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Στην πρόσληψη 3.000 γιατρών,
υγειονομικού και διοικητικού
προσωπικού προχωρά το αμέσως
προσεχές διάστημα το υπουργείο
Υγείας, προκειμένου να στελεχω-
θούν οι νέες Τοπικές Μονάδες
Υγείας.

Σύμφωνα με το νομοσχέδιο του
υπουργείου Υγείας για την Πρω-
τοβάθμια Φροντίδα Υγείας,
συνολικά θα συσταθούν 240
Τοπικές Μονάδες Υγείας σε 60
αστικές περιοχές της χώρας με
δυνατότητα κάλυψης περισσότε-
ρων από δύο εκατομμύρια πολι-
τών.

Κάθε Μονάδα θα στελεχώνεται
συνολικά από 10μελή διεπιστη-
μονική ομάδα επαγγελματιών
Υγείας (οικογενειακός ιατρός,
παθολόγος, παιδίατρος, νοση-
λευτής, επισκέπτης υγείας, κοι-
νωνικός λειτουργός και διοικητι-
κό προσωπικό). Παράλληλα, οι
Μονάδες θα δικτυώνονται με
Μονάδες Ψυχικής Υγείας και
Μονάδες καταπολέμησης των
εξαρτήσεων

Εκτιμάται ότι έως τα τέλη του
έτους θα έχουν τεθεί σε λειτουρ-
γία σε ολόκληρη τη χώρα.

Από τις 3.000 θέσεις που θα
προκηρυχθούν τον Μάιο, οι
1.300 αφορούν γιατρούς διαφό-

ρων ειδικοτήτων και οι 1.700
λοιπό προσωπικό.

Συγκεκριμένα οι Τοπικές
Μονάδες θα στελεχωθούν από
ιατρικό προσωπικό ειδικοτήτων
όπως γενικής ιατρικής, παθολο-
γίας, παιδιατρικής, οδοντιατρι-
κής, ιατρικής της εργασίας, κοι-
νωνικής ιατρικής και δημόσιας
υγείας, ακτινοδιαγνωστικής, βιο-
παθολογίας, καρδιολογίας,
γυναικολογίας, γενικής χειρουρ-
γικής, ορθοπεδικής, οφθαλμολο-
γίας, πνευμονολογίας, ουρολο-
γίας, ωτορινολαρυγγολογίας,
δερματολογίας, νευρολογίας,
γαστρεντερολογίας, ενδοκρινο-
λογίας και ρευματολογίας από
επιστημονικό και άλλο υγειονο-
μικό προσωπικό Νοσηλευτικής,
Μαιευτικής, Δημόσιας 

και Κοινοτικής Υγείας (Επι-
σκέπτες Υγείας), Φυσικοθεραπεί-
ας, Εργοθεραπείας, Λογοθερα-
πείας, Ψυχολογίας, Κοινωνικής
Εργασίας (Κοινωνικοί Λειτουρ-
γοί), Ραδιολογίας - Ακτινολογίας,
Τεχνολόγων Ιατρικών Εργαστη-
ρίων, Χειριστών Ιατρικών
Συσκευών, Βοηθών Ιατρικών και
Βιολογικών Εργαστηρίων και
Βοηθών Νοσηλευτών, καθώς και
διοικητικό προσωπικό.

Σε πρώτη φάση, οι Τοπικές

Μονάδες θα χρηματοδοτηθούν
για μία 4ετία από το ΕΣΠΑ και
στη συνέχεια από εθνικούς
πόρους.

Οι γιατροί θα λάβουν μισθό
επιμελητή Α’ του ΕΣΥ (περίπου
1.500 ευρώ καθαρά) και μετά το
τέλος της τετραετούς θητείας
τους θα μπορούν να απορροφη-
θούν στο ΕΣΥ. Το λοιπό προσω-
πικό θα αμείβεται με βάση το ενι-
αίο μισθολόγιο του Δημοσίου.

Οι γιατροί που υπηρετούν με
σχέση εργασίας πλήρους και
αποκλειστικής απασχόλησης στα
Κέντρα Υγείας μπορούν, έπειτα
από αίτησή τους και απόφαση
της Υγειονομικής Περιφέρειας
(ΥΠΕ), να συμμετέχουν στην
τακτική λειτουργία, πρωινή και
απογευματινή, του αντίστοιχου
με την ειδικότητά τους τμήματος
του νοσοκομείου αναφοράς.
Μπορούν να μετέχουν στις εφη-
μερίες του, ακόμη και στα χει-
ρουργεία.

Η πρόβλεψη για το νέο σύστη-
μα είναι ένας παθολόγος ή γενι-
κός γιατρός να καλύπτει 2.000
έως 2.500 ενηλίκους, ένας παι-
δίατρος 1.000 έως 1.500 παιδιά
και ένας μικροβιολόγος 25.000
έως 30.000 κατοίκους.
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3.000 γιατροί και νοσηλευτές
στις Τοπικές Μονάδες Υγείας

www.clipnews.gr


