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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΠΑΙΔΕΙΑΣ, ΕΡΕΥΝΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
----ΓΕΝΙΚΗ Δ/ΝΣΗ ΣΠΟΥΔΩΝ Π/ΘΜΙΑΣ
ΚΑΙ Δ/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΕΙΣ ΣΠΟΥΔΩΝ, ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ
& ΟΡΓΑΝΩΣΗΣ Π.Ε.& Δ.Ε.
ΤΜΗΜΑΤΑ Γ’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗΣ ΕΚΠ/ΣΗΣ
ΤΜΗΜΑ Β’ ΜΑΘΗΤΙΚΗΣ ΜΕΡΙΜΝΑΣ & ΣΧΟΛΙΚΗΣ ΖΩΗΣ
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Ο. Μαραγκού (Ε.Ε.)
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Μαρούσι, 8-2-2017
Αριθ. Πρωτ. Φ.14/ΦΜ/358/20597/Δ1

ΠΡΟΣ: ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ

Θέμα : «Διανομή αφίσας –οδηγίες για την αντιμετώπιση της επιληψίας»
Σχετ. έγγραφο: το με αρ. πρωτ. 179500/26-10-2016 εισερχόμενο έγγραφο του ΥΠΠΕΘ
Σας ενημερώνουμε ότι, ο Συνήγορος του Παιδιού, σε συνεργασία με την Ελληνική Εταιρεία Κοινωνικής
Παιδιατρικής και Προαγωγής της Υγείας, δημιούργησε μια αφίσα με θέμα «Αντιμετώπιση της επιληπτικής κρίσης
στο σχολείο: χρήσιμες οδηγίες με τη συνεργασία των Ελλήνων Παιδονευρολόγων», με στόχο να δοθούν οδηγίες
για την ορθή αντιμετώπιση τέτοιων περιστατικών στο χώρο του σχολείου.
Σύμφωνα με τη με αρ. 52/22-12-2016 Πράξη του Δ.Σ. του Ι.Ε.Π., η εν λόγω αφίσα μπορεί να διανεμηθεί στις
σχολικές μονάδες της χώρας (η διανομή θα γίνει με τη συνεργασία των φορέων που συνεργάστηκαν για τη
δημιουργία της αφίσας), με την προϋπόθεση να αναρτηθεί στο γραφείο του Συλλόγου Διδασκόντων ή του
Διευθυντή/ντριας της σχολικής μονάδας και σε κάθε περίπτωση σε σημείο που θα σηματοδοτεί ξεκάθαρα το
γεγονός ότι απευθύνεται αποκλειστικά στους εκπαιδευτικούς του σχολείου και όχι στους μαθητές/τριες.
Τέλος, αναφορικά με τη χορήγηση φαρμάκου σε μαθητή/τρια που αντιμετωπίζει κρίση επιληψίας, επισημαίνουμε
ότι ισχύει η με αρ. πρωτ. Φ.7/495/123484/Γ1/4-10-2010 Εγκύκλιος του ΥΠΠΕΘ με θέμα «Φαρμακευτική αγωγή
μαθητών εντός σχολικού ωραρίου» (την οποία και σας επισυνάπτουμε), σύμφωνα με την οποία «Επομένως, οι
εκπαιδευτικοί δεν υποχρεούνται να έχουν τις απαραίτητες ιατρικές ή φαρμακευτικές γνώσεις, ώστε να
συνεισφέρουν με εξειδικευμένες πράξεις (χορήγηση φαρμάκου από το στόμα, ή σε ενέσιμη μορφή)… Για το λόγο
αυτό, σε περιπτώσεις που απαιτείται φαρμακευτική αγωγή, οι γονείς και κηδεμόνες των μαθητών, οφείλουν να
αιτούνται την άδεια των Διευθυντών της σχολικής μονάδας προκειμένου να εισέρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόσωπο
το οποίο θα υποδείξουν σχετικά, στο χώρο του σχολείου, ώστε να τη χορηγήσουν».
Συν. : δυο (2) σελίδες
Ο ΓΕΝΙΚΟΣ ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Δ. ΠΑΝΤΗΣ
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ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ (ΠΡΟΣ ΕΝΕΡΓΕΙΑ)
1. Περιφερειακές Δ/νσεις Εκπ/σης της χώρας (έδρες τους)
2. Προϊσταμένους Παιδαγωγικής και Επιστημονικής Καθοδήγησης
(μέσω Περ/κών Δ/νσεων Εκπ/σης)
3. Σχολικούς Συμβούλους Π.Ε. & Δ.Ε. (μέσω Περιφ. Δ/νσεων Εκπ/σης)
4. Δ/νσεις Π.Ε. & Δ.Ε. της χώρας (έδρες τους) (υπόψη Υπεύθυνων Σχολικών Δραστηριοτήτων)
5. Δημόσια & Ιδιωτικά Σχολεία Π.Ε & Δ.Ε. της χώρας (μέσω Δ/νσεων Π.Ε & Δ.Ε.)
6. ΣΥΝΗΓΟΡΟΣ ΤΟΥ ΠΑΙΔΙΟΥ
cr@synigoros.gr
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