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1.  Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής 

To Κέντρο Υγείας του 

Παιδιού Καισαριανής είναι 

ένας χώρος πρωτοβάθμιας 

παιδιατρικής φροντίδας, που, 

από τον Νοέμβριο του 1992, 

παρέχει υπηρεσίες υγείας στην 

κοινότητα της Καισαριανής και 

παράγει επιστημονικό έργο. 

Πρόκειται για ένα πρόγραμμα 

πιλότο της Διεύθυνσης 

Κοινωνικής και Αναπτυξιακής 

Παιδιατρικής του Ινστιτούτου 

Υγείας του Παιδιού σε 

συνεργασία με το Δήμο 

Καισαριανής.  

 

 

 

 

  



2.  Η ιδέα για τη δημιουργία 

Η λειτουργία του Κέντρου Υγείας του Παιδιού αποτελεί μια καινοτόμο προσέγγιση εφαρμογής στην ελληνική 

πραγματικότητα του πλαισίου για την Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έτσι όπως διαμορφώθηκε, στη Διεθνή Διάσκεψη 

του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας στη Διακήρυξη της Alma Ata (1978) και του Χάρτη της Ottawa (1986) για την 

Προαγωγή της Υγείας. 

 

Σύμφωνα με τη Διακήρυξη της Alma Ata  η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας: 

o «….αποτελεί βασική υγειονομική μέριμνα, η οποία στηρίζεται σε επιστημονικά τεκμηριωμένες πρακτικές και σε 

κοινωνικά αποδεκτές μεθόδους και τεχνολογίες. Η φροντίδα αυτή είναι προσβάσιμη από το σύνολο των πολιτών της 

κοινότητας και των οικογενειών τους….» 

o «…..εστιάζει στα κύρια προβλήματα υγείας της κοινότητας, παρέχοντας ανάλογες υπηρεσίες προαγωγής υγείας, 

πρόληψης, θεραπείας και αποκατάστασης.» 

o «……στηρίζεται, τόσο σε τοπικό, όσο και σε επίπεδο παραπομπής, σε εργαζόμενους υγείας, συμπεριλαμβανομένων 

ιατρών, νοσηλευτών, μαιών, παραϊατρικού προσωπικού και κοινωνικών λειτουργών, όπως επίσης και πρακτικών 

θεραπευτών εφόσον χρειάζεται, κατάλληλα κοινωνικά και πρακτικά εκπαιδευμένων, προκειμένου να εργάζονται ως 

ομάδα υγείας και να ανταποκρίνονται στις ανάγκες που εκφράζει η κοινότητα.» 

 

 

 

 

 

  



 

Σύμφωνα με το καταστατικό της Ottawa οι δράσεις για την προαγωγή υγείας συμπεριλαμβάνουν: 

 Τη θέσπιση «υγιών» νομοθεσιών 

(build healthy public policy)  

 Τη δημιουργία υποστηρικτικού 

περιβάλλοντος (create supportive 

environments)  

 Την ενίσχυση της κοινοτικής 

δράσης (strengthen community 

action)  

 Την ανάπτυξη των προσωπικών 

ικανοτήτων (develop personal 

skills)  

 Τον επαναπροσανατολισμό των 

ιατρικών υπηρεσιών (reorient 

health services)  

 

 

 

 

  



Δηλαδή… 

Οι βασικές αρχές που πρέπει να πληροί η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας είναι: 

Η εύκολη πρόσβαση, δηλαδή να μην υπάρχει οικονομικό ή γεωγραφικό εμπόδιο.  

Η κοινοτική συμμετοχή, γιατί τα άτομα και οι κοινότητες επιμερίζονται την ευθύνη για τα θέματα 

υγείας, που τους αφορούν.  

Η προαγωγή της υγείας, δηλαδή η προσπάθεια ενδυνάμωσης των ατόμων να βελτιώσουν και να 

ελέγξουν την υγεία τους. 

Η ανάλογη τεχνική και επιστημονική υποδομή, που θα πρέπει να είναι οικονομικά ανεκτή και 

κοινωνικά αποδεκτή. 

Η διατομεακή συνεργασία, δηλαδή η αποτελεσματική επικοινωνία μεταξύ κυβερνητικών 

υπηρεσιών, Δημοτικών Αρχών και τομέα της υγείας, σχετική με  θέματα που επηρεάζουν την υγεία. 

 

Όμως…  

Η Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας στην Ελλάδα δεν έτυχε ανάλογου σχεδιασμού και εφαρμογής.  

Η ανάγκη για πιλοτική εφαρμογή των διεθνών συστάσεων και διακηρύξεων στην ελληνική 

πραγματικότητα και σε επίπεδο κοινότητας, αλλά και η αποτύπωση της εμπειρίας εφαρμογής τους στην 

πρωτοβάθμια παιδιατρική φροντίδα,  οδήγησε στη συνεργασία του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού με 

τον Δήμο Καισαριανής και στην ίδρυση του  Κέντρου Υγείας του Παιδιού.   

  



3.  Σκοπός  

 Η επιστημονική μελέτη, η 

έγκυρη τυποποίηση και η 

εκπαίδευση στην πρωτοβάθμια 

φροντίδα υγείας και προαγωγή 

υγείας των παιδιών και των 

οικογενειών τους σε κοινοτικό 

επίπεδο. 

 Η επιστημονική μελέτη, η 

έγκυρη τυποποίηση και η 

εκπαίδευση στην αναπτυξιακή 

παιδιατρική στο πλαίσιο της 

πρωτοβάθμιας φροντίδας 

υγείας. 

 Η παροχή εξειδικευμένων 

υπηρεσιών στους παραπάνω 

τομείς στην κοινότητα. 

 

 

 

  



Στόχοι: 

 Η μελέτη και αντιμετώπιση διάφορων προβλημάτων υγείας στο πρωτοβάθμιο επίπεδο. 

 Η μελέτη και τυποποίηση «εργαλείων» προληπτικής και αναπτυξιακής εξέτασης των παιδιών. 

 Η μελέτη και τυποποίηση μεθόδων πρόληψης και προαγωγής της υγείας για διάφορα προβλήματα σε τοπικό επίπεδο. 

 Η ανάπτυξη μεθόδων καταγραφής στοιχείων και περιγραφικής επιδημιολογίας κατάλληλων για τον σχεδιασμό και 

την αξιολόγηση πρωτοβάθμιων υπηρεσιών και δραστηριοτήτων υγείας. 

 Η ανάπτυξη μεθόδων και μοντέλων για 

 την κάλυψη των αναγκών του παιδικού πληθυσμού της περιοχής 

 τη λειτουργία της ομάδας υγείας 

 τη διασύνδεση των υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας με 

κοινοτικές υπηρεσίες ψυχικής υγείας και κοινωνικής πρόνοιας 

 τη διασύνδεση της πρωτοβάθμιας με τη δευτεροβάθμια περίθαλψη 

 την εμπλοκή τοπικών παραγόντων και φορέων στις δραστηριότητες 

υγείας στο τοπικό επίπεδο και γενικότερα την κοινοτική ανάπτυξη και 

συμμετοχή. 

  



4.  Το ανθρώπινο δυναμικό 

Οι διαφορετικές ειδικότητες των επιστημόνων που αποτελούν την ομάδα υγείας είναι απαραίτητη προϋπόθεση για την 

ολιστική αντιμετώπιση των βιολογικών, ψυχοσυναισθηματικών και κοινωνικοοικονομικών αναγκών του παιδιού και για 

την υποστήριξη της οικογένειας. 

 

Η ομάδα υγείας του Κέντρου Υγείας του Παιδιού  

αποτελείται από:    

 παιδίατρους  

 αναπτυξιακή παιδίατρο 

 κοινωνική λειτουργό 

 ψυχολόγο  

 ανθρωπολόγο  

 επισκέπτρια υγείας 

 γραμματέα 

 

 

 

Η επιστημονική υπεύθυνη του Κέντρου Υγείας του Παιδιού και Διευθύντρια της Διεύθυνσης Κοινωνικής και 

Αναπτυξιακής Παιδιατρικής του Ινστιτούτου Υγείας του Παιδιού είναι η αναπτυξιακή παιδίατρος Ιωάννα Αντωνιάδου-

Κουμάτου. 

  



5.  Το έργο και η δραστηριότητα του Κέντρου Υγείας του Παιδιού 

 

Τους βασικούς άξονες λειτουργίας του Κέντρου Υγείας αποτελούν: 

α.  Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του παιδιού. 

β.  Οι δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα. 

γ.  Το πρόγραμμα εθελοντισμού. 

δ.  Η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας. 

 
 

 

  



α.  Η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας του παιδιού 

Στα πλαίσια της ολοκληρωμένης, ολιστικής, προληπτικής φροντίδας των παιδιών και της υποστήριξης των οικογενειών 

τους: 

 Λειτουργεί παιδιατρικό ιατρείο*, όπου γίνεται 

παρακολούθηση της υγείας των παιδιών, 

εμβολιασμοί, έκτακτα περιστατικά και υποστήριξη 

των γονιών στο μεγάλωμα των παιδιών τους. 

 

 

 

 

 

 

 

 * 3.000 παιδιά, έχουν  ενεργό αριθμό μητρώου στο παιδιατρικό ιατρείο.  

 Την τελευταία πενταετία έχουν πραγματοποιηθεί περί τις 8.000 ιατρικές επισκέψεις. 

 

  

  



 

 

 Λειτουργεί αναπτυξιακό ιατρείο*, όπου γίνεται αναπτυξιακή αξιολόγηση και διαγνωστική εκτίμηση παιδιών με 

καθυστέρηση λόγου, δυσκολίες 

επικοινωνίας και κοινωνικότητας, 

καθυστέρηση αδρής ή λεπτής 

κινητικότητας και  μαθησιακές 

δυσκολίες.  

 

 

 
* Την τελευταία πενταετία έχουν 
πραγματοποιηθεί πάνω από 2.000 
αξιολογήσεις και συνεργασίες με 
άλλους φορείς. 

  



 Γίνονται επισκέψεις στο σπίτι από την επισκέπτρια υγείας για την προαγωγή του μητρικού θηλασμού και 

την υποστήριξη των γονιών στο μεγάλωμα των παιδιών τους. 

 Λειτουργεί ψυχολογική υπηρεσία* 

o Γίνονται διαγνωστικές ή/και ψυχοθεραπευτικές συνεδρίες με παιδιά, εφήβους, γονείς για θέματα που αφορούν σε 

διαταραχές της ψυχοσυναισθηματικής ανάπτυξης.  

o Ομάδες ευαισθητοποίησης γονέων σε θέματα ανάπτυξης του παιδιού και λειτουργικών οικογενειακών σχέσεων 

o Εκπαίδευση εκπαιδευτικών σε θέματα επικοινωνίας και δυναμικής της ομάδας-τάξης και επίλυσης συγκρούσεων 

στο σχολικό πλαίσιο. 

 Λειτουργεί κοινωνική υπηρεσία**  

o Παρέχεται κοινωνική εργασία και ψυχοκοινωνική υποστήριξη οικογενειών σε πρωτοβάθμιο επίπεδο 

o Γίνεται διασυνδετική εργασία με άλλους πρωτοβάθμιους και δευτεροβάθμιους φορείς υγείας και πρόνοιας 

o Οργανώνονται προγράμματα εθελοντισμού στα πλαίσια της κοινοτικής ανάπτυξης και συμμετοχής 

 

 
 
 

* Την τελευταία πενταετία καταγράφηκαν στην ψυχολογική υπηρεσία 330 οικογένειες, με τις οποίες έχουν πραγματοποιηθεί 
περί τις 1.800 συνεδρίες. 
 
**Την τελευταία πενταετία υποστηρίχθηκαν περισσότερες από 500 οικογένειες μέσα από τις διάφορες δράσεις που 
αναπτύσσονται από την κοινωνική υπηρεσία. 

  



β. Οι δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας στην κοινότητα 

Οι δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας σχεδιάζονται σύμφωνα με τα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα και τις 

ανάγκες της κοινότητας, όπως αυτές διαμορφώνονται από τη σταθερή συνεργασία με τους τοπικούς φορείς και την 

εκπαιδευτική κοινότητα. 

 Δράσεις αγωγής και προαγωγής της υγείας σε συνεργασία με τα σχολεία της περιοχής και άλλους φορείς. 

o Προληπτικό πρόγραμμα κατά του AIDS και των σεξουαλικά μεταδιδόμενων νοσημάτων 

o Πρόγραμμα με θέμα τις αλλαγές στο σώμα στην εφηβεία 

o Πρόγραμμα αγωγής υγείας για την πρόληψη του εκφοβισμού και την προώθηση της ειρηνικής συνύπαρξης στο 

σχολείο 

o Προγράμματα για το κάπνισμα, το περιβάλλον, τη διατροφή, τα ατυχήματα 

o Αντιφυματικός εμβολιασμός 

o Προγράμματα επιμόρφωσης καθηγητών 

  



 Δημιουργία εκπαιδευτικού υλικού αγωγής της υγείας. 

 

 

Περιβάλλον και υγεία 

 

 

 

Η υγιεινή των δοντιών 

  



Η ασφάλεια στο αυτοκίνητο  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

  



 Συμμετοχή στα προγράμματα του Ευρωπαϊκού Δικτύου Σχολείων για την Υγεία στην Ευρώπη. 

o Εκπαίδευση-επιμόρφωση εκπαιδευτικών και μαθητών σε θέματα αγωγής υγείας, διαπολιτισμικής ταυτότητας, 

πολιτισμού και υγείας με συμμετοχικές μεθόδους. 

o Παραγωγή κοινωνικών οπτικοακουστικών μηνυμάτων για θέματα δημόσιας υγείας. 

o Εκπαίδευση στη χρήση οπτικοακουστικών μέσων και διαδικτυακής τεχνολογίας στην προαγωγή της υγείας σε 

παιδιά και εφήβους στην κοινότητα.  

o Συμμετοχή σε ερευνητικά και ευρωπαϊκά προγράμματα  προαγωγής της υγείας. 

 

 

 

 

 

 

 

  



 Έχουν πραγματοποιηθεί  φεστιβάλ με την ενεργό συμμετοχή της κοινότητας της Καισαριανής σε επίπεδο 

ατόμων και φορέων με κεντρικό άξονα ένα θέμα υγείας π.χ. εμβόλια, παιδικό ατύχημα, διατροφή, 

οδοντική υγεία κλπ.  

  



γ. Το πρόγραμμα εθελοντισμού 

Η Ομάδα Εθελοντών Κοινωνικής Στήριξης, οργανώθηκε το 2007, με τον συντονισμό και την εποπτεία της 

κοινωνικής λειτουργού και της ψυχολόγου  με στόχο την ενεργοποίηση της κοινότητας σε κοινωνικά θέματα. 

Οι δράσεις της αφορούν στην υποστήριξη οικογενειών με ψυχοκοινωνικές δυσκολίες και σοβαρά οικονομικά 

προβλήματα και στην ενίσχυση μαθητών με δυσκολίες στο σχολείο. 

Τα μέλη της έχουν συνεχιζόμενη εκπαίδευση και το έργο της συντονίζεται και αξιολογείται σε τακτές συναντήσεις. 

 

  



δ. Η εκπαίδευση επαγγελματιών υγείας 

Στο Κέντρο Υγείας του Παιδιού γίνεται εκπαίδευση 

επαγγελματιών υγείας και φοιτητών (π.χ. φοιτητές από 

τις σχολές Επισκεπτών Υγείας και Κοινωνικής 

Εργασίας, φοιτητές από την Ιατρική Σχολή, παιδίατροι, 

μεταπτυχιακοί φοιτητές από την Εθνική Σχολή 

Δημόσιας Υγείας). Η εκπαίδευση  αφορά  στις μεθόδους 

καλής πρακτικής στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας 

των παιδιών, στην αναπτυξιακή παιδιατρική και στην 

αγωγή και προαγωγή της υγείας σε ατομικό επίπεδο και 

σε επίπεδο κοινότητας.  

 

 

 

  



6.  Σημασία της λειτουργίας του Κέντρου Υγείας του Παιδιού 

Ο σχεδιασμός αποτελεσματικών υπηρεσιών πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας αποτελεί σήμερα βασική προτεραιότητα  στο 

σύστημα υγείας της χώρας μας. Προς την κατεύθυνση αυτή κινείται το Υπουργείο 

Υγείας. Το έργο που έχει επιτελέσει το Κέντρο Υγείας του Παιδιού Καισαριανής 

αποτελεί σημείο αναφοράς για την προτυποποίηση της πρωτοβάθμιας 

παιδιατρικής φροντίδας στην κοινότητα. Παράλληλα αποτελεί και πλαίσιο 

εκπαίδευσης επαγγελματιών υγείας. 

Διαχρονικά, το έργο και οι δράσεις του 

Κέντρου Υγείας αναπτύσσονται διαρκώς 

με αποτέλεσμα οι χρήστες των 

υπηρεσιών του να έχουν σημαντικά 

αυξηθεί. Επιπλέον τα τελευταία χρόνια, 

εξαιτίας των κοινωνικών αναγκών που 

έχει δημιουργήσει η οικονομική κρίση,  

αυξάνονται τα αιτήματα για όλες τις 

παροχές του Κέντρου Υγείας. Ως φορέας 

της κοινότητας οφείλει να 

ανταποκρίνεται στις ανάγκες των 

πολιτών, αλλά και των πλαισίων (πχ. 

σχολεία, παιδικοί σταθμοί). 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

                                


