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ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΗ-ΔΙΑΜΑΡΤΥΡΙΑ 

 
Οι κάτωθι υπογεγραμμένοι Ιατροί του Ακτινολογικού τμήματος Ποντίκης Ιωάννης 

Συντονιστής Διευθυντής, Ζιάγκος Θεόδωρος Επιμελητής Α και Καρατζά Βαρβάρα 

Επιμελητής Α , θα θέλαμε να σας γνωρίσουμε τα κάτωθι : 

Εργαζόμεθα σε ένα τμήμα όπου παραδοσιακά οι απαιτήσεις είναι υψηλές και μόνιμα στο 

κόκκινο (τμήμα κλασσικού, υπερήχων, ακτινογραφίες, μαστογραφίες, τμήμα αξονικού 

με 30+ περιστατικά το λιγότερο ημερησίως χώρια τα επείγοντα, τμήμα μαγνητικού 

τομογράφου με τουλάχιστον 10+ περιστατικά ημερησίως κ.ο.κ).Μιλάμε για νοσοκομείο 

πρώτης γραμμής της Ελληνικής επικράτειας, όπου βρίσκεται καθημερινά σε γενική 

εφημερία και είναι στελεχωμένο με το σύνολο των υπαρχόντων ιατρικών ειδικοτήτων 

συμπεριλαμβανομένων Ν/Χ, Ογκολόγων, Γναθοχειρουργών κλπ. Καλύπτει δε όλα τα 

νοσοκομεία της περιφέρειας για Ν/Χ και Γναθοχειρουργικά περιστατικά. 

Αυτό έχει σαν αποτέλεσμα ο Κος Ποντίκης να λαμβάνει την άδεια του 2009 σήμερα και 

να του οφείλεται η άδεια του 2010, 2011, 2012 & 2013 ενώ ο Κος Ζιάγκος να λαμβάνει 

την άδεια του 2010 και να του οφείλεται η άδεια του 2011, 2012 & 2013, ενώ η Κα 

Καρατζά αν και μόλις 10 μήνες στο τμήμα να της οφείλεται η άδεια του 2013. 

Μετά την αποχώρηση και του τελευταίου Επικουρικού Ιατρού στις 07/10/2013 οι ρυθμοί 

εργασίας μας είναι εξοντωτικοί με αποτέλεσμα το Διαγνωστικό λάθος να είναι πλέον 

λίαν πιθανό, ενώ η συνεχής εργασία σε φρενήρεις ρυθμούς να βάζει σε κίνδυνο την 

Ψυχική και Σωματική μας υγεία. Εδώ θα πρέπει να σας επισημάνουμε ότι ένεκα 

ελλείψεως Παραϊατρικού προσωπικού ( Τεχνολόγων ) στην Εφημερία μας εκτελούμε και 

καθήκοντα Τεχνολόγου στον Αξονικό Τομογράφο, παρά την σαφή οδηγία του νόμου Ν 

2683/1999 ( ΦΕΚ α 19/1999 ) και την Υ.Α. 1014 (φορ) 94/2001 

Στο θέμα των εφημεριών υπάρχει μείζον πρόβλημα πλήρους κάλυψης για 30 ημέρες τον 

μήνα με αποτέλεσμα την επισφάλεια των επειγόντων, από τα υπάρχοντα κενά 

εφημεριών. 

 



 

 

 

Από την 01/10/2013 κάνουμε συνεχείς εκλύσεις για την πρόσληψη ενός τουλάχιστον 

Επικουρικού Ιατρού. Το αποτέλεσμα; Τίποτα. 

Κατόπιν τούτου ομόφωνα συμφωνούμε την διακοπή της λειτουργίας του Μαγνητικού 

Τομογράφου για τους εξωτερικούς Ασθενείς από τις αρχές Μαϊου όπου τελειώνουν τα 

υπάρχοντα ραντεβού και το τμήμα θα λειτουργεί Τρίτη και Πέμπτη για τα εσωτερικά 

περιστατικά και το Ογκολογικό τμήμα του νοσοκομείου μας, με την ελπίδα ότι θα 

επαναλειτουργήσει κανονικά αν προσληφθεί τουλάχιστον ένας Επικουρικός Ιατρός. 

 

 

 

 

Μετά Τιμής 

 

 

 

Ιωάννης Ποντίκης                 Ζιάγκος Θεόδωρος     Καρατζά Βαρβάρα 

Συντονιστής Διευθυντής       Επιμελητής Α             Επιμελητής Α 

 

 

 

Κοινοποίηση : 

1) Κο Διοικητή 

2) Μέλη του ΔΣ 

3) Δ/ντη Ιατρικής Υπηρεσίας 

4) Επιστημονικό συμβούλιο  

5) Εκπρόσωπο Ιατρών στο ΔΣ 

6) Ιατρικό σύλλογο Αρκαδίας 

7) Μαζικά μέσα ενημέρωσης  

 

 


