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ΕΡΩΤΗΣΗ 

ΠΡΟΣ: Τον Υπουργό Υγείας 

 

Θέμα: «Σοβαρές Ελλείψεις σε Ιατρικό και Νοσηλευτικό Προσωπικό στο ΓΝ 

Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος»» 

Το Γενικό Νοσοκομείο (Γ.Ν.) Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος» υπάγεται στην 6η 

Υγειονομική  Περιφέρεια  και παρέχει σε έκαστο πολίτη πρωτοβάθμια και 

δευτεροβάθμια περίθαλψη.  Η συνολική δύναμη του νοσοκομείου ορίζεται 

σε  160 οργανικές κλίνες και διαθέτει χειρουργικό και παθολογικό τομέα, 

μονάδα τεχνητού νεφρού, τομέα ψυχικής υγείας και διατομεακά τμήματα.  

Το Γ.Ν. Ζακύνθου καλείται να ανταποκριθεί πλήρως στις ανάγκες του 

πληθυσμού παρά το γεγονός ότι αντιμετωπίζει προβλήματα που άπτονται της 

υποστελέχωσης σε ιατρικό και νοσηλευτικό προσωπικό, της 

υποχρηματοδότησης καθώς και της έλλειψης κλινικών και τμημάτων όπως η 

Χειρουργική-Ορθ/κή κλινική, η Καρδιολογική-Μονάδα Εμφραγμάτων και τα 

Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών (ΤΕΠ) βραχείας νοσηλείας.  

Οι ανάγκες του πληθυσμού σε περίθαλψη ενισχύονται έτι περαιτέρω από το 

γεγονός ότι το νησί της Ζακύνθου διαθέτει τις περίφημες σεισμογενείς δυτικές 

και νότιες ακτές, και ως εκ τούτου το νοσοκομείο πρέπει να βρίσκεται σε διαρκή 

ετοιμότητα για την  υποδοχή τραυματιών. Ο πρόσφατος σεισμός μεγέθους 5.7 

ρίχτερ που καταγράφηκε στη Ζάκυνθο φέρνει στη  επιφάνεια περισσότερο από 

ποτέ άλλοτε την ανάγκη για θωράκιση του Γ.Ν. Ζακύνθου τόσο σε ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό όσο και σε σύγχρονο εξοπλισμό. 

Και τούτο διότι όπως επισημαίνει στην από 29/10/2018 Καταγγελία ο Σύλλογος 

Εργαζομένων του Γενικού Νοσοκομείου (Γ.Ν.) Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος», σε 

συνάντηση που πραγματοποίησε το νεοσυσταθέν διοικητικό συμβούλιο με την 
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διοίκηση του νοσοκομείου υφίστανται προβλήματα που άπτονται της 

υποστελέχωσης σε νοσηλευτές, της λειτουργίας της παιδιατρικής κλινικής 

καθώς και της υπερεργασίας του ιατρικού προσωπικού έως και 8 συνεχόμενα 

Σαββατοκύριακα χωρίς να προβαίνουν σε χρήση κανονικής άδειας.  

Την ίδια στιγμή, τμήματα και κλινικές με πληρότητα 100 τοις εκατό φαίνεται να 

λειτουργούν κάτω από το όριο ασφαλείας όπως ακτινολογικό και εργαστήρια. Η 

έλλειψη ειδικευόμενων ιατρών και η ύπαρξη αγροτικών ιατρών που υπηρετούν 

ως βοηθοί στα επείγοντα τείνει να αποτελέσει πάγια κατάσταση των 

τελευταίων ετών.  

 

Με βάση τα ανωτέρω ερωτάται ο αρμόδιος υπουργός: 

- Ποιες οι ενέργειες του υπουργείου σας για την αντιμετώπιση του 

προβλήματος των σοβαρών ελλείψεων σε ιατρικό προσωπικό στο ΓΝ 

Ζακύνθου «Άγιος Διονύσιος»; 

 

- Προτίθεστε να προβείτε σε προσλήψεις νοσηλευτικού προσωπικού  με 

δεδομένο ότι στην Χειρουργική-Ορθ/κή κλινική, την καρδιολογική μονάδα 

εμφραγμάτων και στα ΤΕΠ-βραχείας νοσηλείας εργάζεται κατά τη νυχτερινή 

βάρδια μόνο μία νοσηλεύτρια;  

 

- Ποιο το ύψος της ετήσιας χρηματοδότησης που λαμβάνει το Γενικό 

Νοσοκομείο Ζακύνθου; Υφίσταται πρόθεση για αύξηση αυτής;  

 

 

 

     Ο ερωτών βουλευτής 
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