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Αθήνα, 1 Ιουλίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις ΚΑΠΗ Ε.Ε.Σ. μηνός Ιουνίου  

Σύμφωνα με την υπ. αριθμ. Δ1α/ΓΠ.οικ. 15954 (ΦΕΚ 726/τ.Β/8-3-2020) κοινή υπουργική απόφαση τα ΚΑΠΗ της 

χώρας, για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, συνεχίζουν την αναστολή της λειτουργίας τους, που ξεκίνησε 

στις 9 Μαρτίου 2020 και εξυπηρετούν κατ’ οίκον  όσα από τα ηλικιωμένα μέλη χρήζουν βοήθειας. Κατά το μήνα 

Ιούνιο το προσωπικό του ΚΑΠΗ/ΕΕΣ πραγματοποίησε τα ακόλουθα: 

 Η Κοινωνική Υπηρεσία του ΚΑΠΗ είχε καθημερινά τηλεφωνική επικοινωνία με μέλη (συνολικά έγιναν 110 

κλήσεις), δίνοντας προτεραιότητα στα μοναχικά και πολύ ηλικιωμένα άτομα, ώστε να τα τονώσει 

ψυχολογικά, αλλά και για να εντοπίσει τυχόν ανάγκες τους. Τα αιτήματα που δέχθηκε και ικανοποίησε η 

Κοινωνική Υπηρεσία κατ’ οίκον ήταν: ψώνια, συνταγογράφηση, εξεύρεση οικιακών βοηθών, δανεισμός 

βιβλίων από τη δανειστική βιβλιοθήκη του ΚΑΠΗ, πληρωμή λογαριασμών ΔΕΚΟ, δανεισμός ειδών 

αποκατάστασης, συνοδείες σε υπηρεσίες και τράπεζες, ενέργειες για εισαγωγή ηλικιωμένου μέλους του 

ΚΑΠΗ σε ψυχιατρική κλινική νοσοκομείου της Αθήνας. 

 Επίσης η Κοινωνική Υπηρεσία με εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του ΚΑΠΗ ετοίμασαν και παρέδωσαν 

δέματα με τρόφιμα μακράς διάρκειας και είδη προσωπικής υγιεινής σε 28 άπορα ηλικιωμένα μέλη του 

ΚΑΠΗ. Η διανομή έγινε κατ’ οίκον, τηρώντας όλα τα ενδεικνυόμενα μέτρα προστασίας και ασφάλειας για 

την αποφυγή μετάδοσης του Covid-19. Ευχαριστούμε θερμά την Κεντρική Διοίκηση του Ελληνικού 

Ερυθρού Σταυρού και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο Dr. Αντώνιο Αυγερινό, για την αποστολή σημαντικής 

ποσότητας τροφίμων και ειδών προσωπικής υγιεινής για την ετοιμασία των δεμάτων. 

 Παράλληλα η Επισκέπτρια Υγείας του ΚΑΠΗ συνεργάστηκε με τους εθελοντές συνεργάτες ιατρούς του 

ΚΑΠΗ για την πραγματοποίηση συνταγογράφησης σε 11 μοναχικά και μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη, 

αφού πρώτα παρέλαβε τηλεφωνικά  τα στοιχεία των ηλικιωμένων (ΑΜΚΑ, φαρμακευτική αγωγή) και 

μερίμνησε για την αγορά φαρμάκων και την παράδοση τους κατ’ οικον. Επίσης πραγματοποίησε 

νοσηλείες κατ’ οίκον για λουτρό καθαριότητας, αλλαγή ουροκαθετήρα και μέτρηση αρτηριακής πίεσης, 

τηρώντας αυστηρά τις οδηγίες του ΕΟΔΥ, για την προστασία τόσο των ηλικιωμένων, όσο και της ίδιας. 

 Τέλος η Επισκέπτρια Υγείας προγραμμάτισε για τα μέλη, επισκέψεις σε ιατρούς ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, 

νοσοκομεία και συνόδευσε μοναχικά μέλη σε ιατρούς νοσοκομείων για ιατρική εξέταση και χειρουργική 

επέμβαση. 
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