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ΔΕΛΣΙΟ ΣΤΠΟΤ 

Αυτι τθν ϊρα θ Ομοςπονδία Ενϊςεων Νοςοκομειακϊν Γιατρϊν Ελλάδασ πραγματοποιεί ςυμβολικι κατάλθψθ 

ςτα γραφεία του Πανελλθνίου Ιατρικοφ υλλόγου. Θ κινθτοποίθςθ αυτι γίνεται ενάντια ςτισ κζςεισ που 

εξζφραςε πρόςφατα ςε δελτίο τφπου του ο ΠΙ, για τισ οποίεσ μάλιςτα οργανϊνει και θμερίδα τισ επόμενεσ 

θμζρεσ.  

Βαςικοί άξονεσ αυτϊν των κζςεων είναι: 

1. Λειτουργία των νοςοκομείων ωσ «ΝΠΙΔ - μθ κερδοςκοπικζσ επιχειριςεισ» ωσ ακρογωνιαίοσ λίκοσ για τθν 

εμβάκυνςθ τθσ λειτουργίασ ωσ αυτοτελείσ επιχειρθματικζσ μονάδεσ. 

2. φνδεςθ με ιδιωτικζσ αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ, επζκταςθ τθσ ολοιμερθσ λειτουργίασ και τθσ ςφνδεςθσ με 

ιδιϊτεσ – επιχειρθματίεσ υγείασ, ωσ ςτοιχεία για τθν επζκταςθ τθσ επιχειρθματικισ δραςτθριότθτασ και των 

«εςόδων-κερδϊν» των δθμόςιων νοςοκομείων -  «μθ κερδοςκοπικϊν επιχειριςεων». 

3. Κάλυψθ κενϊν και αναγκϊν με «locum» και επίκεςθ ςτισ ςτακερζσ ςχζςεισ εργαςίασ πλιρουσ και 

αποκλειςτικισ απαςχόλθςθσ, επζκταςθ των διαφόρων λογιϊν ελαςτικϊν ςχζςεων εργαςίασ. 

Δεν πρόκειται για καινοφργιεσ απόψεισ. Είναι κζςεισ που εκφράηονται κακαρά ςτισ κατευκφνςεισ τθσ 

Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ και περιγράφονται και ςτο πρόγραμμα τθσ ΝΔ. Είναι ςτθν ίδια κατεφκυνςθ με τισ 

πρωτοβουλίεσ που πιρε και θ κυβζρνθςθ ΥΡΙΗΑ το προθγοφμενο διάςτθμα όπωσ εκφράςτθκαν με τθ 

λειτουργία του Νοςοκομείου αντορίνθσ.  

Ξζρουμε καλά ότι οι επιχειροφμενεσ αυτζσ αλλαγζσ οδθγοφν ςε περαιτζρω μείωςθ τθσ χρθματοδότθςθσ των 

νοςοκομείων από τον κρατικό προχπολογιςμό και κάλυψθ ελαχίςτων υπθρεςιϊν από το κράτοσ. Για μια ςειρά 

από βαςικζσ υπθρεςίεσ υγείασ ο αςκενισ κα πρζπει να πλθρϊςει από τθν τςζπθ του. 



Ξζρουμε καλά ότι νοςοκομεία ιδιωτικοφ δικαίου ςθμαίνει νοςοκομεία που δουλεφουν με κριτιριο το κζρδοσ 

και όχι τθν κάλυψθ των αναγκϊν του λαοφ ςε παροχι ποιοτικϊν υπθρεςιϊν υγείασ. 

Με τθν προϊκθςθ αυτϊν των κατευκφνςεων ξζρουμε πωσ κα πλθρϊςουν οι εργαηόμενοι, θ λαϊκι οικογζνεια 

και οι αςκενείσ μασ τθν δικι τουσ ανάπτυξθ, με παραπζρα υποβάκμιςθ των δθμόςιων - δωρεάν  υπθρεςιϊν 

υγείασ και πϊσ κα αναγκάηονται να ακριβοπλθρϊνουν άλλοτε ςε κερδοςκοπικζσ, άλλοτε ςε μθ κερδοςκοπικζσ 

επιχειριςεισ υγείασ. Άλλοτε ςε νόμιμα και άλλοτε ςε νομιμοποιθμζνα φακελάκια, ι τζλοσ ςε ιδιωτικζσ 

αςφαλιςτικζσ εταιρίεσ υπθρεςίεσ. Να ακριβοπλθρϊνουν για υπθρεςίεσ υγείασ που δικαιοφνται και που κα 

μποροφςαν να απολαμβάνουν δωρεάν και ςε υψθλότατο επίπεδο, από ζνα αποκλειςτικά δθμόςιο κρατικό 

ςφςτθμα υγείασ που κα ζχει ωσ ςτόχο τθν κάλυψθ των αναγκϊν ςε υπθρεςίεσ υγείασ πρόνοιασ και πρόλθψθσ 

και όχι τθ διαςφάλιςθ εςόδων και τισ περικοπζσ δαπανϊν για τθ διόγκωςθ των μθ διανεμόμενων κερδϊν. 

Γνωρίηουμε καλά ότι οι εργαςιακζσ ςυνκικεσ κα χειροτερζψουν, οι ελαςτικζσ ςχζςεισ εργαςίασ κα 

επεκτακοφν και θ άςκθςθ τθσ ιατρικισ κα γίνει όλο και πιο αςφυκτικι. 

Η ιατρικι δε χωράει ςτουσ νόμουσ τθσ αγοράσ. 

Καλοφμε όλο το λαό να μθν επιτρζψει να προχωριςουν αυτά τα άκλια ςχζδια. Να μείνουν ςτα χαρτιά. 

Παλεφουμε μαηί με το λαό για δθμόςια και δωρεάν υγεία υψθλοφ επιπζδου με βάςθ τισ ςφγχρονεσ 

ανάγκεσ, τθν επιςτθμονικι και τεχνολογικι πρόοδο. 

Η υγεία του λαοφ δεν κοςτολογείται. 

                                            

 


