..............Με βάση τις υπάρχουσες δομές, με τη στήριξη των υγειονομικών
και όλου του λαού, θα προχωρήσουμε με σταθερά βήματα στην
αναβάθμιση του υπάρχοντος συστήματος για τη δημιουργία ενός
ολοκληρωμένου δημόσιου συστήματος πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας
σύμφωνα με τις προγραμματικές επεξεργασίες μας. Στη θέση των
μνημονιακών πολιτικών υποβάθμισης των δημόσιων δομών, συνεχούς

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

επιβάρυνσης των πολιτών για τα φάρμακα και τις υπηρεσίες υγείας, και
υπηρέτησης των μεγάλων επιχειρηματικών συμφερόντων ,ο λαός με τη
στήριξη στον ΣΥΡΙΖΑ θα προωθήσει την ελεύθερη δωρεάν πρόσβαση
όλων σε αναβαθμισμένες υπηρεσίες πρόληψης, αποκατάστασης και
εξωνοσοκομειακής φροντίδας. Στη θέση των διαθεσιμοτήτων και
απολύσεων το σεβασμό των εργασιακών δικαιωμάτων και τις σταθερές
εργασιακές σχέσεις...............
Ανακοίνωση Γραφείου Τύπου του ΣΥΡΙΖΑ για το κλείσιμο των
πολυϊατρείων του ΙΚΑ – ΕΟΠΥΥ(2/2014)

Συνεχίζουμε και αγωνιζόμαστε για τη δωρεάν πρόσβαση για όλους
σε ένα αξιόπιστο σύστημα υγείας. Η στήριξη και αναβάθμιση των
υπαρχουσών δομών, η δημιουργία νέων και τα συγκεκριμένα
μεταβατικά βήματα αποτελούν βασικές προϋποθέσεις επιτυχίας.

Η Οργάνωση μελών της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
του ΣΥΡΙΖΑ σας προσκαλεί στην εκδήλωσή της με θέμα :
"Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας,χθές ,σήμερα,αύριο."
Θα κληθούν και θα καταθέσουν τις απόψεις τους :
εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας,συνδικαλιστικοί
φορείς,Ιατρικοί Σύλλογοι, Τοπ.Αυτοδιοίκηση,από το τμήμα
υγείας και τη Κ.Ε. του ΣΥΡΙΖΑ. Θα κληθούν να παραστούν οι
διοικητές της Α,Β ΥΠΕ και οι βουλευτές υγειονομικοί του
ΣΥΡΙΖΑ.

Πνευματικό κέντρο Δ.Αθηναίων, Ακαδημίας 50,
Σάββατο 9/5,ώρα10π.μ
χορηγός της εκδήλωσης:

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΥ & ΝΕΟΛΑΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΘΗΝΑΙΩΝ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΥ ΤΜΗΜΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ-ΣΥΛΛΟΓΩΝ & ΠΟΛΙΤΙΣΤΙΚΩΝ ΧΩΡΩΝ

ΟΜΙΛΙΕΣ

Ολιγόλεπτο διάλειμμα

Εισαγωγή
Π. Καλαράς: συντονιστής Ο.Μ.για τη Π.Φ.Υ του ΣΥΡΙΖΑ

Οι θέσεις της Ομοσπονδίας για τη ΠΦΥ
Π.Ψυχάρης:Πρόεδρος ΠΟΣΕΥΠ ΕΟΠΥΥ

Χαιρετισμοί προσκεκλημμένων
Ο ρόλος της Τοπικής Αυτοδιοίκησης στην Υγεία
Το χθές στη Π.Φ.Υ σε Ελλάδα και Ευρώπη

Χ.Σπυρόπουλος :Αντιδήμαρχος Δήμου Βύρωνα

Δ.Λέννας: μέλος του συντονιστικού της Ο.Μ για τη Π.Φ.Υ.
ΠΦΥ και εργαστηριακός τομέας
Προβληματισμοί για τον σχεδιασμό της ΠΦΥ
Π.Γαβράς: Περ/κός σύμβουλος Περιφέρειας Αττικής ,μέλος
του συντονιστικού της Ο.Μ για τη Π.Φ.Υ

Πρόταση για την δημιουργία Εθνικού Οργανισμού
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
Δ.Νιάκας: Καθηγητής Οικονομικών κ Διοίκησης Υπηρεσιών
Υγείας ,Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο.

Μ.Καλαμάρη:Αντ/δρος ΠΟΣΙΠΥ,μέλος Δ.Σ ΙΣΠ

Θα υπάρξει χρόνος για ολιγόλεπτες παρεμβάσεις από
τους παρευρισκόμενους καθώς και χρόνος για ερωτήσεις
και διάλογο.
Κλείσιμο-Συμπεράσματα από την εκδήλωση

