
Κ.Υ Λάρισας, Ομάδα Υγείας
Ρούσβελτ 4
41 222 Λάρισα

Λάρισα, 25/09/2018

ΘΕΜΑ: ''Πρόσκληση  εκδήλωσης  ενδιαφέροντος  για  την  πραγματοποίηση  αντικαπνιστικής  δράσης
(ενημέρωση-συζήτηση)  στους  μαθητές  της  Γ'  Γυμνασίου  σχετικά  με  την  βλαπτική  επίδραση  του
καπνίσματος στην υγεία και συμμετοχής σε επιδημιολογική μελέτη εγκεκριμένη από τις αρμόδιες αρχές''.

Αξιότιμοι  κυρίες  και  κύριοι  Διευθυντές,  κυρίες  και  κύριοι  του  Συλλόγου Καθηγητών,
κυρίες και κύριοι του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων,

Το Υπουργείο Υγείας, η 5η Υγειονομική Περιφέρεια (Υ.ΠΕ), το Κέντρο Υγείας (Κ.Υ) Λάρισας
και η Ομάδα Υγείας του Κ.Υ Λάρισας οργανώνουν, για 3η συνεχόμενη σχολική χρονιά, αντικαπνιστική
ενημερωτική  δράση  (προβολή  παρουσίασης  και  συζήτηση) για  τις  βλαβερές  επιπτώσεις  του
καπνίσματος στην Υγεία. Η δράση απευθύνεται σε όλους τους μαθητές 3ης Γυμνασίου των Γυμνασίων,
δημόσιων και ιδιωτικών, του αστικού ιστού της Λάρισας. 

Επιπλέον,  η  παρουσίαση  θα  συνδυάζεται  για  1η  φορά  με  επιδημιολογική  μελέτη
καταγραφής δεδομένων για τη σχέση εφήβων (μαθητών Γ' Γυμνασίου) – καπνίσματος. Η μελέτη
αναμένεται  να  εγκριθεί  από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής  Πολιτικής  του Υπουργείου Παιδείας  και
Θρησκευμάτων. Τα συμμετέχοντα σχολεία θα τυχαιοποιηθούν σε 2 ομάδες. Στην 1η ομάδα θα γίνεται
πρώτα  η  ενημέρωση  των  μαθητών  και  θα  ακολουθεί  η  συμπλήρωση  του  ερωτηματολογίου  της
επιδημιολογικής  μελέτης  από τους  μαθητές  και  στην 2η  ομάδα θα  γίνεται  το  αντίστροφο  (πρώτα
συμπλήρωση ερωτηματολογίου και μετά ενημέρωση). Βάσει της εμπειρίας των προηγούμενων ετών,
για την ενημέρωση είτε μπορεί να διατεθεί μια μεγάλη αίθουσα εκδηλώσεων (εφόσον υπάρχει) και να
γίνει η ενημέρωση σε 1 διδακτική ώρα είτε να χωριστούν τα υπάρχοντα τμήματα σε 2-3 ομάδες και
αντίστοιχα να  χρησιμοποιηθούν 2-3  διδακτικές  ώρες.  Σε  κάθε  περίπτωση δεν  μπορεί  η  δράση να
ξεπεράσει σε διάρκεια τις 3 διδακτικές ώρες, λόγω του μεγάλου φόρτου εργασίας στο Κ.Υ. Λάρισας.
Εκτός λοιπόν της παρουσίασης, θα υπάρχει σύντομη επίσκεψη (~10-15 λεπτά) για την διανομή του
ερωτηματολογίου  και  του  έντυπου  συγκατάθεσης  συμμετοχής  στη  μελέτη,  που  θα  πρέπει  να
υπογράφεται  από  τους  γονείς/κηδεμόνες  των  μαθητών.  Σαφώς  θα  δίνονται  και  οι  σχετικές
διευκρινήσεις.  Σε  3η  επίσκεψη  θα  γίνεται  η  παραλαβή  της  συγκατάθεσης,  η  συμπλήρωση  του
ερωτηματολογίου στο σχολείο (~10 λεπτά) και η παραλαβή του τελευταίου από τα μέλη της Ομάδας
Υγείας του ΚΥ Λάρισας. 

Τα μέλη της Ομάδας Υγείας του Κ.Υ Λάρισας  είναι τα ακόλουθα:  Dr. Μητράκας Λάμπρος –
Ουρολόγος, κ.  Μπαλιάκου  Μαρτσέλα  –  Παθολόγος,  Dr.  Σωτηράκου  Σοφία  –  Παιδίατρος,  Dr.
Στεργιοπούλου  Θεοδούλη  –  Παιδίατρος,  κ.  Χρυσόστομος  Ξέρρας  –  Νευρολόγος,  κ.  Χαράλαμπος
Βαρσαμάς  –  Πνευμονολόγος, κ.  Κατσούρα Μαρία  –  Μαία,  κ.  Αγόρη Φωτεινή  – Νοσηλεύτρια,  κ.
Καρρά Αλεξάνδρα – Επισκέπτρια Υγείας, κ. Τσιρογιάννη Ζωή – Μαία.

Παρακαλούμε όπως  μας ενημερώσετε εάν αποδέχεστε να πραγματοποιηθούν η ενημερωτική
δράση και  η  επιδημιολογική μελέτη στους μαθητές της Γ'  Γυμνασίου του σχολείου σας.  Εάν ναι,
παρακαλούμε προτείνετε την ημερομηνία καθώς και τις ώρες στις οποίες θα μπορούσε να λάβει χώρα. 



Σημειώνουμε ότι οι βλαβερές συνέπειες του καπνίσματος στην υγεία είναι μείζον ζήτημα,
δίνεται  ιδιαίτερη  έμφαση  στην  αντικαπνιστική  δράση  από  το  Υπουργείο  Υγείας  και  είναι  η
πρώτη φορά που θα γίνει μία τέτοια μελέτη στον τόπο μας.

  Αναμένουμε την απάντησή σας,  θετική ή αρνητική,  ως τις  31/10/2019 στην ηλεκτρονική
διεύθυνση  (e-mail)  από  την  οποία  λάβατε  το  παρόν.  Σας  ευχαριστούμε  εκ  των  προτέρων  για  τη
συνεργασία και παρακαλούμε για τις δικές σας περαιτέρω ενέργειες. 

Με εκτίμηση,

Η Ομάδα Υγείας Κ.Υ. Λάρισας
Dr. Μητράκας Λάμπρος – Ουρολόγος, Υπεύθυνος Ομάδας Υγείας
Μπαλιάκου Μαρτσέλα – Παθολόγος
Dr. Σωτηράκου Σοφία – Παιδίατρος
Dr.  Στεργιοπούλου Θεοδούλη – Παιδίατρος
 Dr. Παναούσης Δημήτριος – Καρδιολόγος
κ. Κατσούρα Μαρία – Μαία
κ. Αγόρη Φωτεινή – Νοσηλεύτρια
κ. Καρρά Αλεξάνδρα – Επισκέπτρια Υγείας
κ. Τσιρογιάννη Ζωή – Μαία


