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Θέµα:   Παροχή Πρώτων Βοηθειών και Χορηγία Φαρµάκων από Εκπαιδευτικούς στα 

σχολεία 

 

 

Αναφορικά µε το πιο πάνω θέµα και σε συνέχεια σύσκεψης που πραγµατοποιήθηκε στο Υπουργείο 

Παιδείας και Πολιτισµού υπό την προεδρία της Γενικής ∆ιευθύντριας του Υπουργείου µε τη συµµετοχή 

εκπροσώπων του Υπουργείου Υγείας στις 17 Οκτωβρίου 2008, σας πληροφορώ τα ακόλουθα: 

1. Η παροχή Πρώτων Βοηθειών από εκπαιδευτικούς σε µαθητές, πέρα από τις ηθικές και 

ανθρωπιστικές της προεκτάσεις, αποτελεί αναπόσπαστο µέρος της ευρύτερης οργάνωσης και 

προγραµµατισµού του σχολείου. Γι’ αυτό, άλλωστε, η επιµόρφωση εκατοντάδων εκπαιδευτικών 

στα θέµατα πρώτων βοηθειών είναι συνεχής, ώστε οι ίδιοι να είναι σε θέση να ασκήσουν 

εποικοδοµητικά και αποτελεσµατικά το ρόλο του Πρώτου Βοηθού που τους ανατίθεται. Η παροχή 

Πρώτων Βοηθειών, όµως, δεν πρέπει σε καµία περίπτωση να συγχέεται µε τη φαρµακευτική 

αγωγή.  

2. Η φαρµακευτική αγωγή συνδέεται άµεσα µε τη χορηγία φαρµάκου, το είδος και τη δοσολογία του 

οποίου µπορεί να αποφασίσει ΜΟΝΟΝ ιατρός. Στα σχολεία συναντούµε δύο κατηγορίες µαθητών 

όπου πιθανόν να απαιτηθεί και η ενεργός εµπλοκή εκπαιδευτικού  στο θέµα της χορηγίας 

φαρµάκου: 

(ι) Στην πρώτη κατηγορία υπάγονται µαθητές µε χρόνια προβλήµατα υγείας, όπου, στο σπίτι, οι 

γονείς χορηγούν τα φάρµακα στο παιδί τους ή το ίδιο το παιδί λαµβάνει µόνο του τη 

φαρµακευτική αγωγή. Σ’ αυτή την περίπτωση ο εκπαιδευτικός µπορεί να αναλάβει, αν χρειαστεί, 

το ρόλο του γονέα, ώστε να βοηθήσει το µαθητή να λάβει τη φαρµακευτική του αγωγή. 

(ιι) Στη δεύτερη κατηγορία υπάγονται µαθητές µε χρόνια προβλήµατα υγείας που παρουσιάζουν 

αιφνίδιο επεισόδιο (όπως υπογλυκαιµία, επιληπτικές κρίσεις, κ.λ.π.). Στη συγκεκριµένη 

περίπτωση, ο υπεύθυνος εκπαιδευτικός, πρέπει να είναι ενήµερος για το πρόβληµα του 

παιδιού, καθώς και για τις ενέργειες που θα πρέπει να αναλάβει, συµπεριλαµβανοµένης και της 

χορήγησης φαρµάκου που συστήνει ο γιατρός. 

 

3. Το θέµα της φαρµακευτικής αγωγής (χορηγία φαρµάκων) από εκπαιδευτικούς στα σχολεία  

υλοποιείται κάτω από συγκεκριµένες προϋποθέσεις: 



(α) η συγκεκριµένη φαρµακευτική αγωγή συστήνεται γραπτώς από γιατρό, 

(β) υπάρχει γραπτή συγκατάθεση του γονέα, 

(γ) ο εκπαιδευτικός (υπεύθυνος τµήµατος, υπεύθυνος πρώτων βοηθειών) έχει ενηµερωθεί για τον 

τρόπο χορηγίας των φαρµάκων και έχει σχετική γνώση και δεξιότητα γι’ αυτή τη βοήθεια, 

(δ) ο εκπαιδευτικός ενεργεί στη βάση της εθελοντικής προσφοράς προς το συνάνθρωπο. 

4. Όσον αφορά τις ευθύνες που πιθανόν να προκύπτουν από την εµπλοκή των εκπαιδευτικών, 

κατόπιν σχετικής γνωµάτευσης του Γενικού Εισαγγελέα, τέτοιο θέµα µπορεί ενδεχοµένως να 

υπάρξει σε περίπτωση που οι ενέργειες του εκπαιδευτικού αφορούν αλόγιστες πράξεις, ή 

αποκλίνουν από τα πλαίσια της επιµέλειας και φροντίδας που ο µέσος συνετός άνθρωπος θα 

λειτουργούσε υπό τις συγκεκριµένες περιστάσεις. 

5. Με βάση τα πιο πάνω παρακαλείστε, όπως, σε περίπτωση ύπαρξης µαθητών µε χρόνια 

προβλήµατα υγείας τα οποία εµπίπτουν στις κατηγορίες που περιγράφονται στις παραγράφους 

2(ι) και 2(ιι): 

(α) να οριστούν υπεύθυνοι εκπαιδευτικοί οι οποίοι να λάβουν γραπτή, λεπτοµερή πληροφόρηση 

από τον αρµόδιο ιατρό, για τον τρόπο ενέργειας, καθώς και τη φαρµακευτική αγωγή που 

πρέπει να λαµβάνουν οι µαθητές, 

(β) να εξασφαλιστεί εκ των προτέρων γραπτή συγκατάθεση των γονέων για τον τρόπο 

αντιµετώπισης του προβλήµατος υγείας του παιδιού και την ενεργό εµπλοκή του υπεύθυνου 

εκπαιδευτικού, 

(γ) να ενηµερωθεί σχετικά η Σχολιατρική Υπηρεσία και συγκεκριµένα ο/η υπεύθυνος/η Σχολίατρος 

και ο/η Επισκέπτης/τρια Υγείας του σχολείου. 

6. Το ιατρικό δελτίο υγείας του µαθητή να συµπληρώνεται κάθε χρόνο από τους γονείς µε την έναρξη 

της σχολικής χρονιάς, να αποστέλλεται στη διεύθυνση του σχολείου και να αρχειοθετείται σε 

σχετικό φάκελο µε τίτλο «∆ΕΛΤΙΑ ΥΓΕΙΑΣ ΜΑΘΗΤΩΝ/ΤΡΙΩΝ». 
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