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Μάης 2018
Ανακοίνωση – Κάλεσμα
Συνταξιούχοι όλοι στο δρόμο του Αγώνα ΟΛΟΙ ΣΤΗ ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ ΤΗΝ
ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 25/5/2018 και ώρα 10π.μ. στη Πλατεία Εθνικής
Αντίστασης και πορεία στο Υπουργείο Υγείας.
Συναδέλφισσες – Συνάδελφοι
Η κατάσταση στην υγεία – ιατροφαρμακευτική περίθαλψη μέρα
με την μέρα γίνεται απελπιστική. Χιλιάδες συνταξιούχοι άνθρωποι του
μόχθου, λαϊκές οικογένειες, κινδυνεύουν, και μένουν αβοήθητοι και
άλλοι πεθαίνουν από τις τραγικές ελλείψεις στα Δημόσια νοσοκομεία.
Η επίθεση της κυβέρνησης, Ευρ. Ένωσης, κεφαλαίου στις
συντάξεις, η επιβολή φοροληστείας, επεκτείνεται και στην Δημόσια
Υγεία. Ό,τι με αγώνες κατέκτησε ο λαός στην υγεία προσπαθούν να το
διαλύσουν με τις συνεχείς περικοπές δαπανών. Το κλείσιμο
νοσοκομείων, των ιατρείων του ΙΚΑ και άλλων δομών Δημόσιας Υγείας,
η συρρίκνωση προσωπικού, η λεγόμενη μεταρρύθμιση που
προπαγανδίζει η κυβέρνηση οδηγεί στην :
- Οριστική εγκατάλειψη της Δημόσιας δωρεάν καθολικής υγείας
και περίθαλψης για όλους.
- Μεταφέρει το κόστος στους ασφαλισμένους και στα ταμεία.
- Μετατρέπει την Δημόσια Υγεία σε εμπόρευμα για τους
κερδοσκόπους και τους εμπόρους του ανθρώπινου πόνου.
- Το κόστος των εξετάσεων και της φαρμακευτικής αγωγής
μεταφέρεται στην τσέπη των ασφαλισμένων και πληρώνουν 4
φορές για την υγεία, άμεσους και έμμεσους φόρους,
ασφαλιστικές εισφορές, συμμετοχή στην αγορά των φαρμάκων
που πολλές φορές φτάνει το 75% της τιμής.
Δεν μπορούμε και δεν πρέπει να ανεχτούμε αυτή την κατάσταση.
Να τους σταματήσουμε με την δράση, με τον αγώνα.

Να βγούμε όλοι στους δρόμους για εμάς, για τα παιδιά μας, για
τα εγγόνια μας.
Να μη επιτρέψουμε να μας αντιμετωπίζουν σαν στημένες
λεμονόκουπες και να θεωρούν την περίθαλψη κόστος.
Απαιτούμε τώρα και αγωνιζόμαστε για Δημόσιο Δωρεάν
Καθολικό Σύστημα Υγείας Ιατροφαρμακευτικής Περίθαλψης.
ΟΧΙ στην ιδιωτικοποίηση.
ΟΧΙ στις περικοπές.
ΟΧΙ άλλα βάρη στις πλάτες των συνταξιούχων.
ΟΧΙ στην εμπορευματοποίηση της υγείας.
Άμεση πρόσληψη γιατρών και νοσηλευτικού προσωπικού.
Άνοιγμα νοσοκομείων - Κέντρων Υγείας – Ιατρείων του ΙΚΑ όπου έχουν
κλείσει.
Τα χρέη να τα πληρώσει η πλουτοκρατία.
Δώστε λεφτά για την Υγεία και όχι για του ΝΑΤΟ τα σφαγεία
Όλοι στην Παναττική Συγκέντρωση των συνταξιούχων Παρασκευή 25
Μάη στις 10π.μ. στη Πλατεία Εθνικής Αντίστασης (Κοτζιά)
Όλοι στον Αγώνα να απαιτήσουμε το δίκιο μας
Θα ακολουθήσει πορεία στο Υπουργείο Υγείας

