Σχολική Νοσηλευτική

Η Σχολική Νοσηλευτική έχει ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας των
μαθητών, με σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό. Ο
Σχολικός Νοσηλευτής ασκεί διττό ρόλο, καθότι:
α) διδάσκει Αγωγή Υγείας με στόχο την Πρόληψη της Υγείας και
β) παρέχει φροντίδα, υποστήριξη και θεραπεία με στόχο την Προαγωγή της Υγείας.

Αναλυτικά το Καθηκοντολόγιο των Σχολικών Νοσηλευτών:

1. α) Ευαισθητοποιούν τους μαθητές σε κανόνες ατομικής υγιεινής και προφύλαξης από
τους κινδύνους και (β) Έχουν ως κύριο έργο την αγωγή και την προαγωγή της υγείας, με
σκοπό τη διατήρηση και βελτίωση της υγείας στο σχολικό πληθυσμό.

2. Συμμετέχουν στον έλεγχο και την παρακολούθηση της υγιεινής κατάστασης του σχολικού
περιβάλλοντος ( αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο ), και συνιστούν στους
εμπλεκόμενους, τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών.

3. Παρέχουν τις πρώτες βοήθειες στα παιδιά του σχολείου και αντιμετωπίζουν αιφνίδιες
αδιαθεσίες, ασθένειες ή ατυχήματα που προκύπτουν κατά τα διαλείμματα ή κατά τη
διάρκεια σχολικών δραστηριοτήτων.

4. Αναλαμβάνουν το νοσηλευτικό έργο μαθητών ( φαρμακευτική αγωγή κ.λπ. ) σε
συνεργασία με τον σχολίατρο ή τον προσωπικό γιατρό του κάθε μαθητή, με την συναίνεση
του γονιού.

5. Είναι υπεύθυνοι για την ενημέρωση της οικογένειας και, σε περίπτωση ατυχήματος,
συνοδεύουν το μαθητή κατά τη μεταφορά του σε νοσηλευτικό ίδρυμα και παραμένουν σε
αυτό μέχρι την άφιξη του γονέα ή του κηδεμόνα.

6. Ευαισθητοποιούν, ενημερώνουν και προτείνουν ειδικούς χειρισμούς στο ειδικό βοηθητικό
προσωπικό, στα θέματα ατομικής υγιεινής των μαθητών και συνεργάζονται με όλο το
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προσωπικό του σχολείου και τις υγειονομικές υπηρεσίες για θέματα της αρμοδιότητάς
τους.

7. Εργάζονται εξατομικευμένα ή σε μικρές ομάδες στο γραφείο ή το εργαστήριο αγωγής
υγείας, αν διαθέτει η σχολική μονάδα.

8. Παρέχουν συμβουλευτική στους γονείς σε θέματα υγείας και διοργανώνουν σεμινάρια
παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου, στο πλαίσιο της ενδοσχολικής
επιμόρφωσης.
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