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Η περιφερειακή αρχή προχώρησε σε έργα υποστήριξης των πολιτών που έχουν ανάγκη µε σκοπό την ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωσή τους
καθώς και συνέχισε επιτυχηµένα έργα της προηγούµενης Αρχής.

Αγωνιζόµαστε για µία

Χαράλαµπος Μπονάνος, Βασιλική Ντζελβέ

Σ

το πλαίσιο του θεσµού Solidarity Days, την Πέµπτη, 09 ∆εκεµβρίου πραγµατοποιήθηκε διαδικτυακή εκδήλωση - συζήτηση στρογγυλής τραπέζης
«Πρόσβαση Χωρίς Εξαιρέσεις» µε σκοπό την προώθηση της έννοιας της προσβασιµότητας.

Η εκδήλωση διοργανώθηκε από την Περιφέρεια
∆υτικής Ελλάδας και το Ίδρυµα, Λήδας Νανάς και Σπύρου ∆ούκα µε χορηγό επικοινωνίας την Εφηµερίδα «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ»
και υποστηρικτή την εταιρεία Data Consultants.
Η έναρξη της εκδήλωσης πραγµατοποιήθηκε από τον συντονιστή της εκδήλωσης Αντώνη Χαροκόπο, Πρόεδρο ΠΟΜΑµεΑ ∆Ε
& ΝΙΝ, ο οποίος απεύθυνε έναν σύντοµο χαιρετισµό και µία µικρή εισαγωγή για την εκδήλωση. Στη συνέχεια ο Χαράλαµπος
Μπονάνος, αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας απεύθυνε χαιρετισµό τονίζοντας την σηµασία της προσβασιµότητας από όλους
σε δοµές και υπηρεσίες υγείας ιδιαίτερα τώρα τη δύσκολη εποχή που διανύουµε λόγω της πανδηµίας Covid-19. Τέλος χαιρετισµό απεύθυνε και η Βασιλική Ντζελβέ, µέλος ∆Σ Ιδρύµατος
«Λήδας, Νανάς & Σπύρου ∆ούκα» , εκφράζοντας την ιδιαίτερη
χαρά να συµµετέχει το Ιδρυµα σε τέτοιες δράσεις µε τόσο µεγάλο κοινωνικό αντίκτυπο.
Η έναρξη των παρουσιάσεων πραγµατοποιήθηκε από τη Χρυσάνθη Φραντζή, κοινωνική λειτουργός Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο η «ΜΕΡΙΜΝΑ» η οποία προέβη στην παρουσίαση του Προγράµµατος TECMED-Ανάπτυξη ενός διαπολιτισµικού, κοινωνικού - ηθικού µοντέλου φροντίδας για εξαρτώµενο πληθυσµό στη λεκάνη της Μεσογείου. Επειτα ο ∆ηµήτριος
Θεοδωρόπουλος, κοινωνικός λειτουργός και γενικός διευθυντής Σωµατείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ» µίλησε για το δικαίωµα της πρόσβασης στην υγεία για όλους και συγκεκριµένα για το πρόγραµµα «e-ΤΑΛΩΣ». Οι παρουσιάσεις ολοκληρώθηκαν µε τη Χριστίνα Μάλφα, επιστηµονικά υπεύθυνη Μονάδων Υπατία «ΚΛΙΜΑΚΑ» η οποία αναφέρθηκε στην Τηλεψυχιατρική και στην Παροχή υπηρεσιών ψυχικής υγείας.
Στο τέλος, πραγµατοποιήθηκε ανοιχτή συζήτηση κατά την οποία
οι συµµετέχοντες απάντησαν σε ερωτήσεις που έθεσε ο κ. Χαροκόπος, ενώ η Μαρία Ζαφειροπούλου, ∆ρ. γεροντολόγος, νοµικός µε εξειδίκευση στο δίκαιο υγείας παρουσίασε τα κύρια
συµπεράσµατα της εκδήλωσης.

Χαράλαµπος Μπονάνος
αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Αχαΐας

Á

πό την πρώτη στιγµή, ως περιφερειακή
αρχή, εντοπίσαµε την έλλειψη που υπάρχει στην Περιφέρειά µας, στις υπηρεσίες υποστήριξης των ηλικιωµένων που χρήζουν κοινωνικής πρόνοιας και φροντίδας.
Σε εθνικό επίπεδο η αύξηση των µη µεταδιδόµενων νοσηµάτων ενισχύει την απόκτηση µορφών αναπηρίας (όπως ο διαβήτης,
ανοϊκά σύνδροµα, καρδιακές νόσους). Σε
παγκόσµιο - ευρωπαϊκό και εθνικό επίπεδο ο αριθµός των ατόµων µε χρόνια προβλήµατα που χρήζει µακροχρόνιας φροντίδας αυξάνεται και κατά συνέπεια η ελάχιστη
υποχρέωση µας είναι να συµβάλλουµε στην
άµεση βελτίωση της ποιότητας ζωής τους.
Η πανδηµία που όλοι βιώνουµε έχει αναδείξει µε τον πλέον εµφατικό τρόπο την ανάγκη
της χρήσης νέων τεχνολογιών πληροφορικής στον τοµέα της υγείας για αποµακρυσµένη πρόσβαση σε πολλούς τοµείς της δηµόσιας υγείας. Το δικαίωµα στην υγεία στην
εργασία, στη ίση αναγνώριση έναντι του νόµου για όλους του πολίτες στην Ελλάδα θεωρείται αυτονόητο. Το δικαίωµα στην προσβασιµότητα αποτελεί πρωταρχική προϋπόθεση ώστε όλα τα άτοµα να ζουν ανεξάρτητα και να συµµετέχουν πλήρως και ισότιµα
στην κοινωνία.
Με τα δεδοµένα αυτά που έχουµε, η περιφερειακή αρχή προχώρησε σε έργα υποστήριξης των πολιτών που έχουν ανάγκη
µε σκοπό την ανεξάρτητη και ασφαλή διαβίωση τους καθώς και συνέχισε επιτυχηµένα έργα της προηγούµενης Αρχής. Προς αυτήν την κατεύθυνση υλοποιούµε το έργο Παροχή Υπηρεσιών Αυτόνοµης ∆ιαβίωσης και
Ασφαλούς Γήρανσης Ηλικιωµένων ενώ παράλληλα έχει υπογραφεί Μνηµόνιο Συνεργασίας µε την ΠΟΜΑµεΑ ∆Ε και ΝΙΝ όπου
ανάµεσα στους στόχους µας είναι η διασφάλιση της προσβασιµότητας των ΑµεΑ στις
σχολικές δοµές και στην κοινωνία. Φυσικά
στηρίζουµε κάθε δράση, όπως η σηµερινή
που στόχο έχει την ενηµέρωση στα θέµατα
προσβασιµότητας των πολιτών και ιδιαίτερα
των ηλικιωµένων και των ευπαθών οµάδων.

Βασιλική Ντζελβέ

έλος ∆Σ Ιδρύατος «Λήδας,
Νανάς & Σπύρου ∆ούκα»
Ο σκοπός του Ιδρύµατος «Λήδας, Νανάς &
Σπύρου ∆ούκα» είναι να βρίσκεται κοντά
στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες της πόλης µας και να τις υποστηρίζει µε κάθε δυνατό τρόπο. Σήµερα µας δίνεται η δυνατότητα µε τη βοήθεια της Περιφέρειας ∆υτικής Ελλάδας να συµµετέχουµε σε µία δράση που έχει ιδιαίτερο ενδιαφέρον για την
κοινωνία, καθώς η πρόσβαση αφορά όλους
τους πολίτες. Ωστόσο, θα πρέπει να σταθούµε κυρίως στις ευπαθείς οµάδες, στους ανθρώπους που δεν έχουν τη δυνατότητα να
µπορούν να εξυπηρετηθούν όπως ένας υγιής άνθρωπος. Θα πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη έµφαση σε ανθρώπους οι οποίοι αντιµετωπίζουν σοβαρά προβλήµατα υγείας. Ολοι
οι πολίτες θα πρέπει να έχουν τη δυνατότητα της πρόσβασης στις δηµόσιες υπηρεσίες
υγείας και κοινωνικής µέριµνας µε φυσικό
ή ηλεκτρονικό τρόπο, ώστε όλοι να λαµβάνουν βοήθεια και φροντίδα, όπως απαιτείται
σε µία δηµοκρατική χώρα στην οποία εφαρµόζονται οι κανόνες δικαίου. Το δικαίωµα
πρόσβασης στο τοµέα της υγείας, στις κοινωνικές υπηρεσίες είναι δικαίωµα συνταγµατικά κατοχυρωµένο. Χαίροµαι που δόθηκε η δυνατότητα και η τιµή να παρευρίσκοµαι στην εκδήλωση.

Αντώνης Χαροκόπος
πρόεδρος ΠΟΜΑεΑ ∆Ε & ΝΙΝ

Ó

το πλαίσιο της εκδήλωσης είναι πολύ σηµαντικό να αναδείξουµε τη σηµασία της
προσβασιµότητας για την ευηµερία των
πολιτών και τον κρίσιµο ρόλο που διαδραµατίζει σε διαφορετικά επίπεδα και τοµείς,
όπως η πρόσβαση σε υπηρεσίες υγείας, σε
κοινωνικές υπηρεσίες και σε υπηρεσίες προάσπισης, διεκδίκησης των δικαιωµάτων, αλλά και σε διαφορετικές οµάδες πληθυσµού,
όπως οι ευπαθείς οµάδες, οι ασθενείς, τα
εξαρτώµενα µέλη. Επιπλέον, η υγειονοµική κρίση και οι αλλαγές που έχει επιφέρει
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Ο σκοπός του Ιδρύµατος «Λήδας, Νανάς & Σπύρου ∆ούκα» είναι να βρίσκεται κοντά στις ευάλωτες κοινωνικές οµάδες της πόλης µας
και να τις υποστηρίζει µε κάθε δυνατό τρόπο.

κοινωνία χωρίς ανισότητες
> Το δικαίωµα
στην
προσβασιµότητα
αποτελεί
πρωταρχική
προϋπόθεση
ώστε όλα τα
άτοµα να ζουν
ανεξάρτητα και
να συµµετέχουν
πλήρως και
ισότιµα στην
κοινωνία

Χρυσάνθη Φραντζή, ∆ηµήτρης Θεοδωρόπουλος, Μαρία Ζαφειροπούλου, Αντώνης Χαροκόπος, Χριστίνα Μάλφα

η πανδηµία στην καθηµερινότητα, επιδείνωσε ακόµα περισσότερο το αίσθηµα της αποµόνωσης των ηλικιωµένων και γενικότερα
των πολιτών που κατοικούν σε αποµακρυσµένες περιοχές και δεν έχουν άµεση πρόσβαση σε υπηρεσίες.
Συνεπώς, φαίνεται πως η πανδηµία δηµιούργησε νέες ανάγκες και ανέδειξε ακόµα
περισσότερο την ανάγκη δηµιουργίας σύγχρονων κοινωνικών υπηρεσιών και υπηρεσιών υγείας, στις οποίες θα έχουν δικαίωµα πρόσβασης, αποµακρυσµένα ή µη, όλοι
οι πολίτες. ∆υστυχώς φανέρωσε επιπλέον
τις σοβαρές ελλείψεις που αντιµετωπίζει το
εθνικό σύστηµα υγείας και είναι απαραίτητη η ανάληψη µέτρων στήριξης για την καθολική πρόσβαση των ατόµων µε αναπηρία στο σύστηµα υγείας και την υγειονοµική προστασία χωρίς αποκλεισµούς και διακρίσεις µε γνώµονα τη δηµιουργία ενός περιεκτικού, προσβάσιµου και βιώσιµου κόσµου µε την ενεργή συµµετοχή των ατόµων
µε αναπηρία, των χρόνιων πασχόντων και
των οικογενειών τους.

Χρυσάνθη Φραντζή

κοινωνική λειτουργός στο ΘΠΚ
«ΜΕΡΙΜΝΑ», communication manager
Ευρωπαϊκού Προγράατος TECMED

Ô

ο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο «ΜΕΡΙΜΝΑ» για άτοµα µε νοητική υστέρηση
στο πλαίσιο της εκδήλωσης «Πρόσβαση
χωρίς εξαιρέσεις» µε θέµα παρουσίασε το
Ευρωπαϊκό Πρόγραµµα TECMED στο οποίο
συµµετέχει τονίζοντας τα πιο καίρια σηµεία
του αλλά και την καινοτοµία που το χαρακτηρίζει. Το Ευρωπαϊκό πρόγραµµα TECMED
«Ανάπτυξη ενός διαπολιτισµικού, κοινωνικού-ηθικού µοντέλου φροντίδας για τον εξαρτώµενο πληθυσµό στη λεκάνη της Μεσογείου» απευθύνεται σε ηλικιωµένα άτοµα 65+
που είναι εξαρτώµενα ή βρίσκονται σε αυξηµένο κίνδυνο κοινωνικού αποκλεισµού ενώ
παράλληλα ενδυναµώνει και παρέχει στήριξη σε τυπικούς και άτυπους φροντιστές µέσα
από τα χρήση των εργαλείων του.
Μέσα από την χρήση µιας διαδικτυακής πλατφόρµας παρέχεται πλούσιο υλικό ενδυνάµωσης όπως: ∆ωρεάν πρόσβαση σε Ανοικτούς/
Ελεύθερους Εκπαιδευτικούς Πόρους, γνώσεις και δεξιότητες, υποστηρικτικές υπηρεσίες
φροντίδας, δυνατότητα αποµακρυσµένης διεπαφής φροντιστών, ηλικιωµένων και επαγγελµατιών υγείας και κοινωνικής µέριµνας
και εξατοµικευµένα σενάρια φροντίδας και

Αντώνης Χαροκόπος, Χαράλαµπος Μπονάνος

ψυχοκοινωνικής στήριξης. Μοναδικό όραµα η αναβάθµιση καθηµερινών δραστηριοτήτων και κοινωνικών παροχών στην ευαίσθητη αυτή ηλικιακή οµάδα καθώς και η
ενθάρρυνση και προώθηση συνεργειών µε
ξεχωριστούς στον χώρο φορείς για την βιωσιµότητα του Εργου και την υλοποίηση των
αναµενόµενων επιτευγµάτων.

∆ηµήτριος Θεοδωρόπουλος
κοινωνικός λειτουργός και γενικός
διευθυντής Σωατείο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ»

Ô

ο πρόγραµµα «e-TAΛΩΣ: Μηχανισµοί
συνηγορίας ηλικιωµένων ασθενών µε
χρόνιες παθήσεις και των φροντιστών
τους» θα θέλαµε να αποτελέσει µία καλή
πρακτική για το ζήτηµα της προσβασιµότητας στο χώρο της υγείας. Από τον Νοέµβριο 2020 το Σωµατείο σε συνεργασία
µε το Ελληνικό ∆ίκτυο Καταγµάτων Ευθραυστότητας-FFN GR, υλοποιεί το έργο
«e-TAΛΩΣ: Μηχανισµοί συνηγορίας ηλικιωµένων ασθενών µε χρόνιες παθήσεις και
των φροντιστών τους», το οποίο χρηµατοδοτείται από το πρόγραµµα Active citizens
fund. Τη διαχείριση της επιχορήγησης του
προγράµµατος Active citizens fund για την
Ελλάδα έχουν αναλάβει από κοινού το Ίδρυµα Μποδοσάκη και το SolidarityNow. Το
έργο στοχεύει στην ευαισθητοποίηση, ενδυνάµωση, δικτύωση, συµβολή στη λήψη αποφάσεων των ηλικιωµένων µε χρόνια νοσήµατα και συλλόγων ασθενών που
δραστηριοποιούνται στην Περιφέρεια ∆υτικής Ελλάδας, µε ιδιαίτερη πρόβλεψη για
τις αποµακρυσµένες περιοχές. Τα προβλή-

µατα που έχουµε εντοπίσει είναι ότι υπάρχει ελλιπής γνώση σε σχέση µε την ασθένεια την οποία αντιµετωπίζουν, ανάγκη της
συµµετοχής των ατόµων στα κέντρα λήψης
αποφάσεων, ανάγκη να δικτυωθούν και οι
φορείς και οι ασθενείς ώστε να υπερασπίζονται τα δικαιώµατα τους. Επιπλέον, κατά τη διάρκεια της πανδηµίας αναδύθηκαν
και άλλα προβλήµατα που συνδέονται µε
την προσβασιµότητα, καθώς τα άτοµα µε
χρόνια προβλήµατα υγείας δεν είχαν την
επιθυµητή πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας καθώς, όπως ήταν αναµενόµενο, δόθηκε έµφαση στα περιστατικά covid.

Χριστίνα Μάλφα

επιστηονικά υπεύθυνη Μονάδων
Υπατία «ΚΛΙΜΑΚΑ»

Ç

αυξανόµενη ανάγκη για παροχή υπηρεσιών
ψυχικής υγείας, που συχνά υπερβαίνει το
ανθρώπινο δυναµικό που διατίθεται και
η σύγχρονη ανάγκη πλήρους κάλυψης της
περιφέρειας µε υπηρεσίες ψυχικής υγείας,
σε συνδυασµό µε τις δύσκολες και απαιτητικές συνθήκες που δηµιούργησε η πανδηµία της νόσου Covid-19 αποτελούν σηµαντικές προκλήσεις για τον χώρο της υγείας,
λαµβάνοντας υπόψη τόσο των γεωγραφικών
περιορισµών όσο και των περιορισµό των
οικονοµικών πόρων, ενώ η έλλειψη πρόσβασης σε κατάλληλη φροντίδα παραµένει
ένα µείζον θέµα στην ελληνική κοινωνία. Οι
οικονοµικές συνθήκες, η γεωγραφική τοποθεσία και το συνεχές στίγµα γύρω από την
ανάγκη ψυχολογικής βοήθειας παραµένουν
κύρια εµπόδια όσον αφορά στην πρόσβαση

σε υπηρεσίες ψυχικής υγείας.
Η Τηλεψυχιατρική, µια πρακτική στον χώρο της υγείας στην οποία η ΚΛΙΜΑΚΑ κατέχει την τεχνογνωσία τα τελευταία 20 χρόνια, αναφέρεται κυρίως στην ψυχιατρική αξιολόγηση και φροντίδα µέσω της τηλεπικοινωνιακής τεχνολογίας, ενώ αδιαµφισβήτητη είναι η χρησιµότητά της στην εκπαίδευση των επαγγελµατιών και στην αγωγή υγείας της κοινότητας. Αποτελεί κλάδο της τηλεϊατρικής και επιστηµονικό κλάδο της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας. Η τηλεψυχιατρική έχοντας στον άξονα της την παροχή
υπηρεσιών ψυχικής υγείας, µέσω τεχνολογιών επικοινωνίας και πληροφορικής φαίνεται πια να είναι η απάντηση στις ανάγκες
του αποκλεισµένου ή αποµακρυσµένου πληθυσµού ενώ η αξιοποίηση των πλεονεκτηµάτων της είναι σαφές ότι θα µπορούσε να
λειτουργήσει καταλυτικά στη διασφάλιση των
δικαιωµάτων του πληθυσµού στην πρόσβαση στις υπηρεσίες υγείας.

Μαρία Ζαφειροπούλου,

∆ρ. γεροντολόγος, νοικός
ε εξειδίκευση στο δίκαιο υγείας
Είναι σηµαντικό να δώσουµε έµφαση στα εργαλεία, σε καινοτόµες µεθόδους και προσεγγίσεις των τοπικών φορέων έτσι ώστε να φτάσουµε στον πολίτη, στον ασθενή και σε όσους
έχουν ανάγκη. Η πρόσβαση αφορά τόσο την
υγεία όσο και την κοινωνική µέριµνα, µιλάµε
για υπηρεσίες αλλά και δοµές ευπαθών οµάδων πληθυσµού (ηλικιωµένοι, ψυχικά ασθενείς, άτοµα που έχουν βρεθεί σε αποµόνωση
λόγω της υγειονοµικής κρίσης) καθώς και του
γενικού πληθυσµού. Αρχικά χρειάζεται η συσπείρωση δυνάµεων, η συνεργασία των φορέων, η διεπιστηµονική προσέγγιση των ζητηµάτων και η χρήση σωστών εργαλείων έτσι
ώστε να καταφέρουµε να φτάσουµε στην προάσπιση και στη διεκδίκηση των δικαιωµάτων
µε οποιοδήποτε τρόπο.
Τα ηλεκτρονικά µέσα µας δίνουν την ευκαιρία να φτάσουµε στο άτοµο που έχει ανάγκη.
Εννοείται ότι υπάρχουν πάντα οι εναλλακτικές λύσεις, όπως είναι οι διά ζώσης συναντήσεις και η προσωποποιηµένη πληροφόρηση. Στο πλαίσιο της συζήτησης µας αναφερθήκαµε στην σηµαντικότητα της πρόσβασης και της ενηµέρωσης του ασθενούς και
του πολίτη αναδεικνύοντας το σηµαντικό έργο που επιτελούν οι τοπικοί φορείς της κοινωνίας µας. Το solidarity days ήρθε λοιπόν
εδώ για να µπορέσει να εκπροσωπήσει τους
πολίτες και να αναπτύξει συνέργειες.

