Συνάντηση HWG, 19 Ιουλίου 2017
Ημερήσια Ατζέντα

1. Προβλήματα πεδίου (παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης και επικοινωνίας)
O Διεθνής Ερυθρός σταυρός ανέφερε ότι:


Α. Στην Χίο θα σταματήσουν να προσφέρουν υπηρεσίες τέλος Αυγούστου



Β. Ο Ελληνικός Ερυθρός Σταυρός θα αποχωρήσει από το Λαύριο λόγω των ακατάλληλων
υποδομών και των ανεπαρκών πηγών που υπάρχουν για να γίνουν οι απαραίτητες αλλαγές
στην κατασκευή γιατί τα υπάρχοντα κτίρια είναι επικίνδυνα



Γ. Υπάρχουν δυσκολίες όσον αφορά το προσωπικό του Philos αναφορικά με το ωράριο που
τηρούν στο Σκαραμαγκά ( έρχονται αργότερα κα φεύγουν νωρίτερα συγκριτικά με άλλες
NGO) και αυτό δημιουργεί προβλήματα. Επίσης ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός ζήτησε άδεια
από το ΕΚΕΠΥ να του παραχωρήσει το προσωπικό του Philos όσον αφορά την ηλεκτρονική
καταγραφή των δεδομένων. Το ΕΚΕΠΥ ανέφερε για μια ακόμη φορά ότι η ηλεκτρονική
καταγραφή δεν επιτρέπεται εκτός εάν υπάρχει επίσημη άδεια. Το αίτημα αυτό χρειάζεται
διευκρίνηση και ενημέρωση από το ΕΚΕΠΥ.



Δ. Επίσης ζητήθηκε η άδεια για συνεργασία με την ψυχολόγο του Philos που εργάζεται στη
δομή του Κορδελιού να πηγαίνει δύο φορές τη βδομάδα στη Νέα Καβάλα αλλά το ΕΚΕΠΥ
αρνήθηκε αναφέροντας ότι αυτό δεν μπορεί να συμβεί έως ότου υπάρχει επίσημη
ανακοίνωση σχετικά με το κλείσιμο του κέντρου στο Κορδελιό από το Υπουργείο
Μεταναστευτικής Πολιτικής



Το ΕΚΕΠΥ ενημέρωσε το HWG για τη νέα προκήρυξη του ΚΕΕΛΠΝΟ
προσωπικό στα νησιά

για καινούργιο

Διαπολιτισμικοί Μεσολαβητές


Οι UNFPA ανέφεραν ότι υπάρχουν κάποιοι διαπολιτισμικοί μεσολαβητές που πληρούν τα
κριτήρια για να κάνουν αίτηση αλλά δεν έχουν την απαραίτητη ενημέρωση. Το HWG
συμφώνησε να μεταφέρει τη πληροφορία. Το ΕΚΕΠΥ από την πλευρά του θα στείλει στο HWG
το σχετικό link της προκήρυξης

Κινητές Μονάδες



Οι MDM ανέφεραν ότι το προσωπικό των κινητών μονάδων χρησιμοποιεί τα προσωπικά
τους email ώστε να επικοινωνούν με το προσωπικό όταν επισκέπτονται τα κέντρα και αυτό
δυσχεραίνει την επικοινωνία

Επιδημιολογική Επιτήρηση


Το θέμα της ανασκοπικής έρευνας όσον αφορά το σύστημα της επιδημιολογικής επιτήρησης
τέθηκε στο HWG και το ΕΚΕΠΥ τους υπενθύμισε για τις δύο παρουσιάσεις που έγιναν από το
ΚΕΕΛΠΝΟ τον Απρίλιο και τον Ιούνιο καθώς επίσης και για τα πρωτόκολλα και το συνοδευτικό
έγγραφο του ΚΕΕΛΠΝΟ που στάλθηκε στο HWG στη συνέχεια. Οι MDM ανέφεραν ότι στη
δεύτερη φάση τις έρευνας υπάρχουν κάποιες αντιρρήσεις και ότι ήδη έχουν ενημερώσει το
ΚΕΕΛΠΝΟ γραπτά αλλά το ΕΚΕΠΥ ανέφερε ότι θα λάβουν μια επίσημη απάντηση από το
ΚΕΕΛΠΝΟ

Εμβολιασμός


ΟΙ MDM έλαβαν ένα email από το προσωπικό του Philos το οποίο αιτούνταν τη βοήθεια τους
προκειμένου να προβούν σε εμβολιασμό στο Κουτσόχερο και τα Τρίκαλα ωστόσο το
ΚΕΕΛΠΝΟ τους ενημέρωσε ότι η δράση αυτή θα ακυρωθεί..

2. Διατροφή
Το ΕΚΕΠΥ ενημέρωσε το HWG για τη νέα εγκύκλιο που δημοσιεύθηκε στις 5 Ιουνίου και αναφέρει
ότι η μητέρα πρέπει πρώτα να ενημερωθεί για την αξία του μητρικού θηλασμού και εάν εκείνη
επιθυμεί χορήγηση υποκατάστατου μητρικού γάλακτος θα χρειαστεί τότε η συναίνεση της. Η
εγκύκλιος θα σταλεί στο HWG

3. Ενημέρωση από το MHPSS Sub WG
Ο εκπρόσωπος του γκρουπ επισήμανε ότι ολοκληρώθηκε εχτές και το δεύτερο workshop σχετικά
με τις παραπομπές και ότι ήδη έχουν στείλει αναφορά στο ΕΚΕΠΥ στα αγγλικά και στα Ελληνικά
από το πρώτο workshop και ότι αυτή η αναφορά θα έπρεπε να σταλεί και στο HWG.
Το περιεχόμενο της αναφοράς συνοπτικά παρουσιάστηκε στο HWG.
Ένα άλλο workshop που πρόκειται οργανωθεί το Σεπτέμβρη έχει σαν στόχο μια κοινή γλώσσα
μεταξύ των επαγγελματιών από τις δημόσιες υπηρεσίες και τους οργανισμούς. Ο κ. Γκιωνάκης
ρώτησε το ΕΚΕΠΥ/ΚΕΕΛΠΝΟ αν θα μπορούσε να υποστηρίξει ή ακόμη και να είναι
συνδιοργανωτής του workshop ώστε να υπάρχει μεγαλύτερη συμμετοχή και ενδιαφέρον από το
προσωπικό των δημόσιων φορέων.
Το ΕΚΕΠΥ πρότεινε ότι θα ήταν καλύτερα εάν ή ενημέρωση για τις εργασίες και οι εκπαιδεύσεις
στέλνονταν νωρίτερα γιατί μέσα σε δυο μέρες είναι δύσκολο να γίνει η ενημέρωση του
προσωπικού

4. Άλλα θέματα
Ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός ενημέρωσε το γκρουπ ότι προσφέρει παιδιατρικές υπηρεσίες για
παιδιά ηλικίας 0 – 14 ετών σε μια νέα κλινική δίπλα στο νοσοκομείο του Ερυθρού Σταυρού στους
Αμπελόκηπους. Οι υπηρεσίες αυτές περιλαμβάνουν συμβουλευτική, εμβολιασμό, χορήγηση
φαρμάκων, δραστηριότητες προαγωγής της υγείας και υπάρχουν και μεταφραστές που μιλούν
Φαρσί και Αραβικά. Ο Ισπανικός Ερυθρός Σταυρός προσκάλεσε τις NGO να κάνουν παραπομπές
εκεί παιδιά ασθενείς από τις 9-2 κατόπιν ραντεβού. Επίσης, στο μέλλον πρόκειται να ενταχθούν
στην ομάδα και άλλες ειδικότητες όπως γυναικολόγοι και γενικοί ιατροί.
To UNFPA ανέφερε ότι θα προσφέρει υπηρεσίες έως το τέλος του χρόνου και ότι είναι στη
διαδικασία να τυποποιήσουν πακέτα εκπαίδευσης για να τα προωθήσουν στις NGOs και στο
ΚΕΕΛΠΝΟ. Για αυτό το λόγο οι NGO μπορούν να δώσουν τηλέφωνα επικοινωνίας ώστε να
συμπεριληφθούν στην λίστα και να λάβουν τα πακέτα για οποιαδήποτε εκπαίδευση.

