
ΥΓΕΙΑ
Η υγεία είναι- ένα θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και η κοινωνία 

είναι υποχρεωμένη να παραγάγει και να διανείμει αυτΰ το αγαθΰ 
ισότιμα σε Ολους τους πολίτες. Με την έννοια αυτή, αν και η Βελ
τίωση της υγείας εξαρτάται απο ένα πλήθος παραγόντων κοινωνικών, 
οικονομικών, πολιτιστικών, περιΒανταλλογικών κά., οι υπηρεσίες υ
γείας συμβάλλουν αποφασιστικά στην Βελτίωση της υγείας ενΰς πλη
θυσμού και πρέπει να παρέχονται ισΰτιμα και σύμφωνα με την αρχή 
της ισότητας στην φροντίδα υγείας για Ομοια ανάγκη ή ίδιο κίν
δυνο.
Εύμφωνα με τις παραπάνω αρχές της ισότητας και της δικαιοσύνης 

το Πανελλήνιο Εοσιαλιστικΰ Κίνημα έχει σαν στρατηγική την κάλυψη 
των υγειονομικών αναγκών του πληθυσμού, με την οικοδΟμηση Εθνικού 
Ευστήματος Υγείας που είναι πραγματικότητα στην χώρα μας.

Το Εθνικΰ Εύστημα Υγείας αποτελεί απάντηση του ΠΑΕΟΚ στην παρα- 
τεταμένη υποβάθμιση και καθυστέρηση του υγειονομικού τομέα και 
στην εμφάνιση νέων αναγκών υγείας που προκύπτουν με την ανάπτυξη 
και πρΰοδο της ελληνικής κοινωνίας.
Ετο διεθνή χώρο και στη χώρα μας αναδύονται νέα προβλήματα και 

νέες προσεγγίσεις στην υγεία.
Ετο πνεύμα αυτΰ το Πανελλήνιο Εοσιαλιστικΰ Κίνημα θεωρεί Οτι η 

ολοκλήρωση και ο εκσυγχρονισμός του υγειονομικού τομέα αποτελεί 
ύψιστη προτεραιότητα.

Οι κατευθυντήριες γραμμές αυτής της πολιτικής συγκλίνουν στη 
διατομεακή προσέγγιση της υγείας σύμφωνα με τους στΟχους της 
Ετρατηγικής Υγείας για Ολους το 2000, της Παγκόσμιας Οργάνωσης 
Υγείας. Η στρατηγική αυτή αποβλέπει στη δημιουργία συστημάτων δι
κτύων και ολοκληρωμένων φροντίδων για την πρόληψη, τη διάγνωση,



τη θεραπεία και την αποκατάσταση, με επιλογή της κατάλληλης βιοι- 
ατρικής τεχνολογίας, που στοηρίζοντα ι στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα 
Υγε ίας.

Με τον τρΰπο αυτΰ διασφαλίζεται η ισότιμη και ευχερής προσπέλα
ση των πολιτών στις υπηρεσίες υγείας και αξιοποιούνται αποτελε
σματικά οι διαθέσιμοι πΰροι.

Είναι βέβαιο Οτι ο εκσυγχρονισμός του Εθνικού Συστήματος Υγείας 
απαιτεί νέες προσεγγίσεις στη χρηματοδότηση και τη διαχείριση και 
ταυτόχρονα την εισαγωγή μεθόδων και τεχνικών για την αποδοτικότε
ρη λειτουργία του.

Το Πανελλήνιο Σοσιαλιστικό Κίνημα πιστεύει Οτι η υγεία πρέπει 
και στο μέλλον να αποτελεί ευθύνη της πολιτείας, αλλά ταυτόχρονα 
θεωρεί Οτι το Εθνικό Σύστημα Υγείας πρέπει να ολοκληρωθεί και να 
ανασυγκροτηθεί σε σύγχρονες κατευθύνσεις ώστε να διασφαλίζει σε 
Ολους τους πολίτες υψηλής ποιΰτητας φροντίδες με τη βέλτιστη αξι
οποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, της τεχνολογίας και των οικο
νομικών πΰρων.


