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∆ΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

 

 

Ανεξέλεγκτη κατάσταση διαµορφώνεται για τους 

εργαζόµενους και τους συνταξιούχους του ∆ηµοσίου που είναι 

ασφαλισµένοι στον ΟΠΑ∆. Οι γιατροί συνεχίζουν να µη δέχονται να 

εξετάζουν µε το βιβλιάριο ασθενείας και οι φαρµακοποιοί να µη 

χορηγούν φάρµακα εάν δεν εισπράξουν σε µετρητά το κόστος τους. 

Η αδυναµία των ασθενών – ασφαλισµένων του οργανισµού 

περίθαλψης του ∆ηµοσίου – να καταβάλουν το ανάλογο ποσό είναι 

πραγµατική για τους περισσότερους και αυτό βάζει σε κίνδυνο τη 

ζωή τους, αφού δεν µπορούν να κάνουν την επιβαλλόµενη 

φαρµακευτική αγωγή.  

Η κυβέρνηση µε τις νέες πολιτικές για την υγεία που 

σκοπεύουν στην εξοικονόµηση χρηµάτων, για να ικανοποιήσουν τις 

επιταγές της Τρόικα και τις απαιτήσεις των τοκογλύφων δανειστών, 

έχει την κύρια ευθύνη για όλη αυτή την κατάσταση.  

Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ., παρά τις επανειληµµένες επικοινωνίες 

που είχε µε τις πολιτικές ηγεσίες των Υπουργείων Υγείας και 

Κοινωνικών Ασφαλίσεων και τις διαβεβαιώσεις των αρµόδιων 

Υπουργών ότι το θέµα είναι σε πορεία συνεννόησης µε τους 

φαρµακοποιούς και τους γιατρούς, ΚΑΤΑΓΓΕΛΕΙ ΤΗΝ 

ΚΩΛΥΣΙΕΡΓΙΑ ΚΑΙ ΖΗΤΑΕΙ ΤΗΝ ΑΜΕΣΗ ΛΥΣΗ ΤΟΥ 

ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ, λέγοντας αυστηρά προς κάθε κατεύθυνση, που 

φέρει την ευθύνη, ότι κανένας δεν έχει το δικαίωµα να «παίζει» µε 

την υγεία και τη ζωή των πολιτών. Οι κυβερνητικές ευθύνες είναι 
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τεράστιες, γιατί η κυβέρνηση είναι αυτή που οφείλει τα χρήµατα 

και πολύ περισσότερο αυτή έχει την υποχρέωση να προστατέψει 

τους ασφαλισµένους  - εργαζόµενους και συνταξιούχους – που, ενώ 

δεν έχουν καµία ευθύνη, είναι τα θύµατα. 

Η Ε.Ε. της Α.∆.Ε.∆.Υ. απαιτεί, το αργότερο µέχρι τη ∆ευτέρα 

28/3/2011, να έχει απόλυτα τακτοποιηθεί το πρόβληµα και ως 

προς τούτο ζήτησε συνάντηση µε τους αρµόδιους Υπουργούς, 

Υγείας και Κοινωνικών Ασφαλίσεων, προκειµένου, να ενηµερωθεί 

για άλλη µια φορά επισήµως, για να ενηµερώσει τους 

ασφαλισµένους και αναλόγως να δροµολογήσει τις αποφάσεις της.  

 

Από την Εκτελεστική Επιτροπή της Α.∆.Ε.∆.Υ. 

 


