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Χαηξεηηζκφο ζην 6ν  Σπλέδξην ηνπ δηαδεκνηηθνχ δηθηχνπ πγείαο θαη 

θνηλσληθήο αιιειεγγχεο. 
 

Αηθαηεξίλε Μηραιηνχ, Μέινο ηνπ Σκήκαηνο Τγείαο Πξφλνηαο ηεο Κ.Ε. ηνπ ΚΚΕ 
 
 
Κπξίεο θαη θχξηνη 

Εθ κέξνπο ηνπ ΚΚΕ ζα ήζεια λα επραξηζηήζσ ην Δηαδεκνηηθφ δίθηπν 
πγείαο θαη θνηλσληθήο αιιειεγγχεο γηα ηελ πξφζθιεζε ζην 6ν ζπλέδξηφ ηνπ 
πνπ απνηειεί κία αθφκε επθαηξία γηα λα μεδηπισζεί ν πξνβιεκαηηζκφο γηα ην 
κέιινλ ηεο πξφιεςεο, δειαδή ηεο ΠΦΤ, ηνπ ηνκέα ηεο Τγείαο θαη πξφλνηαο 
ζπλνιηθφηεξα. 

Πηζηεχνπκε φηη θάζε πξνζπάζεηα ζπλνιηθήο πξνζέγγηζεο ηνπ 
δεηήκαηνο, νθείιεη θαηαξρήλ λα απαληήζεη ζε ζπγθεθξηκέλα εξσηήκαηα:  

1. Υπεξεζίεο πξφιεςεο- ΠΦΥ θαη γεληθά ππεξεζίεο πγείαο- 
πξφλνηαο γηα πνηφλ θαη απφ πνηφλ; Πιήξεηο, ζχγρξνλεο θαη 
αλαβαζκηζκέλεο ππεξεζίεο πγείαο γηα φινπο κε βάζε ηηο πξαγκαηηθέο 
αλάγθεο ή ζηνηρεηψδεο ππεξεζίεο γηα ηνπο αζθαιηζκέλνπο θαη 
θηιαλζξσπία γηα ηνπο αλαζθάιηζηνπο θαη ηηο ιεγφκελεο «επάισηεο 
νκάδεο»; Επηρεηξεκαηηθή δξάζε, αληαπνδνηηθφηεηα ζηηο ππεξεζίεο θαη 
δίρηπα αζθάιεηαο ή δεκφζηεο θαη δσξεάλ ππεξεζίεο θαη πξνγξάκκαηα 
κε θξαηηθή επζχλε γηα φινπο κε βάζε ηνλ ππαξθηφ πινχην πνπ 
παξάγνπλ νη εξγαδφκελνη θαη ηηο απμαλφκελεο δπλαηφηεηεο ηηο 
επηζηήκεο θαη ηεο ηερλνινγίαο; 

2. Πνην είλαη ην βαζηθφ θξηηήξην ζρεδηαζκνχ θαη πινπνίεζεο ησλ 
πξνγξακκάησλ πξφιεςεο: ε πξφιεςε πνπ πεξηνξίδεηαη ζηελ 
ελεκέξσζε ηνπ πιεζπζκνχ ζηνλ ππνηππψδε, θζελφ 
πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, φπσο π.ρ. εμεηάζεηο ρνιεζηεξφιεο ζε 
πιαηείεο θαη έμσ απφ ζνχπεξ κάξθεη θαη δηαρείξηζε ησλ λνζεκάησλ ή  
ζπζηεκαηηθά θαη νινθιεξσκέλα πξνγξάκκαηα κε θχξην ζηφρν ηελ 
πξσηνγελή πξφιεςε, ηελ εμάιεηςε ησλ νηθνλνκηθψλ- θνηλσληθψλ θαη 
πνιηηηθψλ αηηηψλ πνπ νδεγνχλ ζηα λνζήκαηα θαη ηηο αλαπεξίεο; 

 
ην πιαίζην ηνπ ζεκεξηλνχ θαπηηαιηζηηθνχ δξφκνπ αλάπηπμεο, νη 

απαληήζεηο είλαη δεδνκέλεο: ε πγεία είλαη εκπφξεπκα θαη φρη θνηλσληθφ 
αγαζφ. Άιισζηε ε ίδηα ε εξγαηηθή δχλακε είλαη εκπφξεπκα πνπ 
πνπιηέηαη, λνηθηάδεηαη. Η πξφιεςε πεξηνξίδεηαη ζηε δηαρείξηζε ησλ 
επηπηψζεσλ ζηελ πγεία πνπ δεκηνπξγεί απηφο ν δξφκνο αλάπηπμεο 
πνπ θηλείηαη κε κνλαδηθφ θξηηήξην ην θέξδνο, φπνηεο θαη αλ είλαη νη 
ζπλέπεηεο ζηνλ άλζξσπν ή ηε θχζε. 

Δελ κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ζπκβάιεη ζηελ νπζηαζηηθή 
πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε ηελ ίδηα ψξα πνπ πινπνηεί ή 
απνδέρεηαη, ζην φλνκα ηεο θαπηηαιηζηηθήο νηθνλνκηθήο θξίζεο, ηνπ δεκφζηνπ 
ειιείκκαηνο θαη ησλ ρξεψλ, ηα κέηξα πνπ πξνσζνχληαη ελάληηα ζε φια ηα  
βαζηθά δηθαηψκαηα ησλ εξγαδνκέλσλ. Ελάληηα ζηα δηθαηψκαηα πνπ 
θαζνξίδνπλ θαη ηελ θαηάζηαζε ηεο πγείαο. Δειαδή πεξηθνπή κηζζψλ, 
αθαίκαμε ηνπ ιατθνχ εηζνδήκαηνο, απνιχζεηο, εξγαζηαθή αλαζθάιεηα, 
αχμεζε ηνπ νξίσλ ειηθίαο ζπληαμηνδφηεζεο, επέθηαζε ησλ ειαζηηθψλ 
ζρέζεσλ εξγαζίαο, ηδησηηθνπνίεζε ηνκέσλ φπσο ην λεξφ. 
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Δελ κπνξεί θαλείο λα ηζρπξηζηεί φηη ζπκβάιεη ζηελ νπζηαζηηθή 
πξνζηαζία ηεο πγείαο θαη ηελ πξφιεςε φηαλ ρξεζηκνπνηεί ή απνδέρεηαη σο 
θξηηήξην θαζνξηζκνχ ησλ θαηεπζχλζεσλ ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο 
πγείαο ηελ πεξηθνπή ησλ θξαηηθψλ θαη εξγνδνηηθψλ δαπαλψλ γηα ηελ πγεία, ηε 
κεηαθνξά ηνπ νηθνλνκηθνχ βάξνπο ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ηα ιατθά 
ζηξψκαηα, ηελ παξαπέξα άκεζε ή έκκεζε ελίζρπζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο 
δξάζεο. Εδψ βξίζθεηαη ε βαζηθή αηηία ηνπ ζπλφινπ ησλ πξνβιεκάησλ ζηνλ 
ηνκέα ηεο πξφιεςεο θαη ηεο πγείαο. 

Δελ ζα θνπξαζηνχκε λα επαλαιακβάλνπκε φηη ηα κέηξα ηεο 
ζεκεξηλήο θπβέξλεζεο, αιιά θαη ηεο πξνεγνπκέλεο θαη ζπλνιηθά ηεο 
Ε.Ε. θαη ζηνλ ηνκέα ηεο πγείαο ζηνρεχνπλ ζην λα κεηψζνπλ ην «θφζηνο 
εξγαζίαο» θαη ζηελ παξάκεηξν πνπ αθνξά ηελ πγεία ησλ εξγαδνκέλσλ. 
Να δηακνξθψζνπλ κία ηδηαίηεξα θεξδνθφξα δηέμνδν γηα ην θεθάιαην, 
άιισζηε ν ηνκέαο έρεη απμεκέλν πεξηζψξην θέξδνπο, λα αλάγνπλ ηε 
θηιαλζξσπία ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ θαη ηελ απιήξσηε εξγαζία 
ησλ εζεινληψλ ζε βαζηθνχο ζπληειεζηέο ζηνλ ηνκέα ησλ ππεξεζηψλ 
πγείαο θαη πξφλνηαο, κε φιεο ηηο επλφεηεο ζπλέπεηεο πνπ έρνπλ απηά γηα 
ηελ πγεία ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ. 

Η δηαρξνληθή έιιεηςε ή ππνβάζκηζε ησλ δεκφζησλ ππεξεζηψλ ΠΦΤ ν 
θαηαθεξκαηηζκφο θαη ε ππνζηειέρσζε ησλ ππεξεζηψλ Δεκφζηαο πγείαο ησλ 
λνκαξρηψλ ππεξεηεί ηελ παξαπάλσ ζηφρεπζε θαη δελ νθείιεηαη ζε 
πξνβιήκαηα έιιεηςεο γλψζεο ησλ αλαγθψλ πγείαο, ζηελ απφζηαζε ηνπ 
θεληξηθνχ θξάηνπο απφ ηνλ πνιίηε, ζηελ θαθή κέζνδν δηαρείξηζεο ησλ 
ππεξεζηψλ φπσο ηζρπξίδνληαη ζπρλά ηα άιια θφκκαηα, φπσο θαη πνιινί 
εθιεγκέλνη ζηελ Σ.Α. θαη επηζηήκνλεο. 

Σνπο παξαπάλσ ζηφρνπο εμππεξεηνχλ θαη ηα κέηξα πνπ πξνσζνχληαη 
ην ηειεπηαίν δηάζηεκα θαη δελ είλαη θαζφινπ πξνζσξηλά. Δειαδή ην ζρέδην 
Καιιηθξάηεο, νη αλαδηαξζξψζεηο ζην αζθαιηζηηθφ πνπ πεξηνξίδνπλ ηηο 
αλάγθεο γηα ηελ πγεία ζε έλα βαζηθφ παθέην παξνρψλ θαη εμσζνχλ ζηελ 
αλάγθε ηδησηηθήο αζθάιηζεο θαη ηελ φιν θαη κεγαιχηεξε νηθνλνκηθή 
επηβάξπλζε ησλ εξγαδνκέλσλ γηα ηελ πγεία. 

Η πξνψζεζε ησλ ΔΘΣ, ε θαζηέξσζε ηεο εηαηξηθήο επζχλεο, ε 
απμαλνκέλε ρξεκαηνδφηεζε ησλ ΜΚΟ θαη ε παξαρψξεζε ζε απηέο ηεο 
απναζπινπνίεζεο ησλ ςπρηθά παζρφλησλ, ε ελίζρπζε ηνπ ηνπξηζκνχ πγείαο, 
ε αμηνπνίεζε ηεο ηειεηαηξηθήο γηα ηελ ππνθαηάζηαζε ησλ ειιείςεσλ ζε 
επηζηήκνλεο θαη ππνδνκέο πγείαο ζηελ πεξηθέξεηα θαη ηελ ελίζρπζε ησλ 
κνλνπσιηαθψλ νκίισλ ζηηο ηειεπηθνηλσλίεο. Η θαιιηέξγεηα ηεο ινγηθήο κέζα 
απφ ζπλέδξηα, εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα θαη εθζηξαηείεο φηη ε πξνζηαζία 
ηεο πγείαο είλαη θχξηα αηνκηθή επζχλε, ζέκα θαιήο πιεξνθφξεζεο, ππφζεζε 
ηεο θνηλσλία ησλ πνιηηψλ, ζην φλνκα ηεο αιιειεγγχεο θαη φρη δήηεκα 
ζπιινγηθψλ, εληαίσλ παλειιαδηθψλ παξεκβάζεσλ ζε φινπο ηνπο ηνκείο 
ηεο δσήο ζηα νπνία κφλν έλα  ιατθφ θξάηνο κπνξεί λα αληαπεμέιζεη θαη 
λα πινπνηήζεη γηα φινπο. 

Σν ζρέδην Καιιηθξάηεο ζην νπνίν έρνπλ ζπκθσλήζεη φια ηα θφκκαηα 
πιελ ηνπ ΚΚΕ, δελ έρεη ζηφρν ηελ θάιπςε ησλ ειιείςεσλ ζηελ ΠΦΤ θαη 
απιψο ηελ νξγάλσζε ησλ ππεξεζηψλ ζε ηνπηθφ επίπεδν. ηφρνο είλαη ε 
δηεπθφιπλζε ηεο επηρεηξεκαηηθήο δξάζεο ζηελ πγεία άκεζα ή ζπγθαιπκκέλα, 
ε κεηαθνξά ηεο νηθνλνκηθήο επηβάξπλζε ζηνπο εξγαδφκελνπο θαη ζηα 
αζθαιηζηηθά ηακεία, ε ιεηηνπξγία ησλ ππεξεζηψλ κε ηδησηηθννηθνλνκηθά- 
αληαπνδνηηθά θξηηήξηα θαη κέζσ ηεο επηβνιή ηνπηθήο θνξνινγίαο, ε 
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πξνψζεζε ηεο θνηλσληθήο εξγαζίαο θαη ηεο άηππεο κέξηκλαο εηο βάξνο ησλ 
δηθαησκάησλ ησλ εξγαδνκέλσλ ζηνλ ηνκέα πγείαο θαη ηεο θξνληίδαο πγείαο, ε 
άκβιπλζε ησλ πνιχ αθξαίσλ θαηαζηάζεσλ θηψρεηαο. Απηφο είλαη ν 
καθξνπξφζεζκνο ζρεδηαζκφο πνπ πξνσζείηαη είηε δνζνχλ αξρηθά νη πφξνη 
γηα ηηο αξκνδηφηεηεο είηε φρη. Θα νδεγεζνχκε ζε  θαηεγνξηνπνίεζε ησλ 
ππεξεζηψλ πγείαο αλάινγα κε ηηο επηρεηξεζηαθέο δπλαηφηεηεο ηνπ δήκνπ, ην 
θπλήγη ρνξεγψλ, ηελ θηιαλζξσπία ησλ κνλνπσιηαθψλ νκίισλ, ηα επηιέμηκα 
θνλδχιηα ηεο Ε.Ε. πνπ πξνυπνζέηνπλ ηελ εθαξκνγή ηεο παξαπάλσ 
πνιηηηθήο.  

Σηο ζπλέπεηεο απφ ηελ κεηαθνξά θξαηηθψλ αξκνδηνηήησλ ζηελ Σ.Α. ηελ 
έρνπλ δήζεη ήδε ηα ιατθά ζηξψκαηα. Η θαζηέξσζε ησλ ηξνθείσλ ζηνπο 
παηδηθνχο ζηαζκνχο, νη ειιείςεηο, ε θπξηαξρία ησλ ειαζηηθψλ ζρέζεσλ 
απαζρφιεζεο γηα ηνπο εξγαδφκελνπο, νη ππνηππψδεο ππεξεζίεο θαη ε ιήμε 
πνιιψλ πξνγξακκάησλ, ν θαηαθεξκαηηζκφο ησλ ππεξεζηψλ  είλαη ελδεηθηηθά. 

Μπνξεί ινηπφλ κέζα ζε απηή ηελ θαηάζηαζε πνπ δηακνξθψλνπλ ε 
θπβέξλεζε, ε ΝΔ, ΛΑΟ κε βάζε ηελ πνιηηηθή ηεο Ε.Ε. θαη κεγάιν κέξνο ησλ 
εθιεγκέλσλ ζηελ Σ.Α. λα ηζρπξηζηεί θαλείο ζνβαξά φηη κπνξεί λα δηαζθαιηζηεί 
ε πξφιεςε ησλ λνζεκάησλ θαη αλαπεξηψλ, ε πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ 
ιατθψλ ζηξσκάησλ;  

Μπνξεί κέζα ζην ζεκεξηλφ πιαίζην νηθνλνκηθήο αλάπηπμεο πξνο 
φθεινο ησλ κνλνπσιίσλ λα δνζεί πξνηεξαηφηεηα ζηελ πξσηνγελή πξφιεςε, 
λα δηαζθαιηζηνχλ φινη εθείλνη νη φξνη πνπ απαηηνχληαη γηα ηελ πξφιεςε ησλ 
αζζελεηψλ, ηελ πξνζηαζία ηεο πγείαο; Η ζηαζεξή θαη κφληκε εξγαζία, ν 
ειεχζεξνο ρξφλνο, νη κηζζνί πνπ λα αληαπνθξίλνληαη ζηηο ζχγρξνλεο αλάγθεο, 
ην θαζαξφ πεξηβάιινλ, ηα αζθαιή ηξφθηκα, ε ζηέγε, ε  δσξεάλ πγεία θαη 
παηδεία;  Μπνξεί λα αλαπηπρζεί ηζφξξνπα θαη εληαία θαη φρη άλαξρα αλάινγα 
κε ην δηακνξθσκέλν θέξδνο ην ζχζηεκα πγείαο ζηελ χπαηζξν θαη ηελ πφιε, 
λα πξνζαλαηνιίδεηαη ε έξεπλα θαη ε εθπαίδεπζε ζηηο πξνηεξαηφηεηεο ηεο 
πξσηνγελνχο πξφιεςεο, ηεο αλαγλψξηζεο θαη αληηκεηψπηζεο παιηψλ θαη 
λέσλ θηλδχλσλ; 

Είλαη μεθάζαξν φηη δελ κπνξεί λα γίλεη απηφ. Οπνίνο ακθηβάιιεη αο 
θνηηάμεη ηηο αληζφηεηεο ζηελ πγεία ζε φιε ηελ Ε.Ε. θαη ηνλ θφζκν, ηελ 
εκπνξεπκαηνπνίεζε ηεο πγείαο, ηελ γεληθή ηάζε αθαίξεζεο δηθαησκάησλ, ηελ 
απμαλφκελε θηψρεηα θαη πξηλ ηελ θαπηηαιηζηηθή νηθνλνκηθή θξίζε, ηνλ 
πξνζαλαηνιηζκφ ηεο έξεπλαο κφλν ζηα θάξκαθα, ηα παγθφζκηα ζηαηηζηηθά 
ησλ εξγαηηθψλ αηπρεκάησλ θαη επαγγεικαηηθψλ αζζελεηψλ, ησλ ςπρηθψλ 
δηαηαξαρψλ, ησλ απηνθηνληψλ. 

Γη΄ απηφ θαη ζεσξνχκε απηαπάηε θαη ηελ ζέζε πνπ εθθξάδεη ν 
ΤΝ/ΤΡΘΖΑ φηη νη αλάγθεο πγείαο κπνξνχλ λα θαιπθζνχλ κε ηελ ζπλχπαξμε 
ηνπ δεκφζηνπ θαη ηνπ ηδησηηθνχ ζπζηήκαηνο πγείαο θαη φηη νη άλζξσπνη θαη νη 
αλάγθεο ηνπο, κέζα ζε έλα ηέηνην αδπζψπεην ζχζηεκα, κπνξεί λα είλαη πάλσ 
απφ ηηο αγνξέο θαη ηα θέξδε.  

Η πξφιεςε θαη ε ηθαλνπνίεζε ηνπ ζπλφινπ ησλ ιατθψλ αλαγθψλ 
πξνυπνζέηεη ηελ απαιιαγή ηνπ ηνκέα ηεο πγείαο θαη ζπλνιηθά ηεο 
αλάπηπμεο ηεο ρψξαο απφ ηνπο ζηδεξέληνπο λφκνπο ηνπ θαπηηαιηζηηθνχ 
θέξδνπο. Απαηηεί ηελ θαηάξγεζε θάζε κνξθήο άκεζεο ή έκκεζεο 
επηρεηξεκαηηθήο – εκπνξεπκαηηθήο δξαζηεξηφηεηαο ζηελ πγεία θαη ηε 
ιεηηνπξγία ελφο εληαίνπ- θαζνιηθνχ- απνθιεηζηηθά δεκφζηνπ θαη δσξεάλ 
ζπζηήκαηνο πγείαο- πξφλνηαο. 
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 Σν ζχζηεκα απηφ αλαπηπγκέλν ζε φιεο ηηο βαζκίδεο, ζην πιαίζην ηνπ 
θεληξηθνχ ζρεδηαζκνχ ηεο ιατθήο νηθνλνκίαο ζα αλαιάβεη ηελ εθηίκεζε- 
αλαγλψξηζε θαη θαηαγξαθή ησλ αλαγθψλ, ηνλ ζρεδηαζκφ θαη ηελ αλάπηπμε 
φισλ ησλ ππεξεζηψλ πγείαο- πξφλνηαο θαη ησλ πξνγξακκάησλ πξφιεςεο 
παλειιαδηθά, ηελ ηζφξξνπε θαηαλνκή ηεο ρξεκαηνδφηεζεο απφ ηνλ θξαηηθφ 
πξνυπνινγηζκφ θαη ηνπ εξγαηηθνχ δπλακηθνχ κε ζρεδηαζκφ πνπ είλαη 
πξνζαλαηνιηζκέλνο ζηε πξφιεςε.  

Σελ αλάπηπμε ζηελ ΠΦΤ ησλ θέληξσλ πγείαο κέζα απφ ηα νπνία λα 
αζθνχληαη φιεο νη δξαζηεξηφηεηεο θαη πξνγξάκκαηα πξφιεςεο γηα ηνλ 
επαγγεικαηηθφ θίλδπλν ζηνπο ρψξνπο εξγαζίαο, ηελ ζρνιηθή πγεία, ηελ 
ςπρηθή πγεία, ηνλ πξνζπκπησκαηηθφ έιεγρν, ηελ αγσγή πγείαο, ηηο 
παξεκβάζεηο  δεκφζηαο πγείαο ζην λεξφ, ηα ηξφθηκα, ην πεξηβάιινλ θιπ, ηελ 
εθπφλεζε επηδεκηνινγηθψλ κειεηψλ θαη ηελ επηδεκηνινγηθε επηηήξεζε, ηελ 
εθπφλεζε πξνδηαγξαθψλ θαη θξηηεξίσλ πνηφηεηαο ησλ ππεξεζηψλ, ηνλ 
έιεγρν θαη αμηνιφγεζε φισλ ησλ πξνγξακκάησλ φρη κε ην θξηηήξην ηνπ 
θφζηνπο- νθέινπο, αιιά ηελ νινθιεξσκέλε πξφιεςε θαη θξνληίδα πγείαο, ζα 
δηαζθαιίδεη ηελ δηεπηζηεκνληθή ζπλεξγαζία ηνπ επηζηεκνληθνχ πξνζσπηθνχ 
πνπ ζα εξγάδεηαη κε πιήξε εξγαζηαθά θαη αζθαιηζηηθά δηθαηψκαηα.  

Οη ζεκεξηλνί αγψλεο ησλ εξγαδνκέλσλ, ησλ ιατθψλ ζηξσκάησλ  
πνπ πξέπεη λα εληαζνχλ θαη λα καδηθνπνηεζνχλ, γηα λα απνθξνχζνπλ 
ηελ επίζεζε πνπ ππνλνκεχεη ηα ζχλνιν ησλ δηθαησκάησλ θαη ζηελ 
πγεία, γηα λα κελ πιεξψζνπλ νη εξγαδφκελνη θαη κε ηελ πγεία ηνπο ηελ 
θξίζε, πξέπεη λα ζπγθιίλνπλ κε ηελ παξαπάλσ ειπηδνθφξα 
πξννπηηθή. 

Μφλν ε θαηεχζπλζε ηεο θξαηηθήο – ηδηνθηεζίαο ησλ βαζηθψλ κέζσλ 
παξαγσγήο κπνξεί λα δηαζθαιίζεη ηελ νπζηαζηηθή πξφιεςε θαη ηελ πγεία σο 
θνηλσληθφ αγαζφ θαη φρη εκπφξεπκα. 

Σν ιακπξφ παξάδεηγκα ηεο Κνχβαο ζηνλ ηνκέα ηεο πξφιεςε θαη ηεο 
ΠΦΤ, είλαη ελδεηθηηθφ. 
 
 

16/04/2010 
 


