
 

 

 

 
 

Δ/νση Τύπου, Επικοινωνίας, Δημοσίων Σχέσεων και Μέσων Κοινωνικής Δικτύωσης 

Αθήνα, 14 Οκτωβρίου 2020 

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ 

Δράσεις ΚΑΠΗ / Ε.Ε.Σ. για τον μήνα Σεπτέμβριο μετά την αναστολή των παρεχόμενων 

υπηρεσιών λειτουργίας των ΚΑΠΗ της χώρας 

Το προσωπικό και οι εθελοντές Κοινωνικής Πρόνοιας του ΚΑΠΗ/Ε.Ε.Σ., μετά την υπ. αριθμ. 

Δ1α/ΓΠ.οικ.60553/29-9-2020 (ΦΕΚ 4217/30-9-2020) ΚΥΑ για αναστολή της λειτουργίας των ΚΑΠΗ της 

χώρας για προληπτικούς λόγους δημόσιας υγείας, συνεχίζουν το ανθρωπιστικό τους έργο, 

εξυπηρετώντας κατ’ οίκον πλέον όσα από τα ηλικιωμένα μέλη χρήζουν βοήθειας. 

Συγκεκριμένα, κατά το μήνα Σεπτέμβριο, πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

 Καθημερινή τηλεφωνική επικοινωνία της Κοινωνικής Υπηρεσίας του ΚΑΠΗ με μέλη (συνολικά 

έγιναν 93 κλήσεις) δίνοντας προτεραιότητα στα μοναχικά και πολύ ηλικιωμένα άτομα, ώστε να τονωθούν 

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

Κοινωνική Υπηρεσία κατ’ οίκον αφορούσαν: ψώνια, συνταγογράφηση, εύρεση οικιακών βοηθών, 

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

ειδών αποκατάστασης και συνοδείες σε υπηρεσίες και τράπεζες με τη βοήθεια των εθελοντών 

Κοινωνικής Πρόνοιας. 

 Κατ’ οίκον επισκέψεις από την κοινωνική λειτουργό του ΚΑΠΗ, μετά από επιθυμία των μελών, 

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

Συγκεκριμένα, υπήρξε συνεργασία με την υπηρεσία φυσικοθεραπευτών του ΕΟΠΥΥ για ηλικιωμένο 

μέλος του ΚΑΠΗ που έχριζε φυσικοθεραπείας κατ’ οίκον, μετά από πρόσφατο ατύχημα, αλλά και 

συνεργασία με διαγνωστικά κέντρα και νοσοκομεία της περιοχής, για τη δυνατότητα πραγματοποίησης 

τεστ κορωνοϊού δωρεάν ή με μειωμένη τιμή σε μέλη μας, που υποβάλλονται σε χημειοθεραπεία ανά 

τακτά χρονικά διαστήματα. 

 Συνεργασία της Επισκέπτριας Υγείας του ΚΑΠΗ με τους εθελοντές συνεργάτες ιατρούς του ΚΑΠΗ  

για  την  πραγματοποίηση  συνταγογράφησης  σε  13  μοναχικά  και  μη αυτοεξυπηρετούμενα μέλη, αφού 

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

για την αγορά φαρμάκων και την παράδοσή τους κατ’ οικον. Επίσης, η Επισκέπτρια Υγείας 

πραγματοποίησε νοσηλείες κατ’ οίκον για διενέργεια ενδομυϊκών ενέσεων και μέτρηση αρτηριακής 

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

ίδιας. Τέλος, προγραμμάτισε για τα μέλη, επισκέψεις σε ιατρούς ΕΟΠΥΥ, Κέντρα Υγείας, νοσοκομεία  και 

συνόδευσε μοναχικά μέλη σε ιατρούς νοσοκομείων και διαγνωστικά κέντρα για πραγματοποίηση 

ιατρικών εξετάσεων. 

 


