
 

 

ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΑΔΑΜΟΠΟΥΛΟΥ 

ΒΟΥΛΕΥΤΗΣ Α΄ ΑΘΗΝΩΝ 
30 Νοεμβρίου 2020 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

1. Προς τον Υπουργό Υγείας, κ. Βασίλη Κικίλια 

Θέμα: «Εκτός ελέγχου η υγειονομική κρίση στην πόλη της Δράμας» 

 

Κύριε Υπουργέ,  

Ιδιαίτερα οξυμμένη και εκτός ελέγχου παρατηρείται η υγειονομική 

κατάσταση στην περιοχή της Δράμας, στην πιο "κόκκινη" πόλη της χώρας με 

το νοσοκομείο της σε κατάρρευση. Μόλις πριν από λίγες μέρες εφοδιάστηκε 

το Νοσοκομείο με μοριακό αναλυτή, ενώ μέχρι τότε δεν μπορούσαν να 

μετρηθούν τα κρούσματα και να γίνει ιχνηλάτηση, παρά τις συνεχείς 

εκκλήσεις προς το Υπουργείο Υγείας και προς τον Αναπληρωτή Υπουργό 

Πολιτικής Προστασίας. Είναι ενδεικτικό ότι από τα rapid tests που έγιναν την 

προηγούμενη εβδομάδα έχει προκύψει ότι ένας στους τέσσερις έχει μολυνθεί, 

δηλαδή 12.500 στους 50.000, ενώ ο μεγαλύτερος αριθμός που είχε δοθεί ποτέ 

από τον ΕΟΔΥ για τα κρούσματα στην περιοχή ήταν 112. Αυτό αποτελεί 

αδιάσειστο στοιχείο που προσδίδει εγκυρότητα στα πρόσφατα δημοσιεύματα 

για διπλά αρχεία καταγραφής κρουσμάτων από τον ΕΟΔΥ και για 

ενημέρωση της επιτροπής των επιδημιολόγων είτε με πλασματικά, είτε με 
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ετεροχρονισμένα στοιχεία για τη διασπορά της πανδημίας, παρά τις 

διαψεύσεις εκ μέρους του κυβερνητικού εκπροσώπου. 

 

Σύμφωνα με τις πρόσφατες πληροφορίες, η επιμόλυνση στην περιοχή της 

Δράμας έχει προχωρήσει φθάνοντας στο 1:3, ενώ επιπλέον, αν και υπάρχουν 

τρία ιδιωτικά κέντρα στην πόλη, δεν έχει γίνει επίταξη ούτε κλινών ούτε 

προσωπικού.  

  

Η Δράμα έχει πολλούς ηλικιωμένους και αυτό κάνει τον πληθυσμό της 

εξαιρετικά ευάλωτο στην πανδημία. Σήμερα ο μέσος όρος ηλικίας των 

νοσούντων έχει υποχωρήσει, ακριβώς γιατί η διασπορά στους ηλικιωμένους 

έχει ήδη συντελεστεί. Η ρίζα του κακού βρίσκεται στη μη διεξαγωγή μαζικών 

τεστ και στη μη καταγραφή κρουσμάτων, με αποτέλεσμα την πλήρη 

συσκότιση της υγειονομικής πραγματικότητας στην πόλη. Επιπροσθέτως, 

καταγγέλλεται ότι το νοσοκομείο είναι ανοχύρωτο σε υποδομές και σε 

προσωπικό και η απουσία οποιασδήποτε προετοιμασίας μετά το πρώτο κύμα 

της πανδημίας.  

 

Γιατροί του νοσοκομείου της Δράμας έχουν διαψεύσει τους ισχυρισμούς του 

Υπουργείου ότι "το νοσοκομείο δεν έχει πρόβλημα". Σύμφωνα με καταγγελίες 

τους, ούτε τα στοιχειώδη μέτρα προστασίας  υπήρχαν για το υγειονομικό 

προσωπικό. Σύμφωνα με δηλώσεις τους: «Μία μάσκα για δυο μέρες. Ανοιγαν 

κλίνες Covid χωρίς στελέχωση με εξειδικευμένο προσωπικό, έκλεισαν οι 

κλινικές ΩΡΛ και ορθοπεδικής, υπήρξε συγχρωτισμός ασθενών με κορονοϊό 

με άλλους ασθενείς και με τους γιατρούς τους, με αποτέλεσμα την σημερινή 

τραγωδία: Γίνονται διασωληνώσεις εκτός ΜΕΘ, δεν επαρκεί το οξυγόνο, είναι 

κάθε μέρα εφημερία και νοσεί το 20 με 25% των εργαζομένων που έχουν στο 

σύνολό τους εξουθενωθεί>>.  

 

Σύμφωνα με πληροφορίες, μεγάλος είναι ο αριθμός κρουσμάτων και στην 

αστυνομία, σε αυτούς δηλαδή που κάνουν τους ελέγχους. Οι έλεγχοι ήταν 



υποτυπώδεις, μέχρι να κορυφωθεί η έξαρση της πανδημίας, δεν υπήρχε 

εγρήγορση και η εικόνα που έβλεπε κανείς στους δρόμους πριν το lockdown 

ήταν εικόνα χαλάρωσης. 

 

Δοθέντων των ανωτέρω, ερωτάσθε: 

1. Προτίθεστε να προβείτε στην ακριβή καταγραφή του αριθμού των 

κρουσμάτων και των νοσούντων λαμβάνοντας υπ’όψιν και τα 

πρόσφατα δημοσιεύματα περί συσκότισης της υγειονομικής 

πραγματικότητας στην πόλη; 

2. Προτίθεστε να προβείτε στη διεξαγωγή μαζικών δωρεάν τεστ σε όλο 

τον πληθυσμό της πόλης; 

3. Είναι στον σχεδιασμό της κυβέρνησης η θωράκιση του Νοσοκομείου 

της Δράμας με ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, η λήψη μέτρων 

για προσλήψεις μονίμου προσωπικού και μονιμοποίηση του 

επικουρικού προσωπικού, καθώς και ο εφοδιασμός του Νοσοκομείου 

με υγειονομικό υλικό;  

4. Προτίθεστε να στελεχώσετε τις ΜΕΘ covid με εξειδικευμένο 

προσωπικό; 

5. Προτίθεστε να επιτάξετε ιδιωτικά θεραπευτήρια και κέντρα 

αποκατάστασης για τη λειτουργία ΜΕΘ στο πλαίσιο των 

συνταγματικών επιταγών; 

 

 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

Αγγελική Αδαμοπούλου - Βουλευτής Α΄ Αθηνών, ΜέΡΑ25 

 

 




