Με
μεγάλη
επιτυχία
και
συμμετοχή η ημερίδα : Μύθοι &
αλήθειες για τα Αντιβιοτικά &
τα Εμβόλια
Με ιδιαίτερη επιτυχία και μεγάλη συμμετοχή εκπαιδευτικών και
γονέων πραγματοποιήθηκε από τον Δήμο Παλαιού Φαλήρου και το
Τμήμα Παιδείας και Κοινωνικής Αρωγής σε συνεργασία με το
Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων και με τους Συλλόγους
γονέων και κηδεμόνων του Δήμου Παλαιού Φαλήρου ημερίδα με
θέμα: «Μύθοι & Αλήθειες για τα Αντιβιοτικά & τα εμβόλια».
Το Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., στο
πλαίσιο της Πανελλήνιας Εκστρατείας «Mύθοι και Αλήθειες για τα
Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια» με την συνεργασία της Ελληνικής
Εταιρείας Χημειοθεραπείας, της Ελληνικής Εταιρείας Λοιμώξεων
του Ιατρικού Συλλόγου Αθηνών και υπό την Αιγίδα της ΚΕΔΕ και
την ευγενική χορηγία της Pfizer, διοργάνωσε
ημερίδα
ευαισθητοποίησης των Εκπαιδευτικών της Πρωτοβάθμιας
Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής του Δήμου Παλαιού Φαλήρου.
Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε με μεγάλη επιτυχία στο Πολυχώρο του
Δημαρχείου Παλαιού Φαλήρου
και απευθυνόταν στους
εκπαιδευτικούς των Δημοτικών Σχολείων καθώς και στους
νηπιαγωγούς των Νηπιαγωγείων και των Παιδικών Σταθμών της
περιοχής. Σκοπός της Ημερίδας ήταν η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των εκπαιδευτικών σε θέματα χρήσης
αντιβιοτικών και τη σημασία των εμβολίων.
Την εκδήλωση χαιρέτησε ο Δήμαρχος Παλαιού Φαλήρου και
Αντιπρόεδρος Δ.Σ ΕΔΔΥΠΠΥ κος Ιωάννης Φωστηρόπουλος, ο οποίος
δήλωσε χαρακτηριστικά: «Ο Δήμος Παλαιού Φαλήρου κάθε χρόνο θα
δίνει τη μάχη της ενημέρωσης σε εκπαιδευτικούς και πολίτες για
να μη χαθεί η τελευταία άμυνα έναντι των λοιμώξεων, η αξία των

αντιβιοτικών. Πρέπει να αλλάξουμε νοοτροπία και να
σταματήσουμε να είμαστε πρωταθλητές στη χρήση των
αντιβιοτικών» .
Στη συνέχεια η κα. Νταίζη Παπαθανασοπούλου, Συντονίστρια του
Προγράμματος Υγιείς Πόλεις στο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ., Πρόεδρος της Συμβουλευτικής Επιτροπής
του Π.Ο.Υ. Ευρώπης για τα Εθνικά, αφού αναφέρθηκε περιληπτικά
στο πρόγραμμα Υγιείς Πόλεις του Π.Ο.Υ στην Ευρώπη και την
Ελλάδα, αναφέρθηκε στην αναγκαιότητα συνεργασίας των φορέων
Εκπαίδευσης και ΕΔΔΥΠΠΥ
προκειμένου να αλλάξει από την
παιδική ηλικία η νοοτροπία στην χρήση των αντιβιοτικών καθώς
και στον σημαντικό ρόλο των εκπαιδευτικών στην προαγωγή της
Υγείας. Στη συνέχεια, παρουσίασε στους εκπαιδευτικούς έναν
οδηγό εργασίας για τα παιδιά που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό
υλικό της Ευρώπης: e-bug».
Ο κος Αντώνης Παπαδόπουλος Παθολόγος-Λοιμωξιολόγος,
Αναπληρωτής Καθηγητής ΕΚΠΑ, Πανεπιστημιακό Νοσοκομείο ΑΤΤΙΚΟΝ,
μίλησε για τα αντιβιοτικά και τον Έλληνα πολίτη και τόνισε την
ευθύνη όλων μας για τη διάσωσή τους. Ακολούθησε ομιλία σχετικά
με τους τρόπους προφύλαξης από τις λοιμώξεις: Εμβόλια & μέτρα
υγιεινής. Τέλος, ο κ. Παπαδόπουλος , παρουσίασε στους
εκπαιδευτικούς το παιδικό παραμύθι που δημιουργήθηκε
αποκλειστικά στο πλαίσιο της εκστρατείας «Μύθοι και Αλήθειες
για τα Αντιβιοτικά και τα Εμβόλια με τίτλο «Ποιός παγίδεψε την
Πένυ Κιλλίνη» από τη συγγραφέα κα. Ι. Μπουλντούμη.
Οι εκπαιδευτικοί είχαν την ευκαιρία να επιμορφωθούν με
βιωματικό τρόπο, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την πληροφορία
στους μαθητές τους χρησιμοποιώντας και το υλικό που
παρουσιάστηκε με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας στη χρήση των
αντιβιοτικών.
Η κα. Παπαθανασοπούλου μετέφερε επίσης το χαιρετισμό του
Προέδρου του Δικτύου κ. Γιώργου Πατούλη, Περιφερειάρχη Αττικής
ο οποίος μεταξύ άλλων σημείωσε : «Η εκπαιδευτική κοινότητα
άντλησε σημαντικές γνώσεις για την ορθή χρήση των αντιβιοτικών

και τη σημασία των εμβολίων. Ο ρόλος των εκπαιδευτικών είναι
εξαιρετικά σημαντικός, ως προς την διαμόρφωση μιας ορθής
στάσης των παιδιών σε σχέση με το σημαντικό αυτό ζήτημα».
Επίσης η κα. Παπαθανασοπούλου έδωσε, επίσης, στους
εκπαιδευτικούς κατευθύνσεις σχετικά με την αξιοποίηση του
υλικού που έλαβαν.
Ακολούθησε συζήτηση με τους εκπαιδευτικούς την οποία συντόνισε
ο Δημοτικός Σύμβουλος Π. Φαλήρου κ. Μελέτης Βατίστας.

