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     Στο πλαίσιο των πρωτοβάθμιων υπηρεσιών
κοινοτικής κοινωνικής φροντίδας η  Υπηρεσία
"Βοήθεια στο Σπίτι" του Τομέα Κοινωνικής
Πρόνοιας Ε.Ε.Σ. εξυπηρέτησε  ηλικιωμένα και
νεότερα άτομα (μοναχικά, ζευγάρια και μέλη
οικογενειών)  με χρόνιες παθήσεις, καθώς και
άτομα με Αναπηρίες, κατοίκους των περιοχών:
Πατησίων, Κυψέλης, Εξαρχείων, Κολωνού,
Βοτανικού, Ακαδημίας Πλάτωνος.
   Οι Κοινωνικοί Λειτουργοί του 
προγράμματος παρείχαν 620 υπηρεσίες
κοινωνικής φροντίδας , όπως: λήψη κοινωνικού
ιστορικού, υποστήριξη, συμβουλευτική, έκδοση
αναπηρικών επιδομάτων, εκτίμηση κοινωνικών
αναγκών και αιτημάτων, συνεργασία με 
υπηρεσίες και φορείς για θέματα των
ωφελούμενων, παροχή βασικών ειδών
 διαβίωσης, συνοδεία ωφελούμενων στα Κέντρα
Πιστοποίησης Αναπηρίας κ.ά.

ΕΛΛΗΝΙΚΟΣ ΕΡΥΘΡΟΣ ΣΤΑΥΡΟΣ
ΤΟΜΕΑΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΑ  "ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ¨
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435 παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της υπηρεσίας. Εκ των οποίων:
Οι ιατροί παθολόγοι της υπηρεσίας πραγματοποίησαν 102 ιατρικές πράξεις: τήρηση και ενημέρωση ιατρικού ιστορικού ωφελούμενων, κατ' οίκον επισκέψεις αλλά και εξετάσεις στο ιατρείο της υπηρεσίας, παροχή δωρεάν φαρμάκων από το φαρμακείο της υπηρεσίας σε ευάλωτους οικονομικά ωφελούμενους, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής και εξετάσεων που έγιναν σε δομές υγείας, οδηγίες για μέτρα ατομικής προστασίας από μολυσματικές ασθένειες (Covid-19, γρίπη κ.ά.), ενέσεις, συνεργασία με τις νοσηλεύτριες της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των ιατρικών θεμάτων των ωφελούμενων.

Οι νοσηλεύτριες της υπηρεσίας πραγματοποίησαν 333 νοσηλευτικες́ πράξεις σε ωφελούμενους κατ'οίκον αλλά και στο ιατρείο της υπηρεσίας (μέτρηση αρτηριακής πιέσεως/ σακχάρου, κ.ά.), οργάνωσαν και συντόνισαν προγραμματισμένα ραντεβού των ωφελούμενων με δομές υγείας (για τη διενέργεια εξετάσεων, συνταγογράφησης, χειρουργείων), ανέλαβαν την εκτέλεση συνταγών, την παροχή φαρμάκων από τα φαρμακεία και την παράδοσή τους κατ'οίκον σε ωφελούμενους, συνοδείες ηλικιωμένων ωφελούμενων -με υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Ε.Ε.Σ.- σε νοσοκομεία, ιατρεία και δομές υγείας για τη διενέργεια εξετάσεων, αγωγή/προαγωγή υγείας και συνεργασία με τους ιατρούς της υπηρεσίας.
Επίσης, πραγματοποίησαν προμήθεια φαρμάκων και εκπαίδευσης των ωφελούμενων για τη λήψη αυτών, ενέσιμη αγωγή, μετρήσεις πιέσεως/σακχάρου, αγωγή υγείας, συνεργασία με δομές υγείας) .

435 παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τους γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της υπηρεσίας. Εκ των οποίων:
Οι ιατροί παθολόγοι της υπηρεσίας πραγματοποίησαν 102 ιατρικές πράξεις: τήρηση και ενημέρωση ιατρικού ιστορικού ωφελούμενων, κατ' οίκον επισκέψεις αλλά και εξετάσεις στο ιατρείο της υπηρεσίας, παροχή δωρεάν φαρμάκων από το φαρμακείο της υπηρεσίας σε ευάλωτους οικονομικά ωφελούμενους, παρακολούθηση φαρμακευτικής αγωγής και εξετάσεων που έγιναν σε δομές υγείας, οδηγίες για μέτρα ατομικής προστασίας από μολυσματικές ασθένειες (Covid-19, γρίπη κ.ά.), ενέσεις, συνεργασία με τις νοσηλεύτριες της υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των ιατρικών θεμάτων των ωφελούμενων.

Οι νοσηλεύτριες της υπηρεσίας πραγματοποίησαν 333 νοσηλευτικες́ πράξεις σε ωφελούμενους κατ'οίκον αλλά και στο ιατρείο της υπηρεσίας (μέτρηση αρτηριακής πιέσεως/ σακχάρου, κ.ά.), οργάνωσαν και συντόνισαν προγραμματισμένα ραντεβού των ωφελούμενων με δομές υγείας (για τη διενέργεια εξετάσεων, συνταγογράφησης, χειρουργείων), ανέλαβαν την εκτέλεση συνταγών, την παροχή φαρμάκων από τα φαρμακεία και την παράδοσή τους κατ'οίκον σε ωφελούμενους, συνοδείες ηλικιωμένων ωφελούμενων -με υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Ε.Ε.Σ.- σε νοσοκομεία, ιατρεία και δομές υγείας για τη διενέργεια εξετάσεων, αγωγή/προαγωγή υγείας και συνεργασία με τους ιατρούς της υπηρεσίας.
Επίσης, πραγματοποίησαν προμήθεια φαρμάκων και εκπαίδευσης των ωφελούμενων για τη λήψη αυτών, ενέσιμη αγωγή, μετρήσεις πιέσεως/σακχάρου, αγωγή υγείας, συνεργασία με δομές υγείας) .

        435 παρεμβάσεις πραγματοποιήθηκαν συνολικά από τους
γιατρούς και τις νοσηλεύτριες της υπηρεσίας.

 Εκ των οποίων:
    Οι ιατροί παθολόγοι της υπηρεσίας πραγματοποίησαν 102

ιατρικές πράξεις: τήρηση και ενημέρωση ιατρικού ιστορικού
ωφελούμενων, κατ' οίκον επισκέψεις, αλλά και εξετάσεις στο ιατρείο

της υπηρεσίας, παροχή δωρεάν φαρμάκων από το φαρμακείο της
υπηρεσίας σε ευάλωτους οικονομικά ωφελούμενους, παρακολούθηση

φαρμακευτικής αγωγής και εξετάσεων που έγιναν σε δομές υγείας,
οδηγίες για μέτρα ατομικής προστασίας από μολυσματικές ασθένειες

(Covid-19, γρίπη κ.ά.), ενέσεις, συνεργασία με τις νοσηλεύτριες της
υπηρεσίας για την αντιμετώπιση των ιατρικών θεμάτων των

ωφελούμενων.
 

Οι νοσηλεύτριες της υπηρεσίας πραγματοποίησαν 333
νοσηλευτικές πράξεις σε ωφελούμενους κατ'οίκον, αλλά και στο
ιατρείο της υπηρεσίας:   μέτρηση αρτηριακής πιέσεως/ σακχάρου,

οργάνωσαν και συντόνισαν προγραμματισμένα ραντεβού των
ωφελούμενων με δομές υγείας (για τη διενέργεια εξετάσεων,

συνταγογράφησης, χειρουργείων), ανέλαβαν την εκτέλεση συνταγών,
την παροχή φαρμάκων από τα φαρμακεία και την παράδοσή τους

κατ'οίκον σε ωφελούμενους, συνοδείες ηλικιωμένων ωφελούμενων -με
υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Ε.Ε.Σ.- σε νοσοκομεία, ιατρεία και δομές

υγείας για τη διενέργεια εξετάσεων, αγωγή/προαγωγή υγείας και
συνεργασία με τους ιατρούς της υπηρεσίας.

Επίσης, πραγματοποίησαν προμήθεια φαρμάκων και εκπαίδευσης των
ωφελούμενων για τη λήψη αυτών, ενέσιμη αγωγή, αγωγή υγείας,

συνεργασία με δομές υγείας).
                         



        Οι  Οικογενειακοί Βοηθοί προσέφεραν  152   υπηρεσίες 
κατ' οίκον σε  ωφελούμενους με χρόνιες παθήσεις και ΑΜΕΑ, όπως:
μαγείρεμα, καθάρισμα οικίας, ψώνια από λαϊκή αγορά και super
market,  τακτοποίηση  και φροντίδα οικίας και ιματισμού, πληρωμή
λογαριασμών, αλλά και πλύσιμο  ιματισμού στο πλυντήριο της
υπηρεσίας για  ηλικιωμένους- μοναχικούς ωφελούμενους, οι οποίοι
δεν διαθέτουν πλυντήριο στην οικία τους.                   

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 

νο της παραγράφου σας

Η Σύμβουλος Ψυχικής Υγείας πραγματοποίησε 53 συνεδρίες, εκ
των οποίων οι περισσότερες έγιναν τηλεφωνικά λόγω των μέτρων

για την πανδημία στα πλαίσια συμβουλευτικής υποστήριξης σε
άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα οικογενειακών σχέσεων.



Πραγματοποιήθηκε παροχή υλικής βοήθειας (τρόφιμα και είδη
διαβίωσης) σε συνολικά 674 ωφελούμενους της υπηρεσίας μας (501

άτομα και 173 οικογένειες), από την Κεντρική Αποθήκη του Ε.Ε.Σ.

 Πραγματοποιήθηκε  κατ' οίκον διανομή υλικής βοήθειας σε 127 εξ'
αυτών (90 άτομα και 37 οικογένειες), με αδυναμία μετακίνησης προς

την Κεντρική Αποθήκη Ε.Ε.Σ.  Τη διανομή ανέλαβαν οι  Κοινωνικοί
Λειτουργοί, με τη συνδρομή οικογενειακών βοηθών και εθελοντών
Κοινωνικής Πρόνοιας.  Για το σκοπό αυτό, διατέθηκε υπηρεσιακό

όχημα του  Ε.Ε.Σ. 

 

 

ΑΛΛΕΣ 

ΔΡΑΣΕΙΣ ΥΠΗΡΕΣΙΑΣ

 



Σημαντική υποστήριξη στο πρόγραμμα παρέχει ομάδα εννέα (8) εθελοντών που απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση (3 φορές την εβδομάδα). Σημειώνουμε ότι ορισμένα μέλη από την ομάδα εθελοντών δε σταματούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τους θερινούς μήνες.
Με στόχο  την ενδυνάμωση των μοναχικών κυρίως ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με αναπηρίες που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμά μας, οργανώθηκαν οι εξής κοινωνικές δραστηριότητες:

• Εορταστική εκδήλωση – κοπή πίτας
• Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Πορφυρίου Ωρωπού κ στη συνέχεια ακολούθησε γέυμα σε παραθαλάσιο ταβερνάκι της περιοχής.

• Διανομή συμβολικών δώρων (λαμπάδες,κεριά) σε εξυπηρετούμενους κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων. Σημαντική υποστήριξη στο πρόγραμμα παρέχει ομάδα εννέα (8) εθελοντών που απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση (3 φορές την εβδομάδα). Σημειώνουμε ότι ορισμένα μέλη από την ομάδα εθελοντών δε σταματούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τους θερινούς μήνες.
Με στόχο  την ενδυνάμωση των μοναχικών κυρίως ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με αναπηρίες που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμά μας, οργανώθηκαν οι εξής κοινωνικές δραστηριότητες:

• Εορταστική εκδήλωση – κοπή πίτας
• Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Πορφυρίου Ωρωπού κ στη συνέχεια ακολούθησε γέυμα σε παραθαλάσιο ταβερνάκι της περιοχής.

• Διανομή συμβολικών δώρων (λαμπάδες,κεριά) σε εξυπηρετούμενους κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων.
Σημαντική υποστήριξη στο πρόγραμμα παρέχει ομάδα εννέα (8) εθελοντών που απασχολείται σε εβδομαδιαία βάση (3 φορές την εβδομάδα). Σημειώνουμε ότι ορισμένα μέλη από την ομάδα εθελοντών δε σταματούν να παρέχουν τις υπηρεσίες τους κατά τους θερινούς μήνες.

Με στόχο  την ενδυνάμωση των μοναχικών κυρίως ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με αναπηρίες που εξυπηρετούνται από το πρόγραμμά μας, οργανώθηκαν οι εξής κοινωνικές δραστηριότητες:
• Εορταστική εκδήλωση – κοπή πίτας

• Επίσκεψη στην Ιερά Μονή Αγίου Πορφυρίου Ωρωπού κ στη συνέχεια ακολούθησε γέυμα σε παραθαλάσιο ταβερνάκι της περιοχής.
• Διανομή συμβολικών δώρων (λαμπάδες,κεριά) σε εξυπηρετούμενους κατά τη διάρκεια των εορτών του Πάσχα και των Χριστουγέννων.

       Σημαντική υποστήριξη στο πρόγραμμα παρέχει ομάδα δεκαέξι
(16) εθελοντών, οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά στις δράσεις που
πραγματοποιούνται  για τους ωφελούμενους, συμβάλλοντας στη
στήριξη, ενδυνάμωση και κάλυψη των πρακτικών αναγκών, των

μοναχικών κυρίως ηλικιωμένων ατόμων και των ατόμων με Αναπηρίες.
                                            

 συνόδεψαν ωφελούμενους  σε  δομές υγείας ( νοσοκομεία, κέντρα
υγείας), σε διαγνωστικά κέντρα και ιατρεία-σε προγραμματισμένα
ραντεβού- που είχαν οργανώσει οι νοσηλεύτριες του προγράμματος

συμμετείχαν, μαζί με τους Κοινωνικούς Λειτουργούς,  στην κατ' οίκον
διανομή υλικής βοήθειας και ειδών διαβίωσης  από την αποθήκη Ε.Ε.Σ,

σε ευάλωτους ωφελούμενους με κινητικές δυσκολίες ή αναπηρίες με
υπηρεσιακό αυτοκίνητο του Ε.Ε.Σ.

συμμετείχαν σε συνάντηση με την υπεύθυνη Κοινωνική Λειτουργό του
προγράμματος, με στόχο το συντονισμό και την εποπτεία τους, η

οποία πραγματοποιήθηκε στο Εντευκτήριο Εθελοντών στις
21/10/2022.

Κατά τους μήνες Σεπτέμβριο - Οκτώβριο 2022:

 

 


