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                Σκοπός της επιλογής του θέματος αυτού είναι να κατανοήσουν  θέματα υγείας οι 
          μαθητές. Μέσα από την  έρευνα θα έρθουν σε επαφή με προβλήματα υγείας και με 
          τους χώρους υγείας και πρόνοιας που στόχο έχουν την εξυπηρέτηση του συνόλου. 
                 Γεγονός είναι πως υπάρχει σχετική άγνοια του κόσμου για πολλές ασθένειες. Επειδή 
          δε τα θέματα υγείας  απαιτούν ευαισθησίες και άμεση αντιμετώπιση γνωρίζουμε 
          ότι υπάρχει καθεστώς εκμετάλλευσης των ιατρικών φροντίδων. 
 
                 Με τους μαθητές της Α΄Τάξης θα ασχοληθούμε με την πρωτογενή πρόληψη 
          (ενημέρωση-διάγνωση).Βέβαια γνωρίζαμε προτού ακόμα  ξεκινήσει η εργασία μας ότι 
          οι δομές υγείας υστερούν σε σχέση με τις παρεχόμενες στη Βόρεια Ευρώπη , την 
          Ιαπωνία και τη Β. Αμερική κλπ. 
 
                Αρχικά λοιπόν με τους μαθητές  κάναμε μια ιστορική αναδρομή όσον αφορά 
         την εξελικτική πορεία της ιατρικής επιστήμης  χωρίζοντας τις περιόδους εξέλιξης της. 
         Τονίσαμε τους στόχους της πρωτογενούς φροντίδας (πρόληψης) που είναι: 
          - Η πρόληψη και μείωση νοσημάτων με τροποποίηση παραγόντων και στάσεων ζωής. 
          -Η υιοθέτηση συμπεριφορών και χρήση προληπτικών υπηρεσιών. 
 
          Το βασικό είναι να κατανοήσουν οι μαθητές της Α΄Λυκείου τον τρόπο με τον οποίο 
      δουλεύει η ερευνητική εργασία καθότι πρώτη φορά έρχονται σε επαφή με αυτού του 
      τρόπου εργασίας.  Έτσι διαμορφώσαμε τον τρόπο έρευνας στους τομείς: 
          
        1)  Συλλογή υλικού. 
 
        2)  Επεξεργασία ,ώστε να γίνει επιλογή των κατάλληλων θεματικών ενοτήτων. 
 
        3)  Συγγραφή  κειμένου και σύνταξη βιβλιογραφίας. 
 
        4)  Καταγραφή μέρους του υλικού σε μορφή παρουσίασης power point. 
          
      
            Η ιατρική και τα θέματα υγείας εμπεριέχονται στο τρίπτυχο: Πρωτοβάθμια φροντίδα 
       (πρόληψη)-Δευτεροβάθμια (διάγνωση) και Τριτοβάθμια (θεραπεία). 
 
 



ΠΡΩΤΟΓΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗ 
 

         - Η πρόληψη ως ενημέρωση και η προληπτική διαγνωστική ιατρική 
 
         - Προληπτικές ενημερωτικές  και θεραπευτικές μέθοδοι. 
 
         - Ποιά η σημασία της πρόληψης για καλύτερη υγεία και μακροζωία; 
 
         - Συλλογική ευθύνη απέναντι στην πρόληψη. 
 
         - Γιατί οι Έλληνες δεν παίρνουν στα σοβαρά την πρόληψη και δεν κάνουν εξετάσεις; 
 

 Απαραίτητο  μέρος της έρευνας αυτής είναι και η περιγραφή της λεγομένης  
         πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας (Π.Φ.Υ), ο θεσμός του οικογενειακού γιατρού   
         και η λειτουργία των συμβουλευτικών κέντρων προληπτικής ιατρικής (Σ.ΚΕ.ΠΙ) στους 
         δήμους. Βασικό κομμάτι και οι γραμμές στήριξης παιδιών και εφήβων ως και  
         ενηλίκων ή οικογενειών (ΚΕΕΛΠΝΟ-1056 κλπ). 
 

 
ΟΙ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΕΣ ΙΑΤΡΙΚΕΣ ΠΡΑΞΕΙΣ 

(ΕΜΒΟΛΙΑ) 
 

           Έτσι σταδιακά  ερχόμαστε σιγά-σιγά στην μελέτη των προληπτικών ιατρικών  
        πράξεων ξεκινώντας από τους εμβολιασμούς. Περιγράφουμε: 
 
               Τα σημαντικότερα εμβόλια   
 

 Ονομασία  και τη δράση τους. Πότε πρέπει να  γίνονται. 
 
 Διάκριση των εμβολίων (δραστικότητα -ουσίες-διαχωρισμοί) 
 
 Υποχρεωτικότητα του καθενός. 
 
 Χρονική διάρκεια κάλυψης και επανάληψης αν απαιτείται. 
 
 Ασθένεια την  οποία προλαμβάνει κάθε εμβόλιο. 

               
 

ΠΡΩΤΕΣ ΒΟΗΘΕΙΕΣ 
 
 

               Σπουδαιότατο κομμάτι προληπτικής αντιμετώπισης και ως ενημέρωση και ως  
           αντιμετώπιση  που θα μπορούσε βέβαια να είναι αυτοτελές θέμα εργασίας. 
           Αναλύονται: 
 

 Ο  ορισμός των πρώτων βοηθειών και τι γνωρίζουν οι μαθητές γι΄αυτές. 
 
 Τι σκοπό έχουν οι πρώτες βοήθειες. 
 
 Ποια προγράμματα υπάρχουν εδώ και διεθνώς. 



 Τι περιέχει το φαρμακείο πρώτων βοηθειών και τι άλλος εξοπλισμός 
απαιτείται. 

  Περιγράφονται τα σημαντικότερα είδη ατυχημάτων  
                         ανά ηλικιακή κατηγορία, απασχόληση ή κατάσταση. 
                        
 
 
                        ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΑΠΟ ΕΠΙΒΛΑΒΕΙΣ ΣΥΝΗΘΕΙΕΣ ΖΩΗΣ 
 
 
                     Μεγάλο  κεφάλαιο στον τομέα της προληπτικής ιατρικής  η ενημέρωση 
                  για επιβλαβείς συνήθειες που αφορούν τρόπο ζωής και αποτελούν κοινωνικές πληγές.: 
 

 Αλκοόλ και αλκοολισμός-Κάπνισμα και συνέπειες 
 

 Τροχαία ατυχήματα και επιπτώσεις-Δηλητηριάσεις. 
 
 Ναρκωτικά και AIDS 
 
 Ατομική υγιεινή –Παχυσαρκία και Νευρική ανορεξία. 
 
 Κακή διατροφή - αλόγιστη λήψη φαρμάκων και βιταμινών- άσκοπες δίαιτες. 

 
 

                                     Εκτενώς θα αναλυθεί όλη η παραπάνω θεματολογία: 
 
              - Σε τι οφείλεται ο αλκοολισμός και τι επιπτώσεις έχει σε ατομικό (οικογένεια, υγεία , 
                προσωπικότητα, εργασία και κοινωνικές σχέσεις) και κοινωνικό επίπεδο; πως μπορεί 
                μέσω της γνώσης το άτομο να θωρακισθεί και τι γίνεται με το θέμα απεξάρτηση; 
 
              - Είναι το κάπνισμα επιβλαβής συνήθεια; γιατί οι νέοι καπνίζουν από πολύ νωρίς; Τι 
                ρόλο παίζει η νικοτίνη και πως μπορεί να διακόψει το κάπνισμα κάποιος(-α); ποιά 
                οφέλη αποκομίζει και ποιές ασθένειες συνδέονται μέ αυτό;  
 
              - Η χώρα μας κατέχει ένα θλιβερό ρεκόρ:μια από τις πρώτες θέσεις στην Ευρώπη σε 
                τροχαία ατυχήματα με απώλειες ζωής, τραυματισμούς, αναπηρίες. Η γνώση και 
                εφαρμογή του ΚΟΚ σε συνδυασμό με την  έγκαιρη ιατρική επέμβαση σώζει 
                ανθρώπινες ζωές. Η πολιτεία  οφείλει πλήν της ανακοίνωσης να δημιουργεί   
                πυρήνες πρόληψης και ενημέρωσης σε κάθε χώρο (σχολείο, εργασία κα), 
                ώστε να θωρακίζεται ο πολίτης με γνώση και ν αλλάζει στάσεις ζωής και νοοτροπίες. 
 
              - Όσον αφορά το θέμα ναρκωτικά  κατά καιρούς έχουν γραφεί και ειπωθεί πολλά. 
                Ο ανθός των κοινωνιών χάνεται στην απόγνωση τη μιζέρια και τον αργό θάνατο. 
                Έχουν γίνει βήματα μα χρειάζεται πέρα από την ενημέρωση και τις υπηρεσίες 
                 απεξάρτησης ισχυρή βούληση για να επέλθει ολοκληρωτικό και καίριο χτύπημα στους 
                 δολοφόνους των ανθρώπινων ονείρων. 
 
               - Το  AIDS (σύνδρομο επίκτητης ανοσοποιητικής ανεπάρκειας) στερεί χιλιάδες ζωές  
                από την εμφάνισή του. Δύσκολο ν αντιμετωπίσεις τον ρετροϊό καταστροφέα των Τ 
                λεμφοκυττάρων. Εύκολο αν ο τρόπος ζωής μας δεν συνάδει στην  αμέλεια και τα 



                ιατρικά εργαστήρια προβαίνουν σε λεπτομερείς ελέγχους ,όταν μεταγγίζεται αίμα. 
 
              - Οι Δηλητηριάσεις θα χωριστούν σε τροφικές, φαρμακευτικές, φυτικές κλπ. Η  
                 γνώση (σύνθεση-λήξη) τις  περιορίζει μόνο σε επίπεδο τύχης. 
 
 
              - Η Ατομική υγιεινή έχει να κάνει με την προστασία του οργανισμού μας από μολύνσεις 
                στην καλύτερη ψυχολογία μας, στην αποφυγή μυκητιάσεων και βακτηρίων, στην 
                καλύτερη κοινωνική παρουσία του ατόμου. Η συμβουλευτική πάνω στον τομέα αυτό  
                συμβάλλει σημαντικά στην ενημέρωση και καλύτερη ποιότητα ζωής. 
 
 
              - Δυο εκ διαμέτρου αντίθετα προβλήματα αυτό της παχυσαρκίας  και της νευρικής 
                ανορεξίας που οφείλονται σε οργανικά, ψυχολογικά, νευρολογικά ή και κοινωνικά 
                αίτια και απειλούν τη ζωή, την εμφάνιση κλπ του ατόμου και χρήζουν όχι μόνο 
                ενημέρωσης και γνώσης ,αλλά και ατομικής ή και ιατρικής αντιμετώπισης. 
 
 
 
                Πέρα από τη θεματολογία αυτή οι μαθητές ενημερώνονται και για τα θέματα   
                που αφορούν διαγνώσεις - ασθένειες – θεραπείες και μαθαίνουν εκτός 
                από πληροφορίες και τον τρόπο εργασίας των παιδιών που έχουν και την περσινή  
                εμπειρία.  
 
 
                   Σημαντικό και κοινό στις δυο εργασίες θέμα είναι επίσης αυτό που αφορά τα 
                επίπεδα πρόληψης- διάγνωσης και θεραπείας που σχετίζονται με ευπαθείς 
                κοινωνικές κατηγορίες πληθυσμού (άνεργοι, άστεγοι, φτωχοί, μετανάστες, 
                τοξικομανείς, κάτοικοι απομονωμένων περιοχών, εργάτες , πολυμελείς  οικογένειες 
                νεφροπαθείς, πολυμεταγγιζόμενα άτομα κλπ). 
 
 
 
                    Η τεράστια θεματολογία επιβάλλει προσεκτική επιλογή των σημαντικότερων 
                σημείων. Η κατάρτιση της βιβλιογραφίας  σημαντική και το υλικό παρουσίασης  
               αξιολογείται σε συννενόηση με τους μαθητές. 
 
                  
 
 
 


