ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ & ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ

Πάτρα, 13 Νοεμβρίου 2017
Αρ. Πρωτ.: 11672

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ Δ/ΝΣΗ Π. & Δ. ΕΚΠ/ΣΗΣ ΔΥΤ.ΕΛΛΑΔΑΣ
Δ/ΝΣΗ ΠΡΩΤ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΑΧΑΪΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

ΠΡΟΣ:
 Τους κ.κ. Δ/ντές /ντριες,
Προϊσταμένους/ες
των Σχολικών μονάδων Π.Ε. Αχαΐας

Ταχ. Δ/νση : Ερμού 70
26221 ΠΑΤΡΑ
Υπεύθυνη : Παπακωνσταντινοπούλου
Άρτεμις
Τηλέφωνο : 2610 229251
FAX
: 2610 229233
E-mail
: health-promotion@dipe.ach.sch.gr
healthpromotiondipeach@gmail.com
Ιστότοπος : http://dipe.ach.sch.gr/dipeach/

Θέματα που κοινοποιούνται:
1. Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε φιλανθρωπικό παζάρι δημιουργίας για την

ενίσχυση του Συλλόγου ‘ΦΛΟΓΑ’
2. Ανάπτυξη - Υγεία - Πρόληψη στον Παιδικό πληθυσμό της Πάτρας

Θέμα 1ο «Συμμετοχή σχολικών μονάδων σε φιλανθρωπικό παζάρι δημιουργίας για την
ενίσχυση του Συλλόγου ‘ΦΛΟΓΑ’»
Ο Σύλλογος Γονιών Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» Τμήμα Πάτρας και
το Τμήμα Αγωγής Υγείας Π.Ε. Αχαΐας συνδιοργανώνουν για 5η συνεχόμενη χρονιά ανοιχτή
εορταστική, φιλανθρωπική εκδήλωση με θέμα: «35 Χρόνια ‘ΦΛΟΓΑ’. Αγάπη δίχως όρια…» .
Ευρύτερος στόχος της εκδήλωσης είναι η γνωστοποίηση του έργου της ΦΛΟΓΑΣ, η
ευαισθητοποίηση των συμμετεχόντων για τον καρκίνο στα παιδιά και η συγκέντρωση χρημάτων
για την ενίσχυση του Συλλόγου. Παιδαγωγικό στόχο της εκδήλωσης αποτελεί η βιωματική

εμπλοκή των μαθητών σε ζητήματα εθελοντικής προσφοράς και συνεργασίας για την επίτευξη
υψηλών στόχων.
Η εκδήλωση θα πραγματοποιηθεί το Σάββατο 9 Δεκεμβρίου 2017 και ώρα 10.00 π.μ.14.00μ.μ στον πεζόδρομο της Ρήγα Φεραίου. Η επιθυμία των διοργανωτών είναι η εκδήλωση
αυτή να μετατραπεί σε μία Χριστουγεννιάτικη Γιορτή για την πόλη με πρωταγωνιστές τους
μικρούς μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς τους.
Η συμμετοχή των σχολείων θα πρέπει να είναι συντονισμένη, συνοδεία υπεύθυνου/ων
εκπαιδευτικού/ων ή και των γονέων των μαθητών και μπορεί να γίνει με τους παρακάτω τρόπους:

 λειτουργία ενός πάγκου (ο οποίος διατίθεται από το Δήμο Πατρέων), στον οποίο οι
μαθητές μπορούν να πωλούν σε συμβολική τιμή προϊόντα που θα έχουν δημιουργήσει τα
ίδια τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί, οι μητέρες τους, οι γιαγιάδες τους κ.α.. Ενδεικτικά
αναφέρουμε: τυροπιτάκια, κέικ, κουλουράκια, χριστουγεννιάτικα γλυκίσματα, στολίδια ,
κάρτες, ζαχαρωτά κ.α..


παρουσίαση χορωδίας, θεατρικού δρώμενου, εικαστικής έκθεσης, πανό του σχολείου
κ.τ.λ.
Στον σύνδεσμο που ακολουθεί δηλώνετε τη συμμετοχή σας μέχρι την Παρασκευή 24

Νοεμβρίου 2017
http://goo.gl/forms/i4LUf9mS7r
Η

εκδήλωση

θα

πλαισιωθεί

με

δραστηριότητες

για

το

κοινό,

εργαστήρια

χριστουγεννιάτικων κατασκευών, παρακολούθηση μουσικών συνόλων κ.α.

Θέμα 2: «Ανάπτυξη - Υγεία - Πρόληψη στον Παιδικό πληθυσμό της Πάτρας»
Η Διεύθυνση Π.Ε. Αχαΐας, Τμήμα Αγωγής Υγείας, σας ενημερώνει ότι στο πλαίσιο του
πρωτοκόλλου συνεργασίας μεταξύ του Πανεπιστημίου Πατρών και της Περιφερειακής
Διεύθυνσης Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας προτείνεται, για τέταρτη συνεχόμενη χρονιά,
παρέμβαση από το Τμήμα Ιατρικής, Παιδιατρική Κλινική- ΜΕΝΝ-ΜΕΘ Παίδων του
Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου Ρίου στην Σχολική Κοινότητα που θα αφορά το τρίπτυχο:
Ανάπτυξη-Υγεία-Πρόληψη στον Παιδικό πληθυσμό της Πάτρας.
Στο πλαίσιο αυτό, στις σχολικές μονάδες που θα δηλώσουν συμμετοχή, θα
πραγματοποιηθούν μετρήσεις (ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟΥ ΜΕΤΡΗΣΗΣ) οι οποίες θα
περιλαμβάνουν τα παρακάτω:

1) Καταγραφή ανθρωπομετρικών στοιχείων, όπως το ύψος, βάρος ΒΜΙ, που θα έχει σαν
στόχο την διαπίστωση της επίπτωσης της διατροφής στην ανάπτυξη των παιδιών και την
παρέμβαση πάνω στις διατροφικές συνήθειες.
2) Έλεγχος της εμβολιαστικής κάλυψης του παιδικού πληθυσμού.
3) Καταγραφή παραμορφώσεων σπονδυλικής στήλης (Σκολίωση, λόρδωση, κύφωση κ.α.),
και παραπομπή ανάλογα με τα ατομικά ευρήματα για έγκαιρη ιατρική παρέμβαση.
4) Διεξαγωγή πελματογραφήματος, για τυχόν παραμορφώσεις και προβλήματα στην ποδική
καμάρα. (Πατυποδία, βλαιδοποδία, ανισοσκελία κ.α.)
5) Μέτρηση ανισοσκελίας.
6) Ανάλυση σύστασης σώματος, με στοιχεία που αφορούν τη κατανομή του λίπους, της
μυϊκής μάζας, των υγρών κ.α.
7) Εξέταση ευκαμψίας ισχιοκνημιαίων, με στοιχεία που αφορούν τυχόν προβλήματα στη
μέση και στο ισχίο.
8) Μέτρηση δεικτών αναπνευστικών λειτουργιών και διαπίστωση πιθανόν υποκλινικής
παθολογίας, στο αναπνευστικό σύστημα, και παρέμβαση από την Παιδοπνευμονολογική
Μονάδα της Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής.
9) Μέτρηση δεικτών καρδιακής λειτουργίας και ανάλογα με τα ευρήματα
παιδοκαρδιολογική εκτίμηση και παρέμβαση από το Παιδοκαρδιολογικό Τμήμα της
Πανεπιστημιακής Παιδιατρικής Κλινικής.
-

Οι εξετάσεις θα γίνουν στο χώρο των σχολείων. Με τον τρόπο αυτό εξασφαλίζεται με τον
καλύτερο τρόπο η συμμετοχή όλων των μαθητών, χωρίς την οικονομική επιβάρυνση
μαθητών και σχολείων.

-

Ο χρόνος παρέμβασης θα καθοριστεί μετά από συνεννόηση με τους Διευθυντές των
σχολικών μονάδων.

-

Οι εξετάσεις αφορούν μαθητές Ε’ και ΣΤ’ τάξης.

-

Ανάλογα με τα ευρήματα θα γίνεται κλήση των μαθητών και γονέων στην
Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική για περαιτέρω έλεγχο.

-

Θα διασφαλιστεί η ανωνυμία των μαθητών με τη χρήση του αριθμού μητρώου τους και με
σφραγισμένη επιστολή στην περίπτωση που συνιστάται περαιτέρω έλεγχος.

-

Οι σχολικές μανάδες που επιθυμούν να συμμετέχουν μπορούν να δηλώσουν τη συμμετοχή
τους στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://goo.gl/forms/E30yOBPT4g98EDV12
Θα προηγηθούν οι σχολικές μονάδες στις οποίες δεν έχει εφαρμοστεί η παρέμβαση τις

προηγούμενες σχολικές χρονιές.

ΣΥΝ.: ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΓΚΑΤΑΘΕΣΗΣ ΓΟΝΕΑ

Παρακαλούμε, της ενημέρωσης να λάβουν γνώση με προώθηση στα προσωπικά τους emails όλοι
οι εκπαιδευτικοί του σχολείου.

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ Π.Ε. ΑΧΑΪΑΣ

ΠΑΣΣΑΣ ΕΥΑΓΓΕΛΟΣ

