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ΙΔΙΕΣ ΚΛΙΝΕΣ, ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Σταθερότητα ως προς τον αριθμό των δημόσιων δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
(ΠΦΥ) καταγράφηκε κατά τη διετία 2017-2018 από την Ελληνική Στατική Υπηρεσία
(ΕΛΣΤΑΤ). Κατά την ίδια περίοδο, τα στοιχεία δείχνουν αύξηση του προσωπικού, αλλά
μείωση της δύναμης κλινών στις υφιστάμενες μονάδες.

Σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα, ο συνολικός αριθμός των δομών ΠΦΥ (πλην των Τοπικών
Μονάδων Υγείας – Το.Μ.Υ) για τα έτη 2017 και 2018 παρέμεινε ίδιος, με 204 Κέντρα
Υγείας, 101 Μονάδες Υγείας (π. ΠΕΔΥ), 1425 Περιφερειακά Ιατρεία, 94 Πολυδύναμα
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Περιφερειακά Ιατρεία (από 93 το 2017), 49 Ειδικά Περιφερειακά Ιατρεία, 221 Τοπικά
Ιατρεία και 7 λοιπές μονάδες (από 6 το 2017), ενώ προστέθηκαν σε αυτές και οι ΤΟΜΥ.

Όσον αφορά στις δομές παροχής υπηρεσιών ψυχικής υγείας, αυτές περιλαμβάνουν 33
Κέντρα Ψυχικής Υγείας Ενηλίκων, 14 Κέντρα Ψυχικής Υγείας με Κοινοτικές Υπηρεσίες
Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων και 12 Κέντρα Ψυχικής Υγείας Παιδιών και Εφήβων.

Η καταγραφή της ΕΛΣΤΑΤ δείχνει ότι δεν υπάρχουν διαφοροποιήσεις στην κατανομή των
Κέντρων Υγείας. Τα περισσότερα βρίσκονται στην Κεντρική Μακεδονία (33 κέντρα), στην
Πελοπόννησο (23 κέντρα) και στη Δυτική Ελλάδα (21 κέντρα) ενώ τα λιγότερα βρίσκονται
στο Βόρειο Αιγαίο (7 κέντρα) και τη Δυτική Μακεδονία (6 κέντρα).

Από τη σύγκριση των στοιχείων των Κέντρων Υγείας των τελευταίων ετών 2016-2018
παρατηρούνται τα ακόλουθα:

Η δύναμη των κλινών που βρίσκονται στα Κέντρα Υγείας μειώθηκε κατά 0,2% το 2018 σε
σύγκριση με το 2017 και κατά 2,7% το 2017 σε σύγκριση με το 2016 στο σύνολο της Χώρας.

Ο αριθμός του ιατρικού προσωπικού που απασχολείται στα Κέντρα Υγείας παρουσίασε
αύξηση κατά 1,2% το 2018 σε σχέση με το 2017 και κατά 6,1% το 2017 σε σχέση με το
2016, στο σύνολο της Χώρας. Σημαντική αύξηση παρατηρείται το 2018 σε σχέση με το 2017
στις Περιφέρειες Αττικής και Ιονίων Νησιών κατά 11,8% και 6,1%, αντίστοιχα, καθώς και το
2017 σε σχέση με το 2016 στις Περιφέρειες των Ιόνιων Νησιών και της Ηπείρου κατά 36,1%
και 25,6% αντίστοιχα. Αντίθετα, μείωση παρατηρείται το 2018 σε σχέση με το 2017 στις
Περιφέρειες της Ανατολικής Μακεδονίας και Θράκης και της Κρήτης κατά 8,1% και 6,0%,
αντίστοιχα, καθώς και το 2017 σε σχέση με το 2016 στις Περιφέρειες Πελοποννήσου και
Δυτικής Ελλάδας κατά 11,5% και 9,1%, αντίστοιχα.

Το νοσηλευτικό προσωπικό αυξήθηκε το 2018 σε σχέση με το 2017 κατά 4,7% και το 2017
σε σχέση με το έτος 2016 κατά 3,7%. Αύξηση παρατηρείται κατά το 2018 σε σχέση με το
2017 σε όλες τις Περιφέρειες, με σημαντικότερη αυτή στις Περιφέρειες Βόρειου Αιγαίου
και Κρήτης κατά 15,9% και 9,9% αντίστοιχα. Κατά το 2017 σε σχέση με το 2016
παρατηρείται αύξηση στις Περιφέρειες Ιονίων Νησιών και Νοτίου Αιγαίου κατά 14,3% και
11,3% αντίστοιχα, αντίθετα παρατηρήθηκε μείωση στη Περιφέρεια του Βορείου Αιγαίου
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κατά 8,7%.

Το προσωπικό λοιπών ειδικοτήτων των Κέντρων Υγείας, παρουσίασε αύξηση το 2018 σε
σχέση με το 2017 κατά 9,3% και το 2017 σε σχέση με το 2016 κατά 8,6%. Σημαντικότερη
αύξηση παρατηρείται το 2018 σε σχέση με το 2017 στις Περιφέρειες του Βορείου Αιγαίου
και της Αττικής, κατά 30,4% και 30,1%, αντίστοιχα, καθώς και το 2017 σε σχέση με το 2016
στις Περιφέρειες της Δυτικής και της Κεντρικής Μακεδονίας κατά 28,9% και 16,7%,
αντίστοιχα.

Στα ιατρικά μηχανήματα που διαθέτουν τα Κέντρα Υγείας, παρατηρήθηκε αύξηση, στο
σύνολο της Χώρας, το 2018 σε σχέση με το 2017, κατά 2,9% και μείωση, κατά 1,4% το 2017
σε σχέση με το 2016.

Η αναλυτική εικόνα στην Ήπειρο

Το 2018 η Ήπειρος ήταν λίγο πάνω από μέση του πίνακα των 13 Περιφερειών, σε αριθμό
κέντρων υγείας. Διαθέτει 16, ένα λιγότερο από τη Θεσσαλία, όσα η Στερεά και δύο
περισσότερα από την Κρήτη.

Σε ότι αφορά τις κλίνες ο αριθμός τους παραμένει σταθερός στις 71 όσες ήταν και το 2017,
1 λιγότερη από το 2016.

Το ιατρικό προσωπικό παρουσιάζει αύξηση καθώς από 79 το 2016 έφτασε στα 98 στο 2017
και τα 101 άτομα το 2018.

Το νοσηλευτικό προσωπικό μετρά 179 υπαλλήλους από 169 το 2017 και 172 το 2016.

Το λοιπό προσωπικό αυξήθηκε κι αυτό αφού από 115 το 2016, έφτασε στα 123 το 2017 και
τα 132 το 2018.
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Τέλος τα ιατρικά μηχανήματα είναι λιγότερα από το 2016 αλλά περισσότερα από το 2017
παρουσιάζοντας την εξής διακύμανση 172, 145 και 166 αντίστοιχα.
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