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Βασικές Πληροφορίες του Προγράμματος 
Υποστήριξης 

• Νόσος – Parkinson

• Εφαρμογή σε όλη την ελληνική επικράτεια

• > 5 χρόνια υλοποίησης του Προγράμματος Υποστήριξης

• > 450 ασθενείς

• Risk Minimization Plan

• Γραμμή Υποστήριξης 24 / 7

• Εξειδικευμένοι νοσηλευτές (Head Nurses)

• Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής

• Έρευνα ικανοποίησης ασθενών
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Νοσηλευτική Επίσκεψη Κατ’ Οίκον
Νοσηλευτικές επισκέψεις στην Οικία του ασθενούς, βάσει πρωτοκόλλου ή έκτακτες

Τηλεφωνικό Κέντρο Υποστήριξης
Στελεχωμένο από εξειδικευμένους Νοσηλευτές, 24h – 365 ημέρες το χρόνο
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Βασικές Υπηρεσίες Προγράμματος 
Υποστήριξης

Κατ Οίκον Παράδοση Φαρμάκου
Παράδοση φαρμάκου στην οικία του ασθενούς με πιστοποιημένη 
συσκευασία μεταφοράς 
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Ψυχολογική Υποστήριξη
Ψυχολογική Υποστήριξη ασθενών και φροντιστών από 
εξειδικευμένους Κλινικούς Ψυχολόγους 

Παρακολούθηση ασθενούς στο Νοσοκομείο 
Εξειδικευμένοι νοσηλευτές (Head Nurses) πραγματοποιούν την τιτλοποίηση του ασθενούς, 
ενημερώνοντας τον θεράπων γιατρό και λαμβάνοντας τις οδηγίες του 
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Χρήση Εφαρμογής από Νοσηλευτές 
Χρήση ηλεκτρονικής εφαρμογής από το νοσηλευτή, κατά τη 
διάρκεια της επίσκεψης του για αυτόματη ενημέρωση του 
θεράποντος γιατρού

Διαχείριση Υλικών Προγράμματος
Παρακολούθηση αναλώσιμου υλικού προγράμματος και διακίνηση του στους 
ασθενείς 
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Επιπλέον Υπηρεσίες Προγράμματος 
Υποστήριξης
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Αποστολές Υλικών στο εξωτερικό
Αποστολή ελαττωματικών υλικών στο εξωτερικό για επισκευή  

Risk Minimization Plan (RMP)
Διανομή εκπαιδευτικού υλικού ελαχιστοποίησης κινδύνου
σε ασθενείς και επαγγελματίες υγείας
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Αναφορές Ανεπιθύμητων Ενεργειών
Αναφορές Ανεπιθύμητων Ενεργειών και Παραπόνων Ποιότητας 



Ο θεράπων ιατρός 
(Νευρολόγος) επιλέγει 
τον κατάλληλο ασθενή 

Εισαγωγή ασθενούς στο 
Νοσοκομείο για Τιτλοποίηση από 

εξειδικευμένο νοσηλευτή, με 
οδηγίες του θεράποντος γιατρού 

Τοποθέτηση στομίας και 
σύνδεση με αντλία συνεχούς 

χορήγησης φαρμάκου

Κατ’ Οίκον Επισκέψεις Ασθενών 
βάσει πρωτοκόλλου, αλλά και 

έκτακτων περιστατικών (24h/7)

Μηνιαία Κατ’ Οίκον παράδοση 
Φαρμάκου  (ψυχρή αλυσίδα)

Κλήσεις Υποστήριξης Ασθενούς 
βάσει πρωτοκόλλου

Ψυχολογική Υποστήριξη 
Ασθενών & Φροντιστών

24 ωρη γραμμή Υποστήριξης για 
αντιμετώπιση έκτακτων 

καταστάσεων

Αναφορές Ανεπιθύμητων Ενεργειών 
& Παραπόνων Ποιότητας 



Σχόλια Ασθενών

Περίμενα την ώρα που θα με 
επισκεφθείτε. Ευχαριστώ που 
είστε δίπλα μου

Παρακαλώ πείτε ευχαριστώ 
στην εταιρεία που μας 
φροντίζει

Όλοι είστε πολύ ευγενικοί και 
πάντα με ακούτε

Οι συνεργάτες σας είναι σαν 
παιδιά μου

Ευχαριστούμε για το 
ενδιαφέρον σας 

Η υποστήριξη σας είναι πολύ 
σημαντική για μένα και τον 
σύζυγο μου 



Ευχαριστώ
ForHealth


