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ΕΝΑΡΞΗ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΑΠΟ ΤΗΝ ΤΟΠΙΚΗ ΟΜΑΔΑ ΥΓΕΙΑΣ (Τ.ΟΜ.Υ)
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΠΑΥΛΟΥ ΜΕΛΑ
Η 1η Τοπική Ομάδα Υγείας (Τ.ΟΜ.Υ) της 3ης Υγειονομικής Περιφέρειας έχει συγκροτηθεί στη
Θεσσαλονίκη, στο Δήμο Παύλου Μελά (Νικόπολη) και από τις 5/12/2017 ολοκληρώνει εν
λειτουργία την προετοιμασία για την έναρξη παροχής των υπηρεσιών της προς τους πολίτες, τη
Δευτέρα 11/12/2017.
Η Τ.ΟΜ.Υ. μεταξύ άλλων θα παρέχει δωρεάν τις υπηρεσίες της στους κατοίκους της περιοχής που
θα εγγράψουν οι γενικοί ιατροί και ο παιδίατρος. Τόσο οι γενικοί ιατροί όσο και ο παιδίατρος θα
είναι οικογενειακοί ιατροί των εγγεγραμμένων πολιτών, θα τους εξετάζουν δωρεάν, θα κρατούν
ιατρικό φάκελο – ιστορικό, θα συνταγογραφούν, θα παραπέμπουν για εξετάσεις ή σε γιατρό
ειδικότητας και θα υλοποιούν δράσεις στην κοινότητα (εμβολιασμούς κ.λπ).
Η Τ.ΟΜ.Υ στεγάζεται στο κτήριο της οδού Γενναδίου και Κωλέττη στο ισόγειο, με δυνατότητα
πρόσβασης και για ΑμεΑ.
Εν όψει των ανωτέρω, την Τετάρτη 13 Δεκεμβρίου στις 13:00 θα πραγματοποιηθούν τα εγκαίνια
της ΤΟΜΥ από τον Πρωθυπουργό κ.Αλέξη Τσίπρα και τον Υπουργό Υγείας, κ.Ανδρέα Ξανθού.
Η συγκρότηση της Τ.ΟΜ.Υ. έγινε στο πλαίσιο της συγχρηματοδοτούμενης πράξης που αφορά τη
λειτουργία Τοπικών Ομάδων Υγείας για την αναδιάρθρωση της Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας
στην Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας (κωδικός ΟΠΣ 5008035, κωδικός υποέργου 2).
Η ανάπτυξη των δομών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας, αποτελεί τομή για το Εθνικό Σύστημα
Υγείας της χώρας, καθώς αναβαθμίζει θεσμικά το ρόλο των οικογενειακών ιατρών στο σύνολο του
πληθυσμού, προβλέπει τη συνεχή και ολιστική παρακολούθηση της υγείας του πληθυσμού με
έμφαση στην πρόληψη της νόσου και την προαγωγή της υγείας και εξορθολογίζει τη λειτουργία
των νοσοκομείων, στο βαθμό που τα Τακτικά Εξωτερικά Ιατρεία αυτών θα αποσυμφορηθούν
σημαντικά από περιστατικά που μπορούν και πρέπει να αντιμετωπίζονται απ’ τις δημόσιες μονάδες
της ΠΦΥ.

Ο Διοικητής της 3ης Υ.ΠΕ.
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