ΒΟΗΘΔΙΑ ΣΟ ΠΙΣΙ ΓΗΜΟΤ ΠΤΓΝΑ – ΚΟΛΙΝΓΡΟΤ
Τν Πξόγξακκα «Βνήζεηα ζην Σπίηη» ζπλερίδεη ην έξγν ηνπ κε θνξέα πινπνίεζεο ην
Γήκν Πύδλαο – Κνιηλδξνύ εληαζζόκελν ζηελ Κνηλσληθή Υπεξεζία ηνπ Γήκνπ .
Απεπζύλεηαη ζε ειηθησκέλα άηνκα ( 65 εηώλ θαη άλσ ) , θαζώο θαη ζε άηνκα κε εηδηθέο
αλάγθεο (ΑΜΔΑ) , κε απηνεμππεξεηνύκελα ή κεξηθώο απηνεμππεξεηνύκελα , ρσξίο επαξθείο
πόξνπο , ηα νπνία είηε είλαη κνλαρηθά , είηε δνπλ κε ηηο νηθνγέλεηεο ηνπο θαη ρξήδνπλ
θνηλσληθήο , λνζειεπηηθήο θαη νηθνγελεηαθήο θξνληίδαο θαη’νίθνλ.
Σηνρεύεη ζηελ παξνρή νξγαλσκέλεο θαη ζπζηεκαηηθήο θξνληίδαο ηνπο
εμππεξεηνύκελνπο , ζην θπζηθό ηνπο πεξηβάιινλ , ώζηε λα έρνπλ αμηνπξεπή θαη απηόλνκε
δηαβίσζε , λα παξακείλνπλ ελεξγά κέιε ηεο θνηλσλίαο , θαζώο θαη ε ππνβνήζεζε ηεο
νηθνγέλεηαο γηα λα αληηκεησπίζεη ηηο απμεκέλεο αλάγθεο ησλ αλζξώπσλ ηνπο.
Δπίζεο ν Γήκνο Πύδλαο – Κνιηλδξνύ κε ην Κέληξν Κνηλόηεηαο ( Αηγίλην ) θαη ην
Βνήζεηα ζην Σπίηη πινπνηεί πξνγξάκκαηα πξνιεπηηθήο ηαηξηθήο θαζόιε ηελ δηάξθεηα ηνπ
έηνπο κε ηελ αηγίδα ηνπ Δζληθνύ Γηαδεκνηηθνύ Γηθηύνπ Υγείαο θαη ηε δξάζε ηνπ
παλειιαδηθνύ δηθηύνπ ησλ ΚΔΠ Υγείαο
Σηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο μεθηλήζακε ηελ επηθαηξνπνίεζε όισλ ησλ εγγξαθώλ
ζην πξόγξακκα θαη απεπζπλόκαζηε ζε άηνκα γηα λέεο εγγξαθέο . Οη νκάδεο ηνπ
πξνγξάκκαηνο ζηηο ηέζζεξεηο Γ.Δ ηνπ Γήκνπ δηαλέκνπλ αηηήζεηο εγγξαθώλ θαη δίλνπλ
πιεξνθνξίεο θαη νίθνλ είηε ηειεθσληθά .
Έντυπο αίτησης αλαξηήζεθε θαη ζηελ ηζηνζειίδα ηνπ Γήκνπ Πύδλαο – Κνιηλδξνύ
www.pydnaskolindrou.gr ------- Δπηθαηξόηεηα .
Οι δομζσ που λειτουργοφν ςτο Δήμο μασ είναι 4 όπωσ αναφζρονται παρακάτω :
 ΔΟΜΗ 1 – ΑΙΓΙΝΙΟ
Κοινωνιολόγοσ:
Νοςηλεφτρια:
Οικογενειακή Βοηθόσ:

–

ΣΗΛ: 2353350129 και 128
Παπαθαναςίου Ελευθερία
Τριανταφυλλίδου Ελζνη
Κιοςςζ Σταυροφλα

 ΔΟΜΗ 2 – ΚΟΛΙΝΔΡΟΤ –
ΣΗΛ: 2353350221 και 225
Κοινωνική Λειτουργόσ :
Στρατηγοποφλου Χρφςα
Νοςηλεφτρια :
Νεοκαςτρίτου Αναςταςία
Οικογενειακή Βοηθόσ:
Κομπατςιάρη Αλκμήνη
Οικογενειακή Βοηθόσ:
Θεοδοςίου Βικτϊρια
 ΔΟΜΗ 3 – ΜΕΘΩΝΗ
Κοινωνική λειτουργόσ:
Νοςηλεφτρια:
Οικογενειακή Βοηθόσ:
Οικογενειακή Βοηθόσ:

– ΣΗΛ: 2353350310
Ποφλιου Μαγδαληνή
Κυργιαννάκη Κωνςταντίνα
Δανιηλίδου Δήμητρα
Σουπιάδου Γεωργγία

 ΔΟΜΗ 4 – ΠΤΔΝΑ
Κοινωνιολόγοσ :
Νοςηλεφτρια :
Οικογενειακή Βοηθόσ:

–
ΣΗΛ: 2351352121
Κομψελίδου Ευπραξία
Δεδοφςη Γεωργία
Ζζλκα Ολυμπία

Απαξαίηεηα δηθαηνινγεηηθά γηα ηελ έληαμε ειηθησκέλσλ θαη ΑΜΔΑ ζην Πξόγξακκα είλαη:
Αίηεζε
1. Φσηνηππία αζηπλνκηθήο ηαπηόηεηαο / δηαβαηεξίνπ
2. Πηζηνπνηεηηθό νηθνγελεηαθήο θαηάζηαζεο
3. Φσηνηππία βηβιηαξίνπ αζζελείαο
4. ΑΜΚΑ – ΑΦΜ
5. Πηζηνπνηεηηθό αλαπεξίαο γηα ηα άηνκα κε εηδηθέο αλάγθεο (γηα ηνπο ειηθησκέλνπο
εθόζνλ ππάξρεη)
6. Ιαηξηθέο γλσκαηεύζεηο νη νπνίεο λα βεβαηώλνπλ ηελ θαηάζηαζε πγείαο ηνπ
ειηθησκέλνπ
7. Δθθαζαξηζηηθό εθνξίαο
Οη ππεξεζίεο πνπ παξέρνληαη αλά εηδηθόηεηα είλαη:
1.ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ ΛΔΙΣΟΤΡΓΟ:
 Γηεξεύλεζε , θαηαγξαθή ,επεμεξγαζία θαη κειέηε ησλ πεξηπηώζεσλ
 Υπνζηεξηθηηθή θνηλσληθή εξγαζία αηόκνπ
 Κνηλσληθή ζηήξημε νηθνγέλεηαο
 Κνηλσληθή έξεπλα
 Δλεκέξσζε γηα θνηλσληθν-πξνλνηαθά ζέκαηα (ζπληάμεηο – επηδόκαηα θ.α)
 Γηακεζνιάβεζε ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο , λνζνθνκεία , αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ,
θέληξα πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο (Κ.Δ.Π.Α) ,ππεξεζίεο πγείαο , γηαηξνύο , ηαηξηθά θέληξα
 Παξαπνκπή πεξηπηώζεσλ
 Αλάπηπμε εζεινληηζκνύ
 Οξγάλσζε ησλ εξγαδνκέλσλ ηεο κνλάδαο , πξνγξακκαηηζκόο επηζθέςεσλ , ηήξεζε
αξρείσλ , απνινγηζκόο ηεο κνλάδαο
2. ΝΟΗΛΔΤΣΡΙΑ:
 Μέηξεζε δσηηθώλ ζεκείσλ (αξηεξηαθή πίεζε , ζθπγκνί , ζεξκνθξαζία, )
 Μέηξεζε ζαθράξνπ αίκαηνο
 Πξόιεςε θαη πεξηπνίεζε θαηαθιίζεσλ θαη ηξαπκάησλ
 Δλεζνζεξαπεία
 Γηακεζνιάβεζε ζε δεκόζηεο ππεξεζίεο , λνζνθνκεία , αζθαιηζηηθνύο νξγαληζκνύο ,
θέληξα πηζηνπνίεζεο αλαπεξίαο (Κ.Δ.Π.Α) ,ππεξεζίεο πγείαο , γηαηξνύο , ηαηξηθά θέληξα
 Σπληαγνγξάθεζε θαη πξνκήζεηα θαξκάθσλ
 Παξαθνινύζεζε ηήξεζεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ
 Γηαζθάιηζε αηνκηθήο πγηεηλήο
 Καζεηεξηαζκόο
 Αηκνιεςίεο
 Δλεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε ηεο νηθνγέλεηαο γηα ηε θξνληίδα ηνπ αζζελή
3. ΟΙΚΟΓΔΝΔΙΑΚΟ ΒΟΗΘΟ:
 Γηαηήξεζε ηεο πγηεηλήο θαη θαζαξηόηεηα ηεο νηθίαο
 Πξνεηνηκαζία θαγεηνύ θαη ζίηηζε
 Φξνληίδα θξεβαηηνύ
 Υπνβνήζεζε ζηε κεηαθίλεζε
 Σπληαγνγξάθεζε θαη πξνκήζεηα θαξκάθσλ
 Παξαθνινύζεζε ηήξεζεο θαξκαθεπηηθήο αγσγήο θαη ρνξήγεζε θαξκάθσλ
 Φξνληίδα εκθάληζεο
 Γηαζθάιηζε αηνκηθήο πγηεηλήο
 Αγνξέο εηδώλ πξώηεο αλάγθεο
 Γηεθπεξαίσζε ππνζέζεσλ ζε Γ.Δ.Κ.Ο
 Σπληξνθηά

