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Περίληψη
Η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας σε παιδιά 
στη χώρα μας είναι τα ατυχήματα. Ο ρόλος του/
της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας περιλαμβάνει 
την πρόληψη και αντιμετώπιση των σχολικών 
ατυχημάτων αλλά και τη φροντίδα για τη διατή-
ρηση του ευ ζην των μαθητών. Η παρούσα έρευνα 
διερευνά τις απόψεις των εκπαιδευτικών σχετικά 
με τον ρόλο και τις αρμοδιότητες ενός σχολικού 
νοσηλευτή. Επιπλέον, συγκεντρώθηκαν δεδομένα 
όσον αφορά τη συχνότητα, τα είδη και τους τρόπους πρόληψης ατυχημάτων 
στον χώρο του σχολείου. Το δείγμα της παρούσας έρευνας αποτέλεσαν 100 
εκπαιδευτικοί πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης (85 γυναίκες και 15 άντρες), με το 
μεγαλύτερο ποσοστό να ανήκει στην ηλικιακή ομάδα 26-35 ετών. Για τη συλ-
λογή των δεδομένων κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με βάση τη βιβλιογρα-
φία. Το ερωτηματολόγιο συμπληρώθηκε ηλεκτρονικά από τους συμμετέχοντες. 
Σύμφωνα με τα αποτελέσματα, οι εκπαιδευτικοί δίνουν έμφαση στην προσφορά 
υπηρεσιών από τους/τις σχολικούς/ές νοσηλευτές/τριες προς όλα τα μέλη της 
σχολικής κοινότητας κι όχι μόνο προς τους μαθητές με χρόνια νοσήματα. Οι 
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ίδιοι δεν είναι ικανοποιημένοι από την ενδοσχολική εκπαίδευσή τους σε θέμα-
τα προαγωγής της υγείας και θεωρούν απαραίτητη τη λήψη προστατευτικών 
μέτρων, ώστε να δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες περιβάλλοντος στο σχολείο 
και ανθρώπινες συμπεριφορές προστασίας από τα ατυχήματα, με τη συνεργασία 
του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας.

Abstract

Accidents are the first causes of death and disability 
in children in our country. The role of school nurse 
is to the prevent school accidents and care for 
the well-being of students and particularly for 
students with chronic health problems. The present 
study explores the perceptions of primary school 
teachers about the role and responsibilities of the school nurse. In addition, 
data were collected on the frequency and types of accidents at school. The 
sample of the study consisted of 100 primary school teachers (85 women and 
15 men) with the largest percentage belonging to the age group 26-35 years. A 
questionnaire based on the literature was constructed to collect the data. The 
questionnaire was completed electronically by all participants. According to 
the results, teachers emphasize the provision of services by school nurses to 
all members of the school community and not only to students with chronic 
diseases. Teachers are dissatisfied with the in-school training in health issues 
they receive and they are in favor of protective measures to create safe 
environmental conditions at school. The collaboration of teachers and nurses 
is also crucial for the prevention of accidents.

1. Εισαγωγή

Η πρώτη αιτία θανάτου και αναπηρίας σε παιδιά στη χώρα μας είναι τα ατυχή-
ματα. Σήμερα είναι πλέον γνωστό ότι 9 στις 10 φορές το ατύχημα οφείλεται σε 
ανθρώπινο λάθος, σε αμέλεια ή περιφρόνηση του κινδύνου. Επομένως, ο σύγ-
χρονος ορισμός του ατυχήματος είναι: ένα γεγονός που συμβαίνει ανεξάρτητα 
από την ανθρώπινη θέληση και προκαλείται από εξωτερική αιτία, δρα ταχύ-
τατα και έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση σωματικής ή διανοητικής βλάβης 
(Τσουμάκας, 2006). Η ροπή των παιδιών σε ατυχήματα έγκειται στην ίδια τους 
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τη φύση, αφού από μικρή ηλικία διακατέχονται από περιέργεια και μειωμένο 
αίσθημα κινδύνου. 

Τα παιδικά ατυχήματα ταξινομούνται σε τρεις βασικές κατηγορίες: ατυχήμα-
τα που συμβαίνουν στο σπίτι και στον περιβάλλοντα χώρο, ατυχήματα που συμ-
βαίνουν έξω από το σπίτι (π.χ. τροχαία ατυχήματα, ατυχήματα στο σχολείο, στην 
παιδική χαρά κ.λπ.) και αταξινόμητα ατυχήματα (αυτοκτονίες, κατάχρηση οινο-
πνευματωδών ποτών κ.λπ.) (Τσουμάκας, 2006).

Ως σχολικά ατυχήματα ορίζονται αυτά που συμβαίνουν κατά τη μετάβαση, την 
παραμονή και την αποχώρηση των μαθητών από τα σχολεία. Τα παιδιά περνούν 
τις περισσότερες ώρες της ημέρας στο σχολείο και μάλιστα σε μια ηλικία που η 
προσπάθεια ένταξης και επιβολής τους στην ομάδα των συνομηλίκων τους είναι 
αυτοσκοπός. Έτσι, πολλά παιδιά οδηγούνται σε επικίνδυνες και ακραίες συμπε-
ριφορές, που, σε συνδυασμό με την ελλιπή επιτήρηση και την όχι πάντα ιδανική 
αναλογία του αριθμού τους προς τον αριθμό των επιτηρούντων, συμβάλλουν στην 
αύξηση των σχολικών ατυχημάτων (Salminen et al., 2014).

Σημαντικό ρόλο στην πρόληψη των σχολικών ατυχημάτων έχει ο κατάλληλος 
σχεδιασμός των ενδο- και εξω-σχολικών χώρων, με τακτικό έλεγχο των αθλο-
παιδιών, τοποθέτηση κιγκλιδωμάτων που αποτρέπουν τις πτώσεις, αποφυγή 
τοποθέτησης μεγάλων γυάλινων επιφανειών και γυαλιστερών πατωμάτων που 
μπορεί να είναι ολισθηρά κ.λπ. Το σχολείο θα πρέπει να διαθέτει επίσης κατάλ-
ληλο εξοπλισμό, όπως όργανα για σχολικά πειράματα με προδιαγραφές ασφαλεί-
ας, ασφαλή παιχνίδια για τα μικρότερα παιδιά, αλλά το σημαντικότερο είναι να 
γίνεται τακτικός έλεγχος και επισκευές στα θρανία και τα έπιπλα.

Μέριμνα αξίζει να δοθεί και στην ασφαλή πρόσβαση και αποχώρηση των 
μαθητών από το σχολείο. Οι εγκαταστάσεις του σχολείου θα πρέπει να ελέγχονται 
τακτικά. Πυροσβεστήρες, συστήματα ανίχνευσης καπνού σε αίθουσες με εύφλεκτα 
υλικά και οι οδοί διαφυγής είναι βασικά μέρη του εξοπλισμού ενός σχολείου και 
θα πρέπει να είναι καλά συντηρημένα και έτοιμα προς χρήση ανά πάσα στιγμή. 
Φυσικά, δεν θα πρέπει να παραλείπεται η ουσιαστική επιτήρηση των παιδιών στο 
σχολείο και τον παιδικό σταθμό σε όλη τη διάρκεια παραμονής τους, με σωστή 
αναλογία παιδαγωγών και παιδιών (Καφεντζή και Σολωμού, 2017).

1.1. Ο ρόλος του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας

Η παρουσία νοσηλευτή/τριας στα σχολεία υπάρχει εδώ και πολλά χρόνια στις 
περισσότερες χώρες. Αναφέρουμε χαρακτηριστικά πως η έναρξη της λειτουρ-
γίας νοσηλευτικής υπηρεσίας στο σχολείο έγινε στη Νέα Υόρκη το 1902, όταν 
σε κάποιο σχολείο παρουσιάστηκε μια δερματική νόσος που ανάγκαζε τα παιδιά 
να παραμένουν για μεγάλο χρονικό διάστημα στο σπίτι. Η Lilian Wald ήταν η 
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πρώτη νοσηλεύτρια που πρόσφερε νοσηλευτική φροντίδα σε παιδιά σχολείου με 
μεγάλη επιτυχία και έγινε η αφορμή για τους πρώτους διορισμούς νοσηλευτών 
(Καλοκαιρινού, 2012).

Ο Εθνικός Οργανισμός Σχολικών Νοσηλευτών (2008) ορίζει τη σχολική νοση-
λευτική ως μια εξειδικευμένη πρακτική της επαγγελματικής νοσηλευτικής, η οποία 
προάγει την ευημερία, την ακαδημαϊκή επιτυχία και τη διά βίου επίτευξη των 
στόχων των μαθητών. Για τον σκοπό αυτό, οι σχολικοί νοσηλευτές διευκολύνουν 
την κατεύθυνση των μαθητών προς τη φυσιολογική ανάπτυξη, την προαγωγή 
της υγείας και της ασφάλειας, την παρέμβαση σε πραγματικά ή πιθανά προβλή-
ματα υγείας, την παροχή υπηρεσιών διαχείρισης ανά περίπτωση και την ενεργή 
συνεργασία με άλλες ειδικότητες, για να οικοδομηθεί η ικανότητα του μαθητή και 
της οικογένειας για προσαρμογή, αυτοδιαχείριση, αυτο-υπεράσπιση και μάθηση.

Σύμφωνα με την ελληνική νομοθεσία (ΦΕΚ 2038, Τεύχος Β́ , 5/6/2018), ο/η 
σχολικός/ή νοσηλευτής/τρια υποστηρίζει μαθητές/τριες, με αναπηρία ή/και ειδι-
κές εκπαιδευτικές ανάγκες, που φοιτούν σε σχολεία γενικής εκπαίδευσης και για 
τους οποίους/ες έχει εκδοθεί απόφαση έγκρισης υποστήριξης κατόπιν σχετικής 
γνωμάτευσης δημόσιου νοσοκομείου. Επιπλέον των κύριων καθηκόντων του, που 
σχετίζονται με την κάλυψη των αναγκών των υποστηριζόμενων μαθητών, άλλες 
αρμοδιότητές του είναι: α) παρέχει πρώτες βοήθειες για όλους τους μαθητές της 
σχολικής μονάδας, β) ενημερώνει και συμβουλεύει εκπαιδευτικούς, μαθητές και 
γονείς για θέματα υγείας, για την προστασία του σχολείου από ιογενείς καταστά-
σεις, εποχικές λοιμώξεις και επιδημίες, γ) συνεργάζεται με τους εκπαιδευτικούς 
του σχολείου για την οργάνωση και υλοποίηση προγραμμάτων αγωγής υγείας, δ) 
διοργανώνει σεμινάρια παροχής πρώτων βοηθειών στο προσωπικό του σχολείου 
και ε) συνεργάζεται με τον διευθυντή για την παρακολούθηση και τον έλεγχο 
του σχολικού περιβάλλοντος (αίθουσες, κοινόχρηστοι χώροι, κυλικείο, κ.ά.), και 
συνιστά τη λήψη των απαραίτητων μέτρων για την προστασία των μαθητών.

2. Σκοπός της έρευνας

Σκοπός της παρούσας έρευνας είναι να διερευνηθούν οι αντιλήψεις και οι από-
ψεις των εκπαιδευτικών σχετικά με τα ατυχήματα που συμβαίνουν σε μια σχολική 
μονάδα, αλλά και η γνώμη τους για τον ρόλο και τη σημασία της ύπαρξης σχο-
λικού/ής νοσηλευτή/τριας στο γενικό σχολείο. Επιπλέον, συλλέχθηκαν δεδομένα 
όσον αφορά τη συχνότητα και τα είδη των σχολικών ατυχημάτων. 
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3. Μέθοδος

Ως μέθοδος έρευνας επιλέχθηκε η έρευνα επισκόπησης με χρήση ερωτηματολο-
γίου, ώστε να συλλεχθούν δεδομένα για ένα δείγμα περιπτώσεων σε έναν ευρύτε-
ρο πληθυσμό (σχολεία πρωτοβάθμιας εκπαίδευσης) σε ορισμένο χρονικό σημείο. 
Τα δεδομένα είναι ποσοτικά ή ποσοτικοποιήσιμα για διάφορες μεταβλητές, ενώ 
γίνεται προσπάθεια να εντοπιστούν συνδυασμοί συσχετίσεων των μεταβλητών.

4. Δείγμα

Στην παρούσα έρευνα συμμετείχαν συνολικά 100 εκπαιδευτικοί. Τα βασικά χαρα-
κτηριστικά του δείγματος δίνονται στον Πίνακα 1. 

Πίνακας 1. Βασικά δημογραφικά χαρακτηριστικά του δείγματος.

Ν %
Φύλο
Άντρες 85 85
Γυναίκες 15 15
Ηλικία
< 25 5 5
2635 37 37
3645 26 26
4655 29 29
>55 3 3
Επίπεδο εκπαίδευσης
Βασικό πτυχίο 43 43
Μετεκπαίδευση Μαρασλείου 4 4
Μεταπτυχιακό τίτλο 52 52
Διδακτορικό τίτλο 1 1
Εκπαιδευτική προϋπηρεσία
έως 2 έτη 19 19
35 έτη 11 11
610 έτη 9 9
1115 έτη 22 22
>16 έτη 39 39
Τάξη που διδάσκετε
Γενική τάξη 82 82
Τμήμα ένταξης 7 7
Παράλληλη στήριξη 11 11
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5. Εργαλείο συλλογής δεδομένων 

Για τις ανάγκες της παρούσας έρευνας κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο με βάση 
τη διεθνή και ελληνική βιβλιογραφία. Το ερωτηματολόγιο είχε 23 κλειστές ερω-
τήσεις και ο δείκτης αξιοπιστίας Cronbach a υπολογίστηκε σε 0,722.

6. Αποτελέσματα

Σχετικά με το αν έχουν την τρέχουσα σχολική χρονιά (2019-20) μαθητή με χρόνιο 
νόσημα στην τάξη τους, 60 εκπαιδευτικοί (60%) απάντησαν αρνητικά, 34 (34%) 
απάντησαν θετικά και μόλις 6 (6%) δεν γνωρίζουν.

Στο ερώτημα αν χρειάστηκε την τρέχουσα σχολική χρονιά να παραπέμψουν 
κάποιον μαθητή σε σχολικό νοσηλευτή, σχεδόν οι μισοί εκπαιδευτικοί (48%) απά-
ντησαν αρνητικά. Ωστόσο, ένα ποσοστό 18% χρειάστηκε να παραπέμψει πάνω 
από τρία παιδιά σε μόλις τρεις μήνες σχολικής λειτουργίας, 15% παρέπεμψαν 
δύο παιδιά για βοήθεια και 16% παρέπεμψαν ένα παιδί.

Το Γράφημα 1 μας δείχνει τα πιο συνήθη κατά σειρά αίτια παραπομπής μαθη-
τών σε σχολικό νοσηλευτή (κοιλιακός πόνος, κάκωση, αιμορραγία, πονοκέφαλος, 
τσίμπημα).

Γράφημα 1. Αίτια παραπομπής μαθητών στον σχολικό νοσηλευτή. 

Ποιο είναι το πιο σύνηθες αίτιο παραπομπής μαθητή στον σχολικό  
νοσηλευτή/επαγγελματία υγείας του σχολείου; (94 απαντήσεις)

27,7%
Κάκωση

5,3%
Τσίµπηµα

8,5%
Πονοκέφαλος

34%
Κοιλιακός πόνος

24,5%
Αιµορραγία
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Όσον αφορά την άποψη των εκπαιδευτικών για τον ρόλο και τις αρμοδιότη-
τες του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας, οι εκπαιδευτικοί (έχοντας έως τρεις 
επιλογές να διαλέξουν) έδωσαν έμφαση στην παροχή πρώτων βοηθειών και την 
πρόληψη σχολικών ατυχημάτων και την αγωγή υγείας αλλά και τη διατήρηση 
του γενικότερου ευ ζην του συνόλου των μαθητών.

Γράφημα 2. Κύριος ρόλος του σχολικού νοσηλευτή είναι… (100 απαντήσεις)

Διατήρηση του γενικότερου ευ ζην  
του συνόλου των μαθητών. 46 (46%)

44 (44%)

44 (44%)

1 (1%)

3 (3%)

0 20 40 60 80 100

25 (25%)

88 (88%)

Διατήρηση του ευ ζην ενός μαθητή με χρόνιο νόσημα.
Ενθαρρύνει τους μαθητές με χρόνιες ασθένειες  

να φροντίζουν καλύτερα τους εαυτούς τους. 

Παροχή πρωτών βοηθειών σε περίπτωση ανάγκης.

Πρόληψη σχολικών ατυχημάτων και αγωγή υγείας.

Παροχή στήριξης σε μαθητές με θέματα συμπεριφοράς.

Προστατεύει και υποστηρίζει μαθητές που  
κινδυνεύουν από παιδική κακοποίηση και βία.

Στο ερώτημα σχετικά με το αν έχουν οι εκπαιδευτικοί τη νομική κάλυψη/
κατοχύρωση για να αντιμετωπίσουν κάποιο σχολικό ατύχημα όταν κρίνουν πως 
μπορούν, το 78% απάντησε αρνητικά, το 5% θετικά και το 17% δεν γνωρίζει. Το 
εύρημα αυτό συνδυάζεται και με την απάντηση που έδωσαν οι εκπαιδευτικοί σχε-
τικά με το αν νιώθουν ασφαλείς με την παρουσία σχολικού νοσηλευτή στη σχολική 
τους μονάδα, όπου σε συντριπτική πλειοψηφία (98%) έδωσαν θετική απάντηση.

Οι εκπαιδευτικοί ρωτήθηκαν επίσης για το πόσο συχνά διοργανώνει η διεύ-
θυνση του σχολείου, σε συνεργασία με τον/τη σχολικό/ή νοσηλευτή/τρια, επιμορ-
φωτικά προγράμματα αγωγής υγείας, που μπορούν να παρακολουθήσουν τόσο οι 
εκπαιδευτικοί όσο και οι μαθητές του σχολείου. Οι 34 από τους 95 εκπαιδευτικούς 
(ποσοστό 35,8%) απάντησαν «Ποτέ», ενώ τα αντίστοιχα ποσοστά για «Πολύ Συχνά», 
«Συχνά», «Αρκετές φορές», «Λίγες φορές» ήταν 5,3%, 9,5%, 24,2% και 24,3%. 

Η ύπαρξη εσωτερικού κανονισμού για την πρόληψη των ατυχημάτων στο 
σχολείο αποτελεί μια διεθνή πρακτική. Στην παρούσα έρευνα, το 42% των εκπαι-
δευτικών απάντησε πως διαθέτει το σχολείο τους κανονισμό για την πρόληψη 
ατυχημάτων, το 36% απάντησε αρνητικά και 22% δεν γνωρίζει ή δεν απαντά.

Τα προστατευτικά μέτρα που υπάρχουν στα σχολεία αντικατοπτρίζονται, σύμ-
φωνα με τις απαντήσεις που έδωσαν οι συμμετέχοντες, στο Γράφημα 3.
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Γράφημα 3. Προστατευτικά μέτρα για την πρόληψη ατυχημάτων στο σχολείο. 

Τι από τα παρακάτω έχετε στο σχολείο σας; (97 απαντήσεις)
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Σχετικά με τα σχολικά ατυχήματα ρωτήθηκαν σε ποιους χώρους συμβαίνουν 
συνήθως αυτά και απάντησαν στο προαύλιο (σε ποσοστό 84,8%), στις σκάλες 
(7,1%), εντός της σχολικής αίθουσας (7,1%), στη γυμναστική (1%) και κατά την 
προσέλευση και αποχώρηση των μαθητών (0%).

Ως προς το είδος των ατυχημάτων, παρατηρούμε στο Γράφημα 4 πως η 
σύγκρουση με άλλο παιδί, οι κακώσεις και η σύγκρουση με τοίχο/αντικείμενο 
συγκεντρώνουν τα μεγαλύτερα ποσοστά.

Γράφημα 4. Είδος ατυχημάτων στη σχολική μονάδα

Κατά κύριο λόγο τι ατυχήματα συμβαίνουν στη σχολική σας μονάδα; (100 απαντήσεις)
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Στο ερώτημα για το πόσο συχνά ως εκπαιδευτικοί παρατηρούν σχολικά ατυχή-
ματα που χρήζουν τη συμβολή σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας, οι απαντήσεις τους 
τείνουν προς «Τις περισσότερες φορές» ή «Αρκετά». Μόνο 7% απάντησε «Σπάνια».

Ένα ερώτημα που έχει ενδιαφέρον είναι κατά πόσο θεωρούν πως οι μαθητές 
με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. Διαταραχή ελλειμματικής προσοχής και 
υπερκινητικότητα ή αυτισμό) είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα. Εδώ απάντη-
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σαν «Πολύ συχνά» (26%), «Συχνά» (37%), «Μερικές φορές» (29%), «Λίγες φορές» 
(8%), «Ποτέ» (0%). Τα αντίστοιχα ποσοστά για την ίδια ερώτηση, όσον αφορά τους 
μαθητές με χρόνιο νόσημα (διαβήτη ή παιδικό άσθμα), ήταν: «Πολύ συχνά» (5,1%), 
«Συχνά» (14,1%), «Μερικές φορές» (41,4%), «Λίγες φορές» (32,3%) «Ποτέ» (7,1%).

7. Συζήτηση

Η παρούσα έρευνα επιχειρεί να καταγράψει τις αντιλήψεις και τις απόψεις εκπαι-
δευτικών για τα σχολικά ατυχήματα και τον ρόλο του/της σχολικού/ής νοσηλευ-
τή/τριας στο γενικό σχολείο. Μια πρώτη παρατήρηση είναι η αποδοχή από τους 
εκπαιδευτικούς του σημαντικού ρόλου που μπορεί να παίξει ο/η νοσηλευτής/τρια 
στο σχολείο, αφού οι μισοί σχεδόν εκπαιδευτικοί παρέπεμψαν και συνεργάστηκαν 
με σχολικό/ή νοσηλευτή/τρια ήδη από τους πρώτους μήνες της σχολικής χρο-
νιάς, κατά την οποία διεξήχθη η έρευνα. Οι εκπαιδευτικοί, ωστόσο, δεν εστίασαν 
στον πρωταρχικό ρόλο του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας, που σύμφωνα με 
τον νόμο είναι η υποστήριξη μαθητή με αναπηρία ή ειδικές εκπαιδευτικές ανά-
γκες, για τον οποίο έχει εγκριθεί σχολικός νοσηλευτής. Περισσότερο φαίνεται να 
αναφέρονται και να αναδεικνύουν τη σημασία της παροχής πρώτων βοηθειών, 
την πρόληψη των σχολικών ατυχημάτων και την προαγωγή της υγείας και του 
ευ ζην του συνόλου των μαθητών της σχολικής κοινότητας.

Σχετικά με το μέρος που λαμβάνουν χώρα τα σχολικά ατυχήματα, τα ευρήμα-
τα της παρούσας έρευνας συμφωνούν σε μεγάλο βαθμό με τα ευρήματα διεθνών 
ερευνών σύμφωνα με τις οποίες το προαύλιο, οι σκάλες και το μάθημα της φυσι-
κής αγωγής αποτελούν συχνά χώρους πρόκλησης ατυχημάτων (Salminen et al., 
2014· Ishigure, 2007). Ένα ακόμη εύρημα της παρούσας έρευνας, το οποίο επι-
βεβαιώνεται από τη βιβλιογραφία (Καφεντζή και Σολωμού, 2017), είναι οι συνη-
θέστεροι τύποι ατυχημάτων στο σχολείο (σύγκρουση με το άλλο παιδί, κακώσεις 
και σύγκρουση με τοίχο ή αντικείμενο).

Για τη διοργάνωση εκπαιδευτικών σεμιναρίων, η άποψη των εκπαιδευτικών 
είναι ότι δεν υπάρχει συστηματική πρόβλεψη από τη διεύθυνση των σχολείων 
για τη διοργάνωση σεμιναρίων πρόληψης και αγωγής υγείας, με τη συνδρομή 
του/της νοσηλευτή/τριας. Παρά την αναφορά που υπάρχει στον σχετικό νόμο, 
φαίνεται πως στην πράξη δεν είναι πάντοτε εφικτή η πραγματοποίηση τέτοιων 
προγραμμάτων. Αντίστοιχη αναφορά κάνουν και οι Syrou & Sourtzi (2015), οι 
οποίες θεωρούν τα προγράμματα αγωγής στη σχολική ασφάλεια εξαιρετικά χρή-
σιμα, τόσο για τους εκπαιδευτικούς όσο και για τους μαθητές.

Ως προς τα προστατευτικά μέτρα που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί για τα σχο-
λεία τους, φαίνεται αυτά να μην είναι επαρκή, αφού τα προστατευτικά κάγκελα, οι 



TΕΥΧΟΣ 7  |  ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ Σ.Κ.Ε.Ψ.Υ.100

αντιολισθητικές ταινίες στις σκάλες, τα καλύμματα στις πρίζες και η δυνατότητα 
χρήσης ανελκυστήρα συγκεντρώνουν ποσοστά απαντήσεων κάτω από 40%. Με 
τον αριθμό των ατυχημάτων που αναφέρουν οι εκπαιδευτικοί και με δεδομένο 
ότι τα περισσότερα δημοτικά σχολεία έχουν σκάλες και τα παιδιά προαυλίζονται 
όλα μαζί, πρέπει να δοθεί ιδιαίτερη προσοχή στα προστατευτικά μέτρα που λαμ-
βάνουν τα σχολεία, στη σύνταξη και εφαρμογή εσωτερικού κανονισμού πρόλη-
ψης ατυχημάτων και στην ακριβή εφαρμογή της νομοθεσίας ασφάλειας. Έτσι 
μόνο θα δημιουργηθούν ασφαλείς συνθήκες περιβάλλοντος στο σχολείο και θα 
διαμορφωθούν ανθρώπινες συμπεριφορές προστασίας από τα ατυχήματα, με τη 
συμβολή και συνεργασία των σχολικών νοσηλευτών.

Ένα ακόμη ενδιαφέρον εύρημα της παρούσας έρευνας είναι πως ορισμένες 
κατηγορίες μαθητών με ειδικές εκπαιδευτικές ανάγκες (π.χ. ΔΕΠ-Υ, αυτισμό) 
είναι πιο επιρρεπείς σε ατυχήματα και γι’ αυτό χρειάζεται αυστηρή επιτήρηση 
στα διαλείμματα, συχνοί έλεγχοι ασφάλειας των χώρων σε συνδυασμό με εκπαί-
δευση και σωστή ενημέρωση μαθητών και εκπαιδευτικών (Υπουργείο Υγείας και 
Κοινωνικής Αλληλλεγγύης, 2008).

Σύμφωνα με ευρήματα, παρά το ότι ο πρωταρχικός ρόλος του/της σχολικού/ής 
νοσηλευτή/τριας είναι η νοσηλευτική φροντίδα μαθητών με χρόνιο νόσημα ή αναπη-
ρία, οι εκπαιδευτικοί νιώθουν ασφάλεια από την παρουσία σχολικού/ής νοσηλευτή/
τριας στη σχολική μονάδα και βλέπουν θετικά τη συμβολή τους στην καθημερινότητα 
της σχολικής ζωής. Ωστόσο, σε σύγκριση με άλλες χώρες, μέχρι στιγμής τουλάχιστον 
στη χώρα μας ο/η σχολικός/ή νοσηλευτής/τρια δεν έχει θέση στην παροχή στήρι-
ξης σε παιδιά με προβλήματα συμπεριφοράς, ούτε στην προστασία και υποστήριξη 
μαθητών που κινδυνεύουν από παιδική βία και κακοποίηση (Guttu et al., 2004). 

8. Συμπεράσματα

Η παρούσα έρευνα σκιαγραφεί την εικόνα που επικρατεί στα σχολεία όσον αφορά 
τα ατυχήματα, τους κινδύνους που εγκυμονούν για τους μαθητές και τα μέτρα 
προστασίας που εφαρμόζονται. Η έρευνα δίνει το έναυσμα για την ενδυνάμωση 
του ρόλου του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας ποσοτικά και ποιοτικά, ώστε να 
διαδραματίσει κύριο ρόλο στην προσφορά υπηρεσιών για τη σωματική, ψυχική 
και πνευματική υγεία της σχολικής κοινότητας. Σημαντική είναι η ολόπλευρη και 
συστηματική συνεργασία εκπαιδευτικών και νοσηλευτών τόσο για τους μαθητές 
που χρήζουν άμεσης υποστήριξης και εκπαίδευσης λόγω χρόνιων νοσημάτων, 
όσο και για τους υπόλοιπους μαθητές του σχολείου. Ο καλύτερος τρόπος να ενη-
μερωθούν και να ευαισθητοποιηθούν τα παιδιά για θέματα υγείας και ατυχημάτων 
είναι μέσω του εκπαιδευτικού συστήματος. Τόσο ο/η νοσηλευτής/τρια όσο και οι 
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εκπαιδευτικοί μπορούν να συμβάλουν ουσιαστικά στην πρόληψη ατυχημάτων 
μέσω των εκπαιδευτικών πρακτικών που μπορούν οι ίδιοι να ασκήσουν στο σχο-
λείο. Περαιτέρω έρευνα μπορεί να εξετάσει τις αντιλήψεις και την οπτική των 
γονέων αλλά και των ίδιων των μαθητών ως προς τον ρόλο και την προσφορά 
του/της σχολικού/ής νοσηλευτή/τριας στη σχολική κοινότητα.
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