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ΘΕΜΑ: Η πρωτοβάθμια φροντίδα Υγείας των προσφύγων στην περιοχή της Δράμας
Αξιότιμε κ. Υπουργέ
Ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας με το θέμα της πρωτοβάθμιας φροντίδας των
προσφύγων ασχολείται από έτους περίπου. Όπως γνωρίζετε, τον περασμένο Ιούλιο
υπογράψαμε και σύμφωνο συνεργασίας με την οργάνωση German Doctors, η οποία
ανέλαβε την υποχρέωση χρηματοδότησης δύο θέσεων ιατρών 4ωρης απασχόλησης
και 2 θέσεων νοσηλευτριών 8ωρης και 4ωρης απασχόλησης και ήδη έχουν αποστείλει
ποσό αντίστοιχο με την μισθοδοσία ενός μηνός, αρχής γενομένης από τον Αύγουστο
του 2017. Το σύμφωνο συνεργασίας έχει διάρκεια ενός έτους και έχουμε την
προφορική τους διαβεβαίωση ότι θα το ανανεώνουνε, εφ’ όσον υπάρχουν πρόσφυγες
στην περιοχή μας.
Επειδή σε κάθε δραστηριότητά μας ενεργούμε πάντοτε σύμφωνα με τους νόμους
και την ιατρική δεοντολογία και λαμβάνοντας υπ’ όψιν αφ’ ενός ότι είμεθα έτοιμοι να
επέμβουμε με συνολικά 7 ιατρούς (παθολόγους –καρδιολόγους-παιδίατρο και γυναίκα
γυναικολόγο) αναρτώντας στην διαύγεια όλες μας τις δράσεις και αφ’ ετέρου ότι στις
επαφές που είχαμε κατά το τελευταίο τρίμηνο (και γραπτώς και σε σύσκεψη με τους
αρμόδιους στην Β. Ελλάδα κο Ράγκο, κα Μαχαίρα και κα Λεπτοκαρίδου) δεν είχαμε
χειροπιαστό αποτέλεσμα και μας παρέπεμψαν στον διεθνή οργανισμό μετανάστευσης
στην Δράμα, ο οποίος με την σειρά του στο υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής για
έγκριση κ.ο.κ. και δεδομένου ότι οι χορηγοί, όπως γίνεται αντιληπτό στο έγγραφο που
επισυνάπτουμε, ουσιαστικά μας επιπλήττουν για την καθυστέρηση, και επειδή έχουμε
μάθει να τιμούμε την υπογραφή μας και να σεβόμαστε την αξιοπρέπεια και την δική
μας, αλλά και των χορηγών, θεωρήσαμε αναγκαίο να απευθυνθούμε προς υμάς για
οριστική λύση.
Πιστεύουμε ότι, όπως εσείς παίρνετε χορηγίες για ασθενοφόρα,
ιατροφαρμακευτικά υλικά κ.τ.λ., έτσι και εμείς ως νομικό πρόσωπο δημοσίου δικαίου,
έχουμε το ίδιο δικαίωμα. Από την στιγμή λοιπόν που δεν επιβαρύνεται η χώρα μας τι

είναι αυτό που εμποδίζει την σύναψη συμφώνου συνεργασίας μεταξύ του υπουργείου
μεταναστευτικής πολιτικής αφ’ ενός και του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας αφ’ ετέρου
για παροχή πρωτοβάθμιας φροντίδας Υγείας των προσφύγων στον καταυλισμό στην
περιοχή της Δράμας; Είμεθα διατεθειμένοι να απαντήσουμε για όσες τυχόν
αμφιβολίες έχετε ή να προσέλθουμε για συζήτηση και να δώσουμε διευκρινήσεις επί
παντός θέματος. Γνωρίζουμε την κατάσταση και τις συνθήκες που επικρατούν στον
καταυλισμό των προσφύγων (άλλωστε ήμασταν οι πρώτοι που για 4 μήνες καλύψαμε
τους πρόσφυγες εθελοντικά), αλλά δεν μπορούμε να περιμένουμε περισσότερο.
Παράκληση να λάβουμε απάντησή σας πριν τα τέλη Νοεμβρίου, ούτως ώστε να
ξεκινήσουμε την 1 Δεκεμβρίου 2017. Διαφορετικά στις αρχές Δεκεμβρίου θα
επιστρέψουμε στους German Doctors την προκαταβολή τους προκειμένου να
χρησιμοποιηθούν απ’ αυτούς τα χρήματα, που παρακρατήθηκαν συνολικά για την
περιοχή μας, σε άλλες παρόμοιες δράσεις, ευχαριστώντας τους όμως ταυτόχρονα για
την καλή τους πρόθεση και την εμπιστοσύνη τους προς τον Ιατρικό Σύλλογο Δράμας.
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