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Έναρξη Λειτουργίας Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια στο Δήμο

Ωραιοκάστρου

Συμβουλευτικός Σταθμός για την Άνοια πρόκειται να λειτουργήσει στο

Δήμο  Ωραιοκάστρου.  Ο  σταθμός  συστήνεται  με  πρωτοβουλία  του

δημάρχου  Ωραιοκάστρου,  Παντελή  Τσακίρη  και  ενέργειες  της

εντεταλμένης συμβούλου Κοινωνικής Πολιτικής,  Χριστίνας Ζάπρα, στο

πλαίσιο  του  προγράμματος  «Δημιουργία  δικτύου  Συμβουλευτικών

Σταθμών  για  την  άνοια  στους  Δήμους  της  Ελλάδας».  Το  πρόγραμμα

αποτελεί ένα καινοτόμο μοντέλο παροχής υπηρεσιών για την άνοια, το

οποίο  υλοποιεί  η  Εταιρεία  Alzheimer  Αθηνών,  σε  συνεργασία  με  το

Ελληνικό  Διαδημοτικό  Δίκτυο  Υγιών  Πόλεων  (ΕΔΔΥΠΠΥ),  στο  οποίο

πρόεδρος είναι ο περιφερειάρχης Αττικής, Γιώργος Πατούλης.

Το έργο αφορά στη δημιουργία Συμβουλευτικών Σταθμών για την Άνοια

στους  Δήμους  της  Ελλάδας,  ώστε  να  υποστηρίζονται  και  να

εξυπηρετούνται άτομα με προβλήματα μνήμης και άνοια καθώς και οι

φροντιστές  τους.  Στο  πλαίσιο  της  λειτουργίας  των  Συμβουλευτικών

Σταθμών, υποστηρίζεται η δικτύωση και η διασύνδεση, τόσο οριζόντια -

μέσα  στις  δομές  τοπικής  αυτοδιοίκησης-  όσο  και  με  εξειδικευμένες

υπηρεσίες υγείας και ψυχικής υγείας,  διασφαλίζοντας το συνεχές της

φροντίδας.

"Στο Δήμο Ωραιοκάστρου μαζί με την Εταιρεία Alzheimer Αθηνών και το

Ελληνικό  Διαδημοτικό  Δίκτυο  Υγιών  Πόλεων  κάνουμε  ένα  πολύ

σημαντικό  βήμα  για  την  εξυπηρέτηση  των  συνδημοτών  μας  που

αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης και άνοια με τη δημιουργία του

Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια, καθώς αποκτούν πρόσβαση σε

υπηρεσίες  συνεχούς  φροντίδας",  τονίζει  η  εντεταλμένη  σύμβουλος

Κοινωνικής Πολιτικής του δήμου Ωραιοκάστρου, Χριστίνα Ζάπρα.



Ποιος μπορεί να έρθει σε επαφή με το Συμβουλευτικό Σταθμό;

Άτομα που αντιμετωπίζουν προβλήματα μνήμης, μέλη των οικογενειών

τους οποιασδήποτε ηλικίας, άτομα άνω των 65 ετών που επιθυμούν να

εξεταστούν  ή  να  συμμετέχουν  σε  δράσεις  πρόληψης,  επαγγελματίες

υγείας  και  ψυχικής  υγείας,  εργαζόμενοι  σε  τοπικούς  φορείς  και

οποιοσδήποτε ενδιαφέρεται να ενημερωθεί για την άνοια.

Ο  Συμβουλευτικός  Σταθμός  θα  λειτουργεί  κάθε  Παρασκευή,  κατόπιν

ραντεβού που θα μπορούν να κλείσουν οι ενδιαφερόμενοι καλώντας

στο τηλέφωνο 2313304068. Υπεύθυνες είναι η Θεονύμφη Λαμπάκη και

η Φανή Τσαλγιάννη. 

Τα εγκαίνια του Συμβουλευτικού Σταθμού για την Άνοια θα γίνουν την

Πέμπτη 3 Σεπτεμβρίου 2020 και ώρα 11.00 στα γραφεία της Κοινωνικής

Υπηρεσίας του Δήμου Ωραιοκάστρου (Αργυρουπόλεως 4). 

Στην εκδήλωση θα ισχύουν μέτρα προστασίας από την πανδημία Covid-

19.


