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ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Τοπικές Ομάδες Υγείας (ΤΟΜΥ) και Ομάδες Υγείας στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας

Μι α νέα πραγματικότητα στο Εθνικό Σύστημα Υγείας:
Η έναρξη λειτουργίας των Τοπικών Μονάδων Υγείας στην χώρα, σηματοδοτεί την
καινούρια πορεία του δημόσιου συστήματος υγείας που έχει ως άξονες την επένδυση
στην υγεία των πολιτών, την αποτροπή της ασθένειας και την φροντίδα των
αδύναμων και χρονίως πασχόντων. Στον πυρήνα αυτής της μετάβασης βρίσκεται η
διεπιστημονική Ομάδα Υγείας, που αποτελείται από ιατρούς, νοσηλευτές,
επισκέπτριες υγείας, κοινωνικούς λειτουργούς και διοικητικό προσωπικό,
επιστήμονες που καλούνται να ανταποκριθούν δημιουργικά στις νέες προκλήσεις.
Στην 5η Υγειονομική Περιφέρεια Θεσσαλίας και Στερεάς Ελλάδας, έχει ήδη
ξεκινήσει η λειτουργία 6 Τοπικών Ομάδων Υγείας στην Άμφισσα, τον Βόλο, την
Θήβα, την Λαμία και την Λάρισα. Στο αμέσως επόμενο διάστημα συστήνονται δύο
ακόμη ΤΟΜΥ στην πόλη της Χαλκίδας και στην συνέχεια στις πόλεις της Καρδίτσας
και των Τρικάλων.
Τα Κέντρα Υγείας της 5ης ΥΠε, όλα τα προηγούμενα χρόνια, εκτός από τις σταθερές
υπηρεσίες για την περίθαλψη της υγείας του πληθυσμού, πραγματοποιούσαν
προγράμματα πρόληψης και προαγωγής της υγείας, μεταξύ των οποίων η
εμβολιαστική κάλυψη παιδιών και ενηλίκων, οι οδηγίες διατροφής και υγιεινής σε
σχολεία, τα τεστ Παπανικολάου και οι μαστογραφίες στον γυναικείο πληθυσμό, ο
οδοντιατρικός έλεγχος μαθητών δημοτικού και γυμνασίου και πληθώρα
ενημερωτικών ομιλιών και διαλέξεων με ευρεία θεματολογία.
Την προηγούμενη χρονιά, η 5η ΥΠε ξεκίνησε μια προσπάθεια συστηματικής
οργάνωσης και εφαρμογής αυτών των προγραμμάτων, με την σύσταση Ομάδων
Υγείας σε κάθε Κέντρο Υγείας. Η σύνθεσή τους, όπως και στις Τοπικές Ομάδες
Υγείας, είναι διεπιστημονική και σκοπός τους είναι η ανάπτυξη δράσεων για την

προστασία της υγείας του πληθυσμού, με τεκμηριωμένες και μετρήσιμες μεθόδους.
Συνολικά, μέλη των Ομάδων Υγείας σε όλα τα Κέντρα Υγείας είναι 220
επαγγελματίες υγείας, ενώ μία ομάδα από αυτούς (80) εκπαιδεύτηκαν στις βασικές
αρχές της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, στην οργάνωση προγραμμάτων στην
κοινότητα και στην επικοινωνία και την δυναμική των ομάδων.
Ως πρώτη κοινή δραστηριότητα, αυτές οι Ομάδες Υγείας ανέλαβαν να σχεδιάσουν
και να υλοποιήσουν παρεμβάσεις στα Κέντρα Υγείας και την κοινότητα, με αφορμή
την Παγκόσμια Εβδομάδα για τους Εμβολιασμούς (24 έως 30 Απριλίου 2018) και την
Παγκόσμια Ημέρα χωρίς Τσιγάρο (31 Μαΐου 2018).
Παράλληλα, οι ΤΟΜΥ έχουν ήδη ξεκινήσει τις πρώτες δραστηριότητες προς το
πληθυσμό με ενημερωτικές ομιλίες (Λάρισα, Αγριά Βόλου, Άμφισσα), επισκέψεις σε
σχολεία (Ν. Ιωνία Βόλου, Αγριά Βόλου), παρεμβάσεις σε χρονίως πάσχοντες (Αγριά
Βόλου ) κ.ά.
Η διοίκηση της 5ης ΥΠε, φιλοδοξεί το δίκτυο των ΤΟΜΥ και των Ομάδων Υγείας να
αποτελέσει την πλευρά του δημόσιου συστήματος που θα εξασφαλίσει την διατήρηση
της υγείας των ατόμων, της οικογένειας και της κοινότητας, θα ισχυροποιήσει τους
δεσμούς και θα αποκαταστήσει την εμπιστοσύνη στις υπηρεσίες, συμβάλλοντας στην
πραγματική βελτίωση της υγείας του πληθυσμού.
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