
w Αύξηση χρηματοδότησης από το 4,5% στο 6% του ΑΕΠ.

w Επενδύσεις από Πρόγραμμα Δημόσιων Επενδύσεων, πόρους του 
Ταμείου Ανάκαμψης, σε συνεργασία με τον ιδιωτικό Τομέα.

w Ενιαίος προγραμματισμός πόρων από όλα τα διαθέσιμα κονδύλια για
την Υγεία: Προϋπολογισμό, ΕΣΠΑ, ΠΔΕ, Ταμείο Ανασυγκρότησης Δωρεές.

Η πρότασή μας για το Ε.Σ.Υ. 
είναι παρακαταθήκη και για το μέλλον.

www.kinimaallagis.gr

Ψυχική Υγεία-
Εξαρτήσεις

w Άμεση ολοκλήρωση της αποασυλοποίησης.
w Αναβάθμιση υπηρεσιών για τους εφήβους και τα παιδιά.
w Εθνικό Σχέδιο δράσης για τις εξαρτήσεις.

Νέα Φαρμακευτική 
Πολιτική

w Ελάφρυνση ασφαλισμένων & χαμηλών εισοδημάτων.
w Μηδενική συμμετοχή στην αγορά φαρμάκου για χαμηλόμισθους, 
χαμηλοσυνταξιούχους, άνεργους.
w Δωρεάν εμβόλια για την πανδημία.
w Ενίσχυση ηλεκτρονικής και άυλης συνταγογράφησης.
w Μεγαλύτερη διείσδυση γενόσημων με κίνητρα.
w Οι «επιστροφές και εκπτώσεις» από τις εταιρείες υπολογίζονται και 
καταλογίζονται κατά μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες.
w Έρευνα και επενδύσεις σε σύγχρονη παραγωγή φαρμάκων.
w Επιτροπή αξιολόγησης τεχνολογίας φαρμάκων ως ανεξάρτητη αρχή.

Κανόνες και έλεγχος 
στον Ιδιωτικό Τομέα

w Εξατομικευμένη ανάθεση του ελέγχου για κάθε ιδιωτικό Νοσοκομείο σε 
ομάδες έμπειρων και εξειδικευμένων επιστημόνων και διοικητικών στελεχών
του Υπουργείου Υγείας.
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Που θα βρεθούν τα χρήματα; 
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Εμείς το εμπνευστήκαμε.

Εμείς το χτίσαμε.

Εμείς θα το αναγεννήσουμε.

11+1 προτάσεις
για νέες αλλαγές
& πολιτικές

Δημιουργία κέντρων 
Χρόνιων Παθήσεων του Ε.Σ.Υ.

w Κέντρα χρόνιων παθήσεων σε Νοσοκομεία
και Κέντρα Υγείας ως αυτόνομες μονάδες.

w Άμεση πρόσβαση, παρακολούθηση, αξιοπρεπής 
θεραπεία διαβητικών, καρκινοπαθών, νεφροπαθών.
w Ενίσχυση από το «Βοήθεια στο Σπίτι».

Σύγχρονο σύστημα 
μεταφοράς των ασθενών

w Ενίσχυση ΕΚΑΒ με μέσα και ανθρώπινο δυναμικό.
w Αναδιοργάνωση αεροδιακομιδών και θαλάσσιων διακομιδών
με πλωτά, στελεχωμένα και εξοπλισμένα ασθενοφόρα.

Η Υγεία στα νησιά
w Εκσυγχρονισμός και αναβάθμιση υποδομών του ΕΣΥ, 

Νοσοκομείων, Κέντρων Υγείας.
w Κάθε νησί θα έχει ένα Κέντρο Υγείας.
w Αξιοποίηση τηλεϊατρικής.
w Ισχυρά κίνητρα στους γιατρούς που θα έρθουν στο ΕΣΥ στα νησιά.

Σύγχρονη 
Ιατρική Εκπαίδευση
w Νέο σύστημα για την απόκτηση ειδικότητας.
w Νέο αντικειμενικό σύστημα εξετάσεων.
w Νέο σύστημα rotation στην εκπαίδευση.
w Αυστηρή τήρηση των εκπαιδευτικών 
προγραμμάτων.
w Βελτίωση των συνθηκών και των αποδοχών
για τους ειδικευόμενους.
w Έμφαση στην έρευνα.
w Μεταπτυχιακά προγράμματα σε συνεργασία 
με ιατρικές σχολές & ερευνητικά κέντρα.

Σύγχρονες αναβαθμισμένες υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
w Αναβάθμιση ΕΟΔΥ με αρμοδιότητες, μέσα και προσωπικό.

w Ειδική υπηρεσία Υγείας-Κοινωνικής Ιατρικής, σε κάθε Περιφέρεια.
w Αναβάθμιση ιατρικής εργασίας - άμεση λειτουργική διασύνδεση με ΕΟΔΥ.

Ενιαίο δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας 
υπό δημόσια Εποπτεία και Έλεγχο

w Κέντρα Υγείας σε όλους τους Καλλικρατικούς Δήμους.
w Πολυδύναμα Κέντρα Υγείας 24ωρης λειτουργίας στα μεγάλα αστικά κέντρα.
w Τοπικά δίκτυα ολοκληρωμένων υπηρεσιών.
w Ελεύθερη επιλογή οικογενειακού ιατρού.
w Δίκτυο Πρωτοβάθμιας Φροντίδας στο σπίτι μας.
w Δίκτυο κέντρων πρόληψης, υποχρεωτικοί εμβολιασμοί, εθνικό σχέδιο
προσυμπτωματικού ελέγχου και οδοντιατρική φροντίδα για τα παιδιά.

Σύγχρονα & λειτουργικά 
Δημόσια Νοσοκομεία

w Αξιοκρατική πρόσληψη Διοικήσεων: προκηρύξεις, 
κριτήρια, διαφανή αξιολόγηση.
w Νοσοκομεία ολοήμερης λειτουργίας με ολοκληρωμέ-
νους προϋπολογισμούς και αυτονομία.
w Επαρκής αριθμός ΜΕΘ Μονάδων με άμεση πρόσληψη 
ιατρών-νοσηλευτών.
w Αναβάθμιση τμημάτων επειγόντων περιστατικών.
w Ανάπτυξη και ανακατανομή νοσοκομειακών μονάδων.
w Επενδύσεις σε υποδομές, εξοπλισμό, νέες τεχνολογίες.
w Ψηφιακός φάκελος ασθενούς.
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Αναβάθμιση 
του ανθρώπινου δυναμικού

w Κάλυψη κενών με μόνιμο ιατρικό, νοσηλευτικό, παραϊατρικό προσωπικό.
w Σύγχρονα οργανογράμματα.
w Αναθεώρηση συστήματος αμοιβών.
w Ένταξη υγειονομικού προσωπικού του Ε.Σ.Υ. στα βαρέα και ανθυγιεινά.
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