ΕΘΝΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΥΓΕΙΑΣ
(Ε.Κ.ΕΠ.Υ.)
Συνάντηση Health Working Group, 08/03/2017
Θέματα που συζητήθηκαν:





1. Προβλήματα πεδίου.
Τονίσθηκε ότι το προσωπικό του προγράμματος PHILOS ακολουθεί και
συμμετέχει στις λειτουργίες των ΜΚΟ στα Κέντρα Φιλοξενίας και σε συνεργασία
με τους υγειονομικούς συντονιστές βρίσκεται ανά Κέντρο, η καλύτερη δυνατή
αξιοποίηση του.
Η απουσία διαπολιτισμικών μεσολαβητών δυσχεραίνει το έργο τους, για το
λόγο αυτό προτάθηκε η συνεργασία με τους ήδη υπάρχοντες των ΜΚΟ
Αναλύθηκαν θέματα συνεργασίας ανά Κέντρο Φιλοξενίας

2. Νοσηλεία και φάρμακα σε ψυχιατρικούς Ασθενείς
Συζητήθηκε το θέμα των ψυχιατρικών φαρμάκων που δε δίνουν τα νοσοκομεία
και των φαρμάκων που πρέπει να υπάρχουν σε καταστάσεις επείγουσες, προφύλαξη
πχ. φάρμακα για επιληψία.
Επίσης η απουσία μεσολαβητών στα νοσοκομεία είναι ένας επιβαρυντικός
παράγοντας στη νοσηλεία ψυχιατρικών περιστατικών. Οι ΜΚΟ ανέφεραν ότι είναι
πρόθυμοι να τοποθετήσουν πολιτισμικούς μεσολαβητές αλλά τα νοσοκομεία
αρνήθηκαν.
3. Ενημέρωση UNFPA για τα προγράμματα εκπαίδευσης
Ενημέρωση της UNFPA για την πλατφόρμα και για τις ηλεκτρονικές πηγές που είναι
διαθέσιμες. Επίσης για τη δυνατότητα training που προσφέρει στο προσωπικό που
εργάζεται στα κέντρα φιλοξενίας πάνω σε ανίχνευση βιασμού και βίας κατά των
γυναικών.
4. Διατροφή
Προβλήματα για πρόγραμμα μητρικού θηλασμού. Αναφέρθηκε το εθνικό πρόγραμμα
Αλκυόνη που υλοποιείται από το Ινστιτούτο Υγείας του Παιδιού καθώς και το
ενημερωτικό υλικό που υπάρχει. Επίσης τέθηκε το ζήτημα για ανθρωπομετρικά μέτρα
για τα παιδιά - υποσιτισμός.
Τέλος τέθηκε το ζήτημα της ανάγκης ενημέρωσης των προσφύγων για την ασφαλή
αποθήκευση και διατήρηση του φαγητού.
5. Άλλα ζητήματα
Επισημάνθηκε ότι χωρίς την άδεια της Αρχής Προστασίας Προσωπικών Δεδομένων
δεν μπορεί να πραγματοποιείται ηλεκτρονική καταγραφή ιατρικών δεδομένων και
τήρηση αρχείου. Επίσης συζητήθηκε το θέμα των αμβλώσεων και υπερήχων.
Ζητήθηκε από τις οργανώσεις να ενημερώσουν για το χρόνο παραμονής τους στα
Κέντρα. Ο Ερυθρός Σταυρός ανέφερε ότι θα παραμείνει μέχρι τον Απρίλιο του 2018.
Οι MSF μέχρι τέλος του χρόνου. Συζητήθηκαν τέλος τα πρωτόκολλα που
αναπτύχθηκαν από το ΚΕΕΛΠΝΟ και άλλα που βρίσκονται υπό επεξεργασία.

