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Αξιότιμε κ. Υπουργέ, 
 
Σας αναφέρω συνοπτικά την κατάσταση λειτουργείας του Γενικού Νομαρχιακού Νοσοκομείου της 
Κεφαλονιάς: 
 
Α)  ΠΑΘΟΛΟΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 
  

        Από τις  4  οργανικές θέσεις   :    υπηρετούν  1 ( 1  επιμελητής Β΄   )         και με 

απόσπαση  1  επιμελητής Α 
  

      7 θέσεις ειδικευομένων  :           δεν υπηρετεί κανείς 

  

                                                      3  αγροτικοί  ιατροί   με   πλήρη  απόσπαση 

                                                      1  αγροτική   ιατρός  μόνο για εφημερίες 

                                                      1 γενική ιατρός η οποία εφημερεύει  κάποιες ημέρες  για το παθολογικό 

και κάποιες ημέρες  στην χειρουργική κλινική 
  

  
ΣΧΟΛΙΟ :  ΟΙ 2 ΕΠΙΜΕΛΗΤΕΣ  ΕΦΗΜΕΡΕΥΟΥΝ ΑΠΟ 15 ΗΜΕΡΕΣ ΤΟΝ ΜΗΝΑ ΕΝΕΡΓΑ ΕΔΩ ΚΑΙ 9 
ΜΗΝΕΣ ΜΕ  80 -90 ΩΡΕΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ ΤΗΝ ΕΒΔΟΜΑΔΑ  δίοτι οπως καταλαβαίνεται δεν είναι δυνατον να μην 
έχουν τα περιστατικά επίβλεψη και εκτίμηση από ειδικευμένο ιατρό. 
  
Β) ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ 

  

                  Από  4 οργανικές θέσεις : υπηρετούν  2  . 1 Επιμελητής  Β΄ και 1 Διευθυντής (  31/12/15 

συνταξιοδοτήθηκε ο συντονιστής Δ/ντης και  1 επιμελητής Α έχει αποσπαστεί σε νοσοκομείο της Ευβοιας. 
  

                   7 θέσεις ειδικευομένων   :   δεν υπηρετεί κανείς 

  

  

                                                              3  αγροτικοί ιατροί με απόσπαση μόνο για εφημερίες 

  

                                                              η γενική ιατρός που εφημερεύει και για το παθολογικο 

  

  

  

ΣΧΟΛΙΟ:    Τον  χειρουργικό  τομέα σε περίπτωση ανάγκης  ( βαρύ χειρουργείο ,τροχαίο με 2 τραυματίες 

κλπ )  στηρίζουν 1 ουρολόγος ,2 γυναικολόγοι και 3 ορθοπεδικοί. 
                 Σε καθημερινή βάση εφημερεύουν εναλλαξ οι 2 χειρουργοί ο ένας  ενεργη εφημερία  ο άλλος 



ετοιμότητας ,δηλ. στην ουσία εφημερεύουν 30 ημέρες τον μήνα. 
  

  
Γ)  ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟ 

  

           Από τις 3 όργανικές   θέσεις                                       υπηρετούν   1             1 Διευ/ντρια   η οποία 

καλύπτει και την κενή 1 οργανική θέση του ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΚΟΥ-ΑΙΜΟΔΟΣΙΑΣ    και   1 Επικουρικός ιατρός 
του οποίου η θητεία λήγει τον Σεπτεβριο 2016 
  

             θέσεις ειδικευομένων  2 :    δεν υπηρετεί κανείς 

                                                       

  

                                                       1 αγροτικός ιατρός με παράταση υπηρεσίας υπαίθρου ο οποίος 

εφημερεύει στο μικροβιολογικό όχι με απόσπαση αλλά με μετακίνηση από το Κ.Υ ΣΑΜΗΣ 
  

  

  
ΣΧΟΛΙΟ:    Το ιατρείο στο οποίο υπηρετουσε ο αγροτικός με την πρόσφατη προκηρυξη το αναλαμβλανει 
νέος αγροτικός.ΓΙΑ ΝΑ ΠΑΡΑΜΕΙΝΕΙ ΣΤΟ ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΙΚΟ Ο ΗΔΗ ΥΠΑΡΧΩΝ ΑΓΡΟΤΙΚΟΣ ΠΡΕΠΕΙ 
ΑΜΕΣΑ ΝΑ ΠΡΟΚΥΡΗΧΘΕΙ  Η 2 ΘΕΣΗ ΤΟΥ ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΙΑΤΕΡΙΟΥ ΤΗΣ ΣΚΑΛΑΣ Η ΜΟΝΑΔΙΚΗ ΘΕΣΗ 
ΑΓΡΟΤΙΚΟΥ ΣΤΟ ΝΗΣΙ ΩΣΤΕ ΝΑ ΕΙΝΑΙ ΔΥΝΑΤΗ Η ΠΑΡΑΤΑΣΗ ΤΗΣ ΘΗΤΕΙΑΣ ΤΟΥ ΕΝ ΛΟΓΩ ΙΑΤΡΟΥ και 
η παραμονή του στο εργαστήριο 

  

  

  
Δ)  στο φαρμακειο του νοσοκομειου δεν υπηρετει φαρμακοποιος -προσφατα συνταξιοδοτηθηκε. Καλύπτει 2 
φορές την εβδομάδα η φαρμακοποιός απο το ΝΟΣΟΚΟΜΕΊΟ-Κ.Υ ΛΗΞΟΥΡΙΟΥ ΜΑΝΤΖΑΒΙΝΑΤΕΙΟ με ό,τι 
αυτό συνεπάγεται 

  
Ε) ελλέιψεις νοσηλευτικού και παραιατρικού  προσωπικού εν μέσω των οποίων υπογράφονται και 
αποσπάσεις 

  

  

  

  

  ΖΗΤΑΜΕ ΑΜΕΣΑ   α)  3 ΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΟΥΣ ΙΑΤΡΟΥΣ  (1  ΠΑΘΟΛΟΓΟ, 1 ΧΕΙΡΟΥΡΓΟ ,1 

ΜΙΚΡΟΒΙΟΛΟΓΟ ) με απόσπαση 
  

            αγροτικους   ιατρους  με πλήρη αποσπαση στο νοσοκομειο ωστε να καλυπτονται οι εφημεριες και να 

βοηθηθούν   οι ειδικευμένοι στο έργο τους, 
  
ειναι το ελαχιστο που μπορει να εξασφαλίσει την συνέχιση της λειτουργίας των κλινικών 
  

 β)   ανάκληση των αποσπάσεων του νοσηλευτικού και παραιατρικού προσωπικού 
 
γ) φαρμακοποιό 
  

                                                                                        Αργοστόλι,27/1/2016 

  

  
                                                                                              Με Εκτίμηση 

 

                                                                                         Η Πρόεδρος του ΙΣΚ 

 

 

                                                                                          ΖΑΦΕΙΡΑΤΟΥ ΣΟΦΙΑ 


