
 

 

Αθήνα, 14 Σεπτεμβρίου 2021 

ΕΡΩΤΗΣΗ  

Προς: τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: Τραγικά υποστελεχωμένο το Γενικό Νοσοκομείο Δράμας 

Ο Σύλλογος Νοσοκομειακών Ιατρών Δράμας για πολλοστή φορά καταγγέλλει 

την τραγική υποστελέχωση του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας που εξυπηρετεί 

100,000 κατοίκους του νομού Δράμας αλλά και μεγάλο όγκο ασθενών από 

γειτονικά χωριά του νομού Σερρών, εν μέσω μάλιστα του 4ου κύματος της 

πανδημίας, αναφέροντας συγκεκριμένα πως: 

«Το αναισθησιολογικό τμήμα, μετά την αποχώρηση ενός αναισθησιολόγου 

προς το νοσοκομείο Σερρών, από τον Ιούλιο λειτουργούσε με 2 

αναισθησιολόγους, με τη διευθύντρια του αναισθησιολογικού να υποβάλει την 

παραίτηση της στις 6/9/2021 και να έχει απομείνει μονάχα μια 

αναισθησιολόγος.  

Η χειρουργική κλινική λειτουργεί πλέον με 3 μόνιμους χειρουργούς και η 

ουρολογική μόνο με έναν ουρολόγο, ενώ ο ένας και μοναδικός μόνιμος 

ωτορινολαρυγγολόγος πρόκειται να συνταξιοδοτηθεί.» 

Αποτέλεσμα των παραπάνω είναι να μην πραγματοποιούνται χειρουργεία 

γενικής χειρουργικής, ουρολογικής και ΩΡΛ, ενώ και η ορθοπεδική κλινική, αν 

και επαρκώς στελεχωμένη, πραγματοποιεί χειρουργεία μόνο για κατάγματα 

λόγω έλλειψης αναισθησιολόγων. 

Κατόπιν των παραπάνω, και με δεδομένο πως στο Νοσοκομείο δεν 

διενεργούνται ούτε PCR τεστ, με τα αποτελέσματα να καθυστερούν 2-3 μέρες, 

με ό,τι αυτό συνεπάγεται για πιθανή ενδονοσοκομειακή διασπορά, γεγονός 

που επιβαρύνει ακόμα περαιτέρω την ήδη δύσκολη λειτουργία του 

νοσοκομείου, 

Ερωτάται ο κ Υπουργός: 

1. Ποια η κατάσταση στα γενικό νοσοκομείο Δράμας; 

2. Πόσες κενές θέσεις ιατρών υπάρχουν και ποιων ειδικοτήτων; 

                          ΒΟΥΛΗ ΤΩΝ ΕΛΛΗΝΩΝ   ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΚΟΙΝΟΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΥ ΕΛΕΓΧΟΥ

Αριθμ. Πρωτ. ΕΡΩΤΗΣΕΩΝ:

9006

Ημερομ. Κατάθεσης:

14/9/2021



3. Ποιες άμεσες ενέργειες θα γίνουν ώστε να προσληφθούν μόνιμοι 

αναισθησιολόγοι και έτσι οι κλινικές να ξεκινήσουν να πραγματοποιούν 

χειρουργεία πέραν αυτών για κατάγματα; 

4. Ποια η πρόβλεψη για άμεση πρόσληψη μόνιμου ωτορινολαρυγγολόγου 

ενόψει της συνταξιοδότησης του υφιστάμενου καθώς και ουρολόγου; 

5. Ισχύουν οι φήμες για συγχώνευση του Νοσοκομείου Δράμας είτε με 

εκείνο των Σερρών είτε της Καβάλας και αν ναι, ποια στοιχεία 

οδήγησαν σε αυτή την απόφαση; 

 

Η ερωτώσα βουλευτής 

 

Φωτεινή Μπακαδήμα 




