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ΠΡΟΣ:
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ
ης
ΔΙΟΙΚΗΣΗ 3 ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗΣ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ
(ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ)
Δ/ΝΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΣΜΟΎ & ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ
ΠΟΛΙΤΙΚΩΝ ΠΑΡΟΧΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ/ ΥΓΕΙΑΣ
ΤΜΗΜΑ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΧΑΡΤΗ & ΠΡΩΤΟΒΑΘΜΙΑΣ
ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΥΓΕΙΑΣ
3ype@3ype.gr
xartis-pr@3ype.gr
ΚΟΙΝ:
1. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΚΕΝΤΡΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
2. ΠΕΡ/ΚΗ Δ/ΝΣΗ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΜΑΚΕΔΟΝΙΑΣ
3. Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ ΑΝΑΤ.
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΔΥΤ. ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗΣ, ΗΜΑΘΙΑΣ,
ΠΕΛΛΑΣ, ΠΙΕΡΙΑΣ (ΥΠΟΨΗ ΥΠΕΥΘ. ΑΓΩΓΗΣ
ΥΓΕΙΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)
4. Δ/ΝΣΕΙΣ Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΓΡΕΒΕΝΩΝ, ΚΑΣΤΟΡΙΑΣ, ΚΟΖΑΝΗΣ, ΦΛΩΡΙΝΑΣ
(ΥΠΟΨΗ ΥΠΕΥΘ. ΑΓΩΓΗΣ ΥΓΕΙΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΩΝ
ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΩΝ)

Θέμα: Έγκριση υλοποίησης παρεμβάσεων/δράσεων αγωγής υγείας της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας,
σε σχολεία της περιοχής ευθύνης της, για το σχολικό έτος 2017-2018.
Σχετ.: το με αρ. πρωτ. 225531/Δ2/20-12-2017 εισερχόμενο έγγραφο του οικείου Υπουργείου.
Σε απάντηση του με αρ. πρωτ. 19188/25-08-2017 εγγράφου σας και λαμβάνοντας υπόψη
το με αρ. πρ. 53/20-12-2017 Απόσπασμα Πρακτικού του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., σας ενημερώνουμε ότι:
1. Εγκρίνουμε την υλοποίηση για τις προτεινόμενες δράσεις της 3ης ΥΠΕ Μακεδονίας για τις
οποίες εντοπίστηκε σχετικό εκπαιδευτικό υλικό και η θεματολογία εμπίπτει στους
θεματικούς άξονες της υπ. αριθμ. Γ1γ/ΓΦ3.3,13,18 ΦΑΥ4,6 /Γ.Π.οικ 89548/4-12-2017
εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας. Οι δράσεις αυτές μπορούν να υλοποιηθούν κατά τα
προβλεπόμενα της εγκυκλίου αυτής όσον αφορά στο εκπαιδευτικό υλικό και στη
μεθοδολογία υλοποίησης.
2. Εγκρίνουμε την υλοποίηση όσων από τις προτεινόμενες δράσεις της 3ης ΥΠΕ εμπίπτουν στη
θεματολογία της σχετικής εγκυκλίου, αλλά αξιοποιούν διαφορετικό εκπαιδευτικό υλικό ή
μεθοδολογία υλοποίησης, με την προϋπόθεση να προσαρμοστούν στα προβλεπόμενα της
ως άνω αναφερόμενης σχετικής εγκυκλίου.

3. Εγκρίνουμε την υλοποίηση της προτεινόμενης από το Κέντρο Παιδοψυχικής Υγιεινής
Θεσσαλονίκης δράση με τίτλο «Δυσλεξία» σε γονείς/κηδεμόνες ή/και εκπαιδευτικούς.
4. Εγκρίνουμε την υλοποίηση της προτεινόμενης από το ΠΕΔΥ ΚΥ Διαβατών δράση με τίτλο
«Αφού μεγάλωσες… Σύντομη ενημέρωση για το σύστημα υγείας και Κοινωνικής ασφάλισης»
η οποία απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες Γ΄ Λυκείου. Η δράση κρίνεται παιδαγωγικά
κατάλληλη υπό τις εξής προϋποθέσεις: i) να μη διατεθεί διδακτική ώρα πανελλαδικώς
εξεταζόμενων μαθημάτων για την πραγματοποίηση της ομιλίας και ii) το αναγραφόμενο
κόστος των 120 ευρώ για δαπάνες μεταφοράς της υπεύθυνης για την υλοποίηση της ομιλίας
να μην επιβαρύνει τους μαθητές/-ήτριες ή τις σχολικές μονάδες.

Η έγκριση υλοποίησης των παραπάνω δράσεων δίδεται για το σχολικό έτος 2017-2018, υπό τις
εξής προϋποθέσεις:
 η συμμετοχή του σχολείου είναι προαιρετική, πραγματοποιείται με τη σύμφωνη
γνώμη του Συλλόγου Διδασκόντων και σε συνεργασία με τον/την
Υπεύθυνο/Υπεύθυνη Αγωγής Υγείας (ή τον/την Υπεύθυνο/-η Σχολικών
Δραστηριοτήτων) της οικείας Διεύθυνσης Εκπαίδευσης,
 να υπάρχει προηγούμενη συνεννόηση με τη Διεύθυνση του σχολείου και τον Σύλλογο
Διδασκόντων, ώστε να μην παρακωλύεται το σχολικό πρόγραμμα,
 για τη συμμετοχή των μαθητών/-τριών απαιτείται η έγγραφη συγκατάθεση των
γονέων και κηδεμόνων τους
 η υλοποίηση των δράσεων στα σχολεία να γίνεται παρουσία των εκπαιδευτικών των
σχολείων, δωρεάν και χωρίς διανομή οποιουδήποτε διαφημιστικού υλικού.
5. Δεν εγκρίνουμε τις προτεινόμενες δράσεις για τις οποίες δεν εντοπίστηκε σχετικό
εκπαιδευτικό υλικό και δεν εμπίπτουν στους προτεινόμενους θεματικούς άξονες της
σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας και οι οποίες έχουν υποβληθεί από τις
ακόλουθες δομές υγείας:
1. Γ.Ν.Θ. «Γ. Παπανικολάου» - Ψ.Ν.Θ - Οργανική Μονάδα Ψυχιατρικό Νοσοκομείο
Θεσσαλονίκης
2. ΠΕΔΥ ΜΥ Θεσσαλονίκης
3. ΠΕΔΥ ΜΥ Κατερίνης
4. ΠΕΔΥ ΜΥ Νάουσας
5. ΠΕΔΥ ΜΥ Πτολεμαΐδας
6. ΠΕΔΥ ΜΥ Πύλης Αξιού
7. ΠΕΔΥ ΜΥ Φλώρινας
8. ΠΕΔΥ ΜΥ Δεσκάτης
9. ΠΕΔΥ ΚΥΑΤ Ευόσμου
10. ΠΕΔΥ ΚΥ Σκύδρας
11. ΠΕΔΥ ΚΥ Χαλάστρας
Για τις δράσεις που προτείνονται από τις παραπάνω δομές, η θεματολογία των οποίων εμπίπτει
στους θεματικούς άξονες της σχετικής εγκυκλίου του Υπουργείου Υγείας, ισχύουν τα
προβλεπόμενα στα σημεία (1) και (2) ανωτέρω.
6. Δεν εγκρίνουμε την υλοποίηση της προτεινόμενης από το ΠΕΔΥ ΚΥ Άργους Ορεστικού
δράση με τίτλο «Μητρικός Θηλασμός, Χθες-Σήμερα» σε μαθητές/-ήτριες Λυκείου. Μπορεί
να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των ενήλικων μελών της σχολικής κοινότητας

(γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί), εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τις σχολικές
μονάδες για διενέργεια ομιλιών σχετικά με το θέμα.
7. Δεν εγκρίνουμε την υλοποίηση της προτεινόμενης από το ΠΕΔΥ ΚΥ Λιτόχωρου δράση με
τίτλο «Προώθηση Μητρικού Θηλασμού», η οποία απευθύνεται σε μαθητές/-ήτριες
Γυμνασίου. Μπορεί να αξιοποιηθεί για την ενημέρωση των ενήλικων μελών της σχολικής
κοινότητας (γονείς/κηδεμόνες και εκπαιδευτικοί), εφόσον εκδηλωθεί ενδιαφέρον από τις
σχολικές μονάδες για διενέργεια ομιλιών σχετικά με το θέμα.
8. Δεν εγκρίνουμε την υλοποίηση της προτεινόμενης από το ΠΕΔΥ ΚΥ Αριδαίας δράση με τίτλο
«Πρώτες βοήθειες» καθώς από τα συνοδευτικά του αιτήματος έγγραφο συνάγεται ότι
υπάρχει κόστος για τους μαθητές/-ήτριες όσον αφορά την κάλυψη δαπανών αναλώσιμου
και έντυπου υλικού.
9. Δεν εγκρίνουμε την υλοποίηση της προτεινόμενη από το ΠΕΔΥ ΠΕΔΥ Σερβίων δράση με
τίτλο «Βασικά στοιχεία πρώτων βοηθειών», καθώς υπάρχουν αμφιβολίες και επιφυλάξεις
όσον αφορά την καταλληλότητα του περιεχομένου της παρουσίασης και των βιωματικών
εργαστηρίων προσομοίωσης για μαθητές/-ήτριες του δημοτικού.

Η ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΗ ΤΗΣ ΓΕΝΙΚΗΣ Δ/ΝΣΗΣ
ΣΠΟΥΔΩΝ Π.Ε. & Δ.Ε.

ΑΝΔΡΟΝΙΚΗ ΜΠΑΡΛΑ

Εσωτερική διανομή:
1. Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Π.Ε. – Τμήμα Γ΄
2. Δ/νση Ειδικής Αγωγής και Εκπαίδευσης -Τμήμα

Α΄
3. Δ/νση Επαγγελματικής Εκπαίδευσης – Τμήμα
Β΄
4.

Δ/νση Σπουδών, Προγραμμάτων και Οργάνωσης
Δ.Ε. – Τμήμα Γ΄

