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             Προς : Διοικητή και μέλη ΔΣ  

               ΓΝ Δράμας 
             

          

              ΔΡΑΜΑ, 27/6/2018 
 

   ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΙΑ ΘΕΜΑΤΑ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ ΓΝ ΔΡΑΜΑΣ    

      

 

Κύριε Διοικητά, 

 

Τα θέματα που απασχολούν τους ιατρούς του ΓΝ Δράμας είναι τα εξής: 

 

A) Υπάρχει μια καθυστέρηση από την 3ηΥΠΕ στη διαδικασία πρόσληψης των 8 

ιατρών (5 για τα ΤΕΠ, 1 για την Παθολογική και 2 Αναισθησιολόγοι) και το υπουργείο 

μόλις έστειλε διευκρινιστική εγκύκλιο για επίσπευση της διαδικασίας. Όμως δυστυχώς, 

λόγω πληθώρας υποψηφιοτήτων και καλοκαιριού πιστεύουμε ότι οι κρίσεις θα αρχίσουν 

από Σεπτέμβριο, με τελική τοποθέτηση των ιατρών αρχές του 2019, αντί για φθινόπωρο του 

2018 που αναμενόταν.  

β) Το οργανόγραμμα του νοσοκομείου, ενώ ψηφίστηκε ομόφωνα από ΕΣ, ΔΣ και 

σωματεία εργαζομένων από το Μάιο του 2017 ακόμα δεν έχει σταλεί στο Υπουργείο και 

δεν υπάρχει καμία κινητικότητα για δημοσίευση σε ΦΕΚ. 

Β) Οι χώροι εργασίας ειδικά στην παλιά πτέρυγα είναι σε άσχημη κατάσταση και 

χρειάζεται οπωσδήποτε αλλαγή στα δάπεδα, βάψιμο και τοποθέτηση σιτών, λόγω φθορών 

και παλαιότητας. Υπάρχει πρόταση από τεχνικό εργασίας για θέματα υγιεινής και 

ασφάλειας εργασίας και θέλουμε να εφαρμοστεί, γιατί οι χώροι λόγου συνωστισμού 

μυρίζουν άσχημα και επίσης λόγω μη εφαρμογής του αντικαπνιστικού νόμου η ατμόσφαιρα 

ειδικά το καλοκαίρι είναι μη ανεκτή. 

Γ) Το φαρμακείο έχει από το 2017 υποχρέωση να δίνει φάρμακα υψηλού κόστους αντί για 

τον ΕΟΠΥΥ, αλλά δεν αυξήθηκε αντίστοιχα ο προυπολογισμός του και χρειαζόμαστε 

περισσότερη ποικιλία σε προωθημένα φάρμακα. Επίσης δεν διαθέτει άδεια λειτουργίας και 

ο χώρος αποθήκευσης φαρμάκων δεν είναι ο κατάλληλος για νοσοκομείο. 

Δ) Η σίτιση των εφημερευόντων ιατρών έχει προβλήματα. Θέλουμε να προβλέπεται 

μερίδα και για τους ιατρούς σε μεικτή εφημερία και να βελτιωθεί η ποικιλία των γευμάτων, 



σε συνεννόηση με τη διαιτολόγο. 

Ε) Πολλοί ιατροί είναι σε καθεστώς επαγγελματικής εξουθένωσης λόγω φόρτου εργασίας 

και δεν παίρνουν όλοι τα προβλεπόμενα ρεπώ. 

Στ) Η λίστα αναμονής για ειδικευόμενους είναι σχεδόν άδεια και γιαυτό προτείνουμε το 

Νοσοκομείο να ενταχθεί στην άγονη Α΄ ζώνη, ως κίνητρο προσέλκυσης ειδικών και 

ειδικευόμενων.  

ζ) Χρειαζόμαστε άμεσα επικουρικούς ιατρούς, 2 στην παθολογία, 1 στην ουρολογία, 1 

στην ορθοπαιδική και 1 στο ακτινολογικό, λόγω φόρτου εργασίας. 

 

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε τα εξής: 

 

α) Αίτηση προς 3η ΥΠΕ για επίσπευση της διαδικασίας πρόσληψης των ιατρών στα 

ΤΕΠ και τις Κλινικές, λόγω υποστελέχωσης  

 

β) Άμεση αποστολή οργανογράμματος και δημοσίευση σε ΦΕΚ 

 

γ) Αύξηση του προυπολογισμού για άμεση βελτίωση υλικοτεχνικής υποδομής, για 

προμήθεια των προωθημένων φαρμάκων και πρόσληψη επικουρικών. 

  

 

Με τιμή, 

 

 

ο Πρόεδρος                                                   η Γραμματέας 

            

 

 

Ανδρέας Ξάνθης                                           Αλεξάνδρα Κων/δου 


