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ΔΕΛΤΙΟ  ΤΥΠΟΥ 

Θέμα: Δράση "Φροντίζω την Υγεία μου" από το Περιφερειακό Τμήμα Άρτας του Ε.Ε.Σ. 

 

Ολοκληρώθηκε από το Τμήμα Άρτας του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού, όπως είχε 

προγραμματισθεί, η Δράση με γενικό τίτλο «ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ», στα σχολεία 

Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης (Νηπιαγωγεία και Δημοτικά) της ορεινής και ημιορεινής 

περιοχής του Νομού Άρτας. 

Η Δράση υλοποιήθηκε συνολικά σε 11 Δημοτικά σχολεία και 9 Νηπιαγωγεία των Δήμων 

Γεωργίου Καραϊσκάκη, Κεντρικών Τζουμέρκων και πρώην Ξηροβουνίου του Δήμου Αρταίων, 

με επισκέψεις κλιμακίων αποτελούμενων από παιδίατρο, διπλωματούχο νοσηλεύτρια και 

εθελόντριες Νοσηλευτικής και Κοινωνικής Πρόνοιας του Ε.Ε.Σ, το οποίο πραγματοποιούσε 

ενημέρωση σε θέματα ατομικής υγιεινής, καθαριότητας και κανόνων υγιεινής διατροφής 

και φροντίδων υγείας, καθώς και γενική παιδιατρική εξέταση, που περιελάμβανε έλεγχο 

ελλείψεων στα απαραίτητα εμβόλια από το βιβλιάριο υγείας, καθώς και ελέγχους όρασης, 

στοματικής υγιεινής, σκελετού και σωματικής ανάπτυξης. 

Συγκεκριμένα στο κλιμάκιο συμμετείχαν η παιδίατρος κ. Ευτυχία Καραστεργίου, Δ/ντρια 

του Κέντρου Υγείας Άνω Καλεντίνης, η Νοσηλεύτρια του Ε.Ε.Σ. κ. Αρετή Τσούτσικου και 

εναλλάξ οι Εθελόντριες του Τμήματος κ.κ. Αγγελική Μανοπούλου, Ελένη 

Παπαβλασοπούλου, Λουϊζα Βασιλείου, Ιουλία Καραπέτση, Ευανθία Χουλιάρα και Χαρίκλεια 

Κατσαντά. 

Στόχος της όλης προσπάθειας ήταν να εμπνεύσει στα παιδιά από τη μικρή τους ηλικία -και 

στο μέτρο του δυνατού και στους γονείς τους- τη σημασία της πρόληψης για την προαγωγή 

της υγείας, αλλά και να εντοπίσει περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα υγείας που 

ενδεχομένως να είχαν διαφύγει της προσοχής των γονέων και για το λόγο αυτό χρειάζονταν 

περαιτέρω ιατρικό έλεγχο.  



Τα αποτελέσματα του ελέγχου δικαίωσαν απόλυτα την όλη προσπάθεια, καθώς 

εντοπίσθηκαν πολλές περιπτώσεις παιδιών τα οποία δεν είχαν λάβει τα απαραίτητα 

εμβόλια, αλλά και αρκετές περιπτώσεις παιδιών με προβλήματα στοματικής υγιεινής, 

όρασης και σωματικής ανάπτυξης. 

Για τα προβλήματα αυτά θα ειδοποιηθούν από το Τμήμα οι γονείς των παιδιών ώστε να 

φροντίσουν για τα περαιτέρω σύμφωνα με τα αποτελέσματα του ελέγχου και τις υποδείξεις 

της παιδιάτρου. Να σημειωθεί ότι οι γονείς όλων των παιδιών είχαν προηγουμένως 

ειδοποιηθεί και είχαν δώσει τη γραπτή συγκατάθεσή τους για την πραγματοποίηση του 

ελέγχου. 

Τη συγκατάθεσή της είχε παράσχει επίσης και η Δ/νση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης του 

Νομού, ενώ ενήμεροι ήταν και οι τοπικοί Δήμοι, οι οποίοι και ενίσχυσαν με μεγάλη 

προθυμία τη δράση αυτή. Ουσιαστική και πολύτιμη ήταν επίσης η συμβολή των Δ/ντών των 

Σχολείων. 

Από το Τμήμα εκφράζονται θερμές ευχαριστίες σε όλους τους παραπάνω, που άμεσα ή 

έμμεσα συμμετείχαν στην υλοποίηση της απαραίτητης αυτής δράσης, και ιδιαίτερα στα 

μέλη του κλιμακίου, ιδιαιτέρως δε στην παιδίατρο κ. Καραστεργίου της οποίας η προθυμία, 

η ευαισθησία και η εμπειρία μαζί με την επιστημονική κατάρτιση συνέβαλαν καθοριστικά 

στην επιτυχή υλοποίηση της όλης προσπάθειας. 

Η δράση «ΦΡΟΝΤΙΖΩ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΜΟΥ» σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε από το Τμήμα Άρτας 

του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού μέσα στον μήνα Μάιο, τιμώντας με αυτόν τον τρόπο και 

την Παγκόσμια Ημέρα Ερυθρού Σταυρού & Ερυθράς Ημισελήνου (8η Μαΐου) 

Πραγματοποιήθηκε δε μετά από έγκριση της Κεντρικής Διοίκησης και του Προέδρου του 

Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Dr. Αντώνιου Αυγερινού, τον οποίον ευχαριστούμε θερμά για 

την άμεση ανταπόκρισή του και την ευαισθησία του. 

*** 

 

 


