«Παιδιατρική Κατ’Οίκον Νοσηλεία – Καίτη Παπαποστόλου» (ΠΚΟΝ)

Το Αριστοτέλειο Πανεπιστήµιο Θεσσαλονίκης, η Γ’ Παιδιατρική Κλινική του Πανεπιστηµίου και «Το
Χαµόγελο του Παιδιού» υλοποιούν από κοινού την ∆ράση, η οποία πραγµατοποιείται από την Γ΄
Παιδιατρική Κλινική και τον Οργανισµό µε σκοπό την ασφαλή νοσηλεία των παιδιών µε σοβαρό
χρόνιο πρόβληµα στο σπίτι τους, καθώς και την φροντίδα χρονίως πασχόντων παιδιών µε σοβαρή
πάθηση.

Η δράση απευθύνεται σε παιδιά από την Βόρεια Ελλάδα και ενδεικτικά σε παιδιά µε σοβαρή
αναπνευστική ανεπάρκεια, παιδιά µε νευροµυικά προβλήµατα, που χρειάζονται µηχανική υποστήριξη,
παιδιά µε κυστική ίνωση, παιδιά µε ογκολογικά προβλήµατα. Η εν λόγω δράση στηρίζει την
η

προσπάθεια που ξεκίνησε από το 2011 µε την ενίσχυση από την 4 ΥΠΕ ,του Πιλοτικού Ευρωπαικού
προγράµµατος (2013-2015) και του Υπουργείου υγείας (2016 + ) για την βοήθεια των µικρών
ασθενών και των οικογενειών τους.

Υπηρεσίες:


Εκπαίδευση των φροντιστών του παιδιού (γονέων ή κηδεµόνων) από την οµάδα ΠΚΟΝ για
την ασφαλή παραµονή του µικρού ασθενή στο σπίτι.



Τηλεφωνική επικοινωνία (τακτική και έκτακτη) των γονέων ή κηδεµόνων του ασθενούς, µε την
οµάδα ΠΚΟΝ και αντίστροφα.



Προγραµµατισµένες επισκέψεις ιατρού, νοσηλευτή, φυσικοθεραπευτή στο σπίτι.



Συνολική αντιµετώπιση και συνεχή επανεκτίµηση των πολύπλευρων προβληµάτων και της
εξέλιξής τους, µέσω καλού συντονισµού και συνεχούς επικοινωνίας όλων των εµπλεκοµένων
στη φροντίδα του παιδιού, στοχεύοντας στη καλύτερη ποιότητα ζωής της οικογένειας.



Μεταφορά και νοσηλεία του ασθενούς στο Νοσοκοµείο από όπου προέρχεται, ανεξαρτήτως
εφηµερίας, σε περίπτωση ανάγκης.
 Συνταγογράφηση φαρµάκων και υλικών για τον µικρό ασθενή και ψυχολογική υποστήριξη της
οικογένειας από την οµάδα ΠΚΟΝ.

Υλικοτεχνικές υποδοµές:
Για την υλοποίηση των παραπάνω η οµάδα ΠΚΟΝ, θα ενισχθεί βάσει του µνηµονίου συνεργασίας µε:


όχηµα εξοπλισµένο µε τα απαραίτητα µηχανήµατα για την κάλυψη των αναγκών των παιδιών
στο πλαίσιο των κατ΄οίκον επισκέψεων



τηλε-ιατρική, προκειµένου να υπάρχει άµεση συνεργασία µε τους θεράποντες ιατρούς του
παιδιού και να ελαττώνονται κατά το δυνατόν οι διακοµιδές και νοσηλείες στο Νοσοκοµείο.



Κινητές Ιατρικές Μονάδες εντατικής θεραπείας για νεογνά και παιδιά



την Εθνική Γραµµή για τα Παιδιά SOS 1056, που λειτουργεί «Το Χαµόγελο του Παιδιού». Οι
Γραµµή 1056 λειτουργεί 24 ώρες το 24ωρο, 365 ηµέρες τον χρόνο, πανελλαδικά,
στελεχωµένες µε εξειδικευµένο επιστηµονικό προσωπικό (Κοινωνικούς Λειτουργούς και
Ψυχολόγους).

Στελέχωση:
Η δοµή λειτουργίας της ΠΚΟΝ στηρίζεται σε συµβουλευτική επιτροπή εθελοντών, κυρίως ιατρών που
ασχολούνται µε τη νοσηλεία των µικρών ασθενών και οι οποίοι καθορίζουν τις δράσεις, ανάλογα µε τις
ανάγκες. Επίσης, στο πρόγραµµα απασχολείται µόνιµα νοσηλευτής του Ιπποκράτειου Νοσοκοµείου.
Στην ανωτέρω δοµή η συµβολή του µνηµονίου συνεργασίας περιλαµβάνει την ενίσχυση της δράσης
µε 2 παιδιάτρους, 1 νοσηλευτή, 1 φυσικοθεραπευτή και 1 διοικητικό υπάλληλο. Τέλος το Μνηµόνιο
στήριξης έχει ορίζοντα εξαετίας.

