ΕΘΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΑΦΑΛΕΙΑ ΣΟ ΝΕΡΟ:
Οργανιςμοί Κφρουσ τθρίηουν τθ ΓΓΔΤ του Τπουργείου Τγείασ

Ξεκίνθςε το "Εκνικό Πρόγραμμα Αςφάλειασ ςτο Νερό" από τθ Γεν. Γραμμ. Δθμόςιασ
Τγείασ του Τπουργείου Τγείασ. Σο A Chance for Children Foundation που ίδρυςε ο
κθνοκζτθσ του Baywatch, το International Swimming Hall of Fame, το Princess Charlene
of Monaco Foundation, τα Διεκνι Βραβεία Giuseppe Sciacca, ΚΕΕΛΠΝΟ, ΕΔΤ, ΕΟΤΔΑ,
Πανελλινιοσ Ιατρικόσ φλλογοσ, ΠΕΝΕΛΦΑ και ΕΕΔΑ, ςτθρίηουν το πρόγραμμα για να
ευαιςκθτοποιιςουν τουσ πολίτεσ ςτα ατυχιματα του νεροφ και τθν ακλθτικι
ναυαγοςωςτικι.
O πνιγμόσ και τα ατυχιματα ςτο νερό, αποτελοφν ςθμαντικό πρόβλθμα δθμόςιασ υγείασ παγκοςμίωσ.
Στθν Ελλάδα, περιςςότεροι από 400 άνκρωποι χάνουν τθν ηωι τουσ ετθςίωσ από πνιγμό. Επίςθσ, ζνα
πλικοσ άλλων ατυχθμάτων, λχ μόνιμθ παράλυςθ ςτθν ςπονδυλικι ςτιλθ από βουτιά, ςοβαρόσ
τραυματιςμόσ ι κάνατοσ από πρόςκρουςθ μθχανοκίνθτου ςκάφουσ με λουόμενο κτλ, μποροφν να
λάβουν χϊρα ςτο νερό.
Στα πλαίςια του Εκνικοφ Σχεδίου για τα Ατυχιματα, θ Γενικι Γραμματεία Δθμόςιασ Υγείασ (ΓΓΔΥ) του
Υπουργείου Υγείασ, υλοποιεί το "Εκνικό Πρόγραμμα Αςφάλειασ ςτο Νερό". Σκοπόσ του είναι να
προςτατευτεί θ δθμόςια υγεία από ατυχιματα ςτο νερό μζςα από τθν ευαιςκθτοποίθςθ των πολιτϊν
ςτουσ κινδφνουσ γφρω από το νερό και τθσ δια βίου ετοιμότθτασ μζςω άςκθςθσ με προγράμματα
ακλθτικισ ναυαγοςωςτικισ (βλζπε sportlifesaving.blogspot.gr). Το πρόγραμμα περιλαμβάνει 8
εκπαιδευτικζσ ενότθτεσ (που οδθγοφν ςτθ λιψθ αντίςτοιχου αρικμοφ βεβαιϊςεων κατανόθςθσ),
οπτικοφ εκπαιδευτικοφ υλικοφ για τθ διδαςκαλία ςε καταςκθνϊςεισ και άλλουσ φορείσ, αφίςα,
φυλλάδιο και ζνα τθλεοπτικό κοινωνικό μινυμα για τον πνιγμό. Το πρόγραμμα, που κα εμπλουτιςτεί
ςτο μζλλον, διατίκεται ςτθν ιςτοςελίδα του Υπουργείου Υγείασ ΕΔΩ:
http://www.moh.gov.gr/articles/ethniko-programma-asfaleias-sto-nero

Τθν αρωγι και ςτιριξι τουσ ςτθν εποπτεφουςα αρχι τθσ ΓΓΔΥ του Υπ. Υγείασ προςζφεραν 10
οργανιςμοί. Οι εκπρόςωποί τουσ, μίλθςαν για το πρόγραμμα. Ο Γιάννθσ Μπαςκόηοσ (Γεν. Γραμματζασ
Δθμόςιασ Τγείασ - Τπουργείου Τγείασ), διλωςε: "Για πρϊτθ φορά θ Ελλάδα οργανϊνει ζνα εκνικό
πρόγραμμα καταπολζμθςθσ των ατυχθμάτων ςτο νερό με μθδενικό κόςτοσ για το κράτοσ, διεκνείσ
ςυνεργαςίεσ και διαχρονικό ορίηοντα υλοποίθςθσ. Η ΓΓΔΥ επιδιϊκει να αποτελζςει τον εγγυθτι τθσ
αςφάλειασ και τθσ πρόλθψθσ των ατυχθμάτων αυτό το καλοκαίρι". O Greg Bonann (Δθμιουργόσ τθσ
τθλεοπτικισ ςειράσ Baywatch και Συνιδρυτισ με τθν Tai Collins του A Chance for Children Foundation),
πρόςκεςε: "Στάκθ, ςε ευχαριςτοφμε για όλθ τθ ςκλθρι δουλειά. Το Ίδρυμά μου ςτθρίηει τισ προςπάκειζσ
ςου να προωκιςεισ τθν αςφάλεια ςτο νερό και τθν πρόλθψθ πνιγμϊν. Καλι τφχθ!" Η Δρ. Βίκυ
Μπαφατάκθ (Γρ. Διεκνών Βραβείων Giuseppe Sciacca), πρόςκεςε: "Με το Εκνικό Πρόγραμμα θ Ελλάδα
κζτει ςτακερζσ βάςεισ για τθν καταπολζμθςθ του πνιγμοφ. Αυτό το βιμα ζπρεπε να είχε γίνει πριν πολλά
χρόνια. Συγχαρθτιρια!" Το Princess Charlene of Monaco Foundation που ίδρυςε θ τζωσ Ολυμπιονίκθσ
κολφμβθςθσ, H.S.H. Πριγκίπιςςα Charlene, πρόςκεςε: "Το Ίδρυμα μασ με χαρά ςτθρίηει δράςεισ που
ςτοχεφουν ςτθν προϊκθςθ τθσ αςφάλειασ ςτο νερό". O Bruce Wigo (Πρόεδροσ International Swimming
Hall of Fame), πρόςκεςε: "Στθρίηουμε τθν προςπάκεια καταπολζμθςθσ των πνιγμϊν τθσ Ελλάδασ. Η
επιτυχία του προγράμματοσ κα κάνει τθ χϊρα πιο αςφαλι για τουσ κατοίκουσ και τουσ τουρίςτεσ τθσ". Ο
Θανάςθσ Γιαννόπουλοσ (Πρόεδροσ ΚΕΕΛΠΝΟ), ςχολίαςε: "Είναι μζροσ τθσ αποςτολισ του ΚΕΕΛΠΝΟ να
είναι παρόν ςε ότι αφορά τα ατυχιματα και πιςτεφω ότι το πρόγραμμα κα δθμιουργιςει προχποκζςεισ
μειϊςεωσ των πνιγμϊν. Το πλικοσ δράςεων του προγράμματοσ κα ευαιςκθτοποιιςει ςθμαντικά τουσ
πολίτεσ". Ο Κακ. Αλκιβιάδθσ Βατόπουλοσ (Κοςμιτορασ Εκνικισ χολισ Δθμόςιασ Τγείασ), ανάφερε:
"Δεν νοείται μια τουριςτικι και καλαςςινι χϊρα όπωσ θ Ελλάδα να μθν ζχει Εκνικό Πρόγραμμα. Η Σχολι
ςτθρίηει τισ δράςεισ του και πιςτεφει ότι κα ςυμβάλλουν ςτθν προςταςία τθσ δθμόςιασ υγείασ". Ο
Μιχάλθσ Βλαςταράκοσ (Πρόεδροσ Πανελλινιου Ιατρικοφ Συλλόγου), είπε: "Ανταποκρινόμαςτε με
ιδιαίτερθ χαρά ςτθν προςπάκεια διάδοςθσ των δράςεων του προγράμματοσ". Ο Βαγγζλθσ Ρακαντάσ
(Πρόεδροσ Ελλθνικισ Ομοςπονδίασ Τποβρφχιασ Δραςτθριότθτασ - Ακλθτικισ Αλιείασ), διλωςε: "Η
αςφάλεια είναι αγακό προαπαιτοφμενο. Μζςα από τθν ακλθτικι ναυαγοςωςτικι, που αναδεικνφεται
από τισ δράςεισ του προγράμματοσ, φροντίηουμε για τθν εξαςφάλιςι τθσ". Ο Δρ. Νίκοσ Σριπόδθσ
(Πρόεδροσ Πανελλινιασ Ζνωςθσ Πτυχιοφχων Λειτουργών Φυςικισ Αγωγισ), υπογράμμιςε: "Τζτοιεσ
δράςεισ είναι απαραίτθτεσ για τθν κακιζρωςθ τθσ αςφάλειασ ςτθν πατρίδα μασ". Η Μαρίνα Σουτουντηι
(Πρόεδροσ υλλόγου Ελλινων Εξαιρετικά Διακρικζντων Ακλθτών), ανάφερε: "Αυτι θ εξαιρετικι
προςπάκεια κα μασ μάκει να ςεβόμαςτε το νερό για να το απολαμβάνουμε με αςφάλεια".
Δθμιουργόσ και επιςτθμονικόσ υπεφκυνοσ του προγράμματοσ είναι ο τάκθσ Αβραμίδθσ, PhD,
Σφμβουλοσ Ατυχθμάτων τθσ ΓΓΔΥ ςτο Υπουργείο Υγείασ, Υπάλλθλοσ του ΚΕΕΛΠΝΟ και Διευκυντισ
Ακλθτικισ Ναυαγοςωςτικισ τθσ ΕΟΥΔΑ: "Ο Bob Burnside, παγκόςμιοσ νικθτισ του Βραβείου Αςφάλειασ
ςτο Νερό από το Hall of Fame, μου είχε πει ότι αν μποροφμε να ονειρευτοφμε κάτι, κα καταφζρουμε και
να το πραγματοποιιςουμε. Είχε δίκιο ... θ Ελλάδα απόκτθςε Εκνικό Πρόγραμμα! Το κφροσ των Ελλθνικϊν
και διεκνϊν οργανιςμϊν που το ςτθρίηουν, το κακιςτοφν ρεςιτάλ αςτζρων. Ευχαριςτϊ τθν επιςτθμονικι
επιτροπι που το ενζκρινε, το 'team Μπαςκόηου' και τουσ φορείσ για τθν υλοποίθςι του."
Πλθροφορίεσ: Στάκθσ Αβραμίδθσ, PhD, elagreece@gmail.com, 210-8921140.

