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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΚΑΛΕΣΜΑ 
Η κυβέρνηση της ΝΔ κατέθεσε στη Βουλή το νομοσχέδιο – λαιμητόμο για τη δημόσια 

νοσοκομειακή περίθαλψη του λαού, ο οποίος θα πρέπει να βάλει ακόμα πιο βαθιά το χέρι στη 
τσέπη για να πληρώσει -από το λεηλατημένο εισόδημά του- για την υγεία του. 

Το Νομοσχέδιο επιτείνει την υποβάθμιση του Δημόσιου συστήματος Υγείας, χειροτερεύει 
την κατάσταση στις Δημόσιες υποδομές Υγείας και παραδίδει τους συνταξιούχους και τους 
ασφαλισμένους της Χώρας μας, ακόμα περισσότερο στο έλεος της ιδιωτικής υγείας. 

Τους αναγκάζει να βάζουν πιο βαθιά το χέρι στην τσέπη για την πρόνοια και την 
αποκατάσταση της υγείας τους και την ίδια ώρα υποβαθμίζει το επίπεδο των παρεχόμενων 
Υπηρεσιών Υγείας. «Υγεία έχεις αν έχεις λεφτά» είναι η φράση που συμπυκνώνει το νομοσχέδιο 
της κυβέρνησης. 

Χειροτερεύει τις εργασιακές σχέσεις των γιατρών και συνολικά του ιατρικού προσωπικού 
με επιπτώσεις για τους ασθενείς. 

Η άθλια κατάσταση που έχει διαμορφωθεί στα δημόσια νοσοκομεία απ’ όλες τις 
κυβερνήσεις, με τις τεράστιες ελλείψεις σε γιατρούς, νοσηλευτές, υποδομές και εξοπλισμό, 
αξιοποιείται από την τωρινή κυβέρνηση για το επόμενο ποιοτικό αντιλαϊκό βήμα που 
θεσμοθετείται στο νομοσχέδιο και οδηγεί τους ασθενείς στα "κοράκια" της ιδιωτικής υγείας 
κάθε μορφής ή να θέτουν σε κίνδυνο την υγεία και τη ζωή τους στις πολύμηνες λίστες αναμονής 
για ένα διαγνωστικό έλεγχο, χειρουργείο και θεραπεία στα δημόσια νοσοκομεία. 

Με αυτά τα δεδομένα, το Σωματείο Συνταξιούχων ΙΚΑ Καισαριανής καταδικάζει το 
νομοσχέδιο «ταφόπλακα» σε όποιο δικαίωμα μας έχει απομείνει για δωρεάν 
νοσοκομειακή περίθαλψη και απαιτούμε την απόσυρση του κατάπτυστου νομοσχεδίου 
για τη δευτεροβάθμια περίθαλψη το οποίο υψώνει νέα, ακόμα μεγαλύτερα 
εμπόδια στην πρόσβαση μεγάλης μάζας ασθενών σε δωρεάν υπηρεσίες περίθαλψης στα 
δημόσια νοσοκομεία.  

Καλούμε μαζικά κάθε συνταξιούχο, εργαζόμενο, αυτοαπασχολούμενο, άνεργο, 
γυναίκα, νέα και νέο να πάρει μαχητικά μέρος στη συγκέντρωση που διοργανώνουν 
η Ομοσπονδία Ενώσεων Νοσοκομειακών Γιατρών Ελλάδας (ΟΕΝΓΕ) και Σωματεία 
υγειονομικών την Πέμπτη 1 Δεκέμβρη στη 1 μ.μ. στη Βουλή. 

Επίσης σαν συνέχεια της κοινής δράσης των φορέων της πόλης μας  
σας καλούμε σε Κινητοποίηση Διαμαρτυρία στο ΚΥ Παγκρατίου  

την ίδια μέρα 1 Δεκέμβρη, στις 11 το πρωί 
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