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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ – ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ ΤΟΥ Γ. Ν. ΔΡΑΜΑΣ 

Ως εκπρόσωποι της Ένωσης Ιατρών του Γ.Ν. Δράμας, στο πλαίσιο της υπεύθυνης 

ενημέρωσης των συμπολιτών μας, νιώθουμε την υποχρέωση να σας ενημερώσουμε 

για το τι ακριβώς συμβαίνει στην πόλη μας. Πλέον ο ιός Covid- 19 ή με απλά λόγια 

κορονοϊός έχει φτάσει και στην πόλη μας. Τα επιβεβαιωμένα κρούσματα είναι 4. Και οι 

4 ασθενείς έχουν μεταφερθεί σε νοσοκομεία αναφοράς σύμφωνα πάντα με τις οδηγίες 

του ΕΟΔΥ. 

Απευθύνουμε έκκληση στους συμπολίτες μας να επιδείξουν αίσθημα Ατομικής και 

Συλλογικής ΕΥΘΥΝΗΣ και να συμμορφωθούν με τις οδηγίες. Να προσέρχονται στο 

Νοσοκομείο μας οι ασθενείς ΜΟΝΟ για ΕΠΕΙΓΟΝΤΑ περιστατικά. Όλοι οι ασθενείς με 

συμπτώματα λοίμωξης αναπνευστικού (πυρετός, βήχας, δύσπνοια) θα πρέπει αρχικώς 

να επικοινωνούν με τον γιατρό τους και να παίρνουν οδηγίες. Αν χρειαστεί να 

προσέλθουν στο Νοσοκομείο κρίνεται σκόπιμο να επικοινωνούν με το ΕΟΔΥ ή με το 

Νοσοκομείο μας και να φοράνε, αν είναι δυνατό, απλή χειρουργική μάσκα. 

Σύσσωμο το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας, ιατρικό, νοσηλευτικό, παραιατρικό και λοιπό 

προσωπικό, πράττουν ό,τι είναι ανθρωπίνως δυνατό για την καλύτερη δυνατή 

οργάνωση και προετοιμασία του Νοσοκομείου μας, για την ορθή διαχείριση και 

αντιμετώπιση των πρωτόγνωρων για όλους συνθηκών, την διασφάλιση της δημόσιας 

υγείας και κυρίως την άριστη και αποτελεσματική διαχείριση των συμπολιτών μας που 

θα νοσήσουν από τον ιό covid -19. 

Για να γίνει ορθά αυτό όμως χρειαζόμαστε και την δική σας αρωγή. Ευχαριστούμε 

θερμά για τα χειροκροτήματά σας, ωστόσο χρειαζόμαστε άμεσα και έμπρακτα τη δική 

σας στήριξη. Οι εργαζόμενοι στο Γ. Ν Δράμας είμαστε λιγοστοί, μάχιμοι και στην 

πρώτη γραμμή. Δυστυχώς και στο Νοσοκομείο μας, όπως άλλωστε και πανελλαδικά, 

οι ελλείψεις σε υλικοτεχνική υποδομή πλέον είναι πραγματικότητα. 

Οι ιατρικές μάσκες που θα πρέπει υποχρεωτικά να φορούν οι γιατροί και το 

νοσηλευτικό και μη- προσωπικό, που υποδέχεται ασθενείς με πυρετό ή συμπτώματα 

γρίπης, σε νοσοκομεία, Κέντρα Υγείας κλπ, οι πλενόμενες στολές, τα ιατρικά γάντια, 

τα ειδικά γυαλιά καθώς επίσης και αντισηπτικά πλύσης χεριών είναι σε έλλειψη. Στο 

πλαίσιο της πανδημίας SARS-CoV-2 ή αλλιώς Covid-19, το υγειονομικό προσωπικό 

του νοσοκομείου μας, πορεύεται με συνεχώς μειούμενο προστατευτικό εξοπλισμό. Η 

ανάγκη προστασίας μας είναι κυριολεκτικά ζωτικής σημασίας, μιας και ο ιός όπως 

προαναφέραμε έφτασε και στον χώρο εργασίας μας. 

Για τους ανωτέρω λόγους απευθύνουμε έκκληση προς όλους που έχουν την επιθυμία 

και τη δυνατότητα σε αυτή τη δύσκολη συγκυρία να προσφέρουν σε υλικοτεχνική 

υποδομή στο νοσοκομείο μας, για την όσο το δυνατόν ισχυρότερη προστασία του 

προσωπικού μας, έναντι της πρωτόγνωρης πανδημίας. 
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Πρέπει όλοι να αντιληφθούμε ότι προστατεύοντας τις δομές υγείας, προστατεύουμε 

τον ίδιο μας τον εαυτό. 

Απαγορευτική είναι η παροχή υπηρεσιών υγείας, χωρίς ατομικά μέτρα προστασίας και 

υλικά απολύμανσης, επισημαίνει άλλωστε και ο Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος. 

Εξάλλου και τα συμβούλια των Ευρωπαϊκών Ιατρικών Οργανώσεων (FEMS και AEMH) 

με κοινή τους δήλωση, κάνουν έκκληση στις κυβερνήσεις της Ευρώπης να σεβαστούν 

το υγειονομικό προσωπικό, επισημαίνοντας τους ότι: 

* ένας εξαντλημένος γιατρός ή άλλος εργαζόμενος στην υγειονομική περίθαλψη δεν 

μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά 

* ένας υγειονομικός, που έχει προσβληθεί από SARS-CoV-2, δε μπορεί να βοηθήσει 

αποτελεσματικά 

* ο γιατρός ή άλλος εργαζόμενος στον τομέα της υγείας, χωρίς τον εξοπλισμό 

ατομικής προστασίας, δε μπορεί να βοηθήσει αποτελεσματικά. 

Αγωνιούμε για τους ασθενείς μας, για τους εαυτούς μας, για εσάς αλλά και για τις 

οικογένειες όλων μας. 

ΟΛΟΙ ΜΑΖΙ ΕΝΩΜΕΝΟΙ ΘΑ ΤΑ ΚΑΤΑΦΕΡΟΥΜΕ ΚΑΛΟ ΚΟΥΡΑΓΙΟ 

 

ΕΝΩΣΗ ΙΑΤΡΩΝ Γ.Ν ΔΡΑΜΑΣ 

Η πρόεδρος 

Κιόρτεβε Παρθένα 

Η γραμματέας 

Σπανουδάκη Αθήνα 

 


