ΕΠΙΤΕΛΟΥΣ!! Η Ν.Δ ΠΑΡΟΥΣΙΑΖΕΙ ΤΟ «ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΟ»ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ
Γ. Βρούτσης: «η ρύθμιση των 120 δόσεων, όπως κάθε ρύθμιση, υπονομεύει την εθνική
οικονομία, αλλάζει την κουλτούρα των πληρωμών και όσον αφορά στον υγιή ανταγωνισμό
γίνεται τροχοπέδη για τις συνεπείς επιχειρήσεις και το συνεπή πολίτη!!!». ΠΡΙΝ ΛΙΓΕΣ ΜΕΡΕΣ ΤΟ
ΨΗΦΙΣΑΝ. ΣΗΜΕΡΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΤΗ ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΟΥ!!!
Γ. Στουρνάρας: «Τα περιθώρια χρηματοδότησης των συντάξεων από τον κρατικό
προϋπολογισμό είναι πλέον στενά και επομένως απαιτείται ένα σύστημα συνταξιοδοτικών
προϊόντων του ιδιωτικού τομέα». ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ ΕΓΓΥΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΡΑΤΟΥΣ ΣΤΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΤΩΝ
ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ!!!. ΤΟ ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΟΣΕΤ Η ΠΡΟΤΑΣΗ ΤΗΣ Ν.Δ!!
Γ. Στουρνάρας: «Είναι διαπιστωμένο ότι τα δημόσια συστήματα υγείας δεν θα έχουν εσαεί τη
δυνατότητα να παρέχουν πλήρεις υπηρεσίες προς όλους. Συνεπώς, μπορούμε να
συμπεράνουμε ότι η συμμετοχή του ιδιωτικού τομέα στην κάλυψη των αναγκών των πολιτών
για υπηρεσίες υγείας θα βαίνει αυξανόμενη, επιτελώντας μία ή και περισσότερες από τις τρεις
πρώτες βασικές λειτουργίες. Αν η προτεραιότητα του κράτους είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας
προς όλους τους πολίτες, τότε δεν μπορεί να τους παρέχει όλες τις υπηρεσίες υγείας. Ο
σχεδιασμός ενός συστήματος υγείας απαιτεί την επιλογή τού αν αυτό θα έχει δημόσιο ή
ιδιωτικό χαρακτήρα ή συνδυασμό των δύο, ιδίως όσον αφορά στη χρηματοδότηση. Πιστεύω ότι
οι Έλληνες πολίτες θα ωφεληθούν από την εισαγωγή ενός εθνικού, δημόσιου, καθολικού,
συστήματος υγείας που να καλύπτει τις «ανάγκες» του πληθυσμού και να αφήνει τη
χρηματοδότηση και την κάλυψη των «επιθυμιών» του σε μια κατάλληλα εποπτευόμενη αγορά
ιδιωτικής ασφάλισης υγείας. Αν επιτύχουμε τη συναίνεση –κατ’ αρχήν εννοιολογικά– σε ένα
σύστημα υγείας δύο βαθμίδων, είναι βέβαιο ότι στη συνέχεια θα μπορέσουμε να
συμφωνήσουμε και στη διαφοροποίηση μεταξύ «αναγκών» και «επιθυμιών». ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΤΗΣ
ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΕ ΔΗΜΟΣΙΕΣ ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΥΓΕΙΑΣ!!! ΧΩΡΙΣ
ΚΑΛΥΨΗ ΟΙ ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ!!!.

ΤΩΡΑ ΞΕΡΕΙΣ!! ΜΕ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗ Ν.Δ:
-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΘΕΤΙΚΩΝ ΜΕΤΡΩΝ ΤΗΣ ΚΥΒΕΡΝΗΣΗΣ ΣΥΡΙΖΑ
-ΑΣΦΑΛΙΣΤΙΚΟ ΠΙΝΟΣΕΤ ΧΩΡΙΣ ΕΓΓΥΗΣΗ ΤΩΝ ΣΥΝΤΑΞΕΩΝ!!!
-ΚΑΤΑΡΓΗΣΗ ΚΑΘΟΛΙΚΗΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ!!. ΧΩΡΙΣ ΚΑΛΥΨΗ ΟΙ
ΑΝΑΣΦΑΛΙΣΤΟΙ!! ΠΛΗΡΗ ΙΔΙΩΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΤΗΣ ΥΓΕΙΑΣ!!

ΣΤΙΣ 7 ΙΟΥΛΙΟΥ ΕΣΥ!! ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙΣ: ΓΙΑ ΤΗ ΖΩΗ ΣΟΥ. ΓΙΑ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ
ΣΟΥ. ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ ΤΗΣ ΧΩΡΑΣ!!!

