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Title

Δράσεις Παροχής Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας στην κοινότητα από την Κινητή
Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου
Mental Health Services in the community by Mobile Mental Health Unit of Chios
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European Social Fund (ESF)

Περιγραφή *
Project description

Η Κινητή Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου μέσω του υποέργου «Υπηρεσίες κατ’ οίκον
νοσηλείας και ειδικής φροντίδας ψυχικής υγείας» στα πλαίσια της προτεινόμενης
πράξης θα σχεδιάζει ένα εξατομικευμένο πρόγραμμα υποστήριξης των ασθενών
και της οικογένειας τους σε περιόδους κρίσεων της νόσου, προτείνοντας άμεσα
ένα εντατικό πλήρες θεραπευτικό πρόγραμμα. Επίσης μέσω του υποέργου
«Ενίσχυση Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου με παιδοψυχιατρικές
υπηρεσίες» θα προσφέρει ολοκληρωμένη διαγνωστική αξιολόγηση και
συγκεκριμένη θεραπευτική πρόταση για όλες τις πιθανές παιδοψυχιατρικές
νοσολογικές οντότητες ή ψυχολογικές δυσκολίες που μπορεί να εκδηλωθούν σε
παιδιά. Τέλος, για την κάλυψη των αναγκών μετακίνησης των στελεχών της ΚΜΨΥ
Χίου στα πλαίσια υλοποίησης της προτεινόμενης πράξης, κρίνεται αναγκαία η
προμήθεια αυτοκινήτου.
Γενικότερα η υλοποίηση της πράξης στοχεύει στην παροχή αξιόπιστων και
ποιοτικών υπηρεσιών σε άτομα που αντιμετωπίζουν ψυχικές δυσκολίες. H Κινητή
Μονάδα Ψυχικής Υγείας Χίου με την λειτουργία της θα είναι σε θέση να προσφέρει
βελτιωμένες / διευρυμένες υπηρεσίες προς τους ωφελούμενούς της.
Οι ανωτέρω υπηρεσίες παρέχονται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 7:00
έως και τις 15:00, για δεκαοχτώ (18) μήνες, με έναρξη στις 1/10/2019, στις
εγκαταστάσεις της Κινητής Μονάδας Ψυχικής Υγείας Χίου, Εγκρεμού 30, Χίος

καθώς και στα κατά τόπους περιφερειακά ιατρεία που μεταβαίνει η ΚΜΨΥ Χίου ή
κατ’ οίκον εφόσον κρίνεται αναγκαίο.

The Mobile Mental Health Unit of Chios through the sub-project "Home Care and
Special Mental Health Services" in the framework of the proposed operation will
design a personalized program to support patients and their families in times of
crisis, immediately recommending a single program. Also through the sub-project
"Strengthening the Mobile Mental Health Unit of Chios with child psychiatric
services" it will offer a complete diagnostic evaluation and specific treatment
proposal for all possible child psychiatric nosological entities or psychological
difficulties that may occur in children. Finally, in order to cover the transportation
needs of the executives of KMPSY Chios in the context of the implementation of the
proposed act, it is considered necessary to supply a car.
In general, the implementation of the practice aims to provide reliable and quality
services to people with mental difficulties. The Mobile Mental Health Unit of Chios
with its operation will be able to offer improved / expanded services to its
beneficiaries.
The above services are provided from Monday to Friday from 7:00 to 15:00, for
eighteen (18) months, starting on 1/10/2019, at the premises of the Mobile Mental
Health Unit of Chios, 30 Egremou, Chios as well as in the local regional clinics where
the KMPSY of Chios goes or at home if it is deemed necessary.

