
 

ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΥΓΕΙΑΣ ΔΩΡΕΑΝ ΓΙΑ ΟΛΟ ΤΟ ΛΑΟ 

 

Εργαζόμενη, άνεργη, συνταξιούχε, νέα μητέρα, 

Ο Σύλλογος Γυναικών Πειραιά «Η Πρόοδος» σημαίνει συναγερμό για την υγειονομικά επικίνδυνη 
κατάσταση που διαμορφώνεται γενικά, αλλά και πιο συγκεκριμένα στην περιοχή μας, με το Δήμο 
Πειραιά να είναι «στο κόκκινο». 

Οι τεράστιες ελλείψεις και τα κενά του δημόσιου συστήματος υγείας που βιώνουμε καθημερινά  
ξεγυμνώνουν τις αλχημείες και τα επικοινωνιακά τεχνάσματα της κυβέρνησης. Από την αρχή της 
πανδημίας διεκδικήσαμε μέτρα προστασίας της υγείας του λαού, ενώ η κυβέρνηση συνεχίζει να μιλά 
για την ατομική ευθύνη, για το ποια μέτρα προστασίας αντέχει η οικονομία και ποια όχι. Μας κουνάνε 
το δάχτυλο και προκλητικά προσπαθούν να εμφανίσουν το λαό και τη νεολαία ως κύριους ενόχους για 
τη διασπορά του Covid19. Όμως, με ευθύνη της κυβέρνησης οι χώροι δουλειάς, τα σχολεία και τα 
ΜΜΜ έχουν γίνει κυριολεκτικά χώροι διασποράς και υπερμετάδοσης του ιού.  

Δεν πάει άλλο, παίρνουμε την υπόθεση στα χέρια μας! 

Ενώνουμε τις φωνές μας με τη φωνή διεκδίκησης των υγειονομικών, με το δίκαιο αγώνα των μαθητών 
που διεκδικούν τα αυτονόητα μέτρα προστασίας στα σχολεία, με τη φωνή χιλιάδων εργαζομένων και 
αυτοαπασχολούμενων που ζούμε στην αβεβαιότητα για την υγεία μας και το εισόδημά μας. 

Σταθερά ο Δήμος Πειραιά βρίσκεται σε υψηλά επίπεδα μετάδοσης της νόσου. Την ίδια στιγμή στα δύο 
μεγάλα νοσοκομεία, Τζάνειο και Μεταξά, υπάρχουν σοβαρές ελλείψεις σε προσωπικό και υλικοτεχνική 
υποδομή, όπως καταγγέλλουν οι ίδιοι οι υγειονομικοί των συγκεκριμένων νοσοκομείων. Το Κέντρο 
Υγείας Πειραιά (πρώην Οίκος Ναύτου) δεν αξιοποιείται στην πράξη ως δομή που θα πηγαίνει 
καταρχήν ο ασθενής. Δεν έχει 24ωρη λειτουργία, δεν εξυπηρετεί στην πράξη έκτακτα περιστατικά για 
να γίνεται η πρώτη διαλογή και να αποσυμφορίζονται τα νοσοκομεία. Οι δομές του ΠΕΔΥ και των 
ΤΟΜΥ στις υπόλοιπες συνοικίες του Δήμου είναι τραγικά υποστελεχωμένες, δεν κάνουν βασικές 
εξετάσεις, δεν υπάρχουν εργαστήρια. Στο Α΄ Διαμέρισμα για σχεδόν 60.000 κατοίκους δεν υπάρχει 
ούτε μία δομή Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας (ΠΦΥ). Ενώ οι πολυδιαφημισμένοι οικογενειακοί 
γιατροί του ΕΟΠΥΥ στον Δήμο μας είναι λιγότεροι από 15 για περισσότερους από 175.000 
κατοίκους… 

ΕΕ και κυβερνήσεις βλάπτουν σοβαρά την υγεία μας! 

Θεωρούν την Υγεία εμπόρευμα, αντί για κοινωνικό αγαθό και δικαίωμα όλων των ανθρώπων. Μας 
υποχρεώνουν να καταφεύγουμε στα ιδιωτικά κέντρα υγείας και στους ιδιώτες γιατρούς. Να 
χρυσοπληρώνουμε την πρόληψη, τη διάγνωση, τη θεραπεία, τα φάρμακα. Έτσι πολλαπλασιάζονται οι 
ιδιωτικές κλινικές και τα διαγνωστικά κέντρα που κάνουν χρυσές δουλειές εκμεταλλευόμενοι τις 
ανάγκες μας. Αυτό είναι το αποτέλεσμα της πολιτικής που αντιμετωπίζει τις ανάγκες τις δικές μας και 
των παιδιών μας ως «κόστος» για το κράτος και ως «όφελος» για τους επιχειρηματικούς κολοσσούς 
που δραστηριοποιούνται στον τομέα της Υγείας.      

Κι  όμως σήμερα, τον 21ο αιώνα, με το επίπεδο ανάπτυξης της επιστήμης και της τεχνολογίας, 
υπάρχει η δυνατότητα να έχουμε ένα αποκλειστικά δημόσιο, δωρεάν σύστημα Υγείας με 
πλήρη και επαρκή κρατική χρηματοδότηση  που θα καλύπτει τον έλεγχο και τη νοσηλεία των 



ασθενών από τον κορωνοϊό μαζί με την περίθαλψη ασθενών που έχουν άλλες παθήσεις ή 
χρειάζονται ξεχωριστή φροντίδα.  

Για αυτό αρνούμαστε να πληρώσουμε τα σπασμένα της νέας κρίσης πάλι εμείς και οι οικογένειές μας, 
που επιδιώκουν να μας φορτώσουν για να μην χάσουν ούτε ευρώ οι εφοπλιστές, οι βιομήχανοι, οι 
τραπεζίτες, τα διάφορα «ευαγή ιδρύματα» και «εθνικοί ευεργέτες». Αντί να χαρίζουν εκατομμύρια ευρώ 
στους κλινικάρχες και δισεκατομμύρια στους ΝΑΤΟϊκούς εξοπλισμούς απαιτούμε να δώσουν γενναία 
κρατική χρηματοδότηση για να οργανωθούν Κέντρα Υγείας με τα παραρτήματά τους, τις ειδικές και 
κινητές μονάδες, αναπτυγμένα με γεωγραφικά,  πληθυσμιακά, επιδημιολογικά κριτήρια που θα 
καλύπτουν δωρεάν όλον τον πληθυσμό. Να διαθέτουν τα Κέντρα Υγειας όλα τα αναγκαία τμήματα 
(παθολογικό, παιδιατρικό, γυναικολογικό, κλπ.), μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό προσωπικό όλων των 
ειδικοτήτων. Να λειτουργούν σε 24ωρη βάση και να διασυνδέονται με τα κρατικά Γενικά και Ειδικά 
Νοσοκομεία και το ΕΚΑΒ. Να διαθέτουν κέντρο οικογενειακού προγραμματισμού, εμβολιασμών, 
γυναίκας και παιδιού, ψυχικής υγείας, φυσιοθεραπευτήριο, φαρμακείο, παρέχοντας δωρεάν φάρμακα. 
Να διαθέτουν όλο τον αναγκαίο εξοπλισμό για την πρόληψη,  θεραπεία, αποκατάσταση. Να 
καλύπτουν τον προγεννητικό έλεγχο των εγκύων και τις ιδιαίτερες ανάγκες φροντίδας τους κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης. Να έχουν την ευθύνη για να πραγματοποιούνται κατ ́οίκον επισκέψεις σε 
βαριά αρρώστους, ηλικιωμένους, ανάπηρους που χρειάζονται κλινική παρακολούθηση και 
εξειδικευμένη φροντίδα. Έτσι, μπορούμε να απαλλαγούμε εμείς οι γυναίκες από φροντίδες και βάρη 
που το κράτος πρέπει να παρέχει δωρεάν. 

   

Παλεύουμε για ενιαίο σύστημα Δημόσιας και Δωρεάν Υγείας, για κατάργηση κάθε πληρωμής 
στην Υγεία, στην Πρόνοια, στο Φάρμακο. 

Είναι πλέον επιτακτική ανάγκη κυβέρνηση, Περιφέρεια και Δήμος  
να πάρουν ουσιαστικά μέτρα προστασίας.  

 
 
ΑΠΑΙΤΟΥΜΕ: 

• Ενίσχυση των δομών ΠΦΥ με προσλήψεις μόνιμου προσωπικού (γιατρών όλων των 
ειδικοτήτων, νοσηλευτών και βοηθητικού προσωπικού), προκειμένου να εξασφαλιστεί η 24ωρη 
λειτουργία τους, με επαρκή υλικοτεχνική υποδομή, με αποκεντρωμένα ιατρεία και κινητές 
μονάδες για κατ’ οίκον επισκέψεις που συνδέονται με τα Κέντρα Υγείας. Μονιμοποίηση όλων 
των επικουρικών και των συμβασιούχων, όλων των εργαζομένων με ελαστικές σχέσεις 
εργασίας σε όλες τις δημόσιες δομές υγείας. 

• Να στελεχωθούν τώρα το Τζάνειο και το Μεταξά. Να ενισχυθούν άμεσα οι παθολογικές κλινικές 
και η κλινική covid του Τζανείου με επιπλέον προσωπικό, ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες και 
να υπάρχουν και εφεδρείες για την αντιμετώπιση εκτάκτων καταστάσεων.  

• Δωρεάν, μαζικά επαναλαμβανόμενα τεστ για τον κορωνοϊό για τους κατοίκους και τους 
εργαζόμενους στο Δήμο. Κινητά συνεργεία για rapid test με μαζικούς όρους και εντελώς 
δωρεάν. 

• Επίταξη των ιδιωτικών δομών υγείας για να αντιμετωπιστούν άμεσα οι τεράστιες 
καθυστερήσεις σε διαγνωστικές εξετάσεις, θεραπείες και επεμβάσεις. Τα ιδιωτικά διαγνωστικά 
κέντρα να παρέχουν δωρεάν τεστ για τον κορωνοϊό. 

• Ειδική φροντίδα για τις πιο ευπαθείς ομάδες της περιοχής, μετανάστες, πρόσφυγες με ειδικά 
ενημερωτικά & διαγνωστικά συνεργεία στις περιοχές που μένουν και στους χώρους που 
συχνάζουν. 

• Να πυκνώσουν τα δρομολόγια των ΜΜΜ με την Αθήνα και τους γειτονικούς Δήμους. 
• Μέτρα για την προστασία της Υγείας και Ασφάλειας στους χώρους δουλειάς. Δωρεάν και με 

ευθύνη της εργοδοσίας τεστ σε όλους τους εργαζόμενους. 
• Να γίνουν τώρα οι προσλήψεις που απαιτούνται για τα σχολεία και τους χώρους εκπαίδευσης. 

Να καλυφθούν τα αθλητικά κέντρα με το απαραίτητο υγειονομικό προσωπικό. 
• Ιδιαίτερα  για τις γυναίκες εγκύους να εξασφαλιστούν δωρεάν εξετάσεις προγεννητικού 

ελέγχου. 


