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









ToΕΚΕΠΥ ενημέρωσε τους MSFκαι MDM ότι διασταύρωσε την πληροφορία σχετικά με το
προσωπικό του Philos. Όσον αφορά τη Μαλακάσα, η manager του Κέντρου επιβεβαίωσε
την καθημερινή παρουσία της ψυχολόγου.
Αναφορικά με το κέντρο στην Αγία Ελένη, δεν μεταφέρθηκε ποτέ προσωπικό από το Κέντρο
της Φιλιππιάδας για να παρέχει υπηρεσίες. Το προσωπικό ήταν από την Κινητή Μονάδα
που επισκέφτηκε το συγκεκριμένο κέντρο για να εκτελέσει ένα αριθμό δραστηριοτήτων. Η
εκπρόσωπος των MSF ανέφερε ότι ο μόνος λόγος που σχολίασε το προσωπικό του Philos
είναι γιατί κατά τη γνώμη της το προσωπικό δεν μπορεί να αναλάβει την ψυχοκοινωνική
υποστήριξη στα Κέντρα όταν θα αποχωρήσουν οι Μη Κυβερνητικές Οργανώσεις.
ΟΙ MSFκαι MDM ανέφεραν ότι ακόμη αναμένουν υπογραφή Μνημονίου μεταξύ αυτών και
του Υπουργείου Υγείας
Δραστηριότητες: Οι IFRC/HRC θα σταματήσουν να παρέχουν υπηρεσίες στο Κορδελιό τέλος
Ιουλίου αλλά θα συνεχίσουν στην Ν.Καβάλα . Η Praxis θα αποχωρήσει από την N.Kαβάλα. Ο
HRC αποχώρησε από το Λαύριο καθώς οι εγκαταστάσεις είναι παλιές και ως εκ τούτου
επικίνδυνες και δεν έχουν διαθέσιμους πόρους για να κάνουν τις απαραίτητες εργασίες για
ανακαίνιση. Έχουν μεταφέρει τους προβληματισμούς τους αυτούς στο Υπουργείο Υγείας ότι
χρειάζεται να βρεθεί ένα μέρος για μετεγκατάσταση αλλά οι πρόσφυγες δείχνουν
αντίσταση στην αλλαγή αυτή. Επίσης, ο HRC θα προσφέρει υπηρεσίες στη Χίο μέχρι το
τέλος Ιουλίου, εφόσον στα νησιά του Αιγαίου θα αναλάβει η κυβέρνηση να καλύψει τις
βασικές ανάγκες υγείας τους. Ο IFRC ανέφερε ότι είναι δύσκολο να προσελκύσουν
προσωπικό, παρά τις επαναλαμβανόμενες προσπάθειες για να καλύψουν τις ανάγκες στα
μέρη αυτά.
Ο IFRC ανέφερε ότι οι νέες αφίξεις στα Κέντρα (πχ.Ν.Καβάλα) συχνά λαμβάνουν χώρα αργά
την Παρασκευή το βράδυ χωρίς προηγούμενη προειδοποίηση, έτσι οι πρόσφυγες που ίσως
πάσχουν από χρόνια νοσήματα κάποιες φορές μένουν χωρίς φάρμακα λόγω του ότι το
σαββατοκύριακο δεν είναι παρούσες οι ιατρικές ομάδες

2. Ενημέρωση από το MHPSS Sub WG



Υπάρχουν ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα. Οι NGO πρέπει να το γνωρίζουν ότι δεν
μπορούν να τα χρησιμοποιούν χωρίς άδεια
 Κάποιες φορές οι πρόσφυγες είναι επιθετικοί προς το προσωπικό για πολλούς λόγους.
Υπάρχει άγχος στους επαγγελματίες υγείας για το μέλλον και στους ωφελούμενους για το
καθεστώς της μελλοντικής παραμονής τους
 Η ΒΑΒΕΛ οργάνωσε ένα workshop για παραπομπές το οποίο παρακολούθησαν 23 άτομα.
Κύριο θέμα ήταν οι αντιλήψεις και οι προσδοκίες των επαγγελματιών υγείας σχετικά με τις
παραπομπές. Τα συμπεράσματα αυτού του workshop θα συνοψιστούν και θα
αποτελέσουν αντικείμενο μιας αναφοράς
 Θα προτείνουν μια συνάντηση με τις δημόσιες δομές ψυχικής υγείας προκειμένου να
συζητηθούν θέματα και προκλήσεις που αφορούν τις υπηρεσίες αποκατάστασης μετά την
θεραπεία.

3. Άλλα θέματα
 Το ΕΚΕΠΥ ρώτησε τον Ισπανικό Ερυθρό Σταυρό να ελέγξει εάν υπάρχει επίσημη άδεια για
να χρησιμοποιούν ηλεκτρονικούς φακέλους καταγραφής προσωπικών δεδομένων καθώς
αυτό είναι παράνομο εάν δεν υπάρχει
 Ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε το HWG ότι σε συνεργασία με την IFRC και HRC,
έχουν ξεκινήσει μια καινούργια υπηρεσία παροχής μεσολαβητών για διερμηνεία. Οι
υπηρεσίες είναι διαθέσιμες σε Αραβικά και Φαρσί και παρέχονται μόνο κατόπιν ραντεβού
 Κινητές Μονάδες. Οι MSF ανέφεραν ότι η μονάδα έπρεπε να προσφέρει υπηρεσίες στη
Μαλακάσα και χωρίς προειδοποίηση την τελευταία εβδομάδα εξυπηρέτησε τα Οινόφυτα
που δεν ανήκει στην πρώτη ΥΠΕ και αυτό δημιούργησε προβλήματα με το πρόγραμμα των
παραπομπών

