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ΕΠΕΙΓΟΝ   

 

 

ΑΡ. ΠΡΩΤ.:  624ΗΥ                                          ΑΛΕΞ/ΠΟΛΗ 10-03-2017                                             

 

Προς 
Τον Υπουργό Υγείας κ. Ανδρέα Ξανθό 

Κοιν. Πίνακας αποδεκτών 
 

Κύριε Υπουργέ, 
ως Ιατρικός Σύλλογος ¨Έβρου, διαπιστώνουμε ότι συνεχίζεται η ολοένα και μεγαλύτερη 

υποβάθμιση και συρρίκνωση του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου. 
Η Ορθοπαιδική Κλινική δεν λειτουργεί πλέον ( εδώ και 10 ημέρες). Η πρώτη φορά μετά από 

δεκαετίες που δεν λειτουργεί Ορθοπαιδική κλινική στο Διδυμότειχο! Ίσως μπορείτε να αναλογιστείτε τι 
σημαίνει αυτό, κυρίως για τον πληθυσμό του βορειοκεντρικού Έβρου, ο οποίος εξυπηρετείται 
υγειονομικά από το νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Τις συνέπειες τις βλέπουμε ήδη.  

Επιπλέον, από ημερών, ο μοναδικός ιατρός, Διευθυντής ΕΣΥ, έχει υποβάλλει την παραίτησή του, 
αδυνατώντας να συνεχίσει να εργάζεται κάτω από απάνθρωπες συνθήκες, μετά την αναγκαστική (λόγω 
ασθενείας) αποχώρηση του άλλου συναδέλφου, επικουρικού ιατρού που εργαζόταν στο νοσοκομείο. 
Μέχρι πρότινος, οι εφημερίες καλυπτόταν συμπληρωματικά (8 τον μήνα) από 4 ιατρούς του 
Νοσοκομείου Αλεξανδρούπολης με ελάχιστη προσφορά στο κλινικό έργο της κλινικής κάθε μήνα. 

Το Αναισθησιολογικό Τμήμα εμφανίζει τεράστιες δυσκολίες στην συμπλήρωση των εφημεριών 
κάθε μήνα με δύο ιατρούς να κάνουν από 11 και παραπάνω εφημερίες ο καθένας τους. Υπάρχει 
κίνδυνος καθημερινά να μην υπάρχει αναισθησιολόγος στο Πρόγραμμα εφημεριών του Νοσοκομείου 
Διδυμοτείχου με ότι αυτό συνεπάγεται, όχι μόνο σε ενδεχόμενη επείγουσα χειρουργική επέμβαση αλλά 
και σε οποιαδήποτε επείγουσα κατάσταση που θα χρειαστεί αναισθησιολογική παρέμβαση (π.χ. 
καρδιακές ανακοπές στα επείγοντα, επείγουσα διασωλήνωση κλπ). 

Τα χειρουργεία γίνονται καθημερινά με έναν αναισθησιολόγο για δύο χειρουργικές αίθουσες 
ενώ το προσωπικό είναι οριακό σε αριθμό (ένας τραυματιοφορέας για τις δύο αίθουσες)  πράγμα που 
καθιστά  την επιτέλεση των χειρουργείων χωρίς την  απαραίτητη ασφάλεια για τους ασθενείς. 

Το ουρολογικό τμήμα του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου δεν υφίσταται πλέον μετά την αποχώρηση 
και των δύο μονίμων ιατρών Ουρολόγων. 

Οφθαλμίατρος στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου δεν υπάρχει πλέον μετά την μετάθεση του 
μοναδικού οφθαλμίατρου του Νοσοκομείου σε πόλη της Πελοποννήσου με απόφαση του Υπουργείου 
Υγείας. 

Το νεφρολογικό τμήμα έμεινε με έναν μόνο ιατρό μόνιμο μετά την αποχώρηση του δεύτερου 
Νεφρολόγου και πλέον είναι σε τραγική κατάσταση. 

Το παραϊατρικό προσωπικό ολοένα και λιγοστεύει με δυσκολίες και στην αποστείρωση των 
χειρουργείων και στην νοσηλευτική φροντίδα των ασθενών. Τα κενά γίνεται προσπάθεια να καλυφθούν 
με αποσπάσεις νοσηλευτών από τα γειτονικά κέντρα υγείας (αποδυναμώνοντάς τα βέβαια)  και γιατρών 
από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης που και να θέλουν οι άνθρωποι δεν μπορούν ουσιαστικά να 
βοηθήσουν στην καθημερινή ομαλή  
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λειτουργία του Νοσοκομείου Διδυμοτείχου αφού βρίσκονται διορισμένοι στο Νοσοκομείο 

Αλεξανδρούπολης. 
Έτσι καλούνται οι εναπομείναντες  ιατροί, νοσηλευτές και τραυματιοφορείς, να εργαστούν 

πολλαπλάσια των δυνατοτήτων τους για να μπορέσει να λειτουργήσει ομαλά, οριακά βέβαια και πάλι, 
το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου. Οι ιατροί του Νοσοκομείου εφημερεύουν παραπάνω από ότι επιβάλλει ο 
νόμος (για την ασφάλεια τη δική τους και των ασθενών) χωρίς βέβαια να πληρώνονται τις παραπάνω 
υπηρεσίες τους (καθυστερούν οι πληρωμές των παραπάνω εφημεριών εδώ και πάμπολλους μήνες). 

Κύριε Υπουργέ, 
το νοσοκομείο Διδυμοτείχου πρέπει να στηριχθεί με ανθρώπινο δυναμικό για να μπορέσει να 

λειτουργήσει σωστά.  
Είναι σίγουρο ότι αλλιώς θα καταντήσει ένα προχωρημένο  κέντρο υγείας  της περιοχής του 

κεντρικού και βορείου Έβρου και οι κάτοικοι (80.000-90.000 πληθυσμός) είναι καταδικασμένοι να 
μετακινούνται σε μεγάλες αποστάσεις για να βρουν λύσεις στο οποιοδήποτε πρόβλημα υγείας 
αντιμετωπίζουν. Ο νομός Έβρου είναι τεράστιος σε μήκος, με έκταση πολύ μεγάλη σε χιλιομετρική 
απόσταση (Αλεξανδρούπολη έως το βορειότερο άκρο του Νομού 170 χιλιόμετρα), και το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο βρίσκεται στην πρωτεύουσα Αλεξανδρούπολη. 

Οι λόγοι που πρέπει να στηριχθεί το Νοσοκομείο Διδυμοτείχου και όχι να εξαφανιστεί από το 
χάρτη είναι αρκετοί και πολύ σημαντικοί (εθνικοί, γεωγραφικοί, μεγάλος σε έκταση νομός και πολλές 
περιοχές απομακρυσμένες από την πρωτεύουσα του νομού). 

Στην τελευταία επίσκεψή σας στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου διαπιστώσαμε καλή διάθεση στην 
αντιμετώπιση των προβλημάτων του που σας αναφέρθηκαν από το προσωπικό του Νοσοκομείου. 
Σίγουρα όμως μόνο η καλή διάθεση δεν αρκεί. 

Χρειάζεται στήριξη του νοσοκομείου άμεσα με πράξεις και όχι για άλλη μια φορά με λόγια, 
όπως οι προηγούμενοι υπουργοί που πέρασαν κι αυτοί τα προηγούμενα χρόνια από το Νοσοκομείο με 
υποσχέσεις για βοήθεια.  

Σας τέθηκε από όλους τους παρευρισκόμενους στην συνάντηση στο Διδυμότειχο,  το μείζον θέμα 
της αυτονομίας του νοσοκομείου Διδυμοτείχου από το Πανεπιστημιακό νοσοκομείο της 
Αλεξανδρούπολης και της αυτόνομης λειτουργίας του όπως υπήρχε και παλαιότερα. Η αυτονομία 
είναι σημαντική για το νοσοκομείο Διδυμοτείχου γιατί του επιτρέπει την ομαλή και ανεξάρτητη 
λειτουργία του με κάλυψη αυτόνομη σε προσωπικό και όχι με προσωρινές και μη βιώσιμες λύσεις-
«μπαλώματα» από το Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης με το οποίο είναι σε κατάσταση πλήρους 
συγχώνευσης. 

Ζητούμε λοιπόν ως Ιατρικός Σύλλογος Έβρου, την έμπρακτη στήριξη από το Υπουργείο Υγείας και 
τους βουλευτές του νομού μας στα μεγάλα προβλήματα που αντιμετωπίζει πλέον ολοένα και 
περισσότερο το νοσοκομείο Διδυμοτείχου στην ομαλή λειτουργία του. 

Ζητούμε να αποφασιστεί επιτέλους η αυτονόμηση του νοσοκομείου Διδυμοτείχου από το 
Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο της Αλεξανδρούπολης και η επάνοδός του στην προηγούμενη κατάσταση 
πλήρους αυτόνομης λειτουργίας του. Μπορεί να γίνει άμεσα με τροπολογία στο κατατεθέν νομοσχέδιο 
του Υπουργείου για την ψυχική υγεία. 

Σας γνωρίζουμε ότι την αυτόνομη λειτουργία του νοσοκομείου Διδυμοτείχου στηρίζει και ο 
Πανελλήνιος Ιατρικός Σύλλογος (ΠΙΣ). Το ΔΣ του ΠΙΣ  διαπίστωσε ιδίοις όμμασι την ανάγκη για την 
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 αυτόνομη λειτουργία κατά την επίσκεψη που είχε στο νοσοκομείο Διδυμοτείχου προ 2ετίας. 
Ζητούμε επιπλέον την άμεση κάλυψη των κενών οργανικών θέσεων του ιατρικού προσωπικού 

με μόνιμο προσωπικό και όχι με προσωρινές λύσεις. Η θητεία αρκετών επικουρικών ιατρών που 
υπηρετούν στο Νοσοκομείο Διδυμοτείχου λήγει σε λίγους μήνες και δεν διαφαίνεται η σαφής θέση του 
Υπουργείου ως προς την ανανέωση της θητείας τους. Επίσης ζητούμε την κάλυψη των κενών του 
νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού.  

Δεν φτάνουν λοιπόν οι υποσχέσεις αλλά χρειάζονται και έργα στην πράξη. Ευελπιστώντας ότι έχει 
διάθεση το Υπουργείο Υγείας να βοηθήσει το πολύ σημαντικό ακριτικό νοσοκομείο Διδυμοτείχου, σας 
παρακαλούμε όπως προβείτε στις ανάλογες ενέργειες έμπρακτης στήριξής του. 

Το ζήτημα αυτό για τον Ιατρικό Σύλλογο Έβρου είναι πρώτης προτεραιότητας και η αντιμετώπισή 
του δεν χωράει αναβολή. Θέλουμε άμεσες λύσεις σήμερα! 

Είμαστε στη διάθεσή σας για κάθε διευκρίνιση και συνεργασία. 
 

                                                     Με τιμή για το  Δ.Σ. 

Ο   ΠΡΟΕΔΡΟΣ                            Ο ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ 

 

 

ΒΑΡΝΑΛΗΣ ΠΑΝΑΓΙΩΤΗΣ                                                   ΠΑΠΑΝΔΡΟΥΔΗΣ ΑΝΔΡΕΑΣ  
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Υφυπουργός Υγείας 
Βουλευτές Ν. Έβρου 
Διοικητής 4ης ΥΠΕ 
Διοικητής ΠΓΝΕ 
Αν. Διοικητής νοσ/μείου Διδ/χου 
ΠΙΣ – Ιατρικοί Σύλλογοι 
Δήμαρχος Διδυμοτείχου 
Περιφερειάρχης ΑΜΑΘ 
Αντιπεριφερειάρχης Έβρου 
Θεματικός Αντιπεριφερειάρχης Υγείας ΑΜΑΘ 
ΜΜΕ 


