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Ο ξαφνικός θάνατος των πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ και η αρχή του τέλους στο δημόσιο
χαρακτήρα του πρωτοβάθμιου συστήματος υγείας αποτέλεσαν έστω και κατόπιν εορτής, το
πρώτο θέμα συζήτησης στο Δημοτικό Συμβούλιο στη συνεδρίαση της 26/2/2014. Μετά από
πίεση της δημοτικής κίνησης ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, που τόνισε την ανάγκη να υπάρξει
μια ουσιαστική απόφαση στήριξης της επαναλειτουργίας του πολυιατρείου του ΕΟΠΥΥ στη
Νέα Σμύρνη, το δημοτικό Συμβούλιο δεσμεύτηκε:

α) να αναλάβει πρωτοβουλία για κοινό μέτωπο δράσεων με φορείς, συλλογικότητες και
πολίτες της Νέας Σμύρνης με στόχο το πολυιατρείο της Νέας Σμύρνης να παραμείνει στην
πόλη μας αφού εξυπηρετεί χιλιάδες ασφαλισμένους και

β) να κάνει τις απαραίτητες κινήσεις ώστε να δοθεί η δυνατότητα συνταγογράφησης μέσα
από τα δημοτικά ιατρεία προκειμένου να εξασφαλιστεί η εξυπηρέτηση των ασφαλισμένων
που αυτή τη στιγμή δεν έχουν τη δυνατότητα πρόσβασης σε γιατρούς και υπηρεσίες.

Η διάλυση του δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μας αφορά όλους και
κυρίως αφορά τις τοπικές κοινωνίες. Η πολιτεία οφείλει όχι μόνο να μην κλείνει δομές
υγείας, αλλά να τις ενισχύει, ειδικά στη σημερινή περίοδο ανθρωπιστικής κρίσης όπου
τουλάχιστον 3,5 εκατομμύρια πολίτες είναι αποκλεισμένοι από το σύστημα υγείας.

Η δημοτική κίνηση ΣΤΡΟΦΗ ΝΕΑΣ ΣΜΥΡΝΗΣ, που στήριξε με την παρουσία της τις
κινητοποιήσεις τόσο κατά τη διάρκεια της απεργίας των υγειονομικών όσο και μετά,
προσπαθώντας μαζί με άλλες συλλογικότητες να εμποδίσουν την παράδοση των
πολυιατρείων του ΕΟΠΥΥ της Νέας Σμύρνης, θα συνεχίσει τον αγώνα ώστε αυτό να
επαναλειτουργήσει και καλεί τη δημοτική αρχή να υλοποιήσει την απόφαση του δημοτικού
συμβουλίου.

Καλούμε τέλος όλους τους πολίτες να διεκδικήσουμε από κοινού την ισότιμη, δωρεάν και
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καθολική πρόσβαση στο δημόσιο σύστημα υγείας, ανεξάρτητα από εργασία, ασφάλιση και
εισόδημα.
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