
 

 

Να μην παραδοθεί το Δημόσιο Σύστημα Υγείας στους Ιδιώτες.      9/12/2019  
 
Την Τετάρτη 11 Δεκέμβρη, ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος  διοργανώνει ημερίδα με 
θέμα την σύμπραξη Δημόσιου και Ιδιωτικού Τομέα (ΣΔΙΤ) στον τομέα Υπηρεσιών Υγείας. 
Στην ημερίδα μετέχουν στελέχη της Κυβέρνησης, εκπρόσωποι τραπεζών, Ιδιωτικών 
ομίλων Υγείας, ασφαλιστικών και φαρμακευτικών εταιρειών. 
Με την συγκεκριμένη κίνηση του ΠΙΣ, επιχειρείται να προετοιμαστεί το έδαφος για την 
παράδοση των δημόσιων δομών Υγείας στους Ιδιώτες. Η πρόταση του ΠΙΣ είναι να 
μετατραπούν τα Δημόσια Νοσοκομεία σε Νομικά Πρόσωπα Ιδιωτικού Δικαίου, να 
συνδεθούν με Ιδιωτικές Ασφαλιστικές Εταιρείες και με επιχειρηματίες Υγείας. 
 
Η πολιτική μείωσης  των Κρατικών Δαπανών για την Υγεία, που υλοποιήθηκε με 
ιδιαίτερη σφοδρότητα τα προηγούμενα χρόνια (συγχώνευση  Κλινικών, μείωση  
μονάδων όπως οι ΜΕΘ, έλλειψη προσωπικού, ελλιπή ως ανύπαρκτη  συντήρηση 
τεχνολογικού εξοπλισμού κ.α.) οδήγησαν στην απαξίωση των Δημόσιων Νοσοκομείων, 
στις τεράστιες λίστες αναμονής.  
Αυτή η κατάσταση ωφέλησε τους ομίλους στην Ιδιωτική Υγεία  που εξασφάλισαν 
πελατεία και εκτόξευσαν τους κύκλους εργασιών, ενώ σήμερα αξιοποιείται για να 
παρουσιαστούν οι επιχειρηματίες ως σωτήρες του συστήματος. Στην πραγματικότητα 
επιδιώκουν, χωρίς να το λένε,  τη λεηλασία του Δημόσιου Συστήματος Υγείας. 
 
Αν το κριτήριο παροχής υπηρεσιών Υγείας στα Δημόσια Νοσοκομεία, γίνει η σχέση 
κόστους-κέρδους, αυτό θα είναι καταστροφικό για το σύνολο του λαού. Θα μετατρέψει 
την Υγεία σε πανάκριβο εμπόρευμα. 
Αυτό που έχουμε ανάγκη σήμερα, είναι ένα  σύγχρονο Δημόσιο Σύστημα Υγείας, που να 
παρέχει δωρεάν και υψηλού επιπέδου υπηρεσίες υγείας - από την πρόληψη ως τη 
θεραπεία.  

Το Σωματείο μας δηλώνει τη συμπαράσταση του  στην Ομοσπονδία Νοσοκομειακών 

Γιατρών  και στα Σωματεία εργαζομένων στα Δημόσια Νοσοκομεία, που αγωνίζονται για 

την διασφάλιση του Δημόσιου χαρακτήρα της Υγείας και καλούν σε  κινητοποίηση  την 

Τετάρτη 11/12 , 9 στις 10:00 π.μ. στην Αίγλη Ζαππείου  

                

Το Διοικητικό Συμβούλιο 
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