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Καλώς εχόντων των πραγμάτων...

Από σήμερα, Πέμπτη 15 Φεβρουαρίου, έχουμε στα Γιάννενα την τυπική λειτουργία της
πρώτης Τοπικής Μονάδας Υγείας (ΤΟΜΥ), ενταγμένης στο Κέντρο Υγείας Ιωαννίνων
(πρώην ΠΕΔΥ). Πρόκειται για την πρώτη ΤΟΜΥ που τίθεται σε λειτουργία στο γεωγραφικό
μήκος και πλάτος της 6ης Υγειονομικής Περιφέρειας Πελοποννήσου - Ηπείρου – Δυτικής
Ελλάδος και Ιονίων Νήσων και ως εκ τούτου, έχει και τη συμβολική της αξία.

Το προσωπικό- ιατρικό, νοσηλευτικό και διοικητικό - των εννέα συνολικά ατόμων ανέλαβαν
τυπικά καθήκοντα από σήμερα, αρχίζοντας ένα πρόγραμμα... προσαρμογής στα καθήκοντά
τους και εντός των ημερών, θα στελεχώσουν την 1η ΤΟΜΥ που έχει εγκατασταθεί δίπλα
στις υπηρεσίες του ΕΦΚΑ, πίσω από το 2ο Λύκειο Ιωαννίνων, στην οδό Μετσόβου.

Σύμφωνα με τα όσα είπε στους «ΝΑ», ο επιστημονικός υπεύθυνος του Κέντρου Υγείας
Ιωαννίνων Κώστας Φώτος - στο Κέντρο Υγείας θα υπάγονται διοικητικά και λειτουργικά οι
ΤΟΜΥ - η πρόβλεψη του νόμου, είναι η κάλυψη από κάθε ΤΟΜΥ ενός πληθυσμού της τάξης
των 12.000 κατοίκων και με απλή αναγωγή προκύπτει ότι για την πόλη των Ιωαννίνων,
προβλέπεται μελλοντικά η λειτουργία 10 περίπου ΤΟΜΥ.

Οι προκηρύξεις για την πρόσληψη του προσωπικού, επιστημονικού και βοηθητικού, έχουν
τρέξει από την 6η ΥΠΕ, δεν έχει βρεθεί όμως, για την κάθε περιοχή, ο χώρος που θα
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φιλοξενήσει τις μονάδες αυτές, γιατί απαιτείται να πληρούνται συγκεκριμένα
χαρακτηριστικά - προσβασιμότητα, έκταση κτλ.

Η εκτίμηση για τις ΤΟΜΥ που θα στηθούν το αμέσως επόμενο διάστημα μιλά για 6 μονάδες.
Η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ βάζει ως στόχο να τις έχει λειτουργήσει μέχρι το Μάρτιο, ο κ.
Φώτος ωστόσο, μιλώντας πιο ρεαλιστικά εκτιμά πως αυτό μπορεί να γίνει το αργότερο ως
το Μάιο. Από τα όσα δηλώνει ο κ. Φώτος, δεν προκύπτει ακριβές σχέδιο του Υπουργείου
Υγείας για τις ΤΟΜΥ, και απομένει η διοίκηση της 6ης ΥΠΕ να ανοίξει τα χαρτιά της,
ερχόμενη στα Γιάννενα, πιθανότατα τις επόμενες μέρες, για τα εγκαίνια της πρώτης
μονάδας, μαζί με την ηγεσία του Υπουργείου Υγείας.

Στην αρχή η λειτουργία των ΤΟΜΥ θα είναι μιας βάρδιας – 08:00 με 15:00 – και σταδιακά,
θα αναπτυχθεί και η δεύτερη βάρδια, ώστε οι μονάδες να εξυπηρετούν το κοινό καθημερινά
μέχρι τις 22:00. Αποστολή των ΤΟΜΥ θα είναι η εξέταση των πολιτών από παθολόγους,
γενικούς ιατρούς και παιδιάτρους ώστε να παραπέμπονται, αν χρειάζεται μόνο, στα
νοσοκομεία της πόλης.

Η χρηματοδότηση των ΤΟΜΥ είναι εξασφαλισμένη για τέσσερα χρόνια από το ΕΣΠΑ και
ευχή όλων, είναι να σταθεί γρήγορα στα πόδια του ένα αξιόπιστο σύστημα πρωτοβάθμιας
φροντίδας υγείας που έχει ανάγκη η ελληνική κοινωνία και το οποίο λείπει, με ευθύνη των
τελευταίων κυβερνήσεων της χώρας.
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