Συνάντηση HWG, 07 Ιουνίου 2017
Συνοπτικά Πρακτικά

1. Ενημέρωση από ΚΕΕΛΠΝΟ για την Επιδημιολογική Επιτήρηση
Παρουσιάση της επιδημιολογικής αξιολόγησης
 Ο σκοπός είναι να αναγνωρίσει ασθένειες και να συλλέξει επιδημιολογικά δεδομένα


Μεθοδολογία: Εκπαιδευμένες νοσηλεύτριες θα είναι παρούσες στα κέντρα φιλοξενίας που
έχουν επιλεγεί για να προβούν στην κλινική αξιολόγηση. Η αξιολόγηση δεν περιλαμβάνει
μόνο πρόσβαση στους ιατρικούς φακέλους αλλά και την αναγνώριση προβλημάτων που
υπάρχουν στις σχέσεις επαγγελματιών υγείας και ασθενών όπως είναι ο φόρτος εργασίας, η
πίεση χρόνου. Η παρουσία των νοσηλευτών δεν είναι για να κρίνουν την απόδοση του
προσωπικού ή για να κάνουν παρεμβάσεις αλλά έχουν το ρόλο του παρατηρητή. Στόχος
αυτής της προσπάθειας είναι να εντοπιστούν εμπόδια ώστε να προταθούν μέτρα βελτίωσης
για την καλύτερη επιδημιολογική επιτήρηση.



Διάρκεια: Θα ξεκινήσει τέλος Ιουνίου και θα διαρκέσει για 6 εβδομάδες.



Θα σταλούν πρωτόκολλα που θα χρησιμοποιηθούν στην αξιολόγηση καθώς και φόρμα
αποδοχής από τις ΜΚΟ ότι επιτρέπουν την πρόσβαση και αξιολόγηση από πλευρά του
προσωπικού του Philos.

2. Ενημέρωση για PHILOS


Το ΚΕΕΛΠΝΟ έχει ήδη προσλάβει νέο προσωπικό. Αυτό περιλαμβάνει νέες ειδικότητες.
Εντοπίζονται κάποια προβλήματα όπως η ύπαρξη οδοντιάτρων χωρίς όμως κατάλληλο
εξοπλισμό.



Το πρόγραμμα ενισχύεται με 5 ακόμη διαπολιτισμικούς μεσολαβητές σε Σκαραμαγκά,
Ριτσώνα, Ανδραβίδα, Ελαιώνα και Σχιστό.



Υπάρχει σκέψη για δημιουργία call center sτο ΕΚΕΠΥ με διαμεσολαβητές που θα μιλούν
Αραβικά, Ουρντού και Φαρσί ώστε να εξυπηρετήσει το προσωπικό υγείας του Philos που δε
διαθέτει διαπολιτισμικό μεσολαβητή

3. Προβλήματα πεδίου (παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης και επικοινωνίας)


Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ εξέφρασαν την άποψη πως το προσωπικό του Philos δεν έχει
αρκετή εμπειρία για να αναλάβει την υγειονομική κάλυψη των Κέντρων Φιλοξενίας όταν
αποχωρήσουν οι ΜΚΟ.



To ΕΚΕΠΥ ενθαρρύνει τις ΜΚΟ να στείλουν αναφορά εάν έχουν εντοπίσει προβλήματα
συμπεριφοράς/ συνεργασίας/ επαγγελματισμού με κάποιο άτομο από το προσωπικό του
Philos.



Οι εκπρόσωποι των ΜΚΟ έθεσαν για μια ακόμη φορά το θέμα υπογραφής MoU που να
περιλαμβάνει τους όρους συνεργασίας μεταξύ του προσωπικού των MKO και του Philos.

4. Ενημέρωση από το MHPSS Sub WG


Εθίγησαν κάποια θέματα συνύπαρξης ψυχικής νόσου και χρήσης ναρκωτικών ουσιών.

5. Άλλα θέματα


To UNFPA ανακοίνωσε ότι θα συνεχίσει να προσφέρει υπηρεσίες μέχρι το Δεκέμβριο.



Σχετικά με τα φάρμακα από τον Ερυθρό Σταυρό αναφέρθηκε ότι σύμφωνα με τη λίστα του
ΕΟΦ έχουν παρουσιαστεί ελλείψεις για κάποια βασικά φάρμακα. Εάν εντοπιστούν οι
ελλείψεις αυτές από τις ΜΚΟ καλούνται να επικοινωνήσουν με το ΕΚΕΠΥ και να αναφέρουν
συγκεκριμένα ποια φάρμακα χρειάζονται και δεν είναι διαθέσιμα.

