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ΜΑΣ ΖΗΤΟΥΝ ΝΑ ΠΛΗΡΩΝΟΥΜΕ ΑΚΟΜΗ ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ 

ΥΓΕΙΑ, ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ.

ΜΑΣ ΛΗΣΤΕΥΟΥΝ ΓΙΑ ΝΑ ΘΗΣΑΥΡΙΖΟΥΝ ΟΙ ΛΙΓΟΙ

ΚΑΤΩ  ΤΑ ΧΕΡΙΑ  ΑΠΟ ΤΗ ΖΩΗ ΤΩΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΩΝ ΜΑΣ

ΠΑΡΤΕ ΜΕΡΟΣ στις ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΕΣ ΣΤΑ ΕΟΠΥΥ στα ΚΕΝΤΡΑ 

ΥΓΕΙΑΣ, στα ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑ

Η κυβέρνηση συνεχίζει  την δραστική υποχρηματοδότηση των Κρατικών Νοσοκομείων, 
των Κέντρων Υγείας, του ΕΟΠΥΥ και των ασφαλιστικών ταμείων. Μεταφέρει όλο και 
περισσότερο το κόστος των υπηρεσιών Υγείας στις πλάτες των εργατικών – λαϊκών 
οικογενειών που έχουν γονατίσει  από την ανεργία, τους δυσβάστακτους φόρους και   την 
μείωση των λαϊκών εισοδημάτων. 

Στον Κρατικό Προϋπολογισμό του 2014  προβλέπει μείωση της χρηματοδότησης των 
δημοσίων νοσοκομείων κατά 32%, του ΕΟΠΥΥ κατά 30%  και της φαρμακευτικής δαπάνης 
κατά 15%. Το κόστος για τον λαό γίνεται όλο και πιο δυσβάστακτο.  Επίσης η αύξηση της 
συμμετοχής των ασφαλισμένων στις  δαπάνες για φαρμακευτική περίθαλψη από το 9% 
έφτασε στο 27% την τελευταία τριετία. Ωφελημένοι είναι λίγοι. Οι μεγάλες ιδιωτικές εταιρείες, 
οι μονοπωλιακοί όμιλοι. Αυτά τα αντιλαϊκά μέτρα είναι με συνταγές της ΕΕ, προωθούνται 
παντού, σε όλες τις χώρες.    

Το νέο νομοσχέδιο της συγκυβέρνησης ΝΔ-ΠΑΣΟΚ που συζητιέται αυτές τις μέρες 
στη Βουλή, οδηγεί σε επιπλέον περιορισμό των όποιων δωρεάν παροχών υπάρχουν 
σήμερα. 

Η κατάσταση που επικρατεί στα νοσοκομεία είναι απαράδεκτη. Μετά τις 
συγχωνεύσεις και την κατάργηση νοσοκομείων, κλινικών και κλινών, η αναμονή στα 
επείγοντα, η νοσηλεία πάνω στα ράντζα έχει ξεπεράσει κάθε προηγούμενο. Το φιλότιμο των 
υγειονομικών δεν επαρκεί για να γιατρέψει καθημερινά εκατοντάδες και χιλιάδες ασθενών, 
όταν το κράτος στερεί τα αναγκαία μέσα, σε υποδομές, προσωπικό, εξοπλισμό, υγειονομικό 
υλικό κά. Με τους νέους μειωμένους προϋπολογισμούς των νοσοκομείων, η βαρβαρότητα θα 
απογειωθεί!

Στους χώρους δουλειάς, στις 
γειτονιές, στα σχολεία, παντού! Να κλιμακωθούν, να μαζικοποιηθούν πανελλαδικά οι 
κινητοποιήσεις εργατικών συνδικάτων, σωματείων συνταξιούχων, συλλόγων νεολαίας και 
γυναικών, λαϊκών επιτροπών για να αποσυρθεί το νομοσχέδιο για τη Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγείας (ΠΦΥ). 

Το ΠΑΜΕ καλεί σε γενικό ξεσηκωμό για την υγεία! 

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
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Να πάψουν τα νοσοκομεία να είναι επιχειρήσεις, να καταργηθούν όλα τα γκισέ 
πληρωμών σε Κέντρα Υγείας και Νοσοκομεία. 

Να πάψουμε να ξαναπληρώνουμε για εξετάσεις, φάρμακα και θεραπείες. Τα έχουμε ήδη 
πληρώσει!  Μας ληστεύει το κράτος και η εργοδοσία στους τόπους δουλειάς, μας ληστεύει 
ξανά με τη φορολογία, το ΦΠΑ και τα χαράτσια. Κι από όλα αυτά δεν μας επιστρέφει ουσιαστικά 
τίποτα πίσω σε υπηρεσίες υγείας- πρόνοιας, παρά ένα «βασικό πακέτο παροχών» που  δεν 
φτάνει ούτε για ζήτω, που γίνεται όλο και πιο φτωχό.

Το ΠΑΜΕ απευθύνεται σε όλους εσάς τους εργαζόμενους, τους άνεργους και εργαζόμενους 
ανασφάλιστους, τους μετανάστες, φτωχούς αγρότες,  μικροεπιχειρηματίες. Σε εσάς που ζείτε 
από το μόχθο σας. Σε όλους εσάς που ζείτε με την αγωνία μην αρρωστήσετε εσείς και τα παιδιά 
σας, γιατί δεν έχετε να πληρώσετε το γιατρό ή το «δημόσιο» νοσοκομείο που χτίσαμε με τον 
ιδρώματα το δικό μας, των γονιών μας και των παππούδων μας. Σε όλους εσάς που δεν 
μπορείτε να αγοράσετε τα φάρμακά σας, να κάνετε τις θεραπείες σας. Σε όσους δεν ξέρετε πού 
να απευθυνθείτε και που να τρέξετε την ώρα της ανάγκης!

Για να ανατραπούν τα αντιλαϊκά μέτρα της κυβέρνησης στην υγεία. Ενιαίο, αποκλειστικά 
δημόσιο και απολύτως δωρεάν σύστημα  ΠΦΥ για όλο το λαό. Όλα τα πολυϊατρεία του ΕΟΠΥΥ 
να στελεχωθούν με επαρκή υγειονομικό προσωπικό όλων των βασικών ειδικοτήτων, με 
μόνιμη, πλήρη και αποκλειστική απασχόληση, να εξοπλιστούν και να εφοδιαστούν με επαρκές 
υγειονομικό προσωπικό και να μετατραπούν σε αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν Κέντρα 
Υγείας.

Πλήρη και επαρκή χρηματοδότηση όλων των δημόσιων μονάδων Υγείας - Πρόνοιας και 
των ασφαλιστικών ταμείων από τον κρατικό προϋπολογισμό. Να καταργηθούν οι πληρωμές 
των ασθενών και κάθε ισοδύναμο μέτρο καθώς και η επιχειρηματική δράση στην Υγεία.

Μαζικές προσλήψεις μόνιμου και αποκλειστικής απασχόλησης επιστημονικού και 
υγειονομικού προσωπικού. Μονιμοποίηση των εργαζομένων στα εργολαβικά συνεργεία, 
όλων των συμβασιούχων.

Ουσιαστικά μέτρα προστασίας σε όλους τους χώρους δουλειάς, πρόσληψη γιατρού 
εργασίας και τεχνικού ασφάλειας.

Να πληρωθούν άμεσα όλα τα δεδουλευμένα σε όλους τους κλάδους. Να καλυφθούν οι 
απώλειες στους μισθούς και πλήρη ασφαλιστικά δικαιώματα.

Να σφραγιστούν ΤΩΡΑ τα βιβλιάρια όλων των ανασφάλιστων, να καλυφθούν όλοι οι 
εργαζόμενοι στα «κοινωφελή προγράμματα» και στα προγράμματα μαθητείας ή πρακτικής 
άσκησης.

Σταθερό 5ήμερο - 6ωρο - 30ωρο. Μία εφημερία την εβδομάδα για τους γιατρούς.    

Να Παλέψουμε:

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΜΕ ΟΡΓΑΝΩΣΗ ΠΑΝΤΟΥ ΜΕ ΤΑΞΙΚΗ ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ 

ΜΠΟΡΟΥΜΕ ΝΑ ΦΕΡΟΥΜΕ ΤΑ ΠΑΝΩ ΚΑΤΩ!

 

ΥΠΑΡΧΕΙ ΛΥΣΗ! ΥΠΑΡΧΕΙ ΠΛΟΥΤΟΣ

ΜΗΝ ΤΟ ΒΑΖΕΤΕ  ΚΑΤΩ! 

Πανεργατικό Αγωνιστικό Μέτωπο
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