
 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 
ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΩΝ ΚΑΎΣΩΝΑ ΣΤΟ ΟΙΚΟΣΎΣΤΗΜΑ ΤΩΝ ΗΛΙΚΙΩΜΈΝΩΝ 

ΑΠΟΤΕΛΈΣΜΑΤΑ 

• Αύξηση των ικανοτήτων των φοιτητών, των ανεπίσημων 

φροντιστών και των επαγγελματιών στον τομέα της υγείας, 

της φροντίδας και των κοινωνικών τομέων μεγαλύτερης 

ηλικίας. 

• Ένα καινοτόμο διδακτικό εργαλείο για τους φοιτητές και 

τους επίσημους/άτυπους φροντιστές. 

• Κατευθυντήριες γραμμές για τα οικοσυστήματα και μια 

βάση δεδομένων ορθών πρακτικών που αναπτύχθηκε σε 

συνεργασία με συνδεδεμένους εταίρους, ηλικιωμένους και 

φροντιστές. 

• Αυξημένη ικανότητα ανταπόκρισης των ενηλίκων 

μεγαλύτερης ηλικίας σχετικά με τον τρόπο μετριασμού των 

επιπτώσεων των καύσωνα και τη διαχείριση της υγείας και 

της ευημερίας τους. 

• Συστάσεις πολιτικής για τη στήριξη των τοπικών και 

περιφερειακών αρχών σχετικά με τον τρόπο με τον οποίο 

μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο στην καταπολέμηση της 

θερμότητας. 

• Παραδείγματα συστάσεων που εφαρμόστηκαν στους 

δήμους. 

• Ανταλλαγή βέλτιστων πρακτικών σε τοπικό, περιφερειακό, 

εθνικό, ευρωπαϊκό και διεθνές επίπεδο. 

ΑΠΟΤΈΛΕΣΜΑTA 

Μια ολοκληρωμένη προσέγγιση που θα υιοθετηθεί περαιτέρω από άλλους οργανισμούς και αρχές, μειώνοντας το 

ποσοστό νοσηρότητας και θνησιμότητας και βελτιώνοντας τη φροντίδα που παρέχεται μέσω της συνεργασίας, νέων 

πολιτικών και προσεγγίσεων, της ανταλλαγής γνώσεων και της διαχείρισης των αλλαγών. 

Ιστοσελίδα : https://hope-heatwaves.eu/ 

Ακολουθήστε μας στο LinkedIn:  https://www.linkedin.com/company/84929038/admin/

 

  

  
 

Η υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής για την παραγωγή αυτού του φυλλαδίου δεν αποτελεί έγκριση του 

περιεχομένου, το οποίο αντικατοπτρίζει μόνο τις απόψεις των συγγραφέων, και η Επιτροπή δεν μπορεί να 

θεωρηθεί υπεύθυνη για οποιαδήποτε χρήση των πληροφοριών που περιέχονται σε αυτό. 

HOPE 

Μ 

Η ΠΡΌΚΛΗΣΗ 

Η κλιματική αλλαγή έχει οδηγήσει σε αύξηση 

της συχνότητας και της σοβαρότητας των 

καύσωνα. Οι ηλικιωμένοι, που ζουν στο 

σπίτι, είναι πιο ευάλωτοι και διατρέχουν 

κίνδυνο για προβλήματα υγείας σε 

καταστάσεις καύσωνα. 

ΣΤΌΧΟΙ 

Το έργο HOPE (Απαντώντας στα κύματα 

θερμότητας στο οικοσύστημα ηλικιωμένων) 

θα θέσει τις σοβαρές απειλές για την υγεία 

από τους καύσωνες στην ημερήσια διάταξη 

των τομέων υπηρεσιών ενηλίκων και 

υγειονομικής περίθαλψης μεγαλύτερης 

ηλικίας, με μια προσέγγιση χωρίς 

αποκλεισμούς για ολόκληρο το 

οικοσύστημα. 

Συγχρηματοδοτείται από την  

Ευρωπαϊκή Ένωση 

https://hope-heatwaves.eu/
https://hope-heatwaves.eu/
https://www.linkedin.com/company/hope-heatwaves
https://www.linkedin.com/company/84929038/admin/

