
Νησί Πληθυσμός Ιατρικό-νοσηλευτικό προσωπικό Ελλείψεις

Αγαθονήσι 160 κάτοικοι
1 γιατρός

1 νοσηλευτής
Φάρμακα και βασικά υγειονομικά υλικά

Άγιος Ευστράτιος 270 κάτοικοι
2 αγροτικοί ιατροί

0 νοσηλευτικό προσωπικό
Έλλειψη φαρμάκων

Ανάφη 250 κάτοικοι 1 γιατρός αγροτικός Νοσοκόμα, φαρμακείο, εξοπλισμός

Κάρπαθος 5.500 κάτοικοι

1 παθολόγος

 1 παιδίατρος

 1 χειρουργός

 1 αγροτικό

 1 μικροβιολόγος

 1 ακτινολόγος

 3 νοσηλευτές

3 γενικοί ή παθολόγοι

1 καρδιολόγος

1 οδοντίατρος

7 αγροτικοί γιατροί

3 νοσηλευτές

Τα υγειονομικά υλικά καθυστερούν

Κάσος 1.003 κάτοικοι
1 παθολόγος/γενικός

1 μαία

1 γενικός γιατρός, 2 αγροτικοί, 1 οδηγός 

ασθενοφόρου, 5 νοσηλευτές, επισκευή του 

ασθενοφόρου

Λειψοί 800 κάτοικοι 1 νοσηλεύτρια

2 ειδικευμένοι γιατροί, γενικοί ή παθολόγοι

                  1 παιδίατρος.

Προβλήματα στα υγειονομικά υλικά

Λέρος

8.500 κάτοικοι τους 

καλοκαιρινούς μήνες 

διπλασιάζονται.1.500 παιδιά 

από 1-18 ετών

19 γιατροί (13 ειδικευόμενοι, 1 

αγροτικός)

280 νοσηλευτές

Λήμνος 16.992 κάτοικοι

29 ιατροί

40 οργανικές θέσεις

86 νοσηλευτικό προσωπικό

Νίσυρος 1.008 κάτοικοι

1 μόνιμος γιατρός (χωρίς αγροτικό)

2 νοσηλεύτριες

1 οδηγός ασθενοφόρου

1 μαία

Εδώ και ένα χρόνο δεν έχουν αγροτικό ιατρό

Οινούσες
700 κάτοικοι – το καλοκαίρι: 

1.500

1 αγροτικός ιατρός (αναπληρωτής) όχι 

από προκήρυξη. Απλώς αναπληρώνει

1 μόνιμη νοσοκόμα

Σε ένα μήνα κλείνει το φαρμακείο χωρίς 

ενδεχόμενο διαδοχής, άρα θα υπάρξει 

πρόβλημα. Προς το παρόν υπάρχει ένα μικρό 

απόθεμα σε φάρμακα.
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Πάρος

13.715 κάτοικοι  εκ των 

οποίων περίπου 2.200 

παιδιά χωρίς να 

υπολογίσουμε την αύξηση 

του πληθυσμού από την 

περίοδο του Πάσχα και κατά 

τη θερινή περίοδο από 

όσους έχουν κατοικίες στην 

Πάρο καθώς και τους 

επισκέπτες του νησιού.

7 γιατροί από σύνολο 15 θέσεων

1 παθολόγος από 4 

1 καρδιολόγος από 2

Δεν υπάρχει παιδίατρος, ούτε ορθοπαιδικός

Πάτμος 3.045 κάτοικοι

2 παθολόγοι – Γεν. Ιατρική

3 νοσηλεύτριες μόνο (24ωρης 

εργασίας)

1 μαία 

2 καθαριστές

Οδηγοί: 2, ένας με άδεια

Δουλεύουν με εθελοντές

μικροβιολόγος, αγροτικός, παιδίατρος, 

ακτινολόγος

Σίφνος
2.500 κάτοικοι από τους 

οποίους τα 500 είναι παιδιά

1 Διευθυντης (Ιατρος Παθολόγος)

1 Αγροτικός Ιατρος

1 Νοσηλεύτρια 

Βάσει του ΟΕΥ οι Ιατροι που πρεπει να 

στελεχώσουν το ιατρείο μας ειναι οι 

εξής:

1 Διευθυντής 

2 Αγροτικοί Ιατροί 

1 Γενικός Ιατρος 

1 Παιδίατρος

1 Νοσηλεύτρια 

Είναι επιτακτική ανάγκη η άμεση στελέχωση του 

ιατρείου τουλάχιστον με 2ο αγροτικό ιατρό, 

ενόψει μάλιστα και της έναρξης της τουριστικής 

περιόδου, ενός Παιδιάτρου μιας  νοσηλεύτριας κι 

ενός ατόμου για τη γραμματειακή υποστήριξη

Σύμη 2.590 κάτοικοι

2 γιατροί παθολόγοι (1 αγροτικός)

1 παιδίατρος

2 νοσηλεύτριες

1 μαία

1 παρασκευάστρια
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Τήλος 500 κάτοικοι Κανένας

Φούρνοι 1400-1500 κάτοικοι

1 αγροτικός γιατρός, αναμένεται και 

ένας ιατρός γενικής ιατρικής

1 νοσηλεύτρια

1 μαία

Υλικό, μηχανήματα, φάρμακα

Χάλκη 3.100 κάτοικοι
1 αγροτικός ιατρός (επιμελητής)

1 νοσηλεύτρια

Ψαρά 410 κάτοικοι 1 αγροτικός ιατρός που κάνει τα πάντα!


