Αθήνα, 19 Σεπτεμβρίου 2017

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ

Ανακοίνυζη αποηελεζμάηυν ηηρ νέαρ πποκήπςξηρ ηος PHILOS
Αναπηήθηκαν ζηην ιζηοζελίδα ηος Κένηπος Δλέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν (ΚΔΔΛΠΝΟ) οι
οπιζηικοί πίνακερ αποηελεζμάηυν για ηην ηοποθέηηζη 168 επιηςσόνηυν ηηρ ςπ.απιθμ.
2432_10/7/2017 ππόζκληζηρ εκδήλυζηρ ενδιαθέπονηορ, ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ ηος
Υποςπγείος Υγείαρ πος ςλοποιείηαι από ηον Οπγανιζμό, με ηίηλο: «Ολοκληρωμένη επείγοσσα
παρέμβαση σγείας για την προσυσγική κρίση - PHILOS».
Η ππόζκληζη αθοπούζε ζηην επιπλέον ζηελέσυζη ηος ππογπάμμαηορ με ιαηπικό και νοζηλεςηικό
πποζυπικό, εξειδικεςμένο ζε θέμαηα ςγείαρ και τςσοκοινυνικήρ ςποζηήπιξηρ (επιζκέπηερ ςγείαρ,
ιαηπούρ, νοζηλεςηέρ, τςσολόγοςρ, κοινυνικούρ λειηοςπγούρ, κ.ά.), ζηην πεπαιηέπυ ενίζσςζή ηος με
διαπολιηιζμικούρ μεζολαβηηέρ καθώρ και με πποζυπικό διοικηηικήρ ςποζηήπιξηρ.
Πιο ζςγκεκπιμένα, θα ηοποθεηηθούν:
1) Για ηην ενίζσςζη ηος Σςζηήμαηορ Επιδημιολογικήρ Επιηήπηζηρ και Δημόζιαρ Υγείαρ, μέζυ
ηος Κένηπος Δλέγσος και Ππόλητηρ Νοζημάηυν ζε ζςνεπγαζία με ηιρ Υγειονομικέρ Πεπιθέπειερ και ηιρ
Γιεςθύνζειρ Γημόζιαρ Υγείαρ ηυν Γιοικηηικών Πεπιθεπειών: έναρ επιδημιολόγορ πεδίος και πένηε
επιζκέπηερ ςγείαρ.
2) Για ηην παποσή Ππυηοβάθμιαρ Φπονηίδαρ Υγείαρ και τςσοκοινυνικήρ ςποζηήπιξηρ ζηα
Κένηπα Φιλοξενίαρ πποζθύγυν και μεηαναζηών: 12 ιαηποί, 49 νοζηλεςηέρ, 30 τςσολόγοι, 53
κοινυνικοί λειηοςπγοί και 18 διαπολιηιζμικοί διαμεζολαβηηέρ.
Δπίζηρ, αναπηήθηκαν ηα πποζυπινά αποηελέζμαηα πος αθοπούν ζηην ςγειονομική κάλςτη και ηη
τςσοκοινυνική παπέμβαζη ζε δομέρ θιλοξενίαρ πποζθύγυν πος βπίζκονηαι ζε νηζιά και ζηην
ενδςνάμυζη ηυν δημόζιυν δομών ςγείαρ, ηυν νοζοκομείυν και ηος ΔΚΑΒ ηυν εν λόγυ πεπιοσών. Το
αμέζυρ επόμενο σπονικό διάζηημα, αναμένεηαι να εκδοθούν και ηα ηελικά αποηελέζμαηα για ηιρ εν
λόγυ επιμέποςρ δπάζειρ πος ςλοποιούνηαι ζηο πλαίζιο ηος ππογπάμμαηορ
Τα νέα ζηελέση αναμένεηαι να ενιζσύζοςν ζημανηικά και να αναβαθμίζοςν ποιοηικά ηιρ παπεσόμενερ
ςπηπεζίερ πος παπέσει ηο PHILOS ζε ππόζθςγερ πος διαμένοςν ζηα κένηπα θιλοξενίαρ ηυν νηζιών
ηος Αναηολικού Αιγαίος (Λέζβορ, Φίορ, Λέπορ, Ρόδορ, Κυρ) καθώρ και ζε αςηά πος έσοςν
δημιοςπγηθεί ζηην ηπειπυηική Δλλάδα.
Για ηα ηελικά αποηελέζμαηα ηηρ πποκήπςξηρ καθώρ και επιπλέον πληποθοπίερ για ηο ππόγπαμμα
PHILOS, οι ενδιαθεπόμενοι μποπούν να επιζκεθηούν ηιρ ιζηοζελίδερ: www.keelpno.gr και
http://philosgreece.eu/el/

