
 

 

 

ΣΥΓΚΕΝΤΡΩΣΗ διοργάνωσε  σήμερα το απόγευμα το Σωματείο Εργαζομένων 

του Νοσοκομείου Δράμας για τον οριακή κατάσταση λειτουργίας στην οποία 

βρίσκεται το Νοσοκομείο, όπως χαρακτηριστικά αναφέρει στο σχετικό 

δελτίο τύπου που εξέδωσε. Η συγκέντρωση πραγματοποιήθηκε  στην 

πλατεία Ελευθερίας ενώ το παρών έδωσαν εκπρόσωποι των τριών 

σωματείων του Νοσοκομείου εκπρόσωποι φορέων της Δράμας 

συνδικαλιστικές οργανώσεις της ΑΔΕΔΥ Δράμας και πολλοί εργαζόμενοι του 

Νοσοκομείου Δράμας. Αρκετοί δημοτικοί σύμβουλοι και εκπρόσωποι των 

φοιτητών του ΔΙΠΑΕ. 

Σε ανακοίνωση που εξέδωσε το Σωματείο, αναφέρει σχετικά: «Η λειτουργία 

του Νοσοκομείου Δράμας βρίσκεται σε κατάσταση οριακή. Αντιμετωπίζουμε 

κύμα φυγής και παραιτήσεων με επικίνδυνες διαστάσεις. Η Ιατρική υπηρεσία 

έχει αποδεκατιστεί από ειδικούς και ειδικευόμενους γιατρούς. Η Παθολογική 

Κλινική, με τρεις μόνο γιατρούς για 52 κλίνες (αντί 11 γιατρούς όπως 

προβλέπεται), εκπέμπει από καιρό σήμα κινδύνου. Στην ίδια κατάσταση 

σύντομα θα περιέλθει και η ΜΕΘ. Η Νοσηλευτική Υπηρεσία, με 100 κενά σε 

μόνιμο προσωπικό, καταβάλλει υπερπροσπάθεια για να μην στερηθούν οι 

ασθενείς την αναγκαία φροντίδα. Η ίδια κατάσταση σε Τεχνική Υπηρεσία, 

παραϊατρικό και βοηθητικό προσωπικό. 

 

https://www.proinos-typos.gr/wp-content/uploads/2023/03/nosok-e1680105819852.jpg


Η προσωρινή μετακίνηση του προσωπικού από το ένα νοσοκομείο στο άλλο, 

δεν περιμένουμε να λύσει το πρόβλημα και η κρισιμότητα της κατάστασης 

δεν μας επιτρέπει να μένουμε απαθείς. Αν δεν αντιδράσουμε τώρα, το 

Νοσοκομείο Δράμας θα οδηγηθεί σε περαιτέρω υποβάθμιση. Εκατό χιλιάδες 

άνθρωποι σε έναν νομό ορεινό με απομακρυσμένα χωριά και ιδιαίτερες 

συνθήκες, με πληθυσμό γερασμένο, βαριά εργατικά ατυχήματα και αυξημένα 

περιστατικά καρκίνου, κινδυνεύει να μείνει χωρίς βασικές υπηρεσίες 

δευτεροβάθμιας περίθαλψης. 

Η υποστελέχωση, η εντατικοποίηση της εργασίας και η επαγγελματική 

εξουθένωση, θέτουν σε κίνδυνο τόσο την υγεία των εργαζομένων, όσο και 

την ποιότητα και ασφάλεια των παρεχόμενων υπηρεσιών. Μετά το τρομερό 

σιδηροδρομικό δυστύχημα των Τεμπών, που δεν θα σταματήσει λεπτό να 

στοιχειώνει τη σκέψη μας, νιώθουμε ακόμα μεγαλύτερη την ευθύνη να μην 

επιτρέπουμε εκπτώσεις σε θέματα ασφάλειας που μπορεί να κοστίσουν 

ανθρώπινες ζωές». 

Ψήφισμα του Εμπορικού Συλλόγου Δράμας για τον αγώνα των 

υγειονομικών 

ΨΗΦΙΣΜΑ για την στήριξη του αγώνα των υγειονομικών για το Νοσοκομείο 

Δράμας, εξέδωσε ο Εμπορικός Σύλλογος Δράμας. 

Όπως αναφέρεται στο ψήφισμα αυτό, «η χρόνια υποβάθμιση του 

Νοσοκομείου  Δράμας απ’ όλους όσοι κυβέρνησαν μέχρι σήμερα, έχει 

οδηγήσει το νοσοκομείο της πόλης μας σε οριακή κατάσταση, με τραγικές 

ελλείψεις σε ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό  προσωπικό, θέτοντας έτσι σε 

κίνδυνο τόσο την υγεία των εργαζομένων, που με υπερπροσπάθεια 

καλούνται να ανταποκριθούν στην εργασία τους, όσο και την ποιότητα των 

παρεχόμενων υπηρεσιών. 

Ζητούμε την πλήρη στελέχωση σε ιατρικό, νοσηλευτικό και τεχνικό 

προσωπικό, καθώς και τον απαραίτητο εξοπλισμό που χρειάζεται για να 

έχουμε την πλήρη και σωστή λειτουργία του στο ακέραιο. Ο εμπορικός 

κόσμος γνωρίζει από πρώτο χέρι τα υπέρογκα ποσά που πρέπει 

να  πληρώνει κάθε μήνα  από το υστέρημά του στα ταμεία του ΕΦΚΑ για 

ιατρική περίθαλψη και γι’ αυτόν τον λόγο δεν μπορεί να δεχτεί την 

κατάσταση που επικρατεί στο Νοσοκομείο μας, και θα σταθεί δίπλα στην 

διοίκηση και τους  υπαλλήλους του,  για να έχει αυτή η πόλη και οι πολίτες 

της αυτό που πραγματικά της αξίζει. Ένα Νοσοκομείο σύγχρονο, πλήρως 

εξοπλισμένο και με το κατάλληλο δυναμικό προσωπικό. 

Ενώνουμε λοιπόν τις φωνές μας όλοι μαζί ελεύθεροι επαγγελματίες, 

δημόσιοι και ιδιωτικοί υπάλληλοι, άνεργοι και παιδιά, για να δώσουμε το 

μήνυμα στους υπεύθυνους ότι δεν θα ανεχτούμε την περεταίρω 

υποβάθμιση του νοσοκομείου μας. Η ζωή μας ανήκει και οφείλουν να την 

σεβαστούν. Είναι ένα ζήτημα που αφορά όλη τη δραμινή κοινωνία, αφορά 

τις ζωές μας και τις ζωές των παιδιών μας. 

Οι ζωές μας δεν είναι κόστος, έχουν αξία!» 



 

  

  

 


