
YΠΟΜΝΗΜΑ 

Επίλυση θεμάτων Γ.Ν.Δράμας 
                                                                       

Ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας  μαζί με άλλους 12 φορείς της πόλης μας  συμμετέχει   

στην  «Συνεργασία Επιχειρηματικών, Επαγγελματικών και Επιστημονικών Φορέων 

για την Προώθηση Αναπτυξιακών Θεμάτων για τη Δράμα».  

 

Με αφορμή την  πρόσκληση που λάβαμε από την 4
η
 ΥΠΕ προς συζήτηση, για την 

ΠΦΥ τα προβλήματα και τις δυσλειτουργίες του συστήματος, για την Παρασκευή                   

30-03-2018, αισθανόμαστε την ανάγκη ως  φορείς αυτής της πόλης να 

συμπαρασταθούμε στον αγώνα  επιβίωσης που κάνουν οι  Ιατροί του Νοσοκομείου 

μας  εδώ και χρόνια ώστε να εξασφαλίσουν την ποιότητα των ιατρικών υπηρεσιών 

τους.  

 

Μετά την εκτενή ενημέρωση από τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας για τα θέματα  του 

Γ.Ν.Δράμας και εκπροσωπώντας 13 επιστημονικούς και επαγγελματικούς φορείς της 

πόλης, ζητούμε : 

 

Α. ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗΣ ΚΛΙΝΙΚΗΣ 
  

Ενημερωθήκαμε ότι η Παθολογική Κλινική που διαθέτει 53 κλίνες, βρίσκεται σε 

συνεχή 24ωρη εφημέρευση, πράγμα που σημαίνει ότι είναι σε  καθεστώς  μη 

ασφαλούς λειτουργίας. Η παρουσία μόνο τεσσάρων  ειδικών  ιατρών  σε πρωινό 

ωράριο καθιστά αδύνατη την κάλυψη της λειτουργίας της κλινικής αλλά και των 

τακτικών ιατρείων  (παθολογικό και διαβητολογικό, επί δύο φορές την εβδομάδα) για 

τον μεγάλο όγκο ασθενών που εξυπηρετούν.  

 

Διαμαρτυρόμαστε έντονα, διότι ενώ υποσχεθήκατε την προκήρυξη δύο (2) θέσεων 

για την Παθολογική Κλινική, τελικά το Υπουργείο προκήρυξε μόνο μία (1) θέση 

Επιμελητή Β΄ για το 2018, η οποία βεβαίως δεν επαρκεί για να καλύψει τις ανάγκες 

του πληθυσμού της περιοχής 

 

Δηλώνουμε, την συμπαράσταση μας στο δίκαιο αίτημα των Ιατρών της Παθολογικής 

Κλινικής του Νοσοκομείου Δράμας για την άμεση προκήρυξη δύο (2) θέσεων 

ειδικών παθολόγων για την κάλυψη των αναγκών της, αφού η ανάγκη προκήρυξης 

και δεύτερης θέσης είναι επιτακτική για την εύρυθμη λειτουργία της παθολογικής 

κλινικής.  

 

Είναι επίσης ανάγκη και απαιτούμε να λάβετε άμεσα μέτρα και να ζητήσετε την 

μετακίνηση ενός (1) Παθολόγου από άλλο νοσοκομείο, μέχρι να καλυφτεί  η μια (1) 

τουλάχιστον μόνιμη θέση  που έχει προκηρυχτεί.  

 

 

Β. ΙΔΡΥΣΗ ΑΥΤΟΤΕΛΟΥΣ ΟΓΚΟΛΟΓΙΚΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΒΡΑΧΕΙΑΣ 

ΝΟΣΗΛΕΙΑΣ-ΧΗΜΕΙΟΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  
 

Η Δράμα συγκαταλέγεται στους τέσσερεις (4) πρώτους νομούς της Ελλάδας σε 

θνησιμότητα από καρκίνο. Οι εγγεγραμμένοι στον Σύλλογο Καρκινοπαθών 

ανέρχονται τουλάχιστον σε 1450 άτομα.   



Σύμφωνα με στοιχεία του Συλλόγου Καρκινοπαθών για το 2017, οι φάκελοι 

καρκινοπαθών από Δράμα σε άλλα νοσοκομεία, ανέρχονταν σε αριθμούς ως εξής, 

1452 στο Θεαγένειο Νοσοκομείο, 458 στο Νοσοκομείο Καβάλας, 381 στο 

Νοσοκομείο Παπανικολάου  και 265 στο Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης. 

 

Επίσης, με βάση το αρχείο νεοπλασιών του Γ.Ν. Δράμας κάθε χρόνο έχουμε  

διάγνωση 300 περίπου νέων περιστατικών καρκίνου, η πλειοψηφία των οποίων 

αντιμετωπίζεται  χειρουργικά  στο νοσοκομείο μας. Ταυτόχρονα για θεραπευτικούς 

σκοπούς, έχουν  γίνει μόνο για το 2017, 4.584 μετακινήσεις ασθενών από στην 

περιοχή μας προς Θεσσαλονίκη, με κόστος για τον ΕΟΠΥΥ 105.432,00 ευρώ  

σύμφωνα με σχετικό έγγραφο που διαθέτουμε. 

 

Για τους λόγους αυτούς ζητούμε, την προσθήκη στο σχεδιαζόμενο νέο οργανόγραμμα 

του Γ.Ν. Δράμας ενός αυτοτελούς ογκολογικού τμήματος βραχείας νοσηλείας-

χημειοθεραπείας, με πρόβλεψη στελέχωσης, ως εξής :  

 ενός (1) Παθολόγου-Ογκολόγου και ενός (1) Αιματολόγου (Επιμελητή Α' και    

Επιμελητή Β' αντίστοιχα) ,  

 τεσσάρων (4) Νοσηλευτριών,  

 ενός (1) Διοικητικού υπαλλήλου, και  

 ενός (1) Επισκέπτη υγείας.  

 

Έγινε γνωστό σχετικά, ότι υπάρχουν στη λίστα αναμονής της 4ης ΥΠΕ, Ογκολόγοι 

και Αιματολόγοι με δυνητικό ενδιαφέρον για τη Δράμα, αλλά πρέπει πρωτίστως να 

γίνει η πρόβλεψη των αντίστοιχων θέσεων στον οργανισμό προκειμένου στη 

συνέχεια να προκηρυχθούν από το Υπουργείο.  

 

Γ. ΕΠΙΛΥΣΗ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΩΝ ΔΕΥΤΕΡΟΒΑΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ΤΡΙΤΟΒΑΘΜΙΑΣ 

ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ 
 

Γνωρίζουμε ότι η ΠΦΥ αποτελεί την βάση του συστήματος υγείας μας, όμως αν δεν 

λυθούν κατά προτεραιότητα τα υπάρχοντα προβλήματα σε δευτεροβάθμια και 

τριτοβάθμια φροντίδα υγείας δεν θα πρέπει να αναμένεται ότι θα έχουν ουσιαστικό 

αποτέλεσμα οι μεταρρυθμίσεις που επιχειρούνται  να θεσμοθετηθούν. Αυτός είναι και 

λόγος που απαιτούμε να ασχοληθείτε πρωτίστως με τα βασικά  προβλήματα του 

Γ.Ν.Δράμας, εκ των οποίων συνοπτικά αναφέρουμε:  

 

1. Την υποστελέχωση σε Ειδικούς Ιατρούς (κυρίως στην Παθολογική Κλινική 

και στο Αναισθησιολογικό) και Ειδικευόμενων Ιατρών (σε όλες τις κλινικές 

αλλά κυρίως σε  Καρδιολογική, Ορθοπεδική και Χειρουργική Κλινική) 

2. Την απουσία αυτόνομου ΤΕΠ 

3. Την δημιουργία  Β΄ Παθολογικής Κλινικής  30 κλινών    

4. Την ένταξη αυτοτελούς ογκολογικού τμήματος βραχείας νοσηλείας-

χημειοθεραπείας στο  νέο  Οργανόγραμμα 

5. Την αύξηση του υπερβολικά χαμηλού προϋπολογισμού για την κάλυψη 

υπαρχουσών αναγκών.  

 

 

 

 



Η κοινωνία της Δράμας διεκδικεί  τα αυτονόητα :   

 

 δωρεάν υγεία,  

 καλύτερη ποιότητα ιατρικών υπηρεσιών χωρίς μετακινήσεις βαρέων 

πασχόντων ασθενών, και  

 αναβάθμιση του Νοσοκομείου μας.  

 

 

 

 

 

Οι συνεργαζόμενοι φορείς: 
 

Επιμελητήριο Δράμας  

ΤΕΕ Ανατολικής Μακεδονίας 

Εργατικό Κέντρο Δράμας 

Δικηγορικός Σύλλογος Δράμας 

Ιατρικός Σύλλογος Δράμας 

Φαρμακευτικός Σύλλογος Δράμας 

Ομοσπονδία Επαγγελματιών, Βιοτεχνών & Εμπόρων Δράμας 

Εμπορικός Σύλλογος Δράμας 

Ένωση Ξενοδόχων Ν. Δράμας 

Αδέσμευτος Αγροτικός Σύλλογος Ν. Δράμας 

Ένωση Κτηνοτρόφων Ν. Δράμας 

Σύνδεσμος Εργοληπτών Ν. Δράμας 

Σύνδεσμος Επιχειρήσεων Μαρμάρου Α.Μ.Θ. 


