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Εισαγωγή: Η ένταξη της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στην καθημερινότητα της οικογένειας από τους πρώτους μήνες
ζωής του παιδιού συντελεί αποφασιστικά στη γλωσσική, γνωστική και ψυχοκοινωνική ανάπτυξή του, ενισχύει τον δεσμό
γονέα-βρέφους και επιδρά καθοριστικά στην ομαλή σχολική πορεία του παιδιού και την κατάκτηση δεξιοτήτων
γραμματισμού. Οι επαγγελματίες της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας μπορούν να συμβάλλουν ενημερώνοντας τους
γονείς για τα οφέλη της ανάγνωσης και ενθαρρύνοντάς τους να την εντάξουν στην καθημερινή ρουτίνα της οικογένειας.
Σκοπός: Η διερεύνηση των εμπειριών των επισκεπτών υγείας (ΕΥ) από την εφαρμογή παρέμβασης για την προαγωγή
της μεγαλόφωνης ανάγνωσης, στο πλαίσιο της εργασίας τους σε φορείς της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, σε
συνεργασία με το υπόλοιπο προσωπικό, συμπεριλαμβανομένων των παιδιάτρων.
Υλικό- μέθοδος: Μέσω δύο σεμιναρίων εκπαιδεύτηκαν 43 ΕΥ ως προς τα οφέλη της ανάγνωσης, την επιλογή των
κατάλληλων βιβλίων ανά ηλικία και τους τρόπους ευαισθητοποίησης των γονέων. Τα δεδομένα της μελέτης συλλέχθηκαν
μέσω ερωτηματολογίων με ανοιχτού τύπου ερωτήσεις, περίπου 6-12 μήνες μετά την ολοκλήρωση των σεμιναρίων.
Αποτελέσματα: Όλες οι συμμετέχουσες στη μελέτη (n=13) εργάζονταν σε δημόσιους φορείς πρωτοβάθμιας υγείας.
Οι γονείς ανταποκρίθηκαν θετικά, γεγονός που ενθάρρυνε ιδιαίτερα τις ΕΥ για τη συνέχιση της παρέμβασης. Ενισχυτικά
λειτούργησε επίσης η ύπαρξη βιβλίων στην αίθουσα αναμονής, ενώ ως βασικά κωλύματα αναφέρθηκαν ο φόρτος
εργασίας και η έλλειψη σχετικής ενημέρωσης από την πλευρά των παιδιάτρων.
Συμπεράσματα: Η προαγωγή της μεγαλόφωνης ανάγνωσης στην πρώιμη παιδική ηλικία μπορεί να ενταχθεί στην
καθημερινή πρακτική της ομάδας πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Η διεξαγωγή διεπιστημονικών προγραμμάτων
ευαισθητοποίησης και συνεχιζόμενης κατάρτισης ΕΥ και παιδιάτρων αναμένεται να προάγει τη συνεργασία τους για τον
σκοπό αυτό.

