
ΠΑΡΟΧΗ TABLET
Για πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες, το νοσοκοµείο έχει τη δυνατότητα να 
διαθέσει στον χώρο του δωρεάν tablet µε σύνδεση στο διαδίκτυο, που καθαρίζεται και 
φυλάσσεται µετά από την αναγκαία χρήση.

KΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ COVID-19 

Πρόγραµµα υποστήριξης 
νοσούντων, συγγενών και ευπαθών οµάδων

- µε χρηµατοδότηση, συντονισµό και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας -- µε χρηµατοδότηση, συντονισµό και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας -

ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΡΓΩ»

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

Κέντρο Ηµέρας Βαβέλ
για την ψυχική υγεία µεταναστών

συν -ειρµός
αµκε Κοινωνικής Αλληλεγγύης

Φορέας Ψυχοκοινωνικής Αποκατάστασης
Οικοτροφείο «µαζί», Κ.Καρτάλη 227 Βόλος τηλ.2421041723
Κέντρο Ηµέρας Κ.Η.Π.Ο.Σ, Μεταµορφώσεως 23α Βόλος τηλ,2421031993
Προστατευόµενο ∆ιαµέρισµα, Μεταµορφώσεως 37 Βόλος

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΛΩΤΟΣ»

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ



  Αισθανόµαστε θλίψη, πίεση και άγχος
που δεν µπορούµε να διαχειριστούµε µόνοι.

  Έχουµε διαταραγµένο ύπνο.

  Τρώµε µόνο για συντήρηση, έχουµε µείωση 
βάρους.

  Αισθανόµαστε φόβο, µοναξιά
και ανασφάλεια. 

  ∆εν µπορούµε να µοιραστούµε
µε φίλους και συγγενείς
ότι νοσούµε, γιατί φοβόµαστε

πως θα µας απορρίψουν.

Στο πρόγραµµα µπορούν 
να συµµετέχουν:

  Άτοµα που νοσούν από covid -19 
ή συγγενείς νοσούντων.  

  Άτοµα µε αναπηρίες ή χρόνιες 
παθήσεις που έχουν  νοσήσει ή 
έχουν υποκείµενα νοσήµατα.

  Ευάλωτες οµάδες πληθυσµού 
που χρήζουν ψυχοκοινωνικής 
υποστήριξης.

Το Πρόγραµµα Ψυχοκοινωνικής 

Υποστήριξης ασθενών µε covid 19, των 

συγγενών τους καθώς και όσων πλήττονται 

από την πανδηµία υλοποιείται πανελλαδικά

- µε χρηµατοδότηση, συντονισµό και 
εποπτεία του Υπουργείου Υγείας -

από 25 Κέντρα Ηµέρας και 
Κινητές Μονάδες Φορέων Ψυχικής Υγείας 
της Οµοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής 
Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας ΑΡΓΩ.

Το πρόγραµµα στοχεύει στην παροχή 
ψυχολογικής υποστήριξης και ενδυνάµωσης 
από απόσταση σε άτοµα που δεν έχουν 
πρόσβαση σε ψυχοθεραπευτικές υπηρεσίες 
από κοντά, είτε λόγω της πανδηµίας είτε 
λόγω γεωγραφικών περιορισµών.

ΕΙΜΑΣΤΕ ∆ΙΠΛΑ ΣΑΣ
Για να µην είναι κανείς µόνος σε αυτή τη δύσκολη και πρωτόγνωρη κατάσταση 

KΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ 
ΑΠΕΝΑΝΤΙ
ΣΤΟΝ COVID-19:
Πρόγραµµα υποστήριξης 
νοσούντων, συγγενών και 
ευπαθών οµάδων

ΠΟΤΕ ΑΝΑΖΗΤΟΥΜΕ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ;

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Προκειµένου ο ενδιαφερόµενος να συµµετέχει στο πρόγραµµα: 

  Επικοινωνεί ο ίδιος  ηλεκτρονικά (sms, email, µήνυµα whatsapp, viber, messenger, skype)
ή τηλεφωνικά. 

  Αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας του και το αίτηµά του. 

  Στη συνέχεια λαµβάνει έναν µοναδικό αριθµό εξυπηρετούµενου.

  Ακολουθεί µια πρώτη τηλεφωνική/διαδικτυακή συνάντηση µε επαγγελµατία ψυχικής υγείας 
και µια αρχική συνεδρία γνωριµίας. 

  Σε συνεργασία µε τον εξυπηρετούµενο και το οικείο περιβάλλον του οργανώνεται η 
παρέµβαση (ψυχοκοινωνική υποστήριξη, ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες, παραποµπή σε 
εξειδικευµένες υπηρεσίες)

∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ
Η υπηρεσία παρέχεται ανώνυµα, εµπιστευτικά και διασφαλίζεται η προστασία των 
προσωπικών δεδοµένων. Η υποστήριξη παρέχεται, είτε µέσω ψηφιακών εφαρµογών, 
είτε µέσω τηλεφώνου. Η δυνατότητα επιλογής αφήνεται στους εξυπηρετούµενους.


