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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Πάτρα 20-6-2018

Αριθ.Πρωτ.: 181712/298
Ταχ.Δ/νση: ΝΕΟ Πατρών-Αθηνών 32
& Αμερικής - 264 41 ΠΑΤΡΑ
Τηλέφωνο :2613-613537
Πληροφορίες: Δημ. Θεοδωροπούλου
FAX : 2613-613538
e-mail: grammateia.ps.pde@pde.gov.gr
ΠΡΟΣ : Γραφείο Εντεταλμένου Περ/κού Συμβούλου
σε θέματα Υγείας & Κοιν.Αλληλεγγύης
κ. Αντώνη Χαροκόπου
ΚΟΙΝ: 1. Γραφείο Περιφερειάρχη
2. Εκτελεστική Γραμματέα
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
ΘΕΜΑ :Διαβίβαση της αριθ. 91/18-6-2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου
ΣΧΕΤ: Η υπ’ αριθ. πρωτ. 181510/531/18-6-2018 (Ορθή Επανάληψη)
Εισήγηση του Εντεταλμένου Περ/κού Συμβούλου σε θέματα Υγείας &
Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Αντώνη Χαροκόπου

Σας διαβιβάζουμε την υπ’ αριθ. 91/18-6-2018 απόφαση του
Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας με θέμα: Τροποποίηση
της υπ΄αριθμ. 38/03-4-2018 απόφασης του Περιφερειακού
Συμβουλίου με θέμα: «έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης,
πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής Υγείας των πολιτών της
Περιφέρειας Δυτικής για το 2018. Έγκριση αναγκαιότητας
διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων» και
παρακαλούμε για τις περαιτέρω δικές σας ενέργειες.
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ
Ακολουθεί απόφαση του Περιφερειακού Συμβουλίου
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΠΡΟΕΔΡΟΥ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
11η ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΡΑΚΤΙΚΟ 11ο

Στην Πάτρα σήμερα στις 18/6/2018, ημέρα Δευτέρα και ώρα 15.00΄
στην αίθουσα του Περιφερειακού Συμβούλιου στο ισόγειο του κτιρίου
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Ν.Ε.Ο. Πατρών – Αθηνών 32 &
Αμερικής) προσήλθε σε Συνεδρίαση το Περιφερειακό Συμβούλιο
Δυτικής Ελλάδας, ύστερα από την υπ’ αριθ. πρωτ. 182138/310/12-6-2018
γραπτή πρόσκληση του Προέδρου του η οποία εκδόθηκε νομότυπα και
δόθηκε σε όλους τους κ.κ. Περιφερειακούς Συμβούλους, σύμφωνα με τις
διατάξεις του Ν.3852/2010 (άρθρ.167 παρ. 2).
Στη Συνεδρίαση παρευρέθησαν επί του συνόλου πενήντα ένα (51)
μελών, τα παρακάτω μέλη :
1) Αγγελόπουλος Γεώργιος, -Πρόεδρος, 2) Κούστας ΚωνσταντίνοςΓραμματέας, 3)Αγιομυργιαννάκης Εμμανουήλ, 4)Αριστειδόπουλος
Χαράλαμπος,

5)Αυγέρης Σάββας,

6)Βεργοπούλου

Παρασκευή,

7)Δριβίλας Δημήτριος, 8)Καπράλος Σπυρίδων, 9)Καρδάρα Ευσταθία,
10)Καρπέτας Κωνσταντίνος, 11)Κατσανιώτης Ανδρέας, 12)Κολοβός
Ιωάννης, 13)Κοτοπούλης Σπυρίδων, 14)Κοτσιλιάνος Κωνσταντίνος,
15)Κουμπούρας Βασίλειος,

16)Κωνσταντοπούλου Αναστασία,

17)Κωσταριάς Δημήτριος, 18)Λύτρας Ιωάννης, 19)Μαυρόγιαννης
Διονύσιος,
Νικόλαος,

20)Μητρόπουλος

Κωνσταντίνος,

21)Μπαλαμπάνης

22)Μπούνιας Χρήστος, 23)Μπράμος Παναγιώτης,

24)Νασιώτης Θεόδωρος, 25)Παπαναγιώτου-Μαρτζάκλη Γεωργία,
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26)Παρασκευόπουλος Γεράσιμος,
28)Πλατανιάς
Δημήτριος,
33)Τσόγκας

Παναγιώτης,
31)Σώκος

27)Πετρόπουλος Κωνσταντίνος,

29)Ρήγας

Ευθύμιος,

Γεώργιος,

Χρήστος,

30)Σιαμπλής

32)Τογιοπούλου

34)Υφαντής

Νικόλαος,

Αναστασία,
35)Φαρμάκης

Νεκτάριος, 36)Φωτόπουλος Τρύφων , 37)Χαμηλάκη Αικατερίνη,
38)Χαροκόπος Αντώνιος, 39)Χατζηλάμπρου Βασίλειος και 40)Χήνος
Γεώργιος.
Στη συνεδρίαση δεν προσήλθαν καίτοι προσκλήθηκαν τα μέλη του
Περιφερειακού

Συμβουλίου

(δικαιολογημένα απών) ,
Απόστολος,

Αρβανιτάκης

Ιωάννης

Γαβριηλίδης Κωνσταντίνος, Ευθυμίου

Ζαφειρόπουλος

Ζαχαροπούλου-Στούμπου

κ.κ.

Ιωάννης

Αδαμαντία,

(δικαιολογημένα
Κατσακούλης

απών),

Ευάγγελος

(δικαιολογημένα απών), Κελεπούρης Ανδρέας (δικαιολογημένα
απών),

Κοκκινοβασίλης Πολυδεύκης (Τάκης)

(δικαιολογημένα

απών), Κοκκότη Γεωργία-Αρετή, Λαλιώτης Παναγιώτης και Σύρμος
Γεώργιος .
Ήταν παρόντες και συμμετείχαν ο Περιφερειάρχης Δυτικής Ελλάδας
κ. Απόστολος Κατσιφάρας, οι κ.κ. Αντιπεριφερειάρχες Περιφερειακών
Ενοτήτων Αχαΐας κ. Γρηγόρης Αλεξόπουλος και Ηλείας κ. Γεώργιος
Γεωργιόπουλος,

ενώ απουσίαζε δικαιολογημένα καίτοι προσκλήθηκε η

Αντιπεριφερειάρχης Περιφερειακής Ενότητας Αιτωλ/νιας κα Χριστίνα
Σταρακά.
Επίσης στη συνεδρίαση παρευρέθησαν: Η Εκτελεστική Γραμματέας
της Π.Δ.Ε κ. Διονυσία Μαράτου, ο πρώην Αντιδήμαρχος Δήμου Πάτρας
κ.Γιώργος Παπασπυρόπουλος, ο Γενικός Διευθυντής Γενικής Διεύθυνσης
Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, Περιβάλλοντος και Υποδομών κ.
Δημήτριος Καραβίδας, η Προϊσταμένη Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης
Ε.Π. Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας κ. Άλκηστις Σταθοπούλου, λοιποί
υπηρεσιακοί παράγοντες, πολίτες και δημοσιογράφοι.
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Χρέη γραμματέων άσκησαν οι υπάλληλοι της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας Θεοδωροπούλου Δήμητρα και Μολφέση Βασιλική.
Αφού διαπιστώθηκε νόμιμη απαρτία, ο Πρόεδρος κηρύσσει την
έναρξη της συνεδρίασης.

Αριθ.Αποφ. 91/2018
Στη συνέχεια ο Πρόεδρος εισάγει προς συζήτηση το 9ο θέμα ημερήσιας
διάταξης με τίτλο : Τροποποίηση της υπ΄αριθμ. 38/03-4-2018
απόφασης του Περιφερειακού Συμβουλίου με θέμα: «έγκριση του
ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης, ενημέρωσης και προαγωγής
Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας Δυτικής για το 2018. Έγκριση
αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους
δράσεων».
Απόντος του εισηγητή Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε
θέματα Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Αντώνη Χαροκόπου, ο λόγος
δίνεται

στον

ορισθέντα

αναπληρωτή

του

Αντιπεριφερειάρχη

Περιφερειακού Συντονισμού & Διοίκησης κ. Δημ. Δριβίλα, που
αναφέρεται στην αριθ. πρωτ. 181510/531/18-6-2018 (Ορθή Επανάληψη)
γραπτή εισήγηση , που λέει τα εξής:

Ο Εντεταλμένος Περιφερειακός Σύμβουλος και Βοηθός Περιφερειάρχη
Υγείας και Κοινωνικής Αλληλεγγύης της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας
έχοντας υπόψη:
 Τις αρμοδιότητες του Περιφερειακού Συμβουλίου όσον αφορά την
έγκριση και παρακολούθηση αναπτυξιακών προγραμμάτων κατά την
κείμενη νομοθεσία, σύμφωνα με το άρθρο 163 του Ν.3852/2010 «Νέα
Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης ΔιοίκησηςΠρόγραμμα Καλλικράτης»
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 Τις αρμοδιότητες των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας σύμφωνα με το Π.Δ. 132/2010 «Οργανισμός της Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθ. 248595/27-122016 (ΦΕΚ 4309/τ.Β΄/30-12-2016) Απόφαση του Γενικού Γραμματέα
της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας και
Ιονίου
 Το ΦΕΚ 211/τ.Β/30-01-2017 περί «Μεταβίβασης αρμοδιοτήτων στους
άμεσα εκλεγμένους Αντιπεριφερειάρχες της ΠΔΕ» και «μεταβίβασης
αρμοδιοτήτων α) στους Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον
Περιφερειάρχη και β) στους περιφερειακούς συμβούλους ΠΔΕ (ΑΔΑ :
ΩΨΨ77Λ6-Λ2Γ)
 Την υπ’ αριθμ. 55961/643/1-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη Δυτικής
Ελλάδας
«Ορισμός Αντιπεριφερειαρχών της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας»
(ΦΕΚ 111 ΥΟΔΔ/9.03.2017)
 Την υπ’ αριθμ. 69923/876/24-03-2017 Απόφαση Περιφερειάρχη
Δυτικής
Ελλάδας
«Μεταβίβαση
αρμοδιοτήτων
στους
Αντιπεριφερειάρχες που ορίστηκαν από τον Περιφερειάρχη στης
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και σε Περιφερειακούς
Συμβούλους» (ΦΕΚ 1018/Β/17)
 Την υπό αρ. 6/2018 απόφαση Εκτελεστικής Επιτροπής για την έγκριση
του ετήσιου σχεδίου δράσης με θέμα «Έγκριση του Ετήσιου Σχεδίου
Δράσης πρόληψης, ενημέρωσης και Προαγωγής Υγείας των πολιτών
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το 2018 και Έγκριση αναγκαιότητας
διενέργειας δαπανών υλοποίησης των επιμέρους δράσεων».
Εισηγείται τον κάτωθι σχεδιασμό που αφορά δράσεις κοινωνικού
χαρακτήρα, για την περίοδο 2018, με την εφαρμογή προγραμμάτων
προάσπισης και προαγωγής της υγείας και ευεξίας του ατόμου, με
στόχους: α) τη διαφύλαξη και βελτίωση της ποιότητας ζωής των πολιτών,
μέσω προσυμπτωματικών ιατρικών ελέγχων ως παρέμβαση προληπτικής
ιατρικής, β) την κοινωνική στήριξη ευπαθών ομάδων του πληθυσμού
μέσω της πρόληψης και αντιμετώπισης προβλημάτων που σχετίζονται με
την ατομική, οικογενειακή και συλλογική λειτουργικότητα,
τον
συντονισμό δημοσίων, ιδιωτικών και εθελοντικών φορέων για την
πληρέστερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση του συμπολίτη.
Το σχέδιο δράσης έτους 2018 στηρίζεται στη στρατηγική της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για τη διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου
πλαισίου κοινωνικής προστασίας για τις ευάλωτες κοινωνικές ομάδες
που συμπεριλαμβάνεται στο Πενταετές Επιχειρησιακό Πρόγραμμα της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, το οποίο πρόκειται να υποβληθεί προς
έγκριση.
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Τίτλος του προγράμματος είναι: «Σχέδιο Δράσης για τη βελτίωση της
ποιότητας ατομικής και συλλογικής υγείας-Τεχνικές παρέμβασης στην
κοινότητα για την εξέλιξη του ατομικού και συλλογικού κοινωνικού
επιπέδου. Συνεργασία με φορείς της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας».
Τα χαρακτηριστικά της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας που κατά την
τελευταία εξαετία έχει οδηγηθεί στην οικονομική και κατά συνέπεια και
κοινωνική κρίση είναι η
σημαντική και ραγδαία μείωση του
εισοδήματος των εργαζομένων, το ιστορικά υψηλό ποσοστό ανεργίας, η
αποδιάρθρωση του κοινωνικού κράτους, η αποδόμηση των λειτουργιών
του κρατικού μηχανισμού, η υποβάθμιση των δημόσιων υποδομών, η
αποσύνθεση των εργασιακών σχέσεων, ο θρυμματισμός των ανθρωπίνων
σχέσεων.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας, λαμβάνοντας υπόψη τα
προαναφερθέντα χαρακτηριστικά, έχει αναγνωρίσει την αναγκαιότητα
χάραξης μιας στρατηγικής για την διακοπή της πολιτικής της εσωτερικής
υποτίμησης.
Είναι σημαντική η εφαρμογή μιας ενιαίας στρατηγικής με στοχευμένες
πολιτικές για τις ευπαθείς κοινωνικές ομάδες. Κάποιες πολιτικές
απαιτούν εθελοντική προσφορά, κοινή συμμετοχή χωρίς κόστος, καθώς
και τοπική κοινωνική συμφωνία. Κάποιες άλλες κινητοποιούν τη
συλλογική ευαισθησία και δεν απαιτούν ιδιαίτερη χρηματοδότηση από
την κρατική μηχανή.
Οι πολιτικές που θα εφαρμοστούν σε ένα τέτοιο πλαίσιο κοινωνικής και
οικονομικής στρατηγικής θα μπορούσαν να ληφθούν ως «το κοινωνικό
συμβόλαιο» με τον πολίτη της Δυτικής Ελλάδας. Το συμβόλαιο είναι
ταυτόχρονα και το όραμα για «Μία Περιφέρεια με νέο σύγχρονο
κοινωνικό πρόσωπο, που προσδιορίζεται με βάση τα οικονομικά,
κοινωνικά και δημογραφικά δεδομένα, ώστε μέσα από συγκεκριμένα
προγράμματα και παρεμβάσεις κοινωνικής στήριξης-προστασίας να
διασφαλιστεί η κοινωνική συνοχή και αλληλεγγύη.»
Είναι απαραίτητη η πρόταση δράσεων για την αντιμετώπιση της
φτώχειας, της ανεργίας, της κοινωνικής απομόνωσης, για την
επαναλειτουργία του οργανωμένου κράτους πρόνοιας, με πολλαπλές και
ουσιαστικές παροχές.
Η στήριξη του Εθελοντισμού αποτελεί προτεραιότητα στις δράσεις της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, καθώς συνενώνει την ατομική
ανιδιοτέλεια με τη συλλογική ευημερία. Ο εθελοντής δεν είναι μόνο
πομπός, αλλά και δέκτης των ωφελειών που απορρέουν από την
εθελοντική δράση του. Ο Εθελοντισμός είναι ένας σημαντικός δείκτης
του πολιτισμού της τοπικής κοινωνίας.
Το Κοινωνικό Κράτος αποτελεί το θεμελιώδη λίθο της Δημοκρατίας,
δημόσια υποχρέωση και λειτουργία που διασφαλίζει τα ανθρώπινα και
κοινωνικά δικαιώματα, προσφέρει ίσες ευκαιρίες για όλους, ποιοτικές
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υπηρεσίες και δομές αλληλεγγύης. Διασφαλίζει την απαιτούμενη
κοινωνική συνοχή, που είναι προϋπόθεση για την οικονομική και
περιφερειακή ανάπτυξη.
Για να επιτευχθούν οι στόχοι του Κοινωνικού Συμβολαίου απαιτούνται
ερείσματα και αυτά είναι οι τέσσερις μεγάλοι πυλώνες που στοχεύουν
στην επαναφορά της ανθρωπιάς και της αλληλεγγύης απέναντι στη
σκληρότητα των ανισοτήτων που διαρρηγνύουν την κοινωνική συνοχή
και στην αποφυγή της περιθωριοποίησης των ανέργων, των φτωχών, των
συνταξιούχων και των οικονομικά αδύναμων στρωμάτων.
Αναλυτικά, οι πυλώνες είναι:
-Πυλώνας 1ος: Καταπολέμηση της Ανεργίας.
Οι δράσεις για την καταπολέμηση της Ανεργίας θα χρηματοδοτηθούν
τόσο από το Περιφερειακό Επιχειρησιακό Πρόγραμμα 2014-2020 όσο
και από το αντίστοιχο τομεακό επιχειρησιακό Πρόγραμμα Ανάπτυξης
Ανθρώπινου Δυναμικού Εκπαίδευσης και Δια βίου Μάθησης.
Παράλληλα, διεκδικούμε συμπληρωματικούς πόρους από ειδικά
διακρατικά ή διαπεριφερειακά ευρωπαϊκά προγράμματα και
πρωτοβουλίες.
-Πυλώνας 2ος: Καταπολέμηση της Φτώχειας.
Ο πυλώνας αυτός περιλαμβάνει δράσεις και ενέργειες που ήδη έχουν
αρχίσει να υλοποιούνται. Στηρίζεται στον άξονα προτεραιότητας 9 του
περιφερειακού επιχειρησιακού προγράμματος 2014-2020.
-Πυλώνας 3ος: Κοινωνική και Αλληλέγγυα Δυτική Ελλάδα-Δίκτυα
Κοινωνικής Αλληλεγγύης.
Μέσω αυτού του πυλώνα δράσης η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας,
εκτιμώντας ότι η Κοινωνική και Αλληλέγγυα Οικονομία μπορεί να
συμβάλει στην ανάσχεση της ανεργίας (ειδικά για την ανεργία στους
νεότερους πολίτες) και στη δημιουργία θέσεων εργασίας, ενώ παράλληλα
παρέχει ισχυρά έμπρακτα παραδείγματα για τη δυνατότητα
αναδιοργάνωσης της παραγωγής και της οικονομίας, στηρίζει,
υποστηρίζει και προβάλλει δίκτυα και οργανώσεις εθελοντών.
-Πυλώνας 4ος: Καθολική κάλυψη της Υγείας στην Δυτική Ελλάδα.
Στον πυλώνα αυτόν περιλαμβάνονται δράσεις για την καθολική κάλυψη
της υγείας, την αξιοποίηση της πληροφορικής με προγράμματα
«τηλεφροντίδας», βοήθειας κατ’ οίκον σε ηλικιωμένους και πάσχοντες
και τη στενή συνεργασία με τις περιφερειακές δομές υγείας πάνω στον
χάρτη υγειονομικών αναγκών της Δυτικής Ελλάδας. Οι δράσεις αυτές θα
εξειδικευθούν σύντομα, στο πλαίσιο της εφαρμογής του πενταετούς
επιχειρησιακού προγράμματος για τη Δυτική Ελλάδα.

Οι δράσεις αναφέρονται παρακάτω αναλυτικά:
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1. Η ευρύτερη γεωγραφική περιοχή της Π.Δ.Ε. είναι επιβαρυμένη από
περιστατικά εκδήλωσης μορφών καρκίνου. Οι αιτίες είναι ποικίλες και
μεταξύ αυτών αναφέρονται η επιβάρυνση από τη χρήση ισχυρών
φυτοφαρμάκων, η ατμοσφαιρική ρύπανση, οι ψυχολογικές συνέπειες
που έχει επιφέρει η ανεργία και η αδυναμία ανταπόκρισης σε πολλαπλές
οικονομικές απαιτήσεις, γενετικοί -κληρονομικοί λόγοι κτλ. Είναι αιτίες
που έχουν συμβάλλει στην αύξηση των ασθενών με σοβαρές μορφές
καρκίνου και στην αύξηση της συχνότητας συνεχώς νεαρότερων ηλικιών.
Η Π.Δ.Ε. στην προσπάθεια να ενισχύσει την ενημέρωση για την
πρόληψη του καρκίνου πρόκειται να συνεργαστεί με την Ελληνική
Εταιρεία Προληπτικής Ογκολογίας για την διοργάνωση του
11ου Συνεδρίου Κλινικής Ογκολογίας Δυτικής Ελλάδας, στην Πάτρα με
την συμμετοχή πάνω από 700 συμμετεχόντων, ιατρών και επαγγελματιών
υγείας απ’ όλη την Ελλάδα και το εξωτερικό. H Περιφέρεια πρόκειται να
καλύψει τα έξοδα για την εκτύπωση του έντυπου υλικού, την ενοικίαση
της αίθουσας, την κάλυψη με οπτικοακουστικά μέσα, την φιλοξενία των
ομιλητών, την παροχή coffee- break κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
2. Η Π.Δ.Ε κατά την προηγούμενη χρονιά έδειξε ενδιαφέρον προς τον
χώρο της ψυχικής υγείας στηρίζοντας πολλαπλές δράσεις που
επικεντρώθηκαν στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση σε θέματα που
άπτονται της ψυχικής υγείας. Ως θεσμικό όργανο γνωρίζει ότι ένα από τα
καλύτερα εργαλεία στα χέρια της είναι η πρόληψη η οποία μπορεί να
επιφέρει περισσότερα οφέλη μακροπρόθεσμα συγκριτικά με τη θεραπεία.
Η στήριξη της Π.Δ.Ε έγκειται σε συνεργασίες με φορείς που υπηρετούν
την ψυχική υγεία για την ενημέρωση και κινητοποίηση των πολιτών. Μία
εξ αυτών των συνεργασιών είναι και η συνεργασία με τον Σύλλογο
«ΣΟΨΥ» Πάτρας, στα πλαίσια της οποίας πρόκειται να εκτυπωθεί
έντυπο υλικό, με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση για θέματα
ψυχικής υγείας και έντυπο ενημερωτικό υλικό για τις δράσεις του
συλλόγου.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.200€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
3. Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας θα
προχωρήσει σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής
Σχολής του Παν/μίου Πατρών για την πραγματοποίηση ελέγχου και
παρακολούθησης της ποιότητας και παρακολούθηση της ποιότητας: α)
των πόσιμων νερών δικτύου (πηγών δεξαμενών, των εμφιαλωμένων
νερών, πριν και μετά την εμφιάλωση, εμφιαλωμένων νερών εμπορίου. β)
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των θαλασσινών παράκτιων νερών κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια
της κολυμβητικής περιόδου (έλεγχος καταγγελιών ρύπανσης θαλάσσιων
υδάτων κολύμβησης) γ) της ποιότητας νερού κολυμβητικών δεξαμενών
(δημοσίων και ιδιωτικών σε τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις
αναψυχής). Το πρόγραμμα ελέγχου στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας
περιλαμβάνει επιτόπιες αυτοψίες και δειγματοληψίες προκειμένου να
ελέγχονται τα ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων, σε όλες τις
περιπτώσεις, από χημική και μικροβιολογική άποψη, σε σχέση με τα
πρότυπα ποιότητας, με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
4. Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας θα
προχωρήσει σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής
Σχολής του Παν/μίου Πατρών για την πραγματοποίηση ελέγχου και
παρακολούθησης της ποιότητας. α) των πόσιμων νερών δικτύου (πηγών
δεξαμενών, των εμφιαλωμένων νερών, πριν και μετά την εμφιάλωση,
εμφιαλωμένων νερών εμπορίου β) των θαλασσινών παράκτιων νερών
κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (έλεγχος
καταγγελιών ρύπανσης θαλάσσιων υδάτων κολύμβησης) γ) της
ποιότητας νερού κολυμβητικών δεξαμενών (δημοσίων και ιδιωτικών σε
τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις αναψυχής). Το πρόγραμμα
ελέγχου στην Περιφερειακή Ενότητα Αιτωλοακαρνανία περιλαμβάνει
επιτόπιες αυτοψίες και δειγματοληψίες προκειμένου να ελέγχονται τα
ποιοτικά χαρακτηριστικά των υδάτων, σε όλες τις περιπτώσεις, από
χημική και μικροβιολογική άποψη, σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας,
με σκοπό την προστασία της Δημόσιας Υγείας.
5. Η Γενική Δ/νση Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας θα
προχωρήσει σε συνεργασία με το Εργαστήριο Υγιεινής της Ιατρικής
Σχολής του Παν/μίου Πατρών για την πραγματοποίηση ελέγχου και
παρακολούθησης της ποιότητας α) των πόσιμων νερών δικτύου (πηγών
δεξαμενών, των εμφιαλωμένων νερών, πριν και μετά την εμφιάλωση,
εμφιαλωμένων νερών εμπορίου β) των θαλασσινών παράκτιων νερών
κολύμβησης, καθ’ όλη τη διάρκεια της κολυμβητικής περιόδου (έλεγχος
καταγγελιών ρύπανσης θαλάσσιων υδάτων κολύμβησης) γ) της
ποιότητας νερού κολυμβητικών δεξαμενών (δημοσίων και ιδιωτικών σε
τουριστικά καταλύματα και επιχειρήσεις αναψυχής). Το πρόγραμμα
ελέγχου στην Περιφερειακή Ενότητα Ηλείας περιλαμβάνει επιτόπιες
αυτοψίες και δειγματοληψίες προκειμένου να ελέγχονται τα ποιοτικά
χαρακτηριστικά των υδάτων, σε όλες τις περιπτώσεις, από χημική και
μικροβιολογική άποψη, σε σχέση με τα πρότυπα ποιότητας, με σκοπό την
προστασία της Δημόσιας Υγείας.
6. Η Π.Δ..Ε μεταξύ όλων των άλλων αντιμετωπίζει σοβαρά κοινωνικά
προβλήματα με την παραγωγή, τη
διακίνηση και τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών. Οι δρόμοι της διακίνησης διασταυρώνονται και
στις τρεις περιφερειακές ενότητες. Το γεγονός αυτό σε συνδυασμό με την
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κρίση των αρχών και αξιών, την συνεχή αύξηση της ανεργίας, το χαμηλό
κοινωνικό και μορφωτικό επίπεδο, τη φθίνουσα αλλαγή του τρόπου
διαβίωσης συμβάλλουν στην προσέλκυση νέων μελών, και δη, νεαρών
ατόμων στους χώρους των εξαρτησιογόνων ουσιών με αποτέλεσμα την
αποδιοργάνωση ή και καταστροφή κάποιων οικογενειών. Ως θεσμικό
όργανο η Π.Δ.Ε πρόκειται να συνεργαστεί με τοπικούς και μη φορείς για
την ενίσχυση των δράσεων πρόληψης και ευαισθητοποίησης για την
αποφυγή εμπλοκής των νεαρών, κυρίως ατόμων, στον κόσμο των
εξαρτήσεων. Επομένως θα αναλάβει μεταξύ των άλλων συνεργασία και
με τον Σύλλογο Οικογένειας της Θεραπευτικής Κοινότητας «ΓΕΦΥΡΑ»
του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα,
την Ένωση Συλλόγων Γονέων και
Κηδεμόνων του Δήμου Πατρών και τους Συλλόγους Τριτέκνων και
Πολυτέκνων με σκοπό να οργανώνει και να υλοποιεί υποστηρικτικές
προς την λειτουργία του Δικτύου δράσεις και να παρέχει υπηρεσίες
ψυχικής υγείας τόσο σε άτομα που εμπλέκονται σε εξαρτήσεις, όσο και
στις οικογένειές τους. Η Π.Δ.Ε θα συμβάλλει με την εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού (αφίσες, φυλλάδια). Επιπλέον, σε συνεργασία με το
Κέντρο Πρόληψης των Εξαρτήσεων & Προαγωγής της Ψυχοκοινωνικής
Υγείας Π.Ε. Αχαΐας «Καλλίπολις» και την Πρωτοβάθμια &
Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, τους Συλλόγους Γονέων και Κηδεμόνων πρόκειται να
διοργανωθεί εκδήλωση του Δικτύου Δημοτικών Σχολείων Αχαΐας «Εγώ
και Εσύ…Δυναμώνουμε Μαζί», στοχεύοντας στην ενίσχυση της
προσωπικότητας των μαθητών, των κοινωνικών δεξιοτήτων και των
διαπροσωπικών σχέσεων αποφεύγοντας τις συμπεριφορές κοινωνικής
παθογένειας που γίνονται επιβλαβείς για τους ίδιους και το κοινωνικό
σύνολο. Επιπλέον, θα πραγματοποιηθεί εκδήλωση με αφορμή την
ολοκλήρωση των δράσεων πρόληψης στην περιοχή του Αιγίου με την
εθελοντική ομάδα «ΔΙΕΞΟΔΟΣ». Η εκδήλωση θα απευθύνεται σε
γονείς, παιδιά σχολικής ηλικίας και εφήβους, θα πραγματοποιηθεί στον
προαύλιο χώρο που θα διαθέσει ο Δήμος Αιγιαλείας και θα έχει ως στόχο
την επεξεργασία θεμάτων όπως η αποδοχή της διαφορετικότητας, η
ξενοφοβία και ο ρατσισμός, ο σχολικός εκφοβισμός και η πρόληψη της
βίας.
Στα πλαίσια του εορτασμού των είκοσι χρόνων λειτουργίας του Κέντρου
Πρόληψης του ΟΚΑΝΑ στην Πάτρα πρόκειται να οργανωθεί μία
εκδήλωση επετειακού χαρακτήρα με στη στήριξη της Π.Δ.Ε, ενώ
ταυτόχρονα θα ετοιμαστεί ένα video για την ανάδειξη του έργου του
Κέντρου και της σημασίας της πρόληψης κατά των εξαρτήσεων.
Η Π.Δ.Ε. θα στηρίξει και να αναλάβει έξοδα όπως για την ενοικίαση της
αίθουσας, την οπτικοακουστική κάλυψη και την βιντεοσκόπηση (video),
την δημιουργία και εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού και banner,
coffee-break, τη διαμονή των συμμετεχόντων ομιλητών κ.α
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Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 4.870€ και θα
επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
7. Η θαλασσαιμία (Μεσογειακή Αναιμία) αναφέρεται σε μια ομάδα
γενετικών αιματολογικών διαταραχών που χαρακτηρίζονται από μείωση
ή απουσία σύνθεσης των φυσιολογικών αλυσίδων αιμοσφαιρίνης. Κύριο
ζήτημα, άρρηκτα συνδεδεμένο με το χώρο της Μεσογειακής Αναιμίας
είναι η συνεχής αναζήτηση αίματος για τις μεταγγίσεις των
πασχόντων. Η επάρκεια αίματος από ευαισθητοποιημένους εθελοντές
αιμοδότες για τακτικές, προγραμματισμένες και ασφαλείς μεταγγίσεις
είναι ύψιστης σημασίας για την ομαλή περίθαλψή τους. Ο Αχαϊκός
Σύλλογος Προστασίας πασχόντων από Μεσογειακή Αναιμία με τον
Σύλλογος Πάτρα 82 σε συνεργασία με τον Σύλλογο Αιμοδοτών του
«Καραμανδανείου» Νοσοκομείου Παίδων «ο Άγιος Στυλιανός» και με
την Π.Ο.Σ.Ε.Α. θα διοργανώσουν μία επιστημονική
ημερίδα,
ενημερωτική για την Θαλασσαιμία στην πόλη της Πάτρας, με
πανελλήνια εμβέλεια, ενώ σε παράλληλους χώρους και χρόνους θα
πραγματοποιηθεί και η Πανελλήνια Αμφικτιονία Εθελοντών Αιμοδοτών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να στηρίξει τη δράση αυτή με
την κάλυψη των εξόδων για την ενοικίαση αίθουσας, την
προσφορά coffee break για τους συμμετέχοντες και την εκτύπωση
έντυπου ενημερωτικού υλικού.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500€ και θα επιβαρυνθεί
ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
8. Μία από τις δράσεις που ξεχώρισαν την προηγούμενη χρονιά, χάρη
στην πρωτοτυπία της ήταν η βιωματική ενημέρωση των μαθητών
δημοτικών σχολείων, που συμμετείχαν σε πρόγραμμα Αγωγής Υγείας,
για την Εθελοντική Αιμοδοσία. Η ενημέρωση των μικρών μαθητών για
τα οφέλη που προκύπτουν από την εθελοντική αιμοδοσία αποτελεί τον
σπόρο του εθελοντισμού στη συνείδηση του μικρού παιδιού που
μακροπρόθεσμα θα εξελιχθεί στον συνειδητοποιημένο εθελοντή
αιμοδότη. Η αγωγή των μικρών παιδιών γύρω από την προσφορά
αίματος, εκτός των άλλων, θα κινητοποιήσει και τους γονείς να
εμπλακούν στην αιμοδοσία, ως παράδειγμα προς μίμηση για τα παιδιά
τους. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας έχοντας στη φαρέτρα της πρόληψης την
άδεια του Υπουργείου Παιδείας για την αγωγή εθελοντικής Αιμοδοσίας
των μικρών μαθητών θα μπορέσει να προβάλλει τη σημασία αυτής της
προσφοράς από άνθρωπο σε άνθρωπο μέσω της βιωματικής εμπειρίας
του λαϊκού μας ήρωα Καραγκιόζη με την οργάνωση δωρεάν
παραστάσεων με τίτλο «Ο Καραγκιόζης Εθελοντής Αιμοδότης» σε
Δημοτικά Σχολεία της Π. Δ. Ε., σε νοσοκομειακά τμήματα, τους
Συλλόγους Τριτέκνων και Πολυτέκνων με την συνεργασία της
Περιφερειακής Διεύθυνσης Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης, Δυτικής
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Ελλάδας,
τους
Συλλόγους
Εθελοντών
Αιμοδοτών
που
δραστηριοποιούνται στις περιοχές μας και τους συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων των σχολείων. Την επιτέλεση των παραστάσεων πρόκειται
να αναλάβει η εταιρεία «Μαύρο Θέατρο Πάτρας» με νόμιμο εκπρόσωπο
τον κ. Κωνσταντίνο Μακρή.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000 € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
9. Οργάνωση Ημερίδων για τον Μελιταίο Πυρετό σε συνεργασία με
την Κτηνιατρική Υπηρεσία στις Περιφερειακές Ενότητες Ηλείας και
Αιτωλοακαρνανίας με σκοπό την πληροφόρηση των κτηνοτρόφων και
όσων διαχειρίζονται παράγωγα γάλακτος και κρέατος για την πρόληψη
από την βρουκέλλωση και την υιοθέτηση σωστών πρακτικών στην
άσκηση του επαγγέλματός τους, σε συνεργασία με την Γενική Διεύθυνση
Περιφερειακής Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής, την Τοπική
Αυτοδιοίκηση, το Κέντρο Ελέγχου και Πρόληψης Νοσημάτων
(ΚΕΕΛΠΝΟ), το Παν/μιο Πατρών, τα Νοσοκομεία, τους
φαρμακευτικούς και ιατρικούς συλλόγους κ.α. Η Π.Δ.Ε θα στηρίξει την
οργάνωση αυτών των ενημερώσεων με την εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού, την κάλυψη οπτικοακουστικών μέσων, την
ενοικίαση αίθουσας, coffee break κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500 € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
10. Ελλιπής είναι η ενημέρωση του πληθυσμού για τη νόσο της
Κυστικής Ίνωσης. Πρόκειται για την πιο συχνή θανατηφόρα, γενετική,
κληρονομική, μη μεταδοτική ασθένεια της λευκής φυλής. Λόγω της
οικονομικής κρίσης και των περικοπών καμία πρόνοια δεν λαμβάνεται
για τη συγκεκριμένη νόσο στη χώρα μας και δεδομένου ότι δεν υπάρχει
αποτελεσματική θεραπεία, είναι προφανές ότι ο πιο ενδεδειγμένος
τρόπος αντιμετώπισης είναι η πρόληψη. Στα πλαίσια της διασφάλισης
της Δημόσιας Υγείας κρίνεται σκόπιμη η λήψη της πρωτοβουλίας εκ
μέρους της Π.Δ.Ε για την οργάνωση επιστημονικής ημερίδας και άλλων
ενημερωτικών δράσεων με στόχο την πρόληψη της νόσου και την
κινητοποίηση των νεότερων πληθυσμιακών ομάδων για την αποφυγή
γέννησης νέων πασχόντων. Θα υπάρξει συνεργασία με την
Πνευμονολογική Εταιρεία, το ιατρικό προσωπικό της Γενικής Δ/νσης
Υγείας & Κοινωνικής Μέριμνας, τον Πανελλήνιο Σύλλογο Κυστικής
Ίνωσης και τις νοσοκομειακές μονάδες που βρίσκονται στις τρεις
περιφερειακές ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας. Η στήριξη της
Π.Δ.Ε
για την καλύτερη οργάνωση έγκειται στην εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού, coffee break, ενοικίαση αίθουσας, φιλοξενία
ομιλητών κτλ.
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11. Έχει διαπιστωθεί ότι οι επιπτώσεις των αμβλώσεων στη γυναίκα που
υποβάλλεται σε αυτή τη διαδικασία είναι πολλαπλές και επώδυνες, τόσο
σε σωματικό όσο και σε ψυχικό επίπεδο. Για πολλές από αυτές οι αιτίες
για να προχωρήσουν σε μια άμβλωση είναι εξωγενείς και στις
περισσότερες των περιπτώσεων «επιβάλλεται» λόγω σοβαρών
οικονομικών και κοινωνικών δυσχερών καταστάσεων, που βιώνει η κάθε
γυναίκα στο περιβάλλον της, όταν μάλιστα στερείται εργασίας,
κοινωνικής αποδοχής, μόνιμης κατοικίας, όταν βιώνει ενδοοικογενειακή
βία κτλ. Στήριγμα για πολλές από αυτές τις γυναίκες έχει γίνει ο
Σύλλογος Προστασίας Αγέννητου Παιδιού που δραστηριοποιείται στην
περιοχή των Πατρών και ευρύτερα, με στόχο την προάσπιση αυτών των
αγέννητων παιδιών, πριν καταλήξουν στη διαδικασία της άμβλωσης. Η
στήριξη παρέχεται με ποικίλους τρόπους που βασίζονται σε
επιστημονικές μεθόδους και σε παροχές σε είδος, ώστε οι μητέρες θα
καταφέρουν να αντιμετωπίσουν τις πρακτικές ανάγκες διαβίωσης και να
διευκολυνθεί έτσι ο ερχομός του παιδιού στον κόσμο. Η Π.Δ.Ε πρόκειται
να συνεργαστεί με τον προαναφερόμενο σύλλογο στην προσπάθεια
προάσπισης ενός τόσο σημαντικού θέματος όσο η αποφυγή της
άμβλωσης και θα στηρίξει την εκστρατεία ενημέρωσης του ευρύτερου
κοινού με την οργάνωση ενημερωτικών δράσεων συμβάλλοντας έτσι και
στη διατήρηση της ψυχικής υγείας των μητέρων και στην αποφυγή της
υπογεννητικότητας. Η στήριξη μέσα στο πλαίσιο της συνεργασίας θα
έγκειται στην εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την καλύτερη
προβολή των μηνυμάτων για την προστασία κάθε αγέννητου παιδιού.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 800€ και θα επιβαρυνθεί
ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
12. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα
οργανώσει μία εβδομάδα ιατρικού προληπτικού ελέγχου σε συνεργασία
με το πρόγραμμα «ΥΓΕΙΑ ΓΙΑ ΟΛΟΥΣ», την Τοπική Αυτοδιοίκηση,
την 6ηΥγειονομική Περιφέρεια τους πολιτιστικούς συλλόγους της
Περιφέρειας, κ.λ.π. Στα πλαίσια αυτής της δράσης προγραμματίζονται
εμβολιασμοί σε παιδιά ΡΟΜΑ σε απομακρυσμένες περιοχές,
καρδιολογικός, ενδοκρινολογικός και γυναικολογικός έλεγχος και λήψη
δειγμάτων test-pap σε ενήλικες που ζουν σε απομακρυσμένες από τα
αστικά κέντρα περιοχές και χαρακτηρίζονται από χαμηλές οικονομικές
και κοινωνικές συνθήκες διαβίωσης. Η εξέταση των πολιτών θα γίνει σε
ιατρικούς χώρους και σε κατάλληλα διαμορφωμένους άλλους χώρους, με
ιατρικό εξοπλισμό, ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει και η συνδρομή της
Κινητής Μονάδας της Π.Δ.Ε .Tο πρόγραμμα θα συνεχιστεί και σε άλλες
περιοχές της Δυτικής Ελλάδας και η ενημέρωση των πολιτών θα γίνει με
έντυπο υλικό, ενώ θα καλυφθούν και τα έξοδα της διαμονής- φιλοξενίας,
φαγητό των επιστημόνων, έντυπο υλικό, κ.λ,π.
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Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€
και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
13. Στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας λειτουργεί ο μοναδικός ξενώνας
ογκολογικών ασθενών «ΕΛΠΙΔΑ», στην περιοχή του Πανεπιστημίου
Πατρών, που αποτελεί καταφύγιο κοινωνικής και ψυχολογικής στήριξης
για καρκινοπαθείς που έρχονται από απομακρυσμένες περιοχές και
πληρούν κάποια συγκεκριμένα κοινωνικοοικονομικά κριτήρια για την
φιλοξενία τους. Η Π.Δ.Ε ,στηρίζοντας τις ευπαθείς ομάδες θα στηρίξει
και μία ενημερωτική εκδήλωση για την ενημέρωση των επαγγελματιών
υγείας, των καρκινοπαθών και του ευρύτερου κοινού για τον καρκίνο και
για τις υπηρεσίες που προσφέρει ο ξενώνας ογκολογικών ασθενών στους
φιλοξενούμενούς του. Η ημερίδα θα πραγματοποιηθεί στην πόλη των
Πατρών με θέμα: «Στη μάχη για τον καρκίνο: ενημέρωση-φιλοξενίαψυχοκοινωνική στήριξη». Η Π.Δ.Ε θα συμβάλει με την δημιουργία ενός
video που θα προβάλλει το συνολικό έργο του ξενώνα και θα ανήκει στο
πάγιο υλικό του ξενώνα, ενώ ταυτόχρονα η προβολή του θα συμβάλλει
στην ανάδειξή του. Παράλληλα θα προχωρήσει στην έκδοση έντυπου
υλικού- που είναι απαραίτητο για την ενημέρωση του ευρύ κοινού για
την συμμετοχή του στην ημερίδα -και θα προγραμματίσει την
βιντεοσκόπησή της από το μητροπολιτικό κανάλι «ΛΥΧΝΟΣ». Η
ημερίδα θα πραγματοποιηθεί με τη συνεργασία του ΤΕΙ Δυτικής
Ελλάδας. Επιπλέον, η Π.Δ.Ε. θα έρθει σε επαφή με την Περιφερειακή
Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας εκπαίδευσης προκειμένου να γίνει ο
Ογκολογικός ξενώνας επισκέψιμος από μαθητές της Α’ και Β’ Λυκείου
των σχολείων της ευρύτερης περιοχής. Θα διασφαλιστεί η μετακίνηση
των μαθητών, όπου χρειάζεται, η εκτύπωση έντυπου υλικού, καθώς και η
προσφορά αναψυκτικών στους μαθητές, για την οποία θα προτιμηθεί η
ΚοινΣΕΠ «Καφέ Γέφυρες».
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
14. Το διαδίκτυο είναι ένα εργαλείο της σύγχρονης ψηφιακής εποχής, το
οποίο μπορεί να βοηθήσει τους ανθρώπους στην καθημερινότητά τους.
Πρέπει όμως να χρησιμοποιείται με μέτρο και σύνεση από τα παιδιά και
τους έφηβους. Αρμόδιοι για ενημέρωση των σχολικών κοινοτήτων και
του γενικότερου πληθυσμού είναι οι υπηρεσίες της Δ/νσης Δίωξης
Ηλεκτρονικού Εγκλήματος της Ελληνικής Αστυνομίας και ο Σύλλογος «
ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ» που μέσω της κατάλληλα
εξοπλισμένη κινητής μονάδας «ΟΔΥΣΣΕΑΣ» επιδιώκει την ασφαλή
πλοήγηση στο Διαδίκτυο ενημερώνοντας γονείς και παιδιά. Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα στηρίξει τις δράσεις με τη δημιουργία
και διάθεση έντυπου υλικού και τη φιλοξενία των συμμετεχόντων
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(διανυκτερεύσεις και φαγητό). Οι δράσεις θα λάβουν χώρα και στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας, Ηλείας και Αιτ/νίας. Επίσης, σε
συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Πατρών, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, την
Περιφερειακή
Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και την 6η Υγειονομική Περιφέρεια
πρόκειται να οργανωθούν προγράμματα πρώιμης ανίχνευσης και
αντιμετώπισης της διαταραχής εθισμού των μαθητών στο διαδίκτυο,
όπως επίσης και προγράμματα επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών σε
θέματα ψυχοπαθολογίας παιδιών και εφήβων με την συμβολή
μεταπτυχιακών φοιτητών. Η Π.Δ.Ε θα στηρίξει αυτές τις δράσεις όχι
μόνο με την οργάνωση και τον συντονισμό τους, αλλά και με την
εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, coffee break, διατροφή, φιλοξενία
επιστημονικού προσωπικού κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
15. Η διάδοση της ιδέας της προσφοράς αίματος στην κοινωνία σε
συνεργασία με την Π.Ο.Σ.Ε.Α., τους συλλόγους εθελοντών αιμοδοτών,
τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, το Κέντρο Αίματος του Π.Γ.Ν.Π., τα
Τμήματα Αίματος των Γενικών Νοσοκομείων, την Περιφερειακή Δ/νση
Α/βάθμιας και Β/βάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας βρίσκεται
υψηλά στην ατζέντα των κοινωνικών δράσεων της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας. Πρόκειται να οργανωθούν εθελοντικές αιμοδοσίες και ημερίδες
σε συνεργασία με τις Ιερές Μητροπόλεις, Συλλόγους εθελοντών
αιμοδοτών, Εκπολιτιστικούς συλλόγους και Συλλόγους Γονέων και
Κηδεμόνων που δραστηριοποιούνται στην Π. Δ. Ε.. Επίσης θα
πραγματοποιηθεί ενημέρωση των πολιτών, των φοιτητών( ΤΕΙ- ΑΕΙ)
και μαθητών μέσω διανομής έντυπου υλικού για τις δράσεις όλων των
συλλόγων με τους οποίους θα υπάρξει συνεργασία (Σύλλογος Εθελοντών
Αιμοδοτών «Ο Αιμοδότης», Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Κέντρου
Υγείας Χαλανδρίτσας «Ο Άγιος Χαράλαμπος», Σύλλογοι Εθελοντών
Αιμοδοτών Αγρινίου, Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής
Αιγιαλείας «Ο Δεσμός», Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ναυπάκτου,
Σύλλογος Εθελοντών Αιμοδοτών Ανδραβίδας, Σύλλογος Εθελοντών
Αιμοδοτών Καραμανδανείου Νοσοκομείου Παίδων «Ο Άγιος
Στυλιανός»,) και την Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Δυτικής
Πελοποννήσου κ.ά. Η Περιφερειακή Εφορία Προσκόπων Δυτικής
Πελοποννήσου δύναται να συμμετάσχει σε ενημερωτικές εκδηλώσεις με
την οργάνωση Ποδηλατάδας, όπου κρίνεται σκόπιμο, με στόχο την
διάδοση της ιδέας της εθελοντικής Αιμοδοσίας. Επιπλέον σε συνεργασία
με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών «Ο Αιμοδότης» Αχαΐας πρόκειται
να διοργανωθεί εκδήλωση-ενημερωτική ημερίδα για την διάδοση της
Ιδέας της Εθελοντικής Αιμοδοσίας, ενώ παράλληλα θα πραγματοποιηθεί
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βράβευση μαθητών των γενικών και τεχνικών λυκείων για την προσφορά
τους σε αίμα. Η συνεργασία της Π.Δ.Ε και των φορέων εθελοντικής
αιμοδοσίας στηρίζεται σε ενημερωτικές δράσεις και προληπτικές
παρεμβάσεις που απευθύνονται σε όλες τις ηλικιακές ομάδες
προκειμένου να διαδοθεί έγκαιρα το μήνυμα της προσφοράς στον
συνάνθρωπο που έχει ανάγκη από αίμα. Η συμμετοχή κοινωνικών
επιστημόνων, επιστημόνων υγείας, εκπαιδευτικών και στελεχών μη
κυβερνητικών και εθελοντικών οργανισμών συχνά προϋποθέτει και
ενημέρωση με ηλεκτρονικά μέσα. Με αυτόν τον τρόπο γίνεται
κατανοητό ότι είναι απαραίτητη η αγορά και η χρήση οπτικοακουστικών
μέσων (βίντεο-προβολέας και οθόνη προβολής) για την πληρέστερη
ενημέρωση. Έτσι θα αποφευχθεί η συνεχής ανάγκη δανεισμού από
άλλες υπηρεσίες ή ενοικίασης από ιδιωτικά καταστήματα
οπτικοακουστικών μέσων. Επίσης, σε συνεργασία με τους Συλλόγους
Εθελοντών Αιμοδοτών και Αθλητικά Σωματεία της Δυτικής Ελλάδας θα
ήταν δυνατό, στα πλαίσια της ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών για την Εθελοντική Αιμοδοσία να δημιουργηθεί πανό με
κοινωνικό μήνυμα που θα αναρτηθεί σε εμφανές σημείο των αθλητικών
χώρων, ενώ κατά την διάρκεια των αθλητικών δραστηριοτήτων να
διανέμεται ενημερωτικό υλικό. Η Π.Δ.Ε. θα καλύψει τα έξοδα για την
εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού υλικού, την ενοικίαση των χώρων,
την οπτικοακουστική κάλυψη των εκδηλώσεων, το coffee break, την
δημιουργία και εκτύπωση πανό, banner κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 5.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
16. Στα πλαίσια της συνεργασίας με τους Πολιτιστικούς Συλλόγους θα
οργανωθούν δράσεις για τη βελτίωση του κοινωνικού και μορφωτικού
επιπέδου των κατοίκων σε γειτονιές που αντιμετωπίζουν προβλήματα
κοινωνικής παθογένειας για την αποφυγή της κοινωνικής απομόνωσης
και περιθωριοποίησης. Φορείς οι οποίοι δύνανται να συνδράμουν σε
αυτές τις δράσεις είναι της Τοπικής Αυτοδιοίκησης, το Κέντρο
Πρόληψης κατά των εξαρτησιογόνων ουσιών, η «ΠΡΟΤΑΣΗ», το
ΚΕΘΕΑ ΟΞΥΓΟΝΟ, το ΟΚΑΝΑ ΠΑΤΡΩΝ. Σε συνεργασία με τον
Σύλλογο Οικογένειας Θεραπευτικής Κοινότητας «Γέφυρα» και τον
ΟΚΑΝΑ θα διοργανωθούν δράσεις με σκοπό την ενημέρωση της κοινής
γνώμης για τις εξαρτήσεις, την αντιμετώπισή τους καθώς και την
προβολή του σημαντικού έργου που επιτελεί η θεραπευτική κοινότητα.
Επίσης, σε συνεργασία με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και το Πανεπιστήμιο
Πατρών θα οργανωθούν
ομιλίες για την πρόληψη κατά των
εξαρτησιογόνων ουσιών. Η Π.Δ.Ε θα συμβάλλει με την εκτύπωση
έντυπου ενημερωτικού υλικού, banner, coffee break, κτλ.
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Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.720€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
17.Είναι σημαντικό το έργο κάποιων εξειδικευμένων τοπικών φορέων
που δραστηριοποιούνται στη δημιουργική απασχόληση των Ατόμων με
Αναπηρία και στην εκμάθηση τρόπων που άπτονται της καθημερινής
διαβίωσης βελτιώνοντας την ποιότητα ζωής τους. Ένας εξ αυτών είναι
και το Ειδικό Κέντρο Αποκατάστασης και Μέριμνας Ατόμων με
Αναπηρία Αιγίου (ΕΚΑΜΕ/ΑΜΕΑ) με το οποίο η Π.Δ.Ε πρόκειται να
συνεργαστεί με σκοπό την συνδιοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και
ευαισθητοποίησης για θέματα ατόμων με αναπηρία. Το ίδιο πρόκειται να
συμβεί και για το
Θεραπευτήριο Χρονίων Παθήσεων Παίδων
«ΓΑΛΗΝΗ ΑΝΑΠΗΡΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ» που η τοπική κοινωνία της
Πάτρας γνωρίζει ως Φ.Σ. «ΚΙΒΩΤΟΣ ΤΗΣ ΑΓΑΠΗΣ» και έχει μια
μακροχρόνια πορεία προσφοράς στα παιδιά με ανίατες ασθένειες και
αναπηρίες. Η Π.Δ.Ε θα συμβάλλει με την εκτύπωση ενημερωτικού
υλικού, ενοικίαση αίθουσας, coffee break, κάλυψη οπτικοακουστικών
μέσων κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
18. Συνέχιση της συνεργασίας με την Ελληνική Πνευμονολογική
Εταιρεία για την διενέργεια σπιρομετρήσεων σε πολίτες της Π.Δ.Ε, με
την συνδρομή της κινητής μονάδας της Περιφέρειας και των ιατρών της
Δ/νσης Υγείας που θα πραγματοποιούν τις εξετάσεις σε χώρους εργασίας
και εκπολιτιστικών συλλόγων. Θα καλυφθούν τα έξοδα για την
φιλοξενία, τα γεύματα, αναλώσιμα υλικά για το σπιρόμετρο κ.α. Το
κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 760 € και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
19. Οργάνωση εκδηλώσεων που αφορούν τις Παγκόσμιες Ημέρες όπως
π.χ. 1η Δεκεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα κατά του ιού του AIDS)
3η Δεκεμβρίου (Παγκόσμια Ημέρα των Ατόμων με Αναπηρία)
8η Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας), 4η Φεβρουαρίου
(Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου), 13η Φεβρουαρίου(Παγκόσμια
Ημέρα Προφυλακτικού), 14η Μαΐου (Παγκόσμια Ημέρα της Μητέρας)
Παγκόσμια Ημέρα Λογοθεραπείας (6 Μαρτίου), 19 Νοεμβρίου
(Παγκόσμια Ημέρα κατά της Παιδικής Κακοποίησης) 11 Δεκεμβρίου
(Παγκόσμια Ημέρα του παιδιού), 2 Απριλίου (Παγκόσμια ημέρα
Αυτισμού), 6η Μαρτίου (Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ενδοσχολικού
Εκφοβισμού & της Ενδοσχολικής Βίας),Παγκόσμια Ημέρα του
Μετανάστη (18 Δεκεμβρίου), Παγκόσμια Ημέρα Πρόσφυγα (20 Ιουνίου)
κ.α.
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Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 5.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
20. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με Πολιτιστικούς
Συλλόγους και
των τριών Περιφερειακών Ενοτήτων, τον Όμιλο
Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ»
και άλλους φορείς
στοχεύει να πραγματοποιήσει ενημερώσεις για το Μελάνωμα και άλλες
μορφές καρκίνου. Το μελάνωμα αποτελεί το 3% του συνόλου των
καρκίνων και η αυξανόμενη εξάπλωση του το καθιστούν ένα από τα
ταχύτερα εξαπλωνόμενα κακοήθη νοσήματα στον άνθρωπο. Στην
Ελλάδα η συχνότητα της νόσου βαίνει αυξανόμενη και κάθε χρόνο 3-4
άτομα ανά 100000 θα νοσήσουν. Η πρόληψη και η έγκαιρη διάγνωση
αποτελούν σημεία κλειδιά στην αντιμετώπιση της νόσου και σε αυτό
στοχεύει η ευαισθητοποίηση του κοινού.
Η έγκαιρη διάγνωση και
ανίχνευση θα μπορούσε να αποτρέψει την εξέλιξη των νόσων αυτών σε
χρόνιες καταστάσεις, με προϋπόθεση να υπάρχει ενημέρωση του
πληθυσμού η οποία μέχρι στιγμής είναι εξαιρετικά ελλιπής. Επίσης, σε
συνεργασία με την Δερματολογική Κλινική του Πανεπιστημιακού
Γενικού Νοσοκομείου Πατρών
τους Φαρμακευτικούς Συλλόγους
Δυτικής Ελλάδας, και άλλους φορείς πρόκειται να πραγματοποιηθεί
εκστρατεία ενημέρωσης για το Μελάνωμα, τον καρκίνο του δέρματος
και την προστασία του στα πλαίσια της «Ελληνικής Εβδομάδας κατά του
Καρκίνου του Δέρματος». Ο προγραμματισμός περιλαμβάνει επισκέψεις
ιατρών δερματολόγων σε πέντε (5) σχολεία της Δυτικής Ελλάδας
(πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης) στοχεύοντας στην
ευαισθητοποίηση των νεαρών ομάδων πληθυσμού για την προστασία του
δέρματος και την πρόληψη του μελανώματος, θα διανεμηθεί κατάλληλο
ενημερωτικό έντυπο υλικό, ενώ παράλληλα θα υπάρξει ενημέρωση του
κοινού σε κεντρικό σημείο στη πόλη της Πάτρας.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 3.000 € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
21. Συνεργασία της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με την Περιφερειακή
Δ/νση Α/θμιας & Β/θμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας και
κοινωνικούς φορείς στη διάδοση του μηνύματος της κοινωνικής
αλληλεγγύης μέσω της ανακύκλωσης. Οι μαθητές των σχολείων όλων
των βαθμίδων της Δυτικής Ελλάδας θα ανακυκλώνουν κουτάκια
αλουμινίου και τα χρήματα που θα κερδίζουν θα τα διαθέτουν σε
πιστοποιημένα ιδρύματα. Η στήριξη της Π.Δ.Ε έγκειται σε εκτύπωση
ενημερωτικού υλικού.
22. Συνέχιση των προηγούμενων και έναρξη νέων προγραμμάτων
πρόληψης και αγωγής υγείας σε μαθητικό πληθυσμό Α/θμιας, Β/θμιας
και Γ/θμιας Εκπαίδευσης, (ΑΕΙ και ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας) για
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ενημέρωση, ευαισθητοποίηση και πρόληψη σε θέματα που άπτονται της
Δημόσιας Υγείας, αλλά και της Προαγωγής της Υγείας (ατομική υγιεινή,
διατροφή, κάπνισμα). Τέτοιου τύπου δράσεις δύνανται να
πραγματοποιηθούν με τη βοήθεια εξειδικευμένου προσωπικού δημοσίων
φορέων, ιατρικούς συλλόγους, ΜΚΟ ή άλλων αναγνωρισμένων από την
πολιτεία φορέων που μάχονται για την πρόληψη και την στήριξη
ευπαθών ομάδων, που αφορούν και ενδιαφέρουν τον ανωτέρω πληθυσμό.
Θα γίνει εκτύπωση ενημερωτικού υλικού που θα συμβάλλει στην
ποιοτικότερη ενημέρωση.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
23. Σημαντική είναι η προσφορά των σπουδαστών ή φοιτητών (με την
επίβλεψη των επαγγελματιών εκπαιδευτών τους) που αποσκοπεί στην
πρόληψη και εξέταση μικρότερων μαθητών εφαρμόζοντας πλήρως τις
πρακτικές των επαγγελματικών αρχών τους όπως είναι η δωρεάν εξέταση
για προβλήματα της σπονδυλικής στήλης από τους καθηγητές με την
συμβολή των σπουδαστών Φυσιοθεραπείας του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας,
τμήμα Αιγίου και η συνέχιση των εξετάσεων από τους καθηγητές με την
συμβολή των σπουδαστών Οπτικής-Οπτομετρίας του τμήματος Αιγίου
των μικρότερων σχολικών βαθμίδων, ώστε να προληφθούν έγκαιρα
προβλήματα των μικρών μαθητών. Η Π..Δ.Ε θα συμβάλλει με
τη δημιουργία μακέτας, εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, διατροφή
εκπαιδευτών και φοιτητών κατά τη διάρκεια των δράσεων κτλ. Το
κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα επιβαρυνθεί
ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
24. Διοργάνωση της εκδήλωσης «Δείπνο στο Σκοτάδι» για δεύτερη
χρόνια. Οι παρευρισκόμενοι θα έχουν την ευκαιρία να έρθουν σε επαφή
με την ιδιαιτερότητα της τυφλότητας και μέσω ενός μουσικού δρώμενου
με την ονομασία «Αισθήσεις στο Σκοτάδι» να ζήσουν βιωματικά την
αντίληψη ενός τυφλού ατόμου. Επίσης, εφόσον καταστεί δυνατό, θα
διοργανωθεί εκδήλωση με την συμμετοχή των εκπαιδευτών των σκύλωνοδηγών στην Πλ. Γεωργίου. Οι ανωτέρω δράσεις πρόκειται να
διοργανωθούν σε συνεργασία με την Περιφερειακή Ένωση Τυφλών
Δυτικής Ελλάδας, δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς. Η Π.Δ.Ε. θα
στηρίξει τις εκδηλώσεις με την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού,
προσκλήσεων, banner, catering- φαγητό, φιλοξενία κ.α.
Το κόστος δαπάνης είναι 2.000 € για αυτή τη δράση είναι και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
25. Διενέργεια εξετάσεων σε χώρους Εκπολιτιστικών Συλλόγων για την
πρόληψη του ανευρύσματος κοιλιακής αορτής και στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες δείχνοντας ιδιαίτερη βαρύτητα στους κατοίκους
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των απομακρυσμένων περιοχών σε συνεργασία με τα Νοσοκομεία και
τους Ιατρικούς Συλλόγους των αντίστοιχων περιοχών καθώς και με την
συνδρομή της κινητής μονάδας της Π.Δ.Ε., όπου χρειάζεται. Το κόστος
δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
26. Η Π.Δ.Ε λαμβάνοντας δράση για την πρόληψη σοβαρών
γυναικολογικών προβλημάτων πρόκειται να συνεργαστεί με την
6ης Υ.Π.Ε., την Τοπική Αυτοδιοίκηση και τον Σύλλογο Επιστημόνων
Μαιών- Μαιευτών Πάτρας προκειμένου να διεξαχθούν ιατρικές
εξετάσεις (Τεστ ΠΑΠ), σε πολίτες που δεν έχουν εύκολη πρόσβαση σε
ιατρικές μονάδες ακολουθώντας κοινωνικο-οικονομικά κριτήρια με την
συνδρομή της κινητής μονάδας της Περιφέρειας. Επίσης πρόκειται να
οργανωθεί και ημερίδα ενημέρωσης του κοινού για θεματικές ενότητες
όπως: προαγωγή της υγείας, γυναίκα και παιδί (θηλασμός,
σημαντικότητα του Τεστ ΠΑΠ κ.α.). Ο απαραίτητος ιατρικός εξοπλισμός
για την διενέργεια των ιατρικών εξετάσεων πρόκειται να χορηγηθεί από
την 6η Υ.Π.Ε. και τον Σύλλογο Μαιών- Μαιευτών Πάτρας, ενώ η Π.Δ.Ε
θα στηρίξει αυτές τις δράσεις με την οργάνωση και τον συντονισμό των
δράσεων, εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού κτλ. Το κόστος
δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
27. Ένας τομέας που θα πρέπει να αποτελεί βασικό μέλημα είναι η υγεία
και η υγιεινή των ομάδων μετακινούμενου πληθυσμού (πρόσφυγεςμετανάστες- αιτούντες ασύλου) προς και από την Ελλάδα. Υπό αυτές τις
συνθήκες είναι απαραίτητη η συνεργασία με τους εμπλεκόμενους φορείς,
δηλ. την Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την
οργάνωση PRAKSIS, τους Γιατρούς του Κόσμου, τον Διεθνή Οργανισμό
Μεταναστών ενώ η Π.Δ.Ε. θα έχει γενικότερο υποστηρικτικό και
συντονιστικό ρόλο με στόχο την βελτίωση και διατήρηση ενός καλού
επιπέδου υγιεινής των πληθυσμών και την αποφυγή εξάπλωσης
μεταδοτικών ασθενειών. Παράλληλα, σε συνεργασία με τον Διεθνή
Οργανισμό Μετανάστευσης (IOM) θα πραγματοποιηθεί συνέδριο
αφιερωμένο στα θέματα των μεταναστών, στην πόλη των Πατρών, μέσα
στο τρέχον έτος. Εκτός από τα θέματα υγιεινής, οι μεταναστευτικοί
πληθυσμοί βρίσκονται αντιμέτωποι και με θεσμικά όργανα όσον αφορά
την αίτηση ασύλου. Για να επιτευχθούν θετικά αποτελέσματα προς αυτή
την οδό απαιτείται στενή και καλή συνεργασία των φορέων που
εμπλέκονται με την κατηγορία αυτών των μεταναστών, δηλαδή την
Τοπική Αυτοδιοίκηση, τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, τον Διεθνή
Οργανισμό Μεταναστών, την Ύπατη Αρμοστεία του ΟΗΕ, το Κέντρο
Εκπαίδευσης και Μέριμνας της Οικογένειας και του Παιδιού (ΚΕΜΟΠ),
την οργάνωση PRAXIS, τους Γιατρούς του Κόσμου, τους Γιατρούς
χωρίς Σύνορα κ.α. για την αντιμετώπιση του ευαίσθητου ζητήματος των
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μεταναστών, προσφύγων και αιτούντων ασύλου. Η Π.Δ.Ε. είναι
διατεθειμένη να έχει συντονιστικό ρόλο και να ενισχύσει τις διαδικασίες
με έκδοση έντυπου υλικού ενημέρωσης των πολιτών, εξασφάλιση
κατάλληλων συσκευασιών που θα περιέχουν τις ποσότητες των τροφίμων
τηρώντας υγιεινές συνθήκες.
Ακόμη σε συνεργασία με τον σύλλογο «Το Χαμόγελο του Παιδιού» θα
οργανωθούν δράσεις για τα παιδιά μεταναστών που ζουν στον οικισμό
της Μυρσίνης, με διαδραστικό χαρακτήρα μέσα στην κοινότητά τους
σχετικά με την ευαισθητοποίηση στον τομέα των εξαφανίσεων. Το
συγκεκριμένο πρόγραμμα αφορά την παροχή οργανωμένης διαδραστικής
βιωματικής δράσης για παιδιά προσχολικής και σχολικής ηλικίας ως προς
το θέμα της εξαφάνισης ανηλίκων και τη χρήση του Διαδικτύου
χρησιμοποιώντας κατάλληλα μέσα όπως κοινωνικές ιστορίες,
κουκλοθέατρο, παραμύθια κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.700€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
28. Η Π.Δ.Ε. έχει αναπτύξει δεσμούς συνεργασίας με φορείς πρόληψης
και αντιμετώπισης των εξαρτήσεων όπως είναι το Κέντρο Πρόληψης
των εξαρτήσεων και Προαγωγής της ψυχοκοινωνικής Υγείας Π.Ε.
Ηλείας «ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ». Μέσα στο 2018 πρόκειται να υλοποιηθούν
προγράμματα που αποσκοπούν στην πρόληψη κάθε μορφής εξάρτησης
όπως το αλκοόλ, την χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, τον τζόγο, το
διαδίκτυο μέσω της προαγωγής της ψυχοκοινωνικής υγείας. Οι ομάδες
στόχου είναι οι γονείς, τα παιδιά, οι εκπαιδευτικοί και οι έφηβοι με
εκπαίδευση στις προσωπικές και κοινωνικές δεξιότητες και αξίες. Η
Π.Δ.Ε. θα στηρίξει τα παραπάνω προγράμματα με την εκτύπωση έντυπου
υλικού και υποστηρικτικού υλικού (π.χ. φακέλους, αναμνηστικό υλικό
για τα παιδιά) για την προώθηση των δράσεων. Το κόστος δαπάνης για
αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
29. Διοργάνωση ενημερωτικών εκδηλώσεων σε συνεργασία με το ΤΕΙ
Δυτικής Ελλάδας και φορείς που εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται
σε θέματα Ισότητας των Φύλων, ενδοοικογενειακής βίας, εκμετάλλευσης
του γυναικείου φύλου κτλ. και φορείς εκπαίδευσης Κοινωνικών
Επιστημόνων, με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα της Γυναίκας τον μήνα
Μάρτιο. Θα υπάρξουν ενημερωτικές ομιλίες για θέματα υγείας από
ιατρούς και άλλους κοινωνικούς επιστήμονες με τη συμμετοχή των
φοιτητών. Η στήριξη της Π.Δ.Ε έγκειται στην εκτύπωση ενημερωτικού
υλικού, στην ενοικίαση αίθουσας, στην κάλυψη οπτικοακουστικών
μέσων, φιλοξενία ομιλητών κτλ.
30. Σύμφωνα με τη Διεθνή Σύμβαση για τα Δικαιώματα του Παιδιού,
αναφαίρετο δικαίωμα κάθε παιδιού είναι να μεγαλώνει σε ένα υγιές
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περιβάλλον που θα του εξασφαλίζει όλα τα εχέγγυα για ομαλή
ψυχοσυναισθηματική ανάπτυξη και εξέλιξη. Όταν η σωματική και
ψυχική υγεία ενός παιδιού απειλείται και κρίνεται απαραίτητη η
απομάκρυνσή του από το οικογενειακό του περιβάλλον, τότε οι
αρμόδιες κοινωνικές υπηρεσίες καλούνται για την ανεύρεση
εναλλακτικών μορφών φροντίδας του (αναδοχή, υιοθεσία, τοποθέτηση σε
κατάλληλο κέντρο φιλοξενίας).Για τα περισσότερα παιδιά που
απομακρύνονται από τις βιολογικές τους οικογένειες, μονόδρομο
αποκατάστασής τους αποτελεί το κέντρο φιλοξενίας, επειδή αφενός δεν
είναι νομικά «ελεύθερα» για υιοθεσία και αφετέρου ο θεσμός της
αναδοχής στην Ελλάδα υπολειτουργεί. Εν αναμονή ψήφισης του νέου
νομικού πλαισίου για την αναδοχή προτείνεται η υλοποίηση ενός
οργανωμένου φάσματος ενεργειών για την ανάπτυξη του θεσμού της
αναδοχής, όπως:
 Οργάνωση δράσεων ευαισθητοποίησης υποψηφίων αναδόχων
οικογενειών
 Δημιουργία φυλλαδίων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης
 Δημιουργία οδηγού συμβουλευτικής αναδόχων οικογενειών
 Δημιουργία τηλεοπτικών/ραδιοφωνικών σποτ
 Υλοποίηση εκπαιδευτικών προγραμμάτων σε υποψήφιους
ανάδοχους γονείς
 Συνεχής ενημέρωση και εκπαίδευση των επαγγελματιών παιδικής
προστασίας, εκπαίδευσης και υγείας
Ενδεχόμενοι συνεργαζόμενοι φορείς για την διοργάνωση δράσεων που
θα προβάλλουν τη σημασία και τα οφέλη της εναλλακτικών μορφών
οικογένειας μπορούν να είναι το Υπουργείο Κοινωνικής Ασφάλισης &
Κοινωνικής Αλληλεγγύης το Σ.Κ.Λ.Ε, ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας- Παν/μιο
Πατρών , το Κέντρο Κοινωνικής Πρόνοιας Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας, ο σύλλογος «το Χαμόγελο του Παιδιού», η Οργάνωση
«Παιδικά Χωριά SOS» κ.λ.π.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
31. Εκτύπωση των μακετών που δημιουργήθηκαν μονόφυλλου και
τρίφυλλου(Α4) εντύπου με κοινωνικά μηνύματα, υπό την μορφή
φυλλαδίου που θα επισυναφθεί σε λογαριασμούς Δημοσίων και
Δημοτικών Οργανισμών (ΔΕΗ, ΔΕΥΑΠ κ.α.). Τα μηνύματα αφορούν
την εθελοντική αιμοδοσία, την δωρεά οργάνων, την ασφαλή οδήγηση,
την πρόληψη και θεραπεία κατά των εξαρτήσεων, την αντιμετώπιση του
αλκοόλ, την δωρεά μυελού των οστών, την προσβασιμότητα των ατόμων
με αναπηρία κ.α. Τα φυλλάδια μπορούν να διανεμηθούν και στα διόδια,
στην γέφυρα Ρίου- Αντίρριου κ.α. Οι μακέτες δημιουργήθηκαν σε
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συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Εθελοντών
Αιμοδοτών, το Εθνικό Κέντρο Αιμοδοσίας, την Εθνική Συνομοσπονδία
Ατόμων με Αναπηρία, το ΚΕΔΜΟΠ «Χάρισε Ζωή», το Ινστιτούτο
Οδικής Ασφάλειας «Πάνος Μυλωνάς», το ΚΕΘΕΑ, τον ΟΚΑΝΑ και τον
Εθνικό Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, Ε.Σ.ΑμεΑ.
32. Η Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με τα ΚΔΑΠ-ΜΕΑ, τα Ειδικά Σχολεία, την
Πανελλήνια Ομοσπονδία Συλλόγων Ειδικού Εκπαιδευτικού Προσωπικού
Ειδικής Αγωγής, τα Κέντρα Ημέρας και τα Special Olympics και τον
Σύλλογο ατόμων με Αναπηρία της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας «Απόστολος
Λουκάς»
θα οργανώσει δράσεις με σκοπό την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών για θέματα που άπτονται των ατόμων με
αναπηρία και την προώθηση και αναγνώριση των δικαιωμάτων τους
όπως την εκπαίδευση, τον αθλητισμό και την ψυχαγωγία. Η στήριξη της
Π.Δ.Ε έγκειται στην εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, στην ενοικίαση
αίθουσας, στην κάλυψη οπτικοακουστικών κ.α. Το κόστος δαπάνης για
αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός
του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
33. Συνεργασία με το Εργαστήριο Υγειοφυσικής & Υπολογιστικής
Νοημοσύνης του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και την Διεύθυνση
Πρωτοβάθμιας & Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας με
σκοπό την διοργάνωση δράσεων σε μονάδες της Πρωτοβάθμιας και
Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης όπως:
 Μετρήσεις ηλεκτρομαγνητικής ακτινοβολίας και ραδιενέργειας σε
ευρεία κλίμακα (σε δημόσιους χώρους, εκπαιδευτικά ιδρύματα,
περιοχές υψηλού κινδύνου κ.ά.)
 Ενημέρωση επιμορφωτικού χαρακτήρα σε διάφορους φορείς, σε
κάθε περιοχή που προσφέρονται οι υπηρεσίες του εργαστηρίου
 Εκπαίδευση με σκοπό την προστασία των πολιτών από πιθανούς
παράγοντες που προκαλούν ακτινική επιβάρυνση.
 Δημιουργία έντυπου ενημερωτικού υλικού
Ενημέρωση στα σχολεία για τη ραδιενέργεια των κινητών κλπ.
(εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού κτλ.)
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
34. Η Π.Δ.Ε με την στήριξη της εφημερίδας «ΠΕΛΟΠΟΝΝΗΣΟΣ» ,
φορέων που εμπλέκονται και δραστηριοποιούνται στην πρόληψη και
θεραπεία ψυχικής υγείας, την Περιφερειακή Δ/νση Α/θμιας και Β/θμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας, την Ένωση Συλλόγων και Κηδεμόνων
του Δήμου Πατρών κ.α., πρόκειται να οργανώσουν μία κοινή ημερίδα
επιστημονικής ενημέρωσης για τον πολύπλευρο τρόπο ενημέρωσης μέσω
των ΜΜΕ και την προβολή των προτύπων και ειδώλων και τις επιρροές
τους στον σύγχρονο Έλληνα, που διαβιεί σε μια δύσκολη περίοδο
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οικονομικής κρίσης και έκπτωσης των θεσμών και αξιών, με διάφορες
παραμέτρους. Στην ημερίδα θα προσκληθούν ως κεντρικοί ομιλητές
καταξιωμένοι Έλληνες δημοσιογράφοι και ο καθένας θα αναπτύξει μία
ενότητα στα πλαίσια ομάδας εργασίας, ενώ προτείνεται ο κεντρικός
ομιλητής να είναι ένα καταξιωμένο πρόσωπο της επιστήμης και των
ΜΜΕ που θα προσεγγίσει τις σύγχρονες τάσεις και στάσεις μέσα από την
καθημερινότητα του σύγχρονου πολίτη. Η Π.Δ.Ε. πρόκειται να καλύψει
τα έξοδα για την ενοικίαση την αίθουσας, την εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού, coffee- break, διαμονή και φιλοξενία ομιλητών
κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 5.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
35. Α. Στα πλαίσια της ενημέρωσης για την οδική ασφάλεια θα
συνεχιστεί η συνεργασία με το Ι.Ο.ΑΣ. «ΠΑΝΟΣ ΜΥΛΩΝΑΣ», τις
Αστυνομικές Δ/νσεις, το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας, το Πανεπιστήμιο
Πατρών και τις Διευθύνσεις της Α/θμιας και Β/θμιας Εκπαίδευσης και
των τριών περιφερειακών ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
Συγκεκριμένα οι ενημερώσεις θα πραγματοποιηθούν στο Πανεπιστήμιο
Πατρών, στο ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας- Τμήμα Αμαλιάδας- στο
Πανεπιστήμιο Αγρινίου και σε άλλες πόλεις (π.χ Βόνιτσα, Αμφιλοχία,
Αρχαία Ολυμπία και Αντίρριο). Κύριος σκοπός της συνεργασίας είναι η
υποστήριξη και προώθηση δραστηριοτήτων σε θέματα τα οποία
προάγουν την οδική ασφάλεια, την κυκλοφοριακή αγωγή, τη μελέτη,
έρευνα, ενημέρωση και εκπαίδευση, στοχεύοντας κατ’ εξοχήν στην
πρόληψη και μείωση των τροχαίων ατυχημάτων με την παρουσίαση
ομιλίας και τη συνδρομή οργάνων όπως προσομοιωτές ανατροπής,
πρόσκρουσης και οδήγησης. Επίσης, στόχος είναι η ευαισθητοποίηση
των μαθητικών κοινοτήτων σε θέματα ενημέρωσης και προάσπισης της
οδικής ασφάλειας, αλλά και η παραπέρα ενίσχυση, ενδυνάμωση και
στήριξη της πολιτείας στην ανάληψη και τήρηση ουσιαστικών μέτρων
και πολιτικών στη χώρα μας σε θέματα κυκλοφοριακής αγωγής, οδικής
ασφάλειας και μείωσης των τροχαίων ατυχημάτων. Επιπλέον, κατά τη
διάρκεια του Διεθνούς Σιρκουΐ Καρτ Πάτρας (P.I.C.K.) θα διοργανωθεί
Εβδομάδα Οδικής Ασφάλειας με σκοπό την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών για την πρόληψη και μείωση των
τροχαίων ατυχημάτων. Όλος ο εξοπλισμός που διαθέτει αποκλειστικά το
Ι.Ο.ΑΣ
«ΠΑΝΟΣ
ΜΥΛΩΝΑΣ» (προσομοιωτής
ανατροπής,
πρόσκρουσης, γυαλιά προσομοίωσης μέθης, ζυγαριά συσχέτισης βάρουςταχύτητας κ.α.) θα μεταφέρεται στις πόλεις που έχουν ενταχθεί στην
δράση σε φυλασσόμενους χώρους, σε συνεργασία με την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και την ΕΛ.ΑΣ. Η Π.Δ.Ε. θα αναλάβει τα έξοδα της
κινητής μονάδας, λειτουργικά έξοδα, κόστος εγκατάστασης και
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απεγκατάστασης του εξοπλισμού, φιλοξενία στελεχών. Η Π.Δ.Ε. θα
αναλάβει την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την καλύτερη
προβολή της δράσης
κτλ. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση
είναι 5.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με
κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
 Β. Η Π.Δ.Ε θα συμμετέχει στην πανευρωπαϊκή πραγματοποίηση
της «Νύχτας Χωρίς Ατυχήματα», το μήνα Οκτώβριο, σε μία
προσπάθεια ευαισθητοποίησης των νέων ανθρώπων όσον αφορά
την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, σε συνδυασμό με την
κατανάλωση αλκοόλ.
 Γ. Διενέργεια καμπάνιας ενημέρωσης & ευαισθητοποίησης του
κοινού, των οδηγών και των γονέων πέριξ των σχολικών μονάδων
Π/θμιας Εκπαίδευσης για την έναρξη της σχολικής χρονιάς Το
Ινστιτούτο Οδικής Ασφάλειας (Ι.Ο.ΑΣ.) «Πάνος Μυλωνάς» με
αφορμή την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς προτείνει την
υλοποίηση εκστρατείας με θέμα «Προσοχή στα παιδιά! Τα σχολεία
άνοιξαν!» με σκοπό την ενημέρωση των χρηστών του Οδικού
δικτύου και πιο συγκεκριμένα των οδηγών, των γονιών, των
δασκάλων και των παιδιών για την Οδική Ασφάλεια και την
ασφαλή μετακίνησή τους.
Η καμπάνια ενημέρωσης περιλαμβάνει:
1. Παραγωγή αφισών διαστάσεων για ανάρτηση σε σχολικές μονάδες
της Π.Δ.Ε
2. Ανάρτηση ηλεκτρονικών πληροφοριακών εντύπων με συμβουλές προς
τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς στο site της Π.Δ.Ε
3.Ανάρτηση πανό για τους οδηγούς στην είσοδο των πόλεων και σε
κεντρικά σημεία ή/και σε σχολικές μονάδες
4. Έκδοση κοινού Δελτίου Τύπου για τη διάδοση του μηνύματος και
την ευαισθητοποίηση του κοινού με συμβουλές για τους γονείς, τους
εκπαιδευτικούς και όλους τους χρήστες του δρόμου.
Η εν λόγω δράση κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική καθώς τα παιδιά είναι οι
κατ’ εξοχήν ευάλωτοι χρήστες του δρόμου, καθώς τα τροχαία
δυστυχήματα αποτελούν παγκοσμίως τη 2η αιτία θανάτου για τις
ηλικίες 5-14 ετών ενώ έρευνες έχουν δείξει ότι η ενημέρωση και η
εκπαίδευση των παιδιών σε ζητήματα οδικής ασφάλειας μπορεί να
συμβάλει αποτελεσματικά στην ανατροπή της τραγικής αυτής πρωτιάς.
Οι εκπαιδευτικοί και οι γονείς αποτελούν τους καλύτερους δασκάλους
κυκλοφοριακής αγωγής, καθώς τα παιδιά μιμούνται και έχουν ως
πρότυπο τη συμπεριφορά τους.
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Δ. Εκτυπώσεις - Παραγωγή υποστηρικτικού υλικού για την υλοποίηση
προγράμματος Κυκλοφοριακής αγωγής σε σχολεία Π/θμιας Εκπαίδευσης
-

Εκπαιδευτικό αφισάκι ζωγραφικής για την Κυκλοφοριακή αγωγή
Εκπαιδευτικό βιβλίο κυκλοφοριακής αγωγής του Ι.Ο.ΑΣ,
Αφίσες κυκλοφοριακής αγωγής του
Οδηγός για εκπαιδευτικούς κυκλοφοριακής αγωγής
Οδηγός για γονείς κυκλοφοριακής αγωγής
 Ε. Δράση καθαρισμού πινακίδων του Κ.Ο.Κ
Δράση ενεργοποίησης των πολιτών, μαθητών και γενικότερα της τοπικής
κοινωνίας για το θέμα βανδαλισμού των πινακίδων του Κ.Ο.Κ. σε
συνεργασία με τοπικούς φορείς (Περιφέρεια, Δήμος, Διεύθυνση Δ/θμιας
Εκπαίδευσης, Τροχαία κ.τ.λ)
Οι εθελοντές και μέλη του Ινστιτούτου Οδικής Ασφάλειας «Πάνος
Μυλωνάς» υλοποιούν βελτιωτικές εργασίες σε πινακίδες οδικής
σήμανσης σε επιλεγμένους κεντρικούς άξονες και παράπλευρες οδούς
των Δήμων που έχουν επιλεγεί.
Στη δράση μπορούν να συμμετάσχουν και μαθητές Λυκείου συνοδεία
των καθηγητών τους οι οποίοι συμμετέχουν ενεργά και παράλληλα
ενημερώνονται για τα σημαντικά οφέλη που έχουν οι οδηγοί, όταν οι
πινακίδες οδικής σήμανσης διατηρούνται σε καλή κατάσταση.
Σκοπός της εκστρατείας είναι η άμεση ευαισθητοποίηση και
ενημέρωση του κοινού πάνω στο μεγάλο πρόβλημα της καταστροφής
των σημάτων του Κ.Ο.Κ. και των πινακίδων σήμανσης. Στο πλαίσιο
αυτό, οι εθελοντές μοιράζουν επιπλέον σε περαστικούς και οδηγούς
αυτοκινήτων ενημερωτικά φυλλάδια για τη σημασία και τη σημασία
που έχουν οι καθαρές πινακίδες οδικής σήμανσης για την προστασία
οδηγών και πεζών, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων, αλλά και τη
βελτίωση
της
ποιότητας
ζωής
στις
πόλεις.
Για την υλοποίηση της δράσης παρέχεται στους εθελοντές όλος ο
απαιτούμενος εξοπλισμός καθώς και η απαραίτητη καθοδήγηση από την
ομάδα του Ι.Ο.ΑΣ. «Πάνος Μυλωνάς».
36. Η θεραπευτική Ιππασία είναι μία νέα τεχνική θεραπείας με βασικό
σκοπό την αποκατάσταση (κινητική, κοινωνική κτλ) του ασθενούς και
την βελτίωση της υγείας και της διαβίωσής του. Το άλογο γίνεται
θεραπευτικό μέσο μέσα στην αρένα, όπως τα επιστημονικά εργαλεία
μέσα στον επαγγελματικό χώρο συνεδριών. Κατά την θεραπεία με το
άλογο τηρούνται όλες οι προϋποθέσεις (αξιολόγηση, πρωτόκολλο
θεραπείας, στόχοι θεραπείας κτλ) που απαιτούνται και στο
θεραπευτήριο. Η Π.Δ.Ε. σε συνεργασία με την Σχολή Ιππασίας Πατρών
και την Ιππική Ακαδημία Αχαΐας προτίθεται να καλύψει τα έξοδα για
την εφαρμογή ενός προγράμματος πραγματοποίησης συνεδριών
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θεραπευτικής ιππασίας. Η δράση αυτή θα απευθύνεται σε άτομα με
αναπηρία που φοιτούν σε Ειδικά Σχολεία, απασχολούνται στα ΚΔΑΠΜΕΑ του Δήμου Πατρέων και στο Θεραπευτικό Παιδαγωγικό Κέντρο
«ΜΕΡΙΜΝΑ» Πάτρας. Η Π.Δ.Ε. πρόκειται να καλύψει τα έξοδα για την
αμοιβή των εκπαιδευτών, την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού
υλικού, την ηχητική κάλυψη κ.α. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη
δράση είναι 2.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018
με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
37. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ρευματοπαθών Πάτρας διοργάνωση
δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ασθενών και
πολιτών. Συγκεκριμένα, το θα πραγματοποιηθεί Ημερίδα με θέμα:
«Ρευματικές Παθήσεις- Κινητικά Προβλήματα- Αποκατάσταση» με
ομιλητές ιατρούς (ρευματολόγους, ορθοπεδικούς, φυσικοθεραπευτές) και
ασθενείς που έχουν υποβληθεί σε χειρουργικές επεμβάσεις. Επίσης
προγραμματίζεται ημερίδα με θέμα: «Ρευματικά ΝοσήματαΑναπαραγωγική Ηλικία- Τεκνοποίηση» με ομιλητές ρευματολόγους,
γυναικολόγους και επιστήμονες μαίες. Η Π.Δ.Ε. πρόκειται να καλύψει τα
έξοδα για την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού υλικού, την
ενοικίαση των αιθουσών, coffee- break, φιλοξενία και γεύμα
ομιλητών. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€. και
θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
38. Σε συνεργασία με την Πανελλήνια Ομοσπονδία Ατόμων με
Σκλήρυνση κατά Πλάκας και την Ελληνική Ένωση για την
Αντιμετώπιση της Σκλήρυνσης κατά Πλάκας διοργάνωση δράσεων με
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση του κοινού και των
ασθενών. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500 € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
39. Το ΚΕ.ΚΟΙ.ΨΥ. Νοτιοδυτικής Ελλάδας λειτουργεί με την εθελοντική
συνδρομή ειδικών Ψυχικής Υγείας καλύπτοντας τις ανάγκες που
αφορούν ομάδες ψυχοογκολογίας (ψυχικής υγείας, σκλήρυνσης κατά
πλάκας), λειτουργία κλιμακίων ψυχικής υγείας σε απομακρυσμένες
περιοχές. Η Π.Δ.Ε θα συνεργαστεί για την Στήριξη του Κέντρου
Κοινοτικής Ψυχιατρικής Νοτιοδυτικής Ελλάδος μέσω της δημιουργίας
τηλεοπτικού σποτ που θα προωθεί την ενημέρωση του κοινού για την
λειτουργία της τηλεφωνικής γραμμής για την αντιμετώπιση της
αυτοκτονικότητας «ΑΝΤΙ- ΑΥΤΟ».. Επίσης, η Π.Δ.Ε θα συμμετάσχει
στην οργάνωση Ημερίδας με θέμα «Παροχή και Αξιολόγηση των
ιατρικών και νοσηλευτικών υπηρεσιών σε ογκολογικούς ασθενείς που
διαμένουν σε ξενώνες».Η Π.Δ.Ε. θα καλύψει τα έξοδα για την ενοικίαση
της αίθουσας, την εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, coffee break,
φιλοξενία και γεύμα ομιλητών κ.α.
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Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
40. Διοργάνωση δράσεων ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης της
κοινωνίας καθώς και Ημερίδα που θα περιλαμβάνει και την βράβευση
αθλητών που συμμετείχαν σε Παραολυμπιακούς Αγώνες, Παγκόσμια και
Ευρωπαϊκά Πρωταθλήματα σε συνεργασία με φορείς Ατόμων με
Αναπηρία της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας. Η Π.Δ.Ε θα συμβάλλει με την
εκτύπωση ενημερωτικού υλικού, ενοικίαση αίθουσας, coffee break,
διατροφή, φιλοξενία, κάλυψη οπτικοακουστικών μέσων κτλ. Το κόστος
δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.500€ και θα επιβαρυνθεί ο
προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
41. Η όξυνση των κοινωνικών και οικονομικών προβλημάτων που
αντιμετωπίζει η σύγχρονη ελληνική κοινωνία έχει επιβαρύνει ιδιαίτερα
την ψυχική υγεία των πολιτών. Η ανεργία, η μειωμένη απασχόληση, η
ανάγκη της μετανάστευσης, το ελλιπές σύστημα υγείας και η υπερβολική
αύξηση των φόρων είναι μερικά από τα αίτια της διαταραχής της ψυχικής
υγείας. Το υπερβολικό και μη ελεγχόμενο άγχος που προκύπτει από τη
διαμορφωμένη καθημερινότητα κινητοποιεί και οδηγεί στην εκδήλωση
κατάθλιψης και άλλων σοβαρών ψυχικών νοσημάτων. Το καλύτερο
εργαλείο στα χέρια ενός πολιτειακού οργάνου όπως είναι η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας για την αντιμετώπιση αυτών των κατηγοριών ψυχικών
ασθενειών είναι η πρόληψη, που επιφέρει σημαντικότερα
μακροπρόθεσμα οφέλη από την θεραπεία. Ο στόχος αυτός δύναται να
επιδιωχθεί με τη στήριξη φορέων ψυχικής υγείας (Πανεπιστήμιο
Πατρών-Ιατρική Σχολή, ψυχιατρικές κλινικές Πανεπιστημιακού Γενικού
Νοσοκομείου Πατρών και Πύργου, Παιδοψυχιατρικό τμήμα
Καραμανδάνειου Νοσοκομείου, Κέντρα Ψυχικής Υγείας Νομαρχιακών
Νοσοκομείων Αγρινίου, Πατρών «Ο Άγιος Ανδρέας», Κέντρο Ψυχικής
Υγιεινής και Ερευνών, Προγράμματα Ψυχιατρικής Μεταρρύθμισης
«ΨΥΧΑΡΓΩΣ», Σ.Ο.Ψ.Υ. Πάτρας, Σύλλογος «ΣΘΕΝΟΣ» κ.α. οι οποίοι
γνωρίζουν τον τρόπο προσέγγισης της ευρύτερης κοινότητας, τις
ιδιαιτερότητες των ψυχικά πασχόντων και των εν δυνάμει πασχόντων με
παρεμβάσεις όπως είναι οι ενημερωτικές ημερίδες, οι επιτόπιες δράσεις,
ακτιβιστικού ύφους με πολιτιστικό, ψυχαγωγικό, μορφωτικό,
ενημερωτικό χαρακτήρα, (π.χ. ενίσχυση εκδηλώσεων) η συμμετοχή
εθελοντών και άλλου είδους δράσεις, που πιθανόν προταθούν από τους
προαναφερθέντες φορείς και θα λάβουν χώρα και στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι
685€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
42. Η Π.Δ.Ε πρόκειται να συνεργαστεί με τη Νοσηλευτική Υπηρεσία
του Περιφερειακού Τμήματος του Ελληνικού Ερυθρού Σταυρού Πάτρας

ΑΔΑ: Ω67Ω7Λ6-46Τ

που διαθέτει αποκλειστικά ένα σύνολο από ευέλικτα προγράμματα
εκμάθησης πρώτων βοηθειών, προσφέροντας την κατάλληλη εκπαίδευση
για κάθε ηλικιακή ή επαγγελματική ομάδα. Η εκπαίδευση διαρκεί 14
ώρες, γίνεται με βιωματικό τρόπο και μέσα από σενάρια δίνεται η
ευκαιρία στους εκπαιδευόμενους να αναπτύξουν δεξιότητες και να
επιλύσουν απορίες με την καθοδήγηση της εκπαιδεύτριας. Το σημαντικό
στις επείγουσες καταστάσεις είναι ότι σε ένα μεγάλο αριθμό
περιπτώσεων υπάρχει το περιθώριο να αποτραπούν δυσάρεστες εξελίξεις
ή ακόμα και να σωθούν ζωές, εάν υπάρχει παρέμβαση στα πρώτα λεπτά.
Το πρόγραμμα θα απευθύνεται σε Εκπαιδευτικούς, Αυτοκινητιστές,
Υπαλλήλους Ιδρυμάτων, Τοπικής Αυτοδιοίκησης, εργοστασίων κ.α. Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να καλύψει τα έξοδα για την
πραγματοποίηση του προγράμματος.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.400€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
43. Συνεργασία με δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς για την διοργάνωση
της «Εβδομάδας Κοινωνικής Αλληλεγγύης» και στις τρεις (3)
Περιφερειακές Ενότητες. Σκοπός των δράσεων είναι η ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών σε θέματα υγείας, κοινωνικής
αλληλεγγύης και προστασίας των ευπαθών ομάδων. Με την συνδρομή
της κινητής μονάδας και των ιατρών της Δ/νσης Υγείας πρόκειται να
διενεργηθούν δωρεάν ιατρικές εξετάσεις πρόληψης και να εκτυπωθεί
έντυπο ενημερωτικό υλικό που θα διανεμηθεί στους πολίτες. Επιπλέον
μπορεί να διοργανωθεί αγώνας καλαθοσφαίρισης ή ποδοσφαίρου με
σκοπό την προώθηση ιδεών (αιμοδοσία, δωρεά οργάνων και μυελού των
οστών κ.α.), την προστασία των παιδιών και νέων κ.α. Τον συντονισμό
και την προώθηση των δράσεων είναι δυνατό να αναλάβουν τρία μέσα
μαζικής ενημέρωσης, ένα για κάθε Περιφερειακή Ενότητα.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι
2.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
44. Συνδιοργάνωση του Φεστιβάλ Υγείας, Ενημέρωσης και Πρόληψης
σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα
«Ε.Λ.Ε.ΑΝ.Α.», την Ελληνική Ένωση για την Αντιμετώπιση της
σκλήρυνσης κατά πλάκας Δυτικής Ελλάδας «Ε.Ε.Α.Σ.Κ.Π.», τον Όμιλο
Εθελοντών κατά του Καρκίνου «ΑγκαλιάΖΩ», Γέφυρας Α.Ε και άλλων
εθελοντικών κοινωνικών φορέων και οργανώσεων. Σκοπός είναι η
ανάδειξη του έργου των φορέων, η πρόληψη σε χρόνιες ασθένειες, η
αντιμετώπισή τους, η αποφυγή στιγματισμού και η επαρκής ιατροκοινωνική ενημέρωση. Η Π.Δ.Ε. προτίθεται να καλύψει τα έξοδα για την
εκτύπωση
του
έντυπου
ενημερωτικού
υλικού, banner,
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πλαστικοποιημένου πανό, ηχητική κάλυψη, σκηνική εγκατάσταση,
διατροφή,coffee break κτλ. ) κ.α.,
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 800€ και θα επιβαρυνθεί
ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
45. Σημαντική μέριμνα για τους κοινωνικούς φορείς αποτελεί η
ενημέρωση για την πρόληψη του ιού του AIDSκαι των σεξουαλικώς
μεταδιδόμενων νοσημάτων (π.χ. ηπατίτιδα Β,C, αφροδίσια νοσήματα).
Ο HIV είναι ο ιός της ανθρώπινης ανοσοεπάρκειας, ο ιός δηλ. που
προκαλεί το AIDS (Σύνδρομο Επίκτητης Ανοσολογικής Ανεπάρκειας).
Ο HIV προσβάλλει το ανθρώπινο ανοσοποιητικό σύστημα που είναι
υπεύθυνο για την άμυνα του οργανισμού ενάντια σε λοιμώξεις, όγκους
και άλλες ασθένειες. Η σωστή ενημέρωση με κατάλληλο, εξειδικευμένο,
επιστημονικό προσωπικό μπορεί να οδηγήσει στην πρόληψη της νόσου
και των συνεπειών που αυτή επιφέρει. Το ίδιο σημαντική είναι και η
πρόληψη για τις υπόλοιπες ασθένειες (Ηπατίτιδα B,C, και αφροδίσια
νοσήματα) καθότι επιφέρουν πολλαπλά συμπτώματα και η θεραπεία τους
κοστίζει πολλά στο ελληνικό δημόσιο (π.χ. φαρμακευτική αγωγή,
εξετάσεις, νοσήλια κ.α.). Η ευαισθητοποίηση των πληθυσμιακών ομάδων
που έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να ασθενήσουν, αλλά και του
υπόλοιπου κοινωνικού συνόλου είναι απαραίτητη και θα συμβάλλει
στην μείωση των κρουσμάτων, στην μείωση των κρατικών εξόδων
(νοσήλια, επιδόματα, ιατρικοί έλεγχοι κτλ.) και στην αποφυγή της
περιθωριοποίησης των πασχόντων ή των φορέων των παραπάνω
νοσημάτων. Οι φορείς που κινητοποιούνται γύρω από αυτές τις χρόνιες
ασθένειες και θα έχουν τη στήριξη είναι ο Σύλλογος Οροθετικών
Ελλάδας «ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ», πολιτιστικοί σύλλογοι και των τριών
περιφερειακών Ενοτήτων που δραστηριοποιούνται και στα θέματα της
Αγωγής Υγείας, ΤΕΙ και ΑΕΙ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας,
Ιατρικοί Σύλλογοι και γενικότερα φορείς και οργανώσεις που
σχετίζονται με τα συγκεκριμένα θέματα υγείας. Σε συνεργασία με το
Πανεπιστήμιο Πατρών πρόκειται να γίνει ενημέρωση των φοιτητών από
κατάλληλα στελέχη του Συλλόγου Οροθετικών Ελλάδας «ΘΕΤΙΚΗ
ΦΩΝΗ», ενώ ταυτόχρονα θα υπάρχει η δυνατότητα από τα ίδια
εξειδικευμένα και εκπαιδευμένα στελέχη να γίνεται και εξέταση με το
«checkpoint». Η δράση θα πραγματοποιηθεί στους χώρους των
τμημάτων του Πανεπιστημίου και στην Πάτρα και στο Αγρίνιο. Η
ενημέρωση και η διεξαγωγή της εξέτασης «checkpoint» θα γίνει με τη
διάθεση της Κινητής Μονάδας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. Θα
καλυφθούν οι δαπάνες ενημερωτικού υλικού, φιλοξενία, η μετακίνηση
των εκπροσώπων των φορέων που θα συμμετέχουν στις δράσεις κ.λ.π. Σε
συνεργασία
με
το
ΤΕΙ
Δυτικής
Ελλάδας
και
το streetwork του PRAKSIS θα γίνει ενημέρωση στους φοιτητές
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τμημάτων του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας που εκδηλώνεται ιδιαίτερο
ενδιαφέρον από τους συλλόγους τους.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500 € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
46. Σε συνεργασία με την Ένωση Γυναικών Πάτρας πραγματοποίηση
εκδήλωσης με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα κατά του Καρκίνου με
σκοπό την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών σε ένα τόσο
σοβαρό θέμα όπως είναι η πρόληψη ενάντια στον καρκίνο και η
αντιμετώπισή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να καλύψει
τα έξοδα για την ενοικίαση του χώρου, την παροχή coffee break κ.α.
47. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συνεργαστεί με
δημόσιους και ιδιωτικούς φορείς με σκοπό την διοργάνωση ημερίδων
καθ’ όλη τη διάρκεια του 2018 με θέματα «Ενδοεργασιακή Βία και
Παρενόχληση «Τουρισμός Υγείας», κυρίως σε περιοχές που και ο
φυσικός πλούτος το επιτρέπει στα πλαίσια της 10ης Έκθεσης ειδικώνθεματικών μορφών τουρισμού «Activetrip» και συμμετοχή στο
2ο Φεστιβάλ για τα παιδιά, με πρόγραμμα εκδηλώσεων κοινωνικών
θεμάτων. Η ΠΔ.Ε. θα καλύψει τα έξοδα για την ενοικίαση των χώρων,
την φιλοξενία των ομιλητών, το coffee break και την ενοικίαση του
οπτικοακουστικού υλικού.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
48. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας έχει αναπτύξει στενή συνεργασία με
το Πανεπιστήμιο Πατρών πραγματοποιώντας από κοινού ποικίλες
δράσεις που αφορούν την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών,
φοιτητών και μαθητών. Για το έτος 2018, εκτός των άλλων, πρόκειται να
συνεχιστεί η συνεργασία με την δράση «Ενεργός Τρόπος και Ποιότητα
Ζωής» με την πραγματοποίηση δράσεων σε διάφορα σημεία της Πάτρας
οι οποίες θα ξεκινούν από Πανεπιστήμιο Πατρών και θα καταλήγουν στο
Νότιο Πάρκο (ποδηλατάδα, διαδραστική ενημερωτική ημερίδα για
«πράσινο» Πανεπιστήμιο, περπάτημα με άτομα τρίτης ηλικίας,
γυμναστική σε ανοικτό χώρο του Νοτίου Πάρκου). Η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να καλύψει τα έξοδα για την εκτύπωση
έντυπου ενημερωτικού υλικού, δημιουργία banner, ηχητική και
οπτικοακουστική κάλυψη κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
49. Το Πανεπιστήμιο Πατρών και η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα
πλαίσια της ανάπτυξης κατάλληλης κουλτούρας στα μέλη του αλλά και
στην κοινωνία διοργανώνει «Εβδομάδα Υγείας και Ασφάλειας 2018» η
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οποία περιλαμβάνει σεμινάρια, ομιλίες, εκδηλώσεις και πρακτικές
επιδείξεις και ασκήσεις. Σκοπός είναι να δοθεί ιδιαίτερη έμφαση στην
εκπαίδευση των φοιτητών και των εργαζομένων αλλά και των πολιτών
της ευρύτερης περιοχής σε θέματα υγείας και ασφάλειας, στην ανάπτυξη
σύγχρονων μεθοδολογιών πρόληψης στην αντιμετώπιση περιστατικών.
Οι δράσεις θα αναπτυχθούν και με τα Τμήματα του Πανεπιστημίου
Πατρών και Αγρινίου και θα είναι ανοικτές στο κοινό. Η Π.Δ.Ε.
προτίθεται να καλύψει τα έξοδα για την εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού, ενοικίαση χώρων, ηχητική και οπτικοακουστική
κάλυψη, φιλοξενία και διατροφή ομιλητών, δημιουργία banner κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 3.810€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
50. Η δράση «ΔΡΟΜΟ-ΛΟΓΙΑ κατ’ οίκους» που διοργανώνεται από το
Πανεπιστήμιο Πατρών και την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται
να πραγματοποιηθεί σε γηροκομεία, οίκους ευγηρίας και σε Κέντρα
Διημέρευσης Ατόμων με Αναπηρία στην Περιφερειακή Ενότητα
Αιτωλοακαρνανίας. Ομάδα εμψυχωτών θεατρικού παιχνιδιού προτίθεται
να υλοποιήσει κύκλο βιωματικών εργαστηρίων με ασκήσεις γνωριμίας,
παιχνίδια έκφρασης, δημιουργίας αλλά και γνωριμίας με τη θεατρική
πράξη. Δίνεται παράλληλα η δυνατότητα επαφής της νέας γενιάς με
ανθρώπους που νιώθουν αποκομμένοι από το κοινωνικό σύνολο λόγω
ηλικίας και προβλημάτων υγείας. Η Π.Δ.Ε. προτίθεται να καλύψει τα
έξοδα για την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, ενοικίαση
χώρων, ηχητική και οπτικοακουστική κάλυψη, φιλοξενία και διατροφή
ομιλητών, δημιουργία bannerκ.α.
51. Πραγματοποίηση παράστασης η οποία πραγματεύεται το
μεταναστευτικό ζήτημα, την σωματική και λεκτική βία σε συνεργασία με
τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ».
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας θα καλύψει τα έξοδα για την εκτύπωση
του
έντυπου
ενημερωτικού
υλικού,
ηχητική
κάλυψη,
βιντεοσκόπηση, coffee break κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι
500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
52. Με αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Ρευματοειδούς Αρθρίτιδας η
Ελληνική Εταιρεία Αντιρευματικού Αγώνα «ΕΛ.Ε.ΑΝ.Α.» Ν. Αχαΐας
οργανώνει εκδήλωση στο κέντρο της Πάτρας με στόχο την ενημέρωση
του ευρύτερου κοινού για τη φύση των ρευματολογικών παθήσεων, την
σωστή διατροφή και την ψυχολογική υποστήριξη των ασθενών. Επίσης
πρόκειται να πραγματοποιηθεί εκδήλωση σε συνεργασία με την
Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας Εκπαίδευσης με σκοπό την ενημέρωση των
εκπαιδευτικών και των γονέων για τα ρευματικά νοσήματα καθώς και
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επιστημονική ημερίδα με θέμα την ινομυαλγία με την συμμετοχή ιατρών
από την Πάτρα και την Αθήνα. Επιπλέον μπορεί να διοργανωθεί
ενημερωτική ημερίδα σε ορεινή περιοχή της Περιφέρειας Δυτικής, ενώ,
παράλληλα θα πραγματοποιούνται δωρεάν εξετάσεις από ρευματολόγους
με την συνδρομή της κινητής μονάδας. Η Π.Δ.Ε. πρόκειται να στηρίξει
τις ανωτέρω δράσεις, αφού συμβάλλουν στην ενημέρωση, στην
προαγωγή της υγείας των ασθενών και στην συλλογική προσπάθεια
βελτίωσης του επιπέδου διαβίωσής τους. Θα καλυφθούν τα έξοδα για την
εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού, την ενοικίαση των αιθουσών,
την δημιουργία banner, την παροχή coffee break, την φιλοξενία των
ομιλητών κ.α
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€. και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
53. Επίσης, H Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να προχωρήσει
σε μία συνεργασία (σύναψη σύμβασης) με το ΤΕΙ Δυτικής ΕλλάδαςΕργαστήριο Υγειοφυσικής και Υπολογιστικής Νοημοσύνης με στόχο
τον προληπτικό έλεγχο κατά του καρκίνου του μαστού. Πιο αναλυτικά,
το παραπάνω εργαστήριο συμβάλλει στην πρόληψη του γενικού
πληθυσμού από τις αρνητικές συνέπειες της ηλεκτρομαγνητικής
ακτινοβολίας και της ραδιενέργειας μεταξύ των οποίων είναι η διέγερση
καρκινικών κυττάρων στον ανθρώπινο οργανισμό και η εξάπλωσή τους.
Με γνώμονα την προάσπιση της Δημόσιας Υγείας κατά του καρκίνου, το
ίδιο εργαστήριο συνεργάζεται με την Ελληνική Αντικαρκινική Εταιρεία
με κοινό κίνητρο την έγκαιρη ανίχνευση και διάγνωση περιστατικών
ώστε να γίνει έγκαιρη αντιμετώπιση και να σωθούν ανθρώπινες ζωές. Η
κινητή μονάδα Μαστογράφου της Ελληνικής Αντικαρκινικής Εταιρείας
επισκέπτεται περιοχές που υπάρχουν ομάδες πληθυσμού υψηλού
κινδύνου και με χαμηλά κοινωνικο-οικονομικά χαρακτηριστικά και
πραγματοποιεί δωρεάν μαστογραφίες εξυπηρετώντας έτσι τους πολίτες
που δεν έχουν πρόσβαση σε νοσηλευτικές μονάδες. Στα πλαίσια αυτής
της συνεργασίας θα εμπλακεί και η Δ/νση Δημόσιας Υγείας και
Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Δ.Ε συμβάλλοντας στην προληπτική
ιατρική πρακτική προς όφελος των πολιτών που βρίσκονται εντός των
γεωγραφικών ορίων της αρμοδιότητάς της. Επίσης θα καλυφθούν τα
έξοδα για την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού,
την
δημιουργία banner, την παροχή coffee break, την φιλοξενία και διατροφή
των χειριστών της κινητής μονάδας Μαστογραφίας κ.α
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 5.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
54. Διοργάνωση ημερίδων για την φυματίωση που θα απευθύνονται σε
επαγγελματίες υγείας στην Περιφερειακή Ενότητα Αχαΐας και Ηλείας. Η
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φυματίωση ενδημεί σε πολλές από τις χώρες προέλευσης των
προσφυγικών ροών και η σχετικά εύκολη μεταδοτικότητά της δημιουργεί
ανησυχία. Σκοπός των ημερίδων είναι η ενημέρωση των επαγγελματιών
υγείας για την έγκαιρη διάγνωση της νόσου και την αντιμετώπισή της. Η
Π.Δ.Ε θα καλύψει τα έξοδα για την ενοικίαση των χώρων, την ηχητική
κάλυψη, την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού υλικού,
τοcoffee break κτλ. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι
1.000€ και θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
55. Διεξαγωγή από την Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας έρευνας για τον
αλκοολισμό και τις επιπτώσεις του με την διάθεση ερωτηματολογίου και
αξιολόγησης των αποτελεσμάτων με σκοπό την μελλοντική
πραγματοποίηση στοχευμένων δράσεων για την αντιμετώπιση του
αλκοολισμού στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι
500 € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
56. Από την βιβλιογραφική ανασκόπηση και την επιδημιολογική
επιτήρηση γνωρίζουμε ότι τα αποφρακτικά αναπνευστικά νοσήματα
(κυρίως ΧΑΠ και Βρογχικό Άσθμα) αποτελούν μια από τις κυριότερες
αιτίες νοσηρότητας και θνησιμότητας διεθνώς. Στη χώρα μας οι
παραπάνω επιδημιολογικοί δείκτες μαζί με τους δείκτες κατανομής
νοσηλείας και αιτιών θανάτου βρίσκονται επίσης ψηλά. Τα νοσήματα
αυτά συνδέονται με το κάπνισμα τόσο ως προς την αιτιολογική
παθογένεια (ΧΑΠ ) αλλά και ως προς την συχνότητα έξαρσης αυτών (
ΧΑΠ και βρογχ. άσθμα) .Η δε καπνιστική συνήθεια στην Ελλάδα
διατηρείται σε υψηλά επίπεδα με αυξητικές τάσεις ανάμεσα στα δυο
φύλα, ειδικά στους νέους . Η πρώτη εργαστηριακή προσέγγιση και
διάγνωση των νοσημάτων αυτών γίνεται με σπιρομετρικό έλεγχο.
Έχοντας υπ όψη τα παραπάνω προτείνεται η οργάνωση προληπτικών
σπιρομετρικών ελέγχων στο γενικό πληθυσμό της Π.Δ.Ε. με σκοπό την
πρόληψη, προστασία και βελτίωση της υγείας των πολιτών. Επίσης
προτείνεται ταυτόχρονα με τους σπιρομετρικούς ελέγχους η διερεύνηση
των καπνιστικών συνηθειών των πολιτών, (καπνιστές, ατμιστές κ.α.) με
τη χρήση ερωτηματολογίων και εργαλείων αξιολόγησης του επιπέδου
εξάρτησης στην καπνιστική συμπεριφορά. Σκοπός είναι ο σχεδιασμός
και η εφαρμογή δράσεων που θα στοχεύουν στην αποχή του πληθυσμού
από τις συνήθειες αυτές. Παράλληλα, προτείνεται ταυτόχρονα με τους
σπιρομετρικούς ελέγχους, η διαγνωστική διερεύνηση για ΣΑΥ
(αποφρακτική άπνοια ύπνου) στο γενικό πληθυσμό της Π.Δ.Ε., με τη
χρήση ερωτηματολογίων αυτό-αξιολόγησης των εξεταζομένων. Να
σημειωθεί ότι το ΣΑΥ σχετίζεται με τροχαία ατυχήματα, επαγγελματικά
ατυχήματα, απώλεια παραγωγικότητας εργασίας και αιφνίδιο θάνατο. Για
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την υλοποίηση των παραπάνω δράσεων είναι απαραίτητη η προμήθεια
αναλώσιμων υλικών ( αντιμικροβιακά φίλτρα, χάρτινα επιστόμια, ρολό
εκτύπωσης) για το σπειρόμετρο και γραφικής ύλης (για τα
ερωτηματολόγια).
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
57. Το σωματείο «ΙΚΕΛΟΣ» αναγνωρίζοντας τις συνέπειες που
προκαλούνται από τον ενδοσχολικό εκφοβισμό πρόκειται να συνεργαστεί
με την Π.Δ.Ε προκειμένου να αναδειχθεί αυτό το κοινωνικό φαινόμενο
και να προστατευθούν τόσο τα θύματά του όσο και οι θύτες. Αφορμή
είναι η Παγκόσμια Ημέρα κατά του Ενδοσχολικού Εκφοβισμού και της
Ενδοσχολικής Βίας (6 Μαρτίου). Η συνεργασία έγκειται σε διαδραστικές
ενέργειες με στόχο την ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών και
την ενίσχυση των δεσμών φιλίας μεταξύ τους. Η ίδια τακτική θα
ακολουθηθεί και για τον εορτασμό της Παγκόσμιας Ημέρας κατά του
Ρατσισμού (21 Μαρτίου), στα πλαίσια του οποίου θα πραγματοποιηθεί
αφιέρωμα για πληθυσμιακές ομάδες που στιγματίζονται και
δοκιμάζονται εξαιτίας φυλετικών, εθνικών, θρησκευτικών, πολιτιστικών
και ιατροκοινωνικών διακρίσεων. Επίσης θα πραγματοποιηθεί
ενημέρωση συνεργασία και με άλλους φορείς
για το mobbing, τον
εκφοβισμό που υφίσταται, έρπεται και εξελίσσεται στους εργασιακού
χώρους με αρνητικές επιπτώσεις τόσο σε ατομικό όσο και
ενδοϋπηρεσιακό επίπεδο, προκαλώντας κόστος σε πολλαπλές εκδοχές. Η
ενημέρωση θα έχει διαδραστικό χαρακτήρα και θα απευθύνεται σε
συλλόγους εργαζομένους και σε στελέχη προϊστάμενων θέσεων.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
58. Σε συνεργασία με τον Οργανισμό Αντισεισμικού Σχεδιασμού και
Προστασίας (ΟΑΣΠ) το ΑΕΙ και άλλους αρμόδιους φορείς θα εκπονηθεί
πρόγραμμα ενημέρωσης των καθηγητών, εκπαιδευτικών, εργαζομένων
της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας σε θέματα αντισεισμικής προστασίας.
Η διαρκής ενημέρωση και εκπαίδευση σε θέματα διαχείρισης του
σεισμικού κινδύνου στις σχολικές μονάδες είναι σημαντική. Για το έτος
2018 πρόκειται να υλοποιηθούν σεμινάρια αντισεισμικής προστασίας
σχολικών μονάδων. Κατά τη διάρκεια των σεμιναρίων θα δοθούν αφίσες
για τα σχολεία, τετράπτυχα φυλλάδια στους συμμετέχοντες, ενημερωτικό
υλικό σε ψηφιακή μορφή (πρότυπες εισηγήσεις, διαδραστικές
εκπαιδευτικές ενότητες, έντυπα κτλ.) ώστε να αξιοποιηθεί από τους
εκπαιδευτικούς που συμμετέχουν στα σεμινάρια, οι οποίοι στη συνέχεια
θα πρέπει να ενημερώσουν τους συναδέλφους τους, τους μαθητές και να
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προβούν στις κατάλληλες ενέργειες διαχείρισης του σεισμικού κινδύνου
στον χώρο του σχολείου.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
59. Η Δ/νση Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε πρόκειται να προχωρήσει σε
νέους προληπτικούς ελέγχους με τη συνδρομή της Εταιρείας Προαγωγής
Υγείας «Υγεία για Όλους» που εξασφαλίζοντας το κατάλληλο
επιστημονικό προσωπικό δύναται να κάνει ιατρικές παρεμβάσεις στον
γενικό πληθυσμό. Ως προτεραιότητα θα τεθούν οι κάτοικοι
απομακρυσμένων περιοχών π.χ. Δήμου Καλαβρύτων, Δήμου
Αμφιλοχίας κτλ. της ευρύτερης γεωγραφικής κάλυψης της Π.Δ.Ε που
διαβιούν μακριά από μεγάλες νοσοκομειακές μονάδες και η εξυπηρέτησή
τους είναι δύσκολη. Συνάμα, θα δοθεί ιδιαίτερη βαρύτητα στους
εμβολιασμούς παιδιών, κυρίως των ανήλικων ΡΟΜΑ, λόγω του
χαμηλού υγειονομικού επιπέδου, προκειμένου να εμποδιστεί η
εξάπλωση μεταδιδόμενων λοιμωδών ασθενειών με σοβαρές ιατρικές
επιπλοκές. Στις παραπάνω παρεμβάσεις μπορούν να συνδράμουν ως
συνεργαζόμενοι φορείς τμήματα γενικών νοσοκομείων, επιστημονικά
δίκτυα όπως το Δίκτυο Μαιών, φορείς που εκπροσωπούν την Τοπική
Αυτοδιοίκηση και άλλοι εθελοντικοί φορείς όπως ο Ε.Ε.Σ κ.α..
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
60. Η Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας πρόκειται να υλοποιήσει
δράσεις ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των πολιτών και των
ευπαθών ομάδων προκειμένου να αντιμετωπιστεί το ανησυχητικό
φαινόμενο της μετάδοσης του ιού της ιλαράς που λαμβάνει
επιδημιολογικές προεκτάσεις ειδικά σε ανήλικους ΡΟΜΑ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
61. Επίσης από την Διεύθυνση Υγείας της Περιφέρειας μπορεί να
υλοποιηθεί πρόγραμμα αντιγριπικού εμβολιασμού σε μονάδες χρονίως
πασχόντων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, σε γηροκομεία, κέντρα
ανοικτής προστασίας ηλικιωμένων και σε ομάδες υψηλού κινδύνου
(άτομα με πνευμονοπάθειες, καρδιοπαθείς, νεφροπαθείς κ.α.)
προκειμένου να αποφευχθούν σοβαρές επιπλοκές σε περίπτωση
ασθένειας.
62. Η συνεργασία της Π.Δ.Ε με το ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας έχει
αποδειχθεί εξαιρετική τα τελευταία χρόνια. Στα πλαίσια αυτής
προγραμματίζονται οι εξής κοινές δράσεις:
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 Ενημέρωση των φοιτητών για τα Σεξουαλικώς Μεταδιδόμενα
Νοσήματα. Η ομάδα των φοιτητών εντάσσεται στις ομάδες
υψηλού κινδύνου, καθώς οι αλλαγές που συμβαίνουν στη
συγκεκριμένη περίοδο της ζωής τους είναι μεγάλη και συνδέεται
με την απομάκρυνση από την οικογένεια, την ενηλικίωση, τη
μετάβαση από τη μαθητική στη φοιτητική κοινότητα, τον
παρορμητισμό της ατομικής ελευθερίας με τον κίνδυνο να
ελλοχεύει, όταν συμβάλλει η άγνοια και η παραπληροφόρηση
γύρω από τη μετάδοση σοβαρών και χρόνιων νοσημάτων.
 Σχετικά με την Οδική Ασφάλεια θα οργανωθεί ενημέρωση σωστής
οδικής συμπεριφοράς για τους Μοτοσικλετιστές με την
ομάδα MOTORTHESIS σε κάποια τμήματα του ΤΕΙ Δ. Ελλάδας.
Δεν είναι λίγοι οι φοιτητές που χρησιμοποιούν δίκυκλα τροχοφόρα
για την καθημερινή τους εξυπηρέτηση καθιστώντας έτσι αναγκαία
την σωστή και επαρκή ενημέρωση.
 Η συνεργασία με το τμήμα Φυσικοθεραπείας σχετικά με την
εξέταση της σπονδυλικής στήλης και άλλων επιπλοκών
ορθοπεδικής φύσης θα πραγματοποιηθεί σε μαθητές δημοτικών
σχολείων.
 Εξέταση Λογοθεραπείας σε μικρούς μαθητές στα πλαίσια της
συνεργασίας της Π.Δ.Ε και του αντίστοιχου τμήματος, ενώ στη
διαδικασία αυτή θα μπορούν να συνδράμουν κι άλλοι
εκπαιδευτικοί φορείς όπως τα Παιδαγωγικά Τμήματα του
Παν/μίου Πατρών που ασχολούνται με την Ειδική Αγωγή.
 Οργάνωση ενημερωτικών δράσεων περί του καπνίσματος και του
ηλεκτρονικού καπνίσματος σε συνάφεια με τους σπιρομετρικούς
ελέγχους και ενδεχομένως την ανίχνευση περιστατικών
Συνδρόμου Υπνικής Άπνοιας.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 5.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
63. Η συνεργασία της Π.Δ.Ε, του Συλλόγου «Το Χαμόγελο του
Παιδιού», της 6ης Υ.Π.Ε. και της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας θα συνεχιστεί και μέσα στην τρέχουσα
χρονιά οργανώνοντας δράσεις ιατρικο-κοινωνικού περιεχομένου για τα
παιδιά. Προτεραιότητα και πάλι θα τεθεί η εξέταση μικρών μαθητών που
διαβιούν σε απομακρυσμένες περιοχές, μακριά από γενικά νοσοκομεία
με παιδιατρικά τμήματα και παιδιατρικά νοσοκομεία. Πιο συγκεκριμένα
πρόκειται να οργανωθεί μία παρέμβαση οφθαλμολογικής εξέτασης σε
περιοχές της Ηλείας- Αχαΐας με τη συνδρομή της Κινητής
Οφθαλμολογικής Μονάδας. Παράλληλα, προγραμματίζεται και
οδοντιατρικός έλεγχος μικρών μαθητών σε περιοχές των γεωγραφικών
ορίων της Π.Δ.Ε με τη συνδρομή της Οδοντιατρικής Κινητής Μονάδας
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που διαθέτει ο Σύλλογος «Το Χαμόγελο του Παιδιού». Η υγιεινή της
στοματικής κοιλότητας είναι βασική για τη σωστή λειτουργία του
ανθρώπινου οργανισμού και η πρόληψη είναι απαραίτητη στις μικρές
ηλικίες προκειμένου να αποφευχθούν μακροχρόνιες οδοντιατρικές
βλάβες. Οι συγκεκριμένες παρεμβάσεις γίνονται πάντα δωρεάν από
εθελοντές επιστήμονες και το όφελος για την ελληνική οικογένεια, που
δοκιμάζεται στους χαλεπούς καιρούς της ανεργίας και οικονομικής
κρίσης είναι σημαντικό. Ταυτόχρονα, η συνεργασία αυτή θα επιφέρει κι
άλλες δράσεις με στόχο την σωματική και ψυχική εξέλιξη των παιδιών
μέσα από δημιουργική απασχόληση και στήριξη των ίδιων και των
οικογενειών τους.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
64. Συμμετοχή στην διοργάνωση συνεδρίου για τον Ιατρικό Τουρισμό σε
περιοχές που ευνοούνται και από φυσικό πλούτο στα πλαίσια
του Forum Ανάπτυξης 2018 με σκοπό την ανάδειξη την ανάδειξη των
ευκαιριών που προσφέρει ο ιατρικούς τουρισμός στην ανάπτυξη της
Δυτικής Ελλάδας στο συγκεκριμένο τομέα. Κατά τη διάρκεια του
συνεδρίου θα αναπτυχθούν θέματα όπως επενδύσεις, προβολή των
υπηρεσιών υγείας ανάδειξη του κλάδου, παρουσίαση προγράμματος για
την υγεία, με την συμμετοχή ιατρών και φαρμακοποιών. Η Π.Δ.Ε θα
καλύψει τα έξοδα για την ενοικίαση των χώρων, την ηχητική κάλυψη,
την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού υλικού, το coffee break, την
διαμονή και διατροφή των ομιλητών, δημιουργία banner κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
65. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Εθελοντών Αιμοδοτών Ανατολικής
Αιγιαλείας «Ο ΔΕΣΜΟΣ» πραγματοποίηση ημερίδας με θέμα την οδική
ασφάλεια, την πρόληψη των τροχαίων ατυχημάτων και την
κυκλοφοριακή αγωγή. Παράλληλα, θα πραγματοποιηθεί ενημέρωση σε
σχολικές μονάδες με σκοπό την διαπαιδαγώγηση των μαθητών στα
ανωτέρω θέματα. Η Π.Δ.Ε προτίθεται να καλύψει τα έξοδα για την
ενοικίαση της αίθουσας, την ηχητική κάλυψη, την εκτύπωση του έντυπου
ενημερωτικού υλικού, το coffee break, την διαμονή και διατροφή των
ομιλητών, δημιουργία banner, ενημερωτικού υλικού σε ψηφιακή μορφή
που θα διανεμηθεί σε μαθητές κτλ. Η Π.Δ.Ε θα καλύψει τα έξοδα για την
ενοικίαση των χώρων, την ηχητική κάλυψη, την εκτύπωση του έντυπου
ενημερωτικού υλικού, το coffee break, την διαμονή και διατροφή των
ομιλητών, δημιουργία banner κτλ.
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Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€. και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
66. Η Π.Δ.Ε και στο ετήσιο σχέδιο δράσης έτους 2018 πρόκειται να
συνεχίσει τις προσπάθειες την ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης των
πολιτών σε συνεργασία με το Κέντρο Δωρεάς Οργάνων, τις κλινικές και
τα τμήματα του Πανεπιστημίου Πατρών ( Σύλλογο Νεφροπαθών, Εθνικό
Οργανισμό Μεταμοσχεύσεων, κ.α.). (εκτύπωση ενημερωτικού υλικού,
διαμονή και διατροφή των ομιλητών, δημιουργία banner κ.τ.λ) για την
διάδοση της Ιδέας της Δωρεάς Οργάνων και Ιστών Σώματος στο σύνολο
του πληθυσμού αλλά και της μαθητικής κοινότητας.
67. Η Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας της Π.Δ.Ε. πρόκειται να
υλοποιήσει πρόγραμμα σχετικά με την ασφαλή πλοήγηση στο διαδίκτυο
το οποίο έχει λάβει και την αρμόδια έγκριση από το Υπουργείο Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων. Στα πλαίσια του προγράμματος θα
πραγματοποιηθεί ημερίδα με θέμα: «Ο εθισμός στο διαδίκτυο- παιδική
κατάθλιψη- παιδική παχυσαρκία» που σκοπό έχει την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών, εκπαιδευτικών, γονέων και φορέων
σχετικά με ένα τόσο σοβαρό αυξανόμενο ζήτημα όπως είναι ο εθισμός
των νέων και εφήβων στο διαδίκτυο και στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης
και πως σχετίζονται με την παιδική κατάθλιψη και παχυσαρκία. Συνάμα,
θα πραγματοποιηθούν ενημερώσεις στους Συλλόγους Τριτέκνων και
Πολυτέκνων, σε μέλη της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων
του Δήμου Πατρών και στις σχολικές μονάδες που θα υποδειχθούν από
τους ίδιους. Η Π.Δ.Ε θα καλύψει τα έξοδα για την ενοικίαση των
χώρων, την ηχητική κάλυψη, την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού
υλικού, το coffee break, την διαμονή και διατροφή των ομιλητών,
δημιουργία banner κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι
1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
68. Συνεργασία του ΤΕΙ Δυτικής Ελλάδας και του τμήματος Πατρών με
την Δ/νση Οδικής Ασφάλειας του Τ.Ε.Ι Κρήτης. Η Π.Δ.Ε. σε
συνεργασία με το ΤΕΙ Δ. Ελλάδας θα απευθύνουν πρόσκληση στη Δ/νση
Οδικής Ασφάλειας του τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του ΤΕΙ Κρήτης
για την ενημέρωση σχετικά με την τεχνογνωσία οργάνωσης και
προσέγγισης των συμπολιτών στα πλαίσια της πρόληψης τροχαίων
ατυχημάτων και την εκμάθηση σωστής οδικής συμπεριφοράς.
69. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Αναπηρία «ΑΛΚΥΟΝΗ»
Ναυπάκτου διοργάνωση δράσεων με σκοπό την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση των πολιτών. Συγκεκριμένα, πρόκειται να
πραγματοποιηθούν καμπάνιες με σκοπό την καταπολέμηση της
παχυσαρκίας, τη μείωση των τροχαίων ατυχημάτων, καθώς και
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αντικαπνιστική καμπάνια. Οι ανωτέρω δράσεις πρόκειται να
πραγματοποιηθούν σε συνεργασία με τον Τοπική Αυτοδιοίκηση, τις
Νοσοκομειακές Μονάδες, την Αστυνομική Διεύθυνση κ.α. Η Περιφέρεια
Δυτικής Ελλάδας θα καλύψει τα έξοδα για την εκτύπωση του έντυπου
ενημερωτικού υλικού που θα διανεμηθεί κατά τη διάρκεια των δράσεων.
Πρόκειται να εκτυπωθεί έντυπο υλικό, με σκοπό την ενημέρωση και
ευαισθητοποίηση για θέματα ψυχικής υγείας και έντυπο ενημερωτικό
υλικό για τις δράσεις του συλλόγου.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
70. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με την Περιφερειακή
Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων
Νήσων πρόκειται να διοργανώσει δράση ενημέρωσης με διανομή
έντυπου υλικού εν όψει της 3ης Δεκέμβρη, ημερομηνία που έχει
αναγνωριστεί από την Πολιτεία ως Εθνική και Παγκόσμια Ημέρα
Ατόμων με Αναπηρία. Σκοπός είναι η ενημέρωση και η ευαισθητοποίηση
των πολιτών σε θέματα που αφορούν τα άτομα με αναπηρία όπως η
προσβασιμότητα στο δομημένο και φυσικό περιβάλλον, εκπαίδευση και
εργασία, ψυχαγωγία και αθλητισμός κ.α. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
πρόκειται να καλύψει τα έξοδα για την δημιουργία και εκτύπωση του
έντυπου ενημερωτικού υλικού και την διανομή του φυλλαδίου.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι
500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
71. Σε συνεργασία με τον Εθνικό Σύνδεσμο Νοσηλευτών Ελλάδος
«ΕΣΝΕ»- Περιφερειακό Τμήμα Πελοποννήσου πρόκειται να διοργανωθεί
2ήμερο Κλινικό Σεμινάριο Νοσηλευτικής Παθολογίας με ομιλίες κλινικά φροντιστήρια σχετικά με τα νοσηλευτικά πρωτόκολλα
φροντίδας, τις ενδονοσοκομειακές λοιμώξεις, τη λεκτική και μη λεκτική
επικοινωνία με τον ασθενή, την θωράκιση των νοσηλευτών απέναντι στο
εργασιακό στρες κλπ.. Θα απευθύνεται σε νοσηλευτές που εργάζονται σε
τμήματα του παθολογικού τομέα (παθολογική, καρδιολογική,
νεφρολογική, ογκολογική, νευρολογική, αιματολογική κλινική) και
σκοπός των σεμιναρίων είναι η ανάπτυξη των νοσηλευτικών δεξιοτήτων
στους επαγγελματίες νοσηλευτές και φοιτητές νοσηλευτικής σχετικά με
τις αυτόνομες νοσηλευτικές παρεμβάσεις σε ασθενείς που νοσηλεύονται
σε τμήματα του παθολογικού τομέα. Επιπλέον, θα συνδιοργανωθεί
Ημερίδα ευαισθητοποίησης του κοινού για την πρόληψη των πτώσεων σε
άτομα τρίτης ηλικίας. Οι πτώσεις είναι μία από τις κυριότερες αιτίες
νοσηρότητας, θνητότητας και απώλειας της ποιότητας της ζωής
στους ηλικιωμένους ασθενείς. Η εκδήλωση θα περιλαμβάνει ομιλίες
επαγγελματιών υγείας, προβολή βίντεο με στόχο την παρουσίαση τρόπων
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πρόληψης των πτώσεων αλλά και τις συνέπειες τους σε άτομα τρίτης
ηλικίας. Η πρόληψη των πτώσεων στους ηλικιωμένους έχει μεγάλη
σημασία τόσο για τον κάθε ένα ξεχωριστά αλλά και για τη δημόσια
υγεία. Η ημερίδα αφορά γενικότερα το κοινό, άτομα που φιλοξενούν
ηλικιωμένους κατ’ οίκον, μέλη ΚΑΠΗ, επαγγελματίες υγείας κλπ. Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να καλύψει τα έξοδα για την
εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού υλικού, την ενοικίαση των
αιθουσών, την ηχητική και οπτικοακουστική κάλυψη, την φιλοξενία και
διατροφή των ομιλητών, την δημιουργία banner κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
72. Σε συνεργασία με την Εθνική Συνομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία
και την Περιφερειακή Ομοσπονδία Ατόμων με Αναπηρία Δυτικής
Ελλάδας και Νοτίων Ιονίων Νήσων πρόκειται να διοργανωθεί Συνέδριο
με σκοπό την ανάδειξη της σημαντικότητας λειτουργίας των δομών της
Δυτικής Ελλάδας που προσφέρουν υπηρεσίες σε άτομα με αναπηρία.
Πρόκειται να παρουσιαστούν τα προβλήματα που αντιμετωπίζουν, η
ανάγκη ανάπτυξης ενός συστήματος κοινωνικής υποστήριξης για την
ένταξη και την αυτονομία των περιθαλπόμενων, η προώθηση της
ανεξάρτητης διαβίωσης κ.α. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται
να καλύψει τα έξοδα για την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού
υλικού, την ενοικίαση των αιθουσών, την ηχητική και οπτικοακουστική
κάλυψη, την φιλοξενία και διατροφή των ομιλητών και συμμετεχόντων
από όλη την Ελλάδα, την δημιουργία banner κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 500€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
73. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συνεργαστεί με τα
Ειδικά Σχολεία, τα Εργαστήρια Ειδικής Εκπαίδευσης, τα Τεχνικά
Επαγγελματικά Εκπαιδευτήρια Ειδικής Αγωγής, τα ΚΔΑΠ- ΜΕΑ και
άλλους φορείς στον τομέα της Ειδικής Εκπαίδευσης προκειμένου να
διοργανωθεί μία ημερίδα- ενημέρωση σχετικά με την ΚοινωνικήΑλληλέγγυα Οικονομία ως μία πρωτοβουλία ανάπτυξης των δεξιοτήτων,
την παροχή εργασίας και απασχόλησης σε άτομα με αναπηρία.
Παράλληλα, οι μαθητές των σχολικών μονάδων θα έχουν την δυνατότητα
να εκθέσουν αντικείμενα που έχουν δημιουργήσει μέσω των
δημιουργικών εργαστηρίων των δομών. Η Π.Δ.Ε θα καλύψει τα έξοδα
για την ενοικίαση των χώρων, την ηχητική κάλυψη, την εκτύπωση του
έντυπου ενημερωτικού υλικού, το coffee break κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
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74. Η Ισότητα των Φύλων αποτελεί θεμελιώδες ανθρώπινο δικαίωμα και
βασικό στόχο κάθε σύγχρονης δημοκρατικής χώρας. Ευθύνη όλων μας
είναι μια κοινωνία στην οποία άνδρες και γυναίκες μοιράζονται εξίσου τα
αγαθά, τις υποχρεώσεις, τα δικαιώματα και τις ευκαιρίες σε όλο το
φάσμα του σύγχρονου τρόπου ζωής. Για την τρέχουσα χρονιά η
Περιφερειακή Επιτροπή Ισότητας προτείνει την ένταξη των ακόλουθων
δράσεων :
 25η Νοεμβρίου: Παγκόσμια ημέρα της καταπολέμησης της βίας κατά
των γυναικών.
 Προγράμματα (street work) από επιστημονικό προσωπικό όπως
κοινωνικούς λειτουργούς, άλλους κοινωνικούς φορείς, στοχεύοντας
μέσω της διανομής φυλλαδίων στην ευαισθητοποίηση του κοινού αλλά
και στη διάχυση της πληροφορίας. Η Π.Δ.Ε. πρόκειται να καλύψει την
μετακίνηση του επιστημονικού προσωπικού που θα συμμετάσχει στις
εκδηλώσεις που θα πραγματοποιηθούν.
 Παγκόσμια Ημέρα της Γιορτής της Μητέρας.
 Δράσεις για την Παγκόσμια Γιορτή της Μητέρας, με την βράβευση
γυναικών με πολύπλευρο ρόλο στην κοινωνία.
 Ενίσχυση της γυναικείας επιχειρηματικότητας
 Διοργάνωση συνεδρίων μέσω mentoring στοχεύοντας στη δυνατότητα
της πρόσβασης των γυναικών στην Απασχόληση και τη μείωση της
ανεργίας όπως επίσης και στη δημιουργία μικρών αγροτικών
συνεταιρισμών εκμετάλλευσης τοπικών προϊόντων
 Θέσπιση της βράβευσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας
 Η θέσπιση της βράβευσης της γυναικείας επιχειρηματικότητας σε
συνδυασμό με την Παγκόσμια Εβδομάδα Επιχειρηματικότητας, θα
στοχεύσει στην ενεργοποίηση και άλλων δομών, όπως για παράδειγμα
αυτή των επιμελητηρίων ή του θεσμού χορηγίας μέσω της δυνατότητας
ανάπτυξης δράσεων του ΠΕΠ, σύμφωνα με τον προγραμματισμό του
ΕΣΠΑ.
 Επίσης διοργάνωση πολιτιστικού
τριήμερου ενημερωτικών
εκδηλώσεων (πραγματοποίηση συναυλίας, εκθέσεων κ.α.) με δρώμενα
όπως οι συναυλίες, οι εκθέσεις έργων κ.α. που θα φέρουν ως τίτλο και
περιεχόμενο την εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών (εκτύπωση
έντυπου ενημερωτικού υλικού, banner, αγορά τεντών/ομπρελών για τη
διεξαγωγή εξωτερικών εκδηλώσεων, ενοικίαση ηχητικών και σκηνικών
εγκαταστάσεων κτλ.)
 Κοινωνικά προγράμματα (Mentoring), σχετικά με την καταπολέμηση
της γυναικείας σεξουαλικής παρενόχλησης που συμβαίνει όχι μόνο στον
επαγγελματικό χώρο, αλλά και στην καθημερινή ζωή, στοχεύοντας με
αυτό τον τρόπο, στην ενημέρωση και τη διάχυση της πληροφορίας, για
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τις μορφές της σεξουαλικής παρενόχλησης, τους τρόπους αντιμετώπισης
αλλά και το νομικό πλαίσιο που διέπει οποιαδήποτε μορφή ανεπιθύμητης
λεκτικής, μη λεκτικής ή σωματικής συμπεριφοράς σεξουαλικού
χαρακτήρα, που έχει ως σκοπό ή αποτέλεσμα την προσβολή της
αξιοπρέπειας ενός ατόμου. Τα κοινωνικά προγράμματα, θα διενεργηθούν
σ’ όλη την Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας και συγκεκριμένα στις τρεις
Περιφερειακές Ενότητες: Αχαΐα, Ηλεία, Αιτωλοακαρνανία.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
75. Συνεργασία με το ΚΕΔΜΟΠ - «Χάρισε Ζωή», με σκοπό την
ενημέρωση και προσέλκυση Εθελοντών Δοτών Μυελού των Οστών με
δράσεις όπως:
 Δημιουργία επικοινωνιακού υλικού (ενημερωτικά φυλλάδια, αφίσες κτλ).
 Ενημέρωση στις τρεις Περιφερειακές Ενότητες της ΠΔΕ και συνεργασία
με τους συλλόγους των υπαλλήλων, σχολεία Α/Θμιας – Δ/Θμιας
Εκπαίδευσης, ΤΕΙ- ΑΕΙ με σκοπό τη διάδοση της ιδέας της δωρεάς
Μυελού των Οστών.
 Σύνδεση του «Χάρισε Ζωή» με αθλητικούς αγώνες όπως επίσης κατά τη
διάρκεια του Διεθνούς Σιρκουΐ Κάρτ Πάτρας (P.I.C.K. και άλλες
δημόσιες δραστηριότητες που λαμβάνουν χώρα στην Δυτική Ελλάδα και
είναι υπό την αιγίδα της Περιφέρειας (τοποθέτηση φυλλαδίων, banner,
ετικετών σε μπλουζάκια κ.ο.κ.)
Το συνολικό κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.000 € και
θα επιβαρυνθεί ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
76. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Γονέων Παιδιών με Νεοπλασματική
Ασθένεια «ΦΛΟΓΑ» και το τμήμα της Πάτρας θα διοργανωθεί
ενημερωτική ημερίδα για τον καρκίνο στα παιδιά, καθώς και διοργάνωση
της 5ης Χριστουγεννιάτικης συνάντησης των σχολείων της Αχαΐας τον
μήνα Δεκέμβριο με στόχο την ευαισθητοποίηση των μαθητών για τα
πάσχοντα παιδιά, την καλλιέργεια της αλληλεγγύης και του
εθελοντισμού. Ωστόσο στα πλαίσια
της εφαρμογής προληπτικής
ιατρικής θα πραγματοποιηθεί και μία ενημερωτική εκδήλωση
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης στην Ηλεία με αντικείμενο τον
καρκίνο στην παιδική ηλικία, προκειμένου να υπάρξει ενημέρωση και
κινητοποίηση των εμπλεκόμενων οικογενειών, εκπαιδευτικών και
γενικότερα όσων εμπλέκονται με παιδιά που πάσχουν όπως επίσης και
πρόληψη για την αποφυγή του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
προτίθεται να καλύψει τα έξοδα για την εκτύπωση του έντυπου
ενημερωτικού υλικού, την ενοικίαση των αιθουσών, την ηχητική και
οπτικοακουστική κάλυψη, την φιλοξενία και διατροφή των ομιλητών και
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συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, την δημιουργία banner, διάλειμμα
καφέ κ.α.
Το συνολικό κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 3.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
77. Συνεργασία με το Ελληνικό Ίδρυμα Ογκολογίας και την συμβολή της
κινητής μονάδας μαστογράφου που διαθέτει για την πραγματοποίηση
προληπτικών ελέγχων σε πόλεις της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
(φιλοξενία, διατροφή, μετακινήσεις κτλ.)
Παράλληλα, στα πλαίσια της Αγωγής Υγείας που εφαρμόζεται από τα
αντίστοιχα τμήματα της Πρωτοβάθμιας και της Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Αχαΐας σε συνεργασία με το τμήμα Ογκολογίας της
παθολογικής κλινικής του Γ.Ν.Πατρών «Αγ. Ανδρέας» σχεδιάζεται και
πρόκειται να πραγματοποιηθεί ένα συνέδριο
ιατρο-εκπαιδευτικού
περιεχομένου με στόχο την ανάδειξη των ιδεών των μαθητών και των
εκπαιδευτικών και την προβολή καλών πρακτικών για τη διάχυση της
γνώσης στο ευρύτερο κοινό με άξονες την ψυχική υγεία, τις
συναισθηματικές διαταραχές και εξαρτήσεις κ.α.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να καλύψει τα έξοδα για την
εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού υλικού, την ενοικίαση των
αιθουσών, την ηχητική και οπτικοακουστική κάλυψη, την φιλοξενία και
διατροφή των ομιλητών και συμμετεχόντων από όλη την Ελλάδα, την
δημιουργία banner, διάλειμμα καφέ κ.α.
Το συνολικό κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.330€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
78. Οργάνωση Ημερίδας για την Ελονοσία και για τους διαβιβαστές με
την συμμετοχή επιστημόνων από το Κέντρο Ελέγχου & Πρόληψης
Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), τους Ιατρικούς Συλλόγους και άλλους φορείς
προκειμένου να ενημερωθούν οι επαγγελματίες υγείας και οι πολίτες για
τους τρόπους μετάδοσης της ελονοσίας, για τα μέτρα πρόληψηςπροστασίας από τα κουνούπια και την αναγκαιότητα έγκαιρης λήψης
μέτρων. Τα τελευταία χρόνια ασθένειες και νοσήματα που είχαν
εξαλειφθεί από την δεκαετία του ΄70, όπως η ελονοσία επανέρχονται στο
ιατροκοινωνικό προσκήνιο με σημαντικό αριθμό κρουσμάτων και
σημαντικές συνέπειες για τον κοινωνικό ιστό με αντίκτυπο στον
τουρισμό και στην οικονομία της περιοχής και της χώρας μας. Η Δ/νση
Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε περιλαμβάνει το τμήμα της ταξιδιωτικής
ιατρικής που ασχολείται με θέματα πρόληψης των τροπικών νοσημάτων
και πρόσφατα με νοσήματα που βρίσκονται σε έξαρση και αφορούν την
Δημόσια Υγεία. Είναι σημαντικό για την προάσπιση της Δημόσιας
Υγείας η λήψη μέτρων για την αποφυγή ασθενειών σε ταξιδιώτες όπως
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και ο περιορισμός διασποράς εισερχομένων λοιμωδών νοσημάτων από
τις χώρες προορισμού. Σκοπός των στελεχών Δημόσιας Υγείας της Π.Δ.Ε
είναι η ευαισθητοποίηση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα
Ταξιδιωτικής Ιατρικής και η προώθηση συνεργασίας με δομές που
δραστηριοποιούνται στην παροχή φροντίδας στον τομέα αυτό και
συμβάλουν στην προαγωγή Υγείας και πρόληψης νοσημάτων που
σχετίζονται με χώρες ταξιδιωτικού προορισμού. Για αυτό τον λόγο
προτείνεται η οργάνωση ενημερωτικής εκδήλωσης με στόχο την
ενημέρωση σε θέματα ταξιδιωτικής ιατρικής (πρόληψη, τροπικά
νοσήματα κ.α.) των επαγγελματιών υγείας της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας και άλλων φορέων σε συνεργασία με στελέχη του ΚΕΕΛΠΝΟ,
της Ιατρικής Σχολής του Πανεπιστημίου Πατρών κ.α.. Η Π.Δ.Ε θα
συμβάλλει μεταξύ των άλλων με την εκτύπωση έντυπου υλικού για
ενημέρωση των πολιτών, φιλοξενία των ομιλητών, κάλυψη με
οπτικοακουστικά μέσα, ενοικίαση αίθουσας, coffee break.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 700€ και θα επιβαρυνθεί
ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122
79. Σε συνεργασία με τον Σύλλογο Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη
Πάτρας «ΖΩΗ ΓΛΥΚΙΑ» και την Πανελλήνια Ομοσπονδία ΣωματείωνΣυλλόγων Ατόμων με Σακχαρώδη Διαβήτη (ΠΟΣΣΑΣΔΙΑ) ενημέρωση
& εκπαίδευση των γονέων και των γονέων παιδιών με σακχαρώδη
διαβήτη, της Ένωσης Συλλόγων Γονέων και Κηδεμόνων του Δήμου
Πατρών για την υποστήριξη και την αποδοχή των παιδιών με σακχαρώδη
διαβήτη στο σχολείο. Πρόκειται να υλοποιηθεί πρόγραμμα της
Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Διαβήτη το οποίο σύμφωνα με τις οδηγίες
πραγματοποιείται από επαγγελματία υγείας –εκπαιδευτή για το
σακχαρώδη διαβήτη. Το πρόγραμμα στηρίζεται σε έντυπο υλικό το οποίο
θα διανεμηθεί στους γονείς. Επιπλέον, Ενημέρωση & Εκπαίδευση στα
Σώματα Ασφαλείας για την γνώση της νόσου και παροχή πρώτων
βοηθειών σε άτομα με σακχαρώδη διαβήτη. Επίσης η δράση
«Περπατώντας Μαθαίνω για το Διαβήτη», η οποία θα πραγματοποιηθεί
για 3η φορά με σκοπό την ενημέρωση την πρόληψη αλλά και τη
διαχείριση του διαβήτη. Προτείνεται να δημιουργηθεί μία μικρογραφία
χωριού όπου μέσα σε αυτά να γίνονται διαγνωστικές εξετάσεις που
αφορούν στην πρόληψη και την αντιμετώπιση του σακχαρώδη διαβήτη
και διάφορες δράσεις ενημέρωσης και ψυχαγωγίας και για τα παιδιά.
Τέλος διαδραστικές ημερίδες με θέματα που αφορούν το Σακχαρώδη
Διαβήτη και τις επιπλοκές που μπορούν να συμβούν από την κακή
ρύθμιση του. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να καλύψει τα
έξοδα για την εκτύπωση του έντυπου ενημερεωτικού υλικού, την
ενοικίαση αίθουσας, την οπτικοακουστική κάλυψη των δράσεων, coffeebreak, φιλοξενία και διατροφή ομιλητών και εκπαιδευτή κ.α.
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Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.000€
και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
80. Ένα κοινωνικό φαινόμενο που παρουσιάζει υψηλά ποσοστά είναι και
το Mobbing. Είναι ιδιαίτερα έντονο το φαινόμενο της Εργασιακής
Ψυχολογικής κακομεταχείρισης, που δεν είναι άλλο από το εργασιακό
bulling.Η εργασιακή ψυχολογική κακομεταχείριση μπορεί να περιέχει
λεκτικές ή μη λεκτικές τακτικές, ψυχολογική βία, φυσική επίθεση και
εξευτελισμό. Αυτό το είδος της επιθετικής συμπεριφοράς είναι ιδιαίτερα
δύσκολο να αντιμετωπιστεί γιατί οι εργασιακοί θύτες συχνά ενεργούν
σύμφωνα με τους θεσμοθετημένους κανόνες και πολιτικές του
οργανισμού τους και της κοινωνίας τους. Δηλαδή, ο εργασιακό θύτης
επιτίθεται άμεσα ή έμμεσα, αλλά συστηματικά σε κάποιον εργαζόμενοστόχο χωρίς να υπάρξει μεταξύ τους αντικειμενικός λόγος διαμάχης. Η
κακοήθης αυτή εργασιακή συμπεριφορά κλονίζει την υγεία των
εργαζομένων και αυτόματα επιφέρονται συνέπειες στην επιχείρηση ή
υπηρεσία στην οποία συμβαίνει. Ο εργαζόμενος που υφίσταται
εκφοβισμό παρουσιάζει ποικιλία συμπτωμάτων: με πρωταρχικό
σύμπτωμα το υπερβολικό άγχος, ακολουθούν η αδυναμία συγκέντρωσης,
η έλλειψη κινήτρου, οι συχνές απουσίες από τον εργασιακό χώρο, πτώση
της αποδοτικότητας και παραγωγικότητας κ.α. Η Π.Δ.Ε. έχει τη διάθεση
να στηρίξει ενημερωτικές ομιλίες σε συνεργασία με φορείς, σωματεία,
οργανώσεις. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να καλύψει τα
έξοδα για την εκτύπωση του έντυπου ενημερεωτικού υλικού, την
ενοικίαση αίθουσας, την οπτικοακουστική κάλυψη των δράσεων, coffeebreak, φιλοξενία και διατροφή ομιλητών κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.300€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122
81. Σε συνέχεια της εποικοδομητικής και επιτυχημένης συνεργασίας της
Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας με μη κερδοσκοπικό Σωματείο Αρωγής
και Φροντίδας Ηλικιωμένων και Ατόμων με Αναπηρίες «ΦΡΟΝΤΙΖΩ»
που από κοινού στοχεύουν στην υποστήριξη της Τρίτης Ηλικίας και των
Ανοϊκών ασθενών και των οικογενειών τους πρόκειται να διεξαχθούν
εκδηλώσεις για την προαγωγή της υγείας και την ενίσχυση της
κοινωνικής ζωής ατόμων της Τρίτης Ηλικίας. Οι εκδηλώσεις θα
αφορούν δράσεις ενίσχυσης των γνωστικών και σωματικών λειτουργιών
ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας, ενημέρωσης σε θέματα άνοιας και
πρόληψης της νόσου στην κοινότητα. Συγκεκριμένα:
 Διεξαγωγή δωρεάν Αξιολογήσεων Μνήμης, Μέτρηση Πιέσεως και
Σακχάρου σε πολίτες της ευρύτερης περιοχής της Πάτρας,
Παγκόσμια Ημέρα Ν.Alzheimer, από επιστήμονες/μέλη του
Σωματείου Φροντίζω.
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 Ημερίδα με θεματικές ενότητες: Α) ενημέρωση των φροντιστών
για θέματα που αφορούν την άνοια και τον τρόπο αντιμετώπισης
των δυσκολιών που προκύπτουν από τη φροντίδα ατόμων με
άνοια. Β) ενημέρωση των πολιτών σχετικά με τους τρόπους
πρόληψης της εμφάνισης της Άνοιας.
 Διεξαγωγή εκδήλωσης πρόληψης και ενημέρωσης για την άνοια
στον Δήμο Αιγιαλείας με συνεργαζόμενους φορείς το Σωματείο
Φροντίζω, το Κέντρο Κοινότητας του Δήμου Αιγιαλείας και τον
Ιατρικό Σύλλογο Αιγιαλείας.
 Ενημέρωση για θέματα που αφορούν στην άνοια και την κατ’
οίκον διαχείριση του προβλήματος/ φροντίδα ασθενούς . Η
ενημέρωση θα διεξαχθεί από έμπειρους Επιστήμονες Υγείας του
Σωματείου «Φροντίζω» και θα είναι ανοιχτή στην Κοινότητα.
 Ομαδική δημιουργική απασχόληση και ενίσχυση γνωστικών
λειτουργιών των ανθρώπων της Τρίτης Ηλικίας μέσω Τεχνών και
Τεχνολογίας. Δυνατότητα συμμετοχής θα έχουν ηλικιωμένοι,
συνταξιούχοι που θα αλληλεπιδράσουν με επαγγελματίες υγείας
και φοιτητές.
 Διαδραστικά παιχνίδια με μαθητές δημοτικού που θα
ενημερωθούν για το πρόβλημα της άνοια που είναι πιθανόν να
αντιμετωπίζουν οι παππούδες τους. Σκοπός της δράσης είναι η
δημιουργία κατάλληλων συνθηκών ώστε μακροπρόθεσμα να
επιτευχθεί η καθιέρωση Φιλικών Κοινοτήτων στην Άνοια.
Σε συνάφεια με τις παραπάνω δράσεις βρίσκονται και οι δράσεις που
διατίθεται να πραγματοποιήσει η Πανελλήνια Εταιρεία Γηριατρικής και
Γεροντολογίας. Πιο συγκεκριμένα: α) πρόκειται να πραγματοποιηθούν
επισκέψεις στα ΚΑΠΗ Δυτικής Ελλάδας με στόχο την εκπαίδευση του
προσωπικού σχετικά με την ποιότητα ζωής των ηλικιωμένων β) nα γίνει
ενημέρωση στην ευρύτερη κοινότητα, αλλά και στους ηλικιωμένους, με
αντικείμενο τον ρόλο του ηλικιωμένου ως εργαζόμενου και ως οδηγού
αυτοκινήτου, τα δικαιώματα και τις υποχρεώσεις του
γ) να οργανωθεί ενημερωτική ημερίδα με ιατροκοινωνικό περιεχόμενο
σχετικά με την παρουσία του ηλικιωμένου στα επείγοντα του
νοσοκομείου.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να καλύψει τα έξοδα για την
εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού υλικού, την ενοικίαση αίθουσας,
την οπτικοακουστική κάλυψη των δράσεων, coffee- break, φιλοξενία και
διατροφή ομιλητών και εκπαιδευτή κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.500€
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
02.00.151.0844.01.1122.

και θα
κωδικό
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82. Τα τελευταία χρόνια το φαινόμενο της σχολικής βίας που εμφανίζεται
κυρίως με τη μορφή του σχολικού εκφοβισμού (bullying), απασχολεί όλο
και περισσότερο την εκπαιδευτική κοινότητα. Το πολυπολιτισμικό
«μωσαϊκό» που καθορίζει τη φύση της σύγχρονης ελληνικής κοινωνίας
και απεικονίζεται στα στοιχεία του μαθητικού πληθυσμού σε συνδυασμό
με άλλους κοινωνικούς παράγοντες (υιοθέτηση ξένων προτύπων,
οικονομική κρίση κ.α.) κάνουν πιο συχνή την εμφάνιση κρουσμάτων που
σχετίζονται με την εσκεμμένη, απρόκλητη, συστηματική και
επαναλαμβανόμενη λεκτική, σωματική και ψυχολογική βία που ασκείται
από έναν ή περισσότερους μαθητές. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε
συνεργασία με την Διεύθυνση Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να υλοποιήσει ένα πιλοτικό
πρόγραμμα που στόχος του είναι η διερεύνηση της αποτελεσματικότητας
μίας ολιστικής παρέμβασης στο χώρο του σχολείου που εμπλέκει
μαθητές, εκπαιδευτικούς, το σχολείο ως σύστημα και τους γονείς και
αξιοποιεί πρακτικές του θεάτρου και γνώσεις από την επιστήμη της
ψυχολογίας και της συμβουλευτικής. Η υλοποίησή του θα γίνεται σε
συνεργασία με τους εκπαιδευτικούς των τμημάτων από τη
Θεατροπαιδαγωγική Ομάδα και τους ψυχολόγους οι οποίοι θα
παρακολουθούν και την πορεία του προγράμματος παρέχοντάς τους την
κατάλληλη στήριξη και θα συντονίζεται από το Τμήμα Αγωγής Υγείας
της Π.Δ.Ε. Παράλληλα στο πρόγραμμα θα συμμετέχουν οι γονείς των
μαθητών και το σχολείο σε επίπεδο συστήματος. Η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας πρόκειται να αναλάβει τα έξοδα για την εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού, την οπτικοακουστική κάλυψη, τη συνεργασία για
τις παρεμβάσεις που θα πραγματοποιηθούν από τη Θεατροπαιδαγωγική
Ομάδα «ΠΑΙΘέΑ» (α) στις σχολικές μονάδες β) στους Συλλόγους
Γονέων και Κηδεμόνων) διάλειμμα καφέ, κ.α.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 5.800€
και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
83. Ένας σημαντικός Θεσμός- Συνέδριο που πραγματοποιείται κάθε
χρόνο σε μια πόλη της Ελλάδας και έχει άμεση σχέση με την διάδοση
της Εθελοντικής Αιμοδοσίας είναι αυτός της «Αμφικτιονίας». Η
Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συνδιοργανώσει με την
Π.Ο.Σ.Ε.Α την «Αμφικτιονία» καλύπτοντας τα έξοδα για την εκτύπωση
του ενημερωτικού υλικού, την οπτικοακουστική κάλυψη, την ενοικίαση
των χώρων, την φιλοξενία και διατροφή των ομιλητών και
συμμετεχόντων απ΄ όλη την Ελλάδα, catering, κ.α.
84. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας προτίθεται να συμβάλει στην
διοργάνωση «Pink the City» που διοργανώνει ο Σύλλογος Γυναικών με
Καρκίνο Μαστού «Άλμα Ζωής» Ν. Αχαΐας. Πρόκειται για δράση που
έχει ως στόχο την ενημέρωση και ευαισθητοποίηση των πολιτών για τον
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καρκίνο του μαστού, την απομυθοποίηση της ασθένειας, την αξία της
πρόληψης και έγκαιρης διάγνωσης, την ευαισθητοποίηση των νέων και
την ανάδειξη του έργου του συλλόγου. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας
πρόκειται να συμβάλει με την εκτύπωση του έντυπου ενημερωτικού
υλικού.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 2.300 €
και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
85. Μία άλλη νέα συνεργασία που θα αναπτύξει η Π.Δ.Ε μέσα στην
τρέχουσα χρονιά είναι και αυτή με την εταιρεία GMG. Η εταιρεία
αναλαμβάνει και οργανώνει προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους σε
διάφορες περιοχές της χώρας προσπαθώντας να ενισχύσει τις
απομακρυσμένες περιοχές και να συμπληρώσει τα κενά της δημόσιας
ιατρικής περίθαλψης διενεργώντας εξετάσεις προληπτικής ιατρικής. Οι
εξετάσεις που διενεργούνται είναι :καρδιαγγειακός έλεγχος, αγγειακός
έλεγχος, νευρολογικός-ψυχιατρικός έλεγχος, έλεγχος οστεοπόρωσης κ.α.
Οι εξετάσεις πραγματοποιούνται από εξειδικευμένο ιατρικό προσωπικό
και παρέχονται δωρεάν στους εξεταζόμενους.
Η Π.Δ.Ε .θα αναλάβει την οργάνωση και τον συντονισμό κάποιων από
αυτών των εξετάσεων σε περιοχές που βιώνουν «αποκλεισμό» και δεν
έχουν εύκολη προσβασιμότητα σε υγειονομικές υπηρεσίες για πολλούς
λόγους, κυρίως χιλιομετρικούς και οικονομικούς. Στόχος είναι η εξέταση
του γενικού πληθυσμού και η έγκαιρη παρέμβαση, αν εντοπιστούν
ιατρικά περιστατικά που απαιτούν περισσότερη ιατρική διερεύνηση.
Παράλληλα, θα συμμετέχει και η Κινητή Μονάδα της Δ/νσης Δημόσιας
Υγείας ώστε να διευκολύνεται η ιατρική εξέταση, όπου είναι εφικτό.
Συνεργάτες σε αυτές τις δράσεις δύνανται να είναι Δήμοι και τοπικοί
φορείς, δημόσιοι και ιδιωτικοί και εθελοντικές οργανώσεις που
εστιάζουν τη δραστηριοποίησή τους στην πρόληψη και στη διατήρηση
της καλής υγείας του συμπολίτη. Η Π.Δ.Ε θα συμβάλλει με την
εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού για την ενημέρωση των
κατοίκων, τη φιλοξενία των συμμετεχόντων επιστημόνων με κάλυψη της
διαμονής τους κτλ
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
86. Το νερό είναι απόλυτα συνυφασμένο με την ύπαρξη της ζωής σε όλες
της τις μορφές της και η παροχή στους πολίτες ασφαλούς νερού αποτελεί
ίσως την σημαντικότερη υποχρέωση της πολιτείας αλλά και την
μεγαλύτερη υποχρέωση της διεθνούς κοινότητας προς τις φτωχότερες
περιοχές. Οι ολοένα και αυξανόμενες απαιτήσεις από την γεωργία, την
κτηνοτροφία ,την βιομηχανία και τη διαβίωση στα μεγάλα αστικά κέντρα
έχουν οδηγήσει σε δραματική μείωση της κατά κεφαλήν διαθεσιμότητας
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του πόσιμου νερού. Στo πλαίσιο λοιπόν, της διασφάλισης της δημόσιας
υγείας και της υγιεινής του περιβάλλοντος αλλά και της προαγωγής της
υγείας των πολιτών, καθώς ο πρωταρχικός στόχος της υγιεινής του
πόσιμου νερού είναι το νερό που φθάνει στον καταναλωτή να είναι
ασφαλές και να μη δημιουργεί οποιοδήποτε πρόβλημα δημόσιας υγείας,
θα διοργανωθεί ημερίδα στην Π.Ε Ηλείας συνεργασία με τους Δήμους ,
ΚΕΛΠΝΟ, Πανεπιστήμιο Πατρών, κ.λ.π.
Η Π.Δ.Ε θα καλύψει τις δαπάνες για φιλοξενία ομιλητών της ημερίδας
καθώς και διαλειμματος καφέ, έντυπο υλικό κ.λπ .
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
87. Τα τελευταία χρόνια οι αλλεργίες έχουν αυξηθεί σε πολύ υψηλό
ποσοστό ιδιαίτερα στις «Δυτικού» τύπου κοινωνίες όπως είναι η Ελλάδα,
με τα κρούσματα των αλλεργικών αντιδράσεων να έχουν αυξηθεί κατά
50% τα τελευταία 30 χρόνια. Ένας στους τρεις έλληνες θα αναπτύξει
κάποιου είδους αλλεργία στη διάρκεια της ζωής του, ενώ 300.000.000
άνθρωποι παγκοσμίως πάσχουν από άσθμα. Η έγκαιρη διάγνωση των
αλλεργιών και η ενημέρωση του κοινού σχετικά με τις διαθέσιμες
θεραπευτικές επιλογές αποτελούν σημεία κλειδιά τόσο για την πρόληψη
όσο και για τη βελτίωση της ποιότητας ζωής των αλλεργικών ασθενών.
Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας σε συνεργασία με τοπικούς φορείς
(Δήμους) και Πολιτιστικούς Συλλόγους θα πραγματοποιήσει δωρεάν
αλλεργιολογικούς ελέγχους και στις 3 Περιφερειακές Ενότητες Αχαΐας,
Ηλείας και Αιτωλοακαρνανίας. Επιπλέον με τη στήριξη Πολιτιστικών
Συλλόγων θα πραγματοποιηθούν ενημερωτικές ημερίδες για τις
αλλεργικές παθήσεις . Η Π.Δ.Ε θα καλύψει
δαπάνες τις ανωτέρω
δράσης και περιλαμβάνει τα αναλώσιμα υλικά για τα αλλεργικά τεστ
(σκαρφίδες, οινόπνευμα, βαμβάκι, κιτ αεροαλλεργιογόνων) και το υλικό
για τις ημερίδες φυλλάδια, αφίσες, έξοδα coffee break, έντυπο υλικό,
κ.λ.π).
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 750€ και θα επιβαρυνθεί
ο προϋπολογισμός του 2018 με κωδικό 02.00.151.0844.01.1122.
88. Σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Επεμβατικής
Ακτινολογίας, Αγγειοακτινολογίας- Νευρολογίας (Ε.Ε.Ε.Α) και την
Μονάδα
Επεμβατικής
Ακτινολογίας
Κλινικού
Εργαστηρίου
ου
Ακτινολογίας του Πανεπιστημίου Πάτρων διοργάνωση 10 Πανελληνίου
Συνεδρίου Επεμβατικής Ακτινολογίας, τον μήνα Μάιο, στο συνεδριακό
& πολιτιστικό κέντρο του Πανεπιστημίου Πατρών. Οι συμμετέχοντες
ιατροί, επιστήμονες και επαγγελματίες υγείας θα έχουν τη δυνατότητα να
ακολουθήσουν ένα επιστημονικό πρόγραμμα που θα περιλαμβάνει μία
ευρεία και εξειδικευμένη θεματολογία στην επεμβατική ακτινολογία,
αναδεικνύοντας τα νεώτερα δεδομένα σε ερευνητικό και κλινικό επίπεδο,
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καθώς και τις νεότερες εξελίξεις στις ακτινολογικές επεμβατικές
τεχνικές. Η Π.Δ.Ε θα καλύψει τις δαπάνες για εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού, banner, πλαστικοποιημένου πανό ενοικίαση
ηχητικής και σκηνικής εγκατάστασης, διατροφή,coffee break κτλ
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1000€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
89. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να στηρίξει την
διοργάνωση του 13ου Παμπελοποννησιακού Ιατρικού Συνεδρίου που
πραγματοποιείται σε συνεργασία της Ιατρικής Εταιρείας Δυτικής
Ελλάδας & Πελοποννήσου και των Ιατρικών Συλλόγων Δυτικής
Ελλάδας. Το συνέδριο έχει ως στόχο την ενημέρωση των ιατρών,
επαγγελματιών υγείας αλλά και των πολιτών σε θέματα πρόληψης,
προαγωγής της υγείας, καινούργιων και καινοτόμων διαγνώσεων και
θεραπειών. Η Π.Δ.Ε θα συμβάλλει με την εκτύπωση έντυπου υλικού
(αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα), δημιουργία banner, φιλοξενία των
ομιλητών, κάλυψη με οπτικοακουστικά μέσα, ενοικίαση αίθουσας,
coffee break.
90. Στην πόλη των Πατρών πρόκειται να πραγματοποιηθεί μία μεγάλη
αθλητική δραστηριότητα«Patras Race Walking Festival 2018»
αφιερωμένη στην επιλογή μιας άλλης αθλητικής μορφής πεζοπορίας,
αυτής του ΒΑΔΗΝ. Για την ακρίβεια, θα οργανωθεί για δεύτερη φορά η
προαναφερόμενη αθλητική δράση στοχεύοντας στην προβολή της
ανάγκης του ανθρώπινου οργανισμού για φυσική κατάσταση μέσα από
απλές καθημερινές και ταυτόχρονα απαραίτητες λειτουργίες και επιλογές
όπως είναι το περπάτημα και η υγιεινή διατροφή. Οι δύο αυτές επιλογές
δεν επιβαρύνουν οικονομικά, ενώ προασπίζουν με ισχυρό τρόπο τις
λειτουργίες του ανθρώπινου οργανισμού συμβάλλοντας στην βελτίωση
της ποιότητας ζωής του, που είναι άρρηκτα δεμένη με την προαγωγή της
Δημόσιας Υγείας. Μέσα σε αυτά τα πλαίσια η Περιφέρεια Δυτικής
Ελλάδας θα στηρίξει αυτή τη δράση συμβάλλοντας με την εκτύπωση
έντυπου ενημερωτικού υλικού, banner, πλαστικοποιημένου πανό
ενοικίαση ηχητικής και σκηνικής εγκατάστασης, διατροφή,coffee break
κτλ
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1.250€ και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
91 . Η ένταξη των ατόμων με αναπηρία στην απασχόληση συμβάλλει
στη μείωση του συνολικού ποσοστού ανεργίας, στη διεύρυνση του
εργατικού δυναμικού, στην αύξηση των πόρων των συστημάτων
κοινωνικής ασφάλισης, στη μείωση του ποσοστού φτώχειας, στην
ενίσχυση του εισοδήματός τους, στην αύξηση της καταναλωτικής τους
δύναμης και κατά συνέπεια στην αύξηση της παραγωγικότητας. Η
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Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας στα πλαίσια των ενεργειών για την ένταξη
των ατόμων με αναπηρία στην ελληνική αγορά εργασίας πρόκειται να
συνεργαστεί με το Κέντρο Φυσικής Ιατρικής Αποκατάστασης (ΚΕΦΙΑΠ)
του Πανεπιστημιακού Γενικού Νοσοκομείου Πατρών καθώς με φορείς
ατόμων με αναπηρία της Δυτικής Ελλάδας με σκοπό να διοργανωθεί μία
δράση όπου θα δίνεται η δυνατότητα σε άτομα με αναπηρία να
ενημερωθούν για θέματα και προοπτικές εργασίας, μεθόδους
ενδυνάμωσης του επαγγελματικού τους προφίλ, να συνομιλήσουν και να
αλληλεπιδράσουν με εργασιακούς συμβούλους κ.α.
92. Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας επιδεικνύει ιδιαίτερη ευαισθησία σε
θέματα που έχουν σχέση με την διαπαιδαγώγηση των παιδιών και
εφήβων, την ενημέρωση των γονέων και την επιμόρφωση των
εκπαιδευτικών με απώτερο στόχο την ουσιαστική συνύπαρξη, την
άμβλυνση των προκαταλήψεων, του ρατσισμού, την πρόληψη της βίας
και την αποδοχή της διαφορετικότητας. Στα πλαίσια των ανωτέρω η
Περιφέρεια πρόκειται να συνεργαστεί με την Κίνηση «ΠΡΟΤΑΣΗ», η
οποία επιτελεί σημαντικό εθελοντικό έργο εκπαίδευσης και
δραστηριοποίησης της Κοινότητας διοργανώνοντας από κοινού ένα
διεθνές συνέδριο νέων, με την συμμετοχή χωρών της Ευρώπης. Κατά τη
διάρκεια του 11ου Συνεδρίου Νέων INEPS (Διεθνές Δίκτυο Σχολείων και
Προγραμμάτων Παραγωγικής Μάθησης) οι νέοι θα έχουν τη δυνατότητα
να συμμετάσχουν σε βιωματικά εργαστήρια, να λάβουν μέρος σε
παιδαγωγικά περιβαλλοντικά προγράμματα, να επικοινωνήσουν και να
αλληλεπιδράσουν. Η Π.Δ.Ε θα συμβάλλει με την εκτύπωση έντυπου
υλικού (αφίσες, προσκλήσεις, προγράμματα, φάκελοι), δημιουργία
banner, προμήθεια αναλώσιμου υλικού, παροχή coffee break και catering
κ.α. Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 1500Ε € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
93.Η Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας πρόκειται να συνεργαστεί με τον
Οδοντιατρικό Σύλλογο Ηλείας για την οργάνωση και πραγματοποίηση
του 18ου Παμπελοποννησιακού Οδοντιατρικού Συνεδρίου στα τέλη του
Ιουνίου στην πόλη του Πύργου. Στόχος του συνεδρίου είναι η ενημέρωση
της οδοντιατρικής κοινότητας για τις εξελίξεις και τις προοπτικές στον
επιστημονικό χώρο της Οδοντιατρικής. Το επιστημονικό συνέδριο θα
παρακολουθήσουν οδοντίατροι από την ευρύτερη περιοχή και όλη τη
χώρα και θα παραστούν καθηγητές Οδοντιατρικής και άλλων συναφών
επιστημών από τα Πανεπιστήμια των Αθηνών και της Θεσσαλονίκης.
Στα πλαίσια της διεξαγωγής του συνεδρίου θα πραγματοποιηθούν
αθλητικές δράσεις αφιερωμένες στην κοινωνική προσφορά και
αλληλεγγύη των μελών του Οδοντιατρικού Συλλόγου Ηλείας προς τους
συμπολίτες τους, που διαβιούν στα επίπεδα της φτώχειας, για την
ενίσχυσή τους. Μία εξ αυτών των δράσεων θα είναι ένας αγώνας
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καλαθοσφαίρισης μεταξύ οδοντιάτρων και των βετεράνων της Εθνικής
ομάδας Καλαθοσφαίρισης στο κλειστό γήπεδο Πύργου.
Η συνεργασία με την Π.Δ.Ε. έγκειται στην κάλυψη εξόδων για την
εκτύπωση έντυπου
ενημερωτικού υλικού (banners, φυλλάδια,
προσκλήσεις κ.α.), την ενοικίαση αιθουσών, την οπτικοακουστική
κάλυψη, τη φιλοξενία και διατροφή των ομιλητών και συμμετεχόντων
από όλη τη χώρα.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 3000Ε € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.
94. Μία άλλη δράση που θα αναλάβει να στηρίξει η Π.Δ.Ε. θα προκύψει
από την συνεργασία με τους Δικηγορικούς Συλλόγους ΠύργουΑμαλιάδας και άλλων συνεργαζόμενων φορέων
για την
πραγματοποίηση αθλητικού αγώνα, ως κίνητρο για τη συγκέντρωση
πληθυσμιακών ομάδων όλων των κατηγοριών. Στόχος της συνεργασίας
είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση των Ηλείων συμπολιτών γύρω
από σοβαρά θέματα εθελοντισμού και ανθρώπινης προσφοράς,
(ενημερώσεις για την εθελοντική αιμοδοσία, για τη Δωρεά Μυελού των
Οστών, για τη Δωρεά Οργάνων κτλ) και η ενίσχυση των οικονομικά
αδυνάτων κατοίκων της ευρύτερης περιοχής με ποικίλους τρόπους (π.χ.
συγκέντρωση τροφίμων, φαρμάκων, κ.α.).
Η Π.Δ.Ε. θα στηρίξει την παραπάνω συνεργασία αναλαμβάνοντας τα
έξοδα για την εκτύπωση έντυπου ενημερωτικού υλικού (αφίσες, banners,
προγράμματα-προσκλήσεις, κτλ) την προμήθεια αναψυκτικών, χυμών και
διάλλειμα καφέ, την φιλοξενία , οπτικοακουστική κάλυψη, κτλ.
Το κόστος δαπάνης για αυτή τη δράση είναι 5.025Ε € και θα
επιβαρυνθεί
ο
προϋπολογισμός
του
2018
με
κωδικό
02.00.151.0844.01.1122.

Κατόπιν των παραπάνω και μετά την σύμφωνη γνώμη του
προϊσταμένου της Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής
Μέριμνας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας εισηγούμαι :

1. Την έγκριση σκοπιμότητας διενέργειας των παραπάνω δράσεων του
Ετησίου Σχεδίου Δράσης 2018 με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης ΠρόληψηςΕνημέρωσης-Προαγωγής Υγείας για το 2018 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» και μέχρι του ποσού των 150.000€.
2. Τις δαπάνες που θα εξειδικευθούν σε δαπάνες μεταφοράς
μηχανημάτων, διοργάνωσης εκδηλώσεων-ημερίδων (εκτύπωση
αφισών, φυλλαδίων, προσκλήσεων, banner, ηχητικές και σκηνικές
εγκαταστάσεις, ραδιοφωνικού σποτ, ενοικίαση μηχανημάτων
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προβολής, δημιουργία μακετών, αγορά ιατρικού εξοπλισμού και
αναλώσιμων υλικών για τα μηχανήματα της κινητής μονάδας, τέντες
για την κάλυψη εξωτερικών χώρων, ενοικίαση εγκαταστάσεων για
διεξαγωγή δράσεων στα πλαίσια των ενημερωτικών εκδηλώσεων,
ενοικίαση αιθουσών, δαπάνες μαγνητοσκόπησης εκδηλώσεων,
δαπάνες φωτογράφησης, δαπάνες διανομής έντυπου ενημερωτικού
υλικού κ.α.) διαμονή-σίτιση ατόμων που θα παραβρεθούν σε ημερίδες
ως ομιλητές, έξοδα μεταφοράς στην τοποθεσία που θα
πραγματοποιηθούν οι ημερίδες, φύλαξη των κινητών μονάδων του
Χαμόγελου του Παιδιού, καθώς και η κάλυψη των καυσίμων κίνησης
για την κινητή Μονάδα (περίπου 2000€) που θα ανατεθούν με
απευθείας ανάθεση και κατόπιν συλλογής προσφορών. Επιπλέον
1.300€ για την κάλυψη βιντεοσκοπήσεων των ημερίδων από την
ΛΥΧΝΟΣ Α.Ε. και 1.000€ για την κάλυψη δαπανών προκειμένου να
υπάρχει διερμηνέας νοηματικής γλώσσας (για άτομα με κώφωση) στις
ημερίδες. Τέλος να υπάρξει μέριμνα για χιλιομετρική αποζημίωση,
σύμφωνα με τον νόμο, των εκπροσώπων των φορέων που θα
συμμετέχουν στις δράσεις και θα μετακινηθούν με ιδιωτικά οχήματα.
3. Την τυχόν αναμόρφωση του σχεδίου που θα προκύψει από εισηγήσεις
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

Πριν τη

συζήτηση

του

θέματος

αυτού

είχαν

αποχωρήσει

οι

Περιφερειακοί Σύμβουλοι κ. Κωνσταντίνος Κοτσιλιάνος, κ. Σπυρίδωνας
Κοτοπούλης, κ. Αικατερίνη Χαμηλάκη και κ. Αντώνιος Χαροκόπος.
Το Περιφερειακό Συμβούλιο αφού άκουσε τον εισηγητή, τον Πρόεδρο
και τους λοιπούς ομιλητές που ανέπτυξαν τις απόψεις τους επί του
ανωτέρω , κατόπιν διαλογικής συζήτησης

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ

Τροποποιεί την υπ΄αριθμ. 38/03-4-2018 απόφαση του Περιφερειακού
Συμβουλίου με θέμα: «έγκριση του ετήσιου σχεδίου δράσης, πρόληψης,
ενημέρωσης και προαγωγής Υγείας των πολιτών της Περιφέρειας
Δυτικής για το 2018. Έγκριση αναγκαιότητας διενέργειας δαπανών
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υλοποίησης των επιμέρους δράσεων», όπως αναλυτικά αναφέρεται στην
εισήγηση του Εντεταλμένου Περιφερειακού Συμβούλου σε θέματα
Υγείας & Κοιν. Αλληλεγγύης κ. Αντώνη Χαροκόπου .
Εγκρίνει: 1. Τη σκοπιμότητα διενέργειας των παραπάνω δράσεων του
Ετησίου Σχεδίου Δράσης 2018 με τίτλο: «Σχέδιο Δράσης ΠρόληψηςΕνημέρωσης-Προαγωγής Υγείας για το 2018 της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας» και μέχρι του ποσού των 150.000€.
2. Τις δαπάνες που θα εξειδικευθούν σε δαπάνες μεταφοράς
μηχανημάτων, διοργάνωσης εκδηλώσεων-ημερίδων (εκτύπωση αφισών,
φυλλαδίων, προσκλήσεων, banner, ηχητικές και σκηνικές εγκαταστάσεις,
ραδιοφωνικού σποτ, ενοικίαση μηχανημάτων προβολής, δημιουργία
μακετών, αγορά ιατρικού εξοπλισμού και αναλώσιμων υλικών για τα
μηχανήματα της κινητής μονάδας, τέντες για την κάλυψη εξωτερικών
χώρων, ενοικίαση εγκαταστάσεων για διεξαγωγή δράσεων στα πλαίσια
των

ενημερωτικών

εκδηλώσεων,

ενοικίαση

αιθουσών,

δαπάνες

μαγνητοσκόπησης εκδηλώσεων, δαπάνες φωτογράφησης, δαπάνες
διανομής έντυπου ενημερωτικού υλικού κ.α.) διαμονή-σίτιση ατόμων
που θα παραβρεθούν σε ημερίδες ως ομιλητές, έξοδα μεταφοράς στην
τοποθεσία που θα πραγματοποιηθούν οι ημερίδες, φύλαξη των κινητών
μονάδων του Χαμόγελου του Παιδιού, καθώς και η κάλυψη των
καυσίμων κίνησης για την κινητή Μονάδα (περίπου 2000€) που θα
ανατεθούν με απευθείας ανάθεση και κατόπιν συλλογής προσφορών.
Επιπλέον 1.300€ για την κάλυψη βιντεοσκοπήσεων των ημερίδων από
την ΛΥΧΝΟΣ Α.Ε. και 1.000€ για την κάλυψη δαπανών προκειμένου να
υπάρχει διερμηνέας νοηματικής γλώσσας (για άτομα με κώφωση) στις
ημερίδες. Τέλος να υπάρξει μέριμνα για χιλιομετρική αποζημίωση,
σύμφωνα με τον νόμο, των εκπροσώπων των φορέων που θα
συμμετέχουν στις δράσεις και θα μετακινηθούν με ιδιωτικά οχήματα.
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3.Την τυχόν αναμόρφωση του σχεδίου που θα προκύψει από εισηγήσεις
των Περιφερειακών Ενοτήτων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.
-------------------------------------------------------------------------------------------------Το παρόν Πρακτικό αφού συντάχθηκε, διαβάστηκε και βεβαιώθηκε,
υπογράφεται ως ακολούθως :
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΓΕΩΡΓΙΟΣ Παν. ΑΓΓΕΛΟΠΟΥΛΟΣ

ΤΑ ΜΕΛΗ

ΚΩΝ/ΝΟΣ ΚΟΥΣΤΑΣ

