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ΠΡΟΣ: Ελληνική Αντιπροσωπεία ΓΙΑΤΡΟΙ
ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ
Σαπφούς 12
10553 ΑΘΗΝΑ
ΚΟΙΝ:Δ/νσεις ΠΕ και ΔΕ της χώρας
(υπόψη υπευθύνων Αγ. Υγείας και
Σχολ.δραστηριοτήτων)

Θέμα: «Παρεμβάσεις από την ιατρική οργάνωση ‘’Γιατροί του Κόσμου’’».
Σχετ. έγγραφο:146479/5-9-2017/Δ1
Απαντώντας στο με αρ. πρωτ.1477/05-09-17 έγγραφό σας, σας ενημερώνουμε ότι εγκρίνουμε την υλοποίηση
παρεμβάσεων και δράσεων, που υλοποιείτε στις σχολικές μονάδες ΠΕ και ΔΕ .Το πρόγραμμα περιλαμβάνει την
κλινική εξέταση, την καταγραφή και την ενημέρωση σε θέματα παιδιατρικής και οδοντιατρικής φροντίδας και
στοχεύει στην πρόληψη της στοματικής υγείας και την προαγωγή της υγείας των μαθητών ΠΕ και ΔΕ , με τη
βοήθεια της πλήρως εξοπλισμένης Κινητής Παιδοοδοντιατρικής Μονάδας «Λητώ». Η εν λόγω μονάδα θα
επισκέπτεται τις σχολικές μονάδες σε όλη την Ελλάδα, εφόσον είναι εφικτή η τροφοδότησή της με ηλεκτρικό ρεύμα
που είναι απαραίτητο για τη λειτουργία της.
Η έγκριση δίνεται για το σχολικό έτος 2017-18.
Τα προγράμματα είναι προαιρετικά για τους μαθητές και θα πραγματοποιηθούν χωρίς να παρακωλύεται η
ομαλή λειτουργία του Σχολείου και μετά από συνεννόηση με τους/τις Δ/ντές/τριες των σχολικών μονάδων, ενώ για
τη συμμετοχή των μαθητών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των γονέων και κηδεμόνων αυτών. Η ενημέρωση
του Υπεύθυνου Αγωγής Υγείας η του Υπεύθυνου Σχολικών Δραστηριοτήτων και του Σχολικού Συμβούλου της
οικείας Δ/νσης κρίνεται απαραίτητη. Κατά τη διάρκεια του εν λόγω προγράμματος, ο ιατρός που διενεργεί την
κλινική εξέταση παρακαλείται, όπως καταγράφει ενυπόγραφα τα στοιχεία και τα ευρήματα μόνο στα βιβλιάρια
υγείας των μαθητών. Επισημαίνεται επίσης, ότι απαγορεύεται η διανομή έντυπου υλικού, η οποία αφορά έμμεση ή
άμεση διαφήμιση καθώς και μη εγκεκριμένου από το ΥΠ.Π.Ε.Θ υλικού.
Εσωτερική Διανομή:
-.Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
& Οργάνωσης Π.Ε.-Τμ. Γ’
-Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων
& και Οργάνωσης ΔΕ –Τμ. Γ’
-Δ/νση Επαγγ. Εκπ/σης-Τμ. Β’
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