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εl{ΤΑμtT${ Αt{A'{οllνΩΕΗ * ΔξflTlο τyf]οr
Η fnτελεατιx{ Γραμμαrε[* τηq ΓlΦΣΞYi]itΦ, r}δη με το q'ηs 2v/?/207ιΔελtiο Tιinου τηq,καt{γγειλθ τιζ rjΦλιτιt{di Ηγεα{εq τιJ.l γποιr&:γεtωv Υγgiρq - Xοιvωvικl1q Aλληλεψdηq ffiιΕpγαgΙαζ _ Κοιvυvικξq nα$dλιαηξ, γtx tιζ πολιτικdq εμnαιγμοΟ και eξ*π*τηΦηζ τθUl*τριι{oΦ K6αμοu xαt tοι λαaι}.

Mε τηv πολιτικl1 πΦU εΦαβμsζοψ,r, ολοli\ηριi:vουv α$, εvdq μθμ τηv εκχΦρηαη tΠζ Π,Φ.Y' ιrεεξωιατρικ* Eπιχεφημtl?ικιi αμμΦθροvτα |super markets YγεΙ,*q} και α$ετEρου εξαθλιωυοuvτeiυq yιατροιJζ μθ τιζ οuμβαφειζ τΟπο; Ο,Α,€.E. itωυ εm *up.ιi που εrοιμ*ζοuv για τοvε-θ"Π"γ'γ..

Η ξκτελεcrtιπ( Γραμμαtεi.α τηq ΠoΞΞΥ: K\ πρΦslΙΦgηαε ιιαι κατdβαλε κ*θε πpααltιiθεια,αεβομειη αuλλογιrι€q αnοΦαgειι να πε'5ει τoυq υπευθυvουq ι(ψβgpγηtιι<οdq Φορεξ, dτι ημvημovιακ$ πoλιτικrt εrηv Yyε{.α, T:6ιxαq-ΔΝT, δημιοvργεi α5ιc(οδα rζaι θα i1ει oλtθρεqεηι:τ;Φοε:: -_ ! --Ξ:.i" :}. ; - :.r; )..],ο-

Η ηοΣEγΠlκΑ dχει πρ6ταoη τεκμηpιωμdνη, κcστcΜγηΗcνη μg ιατ& πp*ξη xαι περbιτωοηαμοιβ,1 του γιατροtJ, με διαxεiρισιJ t{rv 3ο.Gοc O!Ο υπολογιζdμενων επιοκθ$εωv για tΦvε.ζ]"n,Y.γ. και με α{ιοπ*lηοη &λου τοu ιατρικοι.., δυναμικo0 ποψ επιθυμε{ να προo$dρειuπηpεο[α cπov E,Φ" Π.Y.Y,

Δυαtυ1*η η nροοπ*θeι* μαζ αr'εβη drαρπη, τα ιj,ει)δη και οι αvθξοδεη υποεμcοξιζ τδι,ζαποκαλ6$θηκαι, lξαι η οuvc1ιοη Υηq ιδιαζ ταrrικηq τoυg nροκg.[gl και οΦvrr:μα θα d1ouv τιηαπαvιιtοειζ τουζ,

Σrαματdcαμε κdθg δι*λoγο με αναξιdπιαεq Πολιτικtq Ηγεolεq ηoυ με Φρdαοq, dπωgθuμΦμαοrε θλοι πpοαπdθηοεv τοv αyΦvα μαζ, τoμ περααμdvο Φεβρου*ριο με tιqμγαλειιiδειξ xιvητΦΙtοι{αειq, vε απο6uvαμ*οου\, μE Ψευδη --, ;;;;;;#J;
μηχαψιωμοι}ζ.

Οι μ*φxεζ dπεοαγ X*ι ο ι]πotζριοiα d;ει τα 6ρι& τηq,

ιι Φι1Φιφη τηq rpοπολογΙ.αη, εrο πολυνομοσχgδιο ταu Ytιοιlpγε{,ου Φικοv*μικιJ;v {al8i. γιαtηv κατ&ργηeη κ&sε περιοpιυμοi οcηv *ακηαη tηξ ιατρικl1ζ και στη μεtομικι! αιlvθεαη τωvεxφειpdαεωv Υyεlαg fκm*ρyηoη τοU 5:,9{ απ6 yιατpουξ, Πδι.l }rε μεγ*λο κlπo ε[2gεκατακrηθεl} και η Πρdταgη τηζ Πολιτιx4q μγεψLαζ για αυμβtαειη αιrτιμιαθt*q τ0noυθ'Α'ε'ε' tων γιατρΦv με tΦν E'σ,n,γ.Y', 6πω{ μαq γvωαrοποιflθηxε αnθ τοv ΠlΣ, ryηs gΟCI-
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Ιιβοθdαειζ τΦυξ

{τοιμ&ζouv Φβιζ6ιfrιEζ περιtcι:ntq rτην Υγεlα, με γαμηΜq αποδoχθζ σrουξ γιΙrτρο0ξ i8s$
ευριii, rtερxοπι{ παρα1ιi:ν mοug αο$αλια$vουq. κατ*ργηοη Mογiδιυv Yγε{αq xαι

ει(χdrρηΦη μεγdλιrlv n;*κ*tωι, Γ1.Φ.Y. oε εξωιατpικ$q uλιrαtδεq Eμποβικιiv εnqειρdοεω'ο

υγ*iαt.

sι γιαtροL τοι} llζA ΕΤΑlιd θ}α περιορισΘουυ μsv6 α_ιοv μι.ο€d τ*υq, α$*ιi δεv Θα υnΔρ1θι

δuvαεΦτητει &λληq αι}μβrrdiiE με E.ο'Π.γ.γ., και τ* μικρs ι&ιωτικ* ιατpεlο θα κλε[οει, α$οu

μξ sοθ-}0ο0 *ι.ιριil figψ Φα μιcrβεi vα ανταπεξfλθει ατ;ftν λ*ιτι,,Jβliα τομ.

θι vεοι γιnτρο[ θα αδηγηθοdv ια προα$€pουv uπηρεΦι.gq, με μιοθοsq πεtvαζ {tωυ 5ΦΦ

ειριi}, ψθ εμηορικ*q εττιxe ιμ{q,ειξ γvε[αξ, μr1 fxgi/cαq *λ\η λ$φη,

Aq αι.ειlρΦοουμε *αο ε[vαι καιρsg, μαζικ* χα'ι αrtstελεσματικ*, Δεν μnοροdv πλθοv vα μαq

καtηγgριiοουv για ιlρvηαη διαλdγοu, δεv μπ*ροιiv vα υποκρlνοvται }lαι vα ιpειrsολογοιiιl,

Α( tο xαταλ*βουν tιαι *cοι ιsυγ*δελΦοι *απειlΦ{:v vtΙ τουq πιαιθιpοιrv it ιlα ltftξ

κατηγopdαοuv για αιπιπολιτευτικ{ ταπιxη.

Tα Eυλλογικ* μαq ΦBγαγcι Φα xληθoιjν oΦvtομα vα π*ροuv θrξsΦ{iσειξ σε #x,rνθr]yζΙsια ιtfrt

με TθUξ *λλμuζ lψ,τριiζο*ξ Φ,*μεtq. x υπονsμευοη δεu *xει θdsη α}tδ καυ*υα.

ΑE μηv ελπtζει *αvε1η. *τι θιι 6ιατηρ*aει μθpοq απθ "ια κεκτημθvα τοr.l.

!-1 ιοοπθδωοη dρ}ιεται η ια"_ρικl1 θα παpc;εται πλlογ απο τα :υper mοrktts Yγεigξ xαι δεγ

υπ&pxειελπlδα γιtr ΤΦ αυριο'

Τω μ{}fiοv τηq α(,vταξr|q μαq *[ναι rιλdοv αβ*βαιο l(αι τηq δου}ει*q μαq lψοο{ωvο'

Ε[vαι καφsq vα αιJνξρi.ασΦοι}με, ψα αυγκροτl'}οEjμε κοιvl μfτωπο iλοι οι lα"tpιxο( και

i(crιιlι'lvιxol Φοpε[ι κ,α'ι vα παλεψουμε τιq nολιτικtg τηζ rεtρoπllq, τηζ uποταγfiq και τηq

εξnθλtωαηq τsυ λαΦ*,

ΟΦε{λουμε αυτdυ τov αγΦvα στην κοινυv{α, σtογ ιατρικ6 κdαμο, αo μθλλοv το δυ(l μα{

t(αι τurv παιδιιi*v μαζ.
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ικΑ ETΑM inΦ[ΕγΓΙil{Α

θ ι]pοEΔpοΣ /.Et
hit. ΒΛAΣTAFΑΚΦΧ ιΞΨ

τη g Παvελλ{vιΘζ ΦμοαΙ,o' 'ζf Ο Γ. ΓPΑΓ\nMΑΤΕΑΣ

Χ. ΜΠοΝΑr{οΣ
o'*:;1,* 

0,


