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29/3/2019: «Ο ρόλος του Νοσηλευτή στην Ειδική
Αγωγή/ «Σχολικός Νοσηλευτής»».
Καραλή Μαρία / ΤΕ Νοσηλεύτρια Προϊσταμένη Παθολογικού τμήματος,
Γούλα Αγγελική / ΤΕ Νοσηλεύτρια,
Καραγεωργοπούλου Ελένη / Φιλόλογος MSc στην ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ

ΘΕΜΑΤΙΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ: Κοινοτική Νοσηλευτική

ΕΙΔΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Ο πξώηνο νξηζκόο ηεο Δηδηθήο Αγσγήο ζηε ρώξα καο, πξνέξρεηαη από ηε
Ρόδα Ικβξηώηε: ην 1939 ρξεζηκνπνηεί ηνλ όξν «ζεξαπεπηηθή αγσγή» ε
νπνία ζηόρν έρεη ηε θξνληίδα γηα ηελ κόξθσζε ,δηδαζθαιία θαη πξόλνηα
όισλ ησλ παηδηώλ πνπ ε ζσκαηηθή θαη ε ςπρηθή ηνπο εμέιημε εκπνδίδεηαη
αδηάθνπα από παξάγνληεο αηνκηθνύο θαη θνηλσληθνύο.
Σν 1978 ε επηηξνπή Warnock ζηε Μεγάιε Βξεηαλία ήξζε λα
αληηθαηαζηήζεη πνηθίινπο άιινπο ραξαθηεξηζκνύο, όπσο απξνζάξκνζηνο,
αλάπεξνο, αλώκαινο. Μεηά από ηξία ρξόληα, πην ζπγθεθξηκέλα ην 1981, κε
ηελ Education Act πξνζηέζεθε ν όξνο «εθπαηδεπηηθέο», δειώλνληαο ηελ
εθπαηδεπηηθή πξνζπάζεηα γηα απνηειεζκαηηθή παξνρή ππνζηήξημεο κέζα
από έλα πιέγκα ζρνιείνπ, νηθνγέλεηαο θαη θνηλσλίαο. Σν παηδί κε εηδηθέο
αλάγθεο θαιείηαη ηώξα σο «παηδί κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο».

Οριςμόσ
Η ειδικό αγωγό εύναι «ειδικόσ τομϋασ»
(Spezialbereich) τησ παιδαγωγικόσ ψυχολογύασ με
αντικεύμενο την ϋρευνα και τη διδαςκαλύα των
παιδιών με ειδικϋσ ανϊγκεσ. τα καθόκοντϊ τησ
περιλαμβϊνεται η ανϊπτυξη για τισ διϊφορεσ
μειονεξύεσ
«ενδεδειγμϋνων
διαγνωςτικών
μεθόδων, η ανϊπτυξη και εφαρμογό ειδικών
θεραπευτικών » και «διδακτικών μϋςων » που
εξαςφαλύζουν καλύτερεσ ςυνθόκεσ μϊθηςησ. Σο
ςύνολο δηλαδό των επιςτημονικών θεωρητικών
και πρακτικών προςπαθειών ςτοχεύει αφενόσ ςτην
αφομούωςη των μειονεκτούντων παιδιών και
εφόβων ςε επαγγελματικϋσ και ςε κοινωνικϋσ
δραςτηριότητεσ και αφετϋρου ςτην προςωπικό
ανϊπτυξη.

Πολιτιςμικό- Κοινωνικό
Προςϋγγιςη τησ Αναπηρύασ
Αρχαύα Ελλϊδα Αναπηρύα = Αχρηςτύα
Μύθοσ τησ ςωματικόσ τελειότητασ
Καιϊδα

Εποχό τησ διϊδοςησ του Χριςτιανιςμού
Αναπηρύα –αρρώςτια = Θεϊρεςτα που
οδηγούν ςτον εξαγνιςμό. Η αναπηρύα εύναι
ανταμοιβό για τισ αμαρτύεσ των προγόνων.
Ανϊπτυξη πρακτικών φιλανθρωπύασ
Απομόνωςη των αναπόρων ςε νοςοκομεύα –
ειδικϊ ςπύτια φτωχών κι απόρων.

…
Μεςαύωνασ Αποτελούν μϋροσ τησ
παγκόςμιασ τϊξησ και τησ θϋληςησ
του Θεού. Η κοινωνικό φροντύδα
βαςικόσ τρόποσ αντιμετώπιςησ των
αναπόρων.

18οσ αιώνασ Ανϊπτυξη πόλεων –
Αςυλοπούηςη των αρρώςτων .Ανϊπηροσ =
Τποκεύμενο προβλημϊτων + Αντικεύμενο
ιατρικόσ ϋρευνασ και μελϋτησ

…
19οσ αιώνασ. Εκπαιδευτικϊ ιδρύματα για
τυφλούσ και κωφούσ. Ορθοπεδικϋσ
κλινικϋσ για φυςικϋσ αναπηρύεσ.

20 οσ αιώνασ .Ανϊπτυξη ιατρικού
μοντϋλου για την αναπηρύα .Εξϊπλωςη
των Κϋντρων Αποκατϊςταςησ και
δημιουργύα ειδικών ςχολεύων.

Η εμέιημε ηεο εηδηθήο αγσγήο ζηελ Ειιάδα.
 Οίθνο

ηπθιώλ (1906).
 Οίθνο θσθαιάισλ (1923).
 ΔΛΔΠΑΠ (1937).\
 Πξόηππν Δηδηθό ρνιείν Αζελώλ (1937).
 Γεθαεηία ΄50: λνκνζεηηθέο ξπζκίζεηο θαη
δεκηνπξγία εηδηθώλ θέληξσλ.
 Γεθαεηία ΄80: Οπζηαζηηθή αιιαγή.
 εκαληηθνί λόκνη: 1143/1981, 1566/1985,
2817/2000.

ύκβαζε ηνπ ΟΗΕ γηα ηα Δηθαηώκαηα
ησλ Αηόκσλ κε Αλαπεξίεο (θπξώζεθε ην 2012)

Γηθαησκαηηθό κνληέιν ηεο αλαπεξίαο / Δληαία εθπαίδεπζε–
ζπκπεξηιεπηηθό καζεζηαθό πεξηβάιινλ.
Αλαγλώξηζε ηεο ηθαλόηεηαο λα καζαίλεη / ηνπνζέηεζε πςειώλ
εθπαηδεπηηθώλ θαη αλαπηπμηαθώλ ζηόρσλ.
εβαζκόο ζηελ αμία ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο.
Τπνζηήξημε εθπαηδεπηηθώλ.
Δλδπλάκσζε ηνπ εθπαηδεπηηθνύ πεξηβάιινληνο.
Δλδπλάκσζε ησλ καζεηώλ/ηξηώλ κε αλαπεξία.
Γεκηνπξγία επθαηξηώλ γηα αλάπηπμε ηεο πξνζσπηθόηεηαο, ησλ
ηαιέλησλ θαη ηεο δεκηνπξγηθόηεηαο.
Απαγόξεπζε θάζε ζσκαηηθήο ηηκσξίαο, ζθιεξήο, απάλζξσπεο θαη
εμεπηειηζηηθήο κεηαρείξηζεο.

Ση ιέεη ε πκθσλία ησλ Ηλσκέλσλ
Δζλώλ
Μιλϊ για τα δικαιώματα
των ατόμων με
αναπηρύεσ
Εξηγεύ τι πρϋπει να
κϊνουν οι χώρεσ για να
ϋχουν τα ϊτομα με
αναπηρύεσ τα ύδια
δικαιώματα
Βασική αρχή:
Όλοι οι ϊνθρωποι
ϋχουν τα ύδια δικαιώματα.

Η αναπηρύα εύναι μια
κατϊςταςη που αλλάζει
και επηρεϊζεται από τισ
καταςτϊςεισ που ζει ϋνα
ϊτομο με αναπηρύα:
Από το ςπύτι, τουσ
γονεύσ, τα ςχολεύα, τουσ
δαςκϊλουσ.
Σουσ θεραπευτϋσ, τα
κϋντρα ό τα ιδρύματα.
Σουσ νόμουσ.
Σην κοινωνύα.
Ση χώρα που ζει ϋνασ
ϊνθρωποσ.

κοπού ειδικού ςχολεύου.






Σελ νιόπιεπξε θαη αξκνληθή αλάπηπμε ηεο
πξνζσπηθόηεηαο ησλ καζεηώλ.
Σε βειηίσζε θαη αμηνπνίεζε ησλ ηθαλνηήησλ θαη
δεμηνηήησλ ηνπο, ώζηε λα θαηαζηεί δπλαηή ε
έληαμε ή ε επαλέληαμή ηνπο ζην γεληθό ζρνιείν,
όπνπ θαη όηαλ απηό είλαη δπλαηόλ,
Σελ αληίζηνηρε πξνο ηηο δπλαηόηεηέο ηνπο έληαμε
ζην εθπαηδεπηηθό ζύζηεκα θαη ζηελ θνηλσληθή δσή.
Σελ αιιειναπνδνρή, ηελ αξκνληθή ζπκβίσζή ηνπο
κε ην θνηλσληθό ζύλνιν θαη ηελ ηζόηηκε θνηλσληθή
ηνπο εμέιημε.

υγκεκριμϋνα
 Να

εμαζθήζεη ηηο αηζζεηεξηαθέο – αληηιεπηηθέο
ιεηηνπξγίεο ώζηε λα κπνξεί λα εληαρζεί άλεηα ζε
επηθνηλσλία κε θάπνην ζπλνκήιηθν ηνπ.
 Αλ έρεη θάπνηα κνξθή θηλεηηθήο δπζιεηηνπξγίαο,
κε ηελ εθαξκνγή εηδηθνύ πξνγξάκκαηνο λα
βειηηώζεη ηελ θηλεηηθή ηνπ θαηάζηαζε όζν θαη
ηελ ηθαλόηεηα δεμηνηήησλ ηνπ.
 Αλ
παξνπζηάδεη πξνβιήκαηα ςπρνινγηθήο
θύζεσο ή αδπλακίεο πξνζαξκνγήο
θαη
πξνβιήκαηα ζπκπεξηθνξάο κπνξεί λα κεηώζεη ηηο
ζπλαηζζεκαηηθέο ηνπ εληάζεηο κε δηάθνξα
ςπρνζεξαπεπηηθά ζρήκαηα νκαδηθά ή αηνκηθά.









Να αλαπηύμεη ζε πςειό επίπεδν ηηο δηαλνεηηθέο ηνπ δπλάκεηο όπσο
θα ηελ γισζζηθή ηθαλόηεηα γηα κηα ζηαζεξή θαη
νκαιή
επηθνηλσλία.
Να εληαρζεί θαλνληθά ζε έλα νξγαλσκέλν θα θηιόδνμν ζρνιηθό
πεξηβάιινλ ώζηε ην παηδί λα βηώζεη ελδηαθέξνπζεο θαη επράξηζηεο
θαηαζηάζεηο θαη ζα ληώζεη άλεην θαη δεκηνπξγηθό .
Να θνηλσληθνπνηεζεί, λα κπνξεί λα εληαρζεί ζην θνηλσληθό
ζύλνιν θαη λα αλαπηύμεη δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο κε αλζξώπνπο ηνπ
πεξηβάιινληνο ηνπ .
Να κπνξεί λα αληηκεησπίζεη ηα πξνζσπηθά ζέκαηα
θαη
πξνβιήκαηα ηεο δσήο ηνπ.

Αληηιήςεηο ηεο Οηθνγέλεηαο γηα ηελ Αλαπεξία
 Σηκσξία:

Αξλεηηθή θαη απαηζηόδνμε αληίιεςε γηα
ηε δσή. Οξγίδνληαη κε ηελ αδηθία θαη αλαπηύζζνπλ
επηζεηηθόηεηα γίλνληαη θαρύπνπηνη.Δπίζεο ληώζνπλ
ελνρέο θαη δέρνληαη παζεηηθά ηε ζεξαπεία βηώλνπλ
κεγάιεο δπζθνιίεο πξνζαξκνγήο.
 Καθνηπρία:Βηώλνπλ έληνλν άγρνο.Νηώζνπλ λα
απεηιείηαη ε ζπλνρή θαη ε ηζνξξνπία ηνπο.
 Πξόθιεζε:Κηλεηνπνηνύληαη
θαη
αλαδεηνύλ
πιεξνθνξίεο. Αλαπηύζζνπλ λέεο δεμηόηεηεο.
 Θέιεκα ηεο κνίξαο : Δίλαη παζεηηθνί θαη
θαξηεξνύλ, δελ αλαδεηνύλ πιεξνθνξίεο.Γέρνληαη
όκσο ηηο ηαηξηθέο ζπκβνπιέο.

Παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ αληνρή ηεο
νηθνγέλεηαο
 Χαρακτηριςτικϊ τησ προςωπικότητασ

- η αυτοεκτύμηςη.
- η ευελιξύα προςαρμογόσ.
- η αντύληψη τησ αναπηρύασ ωσ «πρόκληςησ».
- η ενεργόσ ςυμμετοχό.
 Η οικογενειακό ςυνοχό και η απουςύα
ςυγκρούςεων.
 Η επαφό κι η επικοινωνύα με τον κόςμο και η
ενεργοπούηςη –αξιοπούηςη των
υποςτηρικτικών δικτύων (ςυγγενεύσ, φύλοι,
φορεύσ).

Κπξηόηεξεο θαηεγνξίεο Εηδηθώλ παηδηώλ

Οη θπξηόηεξεο θαηεγνξίεο εηδηθώλ παηδηώλ, πνπ αλαθέξνληαη ζπλήζσο
ζηα εγρεηξίδηα εηδηθήο αγσγήο, είλαη νη παξαθάησ:
Παηδηά κε δηαηαξαρέο ζηελ όξαζε.
Παηδηά κε ειαηησκαηηθή αθνή.
Παηδηά κε ζσκαηηθή αλαπεξία.
Παηδηά κε δηαηαξαρέο ηνπ ιόγνπ.
Παηδηά κε δηαηαξαρέο ζηε κάζεζε.

Παηδηά κε δηαηαξαρέο ηεο ζπκπεξηθνξάο .
Παηδηά κε λνεηηθή αλεπάξθεηα.

……….
Έλα παηδί κπνξεί λα
δπζθνιεύεηαη λα
παξαθνινπζήζεη ην
πξόγξακκα ελόο
γεληθνύ ζρνιείνπ
επεηδή αληηκεησπίδεη:

 Μαζεζηαθέο δπζθνιίεο .
 Πξνβιήκαηα όξαζεο.
 Πξνβιήκαηα αθνήο.
 Ννεηηθή ζηέξεζε.
 Απηηζκό.
 Νεπξνινγηθέο θαη άιιεο

παζήζεηο .
 ύλζεηεο γλσζηηθέο,
ζπλαηζζεκαηηθέο θαη
θνηλσληθέο δπζθνιίεο.
 Πνιιαπιέο αλαπεξίεο.
 Πξνβιήκαηα ιόγνπ θαη
νκηιίαο.

Δηαδηθαζία εγγξαθήο ζε ρνιηθή Μνλάδα Εηδηθήο Αγσγήο
ή Σκήκα Έληαμεο
Γηα λα εγγξαθεί έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο ζε εηδηθό ζρνιείν ή
ζε εηδηθή ζρνιή επαγγεικαηηθήο θαηάξηηζεο ή γηα λα κπνξέζεη λα
εμεηαζζεί κε εηδηθή εμέηαζε (πξνθνξηθή ή γξαπηή) ζα πξέπεη
πξώηα λα πάξεη θάπνηα ζρεηηθή έθζεζε από αλαγλσξηζκέλε
ηαηξνπαηδαγσγηθή ππεξεζία. Οη γνλείο απεπζύλνληαη ζηα Κένηπα
Διαθοποδιάγνωζηρ Διάγνωζηρ και Υποζηήπιξηρ Ειδικών
Εκπαιδεςηικών Αναγκών (Κ.Ε.Δ.Δ.Τ) πνπ ιεηηνπξγνύλ ζηηο έδξεο
ησλ λνκώλ γηα λα πιεξνθνξεζνύλ γηα ην ηη πξέπεη λα θάλνπλ. Η
νκάδα πνπ ζα εμεηάζεη ην παηδί
απνηειείηαη από ηαηξό
(παηδνςπρίαηξν ή παηδίαηξν), ςπρνιόγν, θνηλσληθό ιεηηνπξγό θαη
εηδηθό παηδαγσγό. Δθηόο από ηελ δηάγλσζε ηνπ πξνβιήκαηνο ε
νκάδα απηή ζα ππνδείμεη θαη ζε πνην Δηδηθό ζρνιείν ή Σκήκα
έληαμεο κπνξεί λα εγγξάθεη ην παηδί .

Έλα παηδί κε εηδηθέο αλάγθεο κπνξεί
λα θνηηήζεη:






ε ηάμε ελόο γεληθνύ
ζρνιείνπ, κε ηε βνήζεηα ελόο
εθπαηδεπηηθνύ εηδηθήο
αγσγήο.
ε εηδηθά ηκήκαηα
έληαμεο πνπ ιεηηνπξγνύλ
κέζα ζηα ζρνιεία γεληθήο θαη
ηερληθήο επαγγεικαηηθήο
εθπαίδεπζεο .
ην ζπίηη ζε εμαηξεηηθέο
πεξηπηώζεηο .



-

-

Σε σχολεία ειδικής αγωγής:
Νεπηαγσγεία.
Γεκνηηθά.
Γπκλάζηα: αλ είλαη 14-18
εηώλ.
Δληαία Λύθεηα: αλ είλαη 1822 εηώλ.
ΣΔΔ Α΄ Βαζκίδαο: αλ είλαη
14-19 εηώλ.
ΣΔΔ Β΄ Βαζκίδαο: αλ είλαη
19-22 εηώλ.
Δξγαζηήξηα Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο
θαη Καηάξηηζε (ΔΔΔΔΚ): αλ
είλαη 14-22 εηώλ

Πξνϋπνζέζεηο γηα επηηπρήο ζρνιηθή έληαμε
σζηή θαη έγθαηξε δηάγλσζε ηνπ παηδηνύ κε αλαπεξίεο.
Καηάιιειε επηινγή ζρνιηθνύ πεξηβάιινληνο.
Απαηηνύκελεο πξνζαξκνγέο.
Μηθξόο αξηζκόο καζεηώλ.
Ύπαξμε πιηθνηερληθήο ππνδνκή
Θεηηθή ζηάζε ησλ εθπαηδεπηηθώλ θαηαλνκή επζπλώλ,
ππνζηήξημε & ζπλεξγαζία κεηαμύ ησλ εθπαηδεπηηθώλ.
Πξνεηνηκαζία καζεηώλ (κε θαη ρσξίο αλαπεξία)
Πξνεηνηκαζία γνλέσλ (παηδηώλ κε θαη ρσξίο αλαπεξία)
Ύπαξμε πξνγξάκκαηνο.
Παξαθνινύζεζε-Αμηνιόγεζε ηνπ όινπ πξνγξάκκαηνο.

Ση δελ είλαη ην εηδηθό ζρνιεηό







Σν Δηδηθό ρνιείν δελ είλαη επαγέο ή θηιαλζξσπηθό ίδξπκα. Δελ
είλαη άζπιν ή ςπρηαηξηθό παξάξηεκα γηα άηνκα κε εηδηθέο
Αλάγθεο (Α.Μ.Δ.Α.). Δελ είλαη θπιαθή νύηε , βέβαηα κέξνο
θύιαμεο Α.Μ.Δ.Α. .
Σν Εηδηθό ρνιείν είλαη κηα εθπαηδεπηηθή κνλάδα, ε νπνία:
ηειερώλεηαη
από
εθπαηδεπηηθνύο,
επηζηήκνλεο
θαη
επαγγεικαηίεο δηαθόξσλ θιάδσλ θαη εηδηθνηήησλ (εηδηθνύο
δαζθάινπο,
ςπρνιόγνπο,
θνηλσληθνύο
ιεηηνπξγνύο,
ινγνζεξαπεπηέο,
εξγνζεξαπεπηέο,
θπζηθνζεξαπεπηέο,
λνζειεπηέο θ.ά.).
Θέηεη ζαθείο εθπαηδεπηηθνύο ζθνπνύο θαη ζηόρνπο.
Καηαξηίδεη θαη αθνινπζεί δνκεκέλν εθπαηδεπηηθό πξόγξακκα.
Παξάγεη θαη αμηνπνηεί πνηθίια παηδαγσγηθά κέζα θαη πιηθά.

χολικό Νοςηλευτικό
Η χολικό Νοςηλευτικό εύναι η
εξειδικευμϋνη
ϋκφραςη
τησ
επιςτημονικόσ νοςηλευτικόσ η οπούα
προϊγει την υγεύα ,την ακαδημαώκό
επιτυχύα
και
μακροχρόνια
την
ιςορροπημϋνη ανϊπτυξη των μαθητών.

Η Σχολική Νοσηλευτική εύναι αναγνωριςμϋνοσ
κλϊδοσ τησ νοςηλευτικόσ επιςτόμησ που
βαςύζεται ςτη Κοινοτικό Νοςηλευτικό. Οι
χολικού Νοςηλευτϋσ προϊγουν την θετικό
ανταπόκριςη των μαθητών ςτη φυςιολογικό
ανϊπτυξη, την υγεύα και την αςφϊλεια, κϊνουν
παρεμβϊςεισ
για
την
αντιμετώπιςη
πραγματικών ό δυνητικών
προβλημϊτων
υγεύασ,
διαχειρύζονται
περιπτώςεισ
και
ςυνεργϊζονται ενεργϊ με ϊλλουσ, με ςτόχο να
ενιςχύςουν την ικανότητα του μαθητό και τησ
οικογϋνειασ για προςαρμογό, αυτοδιαχεύριςη,
ενδυνϊμωςη και μϊθηςη.

Η πνξεία ηεο ρνιηθήο Ννζειεπηηθήο ζην ρξόλν
1900 Ο ζπλσζηηζκόο ρηιηάδσλ κεηαλαζηώλ ζηε Νέα Τόξθε ππξνδνηεί ηελ
εκθάληζε κεηαδνηηθώλ αζζελεηώλ Lillian Wald πξνηείλεη λα κπνπλ Ιαηξνί
ζηα ρνιεία γηα επηζεσξήζεηο .
1902 Η Lena Rogers είλαη ε πξώηε ρνιηθή Ννζειεύηξηα ζηε Νέα Τόξθε.
1903-1904 Πξνζιακβάλνληαη 39 Ννζειεπηέο ζηε Νέα Τόξθε
δνθηκαζηηθά.
1905-1908 Η Βνζηόλε θαη ε Φηιαδέιθεηα εληάζζνπλ ηελ Αγσγή Τγείαο
ζηα ρνιεία.
1912 Ο Δξπζξόο ηαπξόο ζηελ Ακεξηθή δεκηνπξγεί Ννζειεπηηθή
Τπεξεζία, ώζηε λα θαιύςεη ηηο αλάγθεο γηα θξνληίδα πγείαο καζεηώλ
απνκαθξπζκέλσλ πεξηνρώλ.
1940 Τινπνηνύληαη ππεξεζίεο γηα καζεηέο κε Δηδηθέο Αλάγθεο.
1960
Αλαπηύζζνληαη πνιιά πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο αιιά
δεκηνπξγείηαη ζύγρπζε γηα ην δηεπξπλόκελν ξόιν
ησλ Ννζειεπηώλ.
1970 Η εκθάληζε θαηλνκέλσλ όπσο : ε ρξήζε λαξθσηηθώλ, ε λεαληθή
εγθιεκαηηθόηεηα θαη ηα αθξνδίζηα λνζήκαηα πξνθαινύλ ηεξάζηηεο
αιιαγέο ζηα ππάξρνληα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο.

χολικού νοςηλευτϋσ.
ρνιηθόο Ννζειεπηήο ζεσξείηαη ην άηνκν πνπ
είλαη απόθνηηνο Α.Δ.Ι.. ή Α.Σ.Δ.Ι. Ννζειεπηηθήο
όπνπ ε δηάξθεηα ζπνπδώλ είλαη ηέζζεξα (4) ρξόληα
θαη απόθνηηνο Α..ΠΑΙ.Σ.Δ. όπνπ δίδεη ζηνπο
ζπνπδαζηέο πηζηνπνηεηηθό παηδαγσγηθήο θαη
δηδαθηηθήο επάξθεηαο θαη ε δηάξθεηα ζπνπδώλ είλαη
έλα (1) έηνο (Φ.Δ.Κ.78/2000 λόκνο 2817/14.3.2000
παξάγξαθνο 6) . Αθόκε ρνιηθνί Ννζειεπηέο
ζεσξνύληαη εθείλνη νη Ννζειεπηέο (Α.Δ.Ι.. ή
Α.Σ.Δ.Ι.) νη νπνίνη έρνπλ κεηαπηπρηαθό ηίηιν
ζπνπδώλ ζηε ρνιηθή Ννζειεπηηθή.

………

Οη ζρνιηθνί λνζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζε εηδηθά ζρνιεία ζηα νπνία
θνηηνύλ άηνκα κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο θαη άιια πξνβιήκαηα
είλαη δύζθνινο ν ξόινο ηνπο επεηδή παξεκβαίλνπλ ζηα πξαγκαηηθά θαη
δπλεηηθά πξνβιήκαηα πγείαο ησλ παηδηώλ, πξνάγνπλ ηελ πγεία θαη ηελ
αζθάιεηα ζην ζρνιείν κε δηάθνξα πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο σζηόζν θαη
λα νξγαλώζνπλ ην θαξκαθείν ηνπ ζρνιείνπ. ην εηδηθό ζρνιείν, ν
λνζειεπηήο έρεη κεγάιε επζύλε γηα ηα παηδηά θαη πξέπεη λα παξέρεη
νιηζηηθή θξνληίδα ζε θάζε παηδί. Ο ζρνιηθόο λνζειεπηήο ζπλεξγάδεηαη κε
ηελ ζρνιηθή θνηλόηεηα, ηελ νηθνγέλεηα θαη άκεζα κε ην εθπαηδεπηηθό
πξνζσπηθό. Σα παηδηά κε εηδηθέο εθπαηδεπηηθέο αλάγθεο πξέπεη λα έρνπλ
δίπια ηνπο άηνκα πνπ λα ηνπο δείρλνπλ αγάπε, εκπηζηνζύλε θαη θξνληίδα

Ρόινο ηνπ ζρνιηθνύ λνζειεπηή


Αμηνινγεί ηελ πγεία ηνπ παηδηνύ.



Πξνάγεη θαη πξνζηαηεύεη ηελ άξηζηε θαηάζηαζε πγείαο ησλ παηδηώλ.



Αλαπηύζζεη θαη εθαξκόδεη έλα ζρέδην πγείαο



Γηαηεξεί, αμηνινγεί θαη εξκελεύεη ηα αζξνηζηηθά πγεηνλνκηθά ζηνηρεία γηα
ηελ εμππεξέηεζε ησλ αηνκηθώλ αλαγθώλ ησλ καζεηώλ.



πκκεηέρεη σο εηδηθόο ηεο πγεηνλνκηθήο νκάδαο ζηελ νκάδα αμηνιόγεζεο
ηεο εθπαίδεπζεο ηνπ παηδηνύ γηα ηε δηακόξθσζε ελόο εμαηνκηθεπκέλνπ
πξνγξάκκαηνο εθπαίδεπζεο.



ρεδηάδεη θαη πινπνηεί πξσηόθνιια δηαρείξηζεο ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο γηα
ην παηδί κε εηδηθέο πγεηνλνκηθέο αλάγθεο, πεξηιακβαλνκέλεο θαη ηεο
ρνξήγεζεο θαξκάθσλ.



πκκεηέρεη ζε θαηνίθσλ επηζθέςεηο γηα ηελ αμηνιόγεζε ησλ αλαγθώλ ηεο
νηθνγέλεηαο, θαζώο ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ πγεία ηνπ παηδηνύ.

……..
 Αληηκεησπίδεη

θαη παξέρεη θξνληίδα ζηα παηδηά ζε
πεξίπησζε μαθληθήο αξξώζηηαο, ηξαπκαηηζκνύ θαη ζε
ζπλαηζζεκαηηθέο δηαηαξαρέο.
 Πξνάγεη θαη βνεζά ζηνλ έιεγρν ησλ κεηαδνηηθώλ λόζσλ
κέζσ πξνγξακκάησλ πξνιεπηηθώλ εκβνιηαζκώλ,
έγθαηξεο αλίρλεπζεο, επηηήξεζεο, αλαθνξάο θαη
παξαθνινύζεζεο ησλ κεηαδνηηθώλ λόζσλ.
 Πξνηείλεη δηαηάμεηο γηα έλα ζρνιηθό πεξηβάιινλ πνπ
πξνάγεη ηελ κάζεζη.

Δεξιότητεσ ςχολικού νοςηλευτό
Ο ζρνιηθόο λνζειεπηήο ρξεηάδεηαη λα δηαζέηεη ηηο εμήο δεμηόηεηεο :


Γεμηόηεηεο επηθνηλσλίαο .



Γηαρείξηζεο ρξόλνπ θαη ζηξεο .



Γηαρείξηζεο πξνζσπηθώλ απνθάζεσλ .



Αλαγλώξηζεο, πξνζδηνξηζκνύ θαη επίιπζεο πξνβιεκάησλ.



Γηαρείξηζεο θξίζεσλ.



Να ιεηηνπξγεί σο ζπλήγνξνο,



Να θαζνξίδεη ζηόρνπο θαη λα νξγαλώλεη ζρέδηα δξάζεο.



Να έρεη απηνγλσζία .



Να δηαζέηεη νκαδηθό πλεύκα πνπ λα ην κεηαδίδεη ζηνπο ππόινηπνπο.



Γλώζεηο ζηα πξαθηηθά ζέκαηα ηεο ζρνιηθήο λνζειεπηηθήο.



Γλώζεηο γηα ηε δεκόζηα θαη πεξηβαιινληηθή πγηεηλή .



Γλώζεηο γηα παξνρή πξώησλ βνεζεηώλ.

κοπόσ
θνπόο ηνπ ζρνιηθνύ λνζειεπηή είλαη λα βνεζήζεη ηνπο
καζεηέο λα βειηηώζνπλ ηελ απηνεθηίκεζε ηνπο ε νπνία
αλαπηύζζεηαη θαηά ηελ παηδηθή ειηθία θαη πξνάγεη ηελ θαιή
ςπρηθή πγεία. Γη’ απηό ε πξναγσγή πγείαο, ε νπνία είλαη
ζεκαληηθό θνκκάηη ηνπ έξγνπ ηνπ ζρνιηθνύ λνζειεπηή
εηδηθήο αγσγήο , επηθεληξώλεηαη ζηελ αλάπηπμε κηαο ζεηηθήο
θαη ηζρπξήο απηνεηθόλαο θαη ζηελ θπζηθή πγεία ηνπ παηδηνύ.
Έηζη νη ζρνιηθνί λνζειεπηέο ζα βνεζήζνπλ ηνπο καζεηέο λα
απνθηήζνπλ δεμηόηεηεο δηαρείξηζεο ζηξεο αλαπηύζζνληαο
καδί ηνπο ζηξαηεγηθέο επίιπζεο πξνβιεκάησλ θαη ζα ηνπο
βνεζήζνπλ λα απνθηήζνπλ δηαπξνζσπηθέο ζρέζεηο
βνεζώληαο ηνπο ηαπηόρξνλα λα βειηηώζνπλ ηελ ςπρηθή ηνπο
πγεία. Δπνκέλσο ν ζρνιηθόο λνζειεπηήο γίλεηαη δάζθαινο ν
νπνίνο ηνπο καζαίλεη αμίεο απηνζεβαζκνύ θαη βειηίσζεο ηεο
θνηλσληθήο ηνπο δσήο .

ΠΡΟΒΛΗΜΑΣΑ
Σα πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδεη ν ζρνιηθόο λνζειεπηήο
είλαη:











Η εηθόλα ηνπ ζρνιηθνύ λνζειεπηή σο επαγγεικαηίαο πγείαο.
Απηό νθείιεηαη ζηελ έληαμε ηεο επζύλεο ηεο ζρνιηθήο πγηεηλήο
ζε επίπεδν πεξηθέξεηαο ζην ηκήκα Δπηδεκηνινγηθήο
Δπηηήξεζεο.
Ο θαζνξηζκόο ηνπ ξόινπ θαη ησλ αξκνδηνηήησλ ησλ ζρνιηθώλ
λνζειεπηώλ.
Απνπζία δηεύζπλζεο ζρνιηθήο λνζειεπηηθήο
Η απνκόλσζε, νη ζρνιηθνί λνζειεπηέο είλαη απνκνλσκέλνη από
ηνπο ζπλαδέιθνπο ηνπο θαη επεηδή δελ έρνπλ εθπξνζώπεζε ηνπ
θιάδνπ ηνπο δελ κπνξνύλ λα δηεθδηθήζνπλ ηα δηθαηώκαηα ηνπο.
Η ζπλερηδόκελε εθπαίδεπζε.
Γελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα ηεο εμέιημεο.

……..









Γελ έρνπλ δηθό ηνπο ρώξν παξνρήο πξώησλ βνεζεηώλ.
Γελ έρνπλ ηελ δπλαηόηεηα επίζθεςεο ζηα ζπίηηα, νύηε
πξόζβαζε ζε δνκέο πγείαο.
Η ηήξεζε ηνπ ηαηξηθνύ απόξξεηνπ.
Οη αληαγσληζηηθέο ζπκπεξηθνξέο.
Μηθξόο αξηζκόο ρνιηθώλ Ννζειεπηώλ ζηελ Διιάδα θαη
ζηαζηκόηεηα.
Έιιεηςε νξγαλσζηαθήο θνπιηνύξαο .
Γελ έρνπλ ηνλ δηθό ηνπο ρώξν, ρξόλν γηα επηζθέςεηο θαη
πξόζβαζε ζε δνκέο πγείαο.

Κξηηήξηα Πνηόηεηαο ζηελ Παξνρή ρνιηθήο Ννζειεπηηθήο
Φξνληίδαο
Γηαηήξεζε ηεο ςπρνζσκαηηθήο πγείαο ζε επίπεδν ηθαλήο
ζπκκεηνρήο ησλ Αηόκσλ κε Δηδηθέο Αλάγθεο ζηηο δξάζεηο ηεο
θαζεκεξηλήο δσήο.
Άκεζε απνθαηάζηαζε ή αλαθνύθηζε ηνπο από βιάβεο ή λνζήκαηα,
ώζηε λα αξζεί έγθαηξα ν παξάγνληαο πνπ ηα θαζηζηά
δπζιεηηνπξγηθά.
Παξνρή θαζεκεξηλήο εμαηνκηθεπκέλεο θαη εμεηδηθεπκέλεο
Ννζειεπηηθήο Φξνληίδαο, πνπ ζπλάδεη ηόζν κε ην Ιζηνξηθό Τγείαο
ηνπο, όζν θαη κε ηηο λέεο εμειίμεηο ζηελ παξνύζα θάζε ηεο δσήο
ηνπ.
Παξερόκελε Ννζειεπηηθή Φξνληίδα πνπ θαζνδεγείηαη από ηνλ
Κώδηθα Ννζειεπηηθήο δενληνινγίαο θαη ππόθεηηαη ζηα
Δπαγγεικαηηθά δηθαηώκαηα πνπ θαηνρπξώλνπλ λνκηθά ηνπο
ρνιηθνύο Ννζειεπηέο.

Υνξήγεζε Φαξκαθεπηηθήο Αγσγήο
Σα θάξκαθα ρνξεγνύληαη κόλν θαηόπηλ γξαπηήο
άδεηαο ησλ γνληώλ, ελώ ζα πξέπεη λα ππάξρεη
θαη ηαηξηθή ζπληαγή.
Καηαγξάθνληαη απαξαίηεηα: ην όλνκα ηνπ
καζεηή, ην ζθεύαζκα πνπ ρνξεγείηαη, ε
δνζνινγία, ε ώξα, θαζώο επίζεο θαη ην όλνκα
ηνπ αηόκνπ πνπ ην ρνξεγεί.
Σα θάξκαθα θπιάζζνληαη ζε θαζαξό θαη
αζθαιέο πεξηβάιινλ, θιεηδσκέλα.

Κλινικό περύπτωςη
Η Γαλάε είλαη 11 εηώλ ε νπνία πεγαίλεη ζην Δηδηθό
Γεκνηηθό ρνιείν θαη πάζρεη από λνεηηθή ζηέξεζε θαη
επηιεπηηθέο θξίζεηο. Δπίζεο, παξνπζηάδεη δηαηαξαρέο
ζηεξενηππηθώλ θηλήζεσλ, παξαβαηηθή ζπκπεξηθνξά θαη
απηνηξαπκαηίδεηαη ζηα ρέξηα ηεο (εθδνξέο, δάγθσκα)
θαη νπηηθέο ςεπδαηζζήζεηο. ηελ δηάξθεηα ηνπ
καζήκαηνο ηεο εκθαλίδεηαη ππλειία ζηελ θαζεκεξηλή
ηεο δσή θαη κεξηθέο θνξέο δελ ζέιεη λα ηξώεη θαγεηό. Η
επηιεπηηθή θξίζε κπνξεί λα πεξάζεη κε ηελ νκηιία θαη
κε θαζεζπραζηηθά ιόγηα. Μεηά ην επηιεπηηθό ζνθ ηεο
ρνξεγείηαη έλα αληηεπηιεπηηθό ππνγιώζζην θάξκαθν.

τόχοι νοςηλευτικόσ φροντύδασ










Να αναγνωρύςει τον εαυτό τησ και να ϋρθει ςε επαφό με τα ϊλλα
παιδιϊ ώςτε να αποκτόςει παρϋεσ.
Να αναγνωρύςει και να διαχειρύζεται τα ςυναιςθόματα τησ.
Να εκπαιδευτεύ ςε κοινωνικϋσ δεξιότητεσ( ςωςτού τρόποι
ςυμπεριφορϊσ).
Να εφαρμόζει καθαριότητα ςώματοσ ( ατομικό υγιεινό χεριών,
ποδιών, δοντιών, μαλλιών).
Να αποκτόςει υγιεινϋσ ςυνόθειεσ (να διατηρεύ καθαρό το
περιβϊλλον – προςωπικϊ εύδη).
Να βελτιωθεύ η αυτοεκτύμηςη τησ και η αποφυγό
αυτοτραυματιςμού.
Να ενημερωθεύ το εκπαιδευτικό προςωπικό και οι γονεύσ όςον
αφορϊ τισ πρώτεσ βοόθειεσ του επιληπτικού ςοκ και του
αυτοτραυματιςμού.
Να κατανοόςει ότι η διατροφό εύναι ςημαντικό ςτη ζωό τησ και
ότι με αυτό θα μπορεύ να επιβιώνει.

Εφαρμογό
Πραγματοπούηςη εργαςιών ςε ομϊδεσ (παιχνύδια
ρόλων).
 Δημιουργύα φυλλαδύων με ςυμβουλϋσ ςωςτόσ
διατροφόσ.
 Κουύζ , παρακολούθηςη DVD με θϋμα: διατροφό
και υγεύα.
 Ενημϋρωςη διδακτικού προςωπικού και γονϋων
μϋςω ςεμιναρύων και ενημερωτικού εντύπου
ςχετικϊ με τισ πρώτεσ βοόθειεσ.
 Χρηςιμοπούηςη βιωματικών και διαδραςτικών
μεθόδων
διδαςκαλύασ(εκμϊθηςηςωςτόσατομικόσυγιεινόσμε
διϊφοραδιδακτικϊβιβλύακαιπαρουςιϊςεισPowerPoi
n)


Αποτελϋςματα –Επαναξιολόγηςη
 Επύτευξη όςο το δυνατόν πιο πολλών

ςτόχων του προγρϊμματοσ και όςο πιο
ποιοτικϊ γύνεται να πραγματοποιηθούν.
 Ευαιςθητοπούηςη τησ μαθότριασ ςε
θϋματα διατροφόσ.
 Απϋκτηςε νϋεσ γνώςεισ και δεξιότητεσ
ςχετικϊ με τισ ανϊγκεσ τησ.
 Εφαρμογό ερωτηματολογύων για τουσ
εκπαιδευτικούσ και τουσ γονεύσ ςχετικϊ με
τισ πρώτεσ βοόθειεσ του επιληπτικού ςοκ.
 Ανϊ τακτϊ χρονικϊ διαςτόματα διατύπωςη
απλών ερωτόςεων όςον διδϊχτηκε.

υμπερϊςματα







ηελ Διιάδα, από ην ζύλνιν ησλ ρνιηθώλ Μνλάδσλ Δηδηθήο
Αγσγήο πνπ ιεηηνπξγνύλ, ηα πεξηζζόηεξα είλαη Δηδηθά
Νεπηαγσγεία θαη Γεκνηηθά, Σκήκαηα Έληαμεο Νεπηαγσγείνπ,
Γεκνηηθνύ θαη Γπκλαζίνπ, θαζώο θαη Δξγαζηήξηα Δηδηθήο
Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο θαη Καηάξηηζεο.
Γελ ππάξρνπλ πνιιά Σκήκαηα Έληαμεο Λπθείνπ/ΣΔΔ ή ΣΔΔ
Δηδηθήο Αγσγήο.
Οη πεξηνρέο πνπ ζπγθεληξώλνπλ ην κεγαιύηεξν αξηζκό Δηδηθώλ
ρνιείσλ θαη Σκεκάησλ Έληαμεο είλαη ε Αηηηθή, ε Κεληξηθή
Μαθεδνλία θαη ε Κξήηε.
ηόρνο καο είλαη ηα παηδηά κε εηδηθέο αλάγθεο λα πάξνπλ ηα
θαηάιιεια εξεζίζκαηα κέζα από ηελ νινθιεξσκέλε αγσγή θαη
ηελ εθπαίδεπζή ηνπο, .

….
Σν εηδηθό παηδί, όπσο θαίλεηαη θαη από
ηελ ίδηα ηελ ιέμε, είλαη εθείλν ην παηδί
πνπ μερσξίδεη, πνπ δηαθέξεη αηζζεηά από
ηα άιια παηδηά, πνπ απνθιίλεη από ην
θαλνληθό.

…
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