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     Θέμα: «Προληπτικός Ιατρικός Έλεγχος μαθητών/τριών 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας – 
ευχαριστήρια επιστολή» 
 

Σας ενημερώνουμε για την επιτυχή ολοκλήρωση μιας ακόμη δράσης – 

εκδήλωσης του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας και του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων του 

σχολείου, σε συνεργασία με το Γ. Νοσοκομείο Δράμας, με θέμα «Προληπτικός 

Ιατρικός Έλεγχος μαθητών/τριων του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας», στα πλαίσια της 

Εβδομάδας Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας 2017 – 2018. 

Στις 17, 19 και την Παρασκευή 20/04/2018, κλιμάκιο ιατρών του Γ. 

Νοσοκομείου Δράμας επισκέφθηκε τη σχολική μας μονάδα και διενήργησε 

προληπτικούς ιατρικούς ελέγχους στους μαθητές μας. Συγκεκριμένα, ιατροί 

ειδικοτήτων όπως, οφθαλμίατροι, οδοντίατροι, γενικής ιατρικής, ένας ιατρικός 

επισκέπτης και μια νοσηλεύτρια, εξέτασαν 120 μαθητές του σχολείου μας εντός του 

σχολείου, σε οικείο περιβάλλον και χωρίς να προκληθεί αναστάτωση στην ομαλή ροή 

της λειτουργίας του σχολείου. Οι ιατροί, με την ευκαιρία των εξετάσεων, 

συμπλήρωναν τα Ατομικά Δελτία Υγείας των Μαθητών (Α.Δ.Υ.Μ.), απαραίτητα για 

την εγγραφή των μαθητών στο σχολείο και απάλλαξαν τους γονείς από το 

απαιτούμενο επιπλέον κόστος εξέτασης των παιδιών τους, προκειμένου να 

συμπληρωθεί το Α.Δ.Υ.Μ. Επίσης, συμπλήρωναν στο Βιβλιάριο Υγείας του παιδιού τις 
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εξετάσεις που έγιναν και τις σχετικές διαγνώσεις τους, ενώ ενημέρωσαν και τους 

γονείς των μαθητών, μέσω των ίδιων των μαθητών, για περαιτέρω ιατρική 

διερεύνηση  σε όσες περιπτώσεις κρίθηκε σκόπιμο.  

Το 1ο ΕΠΑ.Λ. Δράμας εξασφάλισε τη γονική συναίνεση για τη διενέργεια των 

εξετάσεων και σε συνεργασία με τη Δ.Δ.Ε. Δράμας την ονομαστική έγκριση -από το 

Υπουργείο Παιδείας- της εισόδου του κλιμακίου ιατρών στη σχολική μονάδα. Τις 

επόμενες ημέρες και με βάση τα συμπληρωμένα Α.Δ.Υ.Μ των μαθητών θα 

ενημερώσει, με κλειστή επιστολή, εκείνους τους γονείς και κηδεμόνες των μαθητών 

μας, για τους οποίους οι ιατροί -κατά τις ιατρικές εξετάσεις- έχουν επισημάνει 

ευρήματα που χρήζουν περαιτέρω ιατρικής διερεύνησης. 

Η σύγχρονη εκπαίδευση έχει ως βασικό σκοπό να προετοιμάσει τους μαθητές 

ώστε να είναι σε θέση να αντιδρούν γρήγορα και να ανταπεξέρχονται στις επιταγές 

των καιρών ως ενεργοί και δυναμικοί πολίτες, με δημοκρατικό ήθος, ηθική και 

γνωστική αυτονομία. Η ανάγκη για συνειδητοποίηση ότι αποτελούμε μέλη ενός 

αδιάσπαστου συνόλου, καθώς και η καλλιέργεια της αντίληψης πως η συλλογική 

δράση συνιστά απάντηση στα σύγχρονα κοινωνικά, πολιτικά και οικονομικά 

παγκόσμια προβλήματα κρίνεται απαραίτητη. Στο προκείμενο πλαίσιο, οι σχολικές 

εκδηλώσεις -χάρη στη θεματολογική τους ποικιλία, την αυξημένη παιδαγωγική τους 

αξία και κυρίως μέσα από την ενεργό συμμετοχή και εμπλοκή των μαθητών- 

αποδεικνύονται ισχυρό εργαλείο κοινωνικής και πολιτισμικής διαπαιδαγώγησης στα 

χέρια του εκπαιδευτικού και συμβάλλουν αποτελεσματικά στην εκπλήρωση του 

πολύπλευρου παιδαγωγικού στόχου του σύγχρονου σχολείου, αφού προάγουν τη 

συμβολή, την ευαισθησία, την υπευθυνότητα και την εργατικότητα όλων των 

συμμετεχόντων. 

Η εκπαιδευτική κοινότητα του 1ου ΕΠΑ.Λ. Δράμας, γονείς, μαθητές/τριες και 

εκπαιδευτικοί, ευχαριστεί όλους τους ιατρούς του Γ. Ν. Δράμας για τη συμμετοχή 

τους στην οικεία δράση του σχολείου και ιδιαίτερα τον διοικητή του Γ. Ν. Δράμας, κ. 

Νικόλαο Λιάτση, όχι μόνο για την άμεση ανταπόκρισή του και την επίσκεψή του στη 

σχολική μας μονάδα, αλλά κυρίως για τη δέσμευσή του η πρωτοβουλία του 1ου 

ΕΠΑ.Λ. Δράμας να γίνει θεσμός και να διευρυνθεί και σε όλα τα Λύκεια της 

Περιφερειακής Ενότητας Δράμας. 



Τέλος, επιθυμούμε να ευχαριστήσουμε και τον Διευθυντή Δευτεροβάθμιας 

Εκπαίδευσης, κ. Σπυρίδωνα Κιουλάνη, για τη συνεργασία και στήριξη της 

πρωτοβουλίας μας, καθώς και τον Υπεύθυνο για τις σχολικές δράσεις της ΔΔΕ, κ. 

Μπαντή Γεώργιο για την αγαστή συνεργασία και τις διευκολύνσεις που μας παρείχε. 

 

 

 O Δ/ντής 
1ου ΕΠΑ.Λ.  Δράμας 

  
 
 

 
Σαλής Αναστάσιος 

 


