
#ERGOCAREBANK

ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙΤΕ

- Παρακάτω είναι οι τρόποι  με τους οποίους 
μπορείτε να ενημερωθείτε για  το πρόγραμμα 
ERGOCAREBANK:

- Επισκεφτείτε την ιστοσελίδα του έργου: 
http://ergocarebank.sth.kth.se

- Λάβετε  μέρος στη συζήτηση μέσα από το 
γκρουπ μας στο LinkedIn, ψάξτε με τις λέξεις 
“ERGOCAREBANK”

- Εάν επιθυμείτε να λάβετε ενεργά μέρος, 
ελάτε σε επικοινωνία με την Φροντίδα Ζωής 
(2610 222612 - www.frontidazois.gr).

Μάθετε περισσότερα: http://ergocarebank.sth.kth.se

Αυτό το πρόγραμμα έχει χρηματοδοτηθεί με υποστήριξη της 
Ευρωπαϊκής Επιτροπής.  ERGOCAREBANK (LLP-2013-1-FI1-
LEO05-12570) LDV TOI. Αυτή η δημοσίευση αντιστοιχεί στην 
οπτική γωνία του εκδότη και η Επιτροπή δεν φέρει καμία ευθύνη 
για οποιαδήποτε χρήση που μπορεί να γίνει βάσει των 
πληροφοριών που περιέχονται σ' αυτήν.

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ

Oulainen Vocational College-FINLAND
Leena Lähdesmäki-Mäkinen
leena.lahdesmaki@jedu.fi
www.jedu.fi

Oulainen Home Care-FINLAND
Leila Saari
leila.saari@oulainen.fi
www.oulainen.fi/kotihoito

Ergosolutions BC Oy Ab-FINLAND
Leena Tamminen-Peter
leena@ergosolutions.fi
www.ergosolutions.fi

Centre for Health and Building-SWEDEN
 Tore Johan Larsson
torel@kth.se
 www.chb.kth.se

Φροντίδα Ζωής-ΕΛΛΑΔΑ
Γεώργιος Κουμανάκος
gkoumanakos@frontidazois.gr
www.frontidazois.gr

Tartu Nursing Home-ESTONIA
Ave Tooming
hooldekodu@raad.tartu.ee 
www.tartuhooldekodu.ee

Kastekirgas-ESTONIA
Lea Taul
leataul@gmail.com 
www.hot.ee/kastekirgas

ERGOCAREBANK

Εργονομική Τράπεζα Δεδομένων 

Κοινωνικής & Υγειονομικής  Φροντίδας
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ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ

Η σημασία της εργονομίας στην κοινωνική πρόνοια 
και την υγειονομική περίθαλψη αναγνωρίζεται ευρέως 
στην Ευρώπη. Υπάρχει μια αυξανόμενη συνειδη-
τοποίηση της ανάγκης να εφαρμοστούν νέες λύσεις 
στους απασχολούμενους σ' αυτούς του τομείς, 
προκειμένου να βελτιωθούν οι συνθήκες εργασίας, να 
μειωθούν τα εργατικά ατυχήματα  και να υπάρξει 
γενικότερη ικανοποίηση στους εργαζομένους μέσω  
πρακτικών λύσεων  που βασίζονται σε έγκυρες  
εργονομικές μεθόδους. Μέσω αυτών των  μεθόδων θα 
επιτευχθεί  μείωση του κινδύνου εμφάνισης 
μυοσκελετικών παθήσεων και  ατυχημάτων κατά την 
διάρκεια της εργασίας με τους εξυπηρετούμενους, με 
συνέπεια και την βελτίωση της υποστήριξης των 
εξυπηρετούμενων στη διατήρηση της λειτουργικής 
τους  ικανότητας, όσο το δυνατόν περισσότερο.

Στα πλαίσια του προγράμματος ERGOCAREBANK 
θα παρουσιαστούν τεχνικές σύμφωνα με συγκεκρι-
μένες κατευθυντήριες γραμμές ασφαλούς χειρισμού 
των ασθενών τόσο στον εκπαιδευτικό τομέα όσο και  
στους χώρους εργασίας και αυτές θα είναι διαθέσιμες 
για τους φοιτητές, τους εκπαιδευτικούς και τους 
εργαζόμενους.

 

ΠΡΟΦΙΛ ΕΡΓΟΥ

Tο «ERGOCAREBANK» έχει χρηματοδοτηθεί με 

υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, στα πλαίσια 

του προγράμματος «Μεταφοράς Καινοτομίας» 

(Πρόγραμμα Δια Βίου Μάθηση, LDV-TOI). 

Μια σύμπραξη εταίρων από Φινλανδία, Ελλάδα, 

Σουηδία και Εσθονία συνεργάζονται πάνω στη 

διερεύνηση των εφαρμοζόμενων μεθόδων νοσηλευτι-

κής και νοσοκομειακής φροντίδας που χρησιμοποιού-

νται κατά τη διάρκεια υποστήριξης των ασθενών.

Οι προτεινόμενες λύσεις θα συμπεριληφθούν στο 

πρόγραμμα ERGOCAREBANK

ΣΚΟΠΟΣ-ΣΤΟΧΟΙ

Στόχοι του Έργου:

• Η δημιουργία ενός μοντέλου για τον έλεγχο και 

την αξιολόγηση εργονομικών λύσεων  τόσο  για 

την κατ' οίκον φροντίδα όσο και για την 

ιδρυματική περίθαλψη.

• Η ανάπτυξη εργονομικών  λύσεων  για την κατ' 

οίκον φροντίδα  και  την ιδρυματική περίθαλψη  

στα πλαίσια του προγράμματος  

ERGOCAREBANK.

• Η πιλοτική εφαρμογή και  αξιολόγηση των  

εργονομικών λύσεων που θα αναπτυχθούν.

• Η αξιολόγηση όλου  του έργου και των 

αποτελεσμάτων του κατά τη διάρκεια υλοποίησης 

του.

• Η διάδοση του προγράμματος και η 

δημοσιοποίηση των  αποτελεσμάτων του σε όλες 

τις χώρες εταίρους που συμμετέχουν σ' αυτό.
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