Δωρεάν εξετάσεις σε παιδιά απομακρυσμένων περιοχών της περιφέρειας
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Ευρύ πρόγραμμα ελέγχου της υγείας των μαθητών

Ευρύ πρόγραμμα ελέγχου της υγείας των μαθητών στα σχολεία της Δυτικής Ελλάδας, με
έμφαση στις ημιαστικές και αγροτικές περιοχές, ξεκινούν η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
το Καραμανδάνειο Νοσοκομείο Παίδων και οι Διευθύνσεις Εκπαίδευσης.

Σήμερα ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας Απόστολος Κατσιφάρας είχε συνάντηση με τον
Διοικητή του Καραμανδανείου Γιάννη Γιαννακόπουλο με σκοπό να καταρτιστούν οι βασικοί
άξονες του προγράμματος το οποίο θα ξεκινήσει πιλοτικά τον προσεχή Μάιο σ' έναν
καλλικρατικό Δήμο της Περιφέρειας και από την νέα σχολική χρονιά θα επεκταθεί σ' όλη
την Περιφέρεια.
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Στην συνάντηση μετείχαν, επίσης, ο Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικών και Κοινωνικής
Αλληλεγγύης Γιώργος Γεωργιόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής του Καραμανδανείου Σάκης
Παπαδιονυσίου και η Εκτελεστική Γραμματέας της Περιφέρειας Διονυσία Μαράτου.

«Στη σημερινή δύσκολη οικονομική συγκυρία η Περιφέρεια θέτει σε προτεραιότητα την
προαγωγή Υγείας των μαθητών, με ιδιαίτερο βάρος στους μαθητές σχολείων που
βρίσκονται σε αγροτικές και απομακρυσμένες περιοχές και δεν έχουν άμεση πρόσβαση στις
δομές Υγείας. Θέλουμε να δώσουμε την δυνατότητα σ' όλα τα παιδιά, και κυρίως σε εκείνα
των πιο οικονομικά αδύναμων οικογενειών, να ελεγχθούν από γιατρούς και να κάνουν το
σύνολο των εμβολίων που πρέπει», τόνισε στη διάρκεια της συνάντησης ο Περιφερειάρχης.

Το πρόγραμμα, όπως αποφασίστηκε, θα εστιάσει σε τρία κυρίως πεδία:

- Πρώτον, στον έλεγχο της στοματικής υγείας των μαθητών.

- Δεύτερον, στον έλεγχο ανάπτυξης των μαθητών (βάρος, ύψος κ.λπ.)

- Τρίτον, στην καταγραφή και στον έλεγχο των εμβολίων και στις περιπτώσεις που δεν
έχουν γίνει τα προβλεπόμενα εμβόλια, θα ακολουθεί εμβολιασμός των μαθητών.

Για την υλοποίηση του προγράμματος η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα διαθέσει την
Κινητή Μονάδα Υγείας, το Καραμανδάνειο θα στελεχώσει την Μονάδα με επιστημονικό
προσωπικό (παιδιάτρους κ.λπ.) ενώ θα ζητηθεί και η συνδρομή των κατά τόπους Δήμων και
Τοπικών Συμβουλίων για τυχόν επιπλέον μέσα που θα χρειαστούν για τον έλεγχο Υγείας
των μαθητών. Παράλληλα, για τον καλύτερο συντονισμό του προγράμματος θα συγκροτηθεί
και ομάδα δράσης, με την συμμετοχή όλων των εμπλεκόμενων φορέων.

Να σημειωθεί, επίσης, ότι ο Περιφερειάρχης επικοινώνησε και με τον Προϊστάμενο της
Περιφερειακής Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας Γιώργο Παναγιωτόπουλο και αποφασίστηκε
να υπογραφεί προγραμματική σύμβαση ανάμεσα στην Περιφέρεια, στην Περιφερειακή
Εκπαίδευση και στο Καραμανδάνειο Νοσοκομείο στην οποία επακριβώς θα περιγράφεται το
αντικείμενο του προγράμματος και οι δράσεις κάθε πλευράς.
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