Επόμενη μέρα:
ώρα για αλληλεγγύη
και διεκδίκηση
Η επόμενη μέρα θα πρέπει να μας βρει ενεργούς πολίτες
και σκεπτόμενους ανθρώπους. Πρώτον γιατί κανείς δεν
ξέρει πώς θα εξελιχθεί η πανδημία μέσα στο καλοκαίρι ή
πολύ περισσότερο ένα δεύτερο κύμα της από φθινόπωρο.
Και δεύτερον, επειδή η Ελλάδα, μετά τη δεκαετή
οικονομική και κοινωνική καταστροφή των μνημονίων,
μπαίνει σε μια νέα κρίση με δεκάδες χιλιάδες νέους
ανέργους και βαθιά ύφεση.
Σε αυτές τις συνθήκες, η κοινωνία πρέπει να επιβιώσει,
τόσο από τον κορωνοϊό, όσο και από μια νέα οικονομική
καταστροφή.
Η πανδημία απέδειξε ότι μόνο η Δημόσια Υγεία μπορεί να
μας σώσει. Μόνο το απαξιωμένο, συκοφαντημένο,
ταλαιπωρημένο και υποχρηματοδοτημένο Εθνικό Σύστημα
Υγείας μπόρεσε να σταθεί όρθιο.
Η επόμενη μέρα θα δείξει αν ο λαός μπορεί να σώσει τη
Δημόσια Υγεία. Γιατί οι υγειονομικές ανάγκες όχι απλά δεν
τελείωσαν, αλλά γίνονται επιτακτικότερες. Και αντί η
κυβέρνηση να σκέφτεται πώς θα βολέψει ημέτερους πχ
εταιρείες κατάρτισης, ταχυμεταφορών, αεροπορικές, ΜΜΕ
και κλινικάρχες, πρέπει να πολλαπλασιάσει τις δαπάνες για
την Υγεία και να προστατεύσει αποτελεσματικά την
πληττόμενη από την κρίση κοινωνία.
Το ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ θα σταθεί στο πλάι των δημοτών,
διεκδικώντας ένα Δήμο στην υπηρεσία των δημοτών και
ένα κράτος στην υπηρεσία των πολλών.
Γιατί η Δημόσια Υγεία είναι αναφαίρετο δικαίωμα.
Γιατί η αξιοπρέπεια της εργαζόμενης κοινωνίας δεν μπορεί
να τσαλακώνεται για άλλα δέκα χρόνια μπροστά στις
ανάγκες των τραπεζών και των ολίγων.

Πριάμου 79, Ίλιον, 210 2637460, 6976626220, 6944735460
asi.gr | contact@asi.gr | facebook.com/asymvivasto

να δημιουργηθεί ένα μεγάλο
διαδημοτικό

Κέντρο Υγείας
στο Ίλιον
Η πανδημία έδειξε ότι οι δομές Δημόσιας Υγείας είναι η
μοναδική άμυνα για την υγεία της κοινωνίας.
Στην περιοχή της Δυτικής Αθήνας και πιο συγκεκριμένα στο
Ίλιον η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι υποβαθμισμένη,
υποστελεχωμένη, ανεπαρκής.
Οι ανάγκες για την υγειονομική κάλυψη του πληθυσμού είναι
μεγάλες.
Είναι ανάγκη να αναβαθμιστεί η Μονάδα Υγείας (Μπίμπιζα) σε
μεγάλο Διαδημοτικό Κέντρο Υγείας.
- Με μόνιμο και όχι επικουρικό ιατρικό και νοσηλευτικό
προσωπικό που να μπορεί να καλύψει 24ωρη λειτουργία
πρωτοβάθμιας φροντίδας και διάγνωσης.
- Με πλήρως στελεχωμένο ακτινολογικό και μικροβιολογικό
εργαστήριο για να μην παραπέμπεται ο ασθενής για περαιτέρω
εργαστηριακές εξετάσεις σε ιδιωτικά κέντρα.
- Με ασφαλείς διαγνωστικούς ελέγχους για μεταδοτικούς ιούς
(και τον κορωνοϊό).
- Με κάλυψη όλων των βασικών ιατρικών ειδικοτήτων
(παθολόγος, παιδίατρος, καρδιολόγος, ακτινολόγος).
- Με άμεση και ταχεία πρόσβαση και εξυπηρέτηση των
δημοτών του Ιλίου, των Αγίων Αναργύρων και της
Πετρούπολης σε αναβαθμισμένες παροχές υγείας.
Οι δήμαρχοι των τριών Δήμων Ιλίου, Πετρούπολης, Αγίων Αναργύρων έκαναν την
πρόταση να ενταχθεί η Μονάδα Υγείας στον κεντρικό σχεδιασμό αντιμετώπισης για
τον κορωνοϊό.
Η πρόταση είναι σωστή, αλλά αν το εννοεί ο Δήμαρχος, οφείλει να αναλάβει
πρωτοβουλίες, αλλιώς θα είναι άλλο ένα επικοινωνιακό πυροτέχνημα.
Να απαιτήσουμε από την κυβέρνηση όχι μόνο να κάνει πράξη το παραπάνω αίτημα
αλλά να αναβαθμίσει ουσιαστικά τη Μονάδα Υγείας σε Διαδημοτικό Κέντρο Υγείας
ώστε να καλυφθεί υγειονομικά ο τοπικός πληθυσμός που φτάνει τα
250.000-300.000 άτομα.

Μέτρα στήριξης για τους δημότες:

Μονάδες Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας:

Τι οφείλει να κάνει η Δημοτική Αρχή

Ανάγκη των καιρών, απαίτηση πολλών!

Μπροστά στη νέα κοινωνική και οικονομική κρίση που προκαλεί η πανδημία, η
Δημοτική Αρχή οφείλει να αναμορφώσει τον προϋπολογισμό και να αλλάξει
προτεραιότητες.
Σήμερα, είναι επιτακτική ανάγκη προτάσεις που έχει καταθέσει το Ασυμβίβαστο
ΙΛΙΟΝ να γίνουν πράξη από τη διοίκηση Ζενέτου:
- Νομική στήριξη στους δανειολήπτες για νοικοκυριά, αυτοαπασχολούμενους,
οικογενειακές επιχειρήσεις, ειδικά αν η κυβέρνηση προχωρήσει στον
πλειστηριασμό της πρώτης κατοικίας.
- Κατάργηση τροφείων σε βρεφονηπιακούς σταθμούς. Δωρεάν δεκατιανό σε
όλους τους μαθητές.
- Κλιμακωτά Δημοτικά – Ανταποδοτικά Τέλη.
- Αύξηση των ανταποδοτικών τελών σε Super Market, τράπεζες, εταιρείες
τηλεπικοινωνίας.
- Οριζόντια μείωση των ανταποδοτικών τελών όλων των οικογενειακών
επιχειρήσεων κατά 10% και των κατοικιών κατά 5%.
- Διαγραφή ανταποδοτικών τελών στις κλειστές μικρομεσαίες και οικογενειακές
επιχειρήσεις για το διάστημα του λοκ ντάουν.
- Διαγραφή ανταποδοτικών τελών ανάλογη με το ποσοστό πτώσης του τζίρου
τους, για όσες επιχειρήσεις έχουν πληγεί δραματικά από την πανδημία.
- Δημιουργία Κριτηρίων ένταξης και όχι αποκλεισμού των ευπαθών κοινωνικών
ομάδων: Το εισοδηματικό κριτήριο οφείλει να είναι το καθοριστικό. Το κριτήριο
της ακίνητης περιουσίας να τεθεί υπό αναστολή.
- Διανομή μέσων ατομικής προστασίας στις ευπαθείς ομάδες.

Η επιδημία έκανε επιτακτική την ανάγκη όχι μόνο των καλά οργανωμένων και
στελεχωμένων δημόσιων νοσοκομείων, αλλά και των δομών Πρωτοβάθμιας
Φροντίδας Υγείας (Π.Φ.Υ).
Η Π.Φ.Υ., δηλαδή τα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου και οι Τοπικές Μονάδες
Υγείας (ΤΟΜΥ), έχουν καταδικαστεί εδώ και χρόνια στην απαξίωση και την
εγκατάλειψη.
Για την κυβέρνηση της ΝΔ, Π.Φ.Υ σημαίνει ιδιωτική παροχή υπηρεσιών υγείας με
το κόστος να πληρώνεται από την τσέπη του ασθενούς. Ο δε θεσμός του
οικογενειακού γιατρού γρήγορα εξευτελίστηκε.
Για το Ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ, Π.Φ.Υ σημαίνει δημόσιες, καλά στελεχωμένες και
επαρκώς εξοπλισμένες δομές που μπορούν να εκτελούν τις βασικές
διαγνωστικές, εργαστηριακές και θεραπευτικές λειτουργίες και να συνιστούν την
πρώτη γραμμή άμυνας του υγειονομικού συστήματος.
Η εύκολα προσβάσιμη από όλους τους πολίτες Πρωτοβάθμια Φροντίδα μπορεί
να αποφορτίσει τα δημόσια νοσοκομεία, να αποτελέσει την πρώτη καταφυγή
του αρρώστου, να αυξήσει τις υγειονομικές δυνατότητες του συστήματος
υγείας, να προασπίσει την υγεία του λαού.
ΔΕΝ ΞΕΧΝΑΜΕ: Την περίοδο των μνημονίων, στην πόλη μας, έκλειναν οι
διοικητικές υπηρεσίες του ΙΚΑ στην Ανδρέα Παπανδρέου και απαξιώνονταν τα
ιατρεία του, η Δημοτική Αρχή αντί να αντιδράσει, επιβράβευε στελέχη της, που
παράλληλα ήταν και υποδιοικητές στα κεντρικά του ΙΚΑ και στήριζαν αυτήν την
πολιτική απαξίωσης.
Η Δημοτική Αρχή διαφημίζει με αεροπανό τους κατά καιρούς ιατρικούς ελέγχους,
αλλά αρνείται να συγκροτήσει τη μόνιμη και επαρκή λειτουργία των Δημοτικών
Ιατρείων ώστε να καλύψει ανάγκες συμπολιτών μας.

Επιπλέον, το Ασυμβίβαστο ΙΛΙΟΝ προτείνει
- Την άμεση πρόσκληση στελέχωσης των Δημοτικών Ιατρείων από εθελοντές
γιατρούς.
- Τη λειτουργία τηλεφωνικής γραμμής 24ωρης βάσης στελεχωμένη από ιατρικό και
ψυχοθεραπευτικό προσωπικό, σε περιόδους έκτακτων καταστάσεων πχ έξαρση
επιδημιών κλπ.
- Τη σύσταση επιτροπής Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας που θα σχεδιάσει και θα
οργανώσει μαζικούς προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους, ξεκινώντας από τις ευπαθείς
ομάδες.

- Την οργάνωση των μέτρων υγιεινής και προστασίας στα σχολεία του Δήμου με
παροχή μέσων προστασίας και απολυμαντικών υγρών και καμπάνια ενημέρωσης για
μαθητές και γονείς.
- Άμεση πρόσληψη σχολικών καθαριστριών σε 5θήμερη και 8ωρη βάση. Η
μετακίνηση εργαζομένων του Δήμου από την υπηρεσία καθαριότητας, στις σχολικές
μονάδες, σύμφωνα με Π.Ν.Π., πέρα από τη παραδοχή ότι μέχρι σήμερα δεν
καλύπτονταν η υγιεινή στα σχολεία, μπορεί να θέσει σε κίνδυνο ολόκληρη τη
δημόσια υγεία.

