Συμπολίτες και συμπολίτισσες,
Η χώρα μας ζει και κινείται τους τελευταίους 8 μήνες στον αστερισμό της πανδημίας του COVID-19.
Το πρώτο κύμα της πανδημίας το αντιμετωπίσαμε με εγκλεισμό στο σπίτι και σταμάτημα κάθε
οικονομικής δραστηριότητας, δίνοντας έτσι το χρόνο στην κυβέρνηση να θωρακίσει το Εθνικό
Σύστημα Υγείας (Ε.Σ.Υ.) και να το προετοιμάσει για το δεύτερο κύμα που όλοι το περιμέναμε και
που, δυστυχώς, δεν μας ξέχασε.
Και τι έκανε η κυβέρνηση της Ν.Δ. όλο αυτό το διάστημα; ΤΙΠΟΤΑ







Αύξησε την χρηματοδότηση του Ε.Σ.Υ. για να μπορέσει να ανταπεξέλθει στις αυξημένες
ανάγκες; ΟΧΙ. Αντιθέτως στον καινούριο προϋπολογισμό προβλέπεται μείωση των δαπανών
για την υγεία.
Έκανε προσλήψεις μόνιμου ιατρικού, νοσηλευτικού, τεχνικού, διοικητικού προσωπικού; ΟΧΙ
Διενήργησε μαζικά test για τον κορονοϊό στους πολίτες; ΟΧΙ
Έστησε καινούργια κρεβάτια ΜΕΘ με το απαιτούμενο εκπαιδευμένο προσωπικό για την
λειτουργία τους: ΟΧΙ
Εντάχθηκε η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας στην αντιμετώπιση της πανδημίας; ΟΧΙ

ΤΙΠΟΤΑ απ’ όλα όσα έπρεπε να γίνουν δεν έκανε η κυβέρνηση. Και αυτό από επιλογή να μην
ενισχυθεί ο Δημόσιος Τομέας Υγείας.
Και τώρα, αποδεχόμενη την παταγώδη αποτυχία της, μας καλεί και πάλι να κλειστούμε στα σπίτια
μας, στραγγαλίζει την εθνική οικονομία, οδηγεί τους πολίτες σε νέα, χειρότερη φτωχοποίηση,
αυτοθαυμαζόμενη ότι είμαστε σε καλύτερη μοίρα από άλλες χώρες της Ε.Ε. .
Τι πρέπει λοιπόν να γίνει έστω και τώρα, έστω και στο και πέντε για να αναταχθεί αυτή η
κατάσταση;
1.
2.
3.
4.
5.

Άμεση επίταξη του ιδιωτικού τομέα υγείας για τις ανάγκες της πανδημίας
Γενναία χρηματοδότηση του Εθνικού Συστήματος Υγείας.
Μαζικές προσλήψεις μόνιμου προσωπικού για την κάλυψη των αναγκών του Ε.Σ.Υ..
Δημιουργία νέων μονάδων εντατικής θεραπείας για την κάλυψη των αναγκών της χώρας.
Ενίσχυση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και ένταξη της στην αντιμετώπιση της
πανδημίας.
6. Διενέργεια μαζικών τεστ για τον κορονοϊό με συνταγογράφηση και αποζημίωση από τον ΕΟΠΥ.
7. Διασφάλιση του χαρακτήρα των νοσοκομείων ως Γενικών για την κάλυψη του συνόλου των
αναγκών των πολιτών και ΟΧΙ στην μετατροπή τους σε μονοθεματικά νοσοκομεία COVID-19.
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