
Η Τοπική Ομάδα Υγείας (T.OM.Y.) 
είναι μια νέα δομή του Υπουργείου 
Υγείας και έργο της είναι η παροχή 
υπηρεσιών Πρωτοβάθμιας Φροντίδας 
Υγείας (προαγωγή, πρόληψη, διάγνωση, 
θεραπεία).

Οι Τ.ΟΜ.Υ. στελεχώνονται από:

 Παθολόγους
 Παιδίατρο
 Νοσηλευτές
 Επισκέπτες Υγείας
 Κοινωνική Λειτουργό
 Διοικητικό προσωπικό

Ο ρόλος του Παθολόγου ως 
Οικογενειακού γιατρού:

 Διατήρηση Ατομικού 
Ηλεκτρονικού Φακέλου Υγείας 
(Α.Η.Φ.Υ.)

 Κλινική εξέταση, διάγνωση, 
θεραπεία.

 Τακτική παρακολούθηση χρονίως
πασχόντων

 Παραπομπή σε εξειδικευμένους 
Επαγγελματίες Υγείας

Ο ρόλος του Παιδιάτρου ως 
Οικογενειακού γιατρού:

 Παρακολούθηση της υγείας 
παιδιών και εφήβων

 Αντιμετώπιση ασθενειών και 
διαχείριση προβλημάτων υγείας

 Προληπτικό έλεγχο παιδιών και
εφήβων με ανάπτυξη και 
εφαρμογή καθολικών ή 
επιλεκτικών,προγραμμάτων 
πρώιμης ανίχνευσης 
νοσημάτων

 Εμβολιασμοί
 Παραπομπή σε εξειδικευμένους

Επαγγελματίες Υγείας

Ο ρόλος του Νοσηλευτή:

 Εκτέλεση νοσηλευτικών 
πράξεων

 Αξιολόγηση και παροχή 
υπηρεσιών φροντίδας υγείας

 Εκπαίδευση ασθενών με στόχο 
την αυτοφροντίδα και τη 
συμμόρφωση στην 
θεραπευτική αγωγή

 Συντονισμό και συνέχεια 
φροντίδας υγείας

Ο ρόλος του Επισκέπτη Υγείας:

 Υλοποίηση εμβολιασμών και 
έλεγχος εμβολιαστικής 
κάλυψης

 Υποστήριξη θεμάτων 
θηλασμού

 Προαγωγή Υγείας
 Καταγραφή πληθυσμού και 

εκτίμηση αναγκών
 Σχεδιασμός Προγραμμάτων 

και Δράσεων Αγωγής Υγείας

Ο ρόλος του Κοινωνικού 
Λειτουργού:

 Πρόληψη και υποστήριξη 
ψυχικών και κοινωνικών 
προβλημάτων

 Διασύνδεση με φορείς 
παροχής βοήθειας (τρόφιμα, 
φάρμακα, κ.α.)

 Διασύνδεση με δημόσιες 
υπηρεσίες και παροχή 
βοήθειας

 Υλοποίηση ενημερωτικών 
δράσεων στην κοινότητα



Ο ρόλος του Διοικητικού:

 Διοικητική υποστήριξη της 
λειτουργίας της Ομάδας Υγείας

 Υποστήριξη των ληπτών 
υπηρεσιών υγείας κατά τη 
διαδικασία εγγραφής τους

 Διαχείριση προγραμματισμένων 
επισκέψεων (ραντεβού) και 
παρακολούθηση του χρόνου 
αναμονής

Σε ποιους απευθύνεται η 
υπηρεσία: 

Η υπηρεσία απευθύνεται σε ΟΛΟΥΣ 
τους κατοίκους της Ν.Φιλαδέλφειας-
Ν.Χαλκηδόνας, ασφαλισμένους και 
μη. 

Η δέσμη παρεχόμενων υπηρεσιών 
έχει σαν πυρήνα:
 τις υπηρεσίες πρόληψης και 
προαγωγής στον υγιή πληθυσμό
 την ολοκληρωμένη φροντίδα 
ασθενών, με βαρύτητα στην 
αντιμετώπιση των χρόνιων 
νοσημάτων
 υπηρεσίες που άπτονται της 
δημόσιας υγείας (εμβολιασμοί 
κ.α.).

Τα δικαιολογητικά εγγραφής σας στην 
Τ.ΟΜ.Υ. είναι:

1. Αίτηση εγγραφής ( γίνεται στη 
γραμματεία ή μέσω 
www  .  idika  .  gr   )

2. Φωτοτυπία Αστυνομικής 
Ταυτότητας ή Διαβατηρίου 

3. Φωτοτυπία λογαριασμού 
Δ.Ε.Κ.Ο. στο όνομα του 
ενδιαφερόμενου ή 
εκκαθαριστικό εφορίας ή 
υπεύθυνη δήλωση

4. Α.Μ.Κ.Α.

Για εγγραφή   ανηλίκων  : απαιτείται 
επιπλέον πιστοποιητικό οικογενειακής 
κατάστασης ή έγγραφο απονομής 
επιμέλειας.  

Όλες οι υπηρεσίες
παρέχονται ΔΩΡΕΑΝ.

2η Τ.ΟΜ.Υ.
Ν. Φιλαδέλφειας –

Ν. Χαλκηδόνας

Σαρανταπόρου 21,
Πλατεία Κερκύρας

Τηλ.: 210 2797265
         210 2773865

Fax: 210 2796278

Email: 2  tomy  -  neasfiladelfeias  @1  dype  .  gov  .  gr  

mailto:2tomy-neasfiladelfeias@1dype.gov.gr
http://www.idika.gr/

