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Η  συνθήκη επικινδυνότητας  σχετικά  με την διενέργεια  χειρουργικών επεμβάσεων 
στο νέο νοσοκομείο Ζακύνθου   ξεκίνησε  με      το σοβαρό συμβάν  του θανάτου 
ασθενούς  43 ετών,   που  μια ημέρα μετά από  χειρουργείο αφαίρεσης υλικών 
οστεοσύνθεσης   την 24/11/16 ,  παρουσίασε αιφνίδια  πολυοργανική  κατάρρευση , 
διακομίστηκε στην  ΜΕΘ  του Ριου , για να καταλήξει  μια εβδομάδα αργότερα. 
Ακολούθησαν   ανάλογα με το πρώτο  ακόμα τέσσερα περιστατικά  μικρότερης όμως 
έντασης και σοβαρότητας, ένα από τα οποία όμως  χρειάστηκε  διακομιδή στο Ρίο 
 και νοσηλεία  στην παθολογική  για πάνω από μία εβδομάδα.  
 
Όλα τα περιστατικά ήταν  σχετικά νέα σε ηλικία, σε  καλή η πολλή καλή γενική  
κατάσταση  και είχαν  δεχθεί γενική αναισθησία   για όχι μείζον χειρουργείο. 
 
Σε σχέση με τη αιτία  του φαινόμενου, η πρώτη διερεύνηση έγινε από την επιτροπή 
λοιμώξεων, που έλαβε  πολλαπλές  καλλιέργειες  από πολλά  σημεία των 
χειρουργείων , οι οποίες όμως επέβησαν αρνητικές.   
 
Μετά από το συμβάν του θανάτου της ασθενούς  η διοίκηση του νοσοκομείου  
απαγόρευσε την διενέργεια  οποιασδήποτε χειρουργικής επέμβασης και  κάλεσε  την 
6η ΥΠΕ και το Υπουργείο  για  σχετική συνδρομή. 
 
  Ειδικοί τόσο του ΚΕΕΛΠΝΟ   όσο και του Υπουργείου ,   μαζί   με  επιτροπή   του 
Νοσοκομείου μας  που προΐσταται των ερευνών,   διερευνούν   το θέμα  χωρίς 
 όμως  ακόμα  1  ½   μήνα μετά να  έχουν  καταλήξει για την ακριβή αιτία του 
προβλήματος. 
 
Αναζητώντας κανείς τα αίτια που  μας οδήγησαν εδώ,  η συνέβαλαν στην 
συγκεκριμένη επισφαλή έως επικίνδυνη  παροχή υπηρεσιών υγείας,   δεν μπορεί να 
μην λάβει υπόψη του την υποβαθμισμένη χρηματοδότηση του νοσοκομείου μας  
( μείωση  της δαπάνης  για φάρμακα  της τάξεως του 40 – 50%,   κυρίως  μέσω της 
προμήθειας γεννοσήμων φαρμάκων)  και την  -   στα όρια της ασφαλούς - 
 λειτουργίας  των τμημάτων  του νοσοκομείου μας,  με την υποστελέχωση   σε 
ιατρικό και κυρίως σε  νοσηλευτικό,  παραιατρικό,  τεχνικό και διοικητικό 
προσωπικό. Χαρακτηριστικό  είναι το γεγονός ότι  μια καθαρίστρια καθαρίζει 13.000 
τμ και τεχνικό συνεργείο τα άλλα  4.000 τμ από τα 17.000 τμ συνολικά  του 
νοσοκομείου, ενώ σοβαρά υπολειτουργούν  τα τμήματα πλυντηρίων, σίτισης και 
ιματισμού. 



 
Το  ζήτημα όμως είναι ότι : 

 είναι πραγματικά δύσκολο , χωρίς την άρση συγκεκριμένου αιτιολογικού 
παράγοντα, να υπογράψει   κάποιος  διοικητικός  παράγων για την ασφαλή 
επανεκκίνηση  των χειρουργείων  

 κανείς γιατρός δεν μπορεί  και δεν επιθυμεί  να ξαναχειρουργήσει χωρίς σαφή 
ενυπόγραφη διαβεβαίωση ότι το πρόβλημα ( όποιο και αν είναι αυτό ) δεν 
υφίσταται πλέον.  

 
 Είναι πραγματικά μεγάλη η ανάγκη να επανεκκινήσουν τα χειρουργεία που 

καλύπτουν επείγοντα περιστατικά  σε ένα νησί 45.000 κατοίκων, που  είχε 
μάλιστα  πρόσφατα κηρυχθεί σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης μετά τις 
πρωτοφανείς πλημμύρες του προηγούμενου  μήνα ,  ενώ πάνω από χίλιοι  
τόνοι  σκουπιδιών  είναι από   2  μήνες  τώρα παρατημένα στους δρόμους της 
πόλης  με ευθύνη βεβαία της Δημοτικής αρχής και των εμπλεκόμενων  
φορέων .  

 Μέχρι τώρα έχουν γίνει  από τους ειδικούς επιμέρους προτάσεις (αλλαγή 
αναισθησιολογικών μηχανημάτων, καμία χρήση  υπάρχοντος  χώρου 
χειρουργείου και εγκαταστάσεων)  κάνοντας λόγο για πιθανότητες 
αποκλεισμού του αιτιολογικού παράγοντα  ο οποίος   όμως  συνεχίζει  να 
παραμένει άγνωστος 

 Να σημειώσω εδώ ότι πρόκειται για το νεότερο νοσοκομείο της Ελλάδος με 
υπερσύγχρονους χώρους  ,  εγκαταστάσεις και μηχανήματα,   για το οποίο  
είναι εύλογο την πιο εμπεριστατωμένη γνώμη να μην έχει άλλος παρά  η 
κατασκευάστρια  εταιρεία που μόλις πριν δυο χρόνια το παρέδωσε 
πιστοποιημένο στο ελληνικό δημόσιο. 

 
 
Την  11/1/ 2016  η Γενική Συνέλευση των Γιατρών του Χειρουργικού τομέα στο 
Νοσοκομείο Ζακύνθου   εξέδωσε  το  ακόλουθο  ψήφισμα: 
 
«   Σήμερα 11/1/16 συνεδρίασε στο Νοσοκομείο Ζακύνθου η Γενική Συνέλευση του 
Χειρουργικού       Τομέα με θέμα  το πολύ σοβαρό πρόβλημα  της αναστολής των 
χειρουργείων  από εδώ και  5 εβδομάδες . Μετά από  διαλογική συζήτηση , 
αποφασίσαμε  τα ακόλουθα : 
 

1. Καταγγέλλουμε το γεγονός ότι επί  1 μήνα και πλέον    τα χειρουργεία του 
Νοσοκομείου μας παραμένουν  κλειστά  με αβέβαιο το πότε  και πώς  θα 
επανεκκινήσουν.  

2. Καταγγέλλουμε   επίσης το γεγονός  ότι δεν έχει  εκδοθεί ακόμα  απόφαση της 
διοίκησης  ως το πού και πώς  θα χειρουργούνται τα  πολύ οξέα και επείγοντα  
περιστατικά που δεν προλαβαίνουν να διακομιστούν γιατί κινδυνεύει άμεσα  η 
ζωή τους. 

3. Καταγγέλλουμε  επίσης  το γεγονός   της παντελούς απουσίας των  υπευθύνων 
της ηγεσίας της 6ης ΥΠΕ και του  υπουργείου Υγείας ,   ενώ  θα έπρεπε με 
κλιμάκιο να έχει   από τη πρώτη  στιγμή  εγκατασταθεί στο Νοσοκομείο μας, 
διευθύνοντας όλη την επιχείρηση διερεύνησης και επίλυσης του προβλήματος 
με τον πιο αξιόπιστο και σύντομο τρόπο. 



4. Να σημειώσουμε επίσης , την  μέχρι  τώρα απουσία  του βουλευτή Ζακύνθου 
και συντοπίτη μας Υπουργού  στην κατεύθυνση της επίλυσης του 
προβλήματος. 

5. Θεωρούμε ότι  με  αποσπασματικές ενέργειες, με αναφορά σε ανακριβή και 
αβάσιμα στοιχεία  και   με διακριτή  την προσπάθεια της διασποράς των 
ευθυνών από τους ιθύνοντες, δεν επιλύεται το ιδιαίτερα σοβαρό πρόβλημα 
που έχει προκύψει  

6. Ερωτηματικό αποτελεί το γεγονός ότι μέχρι τώρα  δεν έχουν απευθυνθεί στη 
κατασκευάστρια εταιρία του νοσοκομείου,  η οποία είναι η καταλληλότερη σε 
εμπειρία και τεχνογνωσία,   προκειμένου να μας δώσει πολύτιμη  αρωγή. 

7. Θεωρούμε  θετικό το γεγονός της έλευση κλιμακίου της ΟΕΝΓΕ στο 
Νοσοκομείο μας την Δευτέρα 16/1/2017,   και την καλούμε να παρέμβει  σε  
κεντρικό επίπεδο Υπουργείου Υγείας. 

8. Επίσης θεωρούμε απαράδεκτο   το γεγονός της μη ενίσχυσης του  τοπικού 
ΕΚΑΒ,  με  ευθύνη του ΕΚΑΒ Πατρών  αλλά και της προϊσταμένης αρχής 
αρχής  του, στη κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πολύ αυξημένων αναγκών 
,  δεδομένου   ότι το σύνολο πια των προς χειρουργείο περιστατικών  
διακομίζεται εκτός Ζακύνθου.   Αποτέλεσμα του παραπάνω είναι ασθενείς με 
κατάγματα και άλλα  προβλήματα  να  μεταφέρονται  με ιδιωτικά μέσα   η οι 
γιατροί  να υποχρεώνονται παρανόμως να εκτελούν χρέη  τραυματιοφορέα  
ασθενοφόρου,   και ταυτόχρονα  να  απουσιάζουν από την αναγκαία 
υπηρεσία  τους στο νοσοκομείο.    Πρέπει επίσης να επιστραφεί άμεσα το νέο 
ασθενοφόρο της Ζακύνθου που παραχωρήθηκε στο νομό από την περιφέρεια 
Ιονίων Νήσων  και παραμένει στην Πάτρα .. 

9. Καλούμε όλους τους πολιτικούς παράγοντες ς του Νησιού  μας ( βουλευτή, 
Δήμαρχο, αντιπεριφερειάρχη ) αλλά και παραγωγικούς φορείς ( ενώσεις 
ξενοδόχων  και επιμελητήρια)   να  παρέμβουν αποτελεσματικά για την  
άμεση  και χωρίς  καμία καθυστέρηση  οριστική λύση του προβλήματος. 
Εκφράζοντας τη αγωνία  μας καλούμε και  ολόκληρη τη ζακυνθινή  κοινωνία  
να βρίσκεται σε επαγρήπνυση  στηρίζοντας  την προσπάθειά μας  και τους 
αγώνες  των εργαζομένων στο νοσοκομείο. » 

 
Τι πρέπει  να γίνει: 
 

1. Πρώτη προτεραιότητα στη  συγκεκριμένη συγκυρία είναι να εξασφαλιστεί,  
με ευθύνη της Διοίκησης   άμεσα,  χειρουργική αίθουσα   με καινούργιο 
εξοπλισμό και ανεξάρτητη παροχή αερίων , για να γίνονται σε αυτήν  οι 
πολύ  επείγουσες επεμβάσεις που  αφορούν τη   διάσωση της ζωής  ασθενών, 
και που για αυτές δεν υπάρχει  καμιά δυνατότητα  καθυστέρησης  η 
διακομιδής. 

 
2. Να  εγκατασταθεί  στο νοσοκομείο κλιμάκιο  των  υπευθύνων της ηγεσίας 

της 6ης ΥΠΕ και του  υπουργείου Υγείας ,   διευθύνοντας όλη την 
επιχείρηση διερεύνησης και επίλυσης του προβλήματος με τον πιο αξιόπιστο 
και σύντομο τρόπο. 

 
3. Να  ζητηθεί η άμεση συνδρομή της  κατασκευάστριας εταιρίας του 

νοσοκομείου,  η οποία είναι η καταλληλότερη σε εμπειρία και τεχνογνωσία 
για να εντοπίσει τυχόν  προβλήματα σε υποδομές η μηχανήματα. 

 



4. Να ενισχυθεί,  χωρίς καμία καθυστέρηση ,  το  τοπικό ΕΚΑΒ  σε οδηγούς 
και κυρίως διασώστες , στην  κατεύθυνση της εξυπηρέτησης των πολύ 
αυξημένων αναγκών ,  δεδομένου   ότι το σύνολο πια των προς χειρουργείο 
περιστατικών  διακομίζεται εκτός Ζακύνθου.   

 
5. Να επιστραφεί το καινούργιο ασθενοφόρο  που έχει  δοθεί στη Ζάκυνθο από 

την Περιφέρεια  Ιονίων Νήσων  και που σήμερα χρησιμοποιείται από το 
ΕΚΑΒ Πατρών  και να ενισχυθεί  με οδηγούς και κυρίως διασώστες το 
ΕΚΑΒ   Ζακύνθου  , το οποίo  καλείται να ανταπεξέλθει  σε  πρωτόγνωρα 
μεγαλύτερο αριθμό διακομιδών.. 

 
 

 
Την  Δευτέρα 16/ 1/17   θα έχουμε την επίσκεψη κλιμακίου  της ΟΕΝΓΕ στο 
Νοσοκομείο μας   προκειμένου να ενημερωθούν   άμεσα για τα παραπάνω 
προβλήματα και να διεκδικήσουμε  έτσι σε κεντρικό επίπεδο την πιο γρήγορη  και 
αξιόπιστη επίλυση του συγκεκριμένου προβλήματος. 
 
Προτείνεται η άμεση παρέμβαση  - συμβολή της Περιφέρειας Ιονίων 
Νήσων: 
 

 Με απευθείας ενημέρωση από τη Διοίκηση του Νοσοκομείου και συνεργασία 
μαζί της .   Θα είχε συμβολική αλλά και ουσιαστική σημασία η επί τόπου 
επίσκεψη του περιφερειάρχη στο νοσοκομείο Ζακύνθου επειδή  θεωρώ  ούτως 
η άλλως  δεδομένη την ευαισθησία  της περιφερειακής αρχής στα ζητήματα 
υγείας και ασφάλειας των πολιτών. 

 Παρέμβαση  σε επίπεδο 6ης ΥΠΕ και υπουργείου για  να αντιληφθούν  
καλύτερα το μέγεθος του προβλήματος  , το οποίο σε συνδυασμό με  τους  
αμάζευτους  τεράστιους όγκους σκουπιδιών δημιουργούν μια  "υγειονομική 
βόμβα" στο νησί που απειλεί όχι μόνο τους  μόνιμους κατοίκους  αλλά και 
τους επισκέπτες που σε λίγους μήνες έρχονται. 

 Με σχετικό ψήφισμα  του Π Σ στη βάση των  πέντε προτάσεων  που 
έκανα  παραπάνω. 

 
 
 
 
                                                                                    με τιμή    
                                                                 ο περιφερειακός σύμβουλος  
                                                                          Νίκος Ποταμίτης 
 
 


