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ΚΟΙΝ.: 

   

    «Πρόγραμμα Μαηικοφ προλθπτικοφ ελζγχου πακιςεων  

      τθσ πονδυλικισ τιλθσ ςε μακθτζσ/ τριεσ Γυμναςίου» 

   ΧΕΣ.:   θ με αρ. πρωτ.   Φ15/1453/126749/Δ1/01-08-2016  Ζγκριςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

 

Η Δ/νςθ Δ/κμιασ Εκπ/ςθσ Αχαΐασ δια τθσ Τπευκφνου Αγωγισ Τγείασ ςτο πλαίςιο τθσ  

ςυνεργαςίασ τθσ με τθν Ομάδα Αγωγισ Τγείασ του «Καραμανδανείου» Γενικοφ Νοςοκομείου Παίδων 

Πατρϊν, ζχει προγραμματίςει τθν υλοποίθςθ Προγράμματοσ Μαηικοφ προλθπτικοφ ελζγχου 

πακιςεων τθσ πονδυλικισ τιλθσ ςε μακθτζσ /τριεσ των Γυμναςίων αρμοδιότθτάσ τθσ, με τθν 

ζγκριςθ του ΤΠ.Π.Ε.Θ.  

Σο Γενικό Νοςοκομείο Παίδων Πάτρασ - «Καραμανδάνειο», ςτοχεφοντασ ςε μια πολφπλευρθ 

προςζγγιςθ τθσ φροντίδασ του παιδικοφ πλθκυςμοφ τθσ Πάτρασ και τθσ ευρφτερθσ περιοχισ, ενιςχφει 

τθν πρόλθψθ ςτθρίηοντασ και ςυντονίηοντασ διάφορεσ δραςτθριότθτεσ με τελικό ςτόχο τθ βελτίωςθ 

τθσ αποτελεςματικότθτασ ςτθν παροχι υπθρεςιϊν υγείασ. Ο Μαηικόσ ςχολικόσ προλθπτικόσ ζλεγχοσ 

(ΜΠΕ-SCHOOL SCREENING) για ςκολίωςθ μζςα ςτο χϊρο των ςχολείων  εφαρμόηεται παγκόςμια. Σο 

Ορκοπεδικό τμιμα και το τμιμα Φυςικοκεραπείασ του «Καραμανδανείου» Γ.Ν.Π.Π. επικυμεί να 

εκπονιςει το πρόγραμμα, αποςκοπϊντασ ςτθν πρϊιμθ διάγνωςθ και αντιμετϊπιςθ των 

παραμορφϊςεων ςπονδυλικισ ςτιλθσ. Η διενζργεια του προγράμματοσ ςτοχεφει ςτα ακόλουκα: 

1. τθν πρόλθψθ τθσ ςκολίωςθσ, μζςω τθν ανίχνευςισ τθσ πρϊιμα ςτο χϊρο του ςχολείου και 

τον μετζπειτα ενδελεχι ζλεγχο ςτο νοςοκομείο των εφιβων, ςτουσ οποίουσ ανιχνεφεται.  

2. τθ ςυςτθματοποίθςθ τθσ εξζταςθσ για τον ζλεγχο τθσ ςκολίωςθσ, ϊςτε να γίνει πιο μεκοδικι 

θ παρακολοφκθςθ των εφιβων μζςω τθσ καταγραφισ  των ευρθμάτων ςτο ςχολικό 

πλθκυςμό, γεγονόσ που κα βοθκιςει ςθμαντικά ςτθ κεραπεία.  
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3. τθν μελζτθ, παρουςίαςθ και δθμοςίευςθ των ςτοιχείων, ϊςτε να αυξθκεί θ γνϊςθ όςον 

αφορά ςτθν πάκθςθ αυτι 

 

Η παραπάνω εξζταςθ είναι απλι, ςφντομθ, κλινικι, χωρίσ ακτινογραφία και κα 

πραγματοποιθκεί από εξειδικευμζνθ ομάδα επαγγελματιϊν υγείασ, θ οποία κα αποτελείται από 

Ορκοπεδικό ιατρό, Φυςικοκεραπεφτρια και Επιςκζπτρια Τγείασ, τθρϊντασ τουσ κανόνεσ τθσ  ιατρικισ 

δεοντολογίασ και του ιατρικοφ απορριτου. Κατόπιν οι γονείσ /κθδεμόνεσ κα ενθμερϊνονται με ειδικό 

ςθμείωμα για τυχόν πακολογικά ευριματα που απαιτοφν περαιτζρω ακτινολογικό ζλεγχο, ιατρικι 

παρακολοφκθςθ και επανεξζταςθ ςε τακτικά εξωτερικά ιατρεία. 

 

Σο πρόγραμμα είναι δωρεάν και προαιρετικό για τουσ μακθτζσ/ τριεσ και κα πραγματοποιθκεί 

χωρίσ να παρακωλφεται θ ομαλι λειτουργία των ςχολείων, μετά από ςυνεννόθςθ με τουσ Διευκυντζσ 

/ντριεσ των ςχολικϊν μονάδων, ενϊ για τθ ςυμμετοχι των ανιλικων μακθτϊν/ τριϊν απαιτείται θ 

ζγγραφθ ςυγκατάκεςθ των γονζων/ κθδεμόνων τουσ. Κρίνεται απαραίτθτθ επίςθσ, θ αποφυγι 

διάκεςθσ οποιουδιποτε υλικοφ, θ οποία αφορά άμεςθ ι ζμμεςθ διαφιμιςθ παροχισ υπθρεςιϊν 

ατόμων ι φορζων. 

 

Για τον καλφτερο προγραμματιςμό τθσ υλοποίθςθσ του προγράμματοσ, παρακαλοφνται οι 

ενδιαφερόμενοι εκπαιδευτικοί να δθλϊςουν ςυμμετοχι αποςτζλλοντασ ςυμπλθρωμζνθ τθ 

ςυνθμμζνθ αίτθςθ ςτθν θλεκτρονικι διεφκυνςθ του γραφείου Αγωγισ Τγείασ  Δ.Δ.Ε. Αχαΐασ:   

health-promotion@dide.ach.sch.gr   

 

υν.: 1. Ζντυπο εκδιλωςθσ ενδιαφζροντοσ για ςυμμετοχι ςτο Πρόγραμμα 

         2. Ενθμερωτικό ζντυπο – ςυγκατάκεςθ γονζα/ κθδεμόνα. 

 

                                                                                                      Ο ΔΙΕΤΘΤΝΣΘ Δ.Δ.Ε. ΑΧΑΪΑ                                                                             
                   ΑΚΡΙΒΕ ΑΝΣΙΓΡΑΦΟ 
 Θ ΠΡΟΪΣΑΜΕΝΘ ΕΚΠ/ΚΩΝ ΘΕΜΑΣΩΝ 
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