Εκστρατεία του Ελληνικού
Διαδημοτικού Δικτύου
Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.
για την Ενημέρωση Εκπαιδευτικών και Μελών
Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων με θέμα:
ΕΚΤΟΣ
ΤΩΝ ΤΕΙΧΩΝ

«Μύθοι και Αλήθειες για τα αντιβιοτικά
και τα εμβόλια»

Τ

ο Ελληνικό Διαδημοτικό Δίκτυο Υγιών Πόλεων του Π.Ο.Υ.
διοργάνωσε για ακόμα μία χρονιά την Πανελλήνια Εκστρατεία Ενημέρωσης με θέμα: «Μύθοι και Αλήθειες για
τα Αντιβιοτικά και τα εμβόλια». Η Εκστρατεία υλοποιείται από
το Δίκτυό μας, με τη συνεργασία της Ελληνικής Εταιρείας
Χημειοθεραπείας, την Ελληνική Εταιρεία Λοιμώξεων, υπό την
αιγίδα του ΙΣΑ και με την ευγενική χορηγία της Pfizer. Στα πλαίσια του προγράμματος διοργανώθηκαν Διαδικτυακές Ημερίδες ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των Εκπαιδευτικών
της Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης και Προσχολικής Αγωγής,
αλλά και μελών των Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων της
χώρας.
Στόχος της Εκστρατείας είναι η ενημέρωση των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης και προσχολικής
ηλικίας, στην ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ και τη ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, με σκοπό να εφαρμοστεί στις
σχολικές αίθουσες ένα πρόγραμμα ενημέρωσης του μαθητικού πληθυσμού. Στο πλαίσιο της εκδήλωσης οι εκπαιδευτικοί λαμβάνουν έναν οδηγό εργασίας για τα παιδιά,
που έχει τίτλο «Το Παιδαγωγικό υλικό της Ευρώπης: e-bug»,
ενώ έχουν την ευκαιρία να επιμορφωθούν με βιωματικό
τρόπο, ώστε να μπορούν να μεταφέρουν την πληροφορία
στους μαθητές τους, με στόχο την αλλαγή νοοτροπίας
στη χρήση των αντιβιοτικών. Επιπλέον δίδεται σε όλους
τους εκπαιδευτικούς από ένα αντίτυπο του παιδικού βιβλίου «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη», ενώ λαμβάνουν το
ενημερωτικό έντυπο, που διατίθεται από τον ΕΟΦ, για την
ορθή χρήση των αντιβιοτικών, όπως και πλούσιο οπτικοακουστικό υλικό το οποίο ψυχαγωγεί και συγχρόνως
ενημερώνει τους μαθητές.
Για το σκοπό αυτής της Εκστρατείας έχει δημιουργηθεί
κατάλληλο βιβλίο που απευθύνεται στους παιδικούς αναγνώστες με τίτλο «Ποιος παγίδεψε την Πένυ Κιλλίνη» από την
αναγνωρισμένη συγγραφέα παιδικής λογοτεχνίας Ιωάννα
Μπουλντούμη. Το βιβλίο έχει λάβει την έγκριση του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας & Θρησκευμάτων Φ14/226374/
ΕΚ/1670/Δ1 για τη διανομή του στα δημοτικά σχολεία της
χώρας μέσω των Δήμων-μελών του Δικτύου, η οποία και
έχει ήδη ξεκινήσει με πολλά από αυτά τα βιβλία να βρίσκονται
ήδη στις βιβλιοθήκες των σχολείων.
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Στόχος της εκστρατείας είναι να διαφυλάξουμε τα αντιβιοτικά, φάρμακα τα οποία έσωσαν και εξακολουθούν
να σώζουν εκατομμύρια ζωές μέχρι σήμερα. Η χώρα μας
εξακολουθεί να κατέχει την πρώτη θέση στην Ευρώπη στην
κατανάλωση αντιβιοτικών στην Κοινότητα, με αποτέλεσμα
να έχουμε ένα από τα υψηλότερα ποσοστά μικροβίων ανθεκτικών στα αντιβιοτικά. Παράλληλα, τονίζεται η σημασία
και τα οφέλη των εμβολίων τα οποία πρέπει να πραγματοποιούνται τόσο κατά την παιδική ηλικία όσο και μετά από
αυτή, εστιάζοντας φυσικά και στον εμβολιασμό έναντι της
Covid-19 λοίμωξης.

Στόχος της Εκστρατείας είναι η ενημέρωση
των εκπαιδευτικών πρωτοβάθμιας
εκπαίδευσης και προσχολικής ηλικίας,
στην ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΑΝΤΙΒΙΟΤΙΚΩΝ
και τη ΣΗΜΑΣΙΑ ΤΩΝ ΕΜΒΟΛΙΩΝ, με σκοπό
να εφαρμοστεί στις σχολικές αίθουσες
ένα πρόγραμμα ενημέρωσης τ
ου μαθητικού πληθυσμού.
Οι ομιλίες πραγματοποιήθηκαν από διακεκριμένους ιατρούς λοιμωξιολόγους, μέλη και συνεργάτες της Ελληνικής
Εταιρείας Χημειοθεραπείας και της Ελληνικής Εταιρείας Λοι
μώξεων, που συμμετέχουν εθελοντικά στο Πρόγραμμα. Η Εκστρατεία άρχισε από τους Δήμους της Αττικής τον Οκτώβριο
2014 και συνεχίζεται σε όλη την Ελλάδα. Από την έναρξη του
προγράμματος έως σήμερα, έχουν συμμετάσχει συνολικά
98 Δήμοι από όλη τη χώρα, μέσω των οποίων ωφελήθηκαν
περισσότεροι από 11.000 δημότες. Μόνο για τo διάστημα
Ιανουαρίου-Απριλίου του τρέχοντος έτους, πραγματοποιήθηκαν συνολικά 15 Διαδικτυακές Ημερίδες, συγκεκριμένα
στους Δήμους Λαμιέων, Ευρώτα, Πεντέλης, Σπετσών, Ιωαννιτών, Π. Φαλήρου, Φλώρινας, Καστοριάς, Σαρωνικού, Αγίων
Αναργύρων-Καματερού, Πύδνας-Κολινδρού, Βέροιας, Διδυμοτείχου, Αλίμου και Πυλαίας – Χορτιάτη και συμμετείχαν
περισσότεροι από 470 εκπαιδευτικοί και γονείς. 

