ΓΔΙΣΗΟ ΣΤΠΟΤ
Νέο Δσρφπαχκό «Στοίτημα» για τη Βελτίφση της Γημοσιογραυικής Κάλσυης
τφν Θεμάτφν Υγείας
Αθήνα, 24 Ιανοσαρίοσ 2011 – Σα ζέκαηα πνπ αθνξνύλ ζηελ πγεία θαη ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε ζε
θάζε ρώξα απνηεινύλ, ηηο πεξηζζόηεξεο θνξέο, «θαπηά» ζέκαηα ηεο επηθαηξόηεηαο θαη ζρεδόλ πάληα
πξνβάιινληαη ζηα ΚΚΔ, είηε πξόθεηηαη γηα πεξηνδηθά, εθεκεξίδεο, ηζηνζειίδεο ή ηα ξαδηνηειενπηηθά
κέζα. Αιιά πόζν αμηόπηζηε είλαη ε θάιπςε απηή θαη θαηά πόζν νη πξαγκαηηθά ζεκαληηθέο πιεξνθνξίεο
θαηαθέξλνπλ, ηειηθά, λα θηάζνπλ ζηα πξσηνζέιηδα;
Απηά είλαη κεηαμύ ησλ ζεκάησλ πνπ πξαγκαηεύεηαη ε λέα, ρξεκαηνδνηνύκελε ελ κέξεη από ηελ Δ.Δ.,
πξσηνβνπιία γηα ηελ νπνία ζπλεξγάδνληαη επαγγεικαηίεο πγείαο, δεκνζηνγξάθνη πγείαο θαη αθαδεκατθνί
από επηά επξσπατθέο ρώξεο. Σν πξόγξακκα “Health Reporting Training, HeaRT – Δθπαίδεπζε γηα ηε
Γεκνζηνγξαθία Τγείαο” ζα δηεξεπλήζεη ηηο εθπαηδεπηηθέο επθαηξίεο γηα δεκνζηνγξάθνπο πνπ θαιύπηνπλ
ζέκαηα πγείαο θαη ζα αλαπηύμεη εθπαηδεπηηθά εξγαιεία κε ζηόρν ηελ εμεηδίθεπζή ηνπο θαη ηε βειηίσζε
ησλ δεμηνηήησλ ηνπο.
ηα πιαίζηα ηνπ πξνγξάκκαηνο, πνπ απνηειεί κία πξσηνβνπιία ηνπ Ηλζηηηνύηνπ Πξνιεπηηθήο,
Πεξηβαιινληηθήο θαη Δξγαζηαθήο Ηαηξηθήο, Prolepsis, κε έδξα ηελ Αζήλα, ζα ζπλεξγαζηνύλ Παλεπηζηήκηα
θαη άιινη νξγαληζκνί από ηε Γεξκαλία, ηελ Πνξηνγαιία, ηε Ρνπκαλία, ηε Κεγάιε Βξεηαλία, ηε Φηλιαλδία
θαη ηελ Δζζνλία. Οη εηαίξνη ηνπ πξνγξάκκαηνο, θαηά ηα επόκελα δύν ρξόληα, ζα εξγαζηνύλ πξνθεηκέλνπ
λα δηεξεπλήζνπλ ηα ηξέρνληα επίπεδα εθπαίδεπζεο θαη ηηο αλάγθεο θαηάξηηζεο ησλ δεκνζηνγξάθσλ
πγείαο. Δλ ζπλερεία, ζα αλαπηύμνπλ εθπαηδεπηηθά εξγαιεία θαη πιηθό, ηα νπνία ζα είλαη δηαζέζηκα ηόζν
ειεθηξνληθά όζν θαη κέζσ επηκνξθσηηθώλ ζεκηλαξίσλ πνπ ζα πξαγκαηνπνηεζνύλ γηα δεκνζηνγξάθνπο ζε
θαζεκία από ηηο ζπκκεηέρνπζεο ρώξεο.
Ζ πξώηε ζπλάληεζε ησλ ζπλεξγαδόκελσλ θνξέσλ πξαγκαηνπνηήζεθε ζην Ληίζειληνξθ ηεο Γεξκαλίαο ην
Γεθέκβξην ηνπ 2010, κε ηελ έλαξμε ηνπ πξνγξάκκαηνο. Ζ ππεύζπλε ηνπ πξνγξάκκαηνο θα Αθξνδίηε
Βεινπδάθε, από ηελ Prolepsis, δήισζε: «Από όζα γλσξίδνπκε, πξόθεηηαη γηα ην πξώην πξόγξακκα απηνύ
ηνπ ηύπνπ. Δίκαζηε πνιύ ελζνπζηαζκέλνη πνπ καο δίλεηαη ε δπλαηόηεηα λα ζπκβάιινπκε ζηελ αύμεζε
ησλ επθαηξηώλ εμεηδίθεπζεο γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ αζρνινύληαη κε ζέκαηα πγείαο ζε όιε ηελ
Δπξώπε.»
Γελ ππάξρεη ακθηβνιία, όηη ηα ζέκαηα πγείαο ελδηαθέξνπλ θαη αθνξνύλ ην επξύ θνηλό θαη πξέπεη λα
θαιύπηνληαη ιεπηνκεξώο από ηα ΚΚΔ. Θάζε πνιίηεο -αλαγλώζηεο θαη ηειεζεαηήο- ελδηαθέξεηαη γηα ηελ
πγεία ηνπ θαη ηελ πγεία ηεο νηθνγέλεηάο ηνπ, ελώ ε βηνκεραλία πγεηνλνκηθήο πεξίζαιςεο είλαη καθξάλ ε
κεγαιύηεξε ζηελ παγθόζκηα νηθνλνκία, κε θύθιν εξγαζηώλ άλσ ησλ 5.000 δηζεθαηνκκπξίσλ δνιαξίσλ ην
ρξόλν θαη κε πεξηζζόηεξνπο από 60 εθαηνκκύξηα εξγαδόκελνπο.
Ζ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε απνηειεί, επίζεο, ζεκαληηθό πνιηηηθό ζέκα. Οη δαπάλεο γηα ηελ πγεία – ηόζν
δεκόζηεο όζν θαη ηδησηηθέο - έρνπλ απμεζεί ζε όιεο ηηο επξσπατθέο ρώξεο, νδεγώληαο ζε αύμεζε ηνπ
κεξηδίνπ ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πγεία. ηελ ΔΔ ην κεξίδην ηνπ ΑΔΠ γηα ηελ πγεηνλνκηθή πεξίζαιςε θπκαίλεηαη
από ζρεδόλ 6% έσο θαη πάλσ από ην 10% ζε νξηζκέλεο ρώξεο, ελώ, ζηελ Διιάδα, ην 2010 νη ζπλνιηθέο
εκθαλείο δαπάλεο γηα ηελ πγεία αλέξρνληαλ ζην 9,6%. ήκεξα, νη πεξηζζόηεξεο ρώξεο πξνζπαζνύλ λα
κεηώζνπλ ηηο δεκόζηεο δαπάλεο σο απνηέιεζκα ηεο νηθνλνκηθήο θξίζεο.

Δίλαη ζαθέο ην γεγνλόο όηη, παξά ηε ζεκαζία ηεο έγθπξεο ελεκέξσζεο πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο θαη ελώ ην
θνηλό ελδηαθέξεηαη νινέλα θαη πεξηζζόηεξν γηα ηαηξηθέο εηδήζεηο, δελ έρεη αλαπηπρζεί επαξθώο θαη δελ
έρεη δηαζθαιηζηεί ε θαηάιιειε εθπαίδεπζε γηα ηνπο δεκνζηνγξάθνπο πνπ εξεπλνύλ, επηιέγνπλ θαη
δηακνξθώλνπλ ηηο εηδήζεηο ζηηο νπνίεο βαζηδόκαζηε. Γεδνκέλσλ ησλ ειάρηζησλ εθπαηδεπηηθώλ επθαηξηώλ,
πνιινί δεκνζηνγξάθνη πγείαο έρνπλ πξνζπαζήζεη θαη θαηνξζώζεη νπζηαζηηθά λα είλαη απηνδίδαθηνη.
Ωζηόζν, ιόγσ ηνπ θόξηνπ θαη ηνπ ξπζκνύ εξγαζίαο ηνπο είλαη πιένλ δύζθνιν γηα ηνπο λένπο
δεκνζηνγξάθνπο λα αλαπηύμνπλ ηε δηθή ηνπο εμεηδίθεπζε. Σν πξόγξακκα HeaRT ζα ζπλεηζθέξεη ζηελ
πξνζπάζεηά ηνπο απηή γηα εμεηδίθεπζε πξνζπαζώληαο λα θαιύςεη ην ππάξρνλ θελό.
«Πηζηεύσ, πξαγκαηηθά, όηη ην πξόγξακκα HeaRT ζα έρεη πνιιαπιά νθέιε γηα όιε ηελ θνηλσλία πνιίηεο, αζζελείο, επαγγεικαηίεο πγείαο, δεκνζηνγξάθνπο. πλεηζθέξνληαο ζηελ αξηηόηεξε θαηάξηηζε, ζε
ζέκαηα πγείαο, ησλ δεκνζηνγξάθσλ, ελόο πνιύ ηζρπξνύ θαη ζεκαληηθνύ αλζξώπηλνπ δπλακηθνύ ζηε ρώξα
καο, ζα ζπκβάιιεη νπζηαζηηθά ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο θάζε πνιίηε αιιά θαη ζηελ επξύηεξε Γεκόζηα
Τγεία» αλέθεξε ε θα Αζελά Ιηλνύ, Θαζεγήηξηα ηεο Ηαηξηθήο ρνιήο Αζελώλ θαη Πξόεδξνο ηνπ
Ηλζηηηνύηνπ.
Γηα πεξηζζόηεξεο πιεξνθνξίεο ή εάλ επηζπκείηε λα εκπιαθείηε ζηηο δξαζηεξηόηεηεο ηνπ πξνγξάκκαηνο,
κπνξείηε λα επηθνηλσλήζεηε κε ηελ θα Αθξνδίηε Βεινπδάθε ζην a.veloudaki@prolepsis.gr, ηελ θα Έιελα
Γεκεηξαθνπνύινπ ζην e.dimitrakopoulou@prolepsis.gr ή ηελ θα Ληίλα Εώηα ζην d.zota@prolepsis.gr θαη
ζην ηειέθσλν 210-6255700.

-###Σν Ηλζηηηνύην Πξνιεπηηθήο Πεξηβαιινληηθήο θαη Δξγαζηαθήο Ηαηξηθήο, Prolepsis, είλαη έλαο κε
θεξδνζθνπηθόο νξγαληζκόο πνπ δξαζηεξηνπνηείηαη ζην ρώξν ηεο ηαηξηθήο έξεπλαο, ηεο πξναγσγήο πγείαο,
ηεο πεξηβαιινληηθήο θαη εξγαζηαθήο ηαηξηθήο από ην 1991.
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