Ημερίδα Κρίση και Υγεία στη Μεσσηνία

Η Ιατρική Εταρεία Μεσσηνίας, ο Ιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, το Κοινωνικό Ιατρείο
Μεσσηνίας, ο Οδοντιατρικός Σύλλογος Μεσσηνίας, ο Σύλλογος Νοσηλευτών Μεσσηνίας, ο
Σύλλογος Υγειονομικού Προσωπικού ΙΚΑ (ΣΕΥΠ ΙΚΑ), το Σωματείο Ειδικευμένων Ιατρών
ΕΣΥ Ν. Μεσσηνίας, το Σωματείο Εργαζομένων Νοσοκομείου Καλαμάτας, και ο
Φαρμακευτικός Σύλλογος Ν. Μεσσηνίας σας προσκαλούν σε Ημερίδα με θέμα "Κρίση και
Υγεία στη Μεσσηνία" στο Αμφιθέατρο του Εργατικού Κέντρου στις 30 Νοεμβρίου 2013 και
ώρα 9:30. Σας προσκαλούμε να συμμετέχετε ενεργά, να ακούσετε τους ομιλητές για να
αποκτήσετε σφαιρική αντίληψη για τα πράγματα, και να καταθέσετε και σεις τις σκέψεις
σας και τις απόψεις σας, είτε ως εκπρόσωποι φορέων, είτε και ως άτομα. Τις επόμενες
μέρες θα αναρτήσουμε και το πρόγραμμα της ημερίδας αναλυτικότερα. Μέχρι τότε
μπορείτε να διαβάσετε την ανακοίνωση της Οργανωτικής Επιτροπής:

Αγαπητοί φίλοι,

Η υγεία, όπως όλοι γνωρίζουμε, σύμφωνα με τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, ορίζεται ως
η "πλήρης σωματική, ψυχική και κοινωνική ευεξία" του ατόμου.

Σύμφωνα με το Σύνταγμα της Πέμπτης Ελληνικής Δημοκρατίας, τους νόμους που
απορρέουν από αυτό, και τις αρχές που διέπουν την οργάνωση του κοινωνικού κράτους,
όλοι οι πολίτες δικαιούνται δωρεάν και πλήρη περίθαλψη καθώς και τις υπηρεσίες που
προκύπτουν από τις θεμελιακές και αναφαίρετες λειτουργίες του κοινωνικού κράτους
δικαίου.
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Το κοινωνικό κράτος υποχρεούται να αντιμετωπίζει κατά προτεραιότητα όλες τις ανάγκες
των πολιτών και να τους προστατεύει από βλάβες της υγείας τους, της περιουσίας τους και
των δικαιωμάτων τους. Οφείλει να πασχίζει, μέσω των αντιπροσώπων του λαού και των
λειτουργών του, να δημιουργήσει εκείνες τις δομές και τις προϋποθέσεις που διασφαλίζουν
τα δικαιώματα του λαού, ιδίως τα θεμελιώδη. Όλα τα προηγούμενα χρόνια, το κράτος, με
τις αδυναμίες του, τις υπερβολές του και τις ελλείψεις του λειτούργησε με αυτό το
σκεπτικό. Δημιουργήθηκαν δομές Υγείας, Κοινωνικής Ασφάλισης, προστασίας της
εργασίας, της μητρότητας, των ανέργων, της κατοικίας, και όλων των πιθανών αναγκών
των πολιτών. Η παρουσία και οι απαιτήσεις του λαού συνέβαλλαν αποφασιστικά προς
τούτο.

Συμβαίνει όμως αυτό σήμερα;

Βρισκόμαστε στον κυκλώνα μιας πρωτοφανούς σαρωτικής κρίσης χρέους η οποία στη χώρα
μας ενέσκηψε ιδιαίτερα σφοδρή. Ευθύνες – τεράστιες ευθύνες – υπάρχουν και θα
αποδοθούν από αυτούς που έχουν αρμοδιότητα, αλλά εμείς δεν θα εξετάσουμε εδώ αυτές
τις ευθύνες.

Η κρίση αυτή, και οι πρακτικές της αντιμετώπισής της, έχουν επίδραση στα δικαιώματα του
λαού και ιδιαίτερα στην υγεία του; Πως επηρεάζεται η Υγεία από την σημερινή θέση των
εργαζομένων στην παραγωγή των Υπηρεσιών Υγείας; Πως επηρεάζεται η ζωή τους και η
λειτουργία τους; Πως επηρεάζονται οι δικαιούχοι υπηρεσιών Υγείας, οι ασφαλισμένοι, οι
ανασφάλιστοι, οι εργαζόμενοι, οι άνεργοι από τον ορυμαγδό και την καταιγίδα της διαρκούς
επιδείνωσης της ποιότητας ζωής τους;

Τι πρέπει και τι μπορεί να γίνει κάτω από τις συγκεκριμένες συνθήκες για την
αντιμετώπιση των συνεπειών της κρίσης στην Υγεία με έμφαση στην περιοχή μας;

Αυτά τα ζητήματα, και άλλα που μπορεί να τεθούν στη συζήτηση, φιλοδοξεί να προσεγγίσει
αυτή η ημερίδα.
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