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Μέγαρα, 22 Αυγούστου 2022

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Σε πλήρη δράση οι Κοινωνικές Υπηρεσίες του Δήμου Μεγαρέων:
Ιδρύεται στα Μέγαρα Κέντρο Ανοιας τελικού σταδίου,
Κέντρο Ημέρας και Εκπαιδευτικό Κέντρο
Δεν έχουν σταματήσει ούτε για μία στιγμή οι δράσεις των Κοινωνικών υπηρεσιών
του Δήμου Μεγαρέων παρά το γεγονός, ότι βρισκόμαστε στη μέσα του καλοκαιριού.
Όλα τα προγράμματα του Δήμου βρίσκονται σε πλήρη εξέλιξη και προσφέρουν
τεράστιο κοινωνικό έργο για τη στήριξη των πολιτών, οι οποίοι έχουν ανάγκες και διαβιούν
σε δύσκολες καταστάσεις, που αφορούν είτε σε οικονομικές συνθήκες είτε σε κοινωνικές
ιδιαιτερότητες (οικογενειακά προβλήματα, υγεία, ανεργία, άτομα με ειδικές δεξιότητες
κλπ.).
Το Κοινωνικό Φαρμακείο, το Κοινωνικό Παντοπωλείο, τα συσσίτια, το ΚΕΠ Υγείας
και τα λοιπά προγράμματα που υλοποιούνται για την υποστήριξη των οικονομικά
ασθενέστερων συμπολιτών εν μέσω της πανδημίας συμβάλλουν θετικά στην δημιουργία
συνθηκών ανακούφισης στην καθημερινή τους ζωή και δίνουν λύσεις σε χρόνια
προβλήματα σε μεγάλο αριθμό ωφελουμένων.
Μια πρωτοποριακή ενέργεια και καινοτόμα εφαρμογή ξεκίνησε να υλοποιείται στα
Μέγαρα με την υπογραφή συμφωνητικού συνεργασίας, διάρκειας δέκα (10) ετών μεταξύ
του Δήμου Μεγαρέων και της Α.Μ.Κ.Ε. Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής Ψυχολογίας Αστική μη
κερδοσκοπική Εταιρεία,
με τον διακριτικό τίτλο «Ελληνική Εταιρεία Ιατρικής
Ψυχολογίας», με σκοπό την ανάπτυξη Μονάδας αντιμετώπισης της Άνοιας τελικού
σταδίου, Κέντρου Ημέρας και Εκπαιδευτικού Κέντρου.
Αντικείμενο του ως άνω συμφωνητικού είναι η σύναψη συνεργασίας μεταξύ των
μερών, προκειμένου να αναπτυχθούν στα Μέγαρα, σε δημοτικό κτίριο που θα
παραχωρήσει ο Δήμος, τα παρακάτω:
Α) Μονάδα Ψυχικής Υγείας για πάσχοντες από άνοια τελικού σταδίου.
Η ως άνω Μονάδα θα είναι μία δομή υψηλού βαθμού προστασίας στην οποία θα
φιλοξενούνται για διαβίωση, θεραπεία και υποστήριξη πάσχοντες από άνοια τελικού
σταδίου και ως σκοπό θα έχει την βελτίωση της ποιότητας ζωής των ασθενών και την
ανακούφιση του φορτίου των φροντιστών.
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η Μονάδα είναι οι εξής:







Σταθερή και αυξημένη νοσηλευτική και ιατροφαρμακευτική στήριξη των ενοίκων με
εικοσιτετράωρη νοσηλευτική φροντίδα.
Παρηγορητική φροντίδα μέσω της εκτίμησης και αντιμετώπισης του πόνου, αλλά
και των ψυχολογικών, κοινωνικών και πνευματικών αναγκών των ασθενών
(Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας 2012) και φυσικοθεραπεία για επιβράδυνση της
σωματικής έκπτωσης/ διατήρηση σωματικών ικανοτήτων/ βελτίωση της σωματικής
τους κατάστασης.
Συνεργασία και στήριξη του συγγενικού περιβάλλοντος των ενοίκων
Ομαδικά και ατομικά προγράμματα ψυχοεκπαίδευσης και συμβουλευτικής για
συγγενικό περιβάλλον και φροντιστές.
Β) Μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κέντρο Ημέρας.

Το Κέντρο Ημέρας είναι ανοιχτού τύπου μονάδα ψυχοκοινωνικής υποστήριξης,
αποκατάστασης και επανένταξης. Απευθύνεται σε παιδιά, εφήβους, ενήλικες,
ηλικιωμένους αλλά και άτομα με ψυχικές διαταραχές (συμπεριλαμβανομένων του
φάσματος του αυτισμού και των ανοιών), νοητική στέρηση και δευτερογενείς ψυχικές
διαταραχές και στοχεύει στην αποτροπή της κοινωνικής απομόνωσης και
περιθωριοποίησης του ατόμου, στη βελτίωση εκείνων των δεξιοτήτων και ικανοτήτων που
επιτρέπουν την κοινωνική τους ενσωμάτωση και στην αύξηση της διεκδικητικής του
ικανότητας, ώστε να ασκεί τα δικαιώματα του ως πολίτης.
Οι υπηρεσίες που θα προσφέρει η Μονάδα είναι οι εξής:
- Εκτίμηση αναγκών, εκπόνηση και εφαρμογή εξατομικευμένων σχεδίων φροντίδας και
αποκατάστασης.
- Εκπαίδευση σε κοινωνικές και ατομικές δεξιότητες.
- Θεραπευτικές παρεμβάσεις σε ατομικό – ομαδικό επίπεδο.
- Ανάπτυξη και προαγωγή επαγγελματικών δεξιοτήτων.
- Ψυχαγωγικές και πολιτιστικές δραστηριότητες.
- Λειτουργία Κοινωνικής Λέσχης
- Προγράμματα υποστήριξης των οικογενειών.
Γ) Μία Μονάδα Ψυχικής Υγείας – Κινητή Μονάδα.
Έργο της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας θα είναι η παροχή υπηρεσιών πρόληψης και
νοσηλείας και ειδικής φροντίδας κατ’ οίκον, ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης και αγωγής
κοινότητας σε δυσπρόσιτες περιοχές και ειδικότερα:






η έγκαιρη διάγνωση – παρέμβαση για την πρόληψη της έναρξης της νόσου, ή της
υποτροπής της
η κατ’ οίκον παρέμβαση για την αντιμετώπιση και την διαχείριση της κρίσης
η κατ’ οίκον νοσηλεία και παρακολούθηση της φαρμακευτικής αγωγής, η
παρακολούθηση σε τακτικά χρονικά διαστήματα της εξέλιξης της νόσου και η
συνέχεια της ψυχιατρικής φροντίδας του ασθενούς.
η βοήθεια και η στήριξη του ασθενούς για την αντιμετώπιση των πρακτικών του
αναγκών και προβλημάτων με έμφαση στην εκμάθηση δεξιοτήτων και η
προετοιμασία του για τον τελικό στόχο που είναι η αυτόνομη διαβίωση .





η συμβουλευτική – υποστηρικτή παρέμβαση στην οικογένεια του ασθενούς με
στόχο την καλύτερη επικοινωνία τους και την μείωση του άγχους της οικογένειας
και του ίδιου του ασθενούς .
η καταπολέμηση του κοινωνικού στίγματος που βαραίνει τον ίδιο τον ασθενή και
την οικογένεια του μέσω προγραμμάτων αγωγής κοινότητας.

Εννοείται ότι για να υλοποιηθεί αυτή η συνεργασία και για να λειτουργήσουν οι νέες
δομές θα απασχοληθούν Γιατροί, Ψυχολόγοι, Κοινωνικοί λειτουργοί, Φυσιοθεραπευτές,
Εργοθεραπευτές, Νοσηλευτές, βοηθοί νοσηλευτές, Διοικητικό και λοιπό βοηθητικό
προσωπικό, καθώς και εξωτερικοί συνεργάτες.
** Ο Δήμος δεσμεύεται να παραχωρήσει στην Εταιρία το δημοτικό κτίριο για δέκα (10) έτη
και ότι η παραχώρηση αυτή θα λάβει χώρα άνευ χρηματικού αντιτίμου (δωρεάν
παραχώρηση). Η Εταιρία δεσμεύεται να παρέχει ΔΩΡΕΑΝ εξειδικευμένες υπηρεσίες
ψυχικής υγείας στους αιτούντες και λήπτες των παρεχόμενων υπηρεσιών της. Επίσης,
δεσμεύεται να καλύπτει πλήρως τις οικονομικές υποχρεώσεις του συμφωνητικού, με
χρηματοδότηση από Ευρωπαϊκά Διαρθρωτικά και Επενδυτικά Ταμεία (ΕΣΠΑ και Ταμείο
Ανάκαμψης), Περιφερειακά Ταμεία Ανάπτυξης ή/και από τον Τακτικό Προϋπολογισμό του
Υπουργείου Υγείας, όλα τα λειτουργικά έξοδα (ήτοι λογαριασμοί για ενέργεια, νερό,
τηλέφωνο, θέρμανση κ.τ.λ.), υπηρεσίες συντήρησης, καθαριότητας και ασφάλειας, αμοιβές
και έξοδα προσωπικού, δαπάνες καθημερινής διαβίωσης ωφελουμένων και ό,τι άλλο
απαιτείται για την ορθή και εγκεκριμένη λειτουργία των ως άνω Μ.Ψ.Υ., των οποίων θα
αναπτύξει στο ανωτέρω κατάλληλο ακίνητο. Η Εταιρία δεσμεύεται για τα ανωτέρω καθ’ όλη
τη διάρκεια λειτουργίας των ως άνω Μ.Ψ.Υ.
Τα οφέλη πολλαπλά για όλους τους δημότες χωρίς καμία οικονομική επιβάρυνση
γι’ αυτούς αλλά ούτε και για τον Δήμο.
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