Άνω Λιόσια, 17 Σεπτεμβρίου 2018

ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Θέμα: Καινοτόμες δράσεις του Εκπαιδευτικού Υγειονομικού Σταθμού Ε.Ε.Σ. 'Ανω Λιοσίων

Ο Εκπαιδευτικός Υγειονομικός Σταθμός Ε.Ε.Σ. 'Ανω Λιοσίων συνεχίζει για δεύτερη χρονιά την ολιστική
παροχή υπηρεσιών υγείας στους μαθητές / τριες όλων των σχολικών μονάδων του Δήμου Φυλής.
Με ιδιαίτερη μέριμνα στην αντιμετώπιση ατυχημάτων που μπορεί να συμβούν στο χώρο του σχολείου,
κατά τη διάρκεια του σχολικού ωραρίου, υλοποιεί τη Διασύνδεση Υπηρεσιών Υγείας με τη δομή υγείας
του Ε.Σ.Υ. "Νοσοκομείο Παίδων Πεντέλης". Μετά την παραπομπή από τον ΕΥΣ Ε.Ε.Σ. 'Ανω Λιοσίων
επιτυγχάνεται η πρόσβαση στη συγκεκριμένη δομή υγείας, καθολική και ισότιμη χωρίς καμία διάκριση,
με στόχο την εξατομικευμένη φροντίδα του μαθητή.
Επίσης, ο ΕΥΣ Ε.Ε.Σ. 'Ανω Λιοσίων σε στενή και άριστη συνεργασία με το Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας
και Θρησκευμάτων, των υπευθύνων Αγωγής Υγείας Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης
και την Ενιαία Σχολική Επιτροπή Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Δήμου Φυλής, γνωστοποιεί ότι
κατά τη νέα σχολική χρονιά 2018 - 2019 η συμπλήρωση του ιατρικού πιστοποιητικού παρακολούθησης
της υγείας των μαθητών / τριών (Ατομικό Δελτίο Υγείας Μαθητή / ΑΔΥΜ ), τόσο της Πρωτοβάθμιας όσο
και της Δευτεροβάθμιας βαθμίδας εκπαίδευσης, θα επιτελείται από τη διεπιστημονική ομάδα υγείας του
ΕΥΣ Ε.Ε.Σ. 'Ανω Λιοσίων για την ολοκληρωμένη κάλυψη των αναγκών φροντίδας υγείας των μαθητών.
Στο πλαίσιο των καινοτόμων δράσεων ο ΕΥΣ Ε.Ε.Σ. 'Ανω Λιοσίων ανακοινώνει τη νέα του συνεργασία με
τον Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών του Ε.Ε.Σ. για τη διοργάνωση ενημερωτικών
ομιλιών στον χώρο της σχολικής κοινότητας του Δήμου Φυλής.
Σε πνεύμα ολιστικής κάλυψης και ανάγκης για αποτελεσματική ενημέρωση των μαθητών και
εκπαιδευτικών σε ζητήματα προστασίας της υγείας και διαχείρισης καταστάσεων εκτάκτου ανάγκης (
σεισμοί, πλημμύρες, πυρκαγιές) που μπορεί να συμβούν στο χώρο του σχολείου.
Οι παραπάνω δράσεις ανακοινώθηκαν από την προϊσταμένη του ΕΥΣ Ε.Ε.Σ. Άνω Λιοσίων στις τοπικές
σχολικές μονάδες, την ημέρα της τελετής του Αγιασμού, στις 11 Σεπτεμβρίου 2018, παρουσία του
Δημάρχου Φυλής, του Προέδρου της Ενιαίας Σχολικής Επιτροπής ΔΕ, εκπροσώπων της εκπαιδευτικής
κοινότητας. Τον Τομέα Σαμαρειτών, Διασωστών και Ναυαγοσωστών εκπροσώπησαν η κ. Χριστίνα
Κουτσουβά και η κ. Χριστίνα Χρυσάφη για την έναρξη της νέας συνεργασίας.

