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ΣΡΑΓΙΚΗ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΗΝ ΤΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ 

 

πλαδέιθηζζεο θαη ζπλάδειθνη, 

 

Φσξίο γηαηξνύο θαη ρσξίο θάξκαθα άθεζε ε αλάιγεηε ζπγθπβέξλεζε 

ΠΑ.ΣΟ.Κ.-Ν.Δ.-ΛΑ.Ο.Σ. ηελ θνηλσλία. Τν δηθαίσκα ησλ εξγαδνκέλσλ, εξγαηώλ, 

ππαιιήισλ, ησλ απηναπαζρνινύκελσλ, ησλ θησρώλ αγξνηώλ, ησλ αλέξγσλ, ησλ 

λέσλ θαη ησλ γπλαηθώλ από ηα ιατθά ζηξώκαηα, γηα ζύγρξνλεο θαη δσξεάλ ππεξεζίεο 

πγείαο, γηα δσξεάλ πξόιεςε θαη ηαηξνθαξκαθεπηηθή πεξίζαιςε, ζπζηάδνληαη ζην 

βσκό ηεο θαπηηαιηζηηθήο αλάπηπμεο, ηεο ζηήξημεο ησλ θεξδώλ ησλ κνλνπσιίσλ.  

Μεηά ηηο πεξηθνπέο ησλ κηζζώλ καο θαη ηελ ζπλερηδόκελε αθαίκαμε καο από ηηο 

θνξνινγηθέο επηβαξύλζεηο θαη ηηο έθηαθηεο (κήπσο ηαθηηθέο;) εηζθνξέο θαινύκαζηε, 

ελώ θαηαβάινπκε απμεκέλεο κεληαίεο εηζθνξέο  ζηα ηακεία καο, λα μαλαπιεξώλνπκε 

ηελ πγεηνλνκηθή καο πεξίζαιςε. 

Εηδηθόηεξα, εκείο νη εθπαηδεπηηθνί, αζθαιηζκέλνη πιένλ ηνπ Ε.Ο.Π.Υ.Υ, 

ράζακε ην δηθαίσκα καο γηα ειεύζεξε επηινγή ηαηξνύ. Πιένλ είκαζηε ππνρξεσκέλνη 

λα επηζθεπηόκαζηε ηαηξνύο από ηελ ιίζηα πνπ αλαθνηλώζεθε από ηνλ Ε.Ο.Π.Υ.Υ. 

Επίζεο, κπνξνύκε λα επηζθεπηόκαζηε θαη ηνπο γηαηξνύο ηνπ ΙΚΑ, ζην σξάξην πνπ 

απηνί έρνπλ νξίζεη ή κε ξαληεβνύ ζην 184 γηα ην ΙΚΑ Πύξγνπ. Σε πεξίπησζε πνπ 

πξαγκαηνπνηήζνπκε ηαηξηθή επίζθεςε ζε κε ζπκβεβιεκέλν ηαηξό δελ δηθαηνύκαζηε 

απνδεκίσζε από ηνλ ΟΠΑΔ. Σεκεησηένλ όηη δελ έρεη ζπζηαζεί αθόκα νηθνλνκηθή 

ππεξεζία ηνπ νξγαληζκνύ γηα απνδεκηώζεηο δαπαλώλ ησλ αζθαιηζκέλσλ, αθόκα θαη 

γηα απηέο πνπ δηθαηνύληαη. Οη ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί ζα εξγάδνληαη γηα ηνλ ΕΟΠΥΥ 

κόλν πξσηλέο  γεγνλόο πνπ ζεκαίλεη όηη ζα ρξεηαδόκαζηε άδεηα γηα λα πάκε ζην 

γηαηξό. Ο θάζε ηαηξόο κπνξεί λα δερηεί κέρξη 200 αζζελείο αλά κήλα ή 50 αλά 

εβδνκάδα. Σε πεξίπησζε πνπ ν ηαηξόο ζπκπιεξώζεη ην πιαθόλ δελ κπνξεί λα δερηεί 

ηελ επίζθεςε καο κε θάιπςε ηνπ ηακείνπ. Έηζη νη αζζελείο κε ζπγθεθξηκέλεο 

παζήζεηο, πνπ κέρξη ηώξα θαηέθεπγαλ ζην γηαηξό ηνπο, ν νπνίνο γλώξηδε ην ηζηνξηθό 

ηνπο θαη είρε αλαπηύμεη πξνζσπηθή ζρέζε καδί ηνπο (ζεκαληηθό ζηελ πεξίζαιςε), 

ηώξα λα πξέπεη λα αιιάδνπλ ζπλερώο γηαηξό. Κακία ηδηαίηεξε θξνληίδα γηα ηνπο 

ρξόληα αζζελείο. Ταιαηπσξία θαη γηα κηα απιή ζπληαγνγξάθεζε. 

Εθαηνληάδεο θάξκαθα (πεξίπνπ 1300 θαξκαθεπηηθά ζθεπάζκαηα) εμαηξέζεθαλ 

από ηελ θάιπςε ησλ αζθαιηζηηθώλ ηακείσλ θαη νη αζζελείο αληί λα πιεξώλνπλ όπσο 

πξηλ ην 25% ή ην 10% ηεο ζπκκεηνρήο (αλάινγα κε ηελ αζζέλεηα), πιεξώλνπλ ηώξα 

ην 100% ηεο ηηκήο ηνπ θαξκάθνπ. 

Οη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο (αηκαηνινγηθέο, ππέξερνη, θ.α)  δελ θαιύπηνληαη από 

ην ηακείν καο θαζώο ηα εξγαζηήξηα ζεσξνύλ όηη δελ έρνπλ ζπκβάζεηο κε ηνλ ΕΟΠΥΥ 

παξά ηε ζέζε ηνπ ΟΠΑΔ πνπ ζεσξεί όηη ηζρύνπλ νη παιηέο ζπκβάζεηο. Επίζεο όηαλ ζα 
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ππνγξαθνύλ νη λέεο ζπκβάζεηο ζα επηβαξύλνπλ ηνπο άκεζα αζθαιηζκέλνπο ζε 

πνζνζηό 15% (από 0% κέρξη ζήκεξα) θαη ζα γίλνληαη πιένλ ζε όιν θαη κεγαιύηεξα 

ρξνληθά δηαζηήκαηα. Αμίδεη λα ζεκεησζεί όηη παξαθιηληθέο εμεηάζεηο όηαλ γξάθνληαη 

από Δεκόζηα  Ννζνθνκεία θαη Κέληξα Υγείαο δελ ζα κπνξνύλ λα γίλνπλ από ηδησηηθά 

εξγαζηήξηα.    

Σην Ννκό καο  παξέρνπλ ππεξεζίεο ζπλνιηθά καδί  ηνπο  γηαηξνύο ηνπ ΙΚΑ 

ειάρηζηνη γηαηξνί νη νπνίνη ζα θαιύπηνπλ όινπο ηνπο αζθαιηζκέλνπο ησλ ηακείσλ 

ΟΠΑΔ, ΙΚΑ, ΟΑΕΕ, ΟΓΑ …. Οιόθιεξεο πεξηνρέο νπζηαζηηθά κέλνπλ ρσξίο θάιπςε 

(π.ρ. ζην Δήκν Ήιηδαο  ππάξρεη κόλν έλαο  παηδίαηξνο ) ελώ δελ ππάξρνπλ  αξθεηέο 

εηδηθόηεηεο.  Επεηδή ινηπόλ νη ζπκβεβιεκέλνη γηαηξνί δελ επαξθνύλ, είηε ζα 

παίξλνπκε άδεηα ηα πξωηλά  θαη ζα ζηξηκσρλόκαζηε  ζηα ιίγα ηαηξεία κέζσ ηνπ 

ΕΟΠΥΥ θαη ζηα Ννζνθνκεία, Κέληξα Υγείαο πνπ  ππνιεηηνπξγνύλ από ηελ έιιεηςε  

πγεηνλνκηθνύ πξνζσπηθνύ θαη ζηνηρεηώδε εμνπιηζκνύ ή  ζα  εμαλαγθαδόκαζηε  λα 

πιεξώζνπκε γηα λα αγνξάζνπκε ηηο αλαγθαίεο ππεξεζίεο πγείαο  από ηνλ ηδησηηθό 

επηρεηξεκαηηθό ηνκέα. 

 Είκαζηε αληίζεηνη ζηελ ππνβάζκηζε ησλ παξνρώλ ππεξεζηώλ πγείαο. 

Δηεθδηθνύκε ην λόκηκν δηθαίωκα καο γηα αμηνπξεπέο ζύζηεκα πγείαο. Απαηηνύκε 

ην θξάηνο λα παξέρεη δωξεάλ ππεξεζίαο πγείαο γηα όινπο. Μέρξη ηώξα 

πξνζπαζνύλ λα καο εμνληώζνπλ κε ηηο πεξηθνπέο ησλ κηζζώλ, ησλ ζπληάμεσλ θαη ησλ 

δηθαησκάησλ καο ηώξα καο εμνληώλνπλ θαη βηνινγηθά! Δελ είλαη ηπραίν όηη ζε όζεο 

ρώξεο έρνπλ εθαξκνζηεί παξόκνηεο «ζεξαπείεο ζνθ» από ηνπο «γηαηξνύο» ηνπ ΔΝΤ , 

έρεη κεησζεί ην πξνζδόθηκν δσήο. 

Γίλεηαη πηα μεθάζαξν όηη ε αλαηξνπή ηεο αθξαίαο λενθηιειεύζεξεο πνιηηηθήο 

ηνπ καύξνπ κεηώπνπ Κπβέξλεζεο – Σξαπεδηηώλ – Κεθαιαίνπ – ΕΕ – ΔΝΣ είλαη 

κνλόδξνκνο γηα ηελ επηβίωζε καο.    
H EΛΜΕ Ηιείαο ζα επηδηώμεη ζπλάληεζε κε ηα άιια ζσκαηεία  ηνπ Ννκνύ 

καο αιιά θαη κε  ηνπο Ιαηξηθνύο Σπιιόγνπο, γηα λα απνθαζίζνπκε ηηο επόκελεο 

θηλήζεηο καο. 

        

 


