Αθήνα, 29 Ιανουαρίου 2019

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Έναρξη των επισκέψεων της Κινητής Μονάδας Υγείας του ΕΕΣ στο
Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων

Την Πέμπτη 17 Ιανουαρίου, πραγματοποιήθηκε η πρώτη επίσκεψη του έτους της
Κινητής Μονάδας Υγείας στο Πολυδύναμο Κέντρο Προσφύγων του Ε.Ε.Σ.
Στο πλαίσιο της συνεργασίας των Τομέων Κοινωνικής Πρόνοιας και Νοσηλευτικής,
θα πραγματοποιείται εβδομαδιαία επίσκεψη του κλιμακίου ΚΜΥ, που είναι
στελεχωμένο από ιατρό και νοσηλεύτρια, κάθε Πέμπτη, από τις 09:00 έως τις 14:00.
Η Κοινωνική Υπηρεσία κι οι διερμηνείς του Πολυδύναμου Κέντρου υποστηρίζουν το
συντονισμό, την οργάνωση και την υλοποίηση των επισκέψεων κλείνοντας τα
ραντεβού και παρέχοντας διερμηνεία. Παράλληλα, θα υλοποιούνται στους
υπόλοιπους χώρους του Πολυδύναμου πρόγραμμα δραστηριοτήτων για την
προώθηση της πρόληψης σε θέματα υγείας, από το προσωπικό του Τομέα
Νοσηλευτικής.
Η συνεργασία των Τομέων Κοινωνικής Πρόνοιας και Νοσηλευτικής ενισχύει την
ολιστική προσέγγιση για την ικανοποίηση των πολλαπλών αναγκών των
προσφύγων, διασφαλίζοντας την σταθερή και συνεπή ανταπόκριση του Ε.Ε.Σ. στις
ανάγκες του προσφυγικού πληθυσμού.

Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών τους
που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες μέσω
του Πολυδύναμου Κέντρου (MFC) στην Αθήνα.

Athens, 29st of January 2019

PRESS RELEASE
Topic: Initiation of visits of the Mobile Health Unit in the Multifunctional
Centre for Refugees
On Thursday 17th of January, the Mobile Health Unit carried out its first visit of the
year to the Multifunctional Centre for Refugees, programs implemented by HRC.
Through the collaboration of the Social Welfare Division and the Nursing Division of
HRC, there will be a weekly visit of the MHU, that consists of a doctor and a nurse,
each Thursday between 09:00-14:00. The Social Service and the interpreters of the
MFC support the medical visits by booking and organizing the appointments as well
as by providing interpretation services. Parallel to the medical consultations, there
will be a schedule of health promotion activities by the personnel of the Nursing
Division.
The collaboration between the Social Welfare Division and the Nursing Division
enhances the holistic approach in addressing the multiple needs of this vulnerable
group, ensuring the constant response of the Hellenic Red Cross towards the needs
of the refugee population.

Για την υποστήριξη των μεταναστών που ζουν σε αστικά κέντρα, για την κάλυψη των αναγκών τους
που σχετίζονται με την κοινωνική ένταξη και ενσωμάτωση, προσφέρονται βασικές υπηρεσίες μέσω
του Πολυδύναμου Κέντρου (MFC) στην Αθήνα.

