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Εξοχότατε κ .Πρόεδρε-Αξιότιμε κύριε Πρωθυπουργέ
Στο Δ.Σ. του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας την 23/11/2017 έγινε ευρεία συζήτηση σχετικά με
την συμμετοχή του προέδρου και της Γεν. Γραμματέως του Συλλόγου στην Κομοτηνή, την Τρίτη 14
Νοεμβρίου, στην τράπεζα, που αφορούσε τα θέματα υγείας, παρουσία του υπουργού Υγείας κ.
Ξανθού και του αναπληρωτή Υπουργού κ. Πολάκη. Στην αρχή, όταν ακούσαμε έκπληκτοι την
ηγεσία του υπουργείου να ομιλεί για θέματα (μεταφέρουμε ακριβώς όπως τα διετύπωσε όπως
δηλαδή α) για κοινωνική δικαιοσύνη, β) για ισονομία στον χώρο της υγείας, γ) ότι πρέπει να
πιστεύεις στην ισότητα, προκειμένου να πετύχεις ισότιμη διαχείριση ανθρώπινου δυναμικού και
πόρων, δ) «φτάνει μέχρι εδώ δεν πρέπει να γίνονται όλα με "κολητιλίκα", βουλευτές, υπουργούς»
κ.τ.λ., συμφωνήσαμε, αλλά δυστυχώς στην συνέχεια προσγειωθήκαμε ανώμαλα, όταν ζητήσαμε στις
ομιλίες μας τα ανωτέρω να εφαρμοσθούν στην πράξη για την περιοχή μας. Δυστυχώς αποδείχθηκε
ότι ήταν μόνον ωραία λόγια και τίποτε παραπάνω.
Θεωρήσαμε λοιπόν υποχρέωσή μας να απευθυνθούμε στην εξοχότητά σας, πιστεύοντας ότι μ’
αυτόν τον τρόπο, θα αναγκασθεί το υπουργείο να απαντήσει στα ερωτήματα που του θέσαμε,
δεδομένου ότι, στο αρχικό ερώτημά μας, αν πρέπει να υπακούμε το υπουργείο Υγείας για θέματα
υγείας, ο υπουργός απάντησε καταφατικά.
1. Αφού λοιπόν ο Ιατρικός Σύλλογος και το Γεν. Νοσοκομείο Δράμας υπάκουσαν σε εντολές
του Υπουργείου Υγείας (δεν μας ενδιαφέρουν τα πρόσωπα) και έγινε η συνένωση των δύο
παθολογικών κλινικών σε μία, των δύο χειρουργικών κλινικών σε μία, της καρδιολογικής
κλινικής και της εντατικής καρδιολογικής μονάδας σε μία κ.τ.λ. και έγινε εξοικονόμηση
δαπανών > 35%, σε αντίθεση με όλα τα άλλα Νοσοκομεία της Περιφέρειας Ανατολικής
Μακεδονίας-Θράκης όπου δεν έγινε καμία συνένωση και έγινε ελάττωση δαπανών μόνο
μεταξύ 5-10% και στο ερώτημά μας γιατί τιμωρείται σήμερα η Δράμα και δεν
αποκαθίσταται η ισοτιμία, το υπουργείο εποίησε την "νήσσαν" και δεν έδωσε καμιά
απάντηση. Σημειωτέον ότι στο παρελθόν, το μεν υπουργείο μας παρέπεμψε στην 4η
Δ.Υ.Π.Ε., ο δε ΔΥΠΕάρχης μας απάντησε ότι είναι πολιτική απόφαση. Τους ζητήσαμε να
συνεννοηθούν μεταξύ τους και να δώσουν συγκεκριμένη απάντηση. Ο λαός μας λέει "όταν
δεν θέλουν να ζυμώσουν συνεχώς κοσκινίζουν".
2. Στο από 7ετίας περίπου αίτημα μας για ίδρυση ογκολογικής κλινικής στο Γεν. Νοσ. Δράμας
ζητήσαμε, λαμβάνοντας υπ’ όψιν τις δύσκολες ώρες που διέρχεται η χώρα μας, προκειμένου
να βρεθεί λύση, να προσληφθούν δύο ογκολόγοι και 5 νοσηλευτές στο Γεν. νοσοκομείο
Δράμας, ώστε να γίνονται οι χημειοθεραπείες στην πόλη μας και να μην ταλαιπωρούνται οι
συντοπίτες μας, με την προϋπόθεση φυσικά, ότι μετά από 3 χρόνια λειτουργίας, θα κριθεί, αν
πρέπει να αναβαθμιστεί ή να καταργηθεί. Το υπουργείο απλώς ψέλλισε, ότι θέλει "στοιχεία",
κάνοντας και εδώ τον "ψόφιο κοριό", ενώ γνωρίζει πραγματικά τι συμβαίνει.
Πιστεύοντας ότι έχουμε το στρατηγικό πλεονέκτημα σας παραθέτουμε τα στοιχεία:
α) Από το 1992 έως και το 2010 στο Γ.Ν. Δράμας δύο συνάδελφοι μας ιατροί,
μετεκπαιδευθέντες για 1 χρόνο εις Θεαγένειο Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης και στην
συνέχεια με εντολές των ειδικών ογκολόγων του Θεαγενείου, εξυπηρετούσαν Δραμινούς
ασθενείς, όσον αφορά την χημειοθεραπεία. Για ποιο λόγο αντί να αναβαθμισθεί το
τμήμα αυτό μετεφέρθη στην Καβάλα και μάλιστα λειτουργεί με Δραμινό ογκολόγο
απεσπασμένο από το Θεαγένειο; Αντιλαμβάνεσθε ότι είναι ο μόνος τρόπος που χάνουμε

δηλαδή; το πολιτικό "μέσον", το "γλείψιμο" οι βουλευτές κ.τ.λ., τα "κολλητιλίκια" που
έλεγε ο κ. υπουργός έλεος!!!
β) Ο Σύλλογος καρκινοπαθών νομού Δράμας είναι ο μεγαλύτερος στην Βόρεια Ελλάδα,
αν εξαιρέσετε τον Σύλλογο καρκινοπαθών Θεσσαλονίκης και αναλογικά με τον
πληθυσμό μας ο μεγαλύτερος στην χώρα. Επειδή οι υπουργού ζήτησαν στοιχεία τους
πληροφορούμε ότι στο Γεν. Νοσοκομείο Καβάλας από αρχές έτους μέχρι 7/11/2017
έγιναν 2.339 χημειοθεραπείες που αφορούσαν Δραμινούς (101 νέες περιπτώσεις
καρκίνου) στο Θεαγένειο Νοσοκομείο το 2016 νοσηλεύτηκαν 1450 ασθενείς από Δράμα,
στην Αλεξανδρούπολη ο διοικητής του Νοσοκομείου ανέφερε ότι έγιναν νοσηλείες 700
Δραμινών για το 2016 (ρωτήστε τον να σας πει πόσοι είναι καρκινοπαθείς επειδή
πιστεύουμε ότι δεν πήγαν για μία απλή βρογχίτιδα), και υπάρχουν νοσηλείες
καρκινοπαθών που έγιναν σε άλλα Νοσοκομεία π.χ.(Νοσοκομείο Παπανικολάου το 2013
έγιναν 381 νοσηλείες σε 57 καρκινοπαθείς ασθενείς και μερικές δεκάδες στο Ιατρικό
Διαβαλκανικό Θεσσαλονίκης).αναμένουμε και τα στοιχεία από την μη κερδοσκοπική
εταιρεία η "Δράμα ενάντια στον καρκίνο"
γ) Το Γ.Ν. Δράμας κτίσθηκε εντός της τελευταίας 20ετίας (τα 2 3 των κτηρίων εντελώς
καινούρια) με ταυτόχρονη ανακαίνιση του παλαιού νοσοκομείου.
δ) Λόγω της συνένωσης, όπως προαναφέραμε, κλινικών του νοσοκομείου μας, υπάρχει
χώρος για εγκατάσταση Ογκολογικής κλινικής, ή τμήματος βραχείας νοσηλείας, αρκεί
να υπάρχει θέληση από την μία πλευρά και εγκατάλειψη προσωπικών φιλοδοξιών για
θέσεις κ.τ.λ. από την άλλη. Περαιτέρω μείωση του Νοσοκομείου μας σημαίνει ότι έχετε
σκοπό να το μετατρέψετε σε ενισχυμένο Κέντρο Υγείας. Σας γνωστοποιούμε ότι πολλοί
κάτοικοι των περιοχών Αλιστράτης, Πρώτης, Μπάφρας από τον Ν. Σερρών –
Νικήσιανης, Παλαιοχωρίου και Κρηνίδων από Ν. Καβάλας και περιοχών από Ν. Ξάνθης
προσέρχονται – και καλώς έρχονται αφού είναι ευκολότερο γι’ αυτούς- προς το
Νοσοκομείο Δράμας.
ε) Και μόνο η δαπάνη για μεταφορά ασθενών για θεραπεία εις Θεσσαλονίκη (150 km),
Αλεξανδρούπολη (186 km) κ.τ.λ. καλύπτει ένα μεγάλο κόστος της λειτουργίας μιας
τοιαύτης κλινικής-τμήματος.
στ) Το επιχείρημα ότι η Δράμα απέχει από την Καβάλα μόνο 36 χιλιόμετρα και μπορούν
να εξυπηρετούνται οι ασθενείς από το ογκολογικό τμήμα που προ 7ετίας έγινε και
λειτουργεί με ένα Ιατρό απεσπασμένο από το Ογκολογικό Νοσοκομείο «Θεαγένειο» της
Θεσσαλονίκης και μία επικουρικό, καταρρίπτεται από το ίδιο επιχείρημα, ότι και η
Καβάλα από την Δράμα απέχει 36 χιλιόμετρα και δεδομένου ότι η πλειοψηφία των
ασθενών βρίσκεται εντός του νομού της Δράμας πρέπει να δημιουργηθεί Ογκολογική
κλινική ή τμήμα και η έδρα να είναι στην Δράμα.
ζ) Πρέπει η ίδρυση των κλινικών να γίνεται με καθαρά επιστημονικά και οικονομικά
κριτήρια, αλλά και εθνικά, όπου κρίνεται απαραίτητο(προκαλούμε εμείς οι Δραμινοί να
μας αντικρούσουν το επιχείρημά μας-πότε κατά την νεότερη ιστορία μας "έπεσε" η
Δράμα και κράτησαν οι άλλες πόλεις της περιοχής μας). Εξυπακούεται ότι τα κριτήρια
δεν θα στηρίζονται στην μικροπολιτική (π.χ. "μέσον" "λάδωμα" κ.τ.λ.).
η) Μπορεί να μας εξηγήσει ο υπουργός, μένοντας πιστός σ’ αυτά που είπε στην
πρωτοομιλία του, ότι οι διοικητές των νοσοκομείων τοποθετήθηκαν με αντικειμενικά
κριτήρια, γιατί ο "καβαλιώτης" διοικητής του Γεν. Νοσ. Δράμας μας "κούφανε" με την
σιωπή του, σε αντίθεση με τους υπόλοιπους διοικητές και κυρίως με τον διοικητή του
Νοσ. Καβάλας, ο οποίος μάλιστα ζήτησε να αναβαθμισθεί το τμήμα χημειοθεραπείας
που έχει το Νοσοκομείο του σε ογκολογική κλινική; Τι κάνει "νιάου νιάου" στα
κεραμίδια; Σας γνωστοποιούμε ότι προ ημερών, όταν ο Σύλλογος Καρκινοπαθών έκανε
ανθρώπινη αλυσίδα από την πλατεία Δράμας μέχρι το Γεν. Νοσ. Δράμας, ο
αναφερόμενος ανωτέρω διοικητής ήταν λαλίστατος στα "θα". Στην Κομοτηνή τί γνώριζε

λοιπόν περισσότερα και ενώπιον των υπουργών δεν υπερασπίσθηκε το Νοσοκομείο του
και δεν είπε τίποτα; Φτάνει πια η κοροϊδία εις βάρος της Δράμας. Τέρμα τα
"κολλητιλίκια". Ο υπουργός το είπε, όχι εμείς.
3. Όσον αφορά τα ΤΟΜΥ, θεωρήσαμε σωστή την απόφαση του υπουργείου για ίδρυση ΤΟΜΥ
στο Δοξάτο Δράμας, αλλά όχι όμως για την πόλη της Δράμας. Η πόλη χρειάζεται ένα
κέντρο υγείας αστικού τύπου, όπου οι τρεις βασικές ειδικότητες θα λειτουργούν επί 24ώρου
βάσεως (είναι διαχρονικό αίτημα από 20ετίας και πλέον του Ιατρικού Συλλόγου Δράμας).
Προτείναμε στο υπουργείο, προκειμένου να βρεθεί λύση χωρίς δογματισμούς, να
τοποθετήσει και τα 3 προγραμματιζόμενα ΤΟΜΥ για την Δράμα σε ένα κτήριο (πιθανόν του
πρώην Ι.Κ.Α.) ή όπου αλλού θέλει. Απαραίτητη προϋπόθεση όμως είναι η πρόσληψη
μόνιμου προσωπικού, αν επιθυμεί να επανδρωθούν από ήδη υπάρχοντες ιατρούς. Πρέπει να
γίνει αντιληπτό από το υπουργείο ότι, για κάθε ειδικευμένο ιατρό που εγκαταλείπει τον
σύλλογό μας, αιμορραγούμε και όταν φεύγουν και οι άνευ ειδικότητας τότε χάνουμε και την
εφεδρική φιάλη αίματος. Επιθυμούμε να μας εξηγήσει, αν είναι δυνατόν, ποιος άνεργος
συνάδελφος από την Αθήνα ή άλλη μεγάλη πόλη θα προτιμήσει την πόλη της Δράμας, όταν
η σύμβασή του ισχύει για 2-3 χρόνια, και δεν θα προτιμήσει την φυγή του προς το
εξωτερικό; Με την σημερινή στάση του υπουργείου το άνθος της ιατρικής τρέπεται εις
φυγήν. Εκτός και αν αυτός είναι ο στόχος του.
4. Όσον αφορά τα θέματά των εργαστηριακών ιατρών (τα γνωρίζει άραγε επί της ουσίας το
υπουργείο;) η Γεν. Γραμματέας του Συλλόγου μας τα παρουσίασε με αντικειμενικότητα,
στηριζόμενη στους νόμους και τις δικαστικές αποφάσεις. Οι υπουργοί δυστυχώς και εδώ
σιώπησαν. Ήπιαν το αμίλητο νερό; Είναι ντροπή σε μια δημοκρατική χώρα να καλούνται να
πληρώσουν το "μάρμαρο" οι έντιμοι και νομοταγείς. Να μην γίνετε ουσιαστικός έλεγχος
(έχουμε κάνει προτάσεις στο υπουργείο), ούτως ώστε να βρεθούν και να αποκαλυφθούν οι
διαπλεκόμενοι προς όφελος όλων των εμπλεκομένων στην υγεία. Παρακαλούμε να
ενημερώσετε το κομμάτι της τρόϊκα που επεξεργάζεται τα θέματα υγείας (π.χ. κ. Καρόνε) ότι
ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας είναι έτοιμος να συζητήσει μαζί του για την υγεία που αφορά
την περιοχή της Δράμας. Έχουμε και τις γνώσεις και την πείρα. Θέλετε παράδειγμα; Σας
γνωστοποιούμε ότι εδώ κα 7 μήνες (από τον Μάϊο του 2017) αναμένουμε την υπογραφή από
το υπουργείο μεταναστευτικής πολιτικής προκειμένου να εισέλθουν ιατροί από τον σύλλογό
μας για Α΄θμια Φροντίδα Υγείας στον καταυλισμό των προσφύγων στην Δράμα. Ήρθαμε,
μέσω του Δήμου Δράμας, σ’ επαφή με την οργάνωση "German Doctors" πετύχαμε χορηγία
από μέρους της για 4ωρη ημερήσια απασχόληση 2 ιατρών και 4ωρη και 8ωρη για 2
νοσοκόμες, υπογράψαμε συμφωνητικό στις 4/7/2017 για 1 έτος, ενώπιον Δημάρχου Δράμας
και γερμανού υφυπουργού κ. Φούχτελ, οι γερμανοί τήρησαν την υπόσχεσή τους, εμείς όμως
φαινόμεθα ότι είμεθα αφερέγγυοι προς αυτούς, λόγω φυσικά ανικανότητος άλλων και όχι
δική μας και είμεθα υπόχρεοι να επιστρέψουμε την χορηγία, αρχές Δεκεμβρίου, αν μέχρι
τέλους Νοεμβρίου δεν έχουμε απάντηση. Έλεος πια!!δεν θα πληρώνουμε εμείς την απραξία
και ανικανότητα άλλων.
Πιστεύουμε κύριε πρόεδρε, ότι θα εντραπούν ενώπιόν σας και θα πράξουν τα δέοντα. Αυτός
είναι ο κύριος λόγος που η παρούσα επιστολή απευθύνεται στην εξοχότητά σας.
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