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ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Ο Άξονας «Υγεία» του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 απο-

τελεί έναν από τους σημαντικότερους πυλώνες του, καθώς στο-
χεύει στη βελτίωση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας 
του Εθνικού Συστήματος Υγείας στους τομείς της Πρωτοβάθμιας 
Φροντίδας Υγείας, της νοσοκομειακής περίθαλψης και της Δη-
μόσιας Υγείας. 

Το Μέτρο 1.1 που αφορά στην ανάπτυξη των υπηρεσιών Πρω-
τοβάθμιας Φροντίδας Υγείας έχει προϋπολογισμό 53.81 εκατ. € 
και αποτελεί μία από τις πιο φιλόδοξες υλοποιήσεις του ΕΠ για 
την Υγεία, καθώς στοχεύει στην ουσιαστική αναμόρφωση του το-
πίου της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας στη χώρα μας.

H χρηματοδότηση του Μέτρου προέρχεται από το Ευρωπαϊκό 
Ταμείο Περιφερειακής Ανάπτυξης της ΕΕ κατά 75% και από το 
Υπουργείο Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης κατά 25%. 

ΕΠΕΝΔΥΣΗ ΣΤΗΝ ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑ ΦΡΟΝΤΙΔΑ 
ΥΓΕΙΑΣ

Το Μέτρο 1.1 του ΕΠ «Υγεία – Πρόνοια» 2000-2006 επικεντρώ-
νεται στη δημιουργία δομών Αστικών Κέντρων Υγείας. Πρόκει-
ται για μια ιδιαίτερα σημαντική πρωτοβουλία, καθώς με τα Αστι-
κά Κέντρα Υγείας αναβαθμίζεται όχι μόνο η Πρωτοβάθμια αλλά, 
κατ’ επέκταση και η Δευτεροβάθμια περίθαλψη. 

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΑΣΤΙΚΑ ΚΕΝΤΡΑ ΥΓΕΙΑΣ 
Τα Κέντρα Υγείας Αστικών Περιοχών έχουν σκοπό να καλύ-

ψουν τις ανάγκες του πληθυσμού σε Πρωτοβάθμια Περίθαλψη 
και Κοινωνική Φροντίδα, στα μεγάλα αστικά κέντρα. Πρόκειται για 
δομές οι οποίες θα εγγυώνται την ελάχιστη και αναγκαία, αλλά 
επαρκή και ολοκληρωμένη δέσμη υπηρεσιών, με εστίαση στην 
προαγωγή της υγείας και την προληπτική ιατρική.

Η λειτουργία Κέντρων Υγείας σε αστικές περιοχές καλύπτει πλη-
θυσμό περίπου 100.000 κατοίκων και αποτελεί μεγάλη ανάσα 
για τα νοσοκομεία, καθώς συμβάλλει στην αποσυμφόρησή τους, 
μειώνοντας σημαντικά τον όγκο εργασίας, σε επίπεδο τόσο επει-
γόντων περιστατικών όσο και τακτικών ιατρείων. Το γεγονός αυτό 
διευκολύνει αφενός τα νοσοκομεία και αφετέρου τους ασθενείς, 
αφού η πρόσβαση στο Κ.Υ. είναι ευκολότερη και η εξυπηρέτη-
ση ταχύτερη και αποτελεσματικότερη.

Προκειμένου να εφαρμοστούν οι αρχές της ισότητας, της αποτε-

λεσματικότητας και της αποδοτικότητας, τα Αστικά Κέντρα Υγείας 
πρέπει να πληρούν τις εξής τρεις κατηγορίες προδιαγραφών:
• Πολεοδομικές
• Κτιριολογικές - κτιριοδομικές
• Λειτουργικές.

Παρακάτω παρουσιάζεται καθεμία από αυτές, ώστε να γίνει 
κατανοητός ο τρόπος λειτουργίας και ο ρόλος ενός Αστικού Κέ-
ντρου Υγείας. 

Πολεοδομικές προδιαγραφές 
Διαμορφώνονται από μια σειρά κριτηρίων (δημογραφικά, γεω-

γραφικά - συγκοινωνιακά, κοινωνικο-οικονομικά, περιβαλλοντικά, 
επιδημιολογικά κ.ά.), τα οποία αποδίδουν την εικόνα των διοικη-
τικών ενοτήτων ενός πολεοδομικού συγκροτήματος, στα όρια του 
οποίου θα γίνει η χωροθέτηση μίας Μονάδας Υγείας.

Κτιριολογικές - Κτιριοδομικές προδιαγραφές
Οι προδιαγραφές αυτές καθορίζονται από κριτήρια, αναφορι-

κά με την περιγραφή των απαιτούμενων χώρων, του αναγκαίου 
εξοπλισμού και ενός ενδεικτικού προϋπολογισμού για το κόστος 
κατασκευής και προμήθειας του εξοπλισμού. Σύμφωνα με το κτι-
ριολογικό πρόγραμμα του υπουργείου Υγείας, οι βασικότεροι χώ-
ροι ενός Αστικού Κέντρου Υγείας περιλαμβάνουν:
• εξεταστήρια (χώροι εξέτασης των ασθενών ανά ιατρική ειδικό-

τητα, καθώς και γραφεία ιατρών και παραϊατρικού προσωπι-
κού, χώρος υποδοχής - αναμονής ανά εξεταστήριο)

• τμήμα Α΄ Βοηθειών – βραχείας νοσηλείας
• εργαστήρια (ακτινολογικό, μικροβιολογικό)
• χώρους παροχής κοινωνικών υπηρεσιών (γραφείο κοινωνικού 

λειτουργού, υποδοχή επισκεπτών, γραφεία προσωπικού, γρα-
φεία συναντήσεων-συνεντεύξεων)

• χώρους εξυπηρέτησης κοινού και προσωπικού
• χώρους συναφών επαγγελμάτων (γραφείο διαιτολόγου και επό-

πτη δημόσιας υγείας, γραφείο φυσιοθεραπευτή, αίθουσα φυ-
σιοθεραπείας, αίθουσα υδροθεραπείας, αποδυτήρια)

• χώρους διοίκησης
• χώρους λοιπού προσωπικού (γραφείο τεχνικών-συντηρητών, 

γραφείο θυρωρού, αίθουσα προσωπικού καθαριότητας, απο-
δυτήρια) 

• βοηθητικούς χώρους (αποθήκες, γενικές αποθήκες -αναλωσί-
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Ανάπτυξη Υπηρεσιών
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας

Σ ημαντικές επενδύσεις στον τομέα της ΠΦΥ και του εξοπλισμού των Μονάδων Υγείας 

έχουν πραγματοποιηθεί στο πλαίσιο του ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» 2000-2006, στοχεύοντας 

στη βελτίωση της ποιότητας των παρεχόμενων υπηρεσιών υγείας στους ασθενείς. Στο παρόν 

τεύχος παρουσιάζονται οι δράσεις στον τομέα ΠΦΥ, ενώ στο επόμενο τεύχος θα ακολουθήσει 

αναφορά στο λειτουργικό εκσυγχρονισμό των Νοσοκομείων.
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μων ιατρικών μηχανημάτων, ιατρικών αεριών, οργάνων γυ-
μναστικής- χώρος ακαθάρτων, χώρος ακαθάρτου ιματισμού, 
φαρμακείο, λεβητοστάσιο-καυστήρας, χώρος Η/Μ εγκαταστά-
σεων, χώρος εγκαταστάσεων πυρόσβεσης).

Λειτουργικές προδιαγραφές
Οι λειτουργικές προδιαγραφές απαρτίζονται από ένα σύνολο 

κριτηρίων, τα οποία σχετίζονται με το είδος των παρεχόμενων 
υπηρεσιών σε μια μονάδα υγείας, τη λειτουργική και διοικητική 
της οργάνωση, τις ειδικότητες και τον αριθμό του απαιτούμενου 
προσωπικού για τη στελέχωσή της. 

1. Υπηρεσίες
Τα Κέντρα Υγείας Αστικών Περιοχών είναι απαραίτητο να πα-

ρέχουν ένα σύνολο υπηρεσιών που θα καλύπτουν τις ανάγκες 
του πληθυσμού σε πρωτοβάθμια πρόληψη και κοινωνική φρο-
ντίδα. Αναλυτικότερα, οι κατηγορίες των παρεχόμενων υπηρε-
σιών είναι:

Ιατρικές Υπηρεσίες
Α) Πρόληψη
• Υγειονομική ενημέρωση του πληθυσμού και συμβουλές σε 

θέματα υγιεινής και πρωτοβάθμιας φροντίδας
• Υγεία στον χώρο εργασίας
• Έγκαιρη διάγνωση 
• Σχολική υγιεινή (εμβολιασμοί, οδοντιατρικός έλεγχος, έλεγ-

χος όρασης, ακοής, ενημέρωση για καρδιαγγειακά νοσήμα-
τα, έλεγχος σωματομετρικών δεικτών των μαθητών, έλεγχος 
βιβλιαρίων υγείας κ.ά.).

Β) Διάγνωση και Πρωτοβάθμια Περίθαλψη
• Συνέντευξη - κλινική εξέταση - διάγνωση και θεραπεία απλών 

περιπτώσεων, τόσο από οικογενειακούς - προσωπικούς ια-
τρούς όσο και από ιατρούς ειδικοτήτων

• Εργαστηριακές εξετάσεις (μικροβιολογικό, ακτινολογικό, υπε-
ρήχων, οδοντοπροσθετικό).

Γ) Α΄ Βοήθειες
• Μικροεπεμβάσεις
• Προετοιμασία του ασθενή για διακομιδή σε άλλο νοσηλευτι-

κό ίδρυμα.
Δ) Φυσική Ιατρική - Αποκατάσταση
• Ανάπτυξη μεθόδων θεραπείας από το παρελθόν προσαρμο-

σμένες στη σύγχρονη τεχνολογία (π.χ. υδροθεραπεία)
• Ασκήσεις φυσιοθεραπείας
Ε) Οικογενειακή Ιατρική με εφαρμογές Πληροφορικής
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ΠΙΝΑΚΑΣ 1. ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΟ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ 
ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ

ΕΙΔΟΣ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ

ΕΙΔΙΚΟΤΗΤΑ / ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΑΡΙΘΜΟΣ 
ΠΡΟΣΩ-
ΠΙΚΟΥ

ΙΑΤΡΙΚΟ Γενική Ιατρική ή Παθολογία 10

Παιδιατρική 2

Οδοντιατρική 8

Βιοπαθολογία 1

Ακτινοδιαγνωστική 1

Κυτταρολογία 1

Γυναικολογία 1

Ωτορινολαρυγγολογία 1

Οφθαλμιατρική 1

Γενική Χειρουργική 1

Ψυχιατρική 1

Καρδιολογία 1

Ορθοπαιδική 1

Δερματολογία 1

Πνευμονολογία 1

Νευρολογία 1

Ουρολογία 1

Γαστρεντερολογία 1

Ενδοκρινολογία 1

Ρευματολογία 1

Αλλεργιολογία 1

Κοινωνική Ιατρική 1

Φυσική Ιατρική 1

ΝΟΣΗΛΕΥΤΙΚΟ Νοσηλευτική (ΠΕ και ΤΕ)
Μαιευτική

20

Βοηθοί νοσηλευτές 6

ΕΠΙΣΚΕΠΤΕΣ 
ΥΓΕΙΑΣ

Επισκέπτες Υγείας (ΤΕ) 20

ΣΥΝΑΦΗ 
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΑ

Κοινωνική Λειτουργός 6

Διαιτολογία 1

Επόπτης Δημόσιας Υγείας 2

Φυσιοθεραπεία 4

Τεχνολόγος ακτινολόγος 1

Τεχνολόγος ιατρικών εργαστηρίων 1

Οδοντοτεχνίτης 1

Βοηθοί τραυματιοφορείς 7

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ 
& ΛΟΙΠΟ 
ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ

Γραμματεία Ιατρικής Υπηρεσίας (Δι-
οίκηση μονάδων υγείας)

8

Γραμματεία Γραφείου Πληροφο-
ριών

2

Υπηρεσία Οικονομικής Διαχείρισης 5

Πληροφορικής (ΤΕ) 1

Χειριστής Η/Υ 2

Τεχνικός / Συντηρητής 2

Θυρωρός / κλητήρας 3

Τραπεζοκόμος 1

Καθαριότητας 6

Οδοντιατρείο Κέντρου Υγείας Νέας Μάκρης.
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• Εκπαίδευση απομονωμένων ιατρών μέσω του διαδικτύου
• Δημιουργία αρχείου ιατρικών ιστορικών
• Εφαρμογή λογισμικού σχετικού με την ορθή επιλογή φαρμα-

κευτικών σκευασμάτων από τον ιατρό
• Κωδικοποίηση και στατιστική ανάλυση των δεικτών υγείας 
• Χρήση εφαρμογών όπως η τηλεματική, η τηλεδιάσκεψη και 

η τηλεϊατρική.
ΣΤ) Εκπαίδευση Ιατρών και λοιπού Προσωπικού
• Ανάπτυξη ενός θέματος από ένα ιατρό ή από ειδικούς ομιλη-

τές και πραγματοποίηση συζήτησης στη συνέχεια
• Επιστημονικές προβολές από φαρμακευτικές εταιρείες.

Νοσηλευτικές Υπηρεσίες
• Βραχεία νοσηλεία για ολιγόωρη παραμονή του ασθενούς σε 

έκτακτες περιπτώσεις ή για παρακολούθηση ασθενών που βρί-
σκονται στο στάδιο της ανάρρωσης

• Θάλαμος μόνωσης για ειδικά περιστατικά.

Κοινωνικές και Συμβουλευτικές Υπηρεσίες
• Πληροφόρηση και συμβουλές σε θέματα όπως η αγωγή υγεί-

ας, η αντισύλληψη, ο αλκοολισμός, τα ναρκωτικά, η αιμοδο-
σία, το κάπνισμα κ.ά.

• Οικογενειακός προγραμματισμός 
• Κοινωνική φροντίδα των νέων.

Ιατροκοινωνικές Υπηρεσίες
• Παροχή φαρμάκων
• Νοσηλεία στο σπίτι 
• Προστασία μητρότητας
• Παράδοση μαθημάτων ανώδυνου τοκετού
• Διδασκαλία αυτοεξέτασης μαστού
• Οργάνωση τράπεζας αίματος
• Τηλεφωνική συμβουλευτική υπηρεσία.

Διοικητικές Υπηρεσίες
• Υπηρεσία προγραμματισμένων επισκέψεων των δικαιούχων
• Γραφείο Πληροφοριών και Προσανατολισμού των προσερχό-

μενων επισκεπτών - ασθενών.

2. Οργανωτικό Διάγραμμα
Το Οργανωτικό Σχήμα των Κέντρων Υγείας Αστικών Περιοχών 

στοχεύει στην ενίσχυση της αποδοτικότητας και στην υποστήριξη 
του νέου Λειτουργικού Προτύπου. Οι βασικές παράμετροι που πρέ-
πει να ληφθούν υπόψη για την πληρέστερη σχεδίαση της δομής 
ενός Κέντρου Υγείας Αστικών Περιοχών είναι οι ακόλουθες:

• Ευελιξία οργάνωσης και διοίκησης 
• Δημόσιος χαρακτήρας
• Σαφής καθορισμός αρμοδιοτήτων και καθηκόντων των Διευ-

θύνσεων και Τμημάτων της Κεντρικής Διοίκησης
• Αποκέντρωση της λήψης αποφάσεων
• Διασφάλιση της αποτελεσματικής επικοινωνίας και ροής της 

πληροφορίας
• Αξιοποίηση και ορθολογική κατανομή του ανθρώπινου δυ-

ναμικού
• Χρησιμοποίηση των υφιστάμενων πόρων
• Λειτουργία του Κέντρου με βάση τα σύγχρονα διεθνή πρό-

τυπα.
Οι βασικές συνιστώσες της οργάνωσης εντοπίζονται σε τρία 

επίπεδα:
Α) Επίπεδο Διοίκησης

Το Διοικητικό Σχήμα ενός Κέντρου Υγείας Αστικής Περιοχής 
αποτελείται αρχικά από τον Διευθυντή, που δεν θα ασκεί ιατρικά 
καθήκοντα, αλλά θα έχει διοικητικές αρμοδιότητες, ενώ θα προ-
ΐσταται επίσης και της Διεύθυνσης Ιατρικών Υπηρεσιών. Επίσης, 
αναγκαίος είναι ο ορισμός του Αναπληρωτή Διευθυντή. 
Β) Επίπεδο παροχής Ιατρικών Υπηρεσιών

Ο οικογενειακός - προσωπικός ιατρός αποτελεί το θεμέλιο λί-
θο για την παροχή των ιατρικών υπηρεσιών και πλαισιώνεται από 
ιατρούς ειδικότητας, κοινωνικούς λειτουργούς και νοσηλευτικό 
προσωπικό. Ο οικογενειακός - προσωπικός ιατρός, δεδομένου 
ότι αποτελεί το πρώτο σημείο επαφής των δικαιούχων με το σύ-
στημα, διασφαλίζει τη συνέχεια της φροντίδας και διαχειρίζεται 
την αγωγή - προαγωγή της υγείας, τον προσυμπτωματικό έλεγ-
χο και την προληπτική ιατρική.
Γ) Επίπεδο παροχής Νοσηλευτικών Υπηρεσιών

Προκειμένου να παρέχονται υπηρεσίες όπως οι Α’ Βοήθειες, οι 
τηλεφωνικές συμβουλευτικές υπηρεσίες, η κατ’ οίκον νοσηλεία και 
η κάλυψη των αναγκών υγείας καθ’ όλη τη διάρκεια του 24ωρου, 
είναι αναγκαία η ύπαρξη νοσηλευτικού προσωπικού, παραϊατρι-
κού και λοιπού υγειονομικού προσωπικού. Ιδιαίτερη έμφαση χρει-

ΚΥ Καρπάθου

KY Σερρών ΚΥ Αβδήρων

ΚΥ Ευόσµου Θεσ/νίκης

ΚΥ Καλλικράτειας

ΚΥ Καµένων Βούρλων

ΚΥ Αχαρνών
ΚΥ Περιστερίου ΚΥ Καλυβίων

ΚΥ ΜαρκόπουλουΚΥ Κερατσινίου ΚΥ Νέας Μάκρης

Κέντρα Υγείας και Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου

ΕΠ «Υγεία - Πρόνοια» 2000-2006

Εξεταστήρια Αστικού Κέντρου Υγείας.
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άζεται να δοθεί στην εξειδίκευση του νοσηλευτικού προσωπικού 
στην παροχή υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας.

ΥΛΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ
Στο Μέτρο 1.1 έχουν ενταχθεί οκτώ (8) κτιριακά έργα που αφο-

ρούν νέα Αστικά Κέντρα Υγείας τα οποία δημιουργούνται στην 
Αττική και στη Θεσσαλονίκη:
1. Νέα Κέντρα Υγείας Αστικού Τύπου:

Κ.Υ. Αχαρνών Αττικής
Κ.Υ. Καλυβίων Αττικής
Κ.Υ. Περιστερίου Αττικής
Κ.Υ. Κερατσινίου Αττικής
Κ.Υ. Οδού Φράγκων Θεσσαλονίκης 
Κ.Υ. Ευόσμου Θεσσαλονίκης
Κ.Υ. Καλλικράτειας
Κ.Υ. Καμένων Βούρλων

2. Δύο (2) αναβαθμιζόμενα Κέντρα Υγείας
Κ.Υ. Μαρκόπουλου Αττικής
Κ.Υ. Νέας Μάκρης Αττικής

3. Νέα Κέντρα Υγείας
Κ.Υ. Μαυροθάλασσας Σερρών
Κ.Υ. Αβδήρων
Κ.Υ. Καρπάθου

4.  Άλλες πράξεις προμήθειας εξοπλισμού για υφιστάμενα Κ.Υ. 
ή/και αναβάθμισης κτιρίων που καλύπτουν ανάγκες των ΔΥ-
ΠΕ της Αττικής, Ηπείρου, Κρήτης, Πελοποννήσου, Βορείου 
και Νοτίου Αιγαίου.

ENA ΠΡΟΤΥΠΟ ΑΣΤΙΚΟ Κ.Υ. ΣΤΗΝ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗ ΑΤΤΙΚΗ
Το Κέντρο Υγείας (Κ.Υ.) Καλυβίων «Χριστίνα Σπυράκη», που 

λειτουργεί επίσημα από τις 4 Απριλίου 2006, αποτελεί ένα χα-
ρακτηριστικό και αξιόλογο παράδειγμα Αστικού Κέντρου Υγεί-
ας, καθώς επιτυγχάνει τους στόχους που θέτει ο θεσμός αυτός. 
Καλύπτει τις περιοχές των Καλυβίων, της Σαρωνίδας, του Λα-
γονησίου, της Π. Φωκαίας και της Αναβύσσου.

Σύμφωνα με στοιχεία που παραθέτει ο Διευθυντής του Κ.Υ., 
κ. Δημήτρης Γαρύφαλλος, το α' εξάμηνο από την έναρξη της 
λειτουργίας του έχουν εξεταστεί 2.079 επείγοντα περιστατικά, 

ενώ ο αριθμός των τακτικών πε-
ριστατικών στο ίδιο διάστημα ξε-
περνά τις 12.500 επισκέψεις.

Το Ακτινολογικό Εργαστήριο του 
Κ.Υ. έχει δεχθεί για ακτινολογικό 
έλεγχο 1.351 άτομα, ενώ για υπε-
ρηχογραφικό έλεγχο καρδιάς 167 
άτομα. Αντίστοιχα, το Μικροβιο-
λογικό Εργαστήριό του έχει εξυ-
πηρετήσει, με βιοχημικό και αι-
ματολογικό έλεγχο, περισσότερα 
από 1.750 τακτικά περιστατικά και 
ο αριθμός των βιοχημικών εξετά-
σεων ξεπερνά τις 22.000. Στον το-
μέα της πρόληψης, το Κ.Υ. Καλυ-
βίων έχει οργανώσει πρόγραμμα 
προσυμπτωματικού ελέγχου για 
καρκίνο του ενδομήτριου και έχει 
εξετάσει 180 γυναίκες το τελευ-
ταίο τετράμηνο.

Η εμβολιαστική κάλυψη του παι-

δικού πληθυσμού αποτελεί πρωτεύοντα στόχο και μέχρι σήμε-
ρα έχουν εμβολιασθεί 400 παιδιά. Ειδικό πρόγραμμα ελέγχου 
οστεοπόρωσης σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες πραγματοποι-
ήθηκε τον Ιούλιο του 2006, ενώ ειδικός έλεγχος άσθματος έγινε 
για ασθενείς με βρογχικό άσθμα κατά τον εορτασμό της Παγκό-
σμιας Ημέρας Βρογχικού Άσθματος. Σε συνεργασία δε με το δή-
μο Καλυβίων, για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας ΧΑΠ, 
πραγματοποιήθηκαν ενημερωτικές ομιλίες στα σχολεία του δή-
μου Καλυβίων και στο Αμφιθέατρο του Δημαρχείου, ενώ δια-
νεμήθηκε ενημερωτικό υλικό στους πολίτες του δήμου. Ειδικό 
πρόγραμμα ελέγχου της αναπνευστικής λειτουργίας (σπιρομέ-
τρηση) στον πληθυσμό ευθύνης του Κέντρου πραγματοποιή-
θηκε σε συνεργασία με το Νοσοκομείο «Η Σωτηρία».

Τέλος, το Κ.Υ. Καλυβίων εφαρμόζει ετήσιο εκπαιδευτικό πρό-
γραμμα με στόχο την ενημέρωση των ιατρών, των νοσηλευτών, 
αλλά και των ειδικευομένων Γενικής Ιατρικής σε σύγχρονα θέμα-
τα Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας. Οι εκπαιδευτές είναι κατα-
ξιωμένοι επιστήμονες της Ιατρικής κοινότητας και τα μαθήματα 
πραγματοποιούνται στο Αμφιθέατρο του Κ.Υ. κάθε Τρίτη. 

Σήμερα, στο Κ.Υ. Καλυβίων λειτουργούν σε πρωινό ωράριο 
3 Ιατρεία Γενικής Ιατρικής, 1 Μαιευτικό-Γυναικολογικό, 1 Ορ-
θοπεδικό, 1 Καρδιολογικό, 1 Παιδιατρικό, 1 ΩΡΛ, 1 Πνευμο-
νολογικό, 1 Οδοντιατρικό και το Τμήμα των Επειγόντων Περι-
στατικών. Το Κ.Υ. Καλυβίων εφημερεύει σε πενθήμερη βάση 
μέχρι τις 10:00 μ.μ. 

Στο επόμενο τεύχος:
•  Οι επενδύσεις στις Δευτεροβάθμιες Υπηρεσίες Υγείας 

2000-2006. 
• Ο προγραμματισμός της Υγείας 2007-2013.

Εξοπλισμός του Αστικού  
Κέντρου Υγείας Καλυβίων.

Εξωτερική άποψη του Αστικού Κέντρου Υγείας Καλυβίων.


