
Η 1η ΤΟΜΥ (Τοπική Μονάδα Υγείας) Ρεθύμνου ιδρύθηκε τον Φεβρουάριο του 2018, 
σε μια προσπάθεια να ενισχυθεί η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας, δηλαδή η πρώτη 
επαφή του πολίτη με το σύστημα υγείας. Ήταν η πρώτη από τις τρείς που είχαν 
προγραμματιστεί να λειτουργήσουν στο Ρέθυμνο. 

Από την έναρξη της λειτουργίας της, το ανθρώπινο δυναμικό της μονάδας είχε ως 
προσανατολισμό την προαγωγή της υγείας, την πρόληψη της νόσου, τη διάγνωση, την 
θεραπεία, την ολοκληρωμένη φροντίδα και τη συνέχεια αυτής στους εγγεγραμμένους 
της που είναι 9000 συμπολίτες μας. 

Η καθημερινότητα της ΤΟΜΥ περιελάμβανε τα προγραμματισμένα ραντεβού, την 
εξέταση των έκτακτων περιστατικών, τις κατ’ οίκον επισκέψεις σε ηλικιωμένους και 
κατακεκλεισμένους, τις δράσεις στην κοινότητα και στα σχολεία. Έγιναν εμβολιαστικές 
δράσεις τόσο στο χώρο της ΤΟΜΥ  όσο και σε διάφορα σημεία της πόλης. 
Συνεργαστήκαμε με το πρόγραμμα «Βοήθεια στο Σπίτι» για συνταγογράφηση και 
εξέταση ασθενών. Δημιουργήθηκε μια άψογη συνεργασία με τη Διεύθυνση Δημόσιας 
Υγείας Ρεθύμνου και τη Διευθύντριά της κα Καββάλου για εξέταση και παροχή 
γνωματεύσεων σε εργαζόμενους του Νομού Ρεθύμνου στην Εστίαση και τον 
Τουρισμό. Στόχος και κατεύθυνση ήταν η σύνδεση και η αλληλεπίδραση με την 
κοινωνία και αυτό χτιζόταν με κάθε επιπρόσθετη μέρα λειτουργίας. 

Δυστυχώς με την εμφάνιση του Κορωνοϊού και μετά από εντολή του Υπουργείου 
Υγείας για τηλεφωνικά ραντεβού και περιορισμό των δια ζώσης επισκέψεων στα 
απολύτως απαραίτητα, το έργο της ΤΟΜΥ άρχισε να δυσκολεύει. Η επαφή της 1ης 
ΤΟΜΥ Ρεθύμνου με τους πολίτες υπέστη μια ρήξη, η οποία επιβαρύνθηκε με την 
έναρξη του εμβολιαστικού προγράμματος. Αυτό συνέβη γιατί ο εμβολιασμός 
φιλοξενείται κτιριακά στην 1η ΤΟΜΥ, αλλά και επειδή συμμετέχει όλο το ανθρώπινο 
δυναμικό της στην προσπάθεια εμβολιασμού. Δυστυχώς η ελάχιστη σύσταση 
λειτουργίας της ΤΟΜΥ ανά βάρδια (1 διοικητικός, 1 γιατρός και 1 νοσηλεύτρια) δεν 
τηρείται λόγω των αναγκών του εμβολιαστικού προγράμματος, με αποτέλεσμα το έργο 
μας να δυσχεραίνει ακόμα πιο πολύ. Εκτός από τους γιατρούς, το υπόλοιπο 
προσωπικό, Νοσηλεύτριες, Διοικητικοί και Κοινωνική Λειτουργός τέθηκαν εξ’ 
ολοκλήρου στον εμβολιασμό των πολιτών. 

Όλα αυτά έχουν αντίκτυπο στην καθημερινή λειτουργία μας. Οι συνεχείς εκκλήσεις 
στην Διοίκηση για στελέχωση με νοσηλεύτριες, Διοικητικούς και Κοινωνική Λειτουργός 
ώστε οι εργαζόμενοι στην ΤΟΜΥ να επανέλθουν στην προηγούμενη λειτουργία τους 
δεν είχαν κανένα αποτέλεσμα. Λειτουργούμε καθημερινά κάτω από αντίξοες συνθήκες 
και προσπαθούμε έστω και με αυτά που διαθέτουμε να προσφέρουμε το μέγιστο. Οι 
πολίτες δίκαια και αναμενόμενα αντιδρούν κι εμείς σαν εργαζόμενοι πρέπει να 
απολογούμαστε για μια κατάσταση που δεν είμαστε υπεύθυνοι. Ζητάμε την κατανόηση 
του κόσμου αλλά κυρίως την άμεση στήριξη της Διοίκησης πριν να είναι αργά. 

Έχουμε την ελπίδα ότι πριν από τη λήξη του προγράμματος ΕΣΠΑ θα μπορέσουμε να 
επανέλθουμε στην αρχική μας λειτουργία και στον αρχικό προσανατολισμό μας. 
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