ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ
Ολοκλήρωςη Ευρωπαϊκοφ Προγράμματοσ για τη Δημοςιογραφία τησ Υγείασ
με τη Διεξαγωγή Συνεδρίου ςτην Αθήνα

Αθήνα, 31 Οκτωβρίου 2012 – Ολοκλθρϊκθκε το διετζσ Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα για τθν
εκπαίδευςθ τθσ Δθμοςιογραφίασ τθσ Τγείασ, ςτα πλαίςια του οποίου πραγματοποιικθκε με
επιτυχία το πρϊτο ευρωπαϊκό ςυνζδριο για τθ δθμοςιογραφία τθσ υγείασ ςτθν Ελλάδα.
110 δθμοςιογράφοι τθσ υγείασ, ακαδθμαϊκοί και ειδικοί με ςθμαντικι πείρα ςτο χϊρο των ΜΜΕ,
από τθν Ελλάδα και 11 ακόμθ χϊρεσ τθσ Ευρϊπθσ, αλλά και από τισ ΗΠΑ, ςυγκεντρϊκθκαν τθ
Δευτζρα 15 Οκτωβρίου 2012 ςτο Μουςείο τθσ Ακρόπολθσ για να ακοφςουν τα αποτελζςματα
του πρωτοποριακοφ προγράμματοσ HeaRT και να ανταλλάξουν απόψεισ ςχετικά με το κζμα τθσ
δθμοςιογραφίασ τθσ υγείασ.
Ο Κακθγθτισ κοσ Δθμιτρθσ Λινόσ, Πρόεδροσ του Ινςτιτοφτου Prolepsis, ςτθν εναρκτιρια ομιλία
του τόνιςε το ρόλο των ΜΜΕ ςτθν προαγωγι τθσ ατομικισ αλλά και δθμόςιασ υγείασ και
επεςιμανε τόςο τθν αναγκαιότθτα τζτοιων προγραμμάτων όςο και τθ ςθμαςία τθσ ςυνεργαςίασ
μεταξφ ΜΜΕ και ειδικϊν. Σθν εκδιλωςθ χαιρζτιςαν οι Ιςίδωροσ Καρατηάσ, Επικεφαλισ του
Σμιματοσ Ηκικισ τθσ Γενικισ Διεφκυνςθσ Ζρευνασ και Καινοτομίασ τθσ Ευρωπαϊκισ Επιτροπισ,
Γιϊργοσ Πλειόσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και Πρόεδροσ του Σμιματοσ Επικοινωνίασ και ΜΜΕ
του Πανεπιςτθμίου Ακθνϊν, Γρθγόριοσ Παςχαλίδθσ, Αναπλθρωτισ Κακθγθτισ και Πρόεδροσ του
Σμιματοσ Δθμοςιογραφίασ και Μζςων Μαηικισ Επικοινωνίασ του Αριςτοτζλειου Πανεπιςτθμίου
Θεςςαλονίκθσ.
τθν πρϊτθ ενότθτα του ςυνεδρίου παρουςιάςτθκε από τουσ εταίρουσ το πρόγραμμα, οι
δραςτθριότθτεσ και τα αποτελζςματά του. Ιδιαίτερθ ζμφαςθ δόκθκε ςτισ ςχετικζσ εκπαιδευτικζσ
δυνατότθτεσ ςτθν Ευρϊπθ, κακϊσ και ςτο εκπαιδευτικό Πρόγραμμα που αναπτφχκθκε από τθν
επιςτθμονικι ομάδα του HeaRT και το οποίο περιλαμβάνει μια πλθκϊρα εκπαιδευτικϊν
ενοτιτων διακζςιμων ςε 6 γλϊςςεσ. Σο εκπαιδευτικό αυτό υλικό αναπτφχκθκε με βάςθ τα
αποτελζςματα ζρευνασ που πραγματοποιικθκε ςτα πλαίςια του HeaRT και αφορά κζματα για τα
οποία οι δθμοςιογράφοι ζδειξαν το μεγαλφτερο ενδιαφζρον αλλά και ανάγκθ για περαιτζρω
εξειδίκευςθ.
Όπωσ ςθμείωςε θ κυρία Αφροδίτθ Βελουδάκθ, υπεφκυνθ του Προγράμματοσ, «το υνζδριο
ζδωςε τθ δυνατότθτα να παρουςιαςτοφν τα αποτελζςματα τθσ εκπαιδευτικισ αυτισ
πρωτοβουλίασ, αλλά και να ςυηθτθκεί θ ανάγκθ και οι δυνατότθτεσ περαιτζρω εξζλιξθσ και
αξιοποίθςισ τουσ τόςο ςε εκνικό όςο και ςε ευρωπαϊκό επίπεδο».

Επιπλζον, ςτα πλαίςια του υνεδρίου ςυηθτικθκε θ ςθμαςία τθσ ςωςτισ κάλυψθσ των κεμάτων
υγείασ από τα ΜΜΕ, αλλά και θ ποιότθτά τθσ, δίνοντασ παραδείγματα ςυνθκιςμζνων λακϊν
αλλά και χριςιμεσ ςυμβουλζσ για τθν αποφυγι τουσ και τθ ςωςτι διαχείριςθ των
δθμοςιογραφικϊν κινδφνων. Ιδιαίτερθ αναφορά ζγινε, επίςθσ, ςε ειδικότερα κζματα, όπωσ τα
οικονομικά τθσ υγείασ και οι πολιτικζσ για τθν υγεία αλλά και θ ςφγκρουςθ ςυμφερόντων κατά
τθ δθμοςιογραφικι κάλυψθ κεμάτων υγείασ. Οι ομιλθτζσ τόνιςαν τθν ανάγκθ να ακολουκεί
πάντα ο δθμοςιογράφοσ τον κϊδικα δεοντολογίασ προςφζροντασ αντικειμενικι και ςφαιρικι
κάλυψθ των κεμάτων υγείασ.
Σο πρόγραμμα HeaRT, που ςυντόνιςε το Ινςτιτοφτο Προλθπτικισ, Περιβαλλοντικισ και
Εργαςιακισ Ιατρικισ, Prolepsis, και ολοκλθρϊκθκε ςτισ 31 Οκτωβρίου 2012, επεδίωξε να
ςυγκεντρϊςει και να ςυνδυάςει τθ γνϊςθ και τθν εμπειρία ειδικϊν ςτθ δθμοςιογραφία και τθν
υγεία από τθ Γερμανία, τθ Ρουμανία, τθ Μεγάλθ Βρετανία, τθ Φινλανδία και τθν Εςκονία.
Οργανιςμοί για τθ δθμόςια υγεία και πανεπιςτιμια ςυνεργάςτθκαν με ςχολζσ και οργανιςμοφσ
δθμοςιογραφίασ και μζςων μαηικισ ενθμζρωςθσ ςε διάςτθμα δφο ετϊν για να διερευνιςουν τισ
δυνατότθτεσ εκπαίδευςθσ, να αποτυπϊςουν τισ μελλοντικζσ ανάγκεσ κατάρτιςθσ και να
αναπτφξουν μια ςειρά ςφντομων εξειδικευμζνων εκπαιδευτικϊν προγραμμάτων ςε κάκε χϊρα,
ςτθ δικι τθσ γλϊςςα. Αναλυτικζσ πλθροφορίεσ ςχετικά με το πρόγραμμα και τα αποτελζςματά
του, κακϊσ και το εκπαιδευτικό υλικό που ζχει αναπτυχκεί είναι διακζςιμεσ ςτθν ιςτοςελίδα
www.project-heart.eu.
Για περιςςότερεσ πληροφορίεσ μπορείτε να επικοινωνήςετε με την κα Αφροδίτη Βελουδάκη, ςτο
τηλζφωνο 210 6255700 ή ςτο email a.veloudaki@prolepsis.gr.
-###Σο Ινςτιτοφτο Προλθπτικισ, Περιβαλλοντικισ και Εργαςιακισ Ιατρικισ Prolepsis είναι ζνασ μθ
κερδοςκοπικόσ οργανιςμόσ που δραςτθριοποιείται ςτο χϊρο τθσ ιατρικισ ζρευνασ, τθσ προαγωγισ υγείασ,
τθσ περιβαλλοντικισ και εργαςιακισ ιατρικισ από το 1991. Πλθροφορίεσ για το ζργο και τα Προγράμματα
του Ινςτιτοφτου μπορείτε να βρείτε ςτο www.prolepsis.gr.

