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1. Προβλήματα πεδίου (παροχή υπηρεσιών, οργάνωσης και επικοινωνίας)
- Το προσωπικό του προγράμματος PHILOS συνεργάζεται με τις ΜΚΟ που
παρέχουν υπηρεσίες υγείας στις Δομές Φιλοξενίας. Καθώς όμως η συνεργασία
αυτή σε μερικές περιπτώσεις δεν είναι η βέλτιστη λόγω μη σαφούς πλαισίου
συνεργασίας, τέθηκε ο προβληματισμός από τους εκπροσώπους των ΜΚΟ για
σύναψη ενός «μνημονίου συνεργασίας».
- Συζητήθηκε η διαδικασία διακομιδής περιστατικών μέσω των Κινητών Μονάδων
του προγράμματος PHILOS . Τονίσθηκε ότι δεν θα πρέπει να αλλάξει το υπάρχον
σύστημα διακομιδών των Δομών Φιλοξενίας, καθώς οι Μονάδες αυτές θα
βρίσκονται περιορισμένο χρονικό διάστημα σε κάθε Κέντρο Φιλοξενίας.
2. Ενημέρωση από ΚΕΕΠΝΟ για :
Α. Αξιολόγηση Συνδρομικής Επιδημιολογικής Επιτήρησης (ΣΕΕ)
Ύστερα από την επιτυχή εφαρμογή της ΣΕΕ, το ΚΕΕΛΠΝΟ προτίθεται να προβεί στην
αξιολόγηση του συστήματος και πιθανή αναμόρφωσή του. Για το λόγο αυτό το
επόμενο διάστημα το προσωπικό των Κινητών Μονάδων του προγράμματος PHILOS
θα πραγματοποιήσει μια αναδρομική αξιολόγηση για το διάστημα Φεβρουαρίου
Μαρτίου τρέχοντος έτους. Για το λόγο αυτό θα πρέπει να γίνει μια καταγραφή
στοιχείων από τα βιβλία που τηρούνται από τις ΜΚΟ στις Δομές Φιλοξενίας. Θα σταλεί
επίσημη επιστολή από το ΚΕΕΛΠΝΟ στους ιατρικούς συντονιστές των ΜΚΟ
προκειμένου να ζητείται η άδεια.
Β. Ηλεκτρονική πλατφόρμα συνδρομικής επιτήρησης
Το ΚΕΕΛΠΝΟ προτίθεται να αναπτύξει ηλεκτρονική πλατφόρμα για την on-line
καταγραφή της συνδρομικής επιτήρησης. Κωδικοί ασφαλείας θα δοθούν σε επιλεγμένα
άτομα. Εκ νέου πληροφορίες στο μέλλον.
3. Πρωτόκολλα διαχείρισης απεργίας πείνας, TB, φόρμα παραπομπής (δεν συζητήθηκε,
παραπέμφθηκε για την επόμενη συνάντηση)
4. Διατροφή
Όσον αφορά το θέμα της διατροφής η WAHA ανέφερε μια έρευνα στη παιδιατρική κλινική
στο νησί Χιος από την οποία προέκυψαν ότι υπάρχουν παιδιά ηλικίας 6 με 10 ετών με
υποσιτισμό. Επίσης η save for children ανέφερε μόνο 2 περιπτώσεις υποσιτισμού στην πιο
ευάλωτη ηλικιακή ομάδα(0-2 χρονών). H WAHA θα πραγματοποιήσει εκπαιδεύσεις για
το θηλασμό, για τις έγκυες γυναίκες πάνω σε θέματα διατροφής και θέματα που άπτονται
της αναπαραγωγικής υγείας και του οικογενειακού προγραμματισμού.

5. Ενημέρωση από το MHPSS Sub WG
Συζητήθηκαν οι στόχοι αυτού του γκρουπ που μεταξύ άλλων , αφορούν στην αξιολόγηση
της ψυχοκοινωνικής κατάστασης των μεταναστών/ προσφύγων, καθώς και των
παραγόντων που συντελούν στη βία και στη ψυχοπαθολογία που δεν έχουν να κάνουν τόσο
με τάσεις και τη προσωπικότητα των μεταναστών/ προσφύγων αλλά με τις συνθήκες
διαβίωσης που υπάρχουν μέσα στα κέντρα φιλοξενίας . Επίσης όσον αφορά το προσωπικό
αναφέρθηκε ότι δεν έχει προηγούμενη εργασιακή εμπειρία και αυτό πολλές φορές του
προκαλεί δυσφορία και στρες κάτι που μπορεί να περιοριστεί με κατάλληλη εκπαίδευση
και εποπτεία.
6. Άλλα θέματα (1535, κινητές μονάδες…)
 Λύθηκε το θέμα με τα ραντεβού μέσω 1535 και πλέον δεν υπάρχει η ανάγκη για ΑΜΚΑ
 Η διαχείριση ιατρικών αποβλήτων από το πρόγραμμα εμβολιασμού θα πρέπει να
διερευνηθεί
 Η συνταγογράφηση φαρμάκων στα νοσοκομεία αρχίζει να γίνεται προβληματικήπροτάθηκε να αυξηθεί το πλαφόν συνταγογράφησης στα Νοσοκομεία και Κέντρα
υγείας που εξυπηρετούν πρόσφυγες

