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Η ςυμμετοχι ςτθν εκςτρατεία προλθπτικισ ιατρικισ Θράκθ 2013 ξεκίνθςε τθν Σετάρτθ 25 Μαρτίου
2013 ζωσ και τθν Παραςκευι 29 Μαρτίου 2013. Η δράςθ περιελάμβανε προλθπτικζσ εξετάςεισ ςε
μειονοτικά ςχολεία (κυρίωσ δθμοτικά αλλά και Γυμνάςια )του νομοφ Ξάνκθσ ςτα Πομακοχϊρια αλλά
και ςε καταυλιςμό Ρομά τθσ περιοχισ. Η ςυμμετοχι ςτθν δράςθ είναι εκελοντικι. Η γ παιδιατρικι
κλινικι ςυμμετζχοντασ ςτθν δράςθ ζςτειλε τουσ φοιτθτζσ Καρακίτςο Ηλία , οϊλοφδθ Παναγίωτθ και
Βουλουτάκθ Μαρία 6ο ετείσ φοιτθτζσ τθσ κλινικισ χωριςμζνουσ ςε δφο ομάδεσ ( Δευτζρα με Σετάρτθ
και Σετάρτθ με Παραςκευι) να πάρουν μζροσ ςτα πλαίςια τθσ κλινικισ τουσ άςκθςθσ. Παρακάτω
παρακζτω τισ δραςτθριότθτεσ αλλά και το πρόγραμμα τθσ δράςθσ ανάλογα με τον φοιτθτι που
ςυμμετείχε.

Στοιλοφδησ Παναγίωτησ ΑΕΜ 29539
Δευτέρα 25 Μαρτίου 2013
Σο βράδυ τθσ 25θσ Μαρτίου ταξίδεψα ςτθν Ξάνκθ μζςω ΚΣΕΛ με τθ ςυμφοιτιτριά μου Μ. Βουλουτάκθ.
Εκεί ςυναντθκικαμε με τθν κ .Βλάχου, αρχθγό τθσ αποςτολισ, θ οποία μασ καλοςϊριςε και μασ ζδωςε
οδθγίεσ για τθν επόμενθ μζρα.

Τρίτη 26 Μαρτίου 2013
Ξεκινιςαμε ςτισ 8.30 με ποφλμαν για το χωριό Κζνταυροσ του Ν. Ξάνκθσ ςτο οποίο διαμζνουν
μουςουλμάνοι Ζλλθνεσ. Μετά τθν άφιξι μασ ςτο 6κζςιο δθμοτικό ςχολείο δοκθκαν εντολζσ και
οδθγίεσ ςτον κακζνα από τθν κ. Βλάχου. Οργανϊκθκαν οι τάξεισ ςτα τμιματα: παιδιατρικό,
ορκοπεδικό, οφκαλμολογικό, καρδιολογικό,ακτινολογικό, οδοντιατρικό Εμείσ ςυμμετείχαμε ςτο
ορκοπεδικό. Εξετάςαμε μαηί με τον ορκοπεδικό 130 παιδιά. Πιο ειδικά κάναμε κλινικι εξζταςθ για
πλατυποδία, ραιβοιπποποδία, ς. εξάρκρθμα ιςχίου, ςυγγενείσ ανωμαλίεσ, ςκολίωςθ, κφφωςθ, ενϊ
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παράλλθλα εξετάηαμε τισ μθτζρεσ για οςτεοπόρωςθ μζςω ειδικοφ φορθτοφ μθχανιματοσ. τισ 7 μ.μ.
και αφοφ τελειϊςαμε το ζργο μασ, επιςτρζψαμε ςτθν Ξάνκθ για ξεκοφραςθ.

Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
Ξεκινιςαμε ξανά ςτισ 8.30 με προοριςμό και πάλι τον Κζνταυρο.Αυτι τθ φορά εξετάςαμε παιδιά
πζμπτθσ και ζκτθσ δθμοτικοφ κακϊσ και νιπια-προνιπια.Αυτι τθ φορά το ζργο μασ ιταν πιο δφςκολο
γιατί εξετάςαμε περιςςότερα παιδιά. Βοθκιςαμε ςτο παιδιατρικό τμιμα ςτθ λιψθ του ιςτορικοφ, τθ
διεκπεραίωςθ τθσ κλινικισ εξζταςθσ και τθ μζτρθςθ φψουσ και βάρουσ. το καρδιολογικό τμιμα
κάναμε καρδιολογικι εξζταςθ ακοφγοντασ καρδιακοφσ ιχουσ και ψθλαφϊντασ αρτθρίεσ. το
οφκαλμολογικό βοθκιςαμε κυρίωσ κατά τθν εξζταςθ τθσ οπτικισ οξφτθτασ και του ςτραβιςμοφ. Σζλοσ,
ςυμμετείχαμε ξανά και ςτο ορκοπεδικό ιατρείο. τισ 7μ.μ. αναχωριςαμε για τθν πόλθ τθσ Ξάνκθσ για
ξεκοφραςθ και προετοιμαςία για επιςτροφι ςτθ Θες/νίκθ το πρωί τθσ επομζνθσ.

Βουλουτάκη Μαρία ΑΕΜ 29295
Τρίτη 26 Μαρτίου 2013
Αρχικά, τθν Σρίτθ αφοφ πιραμε πρωινό, ξεκινιςαμε ςτισ 8.30 από το ξενοδοχείο «Ζλενα», όπου
διαμζναμε, για το πομακοχϊρι Κζνταυροσ του νομοφ Ξάνκθσ. Μετά από διαδρομι μιςισ ϊρασ
φτάςαμε ςτο ςχολείο όπου τα παιδιά και οι δάςκαλοι μασ υποδζχτθκαν με μεγάλθ χαρά. Αφοφ
οργανϊκθκε θ ομάδα, από τισ δζκα περίπου θ ϊρα και μετά παρακολοφκθςα το παιδοορκοπεδικό
ιατρείο, όπου είχα τθν ευκαιρία να εξετάςω παιδιά για πλατυποδία, ραιβοιπποποδία, κφφωςθ,
ςκολίωςθ, βλαιςογονία, ραιβογονία, ςυγγενζσ εξάρκρθμα ιςχφου ι κάποια άλλθ ςυγγενισ πάκθςθ.
Εξετάςτθκαν 140 παιδιά. Επίςθσ, ζγινε μζτρθςθ οςτικισ μάηασ ςε περίπου 30 μθτζρεσ, που ιταν
μεγαλφτερθσ θλικίασ ι παραπονιόντουςαν για οςτικά άλγθ. Πζρα από τθν εξζταςθ των παιδιϊν
ςυμμετείχα ςτθν καταγραφι των περιςτατικϊν για ςτατιςτικοφσ λόγουσ. το ςχολείο μείναμε μζχρι τισ
7 περίπου θ ϊρα, όταν και ξεκινιςαμε για το ξενοδοχείο. Αφοφ γυρίςαμε ςτο ξενοδοχείο είχαμε χρόνο
να ξεκουραςτοφμε και ςτισ 8.30 ςερβιρίςτθκε βραδυνό φαγθτό, κατά τθ διάρκεια του οποίου είχε τθν
ευκαιρία θ ομάδα να ςυηθτιςει τυχόν προβλιματα που αντιμετϊπιςε, όπωσ και τισ γενικότερεσ
εντυπϊςεισ τθσ πρϊτθσ μζρασ ςτον Κζνταυρο. τθν ςυνζχεια ξεκουραςτικαμε προκειμζνου να ζχουμε
δυνάμεισ για τθν επόμενθ μζρα!
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
Σθν επόμενθ μζρα ξεκινιςαμε πάλι ςτισ 8.30 αφοφ πιραμε πρωινό. Αυτιν τθν φορά ιμουνα αρχικά για
τρεισ περίπου ϊρεσ ςτο παιδοκαρδιολογικό, όπου ζκανα με τθ βοικεια του καρδιολόγου καρδιολογικι
εξζταςθ και ςυγκεκριμζνα καρδιογραφιματα, ακρόαςθ καρδιακϊν βαλβίδων και ςφγχρονθ φθλάφθςθ
κερκιδικισ και μθριαίασ ςτα παιδιά. Σο διάςτθμα που ιμουνα μαηί με τον καρδιολόγο εξζταςα περίπου
30 παιδιά. Επίςθσ, είδα υπερθχογράφθμα κοιλίασ ςε δφο παιδιά, εφόςον ο ακτινολόγοσ ιτανε ςτθν
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ίδια αίκουςα με τον καρδιολόγο και ζκανε υπερθχογραφιματα, όταν υπιρχε το αντίςτοιχο
παραπεμπτικό. τθν ςυνζχεια ιμουν μαηί με τουσ παιδιάτρουσ , όπου ζκανα ακρόαςθ αναπνευςτικοφ
και καρδιάσ ςε λίγα παιδάκια. Ωςτόςο υπιρχε ιδθ ικανοποιθτικόσ αρικμόσ ατόμων ςτο παιδιατρικό
τμιμα, οπότε πζραςα τον υπόλοιπο χρόνο μου ςτο παιδοορκοπεδικό, όπου χρειαηόντουςαν βοικεια
με τθν καταγραφι των περιςτατικϊν. Αυτι τθ μζρα εξετάςαμε περίπου 160 παιδιά, αλλά ζγινε μζτρθςθ
οςτικισ μάηασ ςε λιγότερεσ μθτζρεσ ςε ςχζςθ με τθν προθγοφμενθ μζρα. Μάλιςτα, περίπου ςτισ 5 ζγινε
θ παράςταςθ του κλόουν, τθν οποία τα παιδιά περίμεναν με μεγάλθ αγωνία και ςτθν οποία
ςυμμετείχαμε ο κακζνασ με τον τρόπο του! τθ ςυνζχεια μοιράςτθκαν δϊρα ςτα παιδιά και ςτισ 7
αποχωριςαμε. Σο ίδιο βράδυ ζπρεπε να πάρω το λεωφορείο για τθν Θεςςαλονίκθ, κακϊσ τισ επόμενεσ
μζρεσ είχε προγραμματιςτεί να ζρκουν οι αντικαταςτάτεσ μασ!

Καρακίτςοσ Ηλίασ ΑΕΜ 29632
Τετάρτη 27 Μαρτίου 2013
Μετάβαςθ από τθν Θεςςαλονίκθ ςτθν Ξάνκθ όπου ςυναντθκικαμε και γνωριςτικαμε με τουσ
υπεφκυνουσ τθσ αποςτολισ. Σο ξενοδοχείο ιταν ςτο κζντρο τθσ πόλθσ (hotel Ελενα) και οι ςυνκικεσ
πάρα πολφ καλζσ. Οι υπεφκυνοι ιδιαίτερα ευχάριςτοι και κατατοπιςτικοί μασ ενθμζρωςαν για τθν
δράςθ. τθν ςυνζχεια υπιρχε δείπνο ςτο ξενοδοχείο. Η μεταφορά θ διαμονι κακϊσ και το φαγθτό
ιταν δωρεάν.
Πέμπτη 28 Μαρτίου 2013
Η θμζρα ξεκίνθςε με πλιρεσ πρωινό ςτο ξενοδοχείο ςτισ 7.30 το πρωί. τισ 8.30 μασ παρζλαβε
λεωφορείο το οποίο μασ μετζφερε ςτον προοριςμό μασ που ιταν το χωριό Γλαφκθ ( θ Γλαφκθ είναι ζνα
από τα μειονοτικά χωριά τθσ Ξάνκθσ όπου κατοικοφν αποκλειςτικά Πομάκοι, απζχει από ςτθν Ξάνκθ 24
χιλιόμετρα και ο χρόνοσ που κάναμε για να φτάςουμε ιταν 40 λεπτά περίπου) Ο εξοπλιςμόσ
ξεφορτϊκθκε ςε αίκουςεσ του 6/Θ Μ/ΚΟ Δθμοτικό ςχολείο Γλαφκθσ. Ο εξοπλιςμόσ ξεφορτϊκθκε από
το λεωφορείο και θ κάκε τάξθ μετατράπθκε ςε ζνα ιατρείο. Τπιρχε δυνατότθτα ςυμμετοχισ ςε
διάφορα ιατρεία ( καρδιολογικό, οκφαλομολογικό, παιδιατρικό, οδοντιατρικό).
Εγϊ ξεκίνθςα με το οφκαλμολογικό ιατρείο. Γινότανε εξζταςθ για οπτικι οξφτθτα , ζλεγχοσ για
ςτραβιςμό, βυκοςκόπθςθ κακϊσ και ζλεγχοσ με ςχιςμοειδι λυχνία. Τπιρχε θ δυνατότθτα από τον
φοιτθτι να εξετάςει και να δει όλα τα παιδιά και γινότανε ςυηιτθςθ ςε περίπτωςθ που εμφανιηότανε
κάποιο περιςτατικό. Πολφ ςθμαντικό επίςθσ ιταν θ κατανόθςθ τθσ φυςιολογικισ εικόνασ τθσ όραςθσ
ενόσ παιδιοφ. Εξετάςτθκαν παιδιά δθμοτικοφ και ςυγκεκριμζνα τθσ πρϊτθσ τρίτθσ και ζκτθσ δθμοτικοφ.
Εξετάςτθκαν ςυνολικά 80 παιδιά. Πολλά από αυτά τα παιδιά δεν είχαν επιςκεφτεί ποτζ οφκαλμίατρο
και ςτθρίηονταν αποκλειςτικά ςτθν δράςθ . Η εξζταςθ τελείωςε γφρω ςτισ 5 το απόγευμα που πάλι με
λεωφορείο οδθγθκικαμε ςτο ξενοδοχείο. τθν ςυνζχεια ακολοφκθςε διάλλειμα για ξεκοφραςθ. Σο
βράδυ υπιρχε δείπνο ςε εςτιατόριο τθσ πόλθσ.
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Παραςκευή 29 Μαρτίου 2013
Η μζρα ξεκίνθςε 7.30 το πρωί με πρωινό. 8.30 το λεωφορείο μασ παρζλαβε και πάλι για Γλαφκθ. Σθν
Παραςκευι ςυμμετείχα ςτο παιδιατρικό ιατρείο. Με τθν κακοδιγθςθ ενόσ πολφ ζμπειρου ειδικοφ
γινότανε ςε όλα τα παιδιά ακρόαςθ καρδίασ, πνευμόνων , αυτιϊν και λαιμοφ . Σα παιδιά πρϊτα
πζρναγαν από άλλουσ εκελοντζσ που ςυμπλιρωναν μια καρτζλα με φψοσ, βάροσ, ςφίξεισ, αρτθριακι
πίεςθ και οξυγόνο με αποτζλεςμα όταν ερχόταν το παιδί να υπάρχει μια εικόνα για τθν ανάπτυξθ του
και τθν πορεία του από τθν προθγοφμενθ φορά που εξετάςτθκε. Για ακόμα μια φορά το πλζον
ςθμαντικό ιταν ότι ζγινε διαχωριςμόσ του φυςιολογικοφ από το πακολογικό. Εξετάςτθκαν περίπου 90
παιδιά. Ακοφγοντασ ςυνζχεια φυςιολογικοφσ ιχουσ όταν εμφανιηόταν κάποιοσ πακολογικόσ γινόταν
ιδιαίτερα ευδιάκριτοσ. Πολφ ςθμαντικό επίςθσ ιταν θ κατανόθςθ του προγραμματιςμοφ των εμβολίων.
Αν και θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των παιδιϊν ιταν εμβολιαςμζνα δεν ζλλειπαν και αυτά που είχαν
παραλείψει δόςεισ θ τα είχαν κάνει με λάκοσ ςειρά με αποτζλεςμα να χρειάηεται να βγει πρόγραμμα
με θμερομθνίεσ καινοφργιεσ που να μπορεί να κάνει το κάκε εμβόλιο. το τζλοσ τθσ θμζρασ τον χϊρο
επιςκζφτθκε 1 πρϊτθ τάξθ λυκείου του χωρίου. Σα παιδιά αυτά πιο μεγάλα ςε θλικία εξετάςτθκαν από
παιδοχειρουργό για ςκολίωςθ (θ οποία μου ζδειχνε όλεσ τισ περιπτϊςεισ αναλυτικά, πωσ μετροφςαμε
το φψοσ των ϊμων και πωσ με διάφορεσ κινιςεισ , όπωσ επίκυψθ , γινόταν εμφανισ) κακϊσ και ζγινε
ενθμζρωςθ ςτα κορίτςια για τον HPV και για τισ διαταραχζσ διατροφισ παρουςία μου. τθν ςυνζχεια
υπιρχε παράςταςθ με κλόουν όπου μοιράςτθκαν δϊρα ςτα παιδιά που φάνθκαν να το διαςκεδάηουν
πολφ. Σζλοσ επιςτρζψαμε ςτθν Ξάνκθ ςτισ 6 το απόγευμα όπου και αναχωριςαμε για Θεςςαλονίκθ.

T

ελικά θ εμπειρία ιταν μοναδικι. Οι αρικμοί των παιδιϊν αλλά και θ ςωςτι κακοδιγθςθ των
γιατρϊν βοικθςαν πολφ ϊςτε να γίνουν καλφτερα κατανοθτά πολλά πράγματα ςτθν κλινικι
εξζταςθ. Ιδιαίτερα ο διαχωριςμόσ του πακολογικοφ με το φυςιολογικό ιταν μοναδικόσ. Εκτόσ όμωσ τθσ
εκπαιδευτικισ διαδικαςίασ ιταν και πρϊτθσ τάξεωσ ευκαιρία να ζρκουμε ςε επαφι με τον εκελοντιςμό
ςε μία ευαίςκθτθ γωνιά τθσ πατρίδασ μασ , μζςα από μια οργάνωςθ θ οποία πραγματικά λειτουργεί
ςωςτά και παράγει ζργο. “Να ξαναρκείτε” φϊναηαν τα παιδιά κακϊσ φεφγαμε και πιςτεφω ότι αξίηει
να τα ακοφςουμε να και ςυνεχίςουν να πθγαίνουν φοιτθτζσ ςτισ δράςεισ όπου και όποτε είναι εφικτό.

