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Χωρίς ορθοπεδικούς ήταν  η εφηµερία του Νοσοκοµείου Ζακύνθου για τρία           
24ωρα εν µέσω µάλιστα κορύφωσης της τουριστικής περιόδου και µε πάνω από 
150.000 κόσµο στο νησί. Καθηµερινά το νοσοκοµείο υποδέχεται πολλαπλά τροχαία 
ατυχήµατα και δεκάδες ασθενείς µε µυοσκελετικές κακώσεις οι οποίοι είχαν µείνει 
ακάλυπτοι ενώ εκκρεµούν ορθοπεδικές εκτιµήσεις, αντιµετωπίσεις και χειρουργεία, 
πράξεις που είναι αναγκασµένοι οι ασθενείς να τις αναζητούν και στον ιδιωτικό τοµέα. 

Επιβεβαιώνονται  έτσι οι φόβοι που επανειληµµένα έχουµε εκφράσει οι γιατροί 
καταγγέλλοντας ότι έχουν µείνει µόνο (38) τριάντα οκτώ από τους ογδόντα εννέα (89) 
γιατρούς (64 ειδικευµένους και 25 ειδικευόµενους) που προβλέπει ο οργανισµός, ενώ 
για τους εναποµείναντες γιατρούς έχει γίνει πολύ δύσκολη έως αδύνατη η λήψη των 
κανονικών αδειών και των  νόµιµων ρεπό µετά από εφηµέρευση. Στην  Ορθοπεδική 
κλινική  σήµερα υπηρετούν µόνο(2) δύο ειδικευµένοι γιατροί  ενώ προβλέπονται  (4) 
τέσσερεις ειδικευµένοι και  (2) ειδικευόµενοι  δηλαδή σύνολο (6) έξι γιατροί. 

Για την οριακή λειτουργία και τις πραγµατικές ανάγκες όλων των τµηµάτων και όχι 
µόνο της Ορθοπεδικής του νοσοκοµείου έχουµε κατ' επανάληψη ενηµερώσει, 
υποβάλλοντας πλήρη φάκελο µε τις ελλείψεις σε γιατρούς και προτάσεις, στην 6η 
ΥΠΕ και το Υπουργείο, τον τοπικό βουλευτή (που πρόσφατα  δήλωνε σαν όχι 
σοβαρό το πρόβληµα έλλειψης γιατρών στο νοσοκοµείο χαρακτηρίζοντας µάλιστα 
κάποιους από τους γιατρούς σαν ξεκούραστους), τον Ιατρικό Σύλλογο Ζακύνθου και 
την αναπληρώτρια Υπουργό Υγείας που προ διµήνου επισκέφθηκε το νοσοκοµείο 
µας, αλλά χωρίς καµία ανταπόκριση. 

Μέχρι σήµερα και από την προηγούµενη Δευτέρα, µε τους δύο ορθοπεδικούς να 
είναι ασθενείς µε αναρρωτική άδεια, παρέµενε ακάλυπτη από ορθοπεδικό η 
καθηµερινή και 24ωρη εφηµερία στο νοσοκοµείο µας. Η διοίκηση, παρόλο που ήταν 
ενήµερη 48 ώρες πριν την λήψη αναρρωτικής άδειας για την ασθένεια των γιατρών,  
σήµερα την 4η ήµερα χωρίς ορθοπεδικό µετακίνησε επιτέλους έναν γιατρό από την 
Πάτρα για ολιγοήµερη εφηµέρευση, επιβεβαιώνοντας έτσι την αναµφισβήτητη ανάγκη 
για συνεχή και αδιάλειπτη ορθοπεδική κάλυψη. 

Σε κάθε περίπτωση θεωρούµε θετική την παρουσία ορθοπεδικού  γιατρού, που έγινε 
όµως µε τρεις ηµέρες καθυστέρηση, αποτελεί σίγουρα «µπάλωµα» στο πρόβληµα 
και δεν συνοδεύεται από καµιά απολύτως δέσµευση για διορισµό µόνιµου ή  
επικουρικού Ορθοπεδικού το αµέσως επόµενο διάστηµα, ώστε κάτι ανάλογο να µην 
ξανασυµβεί. Εξάλλου ήδη (6) έξι κλινικές λειτουργούν µε τον οριακό αριθµό των 
(2) δύο γιατρών ενώ προβλέπονται τουλάχιστον (4) τέσσερις, αφού προφανώς δεν 
µπορεί να εφηµερεύει συνέχεια ένας γιατρός όταν ο άλλος ασθενήσει ή για 
παράδειγµα γίνει θετικός στον κορονοϊό, πράγµα που ήδη έχει συµβεί µε γιατρούς 
πρόσφατα. 

Απαιτούµε άµεσα συγκεκριµένες δεσµεύσεις για επίλυση της έλλειψης των γιατρών  
στην Ορθοπεδική κλινική όπως αναλυτικά περιγράφονται στον φάκελο που 
κατατέθηκε στην 6η ΥΠΕ και που αφορά κίνητρα για τον άµεσο διορισµό   
επικουρικού ορθοπεδικού, άµεση προκήρυξη της 4ης θέσης του µόνιµου γιατρού και 
επιτέλους ολοκλήρωση της τυπικής διαδικασίας  που έχει εγκριθεί  από 10µήνου από 
το ΚΕΣΥ και έχει βαλτώσει, προκειµένου για διορισµό ειδικευόµενου γιατρού.                                                                                              
Επίσης να ληφθούν τώρα όλα τα απαραίτητα µέτρα για να στελεχωθεί 
επαρκώς το Νοσοκοµείο µε γιατρούς όλων των ειδικοτήτων, δίνοντας οικονοµικά, 
εργασιακά και επιστηµονικά κίνητρα σε όλους τους γιατρούς τουλάχιστον της 
περιφέρειας, παράλληλα µε γενναία επίσης στελέχωση και µονιµοποίηση για όλο του 
απαραίτητο υγειονοµικό, παραϊατρικό και λοιπό προσωπικό του νοσοκοµείου µας.


