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EΠElΓoYΣA ANAκoINΩΣH

Ev6ιpειτηξ συζiτησηζ τωv πρoτ&σεωv τηξ nΦY αηv Eπιτρoπ]η κoιvωvιKd)v YπoΘ€οεωv:
H ΠΦγ τoυ Eλληvικo0 Λαo0 εvδια$€ρει 6λoυ9
Mε απαξιωμ6vo lατρ6, απαξι6νεται o Πoλiτηg

Διαβdζovταξ τηv πρ6ταση τηζ επισΓημovικηg επιτρoπηξ για τηv ΠΦY υπ6 τov Ko Σoυλιιbτη,
αvα$€ρει 6τι ζriτηoε τιg πρoτdoειξ τoυ Παvελληvloυ lατρικo0 ΣυM6γoυ και τωv lατρικιilv
ΣυM6γωv AΘηvιbv, Πειραιιbg, Θεooαλovlκηζ Kαι Πατριbv. AναQ6ρει επioηg με <δεικτικη>

υπooημεiωoη πoιol υπ€βαλαv πρoτdoειg και δεv αvαQ€ρει 6ooυ9 δεv υπ€βαλαv.

Eυ1αριαco0με τov Ko Σoυλιιirτη και τηV επιτρoπri τoυ για τηv τιμη πoυ μαg €καvαv, vα
αvα$€ρoυv επιoημωg σΕηv εισαγωγι{ τoυ εγ1ειριδioυ τoυg, 6τι o lατρικ6q Σ0λλoγog Πειραιd
δεv τoυg κατ6Θεoε πρoτd.oειg, τιg oπoiεq 6μωξ 61oυμε καταθ6oει με €γγραQ6 μαg ( 2437 /23-9-
13) πρog τov Yπouργ6 Yγε[αq, o1ετικα με τηv ΠΦY και τov EOΠYY και απ6 τov oπolo θ€λoυμε
vα ληΦΘoOv υπ6ι|.lη.

Aπ6 τo 1981 μ€pι oημερα 61oυv γivει 11 αvαθεωρηoειζ τωv oυατημdτωv τηq ΠΦY. Σε 6λε9

απoυolαζαv oι κατατεΘειμ€vεg Θ6oειg και πρoταoειξ τηξ lατρικrig Koιv6τηταg πρoξ τιξ εκd.ατoτε

ηγεoiεg τoυ Yπoυργεloυ Yγεiαg, γι' αυτ6 και απ6τυ1αv. To αυτ6 ε[1αμε βιιi.loει και
καταγγε[λλει στιξ διαΦoρεq oυζητηoειg πoυ 6γιvαv τo 2010 για τov EOΠYY. Η κδεξαμεvη>

6μωq τωv ατ6μωv πoυ oυμμετε[1αv σtov o1εδιαoμ6-[δρυoη-λειτoυργ[α τoυ EOΠYY εivαι η
(.δια, με αυτη τωv ατ6μωv πoυ oυμμετ€1oυv στηv μεταρρ0Θμιση τηξ ΠΦY και τoυ EOΠYY τo

20t3.

Επioηξ και η επιτρoπη <Yγε[α εv δρdoει> (αλλη επιτρoπη αυτη τoυ Yπoυργε[oυ Yγεiαg), πoυ
oι oυζητrjoειζ σtιξ oυvεδριdoειξ τηζ, 6πω9 Και τα κεlμεvd τηg -κατd βdοιμεg πληρo$oρ[εg-

γlvovταν ξεv6γλωooα (και αυτ69 {ταv και o λ6γo9 πoυ αρKετα μ6λη πηγαv μ6vo ατιg πριbτεξ
oυvεδριd'οειg), oυδεμ[α επαΦη και ο16oη εi1ε με τα Θεoμικd lατρικd 6ρyανα, o0τε με τιg
Θ6oειξ τωv Qoρ6ωv. oι δε πρoτdoειξ τηξ, oι oπoiεg εiδαv oημερα τo $ωg τηξ δημooι6τηταq,
δεv μαg εκΦρdζoυv. ΔιερωτιbμεΘα, πoιoi απ6 αυτo69 γvωρiζoυv και €1oυv εργαατεi ατηv

ΠΦY;
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Θεωρo0με 6τι oπoιαδrjπoτε απ6Φαση για τηv ΠΦY, θα πρ6πει vα 6χει μovαδικ6 γv6μoνα τηv

πρoσcασια τoυ Πoλ[τη, με παρoχη αvαβαΘμισμεvωv υπηρεσιωv Yγεiαg, με σεβασμ6 ατo €ργo

Kαι τηv επισtημovιKη-ερvασιακli κατo10ρωση τηξ lατριKriq Koιv6τηταq. Kdvoυμε 6κκληoη αro
Eλληvικ6 Koιvoβo0λιo, αιov ΠρωΘυπoυργ6 Kαι στov Yπoυργ6 Yγε[αg vα ακo0ooυv τιξ Θ6oει9

τωv ΘεσμιKιilv lατρικιirv oργαvωv, τα oπoια θ1oυv γvιiloη τωv πρoβλημdτωv και εtvαι oε Θ6oη

vα κdvoυv βιιiloιμεg Kαι απoτελεσματικ6ξ πρoτdσειξ για τηv Yγεiα τoυ EMηvικo0 Λαo0.

H ΠPoEΔPoΣ o ΓEN. ΓPAMMATEAΣ

BAPBAPA ANEMoΔoYPA ΠAYΛoΣ ΣAPΩΦ

Επιoυvαπτovται:
- 2437/23-9-2073 tγγραφo lΣΠ πρoq Yπoυργo Yγεiαq Ko Γεωργιαδη
- 2484/26-9-2013 €γγραφo lΣΠ πρoq Yφυπoυργo Yγεtαq Κo Mπ6ζα
- 2503/30-9-2013 iγγραφo lΣΠ πρoq Yπoυργo Yγεiαq Ko Γεωργιαδη
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Πρoζ
Yπoυργ6 Yγε(.αg & K.A.

K6ριε Yπoυργ6,
Συατrjoατε Eιδικη Eπιατημovικrj Eπιτρoπη για τηv αξιoλ6vηση τηξ υ$ιαεdμεvηq κατdαcαoηq
αrηv ΠΦY (oυoιααcικd μιλdμε για τov EOΠYY και τη λειτoυργ[α τoυ) Kαι τo o16διo για τηv
μεταρρ0Θμιoη τηq, βdoει τηζ τεKμηριωμ€vηg πρ6ταοηg τηζ ωξ dvω επιτρoπηg, αγvoιi-lvταg τα
Θεoμικd 6ργαvα τηg lατρικηg Koιv6τηταg.

K0ριε Yπoυργ€,
Eπαvαλαμβdvετε τηv [δια τακτικη τωv πρoκατ61ωv σαζ και ιδρυτιilv τoυ ΕoΠYY, πoυ
oυvεαιηθη με τov Ν.2456/2o!L, με oκoπ6 τηv παρoχη υπηρεoιιilv υγεiαg απ6 ENA ENlAlo
EΘNlKo ΦOPEA και με τυμπαvoKρoυolεq ξεκlvηoε η εsαρμoγη τoυ τηv 1-1_2012. oλη η
lατρικη Koιv6τητα €λεγε τ6τε 6τι o EOΠYY εivαι Θvηoιγεvηq, δι6τι Qτιdμηκε :

ο Mε πρo1ειρ6τητα λ6γω o1εδιαoμo0
ο Mε πληρη €λλειι|.lη oργdvωoηg-υπoδoμιbv
ο Mε πληρη 6}λειι|η μη1ανoγρdΦηoηs
ο Mε πληΘog αMηλoουγκρoυ6μεvων Yπoυργικιilv AπoQdoεωv Kαι διαρΘρωτικιbv αλλαγιbv
ο Mε Πρdξη NoμoθετικoΟ Περιε1oμ6voυ για Kατεπε[γovτα μ6τρα ε$αρμoγηg τoυ Mεooπρ6-

Θεoμo6
Σημερα για τoν EoΠYι τov δε0τερo μεγαλ0τερo AoQαλιoτικ6 oργαvιoμ6 τηq Ευριilπηq
ξεκιvαμε vα oυζητdμε για τoV επαvαo1εδιαoμ6 τoυ Kαι vα oυατηvovται επιτρoπ6g με πρ6oωπα
πoυ τα περιoo6τερα εξ αυτιbv oυμμετε[1αv και τ6τε πoU τov €Qτια1vαv λ6γω
ααvαγκαι6τηταξ). Δυαεu1ιbg τρ[α 1ρ6vια τιilρα, 6τι €1oυμε εγγρd$ωg και πρoQoρικιbq
Kαταγγελει-AvαQ6ρει-Δηλιboει για τηv ΠΦY και τov ΕoΠYY (και μαq κατηγoρo6σαv για
(συvτεχνιακη> vooτρoπiα) 61oυv επαληΘευτε(. πληρωg. M6vo πoυ τα <Θ0ματα> απ6 τηv
επαληΘευoη αυτη riταv o EMηvαg Ao$αλιoμ6voζ Kαι η πλειoι}η$lα τωv υπηρετo0ιrτωv lατριi.lv
και dλλωv Yγειovoμικιirv.
o lατρικ69 Σιiλλoγog Πειραιd πιαrε0ει 6τι καv6vα o0αrημα ΠΦY δεv μπoρε[ vα απoδιboει και
vα εivαι επ' ωQελε[α τoυ Πoλ[τη, αv δεv τηρηΘε(. η αρχη τoυ δημ6oιoυ χαρακτr!ρα τηq Yγεiαq
και τηζ nερiΘαλΦηq. Eπειδη 6λo αυτ6 τo διααrημα βλ6παμε κιvηoειg πρoξ τηv κατε0Θυvoη
τηξ απoμεiωoηg τηξ παρoχηc ΠΦY και κdπoιoι ωg κoδoαrρωτηρεq) πρoσπαΘo0oαv vα
καρπdξoυv ιμdτια> απ6 τηv ΠΦY, 6Qτιαξαv €vαv ΕoΠYY και εv oυvε1ε[α με Διoικητικ69
oυμπεριQoρ6g και ληΦη μ6τρωv αρ1ιoαv vα τov απooυvΘ6τoυv. Π1. υπoβdΘμιoη των
αrεγαoμ€vωv ερvασtηρlωv τoυ EOΠYY, με απoτ6λεoμα τo 97% τωv εξετdoεωv vα γivovιαι
6ξω. To iδιo €καvαv Kαι με τoυξ ιατρo0g τωv Yπoκαταατημdτωv τωv σtεγασμ6vωv ιατρε[ωv
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τoυ EOΠYY. Kατηρvησαv oπoιovδηπoτε ελεγκτικ6 μηχαvισμ6 συvταγ6v και παραπεμπτικ6ν
6ω9 150 ευρ6. Δεv oλoκληρωoαv καv6vα διαγωvιoμ6 αvαλωoiμωv. KαΘι€ρωoαv τα
τηλε$ωvικd ραvτεβo0 για επ[oκει|:η αrιg δoμ69 τoυ EOΠYY σcoυξ πεvται.bηQιoυg αριΘμoι1g,
πoU στoιχιζαv περιoo6τερo απ6 μ[α επ[oκει}η. Tδωoαv τη δυvατ6τητα συvταγoγρdQηoηg,
εξετdoεωv και $αρμdκωv, χωριζ τηv παρoυoiα τωv αoΘενιirv Kαι τoυ βιβλιαρi.oυ τoυg, μ6oω
τηg ηλεκτρovικηq συ\rrαγoγρdΦηoηζ, αρκo0oε τo AMKA τoυ αoQαλιoμ€voυ (πoλλ€q Qoρ€g τα
4 πριi.lτα ΦηΦiα) και πρ6oβαση στo o0αcημα κλπ.
Eκτ6g τoOτωv oε 6vαv oργαvιoμ6 με κλειαι6 πρoi}πoλoγιoμ6, κdΘε Φoρd πoυ υπηρ1ε 6λλειι.bη
1ρημdτωv, dλλαζαv τov πρoUπoλoγιoμ6 και 6παιρvαν απ6 τηv ΠερiΘαλι.pη. Συψ1ρ6vωq δε
dvoιξαv Kαι τιξ <oρ€ξειgυ δια$6ρωv επι11ειρηματιιilv, oι oπoioι <oQdζovται> πoι69 Θα
πρωτoπdρει με αvτιπρoo$oρd τo κπακ6τo> η τωv εργαατηριακιilv εξετdoεωv η τωv
παρακλιvικιilv η των κλιvικιi.lv η 6λα μαζi, αQoιi πριbτα τov επιβdMoυv μ6vo ωq αγoρααrη
Yγε[αg . Γvιboη περ[ τo0τωv 61oυμε και πoιol εtvαι και τι Θ6λoυv.

Kε Yπoυργ6,
Σαg επαvακαταθ€τoυμε τιζ πρoτdoειg-Θ€oειg μαζ για τηv ΠΦY και τov EOΠYY :

1. o EOΠYY Θα πρ6πει vα παραμεivει αγoρααεηg και πdρo1og υπηρεoιιbv Yγε[αg με 6ρoυq και
πρotiπoΘ6οειq. oι δoμ69 τoυ πρ6πει vα παραμεlvoυv δημ6oιε9 και vα εvια;1υΘo0v. H
παρo1rj υπηρεoιιilv ΠΦY πρ6πει vα δια1ωριαεεi απ6 τηv ΔευτερoβdΘμια ΠερiΘαλιpη.
Πρ6πει vα γ[vεται με €vα μικτ6 ο0αrημα απoτελo0μεvo απ6 τιξ Δημ6oιε9 Δoμ€g
(Πoλυtατρεiα EOΠYY, K6ιrrρα Yγεiαg Aατικo6 T0πoυ και ΠεριQερειακd) Kαι lατρo0g
oυμβεβλημ6voυq κατd πρdξη και περiπτωoη, oριoΘετημ6νoυq με πλαQ6v σΕη
συvταγoγρdΦηoη και στα παραπεμπτικd

2' AoQαλιατικη κdρτα υγεiαq σtoυξ πoλ[τεg, με Pin αoQαλιoμ6voυ για τo ηλεκτρovικ6
αvoιγμα τoυ ιατριKo0 τoυ Qακ€λoυ, πρoκειμ€voυ o ιατρ69 vα παρ€1ει τιξ υπηρεσ[εg τoυ

3. EΦαρμoγη τωv ηδη εQαρμoζ6μεvωv αro εξωτερικ6 Θεραπευτικιi.lv πρωτoκ6Mωv
4' Kαv6vα Φdρμακo χωριξ ιατρικη oυιrcαγη πληv τωv MHΣYΦA
5. Avτιμετιirπιση τωv αoΘεvιi.lv βαoη τηg oικovoμικηξ τoυζ κατααrαoηξ και τωv vooημdτωv

πoυ πdo1oυv (1ρov[ωv η μη, vεoπλαoματικιbv, ι.pυ1ιατρικιbv κλπ.) για τηv πρoσαρμoγη τηq
oυμμετo1{ τoUξ σto Qdρμακo

6. Evio1υoη τωv σtεγαoμ6vωv εργααrηρlωv τoυ EOΠYY, δεδoμ6voυ 6τι o εξoπλιoμ6q τoυg
ε[vαι υι}ηλo0 επιπ6δoυ. To [διo ιo10ει Kαι για τo αvΘριilπινo δυvαμικ6 τoυ

7. ΠλαQ6v oρoΦ]iξ στα oυμβεβλημ€vα ιδιωτικd εργααcηρια, Τo oπoio Θεωρoιiμε
αδιαπραγμdτευτo αcoι1ε[o για τηv επιβ[ωoη τηg δημ6oιou χαρακτηρα τηq ΠερiΘαλι|.lηg

8. Δεv μπoρε[ -με τηv εξειδ[κευση και τov αριΘμ6 τωv ιατριbv πoυ €1oυμε oriμερα- vα
επιμ6voυv αrηv εQαρμoγri τoυ μ€τρoυ τoυ oικoγεvειακo0 lατρo6 τoυ ]-960, 6ταv oι xιbρεg
πoυ τo εi1αv εQαρμ6oει, dρ1ιοαv vα τo αvαιρo0v

9. oι oυζητηοειg περ[ lSo για τη αξιoλ6γηoη τωv απoτελεoματωv τωv εργασtηριακιbv
εξετdoεωv και πρdξεωv δεv μπoρε[ vα γivει με βιoμηxαvικoOg 6ρoυ9. Bεβα[ωg oαg
εvημεριilvoυμε 6τι ηδη dρ1ιoαv ωξ (μαvιτdριαυ vα εμQαvlζovται εταιρε[εq πιαcoπolηoηg
δoμιilv ΠΦY. Διερωτιilμεθα, ξ6ρoυv κdτι;
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Δεv επιΘυμo0με vα συμμετdσχoυμε στη συv6χιση λαvΘαoμ6vωv ταKτιK(bv τoυ παρελθ6vτoξ,
πoυ διdQoρεζ επιτρoπ69 με τιξ επιλoγ6ξ πoυ πρ6τειvαv oδηγηoαv τηv ΠΦY σrη σημεριvri
κατdαταoη. Eπ[oηg δεv ε[vαι δυvατ6v, επιτρoπη πoυ oυαταΘηκε ατιg 37/7/!3, vα ζητd τιg
Θ€oειg και πρoτασειξ τωv Θεoμικιilv lατρικιbv Qoρ6ωv σrιξ t3/9/t3 με καταληκτικη
ημερoμηvlα υπoβoληq αcιq 23/9/t3. Eivαι ελd.1ισtoζ o 1ρ6vog για μ[α ακ6μη μεγdλη
μεταρρ0Θμιoη. oι μεγdλεζ μεταρρUΘμ[oειg γlvovται με Δημ6oιo δι&λoγo με τα Θεoμικd
6ργαvα, με oυσια(πικ{ Πρoo€γγιση τωv Θεμdτωv και 61ι κκoυλτoυριd'ρικη> Θειbρηoη, 61ι με
ιιαoκtioειq επ[ 1dρτoυ>, α}λd λαμβdvovταq υπ6$η Συoτηματα πoυ 61oυν ηδη εΦαρμoατεi
oε dιΜα κρdτη, πoυ πd,vτα 6μωg ξεκιvoΟv πιλoτικd και 61ι μ(.α και 6ξω, για vα €1oυv επιτυ169
απoτ6λεoμα.

H ΠPoEΔPoΣ
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Λαμβdvovταq Uπ6ψη τo συvημμ6νo δημoo[ευμα, θα Θ6λαμε vα μαξ πληρoQoρηoετε αv ηαvα$ερ6μεvη Eπιτρoπη υQ[αιαται, αv η o0vΘεor! τηg ε(vαι η αvαyραQ6μεvη Kαι σεκαταQατικli απιiιrτηoη, πoιd o1€oη Θα μπoρoιiσε vα 61ει η δημιoυργια.;;;. τηv διατrjρηoη
:::.:l1}"r"1αρακτηρα 

τηg ΠΦY και τoυ EoΠYY, *oeωq και τωv δημ6oιωv δoμιilv τηg ΠΦY

Eπ[oηg Θα Θ€λαμε vα μαξ γvωρ[oετε, αv η Eπιτρoπη αuτr] €1ει κdπoια o16oη με τηvEπιατημovικri Eπιτρoπli τηs ΠΦY, πoυ oυv6αrησε o Yπoυργ6g Yγε[αg αrιg 30-7-2013 και αvυπdρ1oυv κoιvd μ€λη.

Aν 6λα τα αvωτ€ρω υ$[αcαvται, ερωτιtμε : Kαταργε[ται o δημ6oιoξ χαραl.ηραg τηq ΠΦY ;Kαταργo0vται oι δημ6oιε9 δoμ€g τηg ΠΦY ; Πωλεiται o EoΠYY ,q nορ"χ;f υπηρ.orαrν Yγεiαgκαι γivεται μ6vo αγoρασrηξ ; πorq ε[vαι o ρ6λo9 τωv voμoΘετημ€vωv Θεoμικιilv oργdvωv
:lιff}|':iαq 

(ΠlΣ και lατρικoi Σ0Moγoι), oι oπoιoι ε[vαι παραyκωvιoμ6voι και αγvoo6vrαι

Λυπo0μεΘα' γιατ[ για ιiλλη μiα Qoρd αγvooOvται oι Θεoμικol lατρικo[ Φoρε[g, τoυg oπoloυgμ6vo για τυπικ€g και 61ι oυoιαατικ€q oυvαvτηo.,g 
_δ61.*. 

λ, .d;; διιiλoyo, απ6-
::ffiffi:;}::'' ατo o1εδιαoμ6 τωv παρε16μεvωv υπηρεσιιilv Yγεiαg, πoυ ε[vαι καΘ, 0ληv

Σαg γvωρ[ζoυμε 6τι τετελεoμ6vα δεv πρ6κειται vα απoδεμo0με ! Zητιiμε δε απ6 6λα τα μ€λημαξ Vα ε[vαι oε ετoιμ6τητα, δι6τι δεv Θα επιτρ€ι}ouμ. ,o.n,.rλεαro0v oπoιεoδ{πoτε πρdξειgαλλαy4q τoυ πλαιo[ou τωv παρε16μεvωv uπηρεσιιilv YγεΙαg, με τιξ oπolεg εκ1ωρε[ται η Yγε(ασε επιχειρηματ[εg τoυ εσωτερικo0 και τoU εξωτερικo0, αγro,irr.αq τηv εr,λημor,κη lατρικιiKoιv6τητα και απεμπoλιilvταg τov δημ6oιo 1αρακτι]ρo ηs Yyεiαgl E1oυμε υπo1ρ€ωoη vαπρoατατε0σoυμε τηv Περ[Θαλι}η τωv Πoλιτιilv και τo'Eπιαrημovικ6 και Eργαoιακ6 πλαloιo τωvlατριbv με αξιoπρ€πεια και καv6vεg !

Πρoq
τov YQυπoυργ6 Yγε[αg
Ko Aιπ. Mπ6ζα

Koιvoπo[ηoη : Yπoυργ6g Yγεi.αg & K.A
Πρ6εδρo9ΕoΠYY
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Προζ
τoν Yπoυργ6 Yγεiαg & K.A.

ΘEMA : << oXΙ AΛΛA MONTEΔΑ ΙTEΙAΣ απ6 εκεiνoυg πoυ 6φτιαξαν τα πα\ιft και Θ6λoυν γα
φτιιiιξoυνκαιταν6α. H ANOXH MAΣ ΠPEΠEΙ NA ΣTAMATΙΙΣEΙ! )

Κε Yπoυργ6,
ο'υμμετεf1ατε oε oυν&ντηση πoυ 6γινε oην Kαλαμd,τα απ6 <κλειoτ6 club ειδικiον> , 6που 6γινε
διdλoγog και ειoηγησειg για ην ΠΦY και τoν EOΠYY. Kdτι αντiοτoιχo με εκεiνο που εi1ε
γiνει και τo 20Τ0 στουζ Δελφorig (πoυ εi1ε o1εδιdoει ην iδρυoη τoυ ΕoΠYY) και το 2Ο11 oτο
Λεβiδι (πoυ oργ&νωσε τoν EOΠYY).

Φαiνεται δε 6τι εiναι τα iδια πρ6oωπα (η τα περιoo6τερα εξ αυτιilν) πoυ 6φτιαξαν τoν
<θνηοιγενη) ΕoΠYY τo 201'0-2011', τoν υλoποiηoαν τo 20Ι2 και τo 20Β μλaνε για τoν
(svταφιασμ6> και ην (μετεμψri1ωoη> του ! Η Ιατρικη Kow6τητα με τα Θεoμικd. ηg 6ργανα
ηταν και τ6τε και τιilρα απoδσα, παραγκωνιομεvη και απαξιωμεvη απ6 ην Πολιτεfα και oε θvα
διαρκη αγiυνα για να εισακoυστotiν oι θ6oει9 ηg. 'oμωt δια1:oνικd, <Σriμβoυλoι) και
<Eιδικoi> εiναι οι iδιoι (κατd το μdλλον η τo ηττον).

oι Moνdδεg Yγεiαg και oι Δημ6oιε9 Δoμ69 δεν μπoρofν να καταργηθοιiν και οι Ιατρικ69
Yτηρεoiεg (κλινικ6q και εργασηριακ69) τηg ΠΦY πp6πεt να παp€γoνται μ6νο απ6 τουg
παρ61oυq Yγεiαg που εiναι oι εκ του ν6μου αρμ6διοι, δηλαδη τουg Ιατροιiq (εμμioθoυg και
ουμβεβλημεvoυg).

Αλλεq <αoκηοειg επ1 γ6"pτoν> δεv δε16μαoτε ! Kαι αν 11tειαoτεi, Κ6ριε Yπουργ6, <<να

κλειaτεiτε ατo Υπoυρyε[o yια την ΠΦΥ> για να απoφαοioετε , θα πρ6πει να κλειοτεiτε με τα
θεομικιi Ιατρικd 6ργανα και τιζ πρoτ&oειq που 61oυν υπoβdλλει δια1coνικd σε σαζ και στoυζ
πρoκατ61oυζ σαg . 'oxτ &}"Χα πετρaματα ! Ζητasιε &μεoη ο'riγκλιoη των φoρ6ων πoυ 61ρυν
o16oη με ην Περiθαλψη.

Επioηg ζητ6με να ερευνηθεi τi Εγει γiνει με τoν Yγειονoμικ6 Xdρη, κατ6 π6oο
ανταπoκρiνονται στην πραγματικ6ητα τα oτoιγε1α πoυ περιλαμβd,νει, καθιbg και τo κ6oτo9
αυτο6.
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