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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

                                                            

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ 2022: ΣΕ ΠΛΗΡΗ ΕΤΟΙΜΟΤΗΤΑ ΤΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΑ ΙΑΤΡΕΙΑ ΤΗΣ 3
ης

 Υ.ΠΕ. ΣΤΙΣ 

ΤΟΥΡΙΣΤΙΚΕΣ ΠΕΡΙΟΧΕΣ 

 

Καθ’ όλα έτοιμα να παρέχουν τις υπηρεσίες τους τόσο στους Έλληνες όσο και στους ξένους επισκέπτες 

που έρχονται στη χώρα μας τους θερινούς μήνες που διανύουμε, παρουσιάζονται τα  Περιφερειακά 

Ιατρεία (Π.Ι) της 3
ης

 Υ.ΠΕ. που βρίσκονται στις τουριστικές περιοχές.  

 

Κατά την διάρκεια της περιόδου αυτής και με λήξη την 21
η
 Αυγούστου,  στην περιοχή ευθύνης της 3ης 

Υ.ΠΕ. Μακεδονίας, Περιφερειακά Ιατρεία περιοχών που παρουσιάζουν ιδιαίτερη τουριστική κίνηση, 

λειτουργούν με τέτοιο τρόπο ώστε να καλύπτονται οι αυξημένες ανάγκες. 

 

Ειδικότερα: 

 

Α. Περιφερειακή Ενότητα Πιερίας 

Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΛΙΤΟΧΩΡΟΥ, καλύπτονται καθημερινά: το 

Π.Ι. Λεπτοκαρυάς  αλλά και το Π.Ι. Πλαταμώνα, το οποίο μάλιστα λειτουργεί όλα τα Σάββατα, τις 

Κυριακές και τις Αργίες της αναφερόμενης περιόδου με μικτή εφημέρευση ιατρών. 

 

Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΚΑΤΕΡΙΝΗΣ, καλύπτονται καθημερινά με παρουσία γιατρού 

το Π.Ι. Παραλίας και το Π.Π.Ι. Κορινού.  Αντιστοίχως στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας 

ΑΙΓΙΝΙΟΥ, καλύπτονται καθημερινά το Π.Ι. Μακρυγιάλου, το οποίο και δέχεται επείγοντα περιστατικά, 

όλα τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες της αναφερόμενης περιόδου με μικτή εφημέρευση ιατρών, 

προκειμένου να υπάρχει η δυνατότητα να αντιμετωπιστεί μια επείγουσα ιατρική ανάγκη των 

λουόμενων, όπως και στις υπόλοιπες παραθαλάσσιες περιοχές. Γι΄ αυτό το λόγο, επιδιώκεται αυξημένη 

επαγρύπνηση ασθενοφόρου στις κρίσιμες ώρες μεταξύ 11 το πρωί και 6 το απόγευμα.  

 

Β. Περιφερειακή Ενότητα Ημαθίας 

Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΒΕΡΟΙΑΣ, καλύπτεται καθημερινά το Π.Ι Βεργίνας, το οποίο 

επίσης εφημερεύει  όλα τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες της αναφερόμενης περιόδου με μικτή 

εφημέρευση ιατρών. 

 
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ 

ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3
ης

 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ 

(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ) 
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Ο αρχαιολογικός χώρος της Βεργίνας, παρουσιάζει ιδιαίτερη προσέλευση τουριστών και επιπλέον 

αποτελεί έναν εξαιρετικά δημοφιλή προορισμό των τουριστικών γραφείων, όσον αφορά στις οδικές 

εκδρομές.  

 

Γ. Περιφερειακή Ενότητα Πέλλας 

Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΚΡΥΑΣ ΒΡΥΣΗΣ, καλύπτεται καθημερινά το  Π.Π.Ι.   Πέλλας, 

ενώ  εφημερεύει όλα τα Σάββατα, Κυριακές και Αργίες της αναφερόμενης περιόδου με μικτή 

εφημέρευση ιατρών, καθώς οι αρχαιολογικοί χώροι της Πέλλας είναι επίσης σπουδαίοι τουριστικοί 

προορισμοί.  

Να σημειωθεί ότι και στις Περιφερειακές Ενότητες Ημαθίας και Πέλλας, τα Σάββατα, τις Κυριακές και 

τις Αργίες, επιδιώκεται,  αυξημένη επαγρύπνηση ασθενοφόρου στις κρίσιμες ώρες προσέλευσης 

επισκεπτών (11:00 με 18:00). 

 

Δ. Περιφερειακή Ενότητα Φλώρινας 

Στην περιοχή ευθύνης του Κέντρου Υγείας ΦΛΩΡΙΝΑΣ,  καλύπτεται καθημερινά το Π.Π.Ι Λευκώνα, ενώ 

υπάρχει καθημερινή λειτουργία σε εφημέρευση, όπως και τα Σάββατα, τις  Κυριακές και τις Αργίες, 

καθώς είναι γνωστό ότι η περιοχή των Πρεσπών  παρουσιάζει μεγάλη τουριστική κίνηση. Ως εκ τούτου, 

τo ασθενοφόρο του Πολυδύναμου Περιφερειακού Ιατρείου στις κρίσιμες ώρες (10:00 με 18:00), είναι 

ενεργό.  

 Παράλληλα και το εξυπηρετούμενο Ιατρείο των Ψαράδων, βρίσκεται σε  συνεχή ετοιμότητα. 

 

Γίνεται αντιληπτό ότι δίνεται μεγάλη βαρύτητα από την 3η Υγειονομική Περιφέρεια στην Πρωτοβάθμια 

Φροντίδα Υγείας, ως προς την οργάνωση και τη διαχείριση μιας ασφαλούς υγειονομικής κατάστασης, 

κατά τη διάρκεια και της τουριστικής περιόδου.  
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Χάρτης Ανάπτυξης Υγειονομικής Υποστήριξης Θερινής Τουριστικής Περιόδου 2022

 

 

 


