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Αιγίδες, Συνεργάτες, Συνδιοργανωτές και Εθελοντές

Θα πρεπει ιδιαιτερως να υπογραμμιστει η υποστηριξης της ΕΕΚΠΠΥ σε ολα τα επιπεδα της οργανωσης
της διημεριδας και των δρασεων.
Ο Δημος Σπαρτης (ως συνδιοργανωτης) υποστηριξε με καθε τροπο τη διοργανωση αυτη προσφεροντας
δια των τριων Νομικων Προσωπων του (Πολιτισμου & Περιβαλλοντος, Κοινωνικης Προστασιας,
Αλληλεγγυης και Παιδειας, Αθλητικος Οργανισμος Δημου Σπαρτης):
1.
2.
3.
4.
5.
6.

Καλυψη των εκτυπωτικων αναγκων μας (φυλλαδια, προσκλησεις, αφισες, προγραμμα)
Προσφορα του βραδινου δειπνου μετα την τελετη εναρξης
Προσφορα τουριστικου υλικου στους προσκεκλημενους μας
Καλυψη της διαμονης του κ. Μαντουδη για το προγραμμα «Σχολικη Ετοιμοτητα»
Προσφορα αιθουσας για τη διεξαγωγη του προγραμματος «Σχολικη Ετοιμοτητα»
Προβολη στα τοπικα ΜΜΕ

Ιδιαιτερη μνεια πρεπει να γινει σε εθελοντες του παραρτηματος που προσφερθηκαν να βοηθησουν τις
δρασεις και τη διεξαγωγη της διημεριδας.
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Εισαγωγη
Η ευθυνη και ο σκοπος της ιδρυσης του Παραρτηματος Λακωνιας της Ελληνικης Εταιριας Κοινωνικης
Παιδιατρικης και Προαγωγης της Υγειας (ΕΕΚΠΠΥ) ειναι να μετουσιωσει σε πραξη τη συσσωρευμενη
παγκοσμια και ελληνικη γνωση και εμπειρια και να προαγει ετσι την υγεια και ευεξια των παιδιων και των
εφηβων του Νομου μας. Τα παιδια μας αποτελουν οργανικο και αναποσπαστο μελος του φυσικου και
δομημενου περιβαλλοντος της περιοχης μας, και βιωνουν τις μεταβολες και αλληλοεπιδρασεις των
διαφορων φορεων, δομων και στοιχειων που αποτελουν τον κοινωνικο μας ιστο. Σε αυτο ακριβως το
πεδιο επικεντρωνονται οι παρεμβασεις, που προγραμματιζονται απο την Κοινωνικη Παιδιατρικη και
στοχευουν σε συντονισμο και συνεργασια των τοπικων επιστημονικων, εκπαιδευτικων, πολιτιστικων,
αθλητικων, κοινωνικων και αυτοδιοικητικων φορεων που σχετιζονται, μεριμνουν η επηρεαζουν την
καθημερινη ζωη των παιδιων και των εφηβων.
Στην πρωτη επιστημονικη μας διοργανωση (9-15 Μαιου 2016) πραγματοποιηθηκαν τεσσερεις δρασεις
και ενα επιστημονικο συμποσιο.
Δράσεις:
1.

2.

Εβδομαδα σχολικης ετοιμοτητας
a. Έλεγχο σχολικης ετοιμοτητας των νηπιων της περιοχης της Σπαρτης απο τον κ.
Μαντουδη και την ομαδα του
b. Ομιλια του κ. Μαντουδη σε Παιδαγωγους και Εκπαιδευτικους : «Η σημασια του
προληπτικου ελεγχου σχολικης ετοιμοτητας».
c. Ομιλια του κ. Μαντουδη σε γονεις: «Προετοιμαζω το παιδι μου για το σχολειο».
Προγραμμα: «Αλκοολ 18+:Συμμαχια προληψης της καταναλωσης αλκοολ απο ανηλικους»
Παρεμβαση με βιωματικο σεμιναριο («Υπευθυνο σερβιρισμα. Συμμαχια 18+») στα
πλαισια σεμιναριου που πραγματοποιηθηκε στη Σπαρτη απο τη DIAGEO HELLAS Α.Ε
προς του ιδιοκτητες και εργαζομενους σε bar

3.
4.

Ομιλιες προαγωγης Υγειας και Προληψης παιδιων και εφηβων προς το κοινο της Σπαρτης
Σεμιναριο Μητρικου θηλασμου.

Επιστημονικό Συμπόσιο:
1.

Διημερο Επιστημονικο Συμποσιο προς επιμορφωση επιστημονων.
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Δρασεις
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».

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΔΙΗΜΕΡΟ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ
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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Διημερο Επιστημονικο και Ενημερωτικο Συμποσιο
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 το υ 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 ο μαλή 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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Συμπερασματα
Παρα τον μικρο χρονο προετοιμασιας και των δυσκολιων για ενα νεοσυστατο παραρτημα, το
προγραμμα δρασεων και το επιστημονικο συμποσια ηταν κατα γενικη μαρτυρια επιτυχημενο.
Προσεφερε στους επιμερους τομεις, εδωσε την ευκαιρια της εμφανισης του παραρτηματος στο κοινο
της Σπαρτης, δημιουργησε τις προυποθεσεις και τις συνεργασιες για μελλοντικες δρασεις και
επιστημονικες συνεργασιες
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Προοπτικες
Εμβαθυνση των τοπικων συνεργασιων
Προσφορα στην τοπικη κοινωνια σε επιπεδο επιστημονικων γνωσεων και τεκμηριωμενων
παρεμβασεων
Θεσμοθετηση ετησιου επιστημονικου συμποσιου πιθανοτατα με εστια καθε ετους σε συγκεκριμενη
θεματολογια

Πληροφοριες
Ελληνικη Εταιρια Κοινωνικης Παιδιατρικης και Προαγωγης της Υγειας. Παραρτημα Λακωνιας
e-mail: SocPedLak@gmail.com
facebook: SocPed Lakonias
Ιστοσελιδα: https://sites.google.com/site/socpedlak/
231 00 Σπαρτη

Ελληνική Εταιρία Κοινωνικής Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας.
Παράρτημα Λακωνίας
e-mail: SocPedLak@gmail.com
facebook: SocPed Lakonias
Ιστοσελίδα: https://sites.google.com/site/socpedlak/
231 00 Σπάρτη
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ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2016-17
Εισαγωγη
Μετα τη θετικη ανταποκριση απο την τοπικη κοινωνιας των πρωτων δρασεων και της επιστημονικης
διημεριδας του παραρτηματος και με δεδομενες τις συνεργασιες φορεων υγειας και προληψης του
παιδιου στη περιοχη της Σπαρτης, το παραρτημα προχωραει στο σχεδιασμο και προγραμματισμο
δρασεων και προγραμματων για την επομενη χρονικη περιοδο.
Για ποικιλους πρακτικους λογους οι περιοδοι σχεδιασμου-προγραμματι σμου και υλοποιησης δρασεων και
προγραμματων θα ξεκινουν τον Ιουνιο καθε χρονο και θα ολοκληρωνονται με απολογισμο τον Ιουνιο του
επομενου χρονου με Γενικη Συνελευση απολογιστικη και σχεδιασμου δρασεων
Στην προσφατη γενικη συνελευση που πραγματοποιηθηκε στις 15 Ιουνιου 2016 αφου εγινε απολογισμος
των δρασεων και της επιστημονικης διημεριδας που υλοποιηθηκαν το Μαιο του 2016, εγινε συζητηση επι
των δρασεων της επομενης χρονικης περιο δου 2016-17 και αποφασιστηκαν οι πιο κατω δρασεις.

ΔΡΑΣΕΙΣ & ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2016-17
Δρασεις
Συζητήθηκαν, σχεδιάστηκαν και προγραμματίστηκαν οι εξής δράσεις:
ΣΤΑΘΕΡΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ
Προκειται για δρασεις και παρεμβασεις σε τοπικο επιπεδο που θα ξεκινησουν μεσα στο συγκεκριμενο
χρονικο διαστημα βαζοντας τα θεμελια για συνεχη παρεμβαση και ενισχυση τους μεσα στο χρονο
1.

2.

Ολοκληρωση επαφων για γνωριμια και συντονισμο δρασεων με τοπικους φορεις υγειας και
προληψης νεων και εφηβων
 Δημιουργια «δικτυου στηριξης της υγειας παιδιων και εφηβων»
Προωθηση Μητρικου Θηλασμου



3.
4.

5.

Δημιουργια ομαδας στηριξης του Μητρικου θηλασμου με πιστοποιημενα ατομα
Σχεδιασμος-υλοποιηση προγραμματος προωθησης του Μητρικου Θηλασμου στην
Περιοχη της Σπαρτης.

 Σεμιναριο Μητρικου Θηλασμου
Υποστηριξη δημιουργιας συλλογου για τα παιδια με διαταραχες αυτιστικου φασματος
«Αλκοολ 18+:Συμμαχια προληψης της καταναλωσης αλκοολ απο ανηλικους » Υπευθυνο
σερβιρισμα
 Δημιουργια – παραγωγη διαφορετικων ολιγολεπτων βιντεο για τις συνεπειες της
καταναλωσης αλκοολ απο ενηλικες με αποδεκτες εφηβους, γονεις και
δραστηριοποιουμενος στον χωρο του αλκοολ.
 Εκπαιδευτικα προγραμματα που απευθυνονται στους εφηβους και που σχετιζονται με τη
χρηση αλκοολ απο ανηλικους ενταγμενα στην ετησια δραση μας
Έλεγχος Σχολικης ετοιμοτητας των νηπιων του Δημου Σπαρτης (Μαρτιος 2017)
 Επαναληψη της επιτυχημενης δρασης με ακομη καλυτερη οργανωση

ΕΤΗΣΙΑ ΔΡΑΣΗ: ΕΦΗΒΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
Προκειται για συνολο δρασεων που θα επικεντρωνονται σε ενα θεμα – αντικειμενο με πολλαπλες
παρεμβασεις και καταληκτικο γεγονος το επιστημονικο συμποσιο που θα αναφερεται στο θεμα αυτο και
στις δρασεις που υλοποιηθηκαν
6.

Σχολικα εκπαιδευτικα προγραμματα με αντικειμενα:



Δικαιωματα & Ευθυνη (στην κοινοτητα, στην πολη, στην υγεια)
Εφηβεια και Υγεια
i. Διατροφη & Άσκηση
ii. Εξαρτησεις
iii. Βια
iv. Σεξουαλικες σχεσεις
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7.

v. Ψυχικη υγεια
 Δημιουργικη γραφη
Ετησιο επιστημονικο συμποσιο (ημεριδα η διημεριδα)


Περιοδος διεξαγωγης: Μαρτιος 2017



Θεμα: «Με τους εφηβους.. για τους εφηβους. ΟΙ εφηβοι αναλαμβανουν την ευθυνη για τη
ζωη και την υγεια τους»



Συνοργανωτες: ΕΕΚΠΠΥ, οι Εκπαιδευτικες Κοινοτητες, η Εταιρεια Εφηβικης Υγειας, Το
Ίδρυμα Δοξιαδη, Τοπικοι φορεις

Πληροφοριες
Ελληνικη Εταιρια Κοινωνικης Παιδιατρικης και Προαγωγης της Υγειας. Παραρτημα Λακωνιας
e-mail: SocPedLak@gmail.com
facebook: SocPed Lakonias
Ιστοσελιδα: https://sites.google.com/site/socpedlak/
231 00 Σπαρτη

