ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ ΤΟΥ ΦΟΡΕΑ

KΑΝΕΙΣ ΜΟΝΟΣ
ΑΠΕΝΑΝΤΙ ΣΤΟΝ COVID -19

ΠΑΡΟΧΗ TABLET
Για την εξασφάλιση πρόσβασης παρέχονται δωρεάν tablet µε σύνδεση στο διαδίκτυο
στο χώρο εργασίας.

ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ΟΜΟΣΠΟΝΔΙΑ ΦΟΡΕΩΝ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ
ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ «ΑΡΓΩ»

Πρόγραµµα Υποστήριξης & Ενδυνάµωσης
Προσωπικού Υπηρεσιών Υγείας

ΚΕΝΤΡΟ ΗΜΕΡΑΣ «ΛΩΤΟΣ»

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

- µε χρηµατοδότηση, συντονισµό και εποπτεία του Υπουργείου Υγείας -

Κανένας µόνος απέναντι στον Covid:
Πρόγραµµα Υποστήριξης και Ενδυνάµωσης Προσωπικού Υπηρεσιών Υγείας
Το Πρόγραµµα Ψυχολογικής Υποστήριξης
– ενδυνάµωσης προσωπικού υγειονοµικών
µονάδων και του ΕΚΑΒ, υλοποιείται
πανελλαδικά µε τη χρηµατοδότηση,
το συντονισµό και την εποπτεία του
Υπουργείου Υγείας από 25 Κέντρα Ηµέρας
και Κινητές Μονάδες Φορέων Ψυχικής Υγείας
της Οµοσπονδίας Φορέων Ψυχοκοινωνικής
Αποκατάστασης και Ψυχικής Υγείας Αργώ.

Το πρόγραµµα στοχεύει στην
παροχή εξ αποστάσεως ψυχολογικής
υποστήριξης και ενδυνάµωσης ώστε
οι εξυπηρετούµενοι να βελτιώσουν
την ψυχική τους ανθεκτικότητα
για να αντιµετωπίσουν την όποια
επιβάρυνση επιφέρει η πανδηµία στην
καθηµερινότητά τους.

Απευθύνεται σε :
Άτοµα του Ιατρικού, Νοσηλευτικού
και Λοιπού προσωπικού των
µονάδων Υγείας και του ΕΚΑΒ
που εµφανίζουν ψυχολογική
επιβάρυνση, αυξηµένο άγχος,
έντονη σωµατική και ψυχική
κόπωση, σηµεία επαγγελµατικής
εξουθένωσης, έκθεση σε
ψυχοπιεστικές συνθήκες.

∆ΙΑ∆ΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΠΟΜΠΗΣ
Ο ενδιαφερόµενος επαγγελµατίας υγείας προκειµένου να συµµετάσχει στο πρόγραµµα
επικοινωνεί ο ίδιος είτε ηλεκτρονικά (sms, email, µήνυµα whatsapp, viber, messenger, skype)
είτε τηλεφωνικά.
Αναφέρει τα στοιχεία επικοινωνίας και το αίτηµά του και λαµβάνει ένα µοναδικό αριθµό
εξυπηρετούµενου.
Ακολουθεί µια πρώτη τηλεφωνική/διαδικτυακή συνάντηση γνωριµίας –περιγραφής του
αιτήµατος και στη συνέχεια µια δεύτερη διερεύνησης και αξιολόγησης των αναγκών του.
Η συνέχιση και η εξειδίκευση της παρέµβασης σχεδιάζεται από τη ∆ιεπιστηµονική
Θεραπευτική Οµάδα του προγράµµατος σε συνεργασία µε τον επαγγελµατία ψυχικής υγείας
και τον εξυπηρετούµενο.
∆ΙΑΤΗΡΗΣΗ ΑΝΩΝΥΜΙΑΣ
Η υπηρεσία παρέχεται ανώνυµα και εµπιστευτικά και διασφαλίζεται η προστασία των
προσωπικών δεδοµένων. Η υποστήριξη παρέχεται είτε µέσω ψηφιακών εφαρµογών,
µε ή χωρίς βιντεοκλήση (εικόνα), είτε µέσω τηλεφώνου χωρίς αποθήκευση των αριθµών
κλήσης. Η δυνατότητα επιλογής αφήνεται στους εξυπηρετούµενους.

