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Αγαπητοί συμπολίτες μας,  

 

Τις τελευταίες μέρες διασπείρονται ανεύθυνες φήμες σχετικά με τα κρούσματα κορωνοϊού 

στην περιοχή μας.  

Οι φήμες αυτές δημιουργούν πανικό και φόβους στην κοινότητα της περιοχής μας.  

 

Οι πολίτες όμως πρέπει να ακούν και να αξιολογούν μόνο τα επίσημα και τεκμηριωμένα 

δεδομένα των αρμόδιων φορέων του κράτους. Έτσι θα διατηρήσουμε την ψυχραιμία μας και 

την νηφαλιότητα μας τις δύσκολες αυτές μέρες. 

 

Η πραγματικότητα είναι ότι, όσα δείγματα ελέγθηκαν έως τώρα, ήταν αρνητικά. 

Συνεπώς, στο Νοσοκομείο Δράμας, μέχρι σήμερα 19-03-2020 και ώρα 12:00π.μ., δεν 

υπάρχει κανένα νοσηλευόμενο άτομο με επιβεβαιωμένη ασθένεια από κορωνοϊό. 

 

Το ευχάριστο αυτό νέο πρέπει να μας διδάξει ότι όταν αυτοπειθαρχούμε και τηρούμε τις 

οδηγίες των ειδικών τότε τα αποτελέσματα θα είναι θετικά.  

Σε αυτές τις κρίσιμες στιγμές η ΑΤΟΜΙΚΉ ΕΥΘΥΝΗ είναι το μόνο μας όπλο ενάντια στον 

κορωνοϊό. Τίποτε δεν εξαρτάται από την τύχη αλλά όλα από την ορθή κρίση και την 

προνοητικότητα. 

 



 

Η μάχη ξεκίνησε και τις πρώτες μέρες η τοπική μας κοινωνία έδειξε γενικά σοβαρότητα και 

σχολαστικότητα στους κανόνες. Πρέπει, για το καλό όλων μας, να προσπαθήσουμε 

υπομονετικά, να γίνουμε όλοι ακόμα πιο συνετοί. 

 

Σήμερα, 80 χρόνια μετά τη δημιουργία του, το Νοσοκομείο Δράμας βρίσκεται αντιμέτωπο 

με νέες προκλήσεις που δοκιμάζουν τις αντοχές του. Σημαδεμένο από την πολυετή κρίση, με 

πολύ γρήγορους ρυθμούς βελτιώνεται καθημερινά ώστε με ασφάλεια και ταχύτητα να 

προσφέρει το μέγιστο δυνατό αποτέλεσμα όταν θα το χρειασθούν οι πολίτες. 

 

Η άριστη συνεργασία μας με την 4η Υ.Πε. Μακεδονίας - Θράκης  και το Υπουργείο Υγείας 

είναι πολυεπίπεδη και καθημερινή. Ακολουθούμε κατά γράμμα και ουσία τον κεντρικό 

σχεδιασμό και τις κατευθυντήριες οδηγίες. 

 

Αντιλαμβανόμενοι τα προβλήματα και γνωρίζοντας καλά τις συνθήκες προσπαθούμε με 

κάθε δυνατό τρόπο και με συγκεκριμένες δράσεις και παρεμβάσεις να σχεδιάσουμε και να 

υλοποιήσουμε την αντιμετώπιση τους. 

 

Στην δύσκολη αυτή συγκυρία που βιώνει η Χώρα, το Νοσοκομείο μας στέκεται όρθιο 

και εξυπηρετεί τις ανάγκες μιας ολόκληρης περιφερειακής ενότητας αλλά και της 

ευρύτερης περιοχής χάρη στις υπεράνθρωπες προσπάθειες του προσωπικού μας. 

 

Οι εργαζόμενοι μας, ξεπερνούν τους εαυτούς τους αντιμετωπίζοντας με αυταπάρνηση 

τα καθημερινά προβλήματα, προσφέροντας ανεκτίμητες υπηρεσίες σε όλους 

ανεξαιρέτως τους πολίτες. Εργάζονται πολύ σκληρά προετοιμαζόμενοι για την 

υγειονομική θύελλα που έρχεται.  

 

Θα είμαστε εδώ για σας. 

Να προσέχετε όλοι πολύ. 

 

Η Διοικήτρια 

του Γενικού Νοσοκομείου Δράμας 

 

 

Θεσσαλονικιά Β. Καρατζόγλου 
 


