
 

 

ΨΗΦΙΣΜΑ 

 

• Σήµερα 6-9-2012 στα γραφεία του Ι.Σ.Α., έλαβε χώρα συνάντηση του 

∆.Σ. του Ι.Σ.Α. µε Συνδικαλιστικούς και Θεσµικούς Φορείς Χρηστών 

Υγείας. 

• Συµµετείχαν Εκπρόσωποι από την ΓΣΕΕ, την Α∆Ε∆Υ, την Εθνική 

Συνοµοσπονδία Ελληνικού Εµπορίου, το ΕΒΕΑ, την Πανελλήνια 

Οµοσπονδία Συνταξιούχων ∆ηµοσίου, τον Πανελλήνιο Σύλλογο 

Συνταξιούχων ΕΛΤΑ, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Συνταξιούχων ΟΤΕ και την 

Γενική Συνοµοσπονδία Επαγγελµατιών Βιοτεχνών Εµπόρων Ελλάδος 

(ΓΣΕΒΕΕ). 

• Μετά από εισήγηση του Προέδρου του Ι.Σ.Α. κ. Γ. Πατούλη και τις 

τοποθετήσεις των εκπροσώπων των Χρηστών Υγείας, αποφασίστηκε η 

έκδοση του ακόλουθου ψηφίσµατος. 

• Η κατεδάφιση του Κοινωνικού Κράτους, η συνεχιζόµενη υποβάθµιση της 

υγείας του Λαού, καθώς και η άγρια ισοπέδωση Εργασιακών και 

Ασφαλιστικών ∆ικαιωµάτων, στο όνοµα του Μνηµονίου, έχει φέρει σε 

απόγνωση την Ελληνική Κοινωνία. 

• Ορυµαγδός οδυνηρών και δυσβάσταχτων µέτρων, έχουν φέρει τα πάνω-

κάτω στη ζωή των Ελλήνων και το µόνο που εύχονται να τους αποµείνει, 

είναι το πολύτιµο αγαθό της υγείας, για να µπορέσουν να επιβιώσουν της 

Μνηµονιακής καταιγίδας. 

• Η κατάσταση στον ευαίσθητο χώρο της Υγείας, βρίσκεται στα όρια της 

ανθρωπιστικής κρίσης, µε συνέπεια να απειλούνται ανθρώπινες ζωές. 

• Χιλιάδες ασφαλισµένοι µένουν χωρίς φάρµακα, συνωστίζονται σε ουρές 

και λίστες και εξαναγκάζονται να πληρώνουν την ιατροφαρµακευτική τους 

περίθαλψη, από τις λεηλατηµένες τσέπες τους. 

• Εκατοντάδες χιλιάδες ανασφάλιστοι, άνεργοι και όµηροι του Τειρεσία, 

καλύπτουν την ιατροφαρµακευτική τους περίθαλψη χάρις στον 

Εθελοντισµό και την εντυπωσιακή αλληλεγγύη που επιδεικνύουν οι 

δοκιµασµένοι Έλληνες Πολίτες, µέσα από τα δίκτυα Κοινωνικών Ιατρείων 

µε κορµό τους εθελοντές ιατρούς. 

• Οι Έλληνες Ιατροί, λειτουργούν ως εθελοντές της ∆ηµόσιας Υγείας, µε 

εξευτελιστικές αµοιβές, µε τα οφειλόµενα προς αυτούς από τα 

Ασφαλιστικά Ταµεία, να ξεπερνούν το 1,3 δις ευρώ τα τελευταία 2 χρόνια. 



• Και ενώ ούτως έχει η ζοφερή κατάσταση στο χώρο της υγείας, η Τρόικα 

επιµένει και απαιτεί νέες περικοπές στην υγεία, αγνοώντας πως πήραν τον 

ανήφορο τα λουκέτα και οι αυτοκτονίες. 

• Αδιαφορεί αν η ανεργία έχει σπάσει όλα τα ρεκόρ και ότι την αγορά 

σαρώνουν «άνεµοι» 10 µποφόρ. 

• Λησµονεί πως Μισθοί και Συντάξεις, µόνιµα κλινήρεις στο κρεβάτι του 

Προκρούστη, αποδεκατίστηκαν. 

• Το Νέο Πακέτο µέτρων για τη διετία 2013-2014, προβλέπει 

περεταίρω περικοπές ύψους 1,4 δις ευρώ στον ΑΝΕΛΑΣΤΙΚΟ 

πλέον, από πλευράς δαπανών, τοµέα της υγείας. 

• Τούτο µε απόλυτη βεβαιότητα, θα οδηγήσει σε κονιορτοποίηση το 

εναποµείναν Σύστηµα Υγείας. 

• Αποτελεί αδήριτη ανάγκη η προστασία της ∆ηµόσιας Υγείας 

• ∆ηλώνουµε απερίφραστα, ότι δεν υφίστανται πλέον όρια ανοχής και 

αντοχής και απαιτούµε από όλους να σεβαστούν το ύψιστο αγαθό της 

Υγείας. 

• Ασφαλισµένοι και Ιατροί αξιώνουµε υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας 

και σεβασµό της αξιοπρέπειάς µας. 

• Καλούµε τον Πρωθυπουργό κ. Αντώνη Σαµαρά και τους Αρχηγούς των 

Κοµµάτων της Συγκυβέρνησης κ.κ. Ευάγγελο Βενιζέλο και Φώτιο 

Κουβέλη, να προχωρήσουν σε ευρύτατη σύσκεψη µε τους Υπουργούς 

Υγείας, Οικονοµικών και Εργασίας και να προσµετρήσουν τους υπαρκτούς 

κινδύνους για τη ∆ηµόσια Υγεία, από τον ακρωτηριαστικό χαρακτήρα που 

έχουν λάβει οι αλλεπάλληλες περικοπές στο χώρο της Υγείας. 

• Επιβάλλεται να υπάρξει τεκµηριωµένη θέση της Κυβέρνησης, πειστική και 

ρεαλιστική, που θα πείσει την Τρόικα ότι δεν υφίστανται πλέον περεταίρω 

περιθώρια περικοπών και παρεµβάσεων στην Υγεία. 

• Εάν ως Επίσηµη Πολιτεία αδυνατεί να προστατέψει το Θεµελιακό αγαθό 

της υγείας, και να απαιτήσει από την Τρόικα να το σεβαστεί, ας µας λεχθεί 

ξεκάθαρα, ότι δεν υπάρχει άλλη λύση απ’ τον ΕΘΕΛΟΝΤΙΣΜΟ. 

• Εάν από πλευράς Πολιτείας ο Εθελοντισµός, που προϋποθέτει παραίτηση 

από κάθε αµοιβή, προκριθεί ως µόνη λύση, τότε θα πρέπει να ισχύσει 

καθολικά, αρχής γενοµένης από τις Πολιτικές Ηγεσίες, µέχρι και τον 

τελευταίο πάροχο. 

 

 

 


