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Αιγίδες, Συνεργάτες, Συνδιοργανωτές και Εθελοντές 

 

Θα πρε πει ιδιαιτε ρως να υπογραμμιστει  η υποστη ριξης της ΕΕΚΠΠΥ σε ο λα τα επι πεδα της οργα νωσης 

της διημερι δας και των δρα σεων. 

Ο Δη μος Σπα ρτης (ως συνδιοργανωτη ς) υποστη ριξε με κα θε τρο πο τη διοργα νωση αυτη  προσφε ροντας 

δια των τριω ν Νομικω ν Προσω πων του (Πολιτισμου  & Περιβα λλοντος, Κοινωνικη ς Προστασι ας, 

Αλληλεγγυ ης και Παιδει ας, Αθλητικο ς Οργανισμο ς Δη μου Σπα ρτης): 

1. Κα λυψη των εκτυπωτικω ν αναγκω ν μας (φυλλα δια, προσκλη σεις, αφι σες, προ γραμμα)  

2. Προσφορα  του βραδινου  δει πνου μετα  την τελετη  ε ναρξης  

3. Προσφορα  τουριστικου  υλικου  στους προσκεκλημε νους μας  

4. Κα λυψη της διαμονη ς του κ. Μαντου δη για το προ γραμμα «Σχολικη  Ετοιμο τητα» 

5. Προσφορα  αι θουσας για τη διεξαγωγη  του προγρα μματος «Σχολικη  Ετοιμο τητα» 

6. Προβολη  στα τοπικα  ΜΜΕ 

Ιδιαι τερη μνει α πρε πει να γι νει σε εθελοντε ς του παραρτη ματος που προσφε ρθηκαν να βοηθη σουν τις 

δρα σεις και τη διεξαγωγη  της διημερι δας.  
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Εισαγωγη  

Η ευθυ νη και ο σκοπο ς της ι δρυσης του Παραρτη ματος Λακωνι ας της Ελληνικη ς Εταιρι ας Κοινωνικη ς 

Παιδιατρικη ς και Προαγωγη ς της Υγει ας (ΕΕΚΠΠΥ) ει ναι να μετουσιω σει σε πρα ξη τη συσσωρευμε νη 

παγκο σμια και ελληνικη  γνω ση και εμπειρι α και να προα γει ε τσι την υγει α και ευεξι α των παιδιω ν και των 

εφη βων του Νομου  μας. Τα παιδια  μας αποτελου ν οργανικο  και αναπο σπαστο με λος του φυσικου  και 

δομημε νου περιβα λλοντος της περιοχη ς μας, και βιω νουν τις μεταβολε ς και αλληλοεπιδρα σεις των 

διαφο ρων φορε ων, δομω ν και στοιχει ων που αποτελου ν τον κοινωνικο  μας ιστο . Σε αυτο  ακριβω ς  το 

πεδι ο επικεντρω νονται οι παρεμβα σεις, που προγραμματι ζονται απο  την Κοινωνικη  Παιδιατρικη  και 

στοχευ ουν σε συντονισμο  και συνεργασι α των τοπικω ν επιστημονικω ν, εκπαιδευτικω ν, πολιτιστικω ν, 

αθλητικω ν, κοινωνικω ν και αυτοδιοικητικω ν φορε ων που σχετι ζονται, μεριμνου ν η  επηρεα ζουν την 

καθημερινη  ζωη  των παιδιω ν και των εφη βων.  

Στην πρω τη επιστημονικη  μας διοργα νωση (9-15 Μαι ου 2016) πραγματοποιη θηκαν τε σσερεις δρα σεις 

και ε να επιστημονικο  συμπο σιο. 

Δράσεις: 

1. Εβδομα δα σχολικη ς ετοιμο τητας 

a. Έλεγχο σχολικη ς ετοιμο τητας των νηπι ων της περιοχη ς της Σπα ρτης απο  τον κ. 

Μαντου δη και την ομα δα του 

b. Ομιλι α του κ. Μαντου δη σε Παιδαγωγου ς και Εκπαιδευτικου ς : «Η σημασι α του 

προληπτικου  ελε γχου σχολικη ς ετοιμο τητας».  

c. Ομιλι α του κ. Μαντου δη σε γονει ς: «Προετοιμα ζω το παιδι  μου για το σχολει ο». 

2. Προ γραμμα: «Αλκοο λ 18+:Συμμαχι α προ ληψης της κατανα λωσης αλκοο λ απο  ανηλι κους» 

Παρε μβαση με βιωματικο  σεμινα ριο («Υπευ θυνο σερβι ρισμα. Συμμαχι α 18+») στα 

πλαι σια σεμιναρι ου που πραγματοποιη θηκε στη Σπα ρτη απο  τη DIAGEO HELLAS Α.Ε 

προς του ιδιοκτη τες και εργαζο μενους σε bar 

3. Ομιλι ες προαγωγη ς Υγει ας και Προ ληψης παιδιω ν και εφη βων προς το κοινο  της Σπα ρτης  

4. Σεμινα ριο Μητρικου  θηλασμου . 

Επιστημονικό Συμπόσιο: 

1. Διη μερο Επιστημονικο  Συμπο σιο προς επιμο ρφωση επιστημο νων. 
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Δρα σεις 

Προγραμματίστηκαν, οργανώθηκαν και πραγματοποιήθηκαν οι εξής δράσεις: 

1. Εβδομάδα σχολικής ετοιμότητας 

a. Έλεγχος Σχολικής ετοιμότητας 

Εργαλείο: Α ΤΕΣΤ 

Υπεύθυνος εκτέλεσης: Σ. Μαντούδης με τη βοήθεια μελών και εθελοντών του 

Παραρτήματος 

Τόπος διεξαγωγής: αρχικά σε συνεργασία με την Πρωτοβάθμια Δνση 

Εκπαίδευσης Λακωνίας έγινε προσπάθεια διενέργειας του τεστ στα νηπιαγωγεία 

του Δήμου Σπάρτης κάτι που δεν κατέστη δυνατόν λόγω κωλυσιεργίας της 

έγκρισης από το Υπουργείο Παιδείας. 

Πληθυσμός στόχος: 244 νήπια του Δήμου Σπάρτης 

Ελέγχθηκαν 160 νήπια τα οποία προσήλθαν υπό τη συνοδεία των γονέων του 

(στοιχείο σημαντικό του προγράμματος καθώς ενεργοποιούσε και του γονείς 

από την πρώτη στιγμή της αξιολόγησης). Έγινε αξιολόγηση και δόθηκαν 

οδηγίες στους γονείς για τον καλύτερο τρόπο που θα μπορούσαν να 

βοηθήσουν το παιδί τους κατά την προετοιμασία του για το Δημοτικό Σχολείο. 

Παρατήρηση: Καθώς η σχολική ετοιμότητα αποτελεί σημαντικό κομμάτι για το 

μέλλον και την υγεία κάθε παιδιού, εργαλεία του τύπου του Α ΤΕΣΤ θα έπρεπε 

να είναι διαθέσιμα (και πιστοποιημένα) για τη δωρεάν χρήση από 

εκπαιδευτικούς και ειδικούς στην προετοιμασία του παιδιού. Η σχολική 

κοινότητα είδε με ενδιαφέρον και θετική διάθεση την προσπάθεια και θα 

επιθυμούσε να ενισχυθεί στο μέλλον αρκεί να ληφθούν υπόψη οι περιορισμοί 

της ιδιωτικής πατέντας του τεστ. 

b. Ομιλίες – ενημερώσεις 

i. Ομιλία του κ. Μαντούδη σε Παιδαγωγούς και Εκπαιδευτικούς: 

«Η σημασία του προληπτικού ελέγχου σχολικής ετοιμότητας».  

ii. Ομιλία του κ. Μαντούδη σε γονείς: «Προετοιμάζω το παιδί μου 

για το σχολείο». 
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2. «Υπεύθυνο σερβίρισμα. Συμμαχία 18+» 

Στα πλαίσια του προγράμματος: «Αλκοόλ 18+:Συμμαχία πρόληψης της 

κατανάλωσης αλκοόλ από ανηλίκους» πραγματοποιήθηκε παρέμβαση – 

συμμετοχή σε βιωματικό σεμινάριο στα πλαίσια σεμιναρίου που 

πραγματοποίησε στη Σπάρτη η DIAGEO HELLAS Α.Ε προς τους ιδιοκτήτες και 

εργαζόμενους σε bar. Έγινε παρουσίαση – συζήτηση του φαινομένου 

κατανάλωσης αλκοόλ από ανήλικους και οι συνέπειες που αυτό συνεπάγεται. 

Τονίστηκε η ανάγκη υπευθυνότητας (υπεύθυνο σερβίρισμα) από πλευράς των 

εργαζομένων σε μπαρ. Μετά το πέρας του σεμιναρίου, προτάθηκε από τους 

υπεύθυνους η δημιουργία ολιγόλεπτης παρουσίας-βίντεο με σχετικό υλικό το 

οποίο να απευθύνεται στους εργαζομένους σε μπαρ και να είναι διαθέσιμο 

στους εργαζομένους αυτούς και στις εταιρείες εμπορίας και διακίνησης αλκοόλ. 

Οργανωτής: DIAGEO HELLAS Α.Ε 

Υπεύθυνος παρέμβασης: Π. Κουτσοβίτης 

Τόπος διεξαγωγής: Κινητό μονάδα DIAGEO HELLAS Α.Ε 

Πληθυσμός στόχος: Ιδιοκτήτες και εργαζόμενοι στα μπαρ της Σπάρτης. Στο 

σεμινάριο συμμετείχαν 25 άτομα 

3. Σεμινάριο Μητρικού θηλασμού 

(Π. Πανανή, Πρόεδρος Συλλόγου Μαιών Αθηνών 

Στα πλαίσια του διήμερου συμποσίου πραγματοποιήθηκε βιωματικό σεμινάριο 

Μητρικού θηλασμού 

Υπεύθυνος παρέμβασης: Πανανή Περμανθία 

Τόπος διεξαγωγής: Τμήμα Νοσηλευτικής Πανεπιστημίου Πελοποννήσου 

Πληθυσμός στόχος: Επαγγελματίες υγείας και ιδιαιτέρως μαίες της περιοχής 

Σπάρτης και μητέρες που ενδιαφέρονται για το Μητρικό Θηλασμό. 

Έγινε παρουσίαση και συζήτηση των πλεονεκτημάτων και των τεχνικών 

επιτυχούς μητρικού θηλασμού και διερευνήθηκαν τα αίτια που κάποια νέα 

μητέρα κατευθύνεται στη χορήγηση ξένου γάλακτος. Συζητήθηκαν οι πολιτικές 
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που θα μπορούσαν να προωθήσουν την αύξηση του ποσοστού των μητέρων 

που θηλάζουν. 
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Διη μερο Επιστημονικο  και Ενημερωτικο  Συμπο σιο 

1. Επιστημονικό Συμπόσιο « Περιγεννητική και Παιδιατρική Φροντίδα στην 

Κοινότητα» προς επιμόρφωση επιστημόνων 

Βιωματικό Σεμινάριο: Αναπτυξιακός έλεγχος Βρέφους - Παιδιού: 

Από τη διάγνωση στην αντιμετώπιση στο σπίτι, το σχολείο και την τοπική 

κοινότητα 

Θεματικές ενότητες: 

• Επιτήρηση της ανάπτυξης από τον παιδίατρο της κοινότητας: από την υποψία 

στη διάγνωση 

• Παιδιά προσχολικής ηλικίας: προληπτικός έλεγχος άρθρωσης και φωνολογίας 

από τον Παιδίατρο 

Συμμετέχουν: ΚΕΔΔΥ Λακωνίας & Γονέας Παιδιού με Αναπτυξιακή Διαταραχή 

Τι νεότερο στους εμβολιασμούς και τις αλλεργίες στα αντιβιοτικά 

• Το εθνικό εμβολιαστικό πρόγραμμα και η εφαρμογή του σε ομάδες υψηλού 

κινδύνου για ελλιπείς εμβολιασμούς: στρατηγικές και μεθοδολογία παρέμβασης 

στην κοινότητα, 

• Aνοσοπροφύλαξη πρόωρων νεογνών, 

• Μύθοι και αλήθειες για την αλλεργία στα αντιβιοτικά́, 

Παρεμβάσεις: Ο ρόλος των τοπικών φορέων στην αύξηση της εμβολιαστικής 

κάλυψης 

• Ο έλεγχος εμβολιαστικής κάλυψης από το σχολείο, Δ.Π.Ε. Λακωνίας 

• Προτάσεις, 

Συνήθη Συμπεριφορικά και Ψυχικά Προβλήματα Παιδιών και Εφήβων: 

έγκαιρη ανίχνευση, προληπτικές και θεραπευτικές παρεμβάσεις 

• Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση συνήθων συμπεριφορικών και 

ψυχικών διαταραχών των παιδιών: Ο ρόλος των ειδικών υγείας, του σχολείου 

και της οικογένειας, 
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• Η έγκαιρη αναγνώριση και αντιμετώπιση συνήθων συμπεριφορικών και 

ψυχικών διαταραχών των εφήβων: Ο ρόλος των ειδικών υγείας, του σχολείου 

και της οικογένειας, 

Παρεμβάσεις στην κοινότητα και διασύνδεση της τοπικής κοινότητας με τις 

υπηρεσίες υγείας 

• Προβλήματα συμπεριφοράς και σχολείο Δ.Δ.Ε. Λακωνίας 

• Πρόγραμμα Αλκοόλ 18+, 

• Δημιουργική γραφή και έκφραση: ο εκπαιδευτικός, παιδαγωγός και 

θεραπευτής, 

 «Άρρωστο & νοσογόνο» περιβάλλον: επιδράσεις στην υγεία εμβρύων, 

νεογνών, παιδιών και εφήβων 

Ομιλίες: 

• Το περιβάλλον των ανθρώπινων σχέσεων και η ομαλή βιοψυχοκοινωνική 

ανάπτυξη: από την παιδική ηλικία στην εφηβεία και την ενήλικη ζωή, 

• Οι γενετικοί παράγοντες στην εκδήλωση νευρολογικών παθήσεων στα 

νεογνά, 

• Καρκίνος στην κύηση και καθ’εξιν αποβολές 

• Περιβάλλον, επιγενετική και υγεία του παιδιού: το παράδειγμα του 

καπνίσματος και της κινητής τηλεφωνίας,  

Προληπτικές παρεμβάσεις στην κοινότητα της Λακωνίας από τους τοπικούς 

φορείς αγωγής υγείας και πρόληψης 

Bιωματικά Εργαστήρια: Θέματα Περιγεννητικής Φροντίδας 

Αίθουσα Α: Θέματα, Συντονιστές - Διαμεσολαβητές 

Η παιδιατρική φροντίδα του πρόωρου νεογνού, 

Παράγοντες που επηρεάζουν την αναπτυξιακή εξέλιξη του βρέφους,  

Αίθουσα Β: Θέματα, Συντονιστές - Διαμεσολαβητές 

Τράπεζες γάλακτος,  

Χορήγηση Βιταμίνης D,  

HIV εγκύων και νεογνών: Στρατηγική αντιμετώπισης,  
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Bιωματικά Εργαστήρια: Θέματα Περιγεννητικής Φροντίδας 

Αίθουσα Α: Θέματα, Συντονιστές - Διαμεσολαβητές 

Προγεννητικός έλεγχος, 

Όψιμα πρόωρα: οι τρεις πολύτιμες βδομάδες,  

Αίθουσα Β: Θέματα, Συντονιστές - Διαμεσολαβητές 

Μητρικός Θηλασμός,  

2. Επιστημονικό Συμπόσιο – Ομιλίες προαγωγής Υγείας και Πρόληψης προς το 

κοινό της Σπάρτης. 

Προαγωγή της συλλογικής υγείας παιδιών και εφήβων στο Νομό 

Λακωνίας 

• Αισθητηριακές και Ρυθμιστικές Διαταραχές: επιβαρυντικοί παράγοντες στην 

εμφάνιση αναπτυξιακών δυσκολιών - Προληπτικός Έλεγχος από τον Παιδίατρο,  

• Η έγκαιρη αποκατάσταση του παιδιού με σωματική αναπηρία: οι σχέσεις των 

ειδικών, της οικογένειας και του κοινωνικού περιβάλλοντος, 

• Εμβόλια: η μεγάλη ευλογία, 

• Διατροφή στην εγκυμοσύνη,  

• Διατροφή στην εφηβεία,  

• Η άσκηση «κάνει καλό»,  

Διάλεξη: 

Αλλαγή κλίματος και η επίδρασή της στην υγεία και τη διατροφή, 

Α. Καραμάνος 
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Συμπερα σματα 

Παρα  τον μικρο  χρο νο προετοιμασι ας και των δυσκολιω ν για ε να νεοσυ στατο παρα ρτημα, το 

προ γραμμα δρα σεων και το επιστημονικο  συμπο σια η ταν κατα  γενικη  μαρτυρι α επιτυχημε νο. 

Προσε φερε στους επιμε ρους τομει ς, ε δωσε την ευκαιρι α της εμφα νισης του παραρτη ματος στο κοινο  

της Σπα ρτης, δημιου ργησε τις πρου ποθε σεις και τις συνεργασι ες για μελλοντικε ς δρα σεις και 

επιστημονικε ς συνεργασι ες 



ΔΡΑΣΕΙΣ & ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 

Προοπτικε ς 

Εμβα θυνση των τοπικω ν συνεργασιω ν 

Προσφορα  στην τοπικη  κοινωνι α σε επι πεδο επιστημονικω ν γνω σεων και τεκμηριωμε νων 

παρεμβα σεων 

Θεσμοθε τηση ετη σιου επιστημονικου  συμποσι ου πιθανο τατα με εστι α κα θε ε τους σε συγκεκριμε νη 

θεματολογι α 

Πληροφορι ες 

Ελληνικη  Εταιρι α Κοινωνικη ς Παιδιατρικη ς και Προαγωγη ς της Υγει ας. Παρα ρτημα Λακωνι ας  

e-mail: SocPedLak@gmail.com 
facebook: SocPed Lakonias 
Ιστοσελι δα: https://sites.google.com/site/socpedlak/ 
231 00 Σπα ρτη 
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Εισαγωγη  

Μετα  τη θετικη  ανταπο κριση απο  την τοπικη  κοινωνι ας των πρω των δρα σεων και της επιστημονικη ς 

διημερι δας του παραρτη ματος και με δεδομε νες τις συνεργασι ες φορε ων υγει ας και προ ληψης του 

παιδιου  στη περιοχη  της Σπα ρτης, το παρα ρτημα προχωρα ει στο σχεδιασμο  και προγραμματισμο  

δρα σεων και προγραμμα των για την επο μενη χρονικη  περι οδο.  

Για ποικι λους πρακτικου ς λο γους οι περι οδοι σχεδιασμου -προγραμματισμου  και υλοποι ησης δρα σεων και 

προγραμμα των θα ξεκινου ν τον Ιου νιο κα θε χρο νο και θα ολοκληρω νονται με απολογισμο  τον Ιου νιο του 

επομε νου χρο νου με Γενικη  Συνε λευση απολογιστικη  και σχεδιασμου  δρα σεων 

Στην προ σφατη γενικη  συνε λευση που πραγματοποιη θηκε στις 15 Ιουνι ου 2016 αφου  ε γινε απολογισμο ς 

των δρα σεων και της επιστημονικη ς διημερι δας που υλοποιη θηκαν το Μα ιο του 2016, ε γινε συζη τηση επι  

των δρα σεων της επο μενης χρονικη ς περιο δου 2016-17 και αποφασι στηκαν οι πιο κα τω δρα σεις.  
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Δρα σεις 

Συζητήθηκαν, σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν οι εξής δράσεις: 
 

ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ 

Προ κειται για δρα σεις και παρεμβα σεις σε τοπικο  επι πεδο που θα ξεκινη σουν με σα στο συγκεκριμε νο 

χρονικο  δια στημα βα ζοντας τα θεμε λια για συνεχη  παρε μβαση και ενι σχυση  τους με σα στο χρο νο  

1. Ολοκλη ρωση επαφω ν για γνωριμι α και συντονισμο  δρα σεων με τοπικου ς φορει ς υγει ας και 

προ ληψης νε ων και εφη βων 

 Δημιουργι α «δικτυ ου στη ριξης της υγει ας παιδιω ν και εφη βων» 

2. Προω θηση Μητρικου  Θηλασμου  

 Δημιουργι α ομα δας στη ριξης του Μητρικου  θηλασμου  με πιστοποιημε να α τομα 

  Σχεδιασμο ς-υλοποι ηση προγρα μματος προω θησης του Μητρικου  Θηλασμου  στην 

Περιοχη  της Σπα ρτης. 

 Σεμινα ριο Μητρικου  Θηλασμου  

3. Υποστη ριξη δημιουργι ας συλλο γου για τα παιδια  με διαταραχε ς αυτιστικου  φα σματος  

4. «Αλκοο λ 18+:Συμμαχι α προ ληψης της κατανα λωσης αλκοο λ απο  ανηλι κους » Υπευ θυνο 

σερβι ρισμα 

 Δημιουργι α – παραγωγη  διαφορετικω ν ολιγο λεπτων βι ντεο για τις συνε πειες της 

κατανα λωσης αλκοο λ απο  ενη λικες με αποδε κτες εφη βους, γονει ς και 

δραστηριοποιου μενος στον χω ρο του αλκοο λ.  

 Εκπαιδευτικα  προγρα μματα που απευθυ νονται στους εφη βους και που σχετι ζονται με τη 

χρη ση αλκοο λ απο  ανη λικους ενταγμε να στην ετη σια δρα ση μας 

5. Έλεγχος Σχολικη ς ετοιμο τητας των νηπι ων του Δη μου Σπα ρτης (Μα ρτιος 2017) 

 Επανα ληψη της επιτυχημε νης δρα σης με ακο μη καλυ τερη οργα νωση 

ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΑΣΗ: ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ 

Προ κειται για συ νολο δρα σεων που θα επικεντρω νονται σε ε να θε μα – αντικει μενο με πολλαπλε ς 

παρεμβα σεις και καταληκτικο  γεγονο ς το επιστημονικο  συμπο σιο που θα αναφε ρεται στο θε μα αυτο  και 

στις δρα σεις που υλοποιη θηκαν 

6. Σχολικα  εκπαιδευτικα  προγρα μματα με αντικει μενα: 

 Δικαιω ματα & Ευθυ νη (στην κοινο τητα, στην πο λη, στην υγει α) 

 Εφηβει α και Υγει α 

i. Διατροφη  & Άσκηση 

ii. Εξαρτη σεις 

iii. Βι α 

iv. Σεξουαλικε ς σχε σεις 
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v. Ψυχικη  υγει α 

 Δημιουργικη  γραφη  

7. Ετη σιο επιστημονικο  συμπο σιο (ημερι δα η  διημερι δα) 

 Περι οδος διεξαγωγη ς: Μα ρτιος 2017 

 Θε μα: «Με τους εφη βους.. για τους εφη βους. ΟΙ ε φηβοι αναλαμβα νουν την ευθυ νη για τη 

ζωη  και την υγει α τους» 

 Συνοργανωτε ς: ΕΕΚΠΠΥ, οι Εκπαιδευτικε ς Κοινο τητες, η Εταιρει α Εφηβικη ς Υγει ας, Το 

Ίδρυμα Δοξια δη, Τοπικοι  φορει ς 
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