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ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ (1) - Ιανουάριος 2013 
 
Πρωτοβουλία! 
Στα πλαίσια των προσπαθειών διάχυσης πληροφοριών σχετικά με θέματα προαγωγής υγείας των παιδιών Ρομά, η 
ομάδα της Δράσης Προαγωγής Υγείας σας αποστέλλει το πρώτο μηνιαίο ενημερωτικό φυλλάδιο. Σκοπός του 

πρώτου φυλλαδίου είναι τόσο η ενημέρωση για τα αποτελέσματα των δράσεων του 2012 και τα ζητήματα που 

προκύπτουν από τις παρεμβατικές ενέργειες, όσο και η δημιουργία πλαισίου ανταλλαγής πληροφοριών και καλών 
πρακτικών για την επίλυση ζητημάτων που σχετίζονται με την παροχή πρωτοβάθμιας ιατρικής φροντίδας και 
αγωγής υγείας των οικογενειών Ρομά. 
 
Η Αναγκαιότητα της Δράσης προέκυψε μετά από επισκέψεις σε καταυλισμούς/οικισμούς Ρομά σε μια 
προσπάθεια καταγραφής παιδιών σχολικής ηλικίας, κατά τη διάρκεια των οποίων διαπιστώθηκε η ανάγκη για 
πρωτοβάθμια ιατρική φροντίδα και αγωγή υγείας, καθώς πολλά παιδιά είτε δεν είχαν κάνει τα αναγκαία εμβόλια 

είτε οι γονείς τους δεν ήταν σε θέση να προσκομίσουν τα απαραίτητα ιατρικά πιστοποιητικά στο σχολείο για την 
εγγραφή των παιδιών τους. 
 
Σύμφωνα με την εγκύκλιο του Υπουργείου Παιδείας (Π.Δ. 200/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ. Α’), «Οργάνωση και 
λειτουργία Νηπιαγωγείων» και Π.Δ. 201/1998 (ΦΕΚ 161/1998, τ. Α’), «Οργάνωση και λειτουργία Δημοτικών 
Σχολείων»), για την εγγραφή του παιδιού στο σχολείο θα πρέπει οι γονείς να προσκομίσουν τα ακόλουθα 
δικαιολογητικά: 

1. Πιστοποιητικό γέννησης από το Δήμο 

2. Πιστοποιητικό οδοντολογικής εξέτασης 
3. Πιστοποιητικό οφθαλμολογικής εξέτασης 
4. Ατομικό Δελτίο Υγείας (με τη σφραγίδα του γιατρού) 
5. Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού όπου ελέγχονται οι απαραίτητες χορηγηθείσες δόσεις από τα υποχρεωτικά 

εμβόλια, τα οποία σύμφωνα με το πρόγραμμα του Ενικού Εμβολιασμού είναι τα παρακάτω: 

          4-5 Δόσεις  DI-TE-PER ή DI-TE 
          4-5 Δόσεις  SABIN (Πολυεμελίτιδας) 
          Έναρξη ή ολοκλήρωση Ηπατίτιδας Β’ (ENGERIX) 
          2 Δόσεις  M.M.R- Ιλαράς-Ερυθράς-Παρωτίτιδας 

 

Ως προς την αντιμετώπιση αυτών των δύσκολων και πολύπλευρων ζητημάτων, αναπτύχθηκε συνεργασία με το  
Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών (ΠΜΣ) «Διεθνής Ιατρική-Διαχείριση Κρίσεων Υγείας» της Ιατρικής Σχολής 
του Πανεπιστημίου Αθηνών με στόχο την συντονισμένη και εξειδικευμένη παρέμβαση σε θέματα προαγωγής 

υγείας στο σύνολο των περιοχών ευθύνης του Προγράμματος «Εκπαίδευση των παιδιών Ρομά» (περιφέρειες 
Κρήτης, Αιγαίου, Ιονίου, Πελοποννήσου, Δυτικής Ελλάδας, Αττικής, Στερεάς Ελλάδας, Θεσσαλίας και Ηπείρου). 
 

Κύριες Δράσεις για την περίοδο 2012: 
Δράση 1. «Ανίχνευση και καταγραφή αναγκών-ζητημάτων που προκύπτουν σε σχέση με την παροχή 
πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε παιδιά Ρομά» 

Δράση 2. «Συγκρότηση ενός ισχυρού δικτύου φορέων/συνεργατών, το οποίο θα είναι διαθέσιμο για συνεργασία 
σε θέματα που σχετίζονται με τις δράσεις Προαγωγής Υγείας σε όλες τις περιοχές ευθύνης του Προγράμματος»  
Δράση 3. «Παρεμβατικές δράσεις για την άμεση παροχή υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας σε σχολικές 
μονάδες και οικισμούς/καταυλισμούς Ρομά» 
Δράση4. «Δημοσιοποίηση δράσεων και διάχυση αποτελεσμάτων»    

 
Αποτελέσματα: 
 

1 Συγκεντρώθηκαν και καταχωρήθηκαν δεδομένα που προκύπτουν από τα αντίγραφα βιβλιαρίων 
υγείας παιδιών Ρομά από 74 σχολικές μονάδες που εμπλέκονται στο Πρόγραμμα και από τα αντίγραφα 
βιβλιαρίων υγείας παιδιών Ρομά (0-16 ετών) που προκύπτουν από τις παρεμβάσεις-εξορμήσεις 
εμβολιαστικής κάλυψης σε οικισμούς/καταυλισμούς στις περιοχές ευθύνης του Προγράμματος 
(Αττική, Ήπειρο, Στερεά Ελλάδα, Δυτική Ελλάδα, Θεσσαλία, Αιγαίο, Κρήτη και Ι. Νησιά). 

Εθνικό και Καποδιστριακό 
Πανεπιστήμιο Αθηνών 
Φιλοσοφική Σχολή 
Κέντρο Διαπολιτισμικής Αγωγής 
 



 

 

Αυτή η βάση δεδομένων που έχει στόχο την καταγραφή εμβολιαστικής κάλυψης, εμπλουτίζεται συνεχώς. 

Έως τώρα (31/01/2013) έχουν καταχωρηθεί δεδομένα για 5.238 παιδιά που περιλαμβάνουν τις 
παρακάτω πληροφορίες σχετικά με: 

i. Την γεωγραφική Περιφέρεια/Περιοχή   

ii. Την περιοχή διαμονής των παιδιών (οικισμός/καταυλισμός) 

iii. Τα ατομικά στοιχεία των παιδιών 

iv. Τα στοιχεία σχολικής φοίτησης 

v. Την εμβολιαστική κάλυψη των παιδιών σύμφωνα με το Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού 

vi. Τις παρεμβάσεις της Δράσης Προαγωγής Υγείας 

  
2 Αναπτύχθηκε στενή και συνεχή συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας και το Υπουργείο Εργασίας  

και έχει αποφέρει: 
i. την κοινοποίηση της Δράσης του Προγράμματος από το Υπουργείο Υγείας (εγκύκλιος: ΑΔΑ: 

Β4Σ6Θ-ΦΡΣ Αρθ.Πρωτ. Υ1/Γ.Π.οικ.109797 08/12/2011) το οποίο στάλθηκε σε όλους τους 

αρμόδιους φορείς υγείας για τη διευκόλυνση του έργου της ομάδας Προαγωγής Υγείας,  
ii. την προώθηση του αιτήματός μας για διάθεση εμβολίων στα πλαίσια των προγραμματισμένων 

παρεμβατικών ενεργειών του Προγράμματος σε συνεργασία με τους τοπικούς φορείς υγείας κάθε 
περιοχής που έχουν στόχο: α) τον εμβολιασμό των παιδιών, β) την καταγραφή της 

εμβολιαστικής τους κάλυψης γ) την εξέτασή τους από παιδίατρο και δ) την έκδοση Ατομικού 
Δελτίου Υγείας Μαθητή (Νηπιαγωγείο και Δημοτικό), 

iii. την προώθηση της σχετικής εγκυκλίου Υ3Γ/ΓΦ13/ΓΠ. οικ 8213, 24/08/2012, για συγκρότηση 

υγειονομικών κλιμακίων με τις απαραίτητες ειδικότητες με στόχο τη διευκόλυνση των 
διαδικασιών χορήγησης πιστοποιητικών υγείας προκειμένου να εγγραφούν οι μαθητές στις δομές 
πρωτοβάθμιας και δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, 

iv. την πραγματοποίηση, για πρώτη φορά, συνάντησης στις 02/05/2012, με κρατικούς και Μη 
Κυβερνητικούς Οργανισμούς (ΜΚΟ) που δραστηριοποιούνται στο χώρο παροχής υπηρεσιών 
υγείας σε Ρομά, με στόχο την ανταλλαγή πληροφοριών και το συντονισμό παρεμβάσεων σε 
πανελλαδικό επίπεδο και 

v. την από κοινού οργάνωση και εξόρμηση για την εμβολιαστική κάλυψη παιδιών Ρομά (σε 
συνεργασία με το ΚΕΕΛΠΝΟ)  στα πλαίσια του προγράμματος « Προάσπισης και προαγωγή της 
υγείας και ψυχοκοινωνικής στήριξης στους Έλληνες τσιγγάνους» ΑΔΑ: Β44ΑΘ-Δ13/13/3/2012 
Αρ.: Π2α/ΓΠ οικ.27578 της Διεύθυνσης Κοινωνικής Αντίληψης και Αλληλεγγύης της Γενικής 
Διεύθυνσης Πρόνοιας του Υπουργείου Εργασίας  
 

3 Σύναψη συνεργασίας με το Κέντρο Έλεγχου και Πρόληψης Νοσημάτων (ΚΕΕΛΠΝΟ), όπως προκύπτει 
από  τα πρακτικά της 6ης συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου του 2012 καθώς και με την Εθνική 

Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) στο πλαίσιο της πανελλαδικής μελέτης εκτίμησης της εμβολιαστικής 
κάλυψης των παιδιών Ρομά ηλικίας 2-6 ετών, με στόχο την εξειδικευμένη συμβολή τους στα πλαίσια των 
παρεμβατικών δράσεων εμβολιαστικής κάλυψης παιδιών Ρομά. 
 

4 Στενή συνεργασία με τον Ελληνικό Ερυθρό Σταυρό, την ΜΚΟ «Χαμόγελο του Παιδιού», την ΜΚΟ 
PRAKSIS, την ΜΚΟ «Κιβωτός των Παιδιών», τη ΜΚΟ «Αντίρροπον» αλλά και την περαιτέρω 
συνεργασία/επικοινωνία με 16 Ιατροκοινωνικά Κέντρα, 4 ΠΙΚΠΑ, 12 Κέντρα Υγείας, 2 Παιδικές 

Πολυκλινικές, 7 Νοσοκομεία, 2 Ιατρικούς Συλλόγους, 5 Υγειονομικές Περιφέρειες, 7 Διευθύνσεις Υγείας 
Δήμων, 2 Διευθύνσεις Υγείας Περιφερειών με στόχο τη συμβολή τους στην επίτευξη των στόχων της 
Δράσης Προαγωγής Υγείας και τη συμμετοχή τους στο δίκτυο φορέων παροχής υπηρεσιών πρωτοβάθμιας 
φροντίδας υγείας Ρομά. 
 

5 Πραγματοποιήθηκαν επισκέψεις με υγειονομικά κλιμάκια σε σχολεία και οικισμούς/καταυλισμούς Ρομά 
με σκοπό α) την περαιτέρω εκτίμηση των αναγκών-ζητημάτων που προκύπτουν σε θέματα πρωτοβάθμιας 

φροντίδας υγείας, β) την έκδοση Ατομικού Δελτίου Υγείας Μαθητή, γ) τον εμβολιασμό των παιδιών Ρομά 

βάσει του Εθνικού Προγράμματος Εμβολιασμού, δ) την καταγραφή της εμβολιαστικής τους κάλυψης, ε) 
την ενεργή συμμετοχή/εμπλοκή των κοινοτήτων των Ρομά σε θέματα προαγωγής υγείας, και στ) τη 
διερεύνηση δυνατοτήτων δημιουργίας δικτύου το οποίο θα αναλάβει την περαιτέρω συνέχιση της 
δράσης. 

 

Οι επισκέψεις και οι παρεμβατικές ενέργειες σε καταυλισμούς/οικισμούς πραγματοποιήθηκαν με την 
εμπλοκή και τη συνεργασία των τοπικών φορέων πρωτοβάθμιας υγείας, τη στήριξη των εθελοντών 
γιατρών, παιδιάτρων, νοσηλευτών, επισκεπτών υγείας, καθώς και με την υποστήριξη των συνεργατών 
του Προγράμματος (Συντονιστές και Διαμεσολαβητές Ρομά) για τον τοπικό συντονισμό. 

 

Οι συνέργειες αυτές είχαν ως αποτέλεσμα τις εξής ενέργειες παρέμβασης: 
#Εξορμήσεων/ 
Παρεμβάσεων 2012 

#Οικισμών/ 
Καταυλισμών/Σχολείων 

#Παιδιών που 
εξετάστηκαν 

#Παιδιών που 
εμβολιάστηκαν 

#ΑΔΥΜ που 
εκδόθηκαν 

#Καρτελών εμβολιασμού  
που δόθηκαν 

 
34 

 
47 

 
2,464 

 
1,977 

 
871 

 
446 



 

 

Συγκεκριμένα: 

 
 
 
 

Ημ/νία 
εξόρμησης 
έτους 2012 

Οικισμός/Καταυλισμός 
/Σχολείο 

#Παιδιών που 
εξετάστηκαν 

#Παιδιών που 
εμβολιάστηκαν 

#ΑΔΥΜ που 
εκδόθηκαν 

#Καρτελών 
εμβολιασμού 
που δόθηκαν 

Συνεργάτες 

26/01&3/2 -Χαλκίδα: 10ο ΔΣ Χαλκίδας, 
2ο ΔΣ Καστέλας  

101 90 69 23 ΕΚΠΑ, PRAKSIS, Δ/νση Υγείας Δήμου 
Χαλκιδέων, ΓΝ Χαλκίδας 

23/03 -Χαλάνδρι: 
Νομισματοκοπείο 
-Κορωπί: θέση Κούπι 

47 
32 

41 
20 

35 
24 

17 
4 

ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, ΓΝ Αγ. Όλγα, ΕΟΠΥΥ 
Χαλανδρίου 

30/03 -Χαλκίδα: 10ο ΔΣ, ΔΣ 
Καστέλλας, ΔΣ Χαραυγής 
-Μέγαρα: Βλυχό 

85 
142 

65 
70 

33 
87 

9 
9 

ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Δ/νση Υγείας Δήμου 
Χαλκιδέων, ΓΝ Χαλκίδας, ΙΑΚ Μεγάρων 

06/04 -Θήβα: Πυρρί 
-Άμφισσα: Κάμινος, Νέο 
κτήμα 

83 
34 

80 
18 

56 
23 

55 
2 

ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, ΙΑΚ Θήβας, ΙΑΚ Φωκίδας, 
ΕΕΣ 

27/04 -Αγρίνιο: Στάδιο 
-Αιτωλικό: Γήπεδο 

38 
59 

24 
51 

18 
41 

5 
26 

ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, ΙΑΚ Αγρινίου, 
ΕΕΣ, 
Δήμος Αγρινίου, ΚΥ Αιτωλικού, Δήμος 
Μεσολογγίου 

04/05 -Αχαϊα: Κάτω Αχαγιά 161 123 116 8 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, Χαμόγελο του 
παιδιού, ΓΝ Καραμάνδειο 

12-13/05 -Ρόδος: Καρακόνερο, 
Τσαϊρι, Aμπέλια Καϊρ 

68 54 0  25 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, ΓΝ Ρόδου, 
Δήμος Ρόδου 

18/05 -Κορινθία: Ζευγολατιό 140 131 95 26 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, ΚΥ Κιάτου, ΚΕΕΛΠΝΟ 

25/05 -Αργολίδα: Νέα Κίος 59 49 35 10 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, ΚΕΕΛΠΝΟ 

26/05 -Γαστούνη: Ηλείας 81 73 8 56 ΕΚΠΑ, ΚΥ Γαστούνης, Εταιρεία 
προστασίας ανηλίκων 

18/05 -Κώς 19 15 0 - ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, ΓΝ Κω, 
Διευθύντρια 1ου  ΔΣ ΚΩ 

01-02/06 -Κέρκυρα: Λιβάδι Ρόπα, 
Κατακαλού 

90 68 20 12 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, ΙΑΚ 
Κέρκυρας, Δήμος Κέρκυρας 

01/06 -Χαλάνδρι: 
Νομισματοκοπείο 

15 - 15 - ΕΚΠΑ,  ΓΝ  Αγ. Όλγα 

05/06 -Αχαρνές: 2ο νεκροταφείο, 
Καποτά 

40 38 11 21 ΕΚΠΑ, ΕΕΣ, ΚΕΕΛΠΝΟ 

07-09/06 -Βόλος: Αλιβέρι, Αγ. 
Παρασκευή 
-Τρίκαλα: Κηπάκι, Πύργος 

104 
105 

78 
77 

46 
49 

27 
5 

ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, ΕΕΣ, ΙΑΚ 
Αλιβερίου, ΙΑΚ Αγ. Παρασκευής, Δήμος 
Τρικκαίων 

26/06 -Αττική-Άνω Λιόσια: ΕΘΕΛ 155 155 0 37 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, ΕΕΣ 

10/07 -Χίος: Γρου-Νταμάρι, 
Βαρβάσι 

19 14 6 1 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, ΓΝ Χίου, 
Δήμος Χίου 

15/07 -Τρίπολη: Γήπεδο Αστέρα 28 17 15 5 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον, ΓΝ Τρίπολης, 
Δήμος Τρίπολης 

02-31/08 -Αμαλιάδα 82 81 0 - ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, ΓΝ Αμαλιάδος 

05/08 -Χανιά: 6ο ΔΣ Ν. Χώρας, 
Νεροκούρου 

28 28 23 2 ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Δ/νση Δημόσιας Υγείας 
ΠΕ Χανίων, Δήμος Χανίων, Σύλλογος 
Παιδιάτρων Ιδιωτών Τομέα Κρήτης, 
Ιατρικός Σύλλογος Χανίων 

29/08 -Κατασκήνωση Κερατέας 
(παιδιά από Ασπρόπυργο) 
-Ηράκλειο: ΙΑΚ 
Αλικαρνασσού 

40 
13 

38 
13 

0 
0 

38 
- 

ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, Αντίρροπον 
ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, ΙΑΚ Ν. Αλικαρνασσού, 
Δ/νση Υγείας Ηρακλείου,  Δ/νση Υγείας 
Χανίων 

06/09 -Κορινθία: Εξαμίλια 99 82 0 - ΕΚΠΑ, ΕΣΔΥ, ΕΕΣ, Κιβωτός των παιδιών 

 
1/10 

-Λαμία  (Ανθήλη) 
25ο ΔΣ Λαμίας 

25 - 25 - ΕΚΠΑ, ΚΥ Στυλίδας 

5/11& 
6/11 

-Αχαρνές  (Αυλίζα)  145 110 - 23 ΕΚΠΑ, Υπουργείο Εργασίας, ΚΕΕΛΠΝΟ, 
Δήμος Αχαρνών 

9/11 & 
10/11& 
11/11 

-Δήμος Πατρέων  
Βραχνέικα 
Παραλία 
Ρυγανόκαμπος 

 
33 
37 
41 

 
24 
30 
41 

- - ΕΚΠΑ, Υπουργείο Εργασίας, ΚΕΕΛΠΝΟ, 
Δήμος Πατρέων 

13/11 & 
14/11 

-Αχαρνές  (Αυλίζα) 
16ο ΔΣ Αχαρνών 
23ο ΔΣ Αχαρνών 

 
48 
33 

 
39 
31 

- - ΕΚΠΑ, Υπουργείο Εργασίας, ΚΕΕΛΠΝΟ, 
Δήμος Αχαρνών 

13/11 -Χαλκίδα 68 68 - - ΕΚΠΑ,  Δ/νση Υγείας Δήμου Χαλκιδέων, 
ΓΝ Χαλκίδας, Χαμόγελο του Παιδιού 

16/11 -Χαλάνδρι 
Νομισματοκοπείο 

46 42 - - ΕΚΠΑ, Υπουργείο Εργασίας, ΚΕΕΛΠΝΟ 

28/11 
11/12 

-Χαλάνδρι  
7ο & 10ο ΔΣ Χαλανδρίου 

21 - 21 - ΕΚΠΑ, ΕΕΣ 

 
ΣΥΝΟΛΟ 

  
2.464 

 
1.977 

 
871 

 
446 

 



 

 

6 Δημοσιεύματα σχετικά με τη Δράση Προαγωγή Υγείας στο διαδίκτυο  

Αμαλιάδα :    Δημοσίευμα 1  
Αχαρνές: Δημοσίευμα 1,  Δημοσίευμα 2,  Δημοσίευμα 3 

Εξαμίλια:       Δημοσίευμα 1,  Δημοσίευμα 2 
Κέρκυρα:      Δημοσίευμα 1,  Δημοσίευμα 2 
Κω: Δημοσίευμα 1 
Λαμία: Δημοσίευμα 1 

Μέγαρα: Δημοσίευμα 1 

Πάτρα:         Δημοσίευμα 1, Δημοσίευμα 2, Δημοσίευμα 3, Δημοσίευμα 4, Δημοσίευμα 5, Δημοσίευμα 6, Δημοσίευμα 7,  
Τρίκαλα:       Δημοσίευμα 1, Δημοσίευμα 2 

Τρίπολη:     Δημοσίευμα 1, Δημοσίευμα 2, Δημοσίευμα 3, Δημοσίευμα 4, Δημοσίευμα 5 

Χαλκίδα:     Δημοσίευμα 1, Δημοσίευμα 2, Δημοσίευμα 3 

Χανιά:         Δημοσίευμα 1, Δημοσίευμα 2, Δημοσίευμα 3 

 
Βιωσιμότητα της Δράσης 
Η Δράση «Προαγωγή Υγείας των παιδιών Ρομά» πέρα από τη βραχυπρόθεσμη βοήθεια που προσφέρει ως προς τη 
διευκόλυνση της διαδικασίας εγγραφής των παιδιών Ρομά στην εκπαιδευτική διαδικασία, αποσκοπεί α) στη 
δημιουργία ενός ισχυρού δικτύου συνεργατών το οποίο θα είναι σε θέση να συνεργάζεται ως προς τα θέματα 

προαγωγής υγείας ευπαθών πληθυσμών ακόμα και μετά το τέλος του Προγράμματος και β) στην ανάδειξη 
ζητημάτων προς επίλυση και καλών πρακτικών προς το κρατικό μηχανισμό πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας ώστε 
να είναι σε θέση να συντονίζει αποτελεσματικά ζητήματα προαγωγής υγείας παιδιών Ρομά στο σύνολο των 
δράσεων υποστήριξης ευπαθών κοινωνικών ομάδων. 
 
Καινοτόμες διαδικασίες 
1. Η ενσωμάτωση των 10 κοινών αρχών ένταξης Ρομά της Ευρωπαϊκής Ένωσης  στις στρατηγικές προσέγγισης 

της Δράσης (The 10 Common Basic Principles on Roma Inclusion, EU, 2010)  
2. Ο Συνδυασμός θεωρίας και πράξης, φέρνοντας σε επαφή εμπειρογνώμονες που βρίσκονται στην αιχμή 
ερευνητικών ζητημάτων που αφορούν την εμβολιαστική κάλυψη ευπαθών κοινωνικών ομάδων (καθηγητές 
πανεπιστημίου, μεταπτυχιακοί φοιτητές και ερευνητές) με το προσωπικό υγειονομικής περίθαλψης στους 
τοπικούς φορείς παροχής υπηρεσιών με σκοπό την επίλυση θεμάτων που αφορούν την προαγωγή υγείας  
παιδιών Ρομά. 

3. Η δυνατότητα απόκτησης επαγγελματικής εμπειρίας σε θέματα προαγωγής υγείας των Ρομά με την 
εμπλοκή στη Δράση από α) τους καταρτιζόμενους διαμεσολαβητές Ρομά στο πλαίσιο του Προγράμματος 
Κατάρτισης Διαμεσολαβητών (ROMED) του Συμβούλιο της Ευρώπης, β) το υγειονομικό προσωπικό (γιατρούς, 

νοσηλευτές, επισκέπτες υγείας, κ.α. 
4. Ανάπτυξη και επέκταση των δικτύων που προωθούν την αποτελεσματική επικοινωνία, το συντονισμό των 
δραστηριοτήτων εμβολιαστικής κάλυψης, τη συνεργασία υπηρεσιών, την ενίσχυση των δεσμών της υγειονομικής 
περίθαλψης, τη διάχυση πληροφοριών και καλών πρακτικών μεταξύ των τοπικών και εθνικών φορέων παροχής 

υγείας. 
5. Προαγωγή της οικογενειακής προσέγγισης  στην υγειονομική περίθαλψη 
6. Συγκρότηση της βάσης ενός εθνικού συστήματος δεδομένων για μια αποτελεσματική προσέγγιση 
παροχής πρωτοβάθμιας φροντίδας παιδιών Ρομά. 
 
Αναδυόμενα θέματα για περαιτέρω ανάπτυξη 

1. Επικαιροποιημένη συλλογή δεδομένων σχετικά με τους οικισμούς/καταυλισμούς Ρομά στην Ελλάδα 

(αριθμός οικισμών/καταυλισμών, γεωγραφική θέση, αριθμός διαμενόντων, αριθμός παιδιών, 

αριθμός οικογενειών, κτλ.), καθώς και των τοπικών μονάδων ή ΜΚΟ οι οποίοι θα μπορούσαν να 

λειτουργήσουν σαν φορείς αναφοράς για τον εκάστοτε οικισμό/καταυλισμό  

2. Καθορισμός συγκεκριμένης τοπικής μονάδας υγείας ή φορέα ΜΚΟ για τον συστηματικό και συνεχή εμβολιασμό 
των παιδιών κάθε συγκεκριμένου οικισμού, με καθορισμό υπευθύνου ατόμου καθώς και συγκεκριμένων 

διαδικασιών εμβολιασμού (τόπος, χρόνος, κλπ.), ώστε να μην υπάρχουν επικαλύψεις και να μην «ξεφεύγουν» 
οικισμοί/καταυλισμοί  

3. Προσδιορισμός των στρατηγικών για την προώθηση της γονεϊκής εμπλοκής σε προγράμματα εμβολιασμού 
παιδιών Ρομά, με στόχο την ενδυνάμωση των αποφάσεών τους σε θέματα υγειονομικής περίθαλψης 

4. Εξειδικευμένη κατάρτιση διαμεσολαβητών Ρομά σε θέματα παροχής υπηρεσιών υγείας 
5. Εκπαίδευση των επαγγελματιών υγείας σε θέματα εμβολιασμών και γενικότερης παροχής υπηρεσιών 

πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας στο πεδίο  
6. Προώθηση ζητημάτων και καλών πρακτικών προαγωγής υγείας στο χώρο του σχολείου 

7. Ανάπτυξη ηλεκτρονικού κόμβου με στόχο την ενημέρωση και ανταλλαγή πληροφοριών σχετικά  με τα 

ζητήματα προαγωγής υγείας Ρομά 
 
Επικοινωνία: 
210 7277723 ,   210 7277522 
arcoudis@hotmail.com ,   arcoudis@keda.uoa.gr 
ioannapetraki@hotmail.com 
 

   Επόμενο τεύχος – Φεβρουάριος 2013  (σε κυκλοφορία τέλη Μαρτίου )                                                                  
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