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Λειτουργία κέντρου 24ωρης παρακολούθησης και 
τηλεφωνικής υποστήριξης αυτόνοµης διαβίωσης 

ηλικιωµένων



Σενάριο χρήσης τής υπηρεσίας 



Αυτή είναι η κυρία Αρετή, 
µένει µονή της στο σπίτι.
Συχνά αισθάνεται µοναξιά 
και ανασφάλεια.
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Η κόρη τής κυρίας Αρετής, η Κατερίνα, 
σκέφτεται την µητέρα της και ανησυχεί 
για την σωµατική και ψυχική υγεία της.

Πώς θα µπορούσε να την βοηθήσει;
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Η Κατερίνα ενηµερώνεται για την 
υπηρεσία ΚλικΖωής… σκέφτεται ότι είναι 
ιδανική για την µητέρα της!

To ΚλικΖωής προσφέρει:

Κουµπί πανικού 
Ανίχνευση πτώσης
Εντοπισµός ηλικιωµένου
24ωρη παρακολούθηση και 
τηλεφωνική υποστήριξη 



04

Επισκέπτεται την ιστοσελίδα ΚλικΖωής 
όπου και υποβάλλει ηλεκτρονικά την 
σχετική αίτηση



05

Το τµήµα εξυπηρέτησης πελατών τής 
υπηρεσίας ΚλικΖωής επικοινωνεί µαζί 
της, την ενηµερώνει για την υπηρεσία 
που είναι κατάλληλη για την κυρία Αρετή  
και ορίζεται ραντεβού για την 
εγκατάσταση τής συσκευής και επίδειξη 
τής υπηρεσίας.  
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Μια εβδοµάδα αργότερα, το εξειδικευµένο 
προσωπικό του ΚλικΖωής εγκαθιστά την 
συσκευή και επιδεικνύει στην κυρία Αρετή 
και στην κόρη της τον τρόπο χρήσης της. 
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Πλέον, η Κατερίνα αισθάνεται  
ασφάλεια για την µητέρα της 
γνωρίζοντας ότι, ανά πασά στιγµή και 
για ό,τι χρειαστεί, το κέντρο 24ωρης 
παρακολούθησης θα επικοινωνήσει 
µαζί της και, αν δεν είναι διαθέσιµη, 
θα καλέσει την γειτόνισσα που 
εθελοντικά προσφέρθηκε να 
βοηθήσει σε περίπτωση ανάγκης.
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Ένα µήνα αργότερα, η κυρία Αρετή δεν 
αισθάνεται καλά, ζαλίζεται και πέφτει. 
O ανιχνευτής πτώσης καλεί αυτόµατα το 
τηλεφωνικό κέντρο.
Ο ψυχολόγος από το τηλεφωνικό κέντρο 
µιλάει µαζί της και αξιολογεί την 
κατάστασή της.
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O ψυχολόγος καλεί την κόρη τής
κυρίας Αρετής, η οποία, όµως, 
βρίσκεται εκτός χώρας—ταυτόχρονα, 
λαµβάνει στο κινητό της σχετική 
ειδοποίηση µέσω τής εφαρµογής 
eHealthPass.

Σύµφωνα µε το πρωτόκολλο 
αντιµετώπισης συµβάντων τηλεφωνεί 
άµεσα στην εθελόντρια γειτόνισσα, 
που εχει κλειδιά του σπιτιού, και στο 
ΕΚΑΒ. 
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Η γειτόνισσα πηγαίνει άµεσα στο 
σπίτι και ανοίγει την πόρτα. Eκείνη 
την στιγµή καταφθάνει και το ΕΚΑΒ. 

Ο ψυχολόγος έχει κρατήσει ανοιχτή 
την επικοινωνία και παρακολουθεί 
την κατάσταση. 
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Το ΕΚΑΒ παραλαµβάνει την κυρία 
Αρετή και, έτσι, ολοκληρώνεται 
επιτυχώς η κλήση µε το τηλεφωνικό 
κέντρο. 
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Μια εβδοµάδα αργότερα επιστρέφει 
υγιής στο σπίτι. Πατάει το ΚΟΥΜΠΙ 
ΠΑΝΙΚΟΥ και ευχαριστεί τον 
ψυχολόγο για την πολύτιµη βοήθειά 
του. 
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