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“Σκέφτομαι την Ελλάδα, που δεν έχει, ιστορικά, 
ισχυρό σύστημα πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
αλλά πρόσφατα ξεκίνησε ένα φιλόδοξο εγχείρημα 
για την ίδρυση μονάδων πρωτοβάθμιας 
φροντίδας σε όλη τη χώρα, με διεπιστημονικές 
ομάδες επαγγελματιών υγείας και καθ’ όλη τη 
διάρκεια της επίσκεψής μου, ήμουν πραγματικά 
εντυπωσιασμένος” 
 
Dr Tedros Adhanom Ghebreyesus, Γενικός Διευθυντής του Παγκόσμιου 
Οργανισμού Υγείας, στο κλείσιμο του Παγκόσμιου Συνεδρίου της Astana, 
Οκτώβριος 2018 



 
Σήμερα, (Ιούνιος 2019), λειτουργούν  
127 Τοπικές Ομάδες Υγείας - ΤΟΜΥ  
σε μεγάλες πόλεις της χώρας,  
με έμφαση σε περιοχές με χαμηλό βιοτικό 
επίπεδο, υψηλή ανεργία και μικρή 
προσβασιμότητα σε υπηρεσίες υγείας  
και με στόχο την περαιτέρω διεύρυνση του 
συστήματος Πρωτοβάθμιας Φροντίδας,  
για την κάλυψη του μεγαλύτερου ποσοστού του 
γενικού πληθυσμού.  
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Από την έναρξη της λειτουργίας 
τους μέχρι σήμερα, στις ΤΟΜΥ:  

•  Πραγματοποιήθηκαν πάνω από 1 εκατομμύριο επισκέψεις*  

Έλαβαν υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, 
πάω από 100.000 ανασφάλιστοι πολίτες* 

Έλαβαν χώρα πάνω από 3.000 δράσεις στην κοινότητα* 

*Στοιχεία απολογισμού Υπουργείου Υγείας 2017-2019 
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Από τον Ιανουάριο έως τον Μάρτιο του 2019, 
σε 2.620 άτομα από 63 ΤΟΜΥ*: 

• Το 85.1% των χρηστών έλαβε 
υπηρεσίες Γενικού Ιατρού 

 

• Το 36.6% έλαβε νοσηλευτικές 
υπηρεσίες  

 

• Το 13.6% έλαβε υπηρεσίες 
επισκέπτη υγείας  

 

• Το 12.4% έλαβε υπηρεσίες 
παιδιάτρου  

 

• Το 12.4% έλαβε υπηρεσίες 
κοινωνικού λειτουργού 

 

Συχνότερες αιτίες επίσκεψης ήταν: 

• Η συνταγογράφηση 
φαρμάκων (38.1%) 

 

• Η συνταγογράφηση 
εργαστηριακών/διαγνωστικών 
εξετάσεων (22.7%) 

 

• Η προγραμματισμένη 
επίσκεψη ή ο ιατρικός έλεγχος 
(27.4%)  

 

• Η αντιμετώπιση συμπτωμάτων 
ασθενείας (20.2%)  

 

• Ο εμβολιασμός (9.1%) 

 

• Το 67.9% περίμενε 
λιγότερο από 15 
λεπτά για το 
ραντεβού του 

 

• Το 21.4% περίμενε 
15-30 λεπτά  

 

• Το 9.7% περίμενε 
31-60 λεπτά 

* Στοιχεία από την Τελική Έκθεση 
(Απρίλιος 2019) με τα ευρήματα της 
μελέτης για τη μέτρηση της ικανοποίησης 
των ληπτών των υπηρεσιών ΠΦΥ σε 63 
ΤΟΜΥ, που διεξήχθη από τον Παγκόσμιο 
Οργανισμό Υγείας.  
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Προέκυψαν από μελέτη για την 
ικανοποίηση των ληπτών των υπηρεσιών 
ΠΦΥ σε 63 ΤΟΜΥ, με τις υψηλότερες 
βαθμολογίες να συγκεντρώνει η ποιότητα 
της ιατρικής και νοσηλευτικής φροντίδας.  
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Θετικά επίπεδα εμπειρίας ασθενούς 



Οι Τοπικές Ομάδες Υγείας είναι η καρδιά της 
Πρωτοβάθμιας Φροντίδας Υγείας και η 

δημιουργία τους αποτελεί τη μεγαλύτερη 
μεταρρύθμιση στο δημόσιο τομέα που έγινε 

τα τελευταία χρόνια. 
 

 Από την έναρξη λειτουργίας τους, τα 
νοικοκυριά έχουν εξοικονομήσει 

περισσότερα από 15 εκ. € 



Οι ΤΟΜΥ στελεχώνονται από 
προσωπικό υψηλού εκπαιδευτικού 

επιπέδου, συγκροτώντας έναν ακόμη 
πόλο σταθερότητας, ώστε να 

παραμείνουν οι υψηλά καταρτισμένοι 
επαγγελματίες στη χώρα. 

 
Περίπου 1100 επιστήμονες διαφορετικών 

πεδίων αποτελούν σήμερα το 
ανθρώπινο δυναμικό των ΤΟΜΥ. 



Οι ΤΟΜΥ παρέχουν δωρεάν, ποιοτικές 
υπηρεσίες φροντίδας υγείας, θέτοντας την 

πρόληψη ως προτεραιότητα, υποστηρίζοντας 
ένα ανθρωποκεντρικό σύστημα υγείας.  

 
Είναι προς όφελος των πολιτών να 

συνεχίσουν το έργο τους απρόσκοπτα. 



Ενημερωθείτε για τις ΤΟΜΥ στο 

http://pfy.moh.gov.gr/ και στο http://moh.gov.gr/ 

 

Στο Facebook, στη σελίδα «Γενική Γραμματεία 

Υπουργείου Υγείας – ΠΦΥ» 

 

Και στα τηλέφωνα: 2132161406 -07 -08 

http://pfy.moh.gov.gr/
http://moh.gov.gr/
https://www.facebook.com/%CE%93%CE%B5%CE%BD%CE%B9%CE%BA%CE%AE-%CE%93%CF%81%CE%B1%CE%BC%CE%BC%CE%B1%CF%84%CE%B5%CE%AF%CE%B1-%CE%A5%CF%80%CE%BF%CF%85%CF%81%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%BF%CF%85-%CE%A5%CE%B3%CE%B5%CE%AF%CE%B1%CF%82-%CE%A0%CE%A6%CE%A5-680107882145895/

