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Βακμόσ Προτερ.

ΕΞ. ΕΠΕΙΓΟΝ

ΠΡΟ : 1.Περιφερειακζσ Δ/νςεισ Π.Ε. & Δ.Ε.
τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ)
2. Προϊςταμζνουσ Παιδαγωγικισ &
Επιςτθμονικισ Κακοδιγθςθσ
(μζςω Περιφ. Δ/νςεων Π.Ε. & Δ.Ε.)
3. χολικοφσ υμβοφλουσ Π.Α. &
Δθμ.Εκπ/ςθσ. (μζςω Δ/νςεων Π.Ε.)
4. Δ/νςεισ και Γραφεία Π.Ε.
τθσ χώρασ (ζδρεσ τουσ)
5. Δθμόςια & Ιδιωτικά Δθμ. χολεία &
Νθπ/γεία τθσ χώρασ
(μζςω Δ/νςεων & Γραφείων Π.Ε.)
ΚΟΙΝ: Τπ. Τγείασ και Κοινωνικισ Αλλθλεγγφθσ
Γεν. Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγείασ
Δ/νςθ Δθμόςιασ Τγιεινισ
Σμιμα χολικισ Τγείασ
Βερανηζρου 50
101 87 Ακινα

Θζμα : Φαρμακευτική αγωγή μαθητών εντόσ ςχολικοφ ωραρίου
Με αφορμι ερωτιματα που υποβλικθκαν ςτθ Δ/νςι μασ, ςχετικά με μακθτζσ που χριηουν
φαρμακευτικισ αγωγισ κατά τθ διάρκεια του ςχολικοφ ωραρίου, ςτο Νθπιαγωγείο και το
Δθμοτικό χολείο, ςασ γνωρίηουμε τα ακόλουκα:
φμφωνα με τθν με αρικ. Φ.353.1/324/105657/Δ1/16-10-2002 (ΦΕΚ 1340Β) Τπουργικι Απόφαςθ,
αρ. 36 «Κακικοντα και αρμοδιότθτεσ εκπαιδευτικών-διδαςκόντων» ζργο των εκπαιδευτικών είναι
όλα εκείνα που άπτονται των εκπαιδευτικών διαδικαςιών, δθλαδι θ διδαςκαλία, θ εκπαίδευςθ
και θ διαπαιδαγώγθςθ των μακθτών, με ςτόχο τθν ποιότθτα τθσ εκπαίδευςθσ, τθν κοινωνικι
πρόοδο και τθ διάδοςθ του πολιτιςμοφ.
Επομζνωσ, οι εκπαιδευτικοί δεν υποχρεοφνται να ζχουν τισ απαραίτθτεσ ιατρικζσ ι φαρμακευτικζσ
γνώςεισ, ώςτε να ςυνειςφζρουν με εξειδικευμζνεσ πράξεισ (χοριγθςθ φαρμάκου από το ςτόμα, ι
ςε ενζςιμθ μορφι)ςε ειδικοφ τφπου αςκζνειεσ των μακθτών (εφθβικόσ ηαχαρώδθσ διαβιτθσ,
επιλθπτικζσ κρίςεισ κ.ά) αλλά και ςε εποχιακζσ ιώςεισ. Αυτό δεν αποκλείει τθν υποχρζωςθ του
εκπαιδευτικοφ να παρζχει τισ ςτοιχειώδεισ πρώτεσ βοικειεσ ςτουσ μακθτζσ του ςχολείου του.
Για το λόγο αυτό, ςε περιπτώςεισ που απαιτείται φαρμακευτικι αγωγι, οι γονείσ και κθδεμόνεσ
των μακθτών, οφείλουν να αιτοφνται τθν άδεια των Διευκυντών τθσ ςχολικισ μονάδασ
προκειμζνου να ειςζρχονται οι ίδιοι, ή άλλο πρόςωπο το οποίο θα υποδείξουν ςχετικά, ςτο
χώρο του ςχολείου, ώςτε να τθ χορθγιςουν.
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ε ζκτακτα ςοβαρά ιατρικά περιςτατικά μακθτών, οι Δ/ντζσ οφείλουν μόνο να καλοφν το ΕΚΑΒ
(166) για διακομιδι του μακθτι , ενώ ταυτόχρονα ενθμερώνουν τουσ γονείσ του.
Παρακαλοφνται όλοι οι εκπαιδευτικοί των χολικών μονάδων να ενημερωθοφν ενυπόγραφα.

Ο ΕΙΔΙΚΟ ΓΡΑΜΜΑΣΕΑ

ΜΙΧΑΛΗ ΚΟΝΣΟΓΙΑΝΝΗ
Εςωτερικι Διανομι:
1. Γραφείο κου Ειδ. Γραμματζα
2. Δ/νςθ Φυς. Αγωγισ
3. Δ/νςθ ΕΠΕΔ
Σμιμα Β’
4. Δ/νςθ πουδών Π.Ε.
Σμιμα Γ΄
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