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ΔΕΛΤΊΟ ΤΎΠΟΥ ΤΗΣ ΣΕΑ ΓΙΑ ΤΑ ΠΡΟΒΛΉΜΑΤΑ  

ΤΗΣ ΥΓΕΊΑΣ, ΜΠΡΟΣΤΆ  ΣΤΙΣ ΑΝΆΓΚΕΣ ΑΠΌ  

ΤΗΝ ΠΑΝΔΗΜΊΑ.  
 

Oι συνταξιούχοι σταθερά εδώ και χρόνια βρίσκονται στην πρώτη γραμμή του 

αγώνα διεκδικώντας λύσεις στα μεγάλα προβλήματα της υγείας 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης.  

Ιδιαίτερα τα χρόνια της κρίσης τα προβλήματα αυτά πήραν τεράστιες  

αρνητικές, θανατηφόρες διαστάσεις. Όλο το διάστημα της κρίσης  

πραγματοποιήθηκαν εκατοντάδες κινητοποιήσεις από τους συνταξιούχους σε 

όλη την χώρα γι’ αυτό το σκοπό. 

Στις συναντήσεις που πραγματοποιήθηκαν ανάμεσα στην Συντονιστική 

Επιτροπή Αγώνα (ΣΕΑ) των συνταξιούχων, με όλους  

σχεδόν τους υπουργούς υγείας αλλά και τους Πρωθυπουργούς, τόσο με τα 

υπομνήματα μας και διά ζώσης, τους θέσαμε τα μεγάλα προβλήματα και την 

τραγική κατάσταση που επικρατεί στην  

δημόσια υγεία, ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, θέτοντας τα αιτήματα του 

συνταξιουχικού κόσμου για την λύση τους.  
 

Όμως τα αιτήματά μας αυτά από τις κυβερνήσεις έμπαιναν στην λογική του 

κόστους και της παραπέρα εμπορευματοποίησης του δημόσιου συστήματος, 

ως γιατρικό και προοπτική.  

Από πολλούς που σήμερα παρουσιάζονται ως ευαίσθητοι και ανθρωπιστές, 

στα ζητήματα αυτά, τόσο εμείς, όσο το Εργατικό κίνημα και οι αγώνες των 

υγειονομικών για δωρεάν δημόσια υγεία,  

ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, λοιδορούνταν.  

Σήμερα την περίοδο της παγκόσμιας πανδημίας που χτυπάει και την χώρα 

μας η κατάσταση γίνεται φοβερά επικίνδυνη, φαίνονται καθαρά τα 

αποτελέσματα και που οδήγησαν οι πολιτικές των  

κυβερνήσεων που  έκλεισαν εκατοντάδες  
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δομές, νοσοκομεία, μονάδες πρωτοβάθμιας υγείας, ΜΕΘ, ιατρεία,  

εξιλαστήρια των ασφαλιστικών ταμείων, θεραπευτήρια κ.α. Τα νοσοκομεία 

έμειναν υποστελεχωμένα την στιγμή που χρειάζονται χιλιάδες προσλήψεις 

σε γιατρούς, νοσηλευτικού και υπαλληλικού  

προσωπικού.  

Όσα αυτά τα χρόνια προβλέψαμε και διεκδικούμε τώρα ξεσπούν με 

δραματικό και επικίνδυνο τρόπο σε βάρος των συνταξιούχων,  

εργαζομένων, του λαού. Ο δημόσιος τομέας της υγείας αδυνατεί και  

βρίσκετε μακριά στο να ανταποκριθεί στις σημερινές ανάγκες και ο ιδιωτικός 

τομέας υπάρχει για να κερδοσκοπεί όπως  

ετάχθη.  

Αυτή την κρίσιμη στιγμή από την παγκόσμια πανδημία και τα μεγάλα  

προβλήματα που είναι μπροστά μας απευθυνόμαστε στην κυβέρνηση και 

διεκδικούμε:  
 

Την άμεση πρόσληψη ιατρικού, νοσηλευτικού προσωπικού, όλων των  

κλάδων ειδικοτήτων, πλήρους και αποκλειστικής απασχόλησης σε μόνιμη 

βάση, με στελέχωση όλων των αναγκών της δημόσιας υγείας.  
 

Να ανοίξουν όλες δομές, τα νοσοκομεία, οι κλειστές κλίνες ΜΕΘ, οι ανενεργές 

δομές πρωτοβάθμιας Υγείας σε 24ωρη λειτουργία.  
 

Να εφοδιασθούν όλα τα νοσοκομεία με τα απαραίτητα φάρμακα, υλικά, μέσα 

προστασίας για το προσωπικό και τους ασθενείς.  
 

Αυτή την περίοδο μεγάλα προβλήματα αντιμετωπίζουν πολλοί από τους 

συνταξιούχους, αλλά και νεότεροι σε ηλικία ασθενείς που είναι κλεισμένοι 

στα σπίτια και αντιμετωπίζουν διάφορες  

σοβαρές αρρώστιες και νοσήματα. Κινδυνεύουν περισσότερο από αυτές και 

όχι από τον κορονοϊό και αυτό  γιατί χρειάζονται εξετάσεις που δεν μπορούν 

τις να κάνουν αφού δεν μπορούν να πάνε  

στα νοσοκομεία. Επίσης δεν μπορούν να έχουν συνταγογράφιση η οποία 

έχει ουσιαστικά κοπεί ώστε να πάρουν τα  

φάρμακά τους. Αδυνατούν να καλέσουν και να πληρώσουν ιδιώτες γιατρούς  

από τις πενιχρές τους συντάξιμες αποδοχές.  

Είναι χιλιάδες οι συνταξιούχοι που δεν έχουν ούτε ένα Ευρώ αφού για πολύ 

μεγάλο διάστημα δεν έχουν λάβει την σύνταξή τους.  



 

ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ ΆΜΕΣΑ ΜΈΤΡΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΑΥΤΏΝ ΤΩΝ 

ΠΡΟΒΛΗΜΆΤΩΝ.  
 

Να επιταχθούν οι ιδιωτικές δομές υγείας, καθώς οι ιδιώτες γιατροί να  

επισκέπτονται τους έχοντες ανάγκη ασθενείς στα σπίτια τους. ΝΑ γίνονται οι 

εξετάσεις και η συνταγογράφιση εκεί, ώστε να πάρουν τα φάρμακα τους. Το 

κόστος να αναληφθεί από το κράτος δίχως καμιά πληρωμή από τους 

ασθενείς.  
 

Άμεσα στα φαρμακεία του ΕΟΠΥΥ να αυξηθεί το προσωπικό διανομής των 

φαρμάκων που είναι ελάχιστο, να εξασφαλιστούν τώρα νέες δομές για την 

διανομής τους. Οι ουρές που δημιουργούνται είναι τεράστιες έξω από αυτά 

τα φαρμακεία με καθυστερήσεις ωρών από  ασθενείς  που αντιμετωπίζουν 

σοβαρές παθήσεις και κινδύνους.  
 

Να εξασφαλιστεί το δικαίωμα στην υγεία σε όλους όσους την έχουν ανάγκη 

δίχως προϋποθέσεις προαπαιτούμενα με δαπάνη  

από τον κρατικό προϋπολογισμό.  
 

Άμεση κατάργηση της εισφοράς των συνταξιούχων στον κλάδο της υγείας, 

ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης, καθώς της συμμετοχής στην αγορά 

φαρμάκων.  
 

Οι συνταξιούχοι όλα αυτά τα χρόνια είχαν θανατηφόρες περικοπές στις 

συντάξιμες αποδοχές τους, σε κύριες, επικουρικές συντάξεις, αφαίρεση του 

ΕΚΑΣ, σε κοινωνικές παροχές. Οι συντάξεις τους είναι κοντά στα προνοιακά 

βοηθήματα. Είναι σωστό και δίκαιο μπροστά στις απαιτήσεις της 

κατάστασης αλλά και του Πάσχα, να τους  

καταβληθεί το πληρωμένο από αυτούς, δώρο τους.  
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