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ΠΛΗΡΗΣ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΛΩΝ ΤΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΩΡΕΑΝ ΚΑΙ ΔΗΜΟΣΙΑ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ 
 

 Τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι δημόσιες δομές υγείας στα νησιά μας, εδώ και χρόνια, συνεχώς 

χειροτερεύουν. Όλες οι δομές (νοσοκομεία, κέντρα υγείας, αγροτικά ιατρεία, ΠΕΔΥ), λόγω της μη επαρκούς και 

διαρκώς μειωμένης χρηματοδότησης, είναι υποστελεχωμένες και δεν μπορούν να καλύψουν τις ανάγκες των 

κατοίκων του νομού μας. Οι ανάγκες αυτές πολλαπλασιάζονται, τώρα το καλοκαίρι, με τις δεκάδες χιλιάδες 

τουριστών που επισκέπτονται τα νησιά μας, αλλά και με το κέντρο υποδοχής προσφύγων και μεταναστών, όπου 

διαμένουν χιλιάδες άνθρωποι οι οποίοι έχουν ιδιαίτερη ανάγκη από περίθαλψη.   
 

Υπάρχουν ελλείψεις σε ιατρικό-νοσηλευτικό-τεχνικό προσωπικό και πολλές φορές σε αναλώσιμα. 

Ελλείψεις σε σύγχρονα μηχανήματα και άλλα που υπολειτουργούν. Το αποτέλεσμα είναι να επιδεινώνονται 

καθημερινά και τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν οι κάτοικοι του νομού μας, καθώς πολλές φορές 

αναγκάζονται να βάλουν βαθιά το χέρι στην τσέπη και να απευθυνθούν σε άλλες δομές υγείας είτε στα νησιά μας 

(ιδιωτικά ιατρεία), είτε στην Αθήνα και αλλού.  
  

Το μόνιμο κυβερνητικό μοτίβο όταν πρόκειται για τις λαϊκές ανάγκες να μας λένε ότι δεν υπάρχουν 

χρήματα και την ίδια στιγμή να δίνονται δισεκατομμύρια ευρώ για τις ανάγκες του ΝΑΤΟ πρέπει να σταματήσει. 

Η πολιτική αυτής και των προηγούμενων κυβερνήσεων είναι ενάντια στην υγεία του λαού. Στο βωμό του 

κέρδους των μεγαλοεπιχειρηματιών στο χώρο της υγείας και του φάρμακου, θυσιάζονται οι ανάγκες και η ζωή 

του λαού μας.  
 

Η υγεία είναι δικαίωμα και δεν είναι ούτε εμπόρευμα, ούτε κυβερνητική παροχή. Φτάνουν πια οι 

ανθρώπινες ζωές που έχουμε θρηνήσει εξ αιτίας αυτής της κατάστασης. Φτάνουν και οι παρήγορες υποσχέσεις 

για λύσεις που έχουν δοθεί ξανά και ξανά. 

Θέλουμε έργα, ΤΩΡΑ !  

Απαιτούμε: 

- Αποκλειστικά δημόσια και δωρεάν υγεία-πρόνοια για όλο το λαό, με κατάργηση κάθε 

επιχειρηματικής δράσης. 

- Άμεση στελέχωση του Νοσοκομείου Σάμου και Ικαρίας με μόνιμο προσωπικό όλων των κλάδων και 

ειδικοτήτων (ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό, διοικητικό και βοηθητικό προσωπικό), μονιμοποίηση 

όλων των συμβασιούχων προγραμμάτων ΟΑΕΔ, ΚΕΕΛΠΝΟ και επικουρικών που εργάζονται, ώστε να 

καλύπτονται πλήρως οι ανάγκες του λαού των νησιών μας.  

- Αναβάθμιση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στα νησιά μας με έμφαση στη πρόληψη. Πλήρη 

στελέχωση του Κέντρου Υγείας Καρλοβάσου και Ευδήλου με 24ωρη λειτουργία, πλήρη στελέχωση 

του Π.Ε.ΔΥ και όλων των αγροτικών και περιφερειακών ιατρείων με μόνιμο και ειδικευμένο γιατρό 

γενικής ιατρικής και το απαραίτητο νοσηλευτικό προσωπικό. 

- Αναβάθμιση της λειτουργία του ΕΚΑΒ,  ώστε να καλύπτονται με ασφάλεια και απρόσκοπτα όλα τα 

επείγοντα περιστατικά και να μην μένει ποτέ με ένα ασθενοφόρο. 

- Κατάργηση του χαρατσιού του 1ευρώ ανά συνταγή 

- Πλήρης δωρεάν ιατροφαρμακευτική κάλυψη και νοσηλεία για όλο το λαό. Κατάργηση κάθε 

συμμετοχής σε ασφαλισμένους, ανασφάλιστους, μετανάστες 

- Κρατική μέριμνα για πλήρη κάλυψη φαρμάκων τόσο στα δημόσια νοσοκομεία, όσο και στα 

φαρμακεία. Δημιουργία κρατικού φορέα φαρμάκου που θα λύσει οριστικά το ζήτημα.  

- Να ληφθούν μέτρα υγιεινής και ασφάλειας για όλους τους εργαζόμενους στο σύστημα υγείας και 

ιδιαίτερα για τα νοσοκομεία και τα κέντρα υγείας. Να προσληφθεί άμεσα γιατρός εργασίας και τεχνικός 

ασφαλείας. Να ενταχθούν όλοι οι εργαζόμενοι στα βαρέα και ανθυγιεινά και να χαρακτηρισθούν οι 

χώροι των νοσοκομείων ως χώροι ανθυγιεινής εργασίας. 

- Δημιουργία ιατρείου μέσα στο χώρο του ΚΥΤ, πλήρως στελεχωμένο και εξοπλισμένο. Να 

απεγκλωβιστούν άμεσα όλοι οι πρόσφυγες και μετανάστες από την Σάμο.  
 

Η Διοίκηση 
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