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ΠΔΡΗΛΖΦΖ:  

Δηζαγωγή: Ζ ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη πγείαο είλαη κηα ζρέζε ακνηβαίαο ζπλεηζθνξάο. Σν 

ζρνιείν θαηέρεη κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ε 

θνηλσλία. Οη εθπαηδεπηηθνί επηθνξηίδνληαη κε δηηηφ ξφιν, ηνπ παηδαγσγνχ απφ ηε κία αιιά 

θαη ηνπ θνξέα ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ πγείαο απφ ηελ άιιε, είηε κεκνλσκέλα κε δηθή 

ηνπο πξσηνβνπιία, είηε κέζσ νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο. 

θνπόο: Ζ δηεξεχλεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ε αμηνιφγεζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο, πάλσ ζε ζέκαηα παξνρήο Πξψησλ 

Βνεζεηψλ θπξίσο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζπάζεηα 

πξναγσγήο απηνχ ηνπ εηδηθνχ ζέκαηνο Αγσγήο Τγείαο. 

Τιηθό θαη Μέζνδνο: Πεξηγξαθηθή κειέηε ζπζρέηηζεο κε ζπγρξνληθέο ζπγθξίζεηο ζε δείγκα 

επθνιίαο 200 εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο πνπ ππεξεηνχλ ζε 18 ζρνιεία 

Ννκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ (επηέκβξηνο 2013-Μάξηηνο 2014). Γηαλεκήζεθε 

εξγαιείν αμηφπηζην θαη έγθπξν. Αζξνίζηεθαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη 

ην άζξνηζκα απηφ κεηαηξάπεθε ζε εθαηνζηηαία θιίκαθα (0% έσο 100%), ε νπνία απνηειεί ηε 

βαζκνινγία γλψζεσλ, κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο λα ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε γλψζε. Γηα ηελ 

εχξεζε παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ βαζκνινγία γλψζεσλ έγηλε πνιππαξαγνληηθή 

γξακκηθή παιηλδξφκεζε. 

Απνηειέζκαηα: Ζ βαζκνινγία γλψζεσλ γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο θπκαηλφηαλ απφ 0% έσο 

76,0%. Ζ κέζε βαζκνινγία γλψζεσλ ήηαλ 42,3% (±15,9%) πνπ ππνδειψλεη γλψζεηο θάησ 

ηνπ 50% θαηά κέζν φξν. Απφ ηε πνιππαξαγνληηθή αλάιπζε βξέζεθε φηη πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο είραλ νη γπλαίθεο, ηα άηνκα πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ζε Πξψηεο Βνήζεηεο, απηά πνπ είραλ θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ 

Βνεζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο θαζψο θαη απηά πνπ πίζηεπαλ φηη ε 

χπαξμε ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε.  

πκπεξάζκαηα : Σν επίπεδν γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζην ηνκέα ηεο 

εθπαίδεπζεο θξίλεηαη ρακειφ θαη ππνδεηθλχεη ηελ αλάγθε επηκφξθσζεο θαη εθπαίδεπζεο απφ 

ζρεηηθνχο θνξείο θαη επαγγεικαηίεο πγείαο. 

Λέμεηο θιεηδηά: Αγσγή πγείαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Πξψηεο Βνήζεηεο θαη 

Δθπαηδεπηηθνί, Καηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζην ζρνιείν. 
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ABSTRACT:  

 

Introduction: The relationship between education and health is a mutual contribution. The 

school holds an important role in solving health problems facing society. Teachers are 

entrusted with the dual role of educator from one of body and health behaviour and attitudes 

of the other, either individually on their own initiative or through organized health education 

programs. 

Aim: To investigate the awareness and knowledge evaluation of teachers of Secondary 

Education unloading of Laconia, on issues First Aid mainly within the school environment, 

thus contributing to the effort to promote this special issue of Health Education  

 

Material and Method: Descriptive cross-sectional correlation study with comparison to a 

convenience sample of 200 secondary school teachers serving in 18 schools in the prefecture 

of the Peloponnese Region ( September 2013 - March 2014 ) . Distributed reliable and valid 

tool. 

The correct responses of the participants were summed and the sum was converted into a 

percentage scale (0% to 100%), which constitutes the grading of knowledge, with the 

higher percentages indicating higher knowledge. In order to find the factors which are 

associated with the grading of knowledge multivariate linear regression has been made. 

 

Results: The rating of knowledge on first aid ranged from 0% to 76%.The average score of 

knowledge was 42.3% (+_15.9%) suggesting that the average knowledge is below 50%. 

From the multivariate analysis was found that: women, people who have had some previous 

experience in First Aid during their service at school and those who believed that the 

experience of a nurse at school is essential had more knowledge about the subject. 

 

 Conclusions: The level of knowledge about First Aid in the field of education is low and it 

indicates the need for training and education of stakeholders and health professionals. 

 

Keywords: Health education in Secondary Education, First aid and Teachers, Emergency 

situations at school. 
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ΔΗΑΓΧΓΖ:  

Με γλψκνλα ην ξεηφ ηνπ Ηππνθξάηε «Κάιιην πξνιακβάλεηλ παξά ζεξαπεχεηλ» νη ζχγρξνλεο 

θνηλσλίεο πξνζπαζνχλ λα θαηαζηείινπλ δεηήκαηα επηθίλδπλα, απεηιεηηθά, ηαπεηλσηηθά γηα 

ηελ αλζξψπηλε δσή νξγαλψλνληαο πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο ηνπ πιεζπζκνχ ηνπο. 

Βαζηθνί ζηφρνη ησλ πξνγξακκάησλ είλαη ε επαηζζεηνπνίεζε, ε παξνρή γλψζεσλ, ε πξφιεςε 

απνθιεηζκνχ ησλ λεαξψλ αηφκσλ απφ ηελ αγνξά εξγαζίαο θαη ηελ νκαιή έληαμε ζην 

θνηλσληθφ ζχλνιν ιφγσ παξαβαηηθήο ζπκπεξηθνξάο θιπ (Παηδ. Ηλζηηηνχην, 2003). Σα 

πξνγξάκκαηα δξνπλ ζπκβνπιεπηηθά, παξεκβαηηθά, ππνζηεξηθηηθά επηθεληξψλνληαο ζηελ 

απνκάθξπλζε αλζπγηεηλψλ ζπλεζεηψλ θαη ζηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξψλ πνπ ζσξαθίδνπλ 

ηελ πγεία θαη πξνάγνπλ ηνλ πγηεηλφ ηξφπν δηαβίσζεο (ηνχξδα, 2013). Άιισζηε, ε θαιχηεξε 

επέλδπζε κηαο ρψξαο ζην θεθάιαην άλζξσπνο είλαη ε θαιή αηνκηθή θαη δεκόζηα πγεία 

(Παπαδφπνπινο & Γεσξγηάδεο, 2000).  

Ο πξνζδηνξηζκφο ηεο θαηάζηαζεο ηεο πγείαο ελφο αηφκνπ ή ελφο πιεζπζκνχ δελ είλαη 

δπλαηφλ λα έρεη κφληκν ραξαθηήξα αιιά εθθξάδεη κηα δεδνκέλε ρξνληθή ζηηγκή (αξξήο, 

2001). Ζ Τγεία, κε ηελ επξχηεξε έλλνηα ηνπ φξνπ ηεο, απνηειεί αλαθαίξεην αλζξψπηλν 

δηθαίσκα αλεμαξηήησο θπιεηηθψλ, θνηλσληθψλ, πνιηηηθψλ, ζξεζθεπηηθψλ πεπνηζήζεσλ 

(WHO, 1948).  

Ζ κεγαιχηεξε «επηρείξεζε» πνπ δηαζέηεη κηα ρψξα είλαη ν ζπληνληζκφο θαη ε ιεηηνπξγία ελφο 

ζπζηήκαηνο αγσγήο θαη εθπαίδεπζεο. Ίζσο ην ζπνπδαηφηεξν απφ ηα επηηεχγκαηα ηεο 

αλζξσπφηεηαο θαηά ην δεχηεξν κηζφ ηνπ 20νπ αηψλα  λα ήηαλ ε ηδηαίηεξε έκθαζε πνπ 

έδσζαλ ηα θξάηε γηα ηελ αλάπηπμε ηεο αγσγήο θαη ηεο εθπαίδεπζεο ησλ λέσλ ηνπο 

(Βάκβνπθαο, 1988).  

Ζ ζρέζε εθπαίδεπζεο θαη πγείαο είλαη κηα ζρέζε ακνηβαίαο ζπλεηζθνξάο. Σν ζρνιείν θαηέρεη 

κηα ζεκαληηθή ζέζε ζηελ επίιπζε πξνβιεκάησλ πγείαο πνπ αληηκεησπίδεη ε θνηλσλία, 

δηαηππψλεηαη ζε πξφζθαηε κειέηε (Γηαλλνπνχινπ, 2005)˙ «Οη εθπαηδεπηηθνί επηθνξηίδνληαη 

κε δηηηό ξόιν, ηνπ παηδαγσγνύ από ηε κία αιιά θαη ηνπ θνξέα ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξώλ 

πγείαο από ηελ άιιε, είηε κεκνλσκέλα κε δηθή ηνπο πξσηνβνπιία, είηε κέζσ νξγαλσκέλσλ 

πξνγξακκάησλ Αγσγήο Υγείαο». Με ηνλ απαξαίηεην ζπλδπαζκφ θαηάιιειεο εθπαίδεπζεο 

απφ ηε κία θαη ζσζηνχ ζρεδηαζκνχ απφ ηελ άιιε, δηεπθνιχλεηαη ν ξφινο ησλ εθπαηδεπηηθψλ 

ζηελ Πξναγσγή ηεο Τγείαο ησλ καζεηψλ ηνπο (Borra θαη ζπλ, 2003).  
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Απφ ηελ λεπηαθή ηνπο θηφιαο ειηθία ηα παηδηά πεξλνχλ αξθεηφ απφ ην ρξφλν ηνπο ζε ρψξνπο 

εθπαίδεπζεο, κε απνηέιεζκα έλα κεγάιν πνζνζηφ αηπρεκάησλ λα ζπκβαίλεη εθεί  αιιά θαη 

θαηά ηελ κεηαθνξά ησλ παηδηψλ πξνο θαη απφ απηνχο ηνπο ρψξνπο (www.pedtrauma.gr). ε 

απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη ε αλάγθε γηα γλψζε θαη παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο, νη νπνίνη καδί κε ηνπο γνλείο θαη ηνπο παηδηάηξνπο πξέπεη λα απνηεινχλ γηα 

ηελ Πνιηηεία ηνλ πιεζπζκφ ζηφρν γηα ηελ πξνιεπηηθή ελεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε ησλ 

νηθνγελεηψλ γηα ηα παηδηθά αηπρήκαηα, φπσο πξνηείλεηαη ζε πηινηηθή κειέηε γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ παηδηαηξηθνχ ηξαχκαηνο (Μπάθα & Παπακηραήι, 2008), κηαο θαη ην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ θαηέρεη ηελ πξψηε ζέζε ζηελ πξφθιεζε αηπρεκάησλ ζε παηδηά ειηθίαο 

έσο 14 εηψλ (ΚΔΠΑ, 2007). Βέβαηα, ε απιή ελεκέξσζε ζε ζέκαηα Πξψησλ Βνεζεηψλ δελ 

εγγπάηαη ηελ ηθαλφηεηα γηα άκεζε αληαπφθξηζε ζε πεξίπησζε έθηαθηεο αλάγθεο 

(Apostolidou & Fontana, 2003).  

Ο ζπλδπαζκφο ησλ θαηάιιεισλ  κέηξσλ (Πξνζηαζία ηεο Τγείαο, Πξφιεςε, Αγσγή Τγείαο) 

απνηειεί ην θιεηδί γηα λα επηηεπρζεί - πινπνηεζεί ε Πξναγσγή ηεο Τγείαο, είηε αηνκηθά είηε 

ζπιινγηθά (Downie θαη ζπλ, 1990). Πξφζθαηε αλαζθφπεζε  παξέρεη εξεπλεηηθά δεδνκέλα 

πνπ δίλνπλ ελδείμεηο φηη νη δξαζηεξηφηεηεο Πξναγσγήο Τγείαο ζην ζρνιείν έρνπλ 

απνηέιεζκα θαη σο εθ ηνχηνπ ην ζρνιείν κπνξεί λα απνηειέζεη θνξέα Πξναγσγήο ηεο Τγείαο 

(Αιεμαλδξνπνχινπ, 2013).  

Δίλαη γεληθά παξαδεθηφ πσο ην έξγν πνπ επηηειείηαη απφ ην 1990 θαη κεηά γηα ηελ εηζαγσγή 

ηεο Αγσγήο Τγείαο ζηελ Διιεληθή εθπαίδεπζε είλαη ηδηαίηεξα ζεκαληηθφ (Βαζηιεηάδνπ  θαη 

ζπλ, 2010), θαζψο, αιιειέλδεηα κε ηελ Πξναγσγή Τγείαο ζηα ζρνιεία, αλαβαζκίδεηαη ν 

ξφινο ηφζν ηνπ ζρνιείνπ σο ζεζκνχ φζν θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ κε ηελ δηαζεκαηηθφηεηα  πνπ 

βαζίδεηαη ζε επηζηεκνληθά δεδνκέλα ψζηε ηειηθά ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο θαη Πξναγσγήο 

ηεο Τγείαο λα αληαπνθξίλνληαη ζην ππάξρνλ θνηλσληθν - νηθνλνκηθφ, πνιηηηζκηθφ θαη θπζηθφ 

πεξηβάιινλ (ηάππα – Μνπξηδίλε, 2010). Έηζη νη καζεηέο θαη απξηαλνί πνιίηεο, κέζα απφ 

πξνγξακκαηηζκέλεο επθαηξίεο κάζεζεο, αθελφο ζα ελεξγνχλ ζπλεηδεηά απέλαληη κε ζέκαηα 

πνπ ζρεηίδνληαη κε ηελ πγεία ηνπο θαη ηελ επεξεάδνπλ (Δπξσπατθή Έλσζε, 1988), αθεηέξνπ 

ζα έρνπλ ηελ δπλαηφηεηα λα πξνάγνπλ ηελ πγεία ηνπο, ειέγρνληαο θαη λα βειηηψλνληάο ηελ 

(Υάξηα ηεο Οηάβα, 1986). ε πνιιέο ρψξεο απνηειεί θνηλή ζπλείδεζε πσο απφ ην ζρνιείν 

θηφιαο πξέπεη φινη λα εθπαηδεχνληαη ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη ηνπιάρηζηνλ 

βαζηθέο γλψζεηο πξνζθέξνληαη ζε κεγάιν κέξνο ηνπ πιεζπζκνχ ππνρξεσηηθά (Βεζθνχθε, 

2013). 

http://www.pedtrauma.gr/


 15 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ΓΔΝΗΚΟ ΜΔΡΟ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 16 

ΚΔΦΑΛΑΗΟ 1
ν
  

Ζ Αγσγή Τγείαο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

 

1.1 Ζ Αγσγή Τγείαο ζην Διιεληθφ ζρνιείν 

Ζ Αγσγή Τγείαο ζην ζρνιείν εληάρζεθε ζηα «πξναηξεηηθά καζήκαηα» θαη ζηα 

«πξνγξάκκαηα ζρνιηθψλ δξαζηεξηνηήησλ» γηα ηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε (Πξνεδξηθφ 

Γηάηαγκα 35/1991) θαη ην πιαίζην ιεηηνπξγίαο ηεο δηακνξθψζεθε ζεζκηθά κε ζαθείο νδεγίεο 

γηα ηνπο εκπιεθφκελνπο ζε απηή (Τπνπξγηθή Απφθαζε Γ2/4867/28-08-92/ ΦΔΚ 629/η.Β/23-

10-92). Σν Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην εηζεγήζεθε ηνπο βαζηθνχο άμνλεο ηνπ πεξηερνκέλνπ ηεο, 

ελέθξηλε έλα πξνηεηλφκελν εθπαηδεπηηθφ πιηθφ, ην νπνίν ήηαλ ζπκβαηφ κε ηηο κεζνδνινγηθέο 

αξρέο ηεο Αγσγήο Τγείαο θαη πξσηνπνξηαθφ γηα ηα εθπαηδεπηηθά δεδνκέλα, αθνχ ε κνξθή 

ηνπ δηαθνξνπνηείηαη απφ απηή ηνπ θιαζηθνχ ζρνιηθνχ βηβιίνπ, θαη ηέινο πξφηεηλε 

κεζνδνινγηθά εξγαιεία θαη θαζφξηζε ηξφπνπο αμηνιφγεζεο γηα ηηο δξαζηεξηφηεηεο 

(Παηδαγσγηθφ Ηλζηηηνχην, Πξάμε 21/2001). Πξφθεηηαη γηα κηα δηαζεκαηηθή δξαζηεξηφηεηα, 

πνπ ζπλεηζθέξεη ζηελ αλαβάζκηζε ηεο ζρνιηθήο δσήο θαη ηε ζύλδεζε ηνπ ζρνιείνπ κε ηελ 

θνηλσληθή πξαγκαηηθόηεηα (Μειέηε Καηάξηηζεο Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο, 2008). Σν κάζεκα 

«Αγσγή Τγείαο - Πξψηεο Βνήζεηεο», πνπ πξνβιέπεηαη σο κάζεκα επηινγήο ζηελ Α΄ ηάμε 

Ζκεξεζίνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ (ΔΠΑ.Λ), νξίδεηαη σο Α΄ ΑΝΑΘΔΖ ζηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ησλ εηδηθνηήησλ ΠΔ14 (01, 02, 03, 06) θαη 

ΠΔ18 (04, 07, 08, 09, 10, 11, 21, 24, 25, 33, 37, 39) θαη σο Β΄ ΑΝΑΘΔΖ θαηά 

πξνηεξαηφηεηα ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ θιάδνπ ΠΔ11 θαη αθνινχζσο ζε φινπο ηνπο άιινπο 

εθπαηδεπηηθνχο νη νπνίνη, αλεμαξηήησο θιάδνπ θαη εηδηθφηεηαο, έρνπλ επηκνξθσζεί ζε 

ζέκαηα Αγσγήο Τγείαο ή έρνπλ αλαιάβεη ηελ πινπνίεζε ηνπιάρηζηνλ ηξηψλ (3) 

πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο (ΤΠΑΗΘΠΑ, 2012).  

 

1.2 Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο 

Ζ Αγσγή Τγείαο είλαη ζεζκνζεηεκέλε θαη γηα ηηο δχν βαζκίδεο εθπαίδεπζεο: «Σηα ζρνιεία 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο εθαξκόδνληαη Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Υγείαο, 

πνπ απνηεινύλ ηκήκα ησλ σξνινγίσλ θαη αλαιπηηθώλ πξνγξακκάησλ ησλ ζρνιείσλ απηώλ θαη 

πεξηιακβάλνπλ ηε δηδαζθόκελε αλαιπηηθή ύιε θαη ηηο ζρεηηθέο δξαζηεξηόηεηεο…» (ΦΔΚ 
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78/14-3-2000). Σα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο είλαη δπλαηφλ λα δηδαρζνχλ απφ 

εθπαηδεπηηθνχο – επηζηήκνλεο δηαθφξσλ εηδηθνηήησλ ζε Α΄ ή Β΄ αλάζεζε ή ππφ 

πξνυπνζέζεηο, φπσο νξίδεηαη απφ ηε ζρεηηθή Τπνπξγηθή Απφθαζε (Αξ.Πξση:138359/Γ2/06-

11-2012). Απφ παηδαγσγηθήο άπνςεο, ην ζπνπδαηφηεξν φισλ είλαη λα ηνπο έρνπλ γίλεη θαιά 

αληηιεπηέο θαη θαηαλνεηέο νη βαζηθέο αξρέο θαη νη θαλφλεο ηεο (Καινθαηξηλνχ θαη ζπλ, 

2005). Με ηηο εγθπθιίνπο Γ2/6006/7-11-2001 θαη Φ11.2/818/78436/Γ1/25-7-2002 ηνπ 

Παηδαγσγηθνχ Ηλζηηηνχηνπ θαη ηελ Γ2/43520/ΦΔΚ/543/η.Β΄/1-5-2002 Τπνπξγηθή Απφθαζε  

έρνπλ εγθξηζεί θαη θνηλνπνηεζεί ζηηο Γηεπζχλζεηο Δθπαίδεπζεο θαη απφ εθεί πξνο φινπο ηνπο 

απνδέθηεο ηα αλαιπηηθά πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο γηα ηελ Αγσγή Τγείαο (Κνχηα, 2010). Ζ 

δεκηνπξγία Γξαθείσλ Αγσγήο Τγείαο ζε θάζε Γηεχζπλζε θαη ν νξηζκφο Τπεπζχλνπ ζε θάζε 

Γξαθείν πξνζέδηδε ζην ζεζκφ ηεο Αγσγήο Τγείαο ζην ρψξν ηεο εθπαίδεπζεο ηδηαίηεξε 

ζεκαζία θαη ππνζηήξημε (ΤΠΑΗΘΠΑ, 2012). εκεησηένλ φηη ε Αγσγή Τγείαο 

ζπκπεξηιακβάλεηαη ζην πξφγξακκα ησλ πεξηζζφηεξσλ ζρνιείσλ δηεζλψο. Γηα παξάδεηγκα 

ζηηο ΖΠΑ, ζε πεξίπνπ ζαξάληα πνιηηείεο ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο απνηεινχλ βαζηθή 

ελφηεηα ζηνλ γεληθφ εθπαηδεπηηθφ θνξκφ ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο 

εθπαίδεπζεο (Μειέηε Καηάξηηζεο Δζληθνχ ρεδίνπ Γξάζεο, 2008).      

      

1.2.1 Μνξθή Πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο 

Ζ Αγσγή θαη Πξναγσγή ηεο Τγείαο, φπσο νξίδνληαη απφ ηελ Δπξσπατθή Έλσζε, ηελ 

UNESCO θαη ηνλ Παγθφζκην Οξγαληζκφ Τγείαο, απαηηνύλ επηθαηξνπνίεζε ησλ ζρνιηθώλ 

δξάζεσλ κε ζηφρν ηε δεκηνπξγία αηφκσλ πνπ ζα αλαπηχζζνληαη κέζα ζε πγηή πεξηβάιινληα 

θαη ζα αλαιακβάλνπλ πξσηνβνπιίεο, σο ελεξγνί πνιίηεο, γηα ηελ βειηίσζή ηνπο. Σν 

εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα – ζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα δηαθνξνπνηείηαη απφ ηε ζπκβαηηθή 

κέζνδν δηδαζθαιίαο. Γελ απνηειεί έλα ηππηθφ κάζεκα αιιά δηαθξίλεηαη απφ: 

 ηνλ ζεκαηηθό - πεξηνξηζκέλν ραξαθηήξα ηνπ γλσζηηθνύ αληηθεηκέλνπ 

 ηελ νκαδνζπλεξγαηηθή κέζνδν εξγαζίαο 

 ηε δνκή. Πεξηιακβάλεη κειέηε πεδίνπ θαη εξγαζηήξηα ζεκαηηθώλ δξαζηεξηνηήησλ 

ην πιαίζην ηεο επξχηεξεο ελεκέξσζεο γηα ηελ Φπρηθή Τγεία ησλ εθήβσλ καζεηψλ   

ιεηηνπξγεί ε Γξακκή βνήζεηαο γηα ηελ θαηάζιηςε απφ ην Δξεπλεηηθφ Παλεπηζηεκηαθφ 
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Ηλζηηηνχην Φπρηθήο Τγείαο (ΔΠΗΦΤ) ζην ηειέθσλν 210-6515600 (ΤΠΑΗΘ, 

Αξ.Πξση.163790/Γ7/31-10-2013).   

 

1.3  Χξνιφγηα Πξνγξάκκαηα πνπδψλ 

Ζ δηδαζθαιία ηεο Αγσγήο Τγείαο ζηα ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο ρψξαο καο 

(Γπκλάζηα θαη Λχθεηα) γίλεηαη σο εμήο: 

 Α) γηα ηα κελ Γπκλάζηα ζηα πιαίζηα ηνπ καζήκαηνο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο. Γεληθφο 

ζηφρνο δηδαζθαιίαο ηνπ καζήκαηνο είλαη ε αλάπηπμε ηνπ αλζξψπνπ ζηελ νηθνγέλεηα θαη 

ζηελ θνηλφηεηα θαη εηδηθφηεξα ε πξνζθνξά ζηνπο έθεβνπο καζεηέο γλψζεο γηα ηε 

δεκηνπξγία ελφο θπζηθνχ, θνηλσληθνχ, νηθνλνκηθνχ, πνιηηηζκηθνχ αιιά θαη αηζζεηηθνχ 

πεξηβάιινληνο, κε ζθνπφ ηελ αλαβάζκηζε ηεο πνηφηεηαο δσήο, ηελ επεκεξία ηνπ αηφκνπ, ηεο 

νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλσλίαο γεληθφηεξα. Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο πνπ δηδάζθνληαη νη καζεηέο 

κέζσ ηνπ καζήκαηνο ηεο Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο είλαη νη αθφινπζεο: 

 

-Η νηθνγέλεηα θαη ν θνηλσληθόο πεξίγπξνο  (10 ώξεο) 

- Οηθνλνκηθά ηεο νηθνγέλεηαο (5 ώξεο) 

-Γηαηξνθή (10 ώξεο) 

- Αγσγή Υγείαο (8 ώξεο): Γλσξίδνπλ ηνλ εαπηφ ηνπο θαη αληηιακβάλνληαη ηηο θαζεκεξηλέο 

αλάγθεο πγηεηλήο θξνληίδαο, αλαπηχζζνπλ γλψζεηο θαη δεμηφηεηεο κέζα απφ βησκαηηθή 

κάζεζε θαη θξηηηθή γλψζε ψζηε λα θαιιηεξγνχλ ζηάζεηο απηνπεπνίζεζεο θαη απηνειέγρνπ 

κε ζθνπφ ηελ ζσζηή ιήςε απνθάζεσλ 

-Πξόιεςε αηπρεκάησλ (7 ώξεο) 

- Καηνηθία (5 ώξεο) 

-Δλδπκαζία (5 ώξεο) 

( Τπνπξγηθή Απφθαζε: Αξ. Πξση. 147633/Γ2 – 11/10/2013). 

 

Σν εγρεηξίδην πνπ ρξεζηκνπνηείηαη γηα ηε δηδαζθαιία ηνπ καζήκαηνο είλαη ην ζρνιηθφ βηβιίν:  

Οηθηαθή Οηθνλνκία, Α' Γπκλαζίνπ,  Τπνπξγείν Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ, Πνιηηηζκνχ θαη 

Αζιεηηζκνχ (Απνζηνιφπνπινο θαη ζπλ, 2013). 
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Β) ζηα Λχθεηα, δηδάζθεηαη σο κάζεκα επηινγήο κε ηίηιν «Αγσγή Τγείαο – Πξψηεο 

Βνήζεηεο»  ζηελ Α΄ ηάμε ηνπ εκεξήζηνπ Δπαγγεικαηηθνχ Λπθείνπ θαη κε ηε κνξθή 

πξνγξακκάησλ ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηα Γεληθά Λχθεηα θαη ζηηο ηξεηο ηάμεηο (Παηδ. 

Ηλζηηηνχην, 2011). Αθνχ νινθιεξσζνχλ ηα πξνγξάκκαηα θαη παξνπζηαζηνχλ δίδνληαη 

Βεβαηψζεηο Τινπνίεζήο ηνπο (ΤΠΑΗΘ, Αξ.Πξση.163790/Γ7/31-10-2013). Σα 

Πξνγξάκκαηα ρνιηθψλ Γξαζηεξηνηήησλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε πινπνηνχληαη 

κεηά ην πέξαο ησλ καζεκάησλ.  Δθφζνλ έλα πξόγξακκα Αγσγήο Υγείαο κπνξεί θαη πξέπεη 

λα πξνζθέξεη έλα πιαίζην ζηήξημεο θαη απνδνρήο γηα ην καζεηή/-ηξηα,  ην ζρνιείν, κε 

αθεηεξία ην κάζεκα  «Αγσγή Υγείαο – Πξώηεο βνήζεηεο», κπνξεί λα πηνζεηήζεη ζηαδηαθά 

έλα ξόιν ππνζηεξηθηηθό θαη πξνιεπηηθό κεηώλνληαο ηηο πηζαλόηεηεο εθδήισζεο αθξαίσλ 

κνξθώλ ζπκπεξηθνξάο πνπ ζα εκπόδηδαλ ηελ πξνζπάζεηα ηνπ καζεηή γηα απηνλνκία θαη 

δεκηνπξγηθή δσή. 

Τν πεξηερόκελν ελόο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Υγείαο ζα πξέπεη λα δηαπλέεηαη από έλα πλεύκα 

ην νπνίν δελ ζα εθθνβίδεη ηνπο καζεηέο νύηε ζα θηλδπλνινγεί, δελ ζα απαγνξεύεη νύηε ζα 

απνξξίπηεη, δελ ζα δηδάζθεη αιιά ζα δηαπαηδαγσγεί. Θα πξέπεη λα εμνηθεηώλεη ην καζεηή κε 

πνηθίιεο θαηαζηάζεηο ηεο δσήο θαη λα ηνλ βνεζά λα γλσξίζεη θαιύηεξα ηνλ εαπηό ηνπ θαη λα 

απνθηά δεμηόηεηεο έηζη ώζηε λα κπνξεί λα πηνζεηεί ζεηηθέο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο ζηε δσή 

ηνπ (Τπ. Απφθ: 127840/ Γ2/ 18-10-2012). 

 

1.4 Θεκαηνινγία 

Οη ζεκαηηθέο ελφηεηεο (θαηλφκελα) πνπ ραξαθηεξίδνπλ ηε ζχγρξνλε θνηλσλία θαη  

δηαπξαγκαηεχεηαη ην κάζεκα είλαη:  

 Υξήζε εμαξηεζηνγφλσλ νπζηψλ  

 Παξαβαηηθφηεηα 

 Βία – Αληηκεηψπηζε ηνπ Πέλζνπο 

  Δθεβηθή εγθπκνζχλε 

 εμνπαιηθή εθκεηάιιεπζε 

 Φπρηθή Τγεία – Κνηλσληθή Τγεία 

 Γηαπξνζσπηθέο ρέζεηο - Απηνεθηίκεζε 
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 Γηαηξνθηθέο πλήζεηεο 

 Δζεινληηζκφο - Πξνζθνξά ηζηψλ/ νξγάλσλ 

 Κπθινθνξηαθή Αγσγή – Αηπρήκαηα 

 ηνκαηηθή Τγηεηλή 

 Καξδηαγγεηαθά Ννζήκαηα 

 Φπζηθή Άζθεζε θαη Τγεία 

 Πεξηβάιινλ θαη Τγεία 

 Καηαλάισζε θαη Τγεία 

 Αληηκεηψπηζε έθηαθησλ θαηαζηάζεσλ κέζσ ηεο αλάπηπμεο δεμηνηήησλ γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε ηνπ άγρνπο θαη ηνπ θφβνπ ζε πεξίπησζε ζεηζκνχ, ηξνκνθξαηηθήο 

ελέξγεηαο θιπ.  

Πξφθεηηαη γηα θαηαζηάζεηο πνπ θαη ζπλδένληαη ζε πςειό πνζνζηό κε ηε ζρνιηθή απνηπρία θαη 

δηαξξνή θαζώο επίζεο θαη κε ηνλ θνηλσληθό απνθιεηζκό θαη ηνλ απνθιεηζκό από ηελ αγνξά 

εξγαζίαο. Ζ αληηκεηψπηζε απηψλ ησλ θνηλσληθψλ πξνβιεκάησλ ζρεηίδεηαη άκεζα κε ηελ 

αλάπηπμε αηνκηθψλ ηθαλνηήησλ θαη θνηλσληθψλ δεμηνηήησλ. Ζ κέζνδνο δηδαζθαιίαο πνπ 

εθαξκφδεηαη πιένλ δελ είλαη ε απιή ελεκέξσζε θαη κεηαθνξά γλψζεσλ αιιά ε βησκαηηθή 

κάζεζε (Παηδ. Ηλζηηηνχην, 2003). Ο ππεχζπλνο εθπαηδεπηηθφο ηνπ πξνγξάκκαηνο νξγαλψλεη 

θαη ζπληνλίδεη ηε ιεηηνπξγία ηεο νκάδαο ζεζπίδνληαο έλα ζπκβφιαην βάζε ηνπ νπνίνπ ζα 

ηεξνχληαη νη θαλφλεο πνπ ηίζεληαη ζηελ πξψηε ζπλάληεζε ηεο νκάδαο (ΓΓΔ Πέιιαο, 2003). 

Χο δηδαθηηθά βνεζήκαηα πξνηείλνληαη απφ ην Τπνπξγείν Παηδείαο ηξία εγρεηξίδηα [(ηάππα-

Μνπξηδίλε Μ, 2010, 2007), (Καζαπίδνπ Ε θαη ζπλ, 2003)] ηα νπνία παξαζέηνληαη ζηελ 

βηβιηνγξαθηθή αλαζθφπεζε. 

 

1.5 Δθπαηδεπηηθνί ζηφρνη 

Βαζηθνί ζηφρνη ηεο δηδαζθαιίαο ηεο Αγσγήο Τγείαο ζηα εθπαηδεπηηθά ηδξχκαηα ζα πξέπεη λα 

είλαη ε πξνάζπηζε, ε πξναγσγή αιιά θαη ε βειηίσζε ηφζν ηεο ςπρηθήο φζν θαη ηεο 

ζσκαηηθήο πγείαο ησλ παηδηψλ, κέζσ ηεο αλάπηπμεο ησλ δεμηνηήησλ θαη ηεο θξηηηθήο ηνπο 

ηθαλφηεηαο. Άιισζηε, «ε αληίιεςε πνπ έρνπλ νη ελήιηθεο θαη νη εθπαηδεπηηθνί φρη κφλν γηα 

ηηο παξνχζεο, αιιά θαη γηα ηηο κειινληηθέο αλάγθεο ησλ παηδηψλ αζθαιψο είλαη ρξήζηκε θαη 
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νδεγεί ηηο παηδαγσγηθέο ηνπο παξεκβάζεηο, φρη γηα λα επηβάιινπλ ηηο απφςεηο  ηνπο, αιιά γηα 

λα ζπγθηλήζνπλ θαη έηζη λα δεκηνπξγήζνπλ θαη λα θηλεηνπνηήζνπλ ηηο επηζπκίεο ησλ 

παηδηψλ, ηα θίλεηξα θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο» (Μπαθηξηδήο 2005). Οη καζεηέο κπνξνχλ θαη 

πξέπεη λα έρνπλ ηελ ηθαλφηεηα λα αλαπηχζζνπλ δεμηφηεηεο, νη νπνίεο φκσο λα ζηνρεχνπλ 

ζηελ πηνζέηεζε ζσζηψλ θαη πγηεηλψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ (ηάππα - Μνπξηδίλε, 

2010). Ο πην θαηάιιεινο ρψξνο γηα απηή ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ είλαη ην 

ρνιείν, ν ρώξνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δσή, πνπ εθηφο απφ ην κνξθσηηθφ θαη παηδαγσγηθφ 

ηνπ ξφιν κπνξεί λα απνηειέζεη θαη έλα ¨βησκαηηθφ εξγαζηήξη¨ δίλνληαο καζήκαηα δσήο, έλα 

Σρνιείν πξνζθνξάο θαη αιιειεγγύεο (Καηζαβνχλε, 2006).  

 

1.6 Δθπαηδεπηηθνί θαη Παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ 

Μία ζεκαληηθή πηπρή ηεο ζεκαηνινγίαο  ηεο Αγσγήο Τγείαο, άμηα κειέηεο, είλαη ε ηθαλφηεηα 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα πξνζθέξνπλ Πξψηεο Βνήζεηεο, φηαλ θαη εάλ απηφ θαηαζηεί αλαγθαίν. 

Πξέπεη ζε απηφ ην ζεκείν λα αλαθέξνπκε ηε ζπνπδαηφηεηα ηνπ πξνιεπηηθνχ ηαηξηθνχ 

ειέγρνπ. Όπσο θαζνξίδεηαη κε ηελ 58410/Γ4/14-6-2005 Κνηλή Τπνπξγηθή Απφθαζε (ΚΤΑ) 

ν ηαηξηθφο έιεγρνο είλαη πιένλ ππνρξεσηηθφο θαη πξέπεη λα ππνβάιινληαη ζε απηφλ φινη νη 

καζεηέο, έηζη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα είλαη ελήκεξνη γηα ηπρφλ πξνβιήκαηα πγείαο πνπ 

αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο θαη λα είλαη ζε ζέζε, αλ παξαζηεί αλάγθε, λα πξνζθέξνπλ άκεζα 

ηε βνήζεηά ηνπο (Νηάλεο, 2009). Τπάξρνπλ θαηαζηάζεηο θαηά ηηο νπνίεο ε άκεζε επέκβαζε 

κπνξεί λα ζψζεη ηε δσή ηνπ πάζρνληα. Καηαζηάζεηο φπνπ ηε ιεπηή ηζνξξνπία κεηαμχ δσήο 

θαη ζαλάηνπ, θαζνξίδεη ε «ρξπζή πξψηε ψξα», ελλνψληαο ηειηθά ηα πξψηα ιίγα ιεπηά ηεο 

ψξαο. ε θαηαζηάζεηο άπλνηαο ή αλεπαξθνχο αηκάησζεο ηνπ εγθεθάινπ, ππάξρεη ην ζηελφ 

ρξνληθφ πεξηζψξην ησλ 3-5 ιεπηψλ. ε απηφ ην κηθξφ αιιά θαζνξηζηηθφ ρξνληθφ δηάζηεκα, 

αλ αλαζηξαθνχλ απηέο νη θαηαζηάζεηο ηεο ππνμπγνλαηκίαο νη βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν είλαη 

παξνδηθέο-αλαζηξέςηκεο. ηελ αληίζεηε πεξίπησζε, κεηά ην πέξαο ησλ 5 ιεπηψλ ε αλνμαηκία 

πξνθαιεί κφληκεο – κε αλαζηξέςηκεο βιάβεο ζηνλ εγθέθαιν ηνπ πάζρνληνο, ζέηνληάο ηνλ 

ζηελ ιεγφκελε «θπηηθή» θαηάζηαζε (vegetative stage). ε απηή ηελ θαηάζηαζε ν αζζελήο 

δελ επηθνηλσλεί πιένλ κε ην πεξηβάιινλ, δελ αληηδξά ζηα εξεζίζκαηα πνπ δέρεηαη (απηηθά, 

νπηηθά, ιεθηηθά, γεπζηηθά, νζθξεηηθά) (Παπαζηακαηίνπ θαη ζπλ, 2011).   

Ζ γλψζε ηεο παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ δελ κπνξεί θαη δελ πξέπεη λα αλήθεη κφλν ζηνπο 

εηδηθνχο θαη ζε φζνπο ζπνπδάδνπλ ηελ ηαηξηθή θαη ηα άιια επαγγέικαηα πγείαο. Καιφ είλαη 
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θάζε άλζξσπνο λα είλαη ζε ζέζε λα παξάζρεη Πξψηεο Βνήζεηεο αλ πνηέ ρξεηαζζεί είηε ζε 

θάπνην ζπλάλζξσπφ ηνπ είηε αθφκα θαη ζηνλ ίδην ηνπ ηνλ εαπηφ (Σζφραο & Πεηξίδεο, 1996). 

Πξνθεηκέλνπ λα απνθαζίζεη θάπνηνο λα πηνζεηήζεη πγηείο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο δελ 

αξθεί ε απιή κεηάδνζε γλψζεσλ (Ναζηνχδε θαη ζπλ, 2007). ε παξνπζίαζε έξεπλαο 

«Αηπρήκαηα - Πξψηεο Βνήζεηεο ζην ζρνιείν» (Σξηπφδεο, 2009), ηνλίζηεθε απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο ε επηζπκία θαη αλαγθαηφηεηα γηα επηκφξθσζε πάλσ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα 

αηπρήκαηα ησλ καζεηψλ, ηελ πξφιεςε απηψλ θαη ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ, δηφηη, ζηα 

πιαίζηα ηεο ζρνιηθήο θνηλφηεηαο, νη εθπαηδεπηηθνί απνηεινχλ ηνπο άκεζνπο δηαζψζηεο ησλ 

καζεηψλ, έσο φηνπ θζάζεη ε εμεηδηθεπκέλε ηαηξηθή βνήζεηα, εάλ απηή ρξεηαζηεί.  

Λφγσ ηεο εθπαηδεπηηθήο ηδηνκνξθίαο ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ λα κείλνπλ αρξεζηκνπνίεηεο 

ζαλ γλψζεηο γηα θαηξφ, ειινρεχεη ν θίλδπλνο λα μεραζηνχλ, πξνβιέπεηαη απφ φια ηα 

νινθιεξσκέλα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ε πεξηνδηθή επαλεμέηαζε ησλ αξσγψλ, αθφκα θαη 

αλά έηνο. Απψηεξνο ζηφρνο δελ είλαη κφλν ε αλαλέσζε ησλ γλψζεσλ αιιά θαη ε αλάπηπμε 

ηνπ εζεινληηζκνχ θαη ηεο πξνζθνξάο απφ ηνπο εθπαηδεπφκελνπο (Βεζθνχθε, 2013). 

πκπεξαίλεηαη ινηπφλ ν πξνζσξηλφο ραξαθηήξαο ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη ε αλάγθε 

ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ ζα αθνινπζήζεη ζπλνδεχεηαη κε ηε θξνληίδα πάληνηε ηνπ 

απηφπηε κάξηπξα ή αξσγνχ. Ο νξηζκφο απηφο είλαη ν πην θαηάιιεινο γηα ην ραξαθηεξηζκφ 

απηνχ πνπ πξνζθέξεη  ζην  αβνήζεην ζχκα ηε βνήζεηά ηνπ, εμαξηάηαη βέβαηα θαη απφ ην αλ 

πξφθεηηαη γηα εζεινληή ή επαγγεικαηία (Γεξκελήο, 1999). 

 

1.7 ρνιηθή (Κνηλνηηθή) Ννζειεπηηθή 

Ζ Αγσγή Τγείαο ινηπφλ θαηέρεη ζαθή θνηλσληθή δηάζηαζε, θαζψο επεξεάδεη ηελ επεμία ηνπ 

αηφκνπ ζε πξνζσπηθφ, θνηλσληθφ θαη νηθνγελεηαθφ επίπεδν ζε φιε ηελ ειηθηαθή γθάκα 

(Γαξβίξε, 2007). Η νηθνλνκηθή θξίζε, ε βαζεηά ύθεζε, ε θησρνπνίεζε κεγάιεο κεξίδαο ηνπ 

πιεζπζκνύ θαη ε απώιεηα αζθαιηζηηθήο θάιπςεο απμάλνπλ ηελ αλαγθαηφηεηα αλαβάζκηζεο 

θαη ελίζρπζεο ηεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο (ΠΦΤ). ε απηφ ην πιαίζην εληάζζεηαη 

θαη ε πξνζπάζεηα αλάπηπμεο ηνπ ζεζκνχ ηνπ ρνιηθνχ Ννζειεπηή (Τπφκλεκα ΔΝΔ πξνο 

ηελ Ζγεζία ηνπ Τπνπξγείνπ Τγείαο, 2013). Οη Ννζειεπηέο πνπ εξγάδνληαη ζην ρψξν ηεο 

εθπαίδεπζεο θαηαθέξλνπλ λα βξίζθνληαη πνιχ θνληά ζηα παηδηά, λα ζπλεξγάδνληαη καδί ηνπο 

απνηειεζκαηηθά θαη λα αληηιακβάλνληαη έγθαηξα ηηο δπζθνιίεο πνπ αληηκεησπίδνπλ 

(Μαιηθηψζε – Λνΐδνπ, 1999). Ο φξνο «ρνιηθφο Ννζειεπηήο» πθίζηαηαη σο ηδηφηεηα 
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επαγγεικαηηθά θαηνρπξσκέλε κφλν ζηηο ΜΔΑ (ρνιηθέο Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο) κε ην 

Νφκν 1566/1985, ν νπνίνο θαζνξίδεη ηε δνκή θαη ιεηηνπξγία ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη άιιεο δηαηάμεηο (Δθεκεξίδα ηεο Κπβεξλήζεσο, Αξ. 

Φχιινπ 167, 1985). Ζ «ρνιηθή Ννζειεπηηθή» απνηειεί εμεηδηθεπκέλν θιάδν ηεο 

Ννζειεπηηθήο Δπηζηήκεο θαη αζρνιείηαη κε ηελ ζσκαηηθή θαη ςπρηθή πγεία, ηελ πηνζέηεζε 

πγηψλ ζηάζεσλ θαη ζπκπεξηθνξψλ αιιά θαη ηελ βειηίσζε ηεο πνηφηεηαο δσήο ηνπ ζρνιηθνχ 

πιεζπζκνχ (NASN, 2010). Οη θαηεπζπληήξηνη άμνλεο ηνπο νπνίνπο πξαγκαηεχεηαη ε ζρνιηθή 

λνζειεπηηθή είλαη νη αθφινπζνη: 

 Αγσγή Υγείαο 

 Βειηίσζε ηνπ θπζηθνύ θαη θνηλσληθνύ πεξηβάιινληνο κέζα ζην νπνίν δεη θαη εξγάδεηαη ν 

ζρνιηθόο πιεζπζκόο 

 Αμηνιόγεζε θαη πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ ζρνιηθνύ πιεζπζκνύ  (Καινθαηξηλνχ Α, 2012). 

Ο ζρνιηθφο λνζειεπηήο, κέζα απφ ζπλερή επηκφξθσζε θαη θαηάξηηζε (Υαηδερξήζηνπ, 

2004), αιιά θαη βάζε ηνπ θαζεθνληνινγίνπ πνπ ηνπ έρεη αλαηεζεί (ΦΔΚ 449/3-4-2007), είλαη 

δπλαηφλ λα απνηειέζεη ην ζπλδεηηθφ θξίθν κεηαμχ φισλ ησλ ελδηαθεξνκέλσλ (καζεηψλ, 

γνλέσλ, θαζεγεηψλ) ψζηε λα επηηεπρζεί ε δηαξθήο θαη νπζηψδεο ππνζηήξημε ζηα 

πξνβιήκαηα πνπ αληηκεησπίδνπλ νη καζεηέο ζηε ζρνιηθή ηνπο δσή θαη θαζεκεξηλφηεηα 

(Μαξλέξαο, Αικπάλε, 2010). Δπηπιένλ, ιφγσ ηεο επηζηεκνληθήο ηνπ θαηάξηηζεο, δξα 

ζπκβνπιεπηηθά φρη κφλν απέλαληη ζηνπο καζεηέο αιιά είλαη ζε ζέζε θαη λα θαηεπζχλεη ην 

ινηπφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζηελ πεξίπησζε πνπ εκθαληζηεί είηε έλα ινηκψδεο λφζεκα, 

είηε κηα επηδεκία ή θάπνην αηχρεκα (Κπξηαθίδνπ, 2005). 

 

1.8 Δθπαηδεπηηθά – Δλεκεξσηηθά Πξνγξάκκαηα 

Σν 2013, o Σνκέαο Ννζειεπηηθήο  ηνπ Διιεληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ, ζε ζπλεξγαζία κε κία 

ηδησηηθή εηαηξεία, εθπφλεζε ην νινθιεξσκέλν πξφγξακκα Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο 

«Ννηάδνκαη γηα ηελ Τγεία κνπ», ζε 16 λνκνχο ηεο ρψξαο θαη ζηα αληίζηνηρα Πεξηθεξεηαθά 

Σκήκαηα ηνπ ΔΔ. Σν πξφγξακκα πεξηειάκβαλε πξνιεπηηθφ έιεγρν πγείαο πιεζπζκνχ θαη 

Αγσγή Τγείαο ζε καζεηέο, γνλείο θαη εθπαηδεπηηθνχο κε δηαδξαζηηθά θαη βησκαηηθά 

ζεκηλάξηα Πξψησλ Βνεζεηψλ, πηνζέηεζεο ηζνξξνπεκέλνπ ηξφπνπ δσήο  θαη πξφιεςεο 

Παηδηθψλ Αηπρεκάησλ (www.redcross.gr). Δλεκεξσηηθφ δειηίν ηνπ ΚΔΔΛΠΝΟ ζηηο 11 επ 

http://www.redcross.gr/
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2013 κε ηίηιν: «Αηπρήκαηα θαη ζσκαηηθέο θαθψζεηο ζηελ παηδηθή ειηθία» (ΚΔΔΛΠΝΟ, 

2013), παξαζέηεη έθζεζε ηνπ Παγθφζκηνπ Οξγαληζκνχ Τγείαο (ΠΟΤ), ζχκθσλα κε ηελ 

νπνία ηα παηδηθά αηπρήκαηα απνηεινχλ δπζηπρψο ηε ζπρλφηεξε αηηία ζαλάηνπ ζηηο ειηθίεο 

απφ 1 έσο 18 εηψλ. Σν κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ αηπρεκάησλ ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή 

ειηθία ζπκβαίλνπλ ζην ζρνιείν.  

ηα πιαίζηα πξνγξάκκαηνο ΔΠΔΑΔΚ (Δπηρεηξεζηαθφ Πξφγξακκα Δθπαίδεπζεο θαη Αξρηθήο 

Δπαγγεικαηηθήο Καηάξηηζεο) - Πηινηηθφ Πξφγξακκα Αγσγήο Τγείαο, ρξεκαηνδνηήζεθε θαη 

πινπνηήζεθε θαηά ηα έηε 1999 θαη 2000 ην πξφγξακκα "Πξψηεο Βνήζεηεο ζηα ρνιεία". Σν 

πξφγξακκα πεξηειάκβαλε δξάζεηο θαηάξηηζεο ζε 5 ζρνιεία ηεο Γεπηεξνβάζκηαο 

Δθπαίδεπζεο ζηελ Βφξεηα Διιάδα αιιά θαη ηελ παξαγσγή ζρεηηθνχ εθπαηδεπηηθνχ πιηθνχ. 

Σν εθπαηδεπηηθφ παθέην πνπ αλαπηχρζεθε πεξηιακβάλεη ηα εμήο:  

 Οδεγφ Δθπαηδεπηηθνχ  

 Δγρεηξίδην γηα ην θνηλφ  

 Αθίζα ε νπνία κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί γηα θαηάξηηζε ζε ζρνιεία  

(www.firstaid.gr/pages/index.html). 

 

 

1.9 Αηπρήκαηα ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ 

Απφ ηελ βξεθηθή ηνπο θηφιαο ειηθία, ηα παηδηά πεξλνχλ κεγάιν κέξνο ηνπ ρξφλνπ ηνπο ζε 

ρψξνπο εθπαίδεπζεο (Παηδηθνχο ηαζκνχο, ρνιεία) κε απνηέιεζκα κεγάιν πνζνζηφ ησλ 

παηδηθψλ αηπρεκάησλ λα ζπκβαίλεη ζηνπο ρψξνπο απηνχο. Χο «ρνιηθά αηπρήκαηα» 

ραξαθηεξίδνληαη ηα αηπρήκαηα πνπ ζπκβαίλνπλ θαηά ηε κεηάβαζε, παξακνλή θαη 

αλαρψξεζε ησλ καζεηψλ απφ ην ζρνιείν (Φνπξιάλε, 2011). χκθσλα κε επηδεκηνινγηθή 

δηεξεχλεζε ησλ αηπρεκάησλ πνπ πξνθιήζεθαλ ζε 12 ζρνιεία Β/ζκηαο Δθπ/ζεο ην 2003, ζηα 

ζρνιηθά ζπγθξνηήκαηα πξνθχπηνπλ αξθεηά αηπρήκαηα, κεξηθά εθ ησλ νπνίσλ είλαη ζνβαξά 

θαη ρξήδνπλ κεηαθνξάο ησλ καζεηψλ ζε λνζνθνκείν. Γελ πξνθαινχληαη κφλν θαηά ηε 

δηάξθεηα ηεο άζιεζεο ή ηνπ δηαιιείκαηνο αιιά θαη θαηά ηελ πξαθηηθή άζθεζε ζηα 

εξγαζηεξηαθά καζήκαηα, αλαδεηθλχνληαο ηελ ζπνπδαηφηεηα ηεο πξφιεςεο σο κέζν 

παξέκβαζεο, είηε βειηηψλνληαο ηηο θηηξηαθέο ππνδνκέο, είηε πινπνηψληαο πξνγξάκκαηα 

αγσγήο Πξψησλ Βνεζεηψλ (Γεσξγηαθψδεο θαη ζπλ, 2004).  

http://www.firstaid.gr/pages/index.html
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 Σν Δζληθφ Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ) πξνσζεί εθκάζεζε Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηα 

ζρνιεία θαη πξνηείλεη ηελ έληαμε ηνπο ζε πξνγξάκκαηα ΔΠΑ θέξνληαο ηελ επσλπκία: 

«Γεκήηξεο Βνπξβαράθεο–Βαγγέιεο Κειαξάθεο», σο ειάρηζην θφξν ηηκήο ζηα δχν εθιεθηά 

ζηειέρε ηνπ ΔΚΑΒ, πνπ απέδηδαλ ηφζν κεγάιε ζεκαζία ζηελ εθπαίδεπζε θη έραζαλ ηε δσή 

ηνπο ελ ψξα ππεξεζίαο, ζε εθπαηδεπηηθφ πξφγξακκα πεξί παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε 

ζρνιείν Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (http://medicaltime.gr/2013/10).  

Οη εθπαηδεπηηθνί ζεσξνχλ πσο ε έιιεηςε ρξφλνπ ζε ζπλδπαζκφ κε ηελ πξνηεξαηφηεηα πνπ 

δίδεηαη ζε καζήκαηα κεγαιχηεξεο βαξχηεηαο, φπσο ε αλάγλσζε, ε αξηζκεηηθή θαη ε γιψζζα, 

απνηεινχλ εκπφδηα ζην λα θεληξίζνπλ ην ελδηαθέξνλ ησλ καζεηψλ (Lambert, 2006). Άιινη 

ππνγξακκίδνπλ πσο ν βαζκφο ζξεζθεπηηθφηεηαο παίδεη ζεκαληηθφ ξφιν πξνθεηκέλνπ νη 

εθπαηδεπηηθνί λα πηνζεηήζνπλ πγηείο ζηάζεηο θαη ζπκπεξηθνξέο θαη επνκέλσο λα επηδηψθνπλ 

ηελ πξνψζεζε ηεο αγσγήο ηεο πγείαο ζηνπο καζεηέο ηνπο (Chliaoutakis θαη ζπλ, 2002a; Sarri 

θαη ζπλ, 2003).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://medicaltime.gr/2013/10
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 2
ν  

Οη Πξψηεο Βνήζεηεο ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε  

 

2.1 Ση είλαη νη «Πξψηεο Βνήζεηεο»  

Πξφθεηηαη γηα ηελ άκεζε παξνρή βνήζεηαο ή θξνληίδαο πνπ παξέρεηαη ζην ζχκα θάπνηνπ 

αηπρήκαηνο ή ζε θάπνηνλ πνπ αξξψζηεζε μαθληθά, κε ζθνπφ ηελ επείγνπζα αληηκεηψπηζε 

θαηαζηάζεσλ απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή θαη ηελ πγεία, ζχκθσλα κε ηα κέζα πνπ δηαζέηνπκε ηε 

δεδνκέλε ζηηγκή θαη έσο φηνπ θζάζεη ε ηαηξηθή βνήζεηα [(Κνπγηνπκηδφγινπ, 2006), 

(Σδνπγθαξάθεο, 2007), (Καξακπάηζνπ, 2009),  (ηνχξδα, 2013)]. 

Μπνξνχλ λα απνβνχλ ζσηήξηεο γηα ηελ δσή ελφο αλζξψπνπ αθνχ είλαη νη πξψηεο ελέξγεηεο 

πνπ θάλνπκε ζηνλ ηφπν ηνπ αηπρήκαηνο κε φ,ηη πξφρεηξα κέζα δηαζέηνπκε κε ζηφρν λα 

ζψζνπκε ηε δσή ηνπ ζχκαηνο, λα αλαθνπθίζνπκε ηνλ πφλν ηνπ θαη λα πξνιάβνπκε 

πεξαηηέξσ επηδείλσζε ηεο θαηάζηαζήο ηνπ. Ζ ζεκαληηθφηεξε παξάκεηξνο ησλ Πξψησλ 

Βνεζεηψλ είλαη ην αλ γλσξίδεη θάπνηνο αλ είλαη ή φρη ζε ζέζε λα βνεζήζεη θάπνηνλ 

ζπλάλζξσπφ ηνπ. Γη’ απηφ πξψηε πξνηεξαηφηεηα δίλνπκε ζηε γλψζε (Μάθνο, 2001). 

Σε θακία πεξίπησζε δελ ππνθαζηζηνύλ ηελ ηαηξηθή θξνληίδα, αθνύ απνηεινύλ παξνδηθή 

ππνζηήξημε κέρξη λα θηάζεη ε θαηάιιειε βνήζεηα. Αλ θαη γηα νξηζκέλα επαγγέικαηα 

απνηεινχλ ππνρξέσζε, ζπλήζσο απνηεινχλ έθθξαζε αιιειεγγχεο πξνο ην ζπλάλζξσπν 

(Νφκνο Σνπ «Καινχ ακαξείηε»). Μηα θαιή γλψζε παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ πξνιαβαίλεη 

πνιιέο θνξέο γεγνλφηα πνπ βάδνπλ ζε θίλδπλν ηελ πγεία αθφκα θαη ηε δσή ησλ αλζξψπσλ. 

«Απφ ηελ ζηηγκή πνπ αξρίδεηο λα δίλεηο Πξψηεο Βνήζεηεο, δεζκεχεζαη λα κείλεηο κε ην ζχκα 

κέρξη λα παξνπζηαζζεί θάπνηνο κε αλάινγεο ή θαιχηεξεο γλψζεηο ή κέρξη λα έιζεη ην 

ΔΚΑΒ». Βαζηθή πξνϋπόζεζε γηα όιεο ηηο επείγνπζεο θαηαζηάζεηο είλαη ε ςπρξαηκία, ε ινγηθή 

ζθέςε, ε απηνθπξηαξρία, ε εηνηκόηεηα θαη ε θηλεηνπνίεζε γλώζεσλ πνπ αθνξνύλ ηηο Πξώηεο 

Βνήζεηεο (Μπαιηφπνπινο, 2001). 

 

2.2 ηφρνη θαη ζθνπνί ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ   

Ζ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηνρεχεη ζηε δηαηήξεζε ηεο δσήο θαη δηάζσζε ηνπ ζχκαηνο, 

πξφιεςε επηδείλσζεο κηαο θαηάζηαζεο θαη πξναγσγή ηεο αλάξξσζεο φζν ην δπλαηφλ 

ζπληνκφηεξα (Μάθνο, 2001). Πην αλαιπηηθά:  
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  Αλάθηεζε / αλάιεςε ησλ αηζζήζεσλ θαη αληηκεηψπηζε ηπρφλ αηκνξξαγίαο 

 Πξφιεςε επέθηαζεο ηνπ βιαπηηθνχ παξάγνληα ζηνλ νξγαληζκφ 

 Γεκηνπξγία θιίκαηνο αζθάιεηαο θαη πξνζηαζίαο γηα ην ζχκα θαη επνκέλσο βειηίσζε 

ηεο θαηάζηαζήο ηνπ 

 Ζ επηηπρεκέλε παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ κεηψλεη ηηο πηζαλφηεηεο αλαίξεζεο ησλ 

πξάμεσλ ηνπ αξσγνχ απφ ην γηαηξφ, πνπ παξαιακβάλεη ην ζχκα 

 Δλεκέξσζε ηνπ γηαηξνχ γηα ηηο ζπλζήθεο ηνπ αηπρήκαηνο, ηελ θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο 

πξηλ δνζνχλ νη Πξψηεο Βνήζεηεο θαη ην είδνο ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ πνπ παξαζρέζεθαλ 

(Μπαιηφπνπινο, 2001). 

Μέζα απφ ηελ αλάιπζε ησλ ζηφρσλ δηαθαίλεηαη ν πξνζσξηλφο ραξαθηήξαο ησλ Πξψησλ 

Βνεζεηψλ θαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο ζεξαπεπηηθήο παξέκβαζεο πνπ πξέπεη λα αθνινπζεί 

(Βεζθνχθε, 1999). Τπάξρεη φκσο θαη ε άιιε πιεπξά ηνπ λνκίζκαηνο, εζηθά δηιιήκαηα, 

λνκηθνί, θνηλσληθνί, νηθνλνκηθνί ιφγνη απφ ηνπο νπνίνπο απνξξέεη ε επηβνιή εθπαίδεπζεο 

ζηελ παξνρή βνήζεηαο ζην ζπλάλζξσπν (ηνχξδα, 2013). Κάζε ζσζηά νξγαλσκέλε πνιηηεία 

γλσξίδεη θαιά πσο κπνξεί λα πξνθχςεη κείσζε ηνπ πγεηνλνκηθνχ θφζηνπο απφ ηε ζσζηή θαη 

νξγαλσκέλε παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ (Καξακπάηζνπ, 2009). 

 

2.3 Πφηε παξέρνπκε Πξψηεο βνήζεηεο 

 Όηαλ θηλδπλεχεη ε δσή θάπνηνπ, παξέρνληαη Πξψηεο Βνήζεηεο ρσξίο λα απαηηείηαη 

ζπγθαηάζεζε ηνπ ζχκαηνο. ε πεξίπησζε άξλεζεο θαιείηαη ην 100. ε πεξηπηψζεηο 

πνπ γηα θάπνην ιφγν ν δηαζψζηεο/ ν παξέρσλ ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο, νδεγήζεθε ζηε 

δηθαηνζχλε απαιιάρηεθε ησλ φπνησλ θαηεγνξηψλ εθηφο απφ ηηο πεξηπηψζεηο 

ππεξβάιινληνο δήινπ!  

 Δθφζνλ πιεζηάζνπκε θαη ειέγμνπκε  ηε ζθελή πνπ βξίζθεηαη ην ζχκα (10¨) γηα ηελ 

χπαξμε θηλδχλσλ θαη δηαζθαιηζηεί ηφζν ε δηθή καο αζθάιεηα φζν θαη ηνπ ζχκαηνο. Ζ 

απφπεηξα λα ζψζνπκε ην ζχκα εθζέηνληαο θαη ηνλ εαπηφ καο ζε θίλδπλν ζα 

δεκηνπξγήζεη έλα αθφκε ζχκα 

 Όηαλ θηλδπλεχεη ε δσή θάπνηνπ νθείινπκε λα βνεζάκε, αλεμάξηεηα απφ ηελ εμ 

επαγγέικαηνο ππνρξέσζε, έρνληαο θαηά λνπ ηελ αιπζίδα ηεο επηβίσζεο. Ο δηαζψζηεο 
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πξέπεη λα εθηηκήζεη αλ κπνξεί κφλνο ηνπ λα αληηκεησπίζεη ην πξφβιεκα ή πξέπεη λα 

θαιέζεη βνήζεηα (Μπαιηφπνπινο, 2001).  

 

Δηθ. 2.1: 

 

 

 

 

 

 

Ζ ΑΛΤΗΓΑ ΣΖ ΔΠΗΒΗΧΖ ( http://www.ekab.gr/web ) 

 

 

 

«Όηαλ θαιείηε γηα βνήζεηα πξέπεη λα είζηε έηνηκνη λα δψζεηε ηηο παξαθάησ πιεξνθνξίεο ζην 

ΔΚΑΒ: 

 

 Σν ηειέθσλν θαη ην φλνκά ζαο θαη ην πνπ βξίζθεηαη ην ζχκα 

 Ση ζπλέβε 

 Σελ θαηάζηαζε ηνπ ζχκαηνο θαη ηη ηνπ θάλαηε 

 Σνλ αξηζκφ ησλ ζπκάησλ 

 

: 1) Σν ηειέθσλν ην θιείλεηε ηειεπηαίνο. Αλ ζηείιεηε θάπνηνλ άιιν λα ηειεθσλήζεη, 

βεβαησζείηε φηη ε έθιπζε ζε βνήζεηα πξαγκαηνπνηήζεθε. 

2) Να ζπκάζηε πσο αλ δε ζέιεηε ή δελ θαηαθέξλεηε λα δψζεηε εκθπζήζεηο, κπνξείηε λα 

θάλεηε κφλν θαξδηαθέο καιάμεηο» (ΗΔ Λίηζαο, 2010).  

http://www.ekab.gr/web
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ε θάζε πεξίπησζε, ηνλ ηειηθφ ιφγν γηα ηελ απνθαηάζηαζε ηεο πγείαο θαη ηελ νξηζηηθή 

αλαθνχθηζε απφ ηηο ελνριήζεηο ηελ έρεη ν ηαηξφο ηεο κνλάδαο πγείαο ηεο πεξηνρήο. πλεπψο, 

ε παξαπνκπή είηε θάπνηνλ γηαηξφ είηε ζηελ πγεηνλνκηθή κνλάδα απνηειεί ηελ ηειηθή αζθαιή 

ιχζε, εάλ νη ελνριήζεηο δελ ππνρσξνχλ (Μπαιηφπνπινο Γ, 2001). 

 

 

Δηθ. 2.2: 

 

 
 

( http://www.ekab.gr/web ) 

 

 

 

2.4 Πξνιακβάλνληαο ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο αζζελεηψλ  

Καηά ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ θαιφ είλαη λα ιακβάλνληαη θαηάιιεια κέηξα γηα ηελ 

απνηξνπή κεηάδνζεο λφζνπ, φπσο ν ηφο ηεο Ζπαηίηηδαο Β (HBV) θαη C (HBC), ν ηφο ηνπ 

AIDS (HIV), ρεκηθέο νπζίεο θιπ, απφ ηνλ πάζρνληα πξνο εκάο θαη αληίζηξνθα. Ζ ρξήζε 

πξνζηαηεπηηθψλ γαληηψλ παξέρεη επαξθή πξνζηαζία. ε πεξίπησζε επαθήο κε αίκα ή 

http://www.ekab.gr/web
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ζσκαηηθά πγξά πιπζείηε κε άθζνλν λεξφ θαη ζαπνχλη θαη δεηήζηε ην ζπληνκφηεξν ηαηξηθή 

ζπκβνπιή. Ζ ρξήζε πιαζηηθνχ θαιχκκαηνο πξνζψπνπ («αζπίδα») ή κάζθαο ηζέπεο 

ζπλίζηαληαη ζε φζνπο παξέρνπλ ηερλεηέο αλαπλνέο γηα ιφγνπο πγηεηλήο. Αλ δελ δηαζέηεηε 

ηέηνηα βνεζήκαηα, νη ζπλζήθεο φκσο επηβάιινπλ λα εθαξκφζεηε ΚΑΡΠΑ 

(Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε), αθνχ ε πγεία ηνπ ζχκαηνο έρεη δηαηαξαρζεί, κε 

δηζηάζεηε λα δψζεηε ηερλεηέο αλαπλνέο θαη ρσξίο απηά [(ΗΔ Λίηζαο, 2010), (Μπαιηφπνπινο, 

2001)]. 

 

2.5 Φαξκαθείν – Κνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ 

Σν θαξκαθείν πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε εηδηθφ θνπηί, ην νπνίν λα δηαζέηεη εηδηθή ζήκαλζε θαη 

λα ηνπνζεηείηαη καθξηά απφ ρψξνπο κε πςειή ζεξκνθξαζία, πγξαζία θαη έληνλεο νζκέο. 

Πξέπεη λα βξίζθεηαη ζε αζθαιέο ζεκείν θαη καθξηά απφ ηα παηδηά. Απαηηείηαη πεξηνδηθφο 

έιεγρνο γηα ηηο εκεξνκελίεο ιήμεο ησλ θαξκάθσλ. Αληηβηνηηθά δελ πξέπεη λα ππάξρνπλ ζην 

θνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ.  

Γηαθνξεηηθά πιηθά θαη θάξκαθα πξέπεη λα πεξηέρεη ην θνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ γηα ην ζπίηη, 

γηα ην απηνθίλεην, ηνπ ιεηηνπξγνχ πγείαο (Ηαηξνχ/Φαξκαθνπνηνχ/Ννζειεπηή), ηνπ ηκήκαηνο 

επεηγφλησλ ηνπ λνζνθνκείνπ, ζε πεξίπησζε καδηθψλ θαηαζηξνθψλ, γηα εξγαζηαθνχο ρψξνπο, 

ζπνξ θαη βέβαηα γηα ζρνιεία. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην θνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ γηα ζρνιεία 

πξέπεη λα πεξηέρεη ηα αθφινπζα: 

 

 Αληηζεπηηθή αινηθή 

 Αινηθή γηα εγθαχκαηα  

 Αληηβηνηηθή αινηθή 

 Αληητζηακηληθή αινηθή, θνξηηδνλνχρα θξέκα γηα δείγκαηα εληφκσλ θιπ 

 Αληηθιεγκνλψδε ράπηα 

 Αλαιγεηηθά ράπηα 

 Αληηζεπηηθφ δηάιπκα, κπνπθάιη 250 ml (π.ρ. Betadine®) 

 Φπθηηθφ ζπξέη  

 Ομπγνλνχρν χδσξ (νμπδελέ) γηα θαζαξηζκφ ηεο πάζρνπζαο πεξηνρήο 
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 Φπζηνινγηθφο νξφο. Υξεζηκνπνηείηαη γηα θαζαξηζκφ ηεο πάζρνπζαο πεξηνρήο (εθδνξέο, 

πιεγέο) 

 Οηλφπλεπκα (αηζπιηθή αιθνφιε). Σν νηλφπλεπκα ζε δηάιπκα λεξνχ απνηειεί θαιφ 

αληηζεπηηθφ. 

 Διαζηηθνί επίδεζκνη δηαθφξσλ κεγεζψλ 

 5-6 παξακάλεο αζθαιείαο 

 Απνζηεηξσκέλεο γάδεο 

 Απνζηεηξσκέλα νθζαικηθά ηνιχπηα 

 1 Φαιίδη  

 1 Λαβίδα ή έλα κεγάιν ηζηκπηδάθη 

 Βακβάθη 

 Ρνιφ ιεπθνπιάζη 

 Πιαζηηθά γάληηα κηαο ρξήζεο 

 Μάζθεο  

 Κνπβέξηα γηα ζέξκαλζε (αινπκηλίνπ)     

 1 Θεξκφκεηξν (φρη γπάιηλν, φρη πδξαξγπξηθφ)  

 1 ζηηγκηαία θξχα θνκπξέζα 

 Βάκκα ησδίνπ    

 Κνιιχξην 

 Σνπηθφ αλαηζζεηηθφ ζε θξέκα ή γέιε    

 Βαδειηλνχρεο αληηβηνηηθέο γάδεο (Fucidine), πνπ ελαπνηίζεληαη ζηελ πάζρνπζα πεξηνρή 

ρσξίο επηθφιιεζε.            

 Απηνθφιιεηα επηζέκαηα γηα κηθξνηξαχκαηα  (π.ρ. ραλδαπιαζη) 

 Παξαθεηακφιε (π.ρ. Depon)/ Αζπηξίλε 

 Αληητζηακηληθά δηζθία  

 Αληηφμηλα δηζθία 
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 Αληηδηαξξντθφ 

 παζκνιπηηθφ 

 

Σν Κνπηί Πξψησλ Βνεζεηψλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζεί ζε θάπνηα πξνζηηή ζέζε ζην εξγαζηήξην 

θαη φινη νη καζεηέο λα γλσξίδνπλ πνπ είλαη. Να ειέγρνπκε πεξηνδηθά ηα θάξκαθα κήπσο 

έρνπλ ιήμεη. Να αληηθαζηζηνχκε φ,ηη έιιεηκκα έρνπκε [(Μπαιηφπνπινο, 2001), (Παηνχιεο, 

2010), (Παπαζηακαηίνπ, 2002), ( http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-

kit/anatomy ) ].  

Γηα ηελ βέιηηζηε ινηπφλ παξνρή ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ είλαη απαξαίηεην έλα θαηάιιεια 

εμνπιηζκέλν θαξκαθείν ζε θάζε ζρνιηθή θνηλφηεηα, ε χπαξμε ηνπ νπνίνπ μεθηλά θαη 

νινθιεξψλεη ηελ δηαδηθαζία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ. χκθσλα κε ηα απνηειέζκαηα 

έξεπλαο (Σξηπφδεο, 2009), πνιιέο είλαη νη ζρνιηθέο κνλάδεο πνπ δελ δηαζέηνπλ θαξκαθείν 

εθνδηαζκέλν κε φια ηα απαξαίηεηα πιηθά θαη θάξκαθα, ψζηε λα αληηκεησπίζνπλ έλα 

ελδερφκελν αηχρεκα κε επηηπρία θαη αζθάιεηα. ην ζεκείν απηφ, αμίδεη λα αλαθεξζεί πσο 

κφλν νη εθπαηδεπηηθνί πνπ γλσξίδνπλ θαη είλαη ζε ζέζε λα παξέρνπλ ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο 

κπνξνχλ λα ρνξεγήζνπλ ζε καζεηέο θάξκαθα «πξψηεο γξακκήο». Καη πάληνηε αο ππάξρνπλ 

θαηά λνπ ηα ηειέθσλα έθηαθηεο αλάγθεο: 

 Κέληξν Άκεζεο Βνήζεηαο (ΔΚΑΒ): 166 

 Κέληξν Γειεηεξηάζεσλ  Αζελψλ: 210 7793777 

 Δθεκεξεχνληεο Ηαηξνί Αηηηθήο: 1602 

 Δθεκεξεχνληα Ννζνθνκεία: 106 

 Ππξνζβεζηηθή Τπεξεζία: 199 

 Δπξσπατθφο Αξηζκφο Έθηαθηεο Αλάγθεο: 112 (www.gscp.gr) 

 

2.6 Σν πξψην ιεπηφ 

Βαζηθή κέξηκλα είλαη ε δηαηήξεζε ή ε επαλαθνξά ησλ δσηηθψλ ιεηηνπξγηψλ ηνπ αζζελνχο. 

Εσηηθέο ιεηηνπξγίεο είλαη ε αλαπλνή, ε θπθινθνξία (χπαξμε θαη είδνο ζθπγκνχ), ην επίπεδν 

ηεο ζπλείδεζεο (αληαλαθιαζηηθά, αληηδξάζεηο, πξνζαλαηνιηζκφο), ε ζεξκνθξαζία ηνπ 

ζψκαηνο. Δάλ νη αλαπλεπζηηθέο θηλήζεηο δελ είλαη νξαηέο, ην ρέξη ηνπνζεηείηαη ζην ζψξαθα 

http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit/anatomy
http://www.redcross.org/prepare/location/home-family/get-kit/anatomy
http://www.gscp.gr/
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θαη ζηελ άλσ θνηιία. Ζ έγθαηξε παξέκβαζε κπνξεί λα είλαη ζσηήξηα γηα ηε δσή. Πάληα λα 

ππάξρεη θαηά λνπ ν Αιγφξηζκνο A B C D E («O Καλφλαο ABC»), δειαδή: 

• A: Airway: εθηίκεζε βαηφηεηαο ηνπ Αεξαγσγνχ                   

• B: Breathing: εθηίκεζε ηεο Αλαπλνήο 

• C: Circulation: δηάγλσζε ηεο αλεπάξθεηαο ηνπ Κπθινθνξηθνχ 

• D: Disability: εθηίκεζε λεπξνινγηθήο βιάβεο 

• E: Exposure: αθαίξεζε ελδπκάησλ γηα πιήξε εμέηαζε [(Biarent D, 2013), (First-Aid- 

Greece, 2010)].  

Πεξαηηέξσ ζεκαληηθνί παξάγνληεο είλαη ε απψιεηα αίκαηνο, ην αίζζεκα ςχρνπο (απψιεηα 

ζεξκφηεηαο) ην άιγνο, ν θφβνο. ε πεξίπησζε απψιεηαο αίκαηνο, επηβάιιεηαη επίζρεζε ηεο 

αηκνξξαγίαο θαη ειαρηζηνπνίεζε ηνπ θηλδχλνπ κφιπλζεο. Πνιιή ζεκαληηθή είλαη ε γξήγνξε 

επηζθφπεζε ηνπ ρψξνπ. Βνεζάκε ηνλ αζζελή λα μαπιψζεη θαη ηνλ πξνζηαηεχνπκε απφ ηελ 

ππνζεξκία (θάιπςε, ζεξκφ πεξηβάιινλ). Ο αζζελήο πξέπεη λα θαζεζπράδεηαη κε ην άγγηγκα 

θαη ηελ νκηιία ( Rall & Zieger, 2005). Ο πάζρνληαο λα κελ κεηαθηλείηαη παξά κφλν εάλ 

δηαηξέρεη άκεζν θίλδπλν (έιεγρνο ζθελήο αηπρήκαηνο). Αλ ην άηνκν δελ αλαθηά ηηο 

αηζζήζεηο ηνπ, κεηαθηλήζηε ην ζηε ζέζε αλάλεςεο (Komaroff , 2004). Ζ ζέζε αλάλεςεο 

ζψδεη δσέο. 

Δηθ. 2.3: 

 

 

 

Ο δηαζψζηεο νθείιεη λα είλαη ςχρξαηκνο, λα απηνπξνζηαηεχεηαη (νη «ήξσεο» πεζαίλνπλ 

ζπρλά), φηαλ δελ απνθξίλεηαη ν αζζελήο λα ζθέθηεηαη ηελ πηζαλφηεηα βαξεθνΐαο, λα 

κεηαθέξεη ηνλ αζζελή ζε θαηάιιειν πεξηβάιινλ (απνκάθξπλζε απφ ηελ επηθίλδπλε 

http://www.ebooks.gr/gr/συγγραφεας-komaroff-anthony-l-48100
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πεξηνρή), λα ςειαθήζεη ηνλ θαξσηηδηθφ ζθπγκφ, λα θαιέζεη ζε βνήζεηα ην ζπληνκφηεξν 

δπλαηφ! Ηδηαίηεξα φηαλ είλαη παξφληα πεξηζζφηεξα άηνκα, απεπζπλφκαζηε ζε έλα 

ζπγθεθξηκέλν άηνκν, δειαδή: «Δηδνπνηήζηε έλαλ ηαηξφ» αληί «αο εηδνπνηήζεη θάπνηνο έλαλ 

ηαηξφ», δηφηη κε απηφλ ηνλ ηξφπν ππάξρεη ν θίλδπλνο θαλέλαο λα κελ αηζζάλεηαη φηη 

απεπζπλφκαζηε ζε απηφλ θαη φινη λα πεξηκέλνπλ φηη ζα ελεξγήζεη θάπνηνο απφ ηνπο άιινπο! 

Σα κέηξα πνπ έρνπλ μεθηλήζεη, ζα πξέπεη λα ζπλερίδνληαη ρσξίο αλαβνιή θαη λα ειέγρεηαη 

ζπλερψο ε γεληθή θαηάζηαζε ηνπ αζζελνχο  (δσηηθά ζεκεία). 

!  Πξνζνρή: νη πξαγκαηηθά επείγνπζεο θαηαζηάζεηο δελ είλαη δπλαηφλ λα αληηκεησπηζζνχλ 

ρσξίο ηε βνήζεηα ελφο εηδηθεπκέλνπ ηαηξνχ. Σα βαζηθά κέηξα ζψδνπλ ηνλ αζζελή κέρξη λα 

θαηαθζάζεη ν ηαηξφο [(Rall & Zieger, 2005), (ΗΔ Λίηζαο, 2010)].  

 

2.7 Αλαινγία ζπκπηέζεσλ – εκθπζήζεσλ ζηα παηδηά  

ΚΑΡΠΑ γηα παηδί (απφ ελφο έηνπο έσο ηελ εθεβεία): 

Δλέξγεηα 1
ε
: Διέγμηε αλ νη αεξαγσγνί είλαη αλνηθηνί 

Δλέξγεηα 2
ε
: Γψζηε 5 αξρηθέο ηερλεηέο αλαπλνέο 

Δλέξγεηα 3
ε
: Σνπνζεηήζηε ην έλα ρέξη ζην ζψξαθα 

Δλέξγεηα 4
ε
: Δθαξκφζηε 30 θαξδηαθέο καιάμεηο 

Δλέξγεηα 5
ε
: Γψζηε 2 ηερλεηέο αλαπλνέο 

Δλέξγεηα 6
ε
: πλερίζηε ΚΑΡΠΑ 

ηελ πεξίπησζε πνπ ν δηαζψζηεο είλαη έλαο εθαξκφδεη ηελ ΚΑΡΠΑ γηα έλα ιεπηφ θαη ζηε 

ζπλέρεηα πξέπεη λα ζηακαηήζεη γηα λα θαιέζεη ην 166 ή ην 112 γηα επείγνπζα βνήζεηα. Ο 

δηαζψζηεο ζπλερίδεη ηελ ΚΑΡΠΑ έσο φηνπ θζάζεη ην ΔΚΑΒ ή ην παηδί αξρίζεη λα αλαπλέεη 

θαλνληθά ή κέρξη λα εμαληιεζεί (ΗΔ Λίηζαο, 2010). Ηδηαίηεξε πξνζνρή πξέπεη λα δίλεηαη ζηελ 

επίηεπμε απνδνηηθψλ ζπκπηέζεσλ κε ειάρηζηεο θαζπζηεξήζεηο κεηαμχ ηνπο, θαζψο ν 

ζψξαθαο ζπκπηέδεηαη ζσζηά φηαλ «θαηεβαίλεη» θαηά ην 1/3 ηνπ βάζνπο ηνπ. Δπίζεο 

ζεκαληηθή είλαη θαη ε πιήξεο απνζπκπίεζε, κε ηνλ αξηζκφ ζπκπηέζεσλ λα θζάλεη 

ηνπιάρηζηνλ 100, φρη φκσο πεξηζζφηεξν απφ 120/min. ηελ πξνηίκεζε ηνπ δηαζψζηε ηίζεηαη 

αλ ζα ρξεζηκνπνηήζεη ηελ ηερληθή ηνπ ελφο ή θαη ησλ δχν ρεξηψλ θαηά ηελ εθαξκνγή ησλ 

ζπκπηέζεσλ (Nolan θαη ζπλ, 2010).  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 3
ν
  

 Διιεληθέο θαη δηεζλείο ζρεηηθέο κειέηεο 

Κξηηήξηα γηα ηελ επηινγή ησλ κειεηψλ απνηέιεζαλ δεκνζηεπκέλα άξζξα ζε αμηφπηζηα 

επηζηεκνληθά πεξηνδηθά απφ ην έηνο 1999 θαη κεηά. Ζ αλαδήηεζε ησλ ζηνηρείσλ έγηλε ζηηο 

αθφινπζεο βάζεηο δεδνκέλσλ: Journal of European Education, Europe PubMed Central, 

British Red Cross survey, NCBI US National Library of Medicine National Institutes of 

Health, Google Scholar. Χο «ιέμεηο θιεηδηά» ζηηο κεραλέο αλαδήηεζεο ρξεζηκνπνηήζεθε ε 

θξάζε: «First aid knowledge of high school teachers». Δλλέα (09) δεκνζηεπκέλα άξζξα 

ζρεηίδνληαη κε ηελ παξνχζα κειέηε θαη παξαηίζεληαη ζηε ζπλέρεηα: 

 

3.1 Σνπξθία 

Λφγσ έθξεμεο πνπ ζεκεηψζεθε ην 2012 θαηά ηε δηάξθεηα πεηξάκαηνο ζηε Υεκεία ζε 

εξγαζηήξην Κνιεγίνπ ζηελ Κσλζηαληηλνχπνιε, δηεμήρζε έξεπλα γηα λα εληνπηζηνχλ έγγξαθα 

ζρεηηθά κε ηηο γλψζεηο Σνχξθσλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο θαη ζηε Βαζηθή 

Τπνζηήξημε ηεο Εσήο. Σα δεδνκέλα έδεημαλ φηη ε πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είρε 

κέηξηεο ή κε ηθαλνπνηεηηθέο γλψζεηο ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο επεηδή δελ είραλ εθπαηδεπηεί ζε 

απηφ ην αληηθείκελν, επνκέλσο νη εθπαηδεπηηθνί δελ έρνπλ επαξθείο γλψζεηο γηα λα ζψζνπλ 

κηα δσή. Δπίζεο, νη γλψζεηο ησλ γπλαηθψλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πεξηζζφηεξεο απφ απηέο ησλ 

αλδξψλ θαη νη γλψζεηο ησλ δαζθάισλ Γεκνηηθψλ ζρνιείσλ κεγαιχηεξεο απφ απηέο ησλ 

θαζεγεηψλ Γπκλαζίσλ.   

πκπεξαζκαηηθά, νη θαζεγεηέο (νη νπνίνη ζπλήζσο είλαη θαη νη πξψηνη πνπ ζα έξζνπλ 

αληηκέησπνη  κε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ ζηα ζρνιεία) ρξεηάδνληαη επείγνπζα, αιεζηλή θαη 

επαλαιακβαλφκελε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ.  Οη θαζεγεηέο 

ελδηαθέξνληαη λα απνθηήζνπλ απηέο ηηο γλψζεηο θαη γηα απηφ ηνλ ιφγν ην λα ιάβνπλ κηα 

ηέηνηα εθπαίδεπζε δελ ζα είλαη δχζθνιν. Πξνο ην παξφλ, ην πξφγξακκα ζπνπδψλ θαηάξηηζεο 

δελ αληαπνθξίλεηαη ζηελ αλάγθε απηή. Δπηπιένλ, νη πνιηηηθέο εθπαίδεπζεο θαη πγείαο πξέπεη 

λα ελεκεξψλνληαη ηαθηηθά κε κηα  επξχηεξε  παγθφζκηα πξννπηηθή. Ζ ηαθηηθή εθπαίδεπζε 

πάλσ ζε θνχθιεο είλαη απαξαίηεηε γηα λα απνθηήζνπλ νη εθπαηδεπηηθνί πνιχηηκεο γλψζεηο.  

Δπηπιένλ, ε εθπαίδεπζε Πξψησλ Βνεζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη ηππηθή θαη ππνρξεσηηθή ζηα 

εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα απφ ην Νεπηαγσγείν ή ην Γεκνηηθφ κέρξη ηα ζρνιεία/ 

παλεπηζηήκηα θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ (Hirca, 2012).  
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3.2 Βξεηαλία 

Έξεπλα ηνπ Βξεηαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ ην Φεβξνπάξην ηνπ 2010 δείρλεη φηη ην 52% ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ζην Ζλσκέλν Βαζίιεην δελ είραλ 

απηνπεπνίζεζε γηα λα δηδάμνπλ Πξψηεο Βνήζεηεο. Σελ ίδηα εβδνκάδα ζηε Βνπιή 

ζεζκνζεηήζεθε πσο ε εθπαίδεπζε ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζα θαηαζηεί ππνρξεσηηθή ζην λέν 

πξφγξακκα Πξνζσπηθήο  Τγείαο θαη Κνηλσληθήο  Δθπαίδεπζεο (PSHE) απφ ην επ 2011. 

Παξφηη ππάξρεη κεγάιε πξνζπκία εθ κέξνπο ησλ εθπαηδεπηηθψλ λα κεηαδψζνπλ ζηνπο 

καζεηέο ηνπο ηηο ζσηήξηεο  δεμηφηεηεο ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ, ππάξρεη αθφκα αξθεηή  

δνπιεηά πνπ πξέπεη λα γίλεη ψζηε νη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζεγγίζνπλ ην ζέκα κε κεγαιχηεξε 

εκπηζηνζχλε θαη απηνπεπνίζεζε. ρεδφλ φινη νη εθπαηδεπηηθνί πνπ πήξαλ κέξνο ζηε 

δεκνζθφπεζε DJS ηνπ Βξεηαληθνχ Δξπζξνχ ηαπξνχ ζηήξημαλ ηελ ηδέα πσο νη Πξψηεο 

Βνήζεηεο πξέπεη λα δηδάζθνληαη ζηα ζρνιεία. Αληίζεηα, πάλσ απφ ην έλα ηξίην απφ απηνχο 

αηζζάλζεθε φηη ηα ζρνιεία ηνπο δελ ήηαλ έηνηκα λα δηδάμνπλ Πξψηεο Βνήζεηεο (Makiwa, 

2010). 

 

3.3 Νφηηα Απζηξαιία 

Φπρηθέο δηαηαξαρέο εκθαλίδνληαη ζπρλά ζηε δηάξθεηα ηεο εθεβείαο. Γηα ην ιφγν απηφ, νη 

θαζεγεηέο Γπκλαζίνπ είλαη πνιχ πηζαλφ  λα ρξεηαζηεί λα παξάζρνπλ ηελ 

 αξρηθή βνήζεηα ζηνπο καζεηέο πνπ αλαπηχζζνπλ πξνβιήκαηα Φπρηθήο Τγείαο. Γηα ηε 

βειηίσζε ησλ δεμηνηήησλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε απηφλ ηνλ ηνκέα, έλα εθπαηδεπηηθφ 

ζεκηλάξην Φπρηθήο Τγείαο Πξψησλ Βνεζεηψλ ηξνπνπνηήζεθε γηα λα είλαη θαηάιιειν γηα 

θαζεγεηέο Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο θαη αμηνινγήζεθε. Ζ κειέηε δηελεξγήζεθε ην 2010 

ζε θαζεγεηέο Γπκλαζίσλ θαη Λπθείσλ ηεο Νφηηαο Απζηξαιίαο. Καζεγεηέο  απφ 7 ζρνιεία 

έιαβαλ θαηάξηηζε θαη απφ άιια 7 κπήθαλ ζε ιίζηα αλακνλήο γηα κειινληηθή θαηάξηηζε. Ο 

βαζκφο εθπαίδεπζήο ηνπο αμηνινγήζεθε ρξεζηκνπνηψληαο εξσηεκαηνιφγηα πξηλ θαη κεηά ηελ 

θαηάξηηζε αιιά θαη θαηά ηελ 6κελε παξαθνινχζεζε. Ζ εθπαίδεπζε εκπινχηηζε ηηο γλψζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κείσζε κεξηθέο πηπρέο ηνπ ζηίγκαηνο, δηαθνξνπνίεζε ηηο πεπνηζήζεηο 

ζρεηηθά κε ηε ζεξαπεία ψζηε λα ππάξρεη ζχγθιηζε κε ηνπο επαγγεικαηίεο Φπρηθήο Τγείαο, 

θαη επηπιένλ ελίζρπζε ηελ εκπηζηνζχλε γηα παξνρή βνήζεηαο ζε καζεηέο θαη ζπλαδέιθνπο. 

Οη πεξηζζφηεξεο απφ ηηο αιιαγέο ήηαλ ζηαζεξέο 6 κήλεο κεηά απφ ηελ εθπαίδεπζε. 

Ζ θαηάξηηζε ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο Φπρηθήο Τγείαο έρεη ζεηηθέο ζπλέπεηεο ζηελ ελεκέξσζε 
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ησλ εθπαηδεπηηθψλ γηα ηελ Φπρηθή Τγεία, ζηηο ηνπνζεηήζεηο ηνπο, ζηε δεκηνπξγία θιίκαηνο 

εκπηζηνζχλε θαη ζηελ αιιαγή ζπκπεξηθνξάο (Jorm θαη ζπλ, 2010).  

 

3.4 Διιάδα 

3.4.1 Αζήλα 

Καη ζε πξφζθαηε έξεπλα πνπ δηεμήρζε ην 2009 ζηε ρψξα καο ζε φια ηα Γεκφζηα ζρνιεία 

ηεο Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηεο Β΄ Γηεχζπλζεο Αζήλαο (271 

ζρνιεία) δηαπηζηψζεθε πσο ην 89,6% ησλ αηπρεκάησλ ζπκβαίλνπλ ζηα δηαιείκκαηα, 

αθνινπζνχλ ηα αηπρήκαηα πνπ πξνθχπηνπλ ζην κάζεκα ηεο Φπζηθήο Αγσγήο ζε πνζνζηφ 

40%, πνζνζηφ 11% παξνπζηάδνληαη ζε πεξηπάηνπο-εθδξνκέο θαη έλα κηθξφ πνζνζηφ 1,6% 

θαηά ηελ πξνζέιεπζε θαη απνρψξεζε απφ ην ζρνιείν. Σν 31% ηνπ δείγκαηνο είρε 

παξαθνινπζήζεη ζρεηηθά ζεκηλάξηα θαη ε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία (90%) δήισζε φηη 

αληαπνθξίζεθε ηθαλνπνηεηηθά φηαλ παξνπζηάζηεθε αλάγθε ζε αληίζεζε κε ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ δελ είραλ ζρεηηθή εθπαίδεπζε. εκεηψλεηαη πσο ην ζπλνιηθφ δείγκα 

απάληεζε ζεηηθά κφιηο ζε πνζνζηφ 21,15%. Δπίζεο, δηαπηζηψζεθε πσο ε ζπρλφηεηα 

εκθάληζεο αηπρεκάησλ είλαη κεγαιχηεξε ζηελ Πξσηνβάζκηα απφ ηελ Γεπηεξνβάζκηα 

Δθπαίδεπζε. Κξίλεηαη επνκέλσο επείγνπζα ε αλάγθε επηκφξθσζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ησλ 

ζρνιηθψλ κνλάδσλ  ζηελ πξφιεςε αηπρεκάησλ θαη ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ 

(Σξηπφδεο, 2009).  

 

3.4.2 Ζξάθιεην 

Οη θαζεγεηέο πνπ πηνζεηνχλ θαιέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο ή έρνπλ εηδίθεπζε ζηηο επηζηήκεο 

ηεο πγείαο πξνάγνπλ ηδηαίηεξα ηα ζέκαηα αγσγήο ηεο πγείαο (Γηαλλνπνχινπ, 2005). 

 

3.5 Βνξεηνδπηηθή Πνισλία 

Γηελεξγήζεθε έξεπλα ζηελ Γπηηθή Πνκεξαλία ηεο Βνξεηνδπηηθήο Πνισλίαο ην 2007 κε ηε 

ζπκκεηνρή 100 εθπαηδεπηηθψλ απφ δχν γπκλάζηα δηαθνξεηηθψλ πφιεσλ. Παξά ην γεγνλφο φηη 

ε πιεηνλφηεηα ησλ εξσηεζέλησλ ζπκκεηείραλ ζε καζήκαηα Πξψησλ Βνεζεηψλ ζην παξειζφλ 

απνθηψληαο δηαθνξεηηθά επίπεδα  πξνζφλησλ, ε έξεπλα επηβεβαίσζε φηη ην επίπεδν ησλ 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ ήηαλ αλεπαξθέο. Μεγάιν κέξνο ησλ 

εξσηεζέλησλ έδεημε  κάιινλ παζεηηθή ζηάζε απέλαληη ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε 
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πεξίπησζε αλάγθεο.  Γελ ππήξραλ ζεκαληηθέο δηαθνξέο σο πξνο ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ 

κεηαμχ ησλ εθπαηδεπηηθψλ απφ κηα κεγάιε πφιε θαη κηα κηθξή πφιε. Μηα ζπζηεκαηηθή  ιχζε 

γηα ηε βειηίσζε ηεο γλψζεο ησλ θαλφλσλ παξνρήο  Πξψησλ Βνεζεηψλ κεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ θαη ησλ καζεηψλ είλαη ππνρξεσηηθή. Πξνηείλεηαη ε εθαξκνγή θχθινπ 

καζεκάησλ θαηάξηηζεο γηα εθπαηδεπηηθνχο κε επηθεθαιήο  επαγγεικαηίεο ηνπ ηαηξηθνχ 

ηνκέα, πεξαηηέξσ καζήκαηα γηα καζεηέο κε επηθεθαιήο ηνπο  ελ ιφγσ εθπαηδεπηηθνχο  ζε 

ζπλεξγαζία κε ηνπο καζεηέο ηνπ ηειεπηαίνπ έηνπο  παξαταηξηθψλ ζπνπδψλ (Wiśniewski, 

2007).  

 

3.6 Βφξεηα Ηνξδαλία  

Μηα άιιε κειέηε δηεμήρζε ην 2005 πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην επίπεδν γλψζεσλ ησλ 

θαζεγεηψλ πγείαο ζηελ Βφξεηα Ηνξδαλία ζε ζρέζε ηηο γλψζεηο θαη ηελ άκεζε δηαρείξηζε 

έθηαθηεο αλάγθεο απφ νδνληηθφ ηξαχκα θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ ππεξεζηψλ 

έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ Ηνξδαλία. Αθνχ παξαθνινχζεζαλ έλα πξφγξακκα  εθπαίδεπζεο ζηελ 

ζηνκαηηθή πγεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Ηνξδαληθή νδνληηαηξηθή έλσζε, 190 άηνκα 

πεξηειήθζεζαλ ζηελ έξεπλα εθ ησλ νπνίσλ ην 63% ήηαλ γπλαίθεο. Ζ εκπεηξία ζε ρξφληα 

δηδαζθαιίαο θπκαηλφηαλ απφ 1 έσο 7 ρξφληα. Μφλν ην 20% είρε επηζήκσο εθπαηδεπηεί ζηελ 

ζρνιηθή πγεία. Μφλν 10 θαζεγεηέο είραλ εθπαηδεπηεί ζηελ παξνρή νδνληηαηξηθψλ Πξψησλ 

Βνεζεηψλ θαη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο κηζνχο είραλ πξνεγνχκελε εκπεηξία  ζην ρεηξηζκφ 

νδνληηθψλ ηξαπκάησλ  ζε παηδηά.  πλνιηθά, νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε 

δηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε πεξηπηψζεηο ηξαχκαηνο ήηαλ ειιηπήο. Γελ ππήξραλ δηαθνξέο  

ζηηο γλψζεηο ησλ εξσηεζέλησλ ζε ζρέζε κε ηελ ειηθία ην θχιν θαη ηα ρξφληα εκπεηξίαο. Ζ 

πιεηνςεθία επηζπκνχζε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε ην ζέκα, σζηφζν, φζνη είραλ 

πξνεγνπκέλσο εθπαηδεπηεί ζηελ παξνρή Πξψησλ βνεζεηψλ, πίζηεπαλ  φηη ήηαλ ζε ζέζε λα 

δψζνπλ ηελ δένπζα δξάζε  (Al-Jundi, 2005). 

 

3.7 Νφηηα Πνισλία 

θνπφο ηεο κειέηεο πνπ δηεμήρζε ζηελ πεξηνρή ηεο ηιεζίαο ζηελ Νφηηα Πνισλία (Ννέκβξην 

2001 έσο Μάξηην 2002), ήηαλ λα αμηνινγήζεη ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ γηα ηηο Πξψηεο 

Βνήζεηεο ζηελ Πνισληθή θνηλσλία κε παξάδεηγκα εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Ζ κειέηε βαζίζηεθε ζε δείγκα 227 καζεηψλ ηεο 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Al-Jundi%20SH%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16026522
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Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (34 αγφξηα θαη 193 θνξίηζηα) θαη 79 θαζεγεηέο ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (28 άλδξεο θαη 51 γπλαίθεο). Απφ ηνπο  εξσηεζέληεο  καζεηέο, 

νη 163 είραλ αλεπαξθέο επίπεδν γλψζεσλ. Καλέλαο απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο πνπ 

ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ είρε άξηζηεο γλψζεηο. Τςειφηεξν επίπεδν γλψζεσλ 

παξνπζηάζηεθε ζε απηνχο πνπ θαηείραλ άδεηα νδήγεζεο. Οη γλψζεηο ησλ καζεηψλ ηεο 

Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ θάλεθε αλεπαξθείο γηα λα εθηειέζνπλ 

Πξψηεο Βνήζεηεο. Δθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε ζα πξέπεη λα 

μεθηλήζνπλ κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα (Sosada θαη ζπλ, 2002). 

 

3.8 Βξαδηιία 

Παξφηη ε επηιεςία επηθξαηεί ζε παηδηά ζρνιηθήο ειηθίαο, ιφγσ έιιεηςεο εθπαηδεπηηθψλ 

πξνγξακκάησλ βαζηθήο πγείαο νη εθπαηδεπηηθνί ζπλήζσο δελ ιακβάλνπλ θακία επίζεκε 

νδεγία ζρεηηθά κε ηελ επηιεςία θαηά ηε δηάξθεηα ηεο εθπαίδεπζήο ηνπο. ε κηα θησρή, 

αζηηθή πφιε ζηα βνξεηναλαηνιηθά ηεο Βξαδηιίαο (ηελ Campina Grande, πνπ ζεσξείηαη 

εθπαηδεπηηθφο πφινο έιμεο, θαζψο ππάξρνπλ πνιιά δεκφζηα θαη ηδησηηθά ζρνιεία θαη δχν 

δεκφζηα Παλεπηζηήκηα , ζηα νπνία παξαθνινπζνχλ θνηηεηέο απφ άιια θξάηε), έιαβε ρψξα 

ην 2001 ε κειέηε απηή γηα λα έρνπλ πξφζβαζε ζηε γλψζε θαη ηηο ζηάζεηο απέλαληη ζην 

θιέγνλ απηφ ζέκα ηξηαθφζηνη εθπαηδεπηηθνί. Υσξίζηεθαλ ζε 3 νκάδεο, κία γηα θάζε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο (Πξσηνβάζκηα, Γεπηεξνβάζκηα, Σξηηνβάζκηα). Μεξηθνί εθπαηδεπηηθνί 

ζεσξνχζαλ φηη ε επηιεςία ήηαλ κεηαδνηηθή ή φηη παξαηεξείηαη ζε άηνκα ςπρηθά 

δηαηαξαγκέλα. Κάπνηνη άιινη είραλ αληίξξεζε ζην λα έρνπλ επηιεπηηθά παηδηά ζηηο ηάμεηο 

ηνπο ή δελ πηζηεχνπλ φηη έλα επηιεπηηθφ παηδί ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη αλψηεξεο ζπνπδέο. Ζ 

γλψζε ζρεηηθά κε ηα θιηληθά ραξαθηεξηζηηθά κηαο επηιεπηηθήο θξίζεο δελ ήηαλ 

ηθαλνπνηεηηθή θαη επηζεκαίλεηαη ε αλαγθαηφηεηα ηεο εθπαηδεπηηθήο θιηληθήο εθπαίδεπζεο. 

Μφλν 129 εθπαηδεπηηθνχο ( 43 %) είραλ θακία γλψζε ησλ αξρηθψλ δηαδηθαζηψλ θαηά ηε 

δηάξθεηα κηαο επηιεπηηθήο θξίζεο, παξνπζηάδνληαο ινγηθέο απαληήζεηο. Μεηαμχ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ θπξηάξρεζαλ νη Οκάδεο 1 θαη 3 , ελψ απφ απηέο ηνπ 

ηδησηηθνχ ζρνιείνπ, ε πην δηαδεδνκέλε ήηαλ ε Οκάδα 2. Οη θαζεγεηέο κέζεο ειηθίαο 

απάληεζαλ πην ζσζηά ζε φιεο ηηο νκάδεο θαζψο θαη νη γπλαίθεο. πκπεξαζκαηηθά, ηα 

ζρνιεία ζα πξέπεη λα πξνζθέξνπλ θάπνην είδνο γλψζεο ή ζπλδξνκήο ζε ππεξεζίεο πγείαο θαη 

νη γηαηξνί πξέπεη λα δηαζθαιίδνπλ φηη απηνί νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επαξθή γλψζε ηεο 
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επηιεςίαο. Δπίζεο, εθζηξαηείεο επηκφξθσζεο ηνπ γεληθνχ πιεζπζκνχ θαη εηδηθά ησλ 

δαζθάισλ ζα πξέπεη λα ελζαξξχλνληαη ζηνλ ηνκέα απηφ (Dantas θαη ζπλ, 2001).  

 

3.9 Ακεξηθή 

 17 κεηξνπνιηηηθά γπκλάζηα/ιχθεηα ζπκκεηείραλ ην 1999 ζε έξεπλα κε ζθνπφ λα εθηηκεζεί ε 

γλψζε Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη ε ηθαλφηεηα ιήςεο απνθάζεσλ απφ ζρνιηθνχο 

πξνπνλεηέο/γπκλαζηέο πνπ εθηίζεληαη ζε αζιεηηθνχο ηξαπκαηηζκνχο καζεηψλ. 104 αζιεηηθνί  

πξνπνλεηέο/γπκλαζηέο  ζπκπιήξσζαλ εξσηεκαηνιφγηα. Γεθαπέληε δηαθνξεηηθά αζιήκαηα 

εθπξνζσπνχληαη ζηελ παξνχζα έξεπλα. Οη άλδξεο απνηεινχζαλ ην 83%  ηνπ δείγκαηνο. Σα 

ρξφληα εκπεηξίαο ζηελ πξνπφλεζε θπκάλζεθαλ απφ πξνπνλεηέο κε εκπεηξία απφ 1 έσο 28 

έηε. Οη πεξηζζφηεξνη πξνπνλεηέο (61%) πνπ δηεξεπλήζεθαλ ήηαλ εθπαηδεπηηθνί θαη νη 

ππφινηπνη εμσηεξηθνί πξνπνλεηέο. Πξνπνλεηέο πνπ πέξαζαλ ηελ αμηνιφγεζε Πξψησλ 

Βνεζεηψλ έηεηλαλ λα επηζηξέςνπλ ηξαπκαηίεο παίθηεο ζην παηρλίδη, ελψ εθείλνη πνπ απέηπραλ 

θξάηεζαλ ηνπο ηξαπκαηίεο παίθηεο έμσ απφ ην παηρλίδη.  

πκπεξαζκαηηθά, νη  αζιεηηθνί πξνπνλεηέο δελ αληαπνθξίλνληαη επαξθψο ζηηο πξνδηαγξαθέο 

Πξψησλ Βνεζεηψλ ζχκθσλα κε ηνλ Ακεξηθαληθφ Δξπζξφ ηαπξφ. Δπηπιένλ, πξνπνλεηέο πνπ 

πέξαζαλ ηελ αμηνιφγεζε Πξψησλ Βνεζεηψλ έηεηλαλ λα επηζηξέςνπλ έλα ηξαπκαηηζκέλν 

αζιεηή ζην παηρλίδη, ελψ εθείλνη πνπ απέηπραλ απνθάζηζαλ λα θξαηήζνπλ ηνλ αζιεηή έμσ 

απφ ην παηρλίδη (Ransone θαη ζπλ, 1999).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Ransone%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=16558575
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 4
ν
 ρέδην κειέηεο – Γηαδηθαζίεο 

4.1 Μέζνδνο  

Γηελεξγήζεθε κηα βηβιηνγξαθηθή αλαδήηεζε, ρξεζηκνπνηψληαο ηνπο φξνπο «Αγσγή Τγείαο 

ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, Αγσγή Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, 

εθπαηδεπηηθνί θαη Αγσγή Τγείαο, questionnaire for teachers on first aid, school health 

education, emergency situations at school», ρξεζηκνπνηψληαο ηηο αθφινπζεο κεραλέο 

αλαδήηεζεο: Google, Openarchives,  GoogleScholar, Who.int, PubMed, Iatrotek, 

Jamanetwork, Mednet. Χο ρξνληθφ δηάζηεκα αλαδήηεζεο ηέζεθε ε πεξίνδνο 1987-2014, 

πξνθεηκέλνπ ε βηβιηνγξαθία λα πεξηέρεη ζχγρξνλα ζεσξεηηθά θαη εξεπλεηηθά δεδνκέλα. 

Παξάιιεια, ηέζεθε γισζζηθφο πεξηνξηζκφο κε ηελ επηινγή άξζξσλ δεκνζηεπκέλσλ ζηα 

Αγγιηθά θαη ηα Διιεληθά. Ζ ζπιινγή ησλ δεδνκέλσλ έγηλε θαηά ηελ ρξνληθή πεξίνδν 

Γεθέκβξηνο 2013 έσο Μάξηηνο 2014 κε ηε ρξήζε εξγαιείνπ κέηξεζεο γλψζεο αμηφπηζηνπ θαη 

έγθπξνπ (εξσηεκαηνιφγην), ην νπνίν δηαλεκήζεθε ζε εθπαηδεπηηθνχο 18 ζρνιείσλ ηεο 

Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο. Ο ρξφλνο πνπ απαηηήζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ δελ μεπεξλνχζε ηα δεθαπέληε (15) ιεπηά ηεο ψξαο. 

 

4.2 θνπφο - επηκέξνπο ζηφρνη 

Μέζσ ηεο παξνχζαο κειέηεο ζα ιάβεη ρψξα θαηαγξαθή ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ζε ζέκαηα 

παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ επηθεληξσκέλε ζηνλ πιεζπζκφ ησλ εθπαηδεπηηθψλ, κφλν φκσο 

ζε ζρνιεία Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο Ννκνχ ηεο Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ, 

ζπκβάιινληαο έηζη ζηελ πξνζπάζεηα πξναγσγήο απηνχ ηνπ εηδηθνχ ζέκαηνο Αγσγήο Τγείαο. 

θνπφο ηεο παξνχζαο έξεπλαο είλαη ε δηεξεχλεζε ηεο επαηζζεηνπνίεζεο θαη ηεο 

αμηνιφγεζεο ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο, 

πάλσ ζε ζέκαηα παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ θπξίσο εληφο ηνπ ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο.  

 

4.3 Δξγαιεία 

Σν εξγαιείν πνπ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο ήηαλ έλα εξσηεκαηνιφγην 

πνπ απνηειείηαη απφ 38 εξσηήζεηο. ηελ αξρή ππάξρνπλ 13 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε 

δεκνγξαθηθά θαη επαγγεικαηηθά ραξαθηεξηζηηθά. Σν ππφινηπν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη 

απφ 25 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ ζε βαζηθέο γλψζεηο Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη απεπζχλεηαη 
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γεληθά ζε εθπαηδεπηηθνχο ηεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο, αλεμαξηήησο ηχπνπ ζρνιείνπ. Αλαπηχρζεθε 

γηα ηηο αλάγθεο ηεο Γηδαθηνξηθήο Γηαηξηβήο κε ζηνηρεία: Αιεμαλδξνπνχινπ Μ (2010), 

«Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνγξάκκαηνο Αγσγήο Τγείαο  Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε 

πξνζσπηθφ ζρνιείσλ Δηδηθήο Αγσγήο», Γηδαθηνξηθή δηαηξηβή, Σκήκα Ννζειεπηηθήο, Δζληθφ 

θαη Καπνδηζηξηαθφ Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Ζ δεκηνπξγία ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ (σο 

εξγαιείνπ κέηξεζεο γλψζεο) βαζίζηεθε ζηε βηβιηνγξαθία (Γεξκελήο 1986, Βεζθνχθε 1999, 

Μπαιηφπνπινο 2001, Παπαδεκεηξίνπ-Παπαθψζηα 2004, Μάθνο θαη ζπλ 2005). Ο ρξφλνο 

πνπ απαηηήζεθε γηα ηε ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ μεπεξλνχζε ηα δεθαπέληε (15) 

ιεπηά ηεο ψξαο. 

 Σν εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ ηξεηο ελφηεηεο. ηελ πξψηε ελφηεηα ππάξρνπλ 

εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ πνπ αθνξνχλ ζε δεκνγξαθηθά, επαγγεικαηηθά θαη εθπαηδεπηηθά 

ραξαθηεξηζηηθά. ηε δεχηεξε ελφηεηα δχν εξσηήζεηο θιεηζηνχ ηχπνπ αθνξνχλ ζε 

εθπαίδεπζε θαη εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη ζε δχν εξσηήζεηο αλνηρηνχ ηχπνπ 

δεηείηαη απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο λα εθθξάζνπλ ηε γλψκε ηνπο γηα ηελ χπαξμε ζρνιηθνχ 

λνζειεπηή θαη γηα ην ξφιν ηνπ ζρνιείνπ ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ. Σέινο, 

ζηελ ηξίηε ελφηεηα πεξηιακβάλνληαη 25 εξσηήζεηο γλψζεηο πάλσ ζε επηά ζεκαηηθέο ελφηεηεο 

ηεο παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ. Ζ έξεπλα είρε δηελεξγεζεί κφλν ζε  ΜΔΑ ηεο Πεξηθέξεηαο 

Αηηηθήο. Έρεη ιεθζεί ζρεηηθή άδεηα γηα ηε ρξήζε απηνχ απφ ηε δεκηνπξγφ ηνπ θαζψο θαη ε 

ζρεηηθή έγθξηζε δηεμαγσγήο ηεο έξεπλαο απφ ην αξκφδην ηκήκα ηεο Γ/λζεο Γ/ζκηαο Δθπ/ζεο 

ηνπ Τπνπξγείνπ Παηδείαο (Αξ. Πξση: 190205/Γ2/11-12-2013), ε νπνία ρνξεγήζεθε κεηά ηε 

γλσκνδφηεζε ηνπ Ηλζηηηνχην Δθπαηδεπηηθήο Πνιηηηθήο (ΗΔΠ, πξάμε 42/2013 ηνπ Γ).  

4.4 Γεηγκαηνιεςία 

Σν δείγκα καο  απνηέιεζαλ  εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ εηδηθνηήησλ, πνπ ππεξέηεζαλ ζε 18 

ζρνιεία, Γπκλάζηα (Γεληθά, Πεηξακαηηθφ, Μνπζηθφ) θαη Λχθεηα (Γεληθά, Δπαγγεικαηηθά – 

Σερληθά, Μνπζηθφ) ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο θαηά ην ρξνληθφ 

δηάζηεκα Γεθέκβξηνο 2013 έσο Μάξηηνο 2014, αλεμάξηεηα απφ ηα ρξφληα πξνυπεξεζίαο πνπ 

είρε ν θαζέλαο, ζηελ πεξηνρή ηεο πάξηεο (αζηηθή), ηνπ Γπζείνπ (παξαζαιάζζηα) θαη ησλ 

Μνιάσλ (εκηαζηηθή). 

 

4.5 Ζζηθή θαη Γενληνινγία 

Καηά ηελ εθπφλεζε ηεο κειέηεο δελ πθίζηαληαη πηζαλνί θίλδπλνη γηα ηνπο εξσηψκελνπο θαη 
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βεβαηψλεηαη φηη εθαξκφζηεθαλ φινη νη θαλφλεο εζηθήο θαη δενληνινγίαο. Πην ζπγθεθξηκέλα, 

εμαζθαιίζηεθε ε ζπγθαηάζεζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ κεηά απφ ελεκέξσζε πνπ ηνπο έγηλε, ε 

εζεινληηθή ηνπο ζπκκεηνρή θαη ε δηαζθάιηζε ηεο αλσλπκίαο ηνπο απφ ηα δεδνκέλα πνπ 

ζπλειέγεζαλ. Ζ ζπκπιήξσζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ δελ επεξέαζε ην σξνιφγην πξφγξακκα 

ησλ ζρνιηθψλ κνλάδσλ. Σα πηζαλά νθέιε αθνξνχζαλ αθελφο ζηελ εηνηκφηεηα 

αληηκεηψπηζεο έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ θαη αθεηέξνπ ζηελ βειηίσζε ησλ γλψζεσλ ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ.  

4.6 Κφζηνο / Υξεκαηνδφηεζε: 

Ζ κειέηε δηεμήρζε απφ ηελ εξεπλήηξηα θαη δελ ππήξμε νηθνλνκηθή επηβάξπλζε ησλ 

ζπκκεηερφλησλ, αθνινπζψληαο ηνπο θαλφλεο πνπ δηέπνπλ ηελ έξεπλα ζηελ Διιάδα. 

 

4.7 ηαηηζηηθή αλάιπζε  

Οη κέζεο ηηκέο (mean), νη ηππηθέο απνθιίζεηο (Standard Deviation=SD) θαη νη δηάκεζνη 

(median) θαη ηα ελδνηεηαξηεκνξηαθά εχξε (interquartile range) ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ 

πεξηγξαθή ησλ πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Οη απφιπηεο (Ν) θαη νη ζρεηηθέο (%) ζπρλφηεηεο 

ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα ηελ πεξηγξαθή ησλ πνηνηηθψλ κεηαβιεηψλ. Γηα ηε ζχγθξηζε 

πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ δπν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ην Student’s t-test. Γηα ηε 

ζχγθξηζε πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ κεηαμχ πεξηζζνηέξσλ απφ δπν νκάδσλ ρξεζηκνπνηήζεθε o 

παξακεηξηθφο έιεγρνο αλάιπζεο δηαζπνξάο (ANOVA). Γηα ηνλ έιεγρν ηνπ ζθάικαηνο ηχπνπ 

Η, ιφγσ ησλ πνιιαπιψλ ζπγθξίζεσλ ρξεζηκνπνηήζεθε ε δηφξζσζε θαηά Bonferroni ζχκθσλα 

κε ηελ νπνία ην επίπεδν ζεκαληηθφηεηαο είλαη 0,05/θ (θ= αξηζκφο ησλ ζπγθξίζεσλ). Γηα ηνλ 

έιεγρν ηεο ζρέζεο δπν πνζνηηθψλ κεηαβιεηψλ ρξεζηκνπνηήζεθε ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο 

ηνπ Pearson (r). Ζ ζπζρέηηζε ζεσξείηαη ρακειή φηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο (r) 

θπκαίλεηαη απφ 0,1 έσο 0,3, κέηξηα φηαλ ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο θπκαίλεηαη απφ 0,31 έσο 

0,5 θαη πςειή  φηαλ ν ζπληειεζηήο είλαη κεγαιχηεξνο απφ 0,5. Ζ αλάιπζε γξακκηθήο 

παιηλδξφκεζεο (linear regression analysis) κε ηε δηαδηθαζία δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο 

(stepwise) ρξεζηκνπνηήζεθε γηα ηελ εχξεζε αλεμάξηεησλ παξαγφλησλ πνπ ζρεηίδεηαη κε 

βαζκνινγία γλψζεσλ απφ ηελ νπνία πξνέθπςαλ ζπληειεζηέο εμάξηεζεο (β) θαη ηα ηππηθά 

ζθάικαηά ηνπο (standard errors=SE). Σα επίπεδα ζεκαληηθφηεηαο είλαη ακθίπιεπξα θαη ε 

ζηαηηζηηθή ζεκαληηθφηεηα ηέζεθε ζην 0,05. Γηα ηελ αλάιπζε ρξεζηκνπνηήζεθε ην ζηαηηζηηθφ 

πξφγξακκα SPSS 18.0.  
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 5
ν
  

Απνηειέζκαηα 

5.1 Πεξηγξαθή ησλ δεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ ηεο δεηγκαηνιεςίαο  

Σν δείγκα απνηειείηαη απφ 149 άηνκα. ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη δεκνγξαθηθά 

ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ: 

 Ν % 

Φύιν 
Άληξεο 66 44,3 

Γπλαίθεο 83 55,7 

Ηιηθία  

Κάησ απφ 25 1 0,7 

25-34 13 8,7 

35-44 48 32,2 

45-54 71 47,7 

Πάλσ απφ 55 16 10,7 

Οηθνγελεηαθή 

θαηάζηαζε 

Άγακνο /ε 37 24,8 

Έγγακνο /ε 104 69,8 

Γηαδεπγκέλνο /ε, ζε δηάζηαζε 8 5,4 

 

Σν 55,7% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ γπλαίθεο. Δπίζεο, ε πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ 

είλαη κεηαμχ 45 θαη 54 εηψλ κε ην πνζνζηφ λα θηάλεη ην 47,7%. Αθφκα, ην 69,8% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ ήηαλ έγγακνη.  

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε ειηθία ησλ ζπκκεηερφλησλ: 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζηνηρεία ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ αθνξνχλ ζηελ 

εθπαίδεπζε ηνπο: 

    Ν % 

Ση εθπαίδεπζε δηαζέηεηε 

Παλεπηζηεκηαθή (ΠΔ) 120 80,5 

Σερλνινγηθή (ΣΔ) 24 16,1 

Γεπηεξνβάζκηα (ΓΔ) 5 3,4 

Έρεηε άιιεο ζπνπδέο ή εμεηδηθεύζεηο 
Όρη 102 68,5 

Ναη 47 31,5 

Γίπισκα   12 8,1 

Πηπρίν   16 10,9 

Μεηαπηπρηαθφ Γίπισκα Δηδίθεπζεο    17 11,5 

Γηδαθηνξηθφ Γίπισκα    2 1,4 

Άιιν      2 1,4 

ην παξόλ ρξνληθό δηάζηεκα ζπνπδάδεηε γηα 

ηελ απόθηεζε θάπνηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ 

Όρη 130 87,8 

Ναη 18 12,2 

 

Σν 80,5% ησλ ζπκκεηερφλησλ είραλ παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε. Δπίζεο, ην 31,5% ησλ 

ζπκκεηερφλησλ είραλ θαη άιιεο ζπνπδέο ή εμεηδηθεχζεηο. πγθεθξηκέλα, ην 10,9% είρε πηπρίν 

θαη ην 11,5% είρε κεηαπηπρηαθφ δίπισκα εηδίθεπζεο. Σν 12,2% ησλ αηφκσλ πνπ ζπκκεηείραλ 

ζηε κειέηε ζπνχδαδαλ ζην παξφλ ρξνληθφ δηάζηεκα.  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε εθπαίδεπζε ησλ ζπκκεηερφλησλ: 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη άιιεο ζπνπδέο ή εμεηδηθεχζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ: 
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8,1
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Πηστίο

Γίπλωμα

Ποζοζηό (%)

 

 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα αληηθείκελα ζπνπδψλ ησλ ζπκκεηερφλησλ: 

 

    Ν % 

Αληηθείκελν δηπιώκαηνο Braille 1 0,7 

Βπδαληηλή Μνπζηθή θαη Αξκνλία 1 0,7 

Γαιιηθή Γιψζζα 1 0,7 

Γξαθείν πκβνπιεπηηθήο & Δπαγγεικαηηθνχ 

Πξνζαλαηνιηζκνχ ( ΓΡΑΔΠ ) 
1 0,7 

Θεσξεηηθψλ θαη Πηάλνπ 1 0,7 

Θεσξεηηθψλ, ηξαγνπδηνχ θαη πηάλνπ 1 0,7 

Κιηληθή Υεκεία 1 0,7 

Μεηάθξαζεο - Δζεινληνχ Αδειθήο ΔΔ 1 0,7 

Μνπζηθή (Ζι. Κηζάξα - Υνξσδία) 1 0,7 

Οηλνινγίαο 1 0,7 

Πιεξνθνξηθή 1 0,7 

Τπνθξηηηθή ( Γξακαηηθή ρνιή ) 1 0,7 

Αληηθείκελν πηπρίνπ Αγγιηθή Γιψζζα 1 0,7 

ΑΠΑΗΣΔ 2 1,3 
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ΑΠΑΗΣΔ (Παηδαγσγηθφ) 2 1,3 

Κιαζζηθέο Δπηζηήκεο 1 0,7 

Νεπηαγσγψλ θαη ΑΠΑΗΣΔ 1 0,7 

Οηθνλνκηθά ηνπ Αζιεηηζκνχ 1 0,7 

Παηδαγσγηθά 1 0,7 

ΔΛΔΣΔ 4 2,7 

ΣΔΗ ΘΔΚΑ 1 0,7 

Φπζηθήο 1 0,7 

Υεκείαο 1 0,7 

Αληηθείκελν κεηαπηπρηαθνύ Αιγφξηζκνη Τςειήο Απφδνζεο (Πιεξνθνξηθή) 1 0,7 

Βηψζηκε Αλάπηπμε 1 0,7 

Γηδαθηηθή 1 0,7 

Γηδαθηηθή Γισζζψλ 1 0,7 

Δηδηθήο Αγσγήο 1 0,7 

Δθπαίδεπζε 1 0,7 

Ζιεθηξνληθή κάζεζε 1 0,7 

Θεαηξνινγία 1 0,7 

Κνηλσληνινγία 1 0,7 

Μαζεκαηηθά 1 0,7 

Μαζεζηαθέο Γπζθνιίεο 1 0,7 

Οηθνλνκηθά ηνπ Αζιεηηζκνχ 1 0,7 

Παηδαγσγηθά 1 0,7 

Πνιηηηζκφο - Γηνίθεζε 1 0,7 

Πξνζαξκνζκέλε Φπζηθή Αγσγή 1 0,7 

Αληηθείκελν δηδαθηνξηθνύ Δπαγγεικαηηθφο Πξνζαλαηνιηζκφο 1 0,7 

Φηινζνθία 1 0,7 

Πεδίν ηωξηλώλ ζπνπδώλ ΑΠΑΗΣΔ 1 0,7 

Γηδαθηνξηθφ 2 1,3 

Γηδαθηνξηθφ: ηξαηεγηθέο Μάζεζεο 1 0,7 

ΔΑΠ, Μεηαπηπρηαθφ ¨πνπδέο ζηελ Δθπαίδεπζε¨ 1 0,7 

Δθπαίδεπζε 1 0,7 

Δμεηδίθεπζε ζηηο Φπζηθέο Δπηζηήκεο 1 0,7 

Ηζηνξία Διιεληθνχ Πνιηηηζκνχ 1 0,7 

Μεηαπηπρηαθή Δμεηδίθεπζε ζηα Πιεξνθνξηαθά 

πζηήκαηα 
1 0,7 

Μεηαπηπρηαθφ 1 0,7 

Μεηαπηπρηαθφ Πξφγξακκα ¨Δπηζηήκεο ηεο 

Αγσγήο¨ (Αλνηθηφ Παλεπηζηήκην Κχπξνπ) 
1 0,7 

Μεηαπηπρηαθφ ζε Θεσξεηηθέο / Αλζξσπηζηηθέο 

Δπηζηήκεο 
1 0,7 

Μεηαπηπρηαθφ, Γηνίθεζε Τπεξεζηψλ Τγείαο θαη 

Γηαρείξηζε Κξίζεσλ 
1 0,7 

Μνπζηθή 1 0,7 

Οηθνλνκηθά ηνπ Αζιεηηζκνχ 1 0,7 

Πιεξνθνξηθή 
2 1,3 



 49 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ζηνηρεία πνπ αθνξνχλ ζηελ εξγαζία ησλ 

ζπκκεηερφλησλ: 

 

 

    Ν % 

ε  πνηα θαηεγνξία ζρνιηθνύ πξνζωπηθνύ 

αλήθεηε 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 140 97,2 

Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 3 2,1 

Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 1 0,7 

Πόζα έηε εξγάδεζηε ζηελ παξνύζα εξγαζία ζαο, κέζε ηηκή±SD 14,8±7,6  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζαο 

ππεξεζίαο ζπκκεηείραηε ζε θάπνην/α 

πξόγξακκα/ηα εθπαίδεπζεο ζε Πξώηεο 

Βνήζεηεο 

Όρη 95 64,2 

Ναη 53 35,8 

Έρεηε θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξώηωλ 

Βνεζεηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζαο 

ππεξεζίαο 

Όρη 95 64,2 

Ναη 53 35,8 

(Δάλ λαη) Πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 33 62,3 

ζε εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα 5 9,4 

θαη ζηα δπν 15 28,3 

 

 

Σν 97,2% ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγαδφηαλ ζαλ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ. Ο κέζνο ρξφλνο 

πξνυπεξεζίαο ήηαλ ηα 14,8 έηε (±7,6 έηε). Αθφκα, ην 35,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ 

ζπκκεηείραλ ζε θάπνην/α πξφγξακκα/ηα εθπαίδεπζεο ζε Πξψηεο Βνήζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο ή είραλ θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ. Ζ 

πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ηελ 

είραλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ κε ην πνζνζηφ λα θηάλεη ην 62,3%. 
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ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε θαηεγνξία ζρνιηθνχ πξνζσπηθνχ πνπ αλήθνπλ νη 

ζπκκεηέρνληεο: 

 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ είραλ θάπνηα 

εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο: 
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ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ν θιάδνο ησλ ζπκκεηερφλησλ: 

 

ε πνηνλ θιάδν αλήθεηε ζπγθεθξηκέλα 
Ν % 

ΓΔ 1 Γηνηθεηηθνχ 1 0,7 

ΔΜ 16 1 0,7 

Μνπζηθήο 1 0,7 

ΠΔ 01 Θενιφγσλ 3 2,0 

ΠΔ 02 Φηιφινγνη 39 26,2 

ΠΔ 03 Μαζεκαηηθνί 16 10,7 

ΠΔ 04.01 Φπζηθφο 5 3,4 

ΠΔ 04.02 Υεκηθψλ 4 2,7 

ΠΔ 04.04 Βηνιφγνη 2 1,3 

ΠΔ 04.05 Γεσιφγσλ 1 0,7 

ΠΔ 05  Γαιιηθήο Φηινινγίαο 4 2,7 

ΠΔ 06 Αγγιηθήο Φηινινγίαο 8 5,4 

ΠΔ 07  Γεξκαληθήο Φηινινγίαο 3 2,0 

ΠΔ 08 Καιιηηερληθψλ 1 0,7 

ΠΔ 09 Οηθνλνκνιφγσλ 3 2,0 

ΠΔ 10 Κνηλσληνιφγσλ 3 2,0 

ΠΔ 11 Φπζηθήο Αγσγήο 6 4,0 

ΠΔ 12 Μεραληθψλ AEI 3 2,0 

ΠΔ 13 Ννκηθψλ&Πνιηηηθψλ Δπηζηεκψλ 2 1,3 

ΠΔ 14.04 Γεσπφλσλ - Γαζνιφγσλ 2 1,3 

ΠΔ 15 Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 2 1,3 

ΠΔ 17 Μεραληθψλ TEI 9 6,0 

ΠΔ 18 Οηθνλνκηθψλ 1 0,7 

ΠΔ 18.04 Αηζζεηηθήο Σέρλεο 2 1,3 

ΠΔ 18.10 Ννζειεπηηθήο 1 0,7 

ΠΔ 18.11 Μαηεπηηθήο 2 1,3 

ΠΔ 18.18 Ορεκάησλ 1 0,7 

ΠΔ 18.33 Βξεθνλεπηνθφκσλ 1 0,7 

ΠΔ 18.35 Σνπξηζηηθψλ Δπηρεηξήζεσλ 1 0,7 

ΠΔ 19 Πιεξνθνξηθήο 5 3,4 

ΠΔ 20 Πιεξνθνξηθήο 4 2,7 

ΠΔ 29 Δξγαζηνζεξαπεπηψλ 1 0,7 

ΣΔ 01.03 Μεραλ. Απηνθηλήησλ 1 0,7 

ΣΔ 01.19 Κνκκσηηθήο Σέρλεο 2 1,3 

ΣΔ 16 1 0,7 

Σερλνιφγνο 
1 0,7 

 



 52 

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ θηιφινγνη ζε πνζνζηφ 26,2% θαη αθνινπζνχλ νη 

καζεκαηηθνί ζε πνζνζηφ 10,7%.  

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε 

χπαξμε ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε. 

 

Πηζηεύεηε όηη ε ύπαξμε ζρνιηθνύ λνζειεπηή είλαη 

απαξαίηεηε 
Ν % 

Όρη 

33 22,4 

Ναη 

114 77,6 

 

 

Σν 77,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ πίζηεπαλ φηη ε χπαξμε ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε. 

 

 

ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ην πνζνζηφ ησλ ζπκκεηερφλησλ πνπ πηζηεχνπλ φηη ε 

χπαξμε ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε. 
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5.2 Απνηειέζκαηα ζε ζρέζε κε ηηο γλψζεηο Πξψησλ Βνεζεηψλ 

 ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη νη απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζηηο εξσηήζεηο 

γλψζεσλ ζρεηηθά κε ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο: 

 

  

 Δξώηεζε: 

Λάζνο ωζηό Γελ γλωξίδω ωζηή 

απάληεζε 

(%) N (%) N (%) N (%) 

1 Οη πξψηεο βνήζεηεο ππνθαζηζηνχλ κεξηθψο ηελ ηαηξηθή 

θξνληίδα. 
48 (32,2) 86 (57,7) 15 (10,1) 32,2 

2 Απηφο πνπ παξέρεη πξψηεο βνήζεηεο δεζκεχεηαη λα κείλεη 

κε ην παηδί κέρξη λα παξνπζηαζζεί θάπνηνο κε αλάινγεο ή 

θαιχηεξεο γλψζεηο ή κέρξη λα έιζεη ην ΔΚΑΒ. 

7 (4,7) 134 (89,9) 8 (5,4) 89,9 

3 Όηαλ παξέρεηε πξψηεο βνήζεηεο ζε παηδηά είλαη 

απαξαίηεηε ε ζπγθαηάζεζε ησλ ίδησλ θαη ηεο νηθνγέλεηάο 

ηνπο 

90 (60,4) 27 (18,1) 32 (21,5) 60,4 

4 Ο έιεγρνο ηεο χπαξμεο αλαπλνήο ζε παηδί κε απψιεηα 

ζπλείδεζεο γίλεηαη βιέπνληαο, αθνχγνληαο θαη 

αηζζαλφκελνο ηελ θίλεζε ηνπ αέξα θαη ηνπ ζψξαθα. 

6 (4,0) 88 (59,1) 55 (36,9) 59,1 

5 ε πεξίπησζε άκεζεο αλάγθεο ν ζθπγκφο ειέγρεηαη ζηνλ 

θαξπφ. 
53 (35,6) 67 (45) 29 (19,5) 35,6 

6 Ζ βαζηθή αξρή ζε πεξίπησζε πνπ έλα παηδί δελ έρεη 

αλαπλνή θαη ζθπγκφ είλαη λα θιεζεί πξψηα ην ΔΚΑΒ θαη 

ζηε ζπλέρεηα λα γίλεη θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε. 

53 (35,6) 58 (38,9) 38 (25,5) 38,9 

7 Ο έιεγρνο ηεο θπθινθνξίαο είλαη ε πξψηε ελέξγεηα πξηλ 

ηελ έλαξμε ηεο θαξδηνπλεπκνληθήο αλαδσνγφλεζεο. 
20 (13,4) 43 (28,9) 86 (57,7) 13,4 

8 Ζ θαιχηεξε έλδεημε φηη γίλνληαη θαιέο εμσηεξηθέο 

θαξδηαθέο καιάμεηο είλαη ε αιιαγή ζην ρξψκα ηνπ 

παηδηνχ. 

19 (12,8) 32 (21,5) 98 (65,8) 12,8 

9 Αλ εθαξκφδεηαη θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε απφ 

έλα άηνκν γίλνληαη 5 εμσηεξηθέο θαξδηαθέο καιάμεηο θαη 

αθνινπζνχληαη απφ 1 ηερλεηή αλαπλνή. 

15 (10,1) 60 (40,3) 74 (49,7) 10,1 

10 Αλ έλα παηδί ηξαπκαηηζηεί θαη εκθαλίζεη κεγάιε 

εμσηεξηθή αηκνξξαγία ρξεηάδεηαη λα εθαξκνζηεί άκεζε 

ζπλερφκελε πίεζε κε επηζέκαηα ρσξίο απηή λα 

δηαθφπηεηαη 

9 (6,0) 98 (65,8) 42 (28,2) 65,8 

11 Όηαλ ηξέρεη αίκα απφ ηε κχηε ηνπ παηδηνχ ηνπ ιέκε λα 

γείξεη πξνο ηα πίζσ θαη πεξηκέλνπκε λα ζηακαηήζεη ε 

αηκνξξαγία 

106 (71,1) 23 (15,4) 20 (13,4) 71,1 

12 ε ηξαχκα κε κηθξή εμσηεξηθή αηκνξξαγία απηφ πνπ 

αλεζπρεί είλαη πεξηζζφηεξν ν θίλδπλνο κφιπλζεο παξά ε 

αηκνξξαγία 

15 (10,1) 108 (72,5) 26 (17,4) 72,5 

13 Ζ πξψηε θίλεζε ζε ηξαχκα κε κηθξή εμσηεξηθή 

αηκνξξαγία είλαη ε εθαξκνγή αληηζεπηηθνχ γηα λα 

αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο. 

16 (10,7) 119 (79,9) 14 (9,4) 10,7 

14 Όηαλ ππάξρεη μέλν ζψκα ζην ιαηκφ θαη ην παηδί δηαηεξεί 

ηε ζπλείδεζή ηνπ ην ελζαξξχλνπκε λα βήμεη θαη αλ δελ 

κπνξεί ην ρηππάκε ζηελ πιάηε ή πηέδνπκε ηελ θνηιηά ηνπ. 

10 (6,7) 110 (73,8) 29 (19,5) 73,8 

15 ε ηζίκπεκα κέιηζζαο αθαηξνχκε ην θεληξί πηέδνληαο ηε 

πεξηνρή ηνπ ηζηκπήκαηνο θαη κεηά ηνπνζεηνχκε 

θνξηηδνλνχρν αινηθή. 

19 (12,8) 105 (70,5) 25 (16,8) 12,8 

16 Αλ έρεη ζθελσζεί μέλν ζψκα ζην κάηη, ζην απηί ή ζηε 

κχηε πξνζπαζνχκε λα ην βγάινπκε κε πνιχ ιεπηνχο 

ρεηξηζκνχο θαη χζηεξα επηδέλνπκε ηελ πεξηνρή κε γάδα.  

54 (36,2) 34 (22,8) 61 (40,9) 36,2 

17 ε παηδί κε ηζηνξηθφ άζζκαηνο πνπ εκθαλίδεη δχζπλνηα 

πξνζπαζνχκε λα ην εξεκήζνπκε θαη ηνπ δίλνπκε λα πηεη 

κφλν λεξφ. 

25 (16,8) 41 (27,5) 83 (55,7) 16,8 
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18 
Αλ έλα παηδί ιηπνζπκήζεη ρξηεάδεηαη λα κείλεη μαπισκέλν 

κε ηα πφδηα αλπςσκέλα 30 εθ απφ ην έδαθνο 
4 (2,7) 117 (78,5) 28 (18,8) 78,5 

19 Αλ έλα παηδί ρσξίο ηζηνξηθφ αιιεξγίαο κεηά απφ 

ηζίκπεκα εληφκνπ εκθαλίζεη έληνλν θλεζκφ αξθεί ε 

ηνπνζέηεζε θνξηηδνλνχρνπ αινηθήο ζην ζεκείν ηνπ 

ηζηκπήκαηνο 

69 (46,3) 39 (26,2) 41 (27,5) 46,3 

20 Αλ έλα παηδί βξίζθεηαη θάησ απφ ηνλ ήιην αξθεηή ψξα 

ρσξίο θαπέιν θαη παξνπζηάζεη ζπκπηψκαηα ειίαζεο 

πξέπεη λα παξακείλεη επί ηφπνπ λα βξερηεί κε λεξφ θαη λα 

πηεη πνιιά πγξά. 

80 (53,7) 39 (26,2) 30 (20,1) 53,7 

21 Αλ έλα παηδί πέζεη θαη δεκηνπξγεζεί κψισπαο ζην πφδη 

ηνπ ρξεηάδεηαη ε ηνπνζέηεζε ςπρξνχ επηζέκαηνο θαη ε 

αλχςσζε ηνπ πνδηνχ. 

18 (12,1) 96 (64,4) 35 (23,5) 64,4 

22 Ζ πξψηε ελέξγεηα ζε πεξίπησζε θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ 

θαηάγκαηνο είλαη ε αθηλεηνπνίεζε ηνπ κέινπο. 
0 (0,0) 120 (80,5) 29 (19,5) 0,0 

23 ε ππνςία θαηάγκαηνο ηεο ζπνλδπιηθήο ζηήιεο 

κεηαθηλνχκε θαη ηνπνζεηνχκε ην παηδί ζε χπηηα ζέζε. 
91 (61,1) 12 (8,1) 46 (30,9) 61,1 

24 ε παηδί πνπ θαηάπηε νπνηαδήπνηε νπζία απαηηείηαη ε 

πξφθιεζε εκεηνχ 
25 (16,8) 87 (58,4) 37 (24,8) 16,8 

25 
Αλ ην παηδί θαηάπηε δηνξζσηηθφ πγξφ (Blanco) είλαη 

απαξαίηεηε ε ρνξήγεζε γάιαθηνο. 
8 (5,4) 35 (23,5) 106 (71,1) 23,5 

 

 

Σα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαλ απφ 0,0% έσο 89,9%. Σν πςειφηεξν επίπεδν 

γλψζεσλ παξαηεξήζεθε ζηηο εξσηήζεηο: εάλ απηφο πνπ παξέρεη Πξψηεο Βνήζεηεο δεζκεχεηαη 

λα κείλεη κε ην παηδί κέρξη λα παξνπζηαζηεί θάπνηνο κε αλάινγεο ή θαιχηεξεο γλψζεηο ή 

κέρξη λα έξζεη ην ΔΚΑΒ (89,9%), αλ έλα παηδί ιηπνζπκήζεη ρξηεάδεηαη λα κείλεη μαπισκέλν 

κε ηα πφδηα αλπςσκέλα 30 εθ απφ ην έδαθνο (78,8%), φηαλ ππάξρεη μέλν ζψκα ζην ιαηκφ θαη 

ην παηδί δηαηεξεί ηε ζπλείδεζή ηνπ ην ελζαξξχλνπκε λα βήμεη θαη αλ δελ κπνξεί ην ρηππάκε 

ζηελ πιάηε ή πηέδνπκε ηελ θνηιηά ηνπ (73,8%), ζε ηξαχκα κε κηθξή εμσηεξηθή αηκνξξαγία 

απηφ πνπ αλεζπρεί είλαη πεξηζζφηεξν ν θίλδπλνο κφιπλζεο παξά ε αηκνξξαγία (72,5%) θαη 

φηαλ ηξέρεη αίκα απφ ηε κχηε ηνπ παηδηνχ ηνπ ιέκε λα γείξεη πξνο ηα πίζσ θαη πεξηκέλνπκε 

λα ζηακαηήζεη ε αηκνξξαγία (71,1%). Σν ρακειφηεξν επίπεδν γλψζεσλ παξαηεξήζεθε ζηηο 

εξσηήζεηο: ε πξψηε ελέξγεηα ζε πεξίπησζε θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ θαηάγκαηνο είλαη ε 

αθηλεηνπνίεζε ηνπ κέινπο (0%), αλ εθαξκφδεηαη θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε απφ έλα 

άηνκν γίλνληαη 5 εμσηεξηθέο θαξδηαθέο καιάμεηο θαη αθνινπζνχληαη απφ 1 ηερλεηή αλαπλνή 

(10,1%) θαη ε πξψηε θίλεζε ζε ηξαχκα κε κηθξή εμσηεξηθή αηκνξξαγία είλαη ε εθαξκνγή 

αληηζεπηηθνχ γηα λα αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο (10,7%). 
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ην γξάθεκα πνπ αθνινπζεί δίλνληαη ηα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ κε θζίλνπζα ζεηξά 

 

 

0,0
10,1
10,7

12,8
12,8
13,4

16,8
16,8

23,5
32,2

35,6
36,2

38,9
46,3

53,7
59,1

60,4
61,1

64,4
65,8

71,1
72,5
73,8

78,5
89,9

0,0 10,0 20,0 30,0 40,0 50,0 60,0 70,0 80,0 90,0 100,0

ερ. 22
ερ. 9

ερ. 13
ερ. 8

ερ. 15
ερ. 7

ερ. 17
ερ. 24
ερ. 25
ερ. 1
ερ. 5

ερ. 16
ερ. 6

ερ. 19
ερ. 20
ερ. 4
ερ. 3

ερ. 23
ερ. 21
ερ. 10
ερ. 11
ερ. 12
ερ. 14
ερ. 18
ερ. 2

Ποζοζηό ζωζηών απανηήζεων (%)

 

 

 

 

 

 

 

 



 56 

ηε ζπλέρεηα αζξνίζηεθαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην άζξνηζκα απηφ 

κεηαηξάπεθε ζε εθαηνζηηαία θιίκαθα, ε νπνία απνηειεί ηε βαζκνινγία γλψζεσλ. Ζ 

βαζκνινγία απηή κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 0% έσο 100% κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο λα 

ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε γλψζε. ηνλ παξαθάησ πίλαθα πεξηγξάθεηαη ε βαζκνινγία απηή.  

 

 

  
Βαζκνινγία γλώζεο (%) 

Διάρηζηε ηηκή 
0,0 

Μέγηζηε ηηκή 
76,0 

Μέζε ηηκή±SD 
42,3±15,9 

Γηάκεζνο (Δλδ. εύξνο) 
44 (32 - 52) 

 

 

 

Ζ βαζκνινγία γλψζεσλ θπκαηλφηαλ απφ 0% έσο 76,0%. Γχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (1,3%) 

είραλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή βαζκνινγία πνπ ππνδειψλεη φηη δελ απάληεζαλ ζσζηά ζε θακία 

απφ ηηο εξσηήζεηο. Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ απάληεζε ζσζηά ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο. Ζ κέζε βαζκνινγία γλψζεσλ ήηαλ 42,3% (±15,9%) πνπ ππνδειψλεη γλψζεηο 

θάησ ηνπ 50%. Δπίζεο, νη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ βαζκνινγία γλψζεσλ θάησ 

ηνπ 44%, ην 25% είρε βαζκνινγία γλψζεσλ θάησ ηνπ 32% θαη ην 25% είρε βαζκνινγία 

γλψζεσλ άλσ ηνπ 52%.  

 

 

5.3 πζρέηηζε ηεο βαζκνινγίαο γλψζεσλ κε δεκνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία ησλ       

ζπκκεηερφλησλ 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ε βαζκνινγία γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε 

δεκνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία ηνπο: 
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Βαζκνινγία γλώζεο (%) P  

Student's  

t-test Μέζε ηηκή SD 

Φύιν 
Άληξεο 38,5 15,7 0,011 

Γπλαίθεο 45,2 15,6  

Ηιηθία  
<45 44,2 16,6 0,211 

>=45 40,9 15,4  

Έγγακνη 
Όρη 41,7 17,7 0,777 

Ναη 42,5 15,2  

Ση εθπαίδεπζε δηαζέηεηε 

Παλεπηζηεκηαθή (ΠΔ) 41,7 15,4 0,636* 

Σερλνινγηθή (ΣΔ) 44,0 19,8  

Γεπηεξνβάζκηα (ΓΔ) 47,2 3,3  

Ση εθπαίδεπζε δηαζέηεηε 
Παλεπηζηεκηαθή (ΠΔ) 41,7 15,4 0,389 

Γεπηεξνβάζκηα (ΓΔ)/ Σερλνινγηθή (ΣΔ) 44,6 18,1  

Έρεηε άιιεο ζπνπδέο ή εμεηδηθεύζεηο 
Όρη 42,6 15,5 0,708 

Ναη 41,5 16,9  

Γίπιωκα 
Όρη 41,8 15,8 0,251 

Ναη 47,3 17,7  

Πηπρίν 
Όρη 42,4 16,0 0,888 

Ναη 41,8 16,8  

Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο  
Όρη 42,4 16,2 0,910 

Ναη 41,9 14,6  

Γηδαθηνξηθό Γίπιωκα  
Όρη 42,3 16,0 0,839 

Ναη 40,0 17,0  

Άιιν    
Όρη 42,4 16,0 0,278 

Ναη 30,0 8,5  

ην παξόλ ρξνληθό δηάζηεκα ζπνπδάδεηε γηα ηελ 

απόθηεζε θάπνηνπ ηίηινπ ζπνπδώλ 

Όρη 42,2 16,1 0,770 

Ναη 43,3 15,7  

ε  πνηα θαηεγνξία ζρνιηθνύ πξνζωπηθνύ 

αλήθεηε 

Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 42,3 16,3 0,935* 

Δηδηθφ Δθπαηδεπηηθφ Πξνζσπηθφ 41,3 10,1  

Δηδηθφ Βνεζεηηθφ Πξνζσπηθφ 48,0 .  

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζαο ππεξεζίαο 

ζπκκεηείραηε ζε θάπνην/α πξόγξακκα/ηα 

εθπαίδεπζεο ζε Πξώηεο Βνήζεηεο 

Όρη 38,1 15,3 <0,001 

Ναη 49,7 14,5  

Έρεηε θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξώηωλ 

Βνεζεηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζαο 

ππεξεζίαο 

Όρη 39,2 15,6 0,001 

Ναη 47,8 15,2  

(Δάλ λαη) Πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 45,6 15,7 0,068* 

ζε εμσζρνιηθή δξαζηεξηφηεηα 40,8 14,5  

θαη ζηα δπν 55,2 12,3  

Πηζηεύεηε όηη ε ύπαξμε ζρνιηθνύ λνζειεπηή 

είλαη απαξαίηεηε 

Όρη 36,4 17,7 0,013 

Ναη 44,1 15,1  

*ANOVA 
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Οη γπλαίθεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία γλψζεσλ, δειαδή πεξηζζφηεξεο 

γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ 

είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε Πξψηεο Βνήζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα 

ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο είραλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο 

ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην ηέηνην πξφγξακκα. 

Αθφκα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο είραλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο 

Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ ηέηνηα εκπεηξία. Σέινο, νη 

ζπκκεηέρνληεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε χπαξμε ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε είραλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ δελ ην πίζηεπαλ απηφ.  

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην 

θχιν ηνπο: 
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ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην 

αλ ζπκκεηείραλ ζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε Πξψηεο βνήζεηεο: 

 

 

ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην 

αλ είραλ θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο 

ππεξεζίαο: 
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ην παξαθάησ γξάθεκα δίλεηαη ε βαζκνινγία γλψζεσλ ησλ ζπκκεηερφλησλ αλάινγα κε ην 

αλ πηζηεχνπλ φηη ε χπαξμε ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε: 

 

 

 

 

ηνλ πίλαθα πνπ αθνινπζεί δίλεηαη ν ζπληειεζηήο ζπζρέηηζεο ηνπ Pearson κεηαμχ ηεο 

βαζκνινγίαο γλψζεσλ θαη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο:  

 

 

  Βαζκνινγία γλώζεο (%) 

Πόζα έηε εξγάδεζηε ζηελ 

παξνύζα εξγαζία ζαο 

r 0,01 

P 0,874 

  

 

Γελ ππήξμε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο γλψζεσλ θαη ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο.  
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ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή παιηλδξφκεζε έρνληαο ζαλ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία γλψζεσλ θαη ζαλ αλεμάξηεηεο δεκνγξαθηθνχο θαη άιινπο 

παξάγνληεο θαη κε ηε κέζνδν δηαδνρηθήο έληαμεο/αθαίξεζεο βξέζεθαλ ηα απνηειέζκαηα ηνπ 

παξαθάησ πίλαθα:  

  β SE P 

Φύιν 
Άληξεο 0,00*   

Γπλαίθεο 4,85 2,42 0,047 

Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζαο ππεξεζίαο ζπκκεηείραηε 

ζε θάπνην/α πξόγξακκα/ηα εθπαίδεπζεο ζε Πξώηεο Βνήζεηεο 

Όρη 0,00   

Ναη 9,81 2,50 <0,001 

Έρεηε θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξώηωλ Βνεζεηώλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζαο ππεξεζίαο 

Όρη 0,00   

Ναη 7,34 2,48 0,004 

Πηζηεύεηε όηη ε ύπαξμε ζρνιηθνύ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε 

Όρη 0,00   

Ναη 5,72 2,86 0,047 

*δειψλεη θαηεγνξία αλαθνξάο 

 

Σν θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο ζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε 

Πξψηεο Βνήζεηεο, ε εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ θαη ε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ 

χπαξμε ζρνιηθνχ λνζειεπηή βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη αλεμάξηεηα κε ηε βαζκνινγία 

γλψζεψλ ηνπο. πγθεθξηκέλα: 

 Οη γπλαίθεο είραλ θαηά 4,85 κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία γλψζεσλ, δειαδή 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο, ζε ζχγθξηζε κε ηνπο άληξεο.  

 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε 

Πξψηεο Βνήζεηεο είραλ θαηά 9,81 κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία γλψζεσλ ζε 

ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε ηέηνην πξφγξακκα. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηε 

δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο είραλ θαηά 7,34 κνλάδεο πςειφηεξε 

βαζκνινγία γλψζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ είραλ ηέηνηα 

εκπεηξία. 

 Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ πίζηεπαλ φηη ε χπαξμε ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε 

είραλ θαηά 5,72 κνλάδεο πςειφηεξε βαζκνινγία γλψζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο 

ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ ην πίζηεπαλ. 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 6
ν
  

πδήηεζε 

Μειεηψληαο ηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά ηνπ δείγκαηνο (Ν=149) δηαπηζηψλεηαη πσο νη 

γπλαίθεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε βαζκνινγία γλψζεσλ, δειαδή πεξηζζφηεξεο γλψζεηο 

γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο (55,7%) ζε ζρέζε κε ηνπο άληξεο (44,3%). Δπίζεο, ε πιεηνςεθία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ κεηαμχ 45 θαη 54 εηψλ κε ην πνζνζηφ λα θηάλεη ην 47,7%. Αθφκα, 

ην 69,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ έγγακνη. εκαληηθφ είλαη φηη ην επίπεδν εθπαίδεπζεο ησλ 

ζπκκεηερφλησλ (π.ρ. Παλεπηζηεκηαθή εθπαίδεπζε, δεχηεξν πηπρίν, θηήζε Μεηαπηπρηαθνχ 

ηίηινπ, εμεηδηθεχζεηο) δελ πξνζθέξεη επηπιένλ γλψζεηο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή Πξψησλ 

Βνεζεηψλ. Σν 99,3% ησλ ζπκκεηερφλησλ εξγαδφηαλ σο εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ ζε 

Γπκλάζηα θαη Λχθεηα (Γεληθά, Δπαγγεικαηηθά – Σερληθά, Δηδηθφ, Μνπζηθφ, Δζπεξηλφ, 

Πεηξακαηηθφ) ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Ννκνχ Λαθσλίαο.  

Καηά κέζν φξν εξγάδνληαη 14,8 έηε (±7,6 έηε). Μφλν ην 35,8% ησλ ζπκκεηερφλησλ (δειαδή 

ην 1/3 ηνπ ζπλφινπ) είραλ είηε εκπεηξία ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ (εληφο θαη εθηφο 

ζρνιηθνχ πεξηβάιινληνο, θπξίσο εληφο ζε πνζνζηφ 62,3%), είηε είραλ ζπκκεηάζρεη ζε 

πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ. Δπνκέλσο, είλαη κεγάιν ην 

πνζνζηφ ρσξίο εκπεηξία ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ, εληφο θαη εθηφο ζρνιείνπ, θπξίσο 

εληφο. Παξεκθεξή απνηειέζκαηα είραλ πξνθχςεη απφ ηε ρξήζε ηνπ ίδηνπ εξγαιείνπ 

κέηξεζεο γλψζεο ζηα πιαίζηα κειέηεο πνπ δηελεξγήζεθε κφλν ζε  ΜΔΑ (ρνιηθέο 

Μνλάδεο Δηδηθήο Αγσγήο) ηεο Πεξηθέξεηαο Αηηηθήο (Αιεμαλδξνπνχινπ, 2010).  

Γελ ππήξμε ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο γλψζεσλ θαη ησλ εηψλ 

πξνυπεξεζίαο. Παξά ην γεγνλφο φηη ην κεγαιχηεξν πνζνζηφ ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ ρξήδνπλ 

αλάγθεο παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζπκβαίλνπλ εληφο ηνπ ρψξνπ ηνπ ζρνιείνπ (62,3%), 

εληνχηνηο, ηα 2/3 ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ (64,2%) δελ έρνπλ εκπεηξία παξνρήο 

Πξψησλ Βνεζεηψλ νχηε έρνπλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε Πξψηεο 

Βνήζεηεο (64,2%).  

Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ιάβεη κέξνο ζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο γηα παξνρή 

Πξψησλ Βνεζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο είραλ ζεκαληηθά 

πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ 

είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην ηέηνην πξφγξακκα. Αθφκα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ θάπνηα 

εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο είραλ 
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ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ δελ είραλ ηέηνηα εκπεηξία.   

Ζ πιεηνςεθία ησλ ζπκκεηερφλησλ ήηαλ Φηιφινγνη ζε πνζνζηφ 26,2% θαη αθνινπζνχλ νη 

Μαζεκαηηθνί ζε πνζνζηφ 10,7%. Σν 77,6% ησλ ζπκκεηερφλησλ πίζηεπαλ φηη ε χπαξμε 

ρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε. Οη ζπκκεηέρνληεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε χπαξμε 

ρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε είραλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο 

Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ ην πίζηεπαλ απηφ. ηελ αληίζηνηρε 

εξψηεζε πνπ ηέζεθε ζην πξνζσπηθφ ησλ ΜΔΑ γηα ηηο αλάγθεο δηδαθηνξηθήο δηαηξηβήο 

(Αιεμαλδξνπνχινπ, 2010) θαηά 99,4% (Ν=178) απάληεζαλ ζεηηθά ζηελ χπαξμε ρνιηθνχ 

λνζειεπηή, θπξίσο ιφγσ ηεο εμεηδίθεπζεο πνπ δηαζέηεη θαη θαη΄επέθηαζε ηεο ζσζηήο 

αληηκεηψπηζεο ησλ πεξηζηαηηθψλ θαη ηεο δπλαηφηεηαο παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ, 

ρξεζηκνπνηψληαο σο επηρεηξήκαηα ηα ζπρλά ζρνιηθά αηπρήκαηα θαη ηηο ηδηαίηεξεο ζπλζήθεο 

πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ΜΔΑ ιφγσ ησλ ΑΜΔΑ (Άηνκα κε Δηδηθέο Αλάγθεο) πνπ θνηηνχλ ζε 

απηέο. Δπίζεο, αξθεηνί εθπαηδεπηηθνί εζηίαζαλ ζην πιενλέθηεκα ηεο αγσγήο, πξναγσγήο ηεο 

πγείαο θαη ηεο πξφιεςεο ζρνιηθψλ αηπρεκάησλ, σο επέθηαζε ηνπ ξφινπ ηνπ ρνιηθνχ 

λνζειεπηή, ιφγσ ησλ ηδηαίηεξσλ ζπλζεθψλ πνπ επηθξαηνχλ ζηηο ΜΔΑ (πνιπαλαπεξία θ.α.).  

Σα πνζνζηά ζσζηψλ απαληήζεσλ θπκαίλνληαλ απφ 0,0% έσο 89,9%. Καλείο δελ απάληεζε 

ζσζηά ζε φιεο ηηο εξσηήζεηο. Σν ρακειφηεξν επίπεδν γλψζεσλ παξαηεξήζεθε ζηηο 

εξσηήζεηο: ε πξψηε ελέξγεηα ζε πεξίπησζε θιεηζηνχ ή αλνηθηνχ θαηάγκαηνο είλαη ε 

αθηλεηνπνίεζε ηνπ κέινπο (0%), αλ εθαξκφδεηαη θαξδηνπλεπκνληθή αλαδσνγφλεζε απφ έλα 

άηνκν γίλνληαη 5 εμσηεξηθέο θαξδηαθέο καιάμεηο θαη αθνινπζνχληαη απφ 1 ηερλεηή αλαπλνή 

(10,1%) θαη ε πξψηε θίλεζε ζε ηξαχκα κε κηθξή εμσηεξηθή αηκνξξαγία είλαη ε εθαξκνγή 

αληηζεπηηθνχ γηα λα αληηκεησπηζηεί ν θίλδπλνο κφιπλζεο (10,7%). Με ην πνζνζηφ ησλ 

ελδνζρνιηθψλ αηπρεκάησλ λα θηάλεη ην 62,3%, πξέπεη λα ζπκβεί ην πεξηζηαηηθφ γηα λα 

κάζνπλ; 

ηε ζπλέρεηα αζξνίζηεθαλ νη ζσζηέο απαληήζεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ θαη ην άζξνηζκα απηφ 

κεηαηξάπεθε ζε εθαηνζηηαία θιίκαθα, ε νπνία απνηειεί ηε βαζκνινγία γλψζεσλ. Ζ 

βαζκνινγία απηή κπνξεί λα πάξεη ηηκέο απφ 0% έσο 100% κε ηηο πςειφηεξεο ηηκέο λα 

ππνδειψλνπλ κεγαιχηεξε γλψζε.  

Ζ βαζκνινγία γλψζεσλ θπκαηλφηαλ απφ 0% έσο 76,0%. Γχν απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο (1,3%) 

είραλ ηελ ειάρηζηε δπλαηή βαζκνινγία πνπ ππνδειψλεη φηη δελ απάληεζαλ ζσζηά ζε θακία 
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απφ ηνπο εξσηήζεηο. Καλείο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο δελ απάληεζε ζσζηά ζε φιεο ηηο 

εξσηήζεηο. Ζ κέζε βαζκνινγία γλψζεσλ ήηαλ 42,3% (±15,9%), πνπ ππνδειψλεη ρακειέο 

γλψζεηο θάησ ηνπ 50%. Οη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ βαζκνινγία γλψζεσλ θάησ 

ηνπ 44%, ην 25% είρε βαζκνινγία γλψζεσλ θάησ ηνπ 32% θαη ην 25% είρε βαζκνινγία 

γλψζεσλ άλσ ηνπ 52%. Άξα, νη εξσηεζέληεο γλψξηδαλ ιηγφηεξν απφ ην ½ ηνπ ζπλφινπ ησλ 

εξσηήζεσλ! Παξφκνηα ππήξμαλ θαη ηα απνηειέζκαηα κειέηεο πνπ δηεμήρζε ζηελ Νφηηα 

Πνισλία πξνθεηκέλνπ λα αμηνινγεζεί ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζε 

εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο. Καλέλαο απφ ηνπο 

εθπαηδεπηηθνχο πνπ ζπκκεηείραλ ζηελ έξεπλα δελ είρε άξηζηεο γλψζεηο. Οη γλψζεηο ησλ 

καζεηψλ θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο θάλεθαλ αλεπαξθείο ζην 

λα παξάζρνπλ ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο (Sosada θαη ζπλ, 2002). 

Αθνινχζσο, έγηλε ζπζρέηηζε ηεο βαζκνινγίαο γλψζεσλ κε δεκνγξαθηθά θαη άιια ζηνηρεία 

ησλ ζπκκεηερφλησλ. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη γπλαίθεο είραλ ζεκαληηθά πςειφηεξε 

βαζκνινγία γλψζεσλ, δειαδή πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε 

ηνπο άληξεο. Δπίζεο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα 

εθπαίδεπζεο ζε Πξψηεο Βνήζεηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο είραλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ δελ είραλ ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην ηέηνην πξφγξακκα. Αθφκα, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ είραλ 

θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ηνπο ππεξεζίαο είραλ 

ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο 

πνπ δελ είραλ ηέηνηα εκπεηξία. Σέινο, νη ζπκκεηέρνληεο πνπ πηζηεχνπλ φηη ε χπαξμε 

ρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε είραλ ζεκαληηθά πεξηζζφηεξεο γλψζεηο γηα ηηο Πξψηεο 

Βνήζεηεο ζε ζρέζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ ην πίζηεπαλ απηφ. Σέινο, δελ ππήξμε 

ζεκαληηθή ζπζρέηηζε κεηαμχ ηεο βαζκνινγίαο γλψζεσλ θαη ησλ εηψλ πξνυπεξεζίαο.  

ηε ζπλέρεηα έγηλε πνιππαξαγνληηθή γξακκηθή παιηλδξφκεζε έρνληαο ζαλ εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηε βαζκνινγία γλψζεσλ θαη ζαλ αλεμάξηεηεο δεκνγξαθηθνχο θαη άιινπο 

παξάγνληεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ φηη: ην θχιν ησλ ζπκκεηερφλησλ, ε ζπκκεηνρή ηνπο 

ζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο ζε Πξψηεο Βνήζεηεο, ε εκπεηξία παξνρήο Πξψησλ 

Βνεζεηψλ θαη ε άπνςε ζρεηηθά κε ηελ χπαξμε ρνιηθνχ λνζειεπηή βξέζεθαλ λα ζρεηίδνληαη 

αλεμάξηεηα κε ηε βαζκνινγία γλψζεψλ ηνπο. Πην ζπγθεθξηκέλα, νη γπλαίθεο εμαθνινπζνχλ 

λα έρνπλ πςειφηεξε βαζκνινγία άξα θαιχηεξε γλψζε Πξψησλ Βνεζεηψλ, φζνη είραλ 

ζπκκεηάζρεη ζε θάπνην πξφγξακκα εθπαίδεπζεο είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία απφ ηνπο 
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ππφινηπνπο ζπκκεηέρνληεο θαη παξάιιεια πςειφηεξε γεληθή βαζκνινγία γλψζεσλ, θαη, φζνη 

πίζηεπαλ φηη ε χπαξμε ρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε είραλ πςειφηεξε βαζκνινγία 

γλψζεσλ ζε ζχγθξηζε κε ηνπο ζπκκεηέρνληεο πνπ δελ ην πίζηεπαλ. Οη ρνιηθνί λνζειεπηέο 

βξίζθνληαη ζε θαίξηα ζέζε γηα λα αληηκεησπίζνπλ θαη πξνβιήκαηα Φπρηθήο Τγείαο πνπ 

ζαθψο επεξεάδνπλ ηε ζρνιηθή επίδνζε. Όηαλ ηα πξνβιήκαηα Φπρηθήο Τγείαο δελ 

αλαγλσξίδνληαη, νη καζεηέο ίζσο λα κελ θαηαθέξνπλ λα θηάζνπλ ηνλ αθαδεκατθφ ηνπο 

ζηφρν (Puskar θαη ζπλ, 2007). Δπηπιένλ, πξέπεη λα θαηαβιεζνχλ πξνζπάζεηεο γηα λα απμεζεί 

ε εθπαίδεπζε ησλ ρνιηθψλ λνζειεπηψλ ζηελ αμηνιφγεζε θαη δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ 

έθηαθηεο αλάγθεο απεηιεηηθψλ γηα ηε δσή, γηα ηηο νπνίεο έρνπλ ιηγφηεξε απηνπεπνίζεζε θαη 

ηδηαίηεξα γηα θαξδηαθή αλαθνπή, ππεξδνζνινγία, επηιεπηηθέο θξίζεηο, ζεξκνπιεμία θαη 

ηξαπκαηηζκφ ζην θεθάιη (Olympia θαη ζπλ, 2005).  

Παξφκνηα απνηειέζκαηα βξέζεθαλ ζε κειέηε κε ηίηιν: «Καηαζηάζεηο έθηαθηεο αλάγθεο ζην 

ζρνιηθφ πεξηβάιινλ. Oη θαζεγεηέο ησλ δεκφζησλ ζρνιείσλ είλαη θαηάιιεια εθπαηδεπκέλνη 

γηα λα αληηδξάζνπλ;» (Gagliardi θαη ζπλ, 1994). Απηή ε κειέηε πξνζπάζεζε λα πξνζδηνξίζεη 

ηελ έθηαζε ηεο εθπαίδεπζεο θαη ηηο γλψζεηο ζηε  θξνληίδα έθηαθηεο αλάγθεο  ησλ 

εθπαηδεπηηθψλ ησλ Γεκφζησλ ζρνιείσλ ζηηο Μεζνδπηηθέο  Ζλσκέλεο Πνιηηείεο. Έλαο 

δεπηεξεχσλ ζθνπφο ήηαλ λα αμηνινγήζεη ηε ζπρλφηεηα ησλ αηπρεκάησλ θαη ησλ αζζελεηψλ 

ζην ζρνιηθφ πεξηβάιινλ πνπ απαηηνχλ  ηελ άκεζε παξέκβαζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ. Μηα 

ηπραία νκάδα ρνιηθψλ Ννζειεπηψλ απφ ην Αξθάλζαο, Κάλζαο, θαη ην Μηζνχξη επέιεμε 

334 εθπαηδεπηηθνχο ρσξίο πξνεγνχκελε γλψζε λα ζπκκεηάζρνπλ. Δπίζεο, νινθιεξψζεθε 

κηα ηπραία ηειεθσληθή έξεπλα ζε θεδεκφλεο ψζηε λα πξνζδηνξηζηεί ηί πηζηεχνπλ νη γνλείο 

γηα ην επίπεδν θαηάξηηζεο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηηο  Πξψηεο Βνήζεηεο θαη ηελ 

Καξδηνπλεπκνληθή αλάλεςε (CPR). Οη πεξηζζφηεξνη απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ησλ 

Γεκφζησλ ζρνιείσλ είραλ αλεπάξθεηα ηφζν θαηάξηηζεο φζν θαη γλψζεο παξνρήο θξνληίδαο 

έθηαθηεο αλάγθεο θαη BLS ιεπηνκέξεηεο. Ζ έιιεηςε απνηειεζκαηηθήο εθπαίδεπζεο ζηηο 

Πξψηεο Βνήζεηεο ζηα πξνγξάκκαηα πξνεηνηκαζίαο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζπλδπαζκφ κε 

θακία απαίηεζε ζπλερνχο εθπαίδεπζεο είλαη κηα πηζαλή εμήγεζε απηψλ ησλ απνηειεζκάησλ. 

Απηνί πνπ παξέρνπλ ππεξεζίεο έθηαθηεο ηαηξηθήο αλάγθεο ζα πξέπεη λα αλαδεηήζνπλ 

επθαηξίεο γηα λα παξέρνπλ επθαηξίεο εθπαίδεπζεο ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο θαη ηε ζπλέρηζε ηεο 

εθπαίδεπζεο ζηα ζρνιεία. Σν 80% ησλ γνλέσλ πνπ ξσηήζεθαλ ππέζεζαλ φηη φινη νη 

εθπαηδεπηηθνί έρνπλ επαξθψο εθπαηδεπηεί ζηηο Πξψηεο Βνήζεηεο θαη ηελ 

Καξδηναλαπλεπζηηθή Αλαδσνγφλεζε. Παξφκνηα άπνςε πηζαλψο λα πηνζεηείηαη απφ ηνπο 
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γνλείο ησλ καζεηψλ ζε νιφθιεξν ηνλ πιαλήηε θαη πνιχ πεξηζζφηεξν φηαλ έλα παηδί πάζρεη 

απφ λφζεκα απεηιεηηθφ γηα ηε δσή ηνπ π.ρ. επηιεςία. χκθσλα κε έγγξαθν ηνπ ππεύζπλνπ 

ηνπ Δηδηθνύ Ιαηξείνπ Δπηιεςίαο ηεο Νεπξνινγηθήο Κιηληθήο ηνπ Γεληθνύ Ννζνθνκείνπ Αζελώλ 

«Γ. Γελλεκαηάο», ε επηιεςία, κε ηηο δηάθνξεο κνξθέο ηεο είλαη κηα αξθεηά ζπρλή δηαηαξαρή 

ηνπ εγθεθάινπ (πάλσ από 100.000 αζζελείο ζηελ Διιάδα) θαη εθδειώλεηαη ζπρλά γηα πξώηε 

θνξά ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία. Καηεπζπληήξηεο νδεγίεο ηνπ Διιεληθνχ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο θαη Θξεζθεπκάησλ (Αξ.Πξση:10737/Γ2/2014) ζρεηηθά κε ηελ επηιεςία 

επηζεκαίλνπλ ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο ην πφηε πξέπεη λα ελεκεξσζνχλ νη γνλείο καζεηή πνπ ζα 

εκθαλίζεη επηιεπηηθή θξίζε ζην ζρνιείν. ε κειέηε πνπ δηεξεχλεζε ηηο γλψζεηο θαη ζηάζεηο 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο εθπαίδεπζεο πξνο ηελ επηιεςία θαη 

ην επηιεπηηθφ παηδί (Kaleyias, 2005) ε  πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθψλ είραλ κηα ζσζηή 

άπνςε γηα ηε θχζε ηεο επηιεςίαο θαη ηε βξαρππξφζεζκε πξφγλσζή ηεο. πκκεηνρή ζηελ 

έξεπλα είραλ 300 εθπαηδεπηηθνί ζε ηξεηο κεγάιεο ειιεληθέο πφιεηο. Πηζηεχνπλ φηη αλ θαη 

νξηζκέλα επηιεπηηθά παηδηά κπνξεί λα έρνπλ ςπρηθά, καζεζηαθά ή πξνβιήκαηα 

ζπκπεξηθνξάο, ηα πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ θαη είλαη επνκέλσο ηθαλά γηα αθαδεκατθά 

επηηεχγκαηα. Ζ ζηάζε ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ ήηαλ πνιχ ζεηηθή πξνο ην 

επηιεπηηθφ παηδί. ρεδφλ φινη πίζηεπαλ φηη απηά ηα παηδηά ζα πξέπεη λα ζπλερίζνπλ ηηο 

ζπνπδέο ηνπο ζην θαλνληθφ ζρνιείν ηνπο. Έλα αλεζπρεηηθφ εχξεκα είλαη ε αλαθεξφκελε 

αδπλακία ησλ πεξηζζφηεξσλ εθπαηδεπηηθψλ γηα λα βνεζήζνπλ έλα παηδί κε ζπαζκνχο. 

Κξίζεθε απαξαίηεηε γηα ηνπο Έιιελεο εθπαηδεπηηθνχο ε θαιχηεξε εθπαίδεπζε ζρεηηθά κε 

ηελ επηιεςία θαη ηηο πξαθηηθέο δεμηφηεηεο πνπ εκπιέθνληαη ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ. 

Γηαθνξεηηθέο ππήξμαλ νη αληηιήςεηο εθπαηδεπηηθψλ ζηελ Βξαδηιία ην 2001, νη νπνίνη, ιφγσ 

ειιηπνχο ελεκέξσζεο, είραλ αληίξξεζε ζην λα έρνπλ επηιεπηηθά παηδηά ζηηο ηάμεηο ηνπο ή δελ 

πίζηεπαλ φηη έλα επηιεπηηθφ παηδί ζα κπνξνχζε λα επηηχρεη αλψηεξεο ζπνπδέο. Άιινη 

ζεσξνχζαλ φηη ε επηιεςία ήηαλ κεηαδνηηθή ή φηη παξαηεξείηαη ζε άηνκα ςπρηθά 

δηαηαξαγκέλα (Dantas θαη ζπλ, 2001). 

ε κειέηε πνπ δηεξεχλεζε ηελ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο ηεο 

Πεξηθέξεηαο Πεινπνλλήζνπ ζε ζέκαηα ζρεηηθά κε ηα αηπρήκαηα ησλ καζεηψλ, ηελ πξφιεςε 

απηψλ θαη ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ θαζψο θαη ε πξφζεζή ηνπο γηα ζρεηηθή εθπαίδεπζε, 

αμίδεη λα ζεκεησζεί ην ρακειφ πνζνζηφ αληαπφθξηζεο ζηελ έξεπλα απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

ηεο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο (πνζνζηφ αληαπφθξηζεο 58%) θαη ε ζεκαληηθή ζπκκεηνρή 
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ησλ γπλαηθψλ θαζψο απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο νη 97 ήηαλ γπλαίθεο (66,9%) θαη νη 48 ήηαλ 

άλδξεο (33,1%) (Καινγεξάθνπ, 2013).  

ε κειέηε πνπ δηελεξγήζεθε απφ ηνπο Young θαη ζπλ (2013) κεηαμχ εθπαηδεπηηθψλ 

Πξσηνβάζκηαο θαη Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο ηνπ Υνλγθ Κνλγθ, νη νπνίνη κπνξνχζαλ λα 

δηαβάζνπλ Κηλέδηθα ή Αγγιηθά, δηεξεπλήζεθε ε απνηειεζκαηηθφηεηα έθζεζεο εθπαηδεπηηθψλ 

αθηζψλ ζηε βειηίσζε ηνπ επηπέδνπ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε 

έθηαθηεο αλάγθεο ζε Οδνληηαηξηθφ Σξαχκα. Οη εθπαηδεπηηθέο αθίζεο αλαξηήζεθαλ ζηα 

ζρνιεία παξέκβαζεο γηα 2 εβδνκάδεο. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο βειηηψζεθε ζεκαληηθά 

ην επίπεδν ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε δηαρείξηζε ησλ έθηαθησλ 

νδνληηαηξηθψλ ηξαπκάησλ. Σα απνηειέζκαηα αληηθαηνπηξίδνπλ ηνλ ζπλδπαζκφ ησλ 

δπλαηνηήησλ κε ζεβαζκφ ζην πψο νη εθπαηδεπηηθνί δηαβάδνπλ, θαηαλννχλ θαη ζπκνχληαη ηελ 

αθίζα (εο) , θαη είλαη παξφκνηα κε εθείλα ηεο κειέηεο αθίζαο απφ ηνπο Lieger θ.ά. (2009), 

ζθνπφο ηεο νπνίαο ήηαλ ε δηεξεχλεζε ησλ γλψζεσλ ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηε 

δηαρείξηζε θαηαζηάζεσλ έθηαθηεο αλάγθεο νδνληηθψλ ηξαπκάησλ κεηά απφ κηα εθζηξαηεία 

κε εθπαηδεπηηθή αθίζα. Σα απνηειέζκαηα έδεημαλ πσο νη εθπαηδεπηηθνί, νη νπνίνη εξγάδνληαλ 

ζηελ πεξηνρή κε ηε δηαλνκή αθίζαο είραλ θαιχηεξε γλψζε ζην ρεηξηζκφ ηξαπκαηηζκνχ ησλ 

δνληηψλ θαη έηζη αλαδεηθλχεηαη ε ζεηηθή επίδξαζε ησλ εθζηξαηεηψλ κε εθπαηδεπηηθή αθίζα. 

Γηαθνξεηηθά απνηειέζκαηα είρε κειέηε πνπ δηεμήρζε ην 2005 πξνθεηκέλνπ λα εθηηκεζεί ην 

επίπεδν γλψζεσλ ησλ θαζεγεηψλ πγείαο ζηελ Βφξηα Ηνξδαλία ζε ζρέζε ηηο γλψζεηο  θαη ηελ 

άκεζε δηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο απφ νδνληηθφ ηξαχκα θαζψο θαη ηε δηαζεζηκφηεηα ησλ 

ππεξεζηψλ έθηαθηεο αλάγθεο ζηελ Ηνξδαλία. Αθνχ παξαθνινχζεζαλ έλα πξφγξακκα  

εθπαίδεπζεο ζηελ ζηνκαηηθή πγεία πνπ πξαγκαηνπνηήζεθε απφ ηελ Ηνξδαληθή νδνληηαηξηθή 

έλσζε, 190 άηνκα πεξηειήθζεζαλ ζηελ έξεπλα εθ ησλ νπνίσλ ην 63% ήηαλ γπλαίθεο. 

πλνιηθά, νη γλψζεηο ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζρέζε κε ηε δηαρείξηζε έθηαθηεο αλάγθεο ζε 

πεξηπηψζεηο ηξαχκαηνο ήηαλ ειιηπήο. Ζ πιεηνςεθία επηζπκνχζε πεξαηηέξσ εθπαίδεπζε 

ζρεηηθά κε ην ζέκα, σζηφζν, φζνη είραλ πξνεγνπκέλσο εθπαηδεπηεί ζηελ παξνρή Πξψησλ 

Βνεζεηψλ, πίζηεπαλ  φηη ήηαλ ζε ζέζε λα δψζνπλ ηελ δένπζα δξάζε  (Al-Jundi, 2005). 

Αληίζηνηρα, ζε κειέηε πνπ είρε δηεμαρζεί ζηελ Νφηηα Πνισλία (Ννέκβξην 2001 έσο Μάξηην 

2002) δηαπηζηψζεθε πσο ζα έπξεπε άκεζα λα μεθηλήζνπλ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 

παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζηε Γεπηεξνβάζκηα Δθπαίδεπζε, ηφζν γηα ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 

φζν θαη γηα ηνπο καζεηέο, κε ζηφρν ηελ θνηλσληθή αζθάιεηα (Sosada θαη ζπλ, 2002). 
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Ζ αλάγθε γηα γλψζε θαη παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ είλαη επηηαθηηθή θαη κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο. Φπζηθά ην φηη 

θάπνηνο εθπαηδεχηεθε ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ δελ εγγπάηαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ θαη 

ηελ άκεζε αληαπφθξηζή ηνπ εάλ παξαζηεί  έθηαθηε αλάγθε. Χζηφζν, γεληθά δηαπηζηψλεηαη 

έιιεηςε εηδηθά θαηαξηηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ην ξφιν 

απηφ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν. Ο ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ Ννζειεπηή δελ θαηέρεη ηε ζέζε πνπ 

ηνπ αξκφδεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο. Δθπαηδεπηηθνί κε απηή ηελ εηδηθφηεηα 

απαληψληαη κφλν ζε ΜΔΑ σο εηδηθφ εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ (ΔΔΠ) θιάδνπ ΠΔ25 

ρνιηθψλ Ννζειεπηψλ, δελ πθίζηαηαη ζε θάζε ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα φπσο ζα άξκνδε, κε 

ζηφρν ηελ δεκηνπξγία ελφο θιίκαηνο αζθάιεηαο γηα ηε ζρνιηθή θνηλφηεηα. Παξάιιεια, έρεη 

πξνθχςεη νξηδφληηα θαηάξγεζε φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ Σνκέα Τγείαο θαη Πξφλνηαο ηεο 

Γεκφζηαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο απφ ηηο 22 Ηνπιίνπ 

2013 (Ν.4172/2013 - ΦΔΚ 167/2013).  

Οη πξνζπάζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο επαθίεληαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ επαηζζεζία νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ (Γθνχβξα 

θαη ζπλ, 2001). 
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ΚΔΦΑΛΑΗΟ 7
ν
   

πκπεξάζκαηα  

Οη εθπαηδεπηηθνί φισλ ησλ βαζκίδσλ ηεο εθπαίδεπζεο επηθνξηίδνληαη κε δχν ξφινπο. Μαδί 

κε ην ξφιν ηνπ παηδαγσγνχ έρνπλ θαη εθείλνλ ηνπ θνξέα ζηάζεσλ θαη ζπλεζεηψλ πξναγσγήο 

θαη δηαηήξεζεο ηεο πγείαο είηε κεκνλσκέλα θαη κε πξνζσπηθή πξσηνβνπιία, είηε 

ζπκκεηέρνληαο ζηελ πινπνίεζε νξγαλσκέλσλ πξνγξακκάησλ Αγσγήο Τγείαο. Λφγσ ηεο 

θαζεκεξηλήο επαθήο ηνπο κε ηνπο καζεηέο, απνηεινχλ πξφηππα ζπκπεξηθνξψλ. Αλάινγα κε 

ηηο ζπκπεξηθνξέο θαη ηα ελδηαθέξνληά ηνπο, εληζρχνπλ ή φρη ηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ησλ 

καζεηψλ ηνπο. Σν επίπεδν εθπαίδεπζήο ηνπο ή θάπνηεο εμεηδηθεχζεηο πνπ ίζσο δηαζέηνπλ, δελ 

πξνζθέξνπλ επηπιένλ γλψζεηο φζνλ αθνξά ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ.  

ηελ πιεηνςεθία ηνπο νη εθπαηδεπηηθνί έρνπλ γίλεη κάξηπξεο θάπνηνπ ιηπνζπκηθνχ 

πεξηζηαηηθνχ ή αηπρήκαηνο, θπξίσο ζην ρψξν ηνπ πξναχιην ηνπ ζρνιείνπ, φπνπ ρξεηάζηεθε 

λα βνεζήζνπλ παξέρνληάο Πξψηεο Βνήζεηεο. Πνιινί ίζσο ζάζηηζαλ, ιφγσ έιιεηςεο 

ςπρξαηκίαο, ελψ θάπνηνη πην ςχρξαηκνη αληέδξαζαλ, φκσο δελ γλψξηδαλ κε πνην ηξφπν 

κπνξνχζαλ πξαγκαηηθά λα βνεζήζνπλ. Δίλαη γεγνλφο φηη δελ ππάξρεη ηθαλνπνηεηηθή 

ελεκέξσζε ζηνλ ηνκέα ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ. Ζ ζπρλφηεηα φκσο ησλ πεξηζηαηηθψλ πνπ 

ρξήδνπλ Πξψησλ Βνεζεηψλ απμάλεηαη ζπλερψο. Καζίζηαηαη αλαγθαία ινηπφλ ε ελεκέξσζε 

θαη ν εθνδηαζκφο φισλ κε αληίζηνηρεο εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο. Καη πνηνο ρψξνο ζα κπνξνχζε 

λα είλαη θαηαιιειφηεξνο γηα απηή ηελ απφθηεζε γλψζεσλ θαη δεμηνηήησλ, απφ ηνλ 

επαίζζεην ρψξν ηνπ ρνιείνπ, πνπ είλαη ν ρψξνο πξνεηνηκαζίαο γηα ηε δσή; Έλα ρνιείν 

πνπ εθηφο απφ ηνλ κνξθσηηθφ ηνπ ξφιν κπνξεί λα ελζσκαηψζεη ζην έξγν ηνπ θαη απηά ηα 

καζήκαηα δσήο, έλα ρνιείν πξνζθνξάο θαη αιιειεγγχεο.  

Χζηφζν, γεληθά δηαπηζηψλεηαη έιιεηςε εηδηθά θαηαξηηζκέλνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 

πξνθεηκέλνπ λα αλαιάβεη ην ξφιν απηφ ζε νπνηνδήπνηε επίπεδν. Ο ζεζκφο ηνπ ρνιηθνχ 

Ννζειεπηή δελ θαηέρεη ηε ζέζε πνπ αξκφδεη ζην εθπαηδεπηηθφ ζχζηεκα ηεο ρψξαο, ελψ 

παξάιιεια έρεη πξνθχςεη νξηδφληηα θαηάξγεζε φισλ ησλ εηδηθνηήησλ ηνπ Σνκέα Τγείαο θαη 

Πξφλνηαο ηεο Γεκφζηαο Σερληθήο θαη Δπαγγεικαηηθήο Δθπαίδεπζεο απφ ηηο 22 Ηνπιίνπ 2013. 

Οη πξνζπάζεηεο πνπ πξαγκαηνπνηνχληαη απηή ηε ζηηγκή ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο επαθίεληαη 

θαηά θχξην ιφγν ζηελ πξσηνβνπιία θαη ηελ επαηζζεζία νξηζκέλσλ εθπαηδεπηηθψλ.  

Ζ αλάγθε γηα γλψζε θαη παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ είλαη επηηαθηηθή θαη κπνξεί λα βνεζήζεη 

ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ αηφκνπ, ηεο νηθνγέλεηαο θαη ηεο θνηλφηεηαο. Φπζηθά ην φηη 
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θάπνηνο εθπαηδεχηεθε ζε Πξψηεο Βνήζεηεο δελ εγγπάηαη ηελ ηθαλφηεηά ηνπ θαη ηελ άκεζε 

αληαπφθξηζή ηνπ ζε έθηαθηε αλάγθε. Ζ εθπαίδεπζε πάλσ ζε  ζέκαηα Αγσγήο Τγείαο ζα 

επηηξέςεη ζηνπο εθπαηδεπηηθνχο λα  απνθηήζνπλ πεξηζζφηεξν ζεηηθή ζηάζε πξνο απηά. 

Ζ επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζε ζέκαηα παξνρήο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζα πξέπεη λα είλαη 

αλαπφζπαζην θνκκάηη ηεο εξγαζίαο ηνπο, ζα πξέπεη λα είλαη ζπρλή θαη λα επηθαηξνπνηείηαη 

ζχκθσλα πάληα κε ηηο ηειεπηαίεο θαηεπζπληήξηεο νδεγίεο. Σα αηπρήκαηα ησλ καζεηψλ θαη 

ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηα ζρνιεία ηεο ρψξαο καο απνηεινχλ ζπρλφ θαηλφκελν ζε ζεκείν πνπ 

θαηαληνχλ, δπζηπρψο, απνδεθηφ θνκκάηη ηεο θαζεκεξηλφηεηαο θαη θάηη γηα ην νπνίν 

θπξηαξρεί ε αληίιεςε φηη δελ ρξεηάδεηαη λα γίλεη νηηδήπνηε γηαηί απιά «αηπρήκαηα 

ζπκβαίλνπλ». Ο εθεζπραζκφο ηνπ εθπαηδεπηηθνχ θφζκνπ, βέβαηα, θινλίδεηαη ζπζέκεια θάζε 

θνξά πνπ έλαο ζνβαξφο ηξαπκαηηζκφο έξρεηαη λα εληζρχζεη ηελ ππνςία γηα απνπζία 

ζπγθεθξηκέλεο πνιηηηθήο δηαρείξηζεο θξίζηκσλ πεξηζηαηηθψλ, θαζψο θαη έλα θελφ χπαξμεο 

κεραληζκψλ έγθαηξεο θαη απνηειεζκαηηθήο αληίδξαζεο. Οη ζρνιηθνί ρψξνη θαηέρνπλ ηελ 

πξψηε ζέζε ζηα παηδηθά αηπρήκαηα ζηηο ειηθίεο 5-14 εηψλ. Αλ κάιηζηα ζπκπεξηιάβνπκε θαη 

ηνπο ρψξνπο άζιεζεο ηφηε ην πνζνζηφ αγγίδεη πεξίπνπ ζην 22% ηνπ ζπλφινπ ησλ 

αηπρεκάησλ ζε απηέο ηηο ειηθηαθέο νκάδεο (ΚΔΠΑ, 2007). 

Ζ κέζε βαζκνινγία γλψζεσλ πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ έξεπλά καο ήηαλ 42,3% (±15,9%), πνπ 

ππνδειψλεη ρακειέο γλψζεηο θάησ ηνπ 50%. Οη κηζνί απφ ηνπο ζπκκεηέρνληεο είραλ 

βαζκνινγία γλψζεσλ θάησ ηνπ 44%, ην 25% είρε βαζκνινγία γλψζεσλ θάησ ηνπ 32% θαη ην 

25% είρε βαζκνινγία γλψζεσλ άλσ ηνπ 52%. Άξα, νη εξσηεζέληεο γλψξηδαλ ιηγφηεξν απφ ην 

½ ηνπ ζπλφινπ ησλ εξσηήζεσλ!  

Δίλαη ζεκαληηθή ε ζσζηή ελεκέξσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζρεηηθά κε ηα ζπκπηψκαηα 

αζζελεηψλ πνπ εθδειψλνληαη ζπρλά ζηελ παηδηθή θαη εθεβηθή ειηθία φπσο ε επηιεςία, ε 

αζζκαηηθή θξίζε, ην δηαβεηηθφ θψκα, ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ θαηά ηε δηάξθεηα κηαο 

επηιεπηηθήο θξίζεο ζην ζρνιείν, αιιά θαη ηε δηαρείξηζε πηζαλψλ επηπινθψλ, θαζψο κηα 

ιαλζαζκέλε αληηκεηψπηζε ή απφξξηςε ζε απηήλ ηελ ηφζν επαίζζεηε ειηθία κπνξεί πξψηκα 

λα ζηηγκαηίζεη θαη λα πεξηζσξηνπνηήζεη ηνπο πάζρνληεο.  

Οη αξκφδηνη Τγεηνλνκηθνί Φνξείο, νη Τγεηνλνκηθέο Πεξηθέξεηεο ηεο ρψξαο, ε 

Παλεπηζηεκηαθή Κνηλφηεηα θαιφ είλαη λα ζθχςνπλ πάλσ ζην ζνβαξφ θαη επαίζζεην απηφ 

θνηλσληθφ δήηεκα νξγαλψλνληαο θαηά πεξηφδνπο επηκνξθσηηθά ζεκηλάξηα γηα ηελ 

εθπαίδεπζε ηεο εθπαηδεπηηθήο θαη γηαηί φρη θαη ηεο καζεηηθήο θνηλφηεηαο. 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗ: 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο ζεσξνχλ 

απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ρνιηθνχ λνζειεπηή: 

 

(Δάλ λαη) Γηαηί Ν % 

α) Γηα λα ππάξρεη έκπεηξν πξνζσπηθφ ζε θάζε πεξίπησζε παηδηθψλ αηπρεκάησλ ή αζζελεηψλ, 

β) Έληνλν ην αίζζεκα αζθάιεηαο, φρη κφλν ζηνπο καζεηέο καο αιιά θαη ζηε Γηνίθεζε θαη 

κεηαμχ ησλ ζπλαδέιθσλ 

1 0,7 

α) Γηα πξνιεπηηθνχο ιφγνπο, β) Παξνρή άκεζεο βνήζεηαο φηαλ ρξεηαζηεί 1 0,7 

Α) Μεγάιν πνζνζηφ καζεηψλ έρνπλ ηδηαίηεξα πξνβιήκαηα πγείαο θαη ζπρλά ρξεηάδνληαη 

εηδηθή θξνληίδα. Β) πρλά αηπρήκαηα, θπξίσο ζηελ ψξα ηεο γπκλαζηηθήο 
1 0,7 

Αληηκεηψπηζε έθηαθησλ πεξηζηαηηθψλ 1 0,7 

Αληηκεηψπηζε πηζαλψλ αηπρεκάησλ ή πεξηζηαηηθψλ ςπρηθήο δηαηαξαρήο 1 0,7 

Απηά ππάξρνπλ ζην εμσηεξηθφ θαη είλαη ζεκαληηθφ λα ππάξρεη πηπρηνχρνο ζρνιηθφο 

λνζειεπηήο γηα άκεζε ηαηξηθή βνήζεηα 
1 0,7 

Γηα αληηκεηψπηζε αηπρεκάησλ 1 0,7 

Γηα αζθάιεηα ησλ καζεηψλ 1 0,7 

Γηα αηπρήκαηα, αδηαζεζίεο παηδηψλ 1 0,7 

Γηα απηνλφεηνπο θαη επλφεηνπο ιφγνπο 1 0,7 

Γηα ελδνζρνιηθά αηπρήκαηα (γπκλαζηηθή - δηαιείκκαηα) 1 0,7 

Γηα ελεκέξσζε καζεηψλ - θαζεγεηψλ - ινηπνχ πξνζσπηθνχ θαη ηελ αληηκεηψπηζε 

αηερεκάησλ 
1 0,7 

Γηα λα αληηκεησπίδεη πην απνηειεζκαηηθά δηάθνξα πεξηζηαηηθά πνπ ζπκβαίλνπλ ζην ρψξν 

ηνπ ζρνιείνπ 
1 0,7 

Γηα λα αληηκεησπίδνληαη πεξηζηαηηθά ¨απαηηεηηθά¨, πνπ δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ 

αθφκα θαη απφ άηνκα πνπ δηαζέηνπλ γλψζεηο Πξψησλ Βνεζεηψλ 
1 0,7 

Γηα λα βνεζήζεη ζηελ αληηκεηψπηζε πξνβιεκάησλ πνπ ρξήδνπλ ηαηξηθψλ γλψζεσλ 1 0,7 

Γηα λα παξέρεη Πξψηεο Βνήζεηεο 1 0,7 

Γηα νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ πξνθχςεη 1 0,7 

Γηα παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε πεξηπηψζεηο αηπρεκάησλ 1 0,7 

Γηα πεξηζζφηεξε αζθάιεηα ζηνπο καζεηέο θαη ην πξνζσπηθφ (εξγαδφκελνπο) 1 0,7 

Γηα πξφιεςε πηζαλψλ αηπρεκάησλ 1 0,7 

Γηα Πξψηεο Βνήζεηεο 1 0,7 

Γηα ηα επείγνληα πεξηζηαηηθά 1 0,7 

Γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ θαη ηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ έσο φηνπ έξζεη 

αζζελνθφξν 
1 0,7 

Γηα ηελ άκεζε αληηκεηψπηζε ησλ πεξηζηαηηθψλ 1 0,7 

Γηα ηελ άκεζε θαη απνηειεζκαηηθή αληηκεηψπηζε έθηαθησλ δεηεκάησλ πγείαο 1 0,7 

Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ καζεηψλ θαη ηνπ εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ 1 0,7 

Γηα ηελ αζθάιεηα ησλ παηδηψλ 1 0,7 

Γηα ηελ έκπεηξε παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 1 0,7 

Γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ 1 0,7 

Γηα ηελ παξνρή πξψησλ βνεζεηψλ, αλ ρξεηαζηεί, απφ εθπαηδεπκέλα άηνκα 1 0,7 

Γηα ηελ παξνρή ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ - Γηα ηελ παξνρή ζεκηλαξίσλ ζε ζέκαηα πγείαο ζηνπο 

καζεηέο 
1 0,7 

Γηα ηελ πξνζθνξά πξψησλ βνεζεηψλ 1 0,7 
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Γηα ηελ ζσκαηηθή αθεξαηφηεηα ησλ καζεηψλ αιιά θαη ησλ εθπαηδεπηηθψλ 1 0,7 

Γηα ηελ ζσζηή εθπαίδεπζε ησλ καζεηψλ θαη ηελ αληηκεηψπηζε ησλ πξνβιεκάησλ πνπ έρνπλ 

ζρέζε κε ηελ πγεία ησλ καζεηψλ 
1 0,7 

Γηαηί γίλνληαη πνιινί ηξαπκαηηζκνί θαηά ηελ ιεηηνπξγία ηνπ ζρνιείνπ 1 0,7 

Γηαηί δελ έρνπκε ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα λα αληηκεησπίζνπκε έλα δχζθνιν πεξηζηαηηθφ 1 0,7 

Γηαηί είλαη γλψζηεο ηνπ αληηθεηκέλνπ θαη ζηελ αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ 1 0,7 

Γηαηί είλαη πνιιά ηα πεξηζηαηηθά παηδηψλ ηξαπκαηηζκέλσλ φπνπ απαηηείηαη άκεζε θξνληίδα 1 0,7 

Γηαηί εθηφο ηνπ φηη κπνξεί λα πξνιάβεη θάπνην πξφβιεκα ηαηξηθήο θχζεσο, είλαη πνιχηηκε 

θαη ε πξνιεπηηθή εθπαίδεπζε πνπ πξνζθέξεη 
1 0,7 

Γηαηί έρεη εηδηθέο γλψζεηο θαη γλσξίδεη θαιά πψο λα αληηκεησπίζεη ηελ θάζε πεξίπησζε 

μερσξηζηά 
1 0,7 

Γηαηί κπνξεί λα δψζεη ηηο πξψηεο βνήζεηεο ζε έλα αηχρεκα 1 0,7 

Γηαηί πάληνηε ν εμεηδηθεπκέλνο κπνξεί λα αληηκεησπίζεη θαιχηεξα έλα πεξηζηαηηθφ 1 0,7 

Γηαηί πνιιέο θνξέο ζψδνληαη δσέο 1 0,7 

Γηαηί πνιχ ζπρλά ε παξνπζία ζρνιηθνχ λνζειεπηή είλαη αλαγθαία επεηδή πνιχ ζπρλά ηα 

παηδηά ρηππνχλ 
1 0,7 

Γηαηί πξνθχπηνπλ δηάθνξα πεξηζηαηηθά θαηά ηε δηάξθεηα κίαο ζρνιηθήο ρξνληάο, ηα νπνία δελ 

κπνξνχκε πάληα λα αληηκεησπίζνπκε 
1 0,7 

Γηαηί ζηα ζπγθξνηήκαηα ησλ ζρνιείσλ θαζεκεξηλά αληηκεησπίδνπκε πεξηζηαηηθά πνπ 

ρξεηάδνληαη θξνληίδα εμεηδηθεπκέλε 
1 0,7 

Γηαηί ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά αηπρήκαηα 1 0,7 

Γηαηί ηα πξνβιήκαηα πξνθχπηνπλ θαζεκεξηλά 1 0,7 

Γηαηί ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ δελ έρεη ηηο απαξαίηεηεο γλψζεηο γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

ηέηνησλ πεξηζηαηηθψλ 
1 0,7 

Γηαηί ην ζρνιείν είλαη έλαο ρψξνο πνπ ζπκβαίλνπλ ζπρλά αηπρήκαηα 1 0,7 

Γηαηί ππάξρνπλ πνιιέο πεξηπηψζεηο πνπ ηα παηδηά εθηίζεληαη ζε θηλδχλνπο θαη ζπκβαίλνπλ 

αηπρήκαηα πνπ νη εθπ/θνί δελ κπνξνχλ λα αληηκεησπίζνπλ 
1 0,7 

Γεδνκέλνπ ηνπ κεγάινπ αξηζκνχ καζεηψλ ζην ζρνιηθφ ζπγθξφηεκα (πάλσ απφ 500 καζεηέο) 

ηα πεξηζηαηηθά κε καζεηέο γηα ηνπο νπνίνπο απαηηείηαη ηαηξηθή θξνληίδα είλαη πνιιά θαη 

θαζεκεξηλά 

1 0,7 

Γελ γλσξίδνπλ νη εθπ/θνί-δάζθαινη ηνλ ηξφπν ηεο άκεζεο θαη ζσζηήο ¨επέκβαζεο¨ζηελ 

θαζεκεξηλφηεηα ηεο ζρνιηθήο δσήο πνπ ζπκβαίλνπλ πνιιά πεξηζηαηηθά 
1 0,7 

Γελ κπνξεί λα είλαη παληαρνχ παξψλ ν θαζεγεηήο, αθφκα θαη εάλ είλαη εθπαηδεπκέλνο 1 0,7 

Γηφηη είλαη ν αξκφδηνο γηα λα αληαπεμέιζεη ζε πην ζνβαξά πεξηζηαηηθά πνπ δελ γλσξίδνπκε 

πψο λα ηα αληηκεησπίζνπκε νη ππφινηπνη εθπ/θνί 
1 0,7 

Γηφηη ε ζπλείπαξμε πνιιψλ αηφκσλ ζηνλ ίδην ρψξν επηβάιιεη ηελ δηθή καο εηνηκφηεηα γηα 

πεξηζηαηηθά ηα νπνία είλαη αλαπφθεπθην λα ππάξμνπλ 
1 0,7 

Γηφηη πνιιά αηπρήκαηα ρξεηάδνληαη εηδηθή αληηκεηψπηζε πνπ δελ δηαζέηνπλ ηα ζρνιεία 1 0,7 

Γηφηη ζπρλά κεηαμχ ησλ καζεηψλ ππάξρνπλ έθηαθηα πεξηζηαηηθά πνπ πξέπεη λα 

αληηκεησπηζηνχλ απφ εηδηθφ 
1 0,7 

Γηφηη ζπρλά ππάξρνπλ πεξηζηαηηθά καζεηψλ πνπ ηξαπκαηίδνληαη ( δηαζηξέκκαηα θ.α. ) 1 0,7 

Δίλαη απαξαίηεηε γηα ηηο πεξηπηψζεηο ρξνλίσο παζήζεσλ θαη αηπρεκάησλ ζην ρψξν ηνπ 

ζρνιείνπ 
1 0,7 

Δίλαη απνιχησο απαξαίηεηε δηφηη ζηελ θαζεκεξηλφηεηα ζηα ζρνιεία καο ζπκβαίλνπλ 

δηαθφξσλ εηδψλ πξνβιήκαηα πγείαο ζηα παηδηά καο, γεγνλφο πνπ θαζηζηά απαξαίηεηε ηελ 

παξνπζία ησλ ζρνιηθψλ λνζειεπηψλ 

1 0,7 

Δίλαη εθπαηδεπκέλνο θαη γλσξίδεη πψο λα ελεξγήζεη αθφκε θαη ζε έθηαθηεο πεξηπηψζεηο, θάηη 

πνπ απαηηεί ςπρξαηκία θαη εκπεηξία 
1 0,7 

Δίλαη πνιχ πηζαλφ λα ρξεηαζζνχλ άκεζα νη ππεξεζίεο ηνπ 1 0,7 

Δίλαη πνιχ ζπρλφ θαηλφκελν ηα αηπρήκαηα 1 0,7 

Δίλαη ζπρλά ηα πεξηζηαηηθά ζην ζρνιείν θαη πάληνηε θαιείηαη ν θπξίσο αξκφδηνο, ν 

γπκλαζηήο, πνπ φκσο δελ είλαη εηδηθφο 
1 0,7 

Δπεηδή παξνπζηάδνληαη πνιιά πεξηζηαηηθά φπνπ ρξεηάδνληαη γλψζεηο εηδηθέο γηα λα 

αληηκεησπηζηνχλ 
1 0,7 

Δπεηδή ππάξρεη πηζαλφηεηα είηε λα ζπκβεί θάπνην αηχρεκα, ηδηαίηεξα ζηα κηθξφηεξα παηδηά 1 0,7 
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θαηά ηε δηάξθεηα ηνπ δηαιείκκαηνο θαζψο παίδνπλ ή θάπνηνο καζεηήο λα ληψζεη μαθληθή 

αδηαζεζία πνπ απαηηεί αληίζηνηρεο γλψζεηο 

Έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη εκπεηξία πνπ δελ έρεη ην εθπαηδεπηηθφ πξνζσπηθφ 1 0,7 

Έρεη εμεηδηθεπκέλεο γλψζεηο θαη κπνξεί λα βνεζήζεη άκεζα ( δελ ράλεηαη πνιχηηκνο ρξφλνο 

κέρξη ηε κεηαθνξά ζην λνζνθνκείν) 
1 0,7 

Ζ εκπεηξία ελφο εμεηδηθεπκέλνπ είλαη πάληα ε θαιχηεξε 1 0,7 

Ζ ζπκκεηνρή ησλ εθπ/θψλ ζε ζρεηηθά πξνγξάκκαηα εθπ/ζεο δελ επαξθεί γηα ηελ 

αληηκεηψπηζε πεξηζηαηηθψλ ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ. Οη γλψζεηο πνπ παξέρνληαη δελ 

πξνιαβαίλνπλ λα αθνκνησζνχλ,πφζν κάιινλ λα ρξεζηκνπνηεζνχλ γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

θάπνηνπ πεξηζηαηηθνχ 

1 0,7 

Λφγσ αζθάιεηαο 1 0,7 

Λφγσ θαη κεγάινπ αξηζκνχ παηδηψλ πνπ θνηηνχλ ζην ζρνιείν θαη έρνπλ θάπνηα απφ απηά 

πξνβιήκαηα πγείαο 
1 0,7 

Λφγσ ζπρλήο πξφθιεζεο κηθξναηπρεκάησλ θαη έιιεηςε εκπεηξίαο 1 0,7 

Μεγάινο αξηζκφο αηφκσλ ζηνλ ζπγθεθξηκέλν ρψξν - Απμεκέλνη ηξαπκαηηζκνί 1 0,7 

Μπνξεί θάπνηα ζηηγκή λα ζπκβεί θάπνην ζνβαξφ αηχρεκα 1 0,7 

Να δίδνληαη πξψηεο βνήζεηεο θαη λα γίλνληαη καζήκαηα ζε εθπαηδεπηηθνχο θαη καζεηέο 1 0,7 

Ο Ννζειεπηήο έρεη ηηο θαηάιιειεο γλψζεηο θαη κπνξεί λα επέκβεη απνηειεζκαηηθά ζε 

πεξίπησζε αηπρήκαηνο ζην ζρνιείν 
1 0,7 

Οη εθπ/θνί αθφκε θαη αλ έρνπλ επηκφξθσζε δελ είλαη ζε ζέζε λα δηαρεηξηζηνχλ πνιιά 

πεξηζηαηηθά θαη ελδέρεηαη ζηελ πξνζπάζεηά ηνπο απηή λα βιάςνπλ αληί λα σθειήζνπλ ηνλ 

καζεηή 

1 0,7 

Οη ηξαπκαηηζκνί θαη ε εθδήισζε αζζέλεηαο είλαη ζπρλά θαηλφκελα 1 0,7 

Όηαλ είλαη πνιιά ηα παηδηά είλαη απμεκέλε ε πηζαλφηεηα αηπρήκαηνο 1 0,7 

Παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ 1 0,7 

Πεξηζηαηηθά ζπκβαίλνπλ ζηελ απιή ηνπο ζρνιείνπ 1 0,7 

Πηζηεχσ φηη είλαη απαξαίηεηε γηαηί έρεη εμεηδηθεπηεί ζηηο πξψηεο βνήζεηεο θαη κπνξεί λα 

επέκβεη ζε νπνηνδήπνηε πεξηζηαηηθφ 
1 0,7 

Πνιιέο θνξέο ρξεηάδεηαη εμεηδηθεπκέλε βνήζεηα 1 0,7 

Πξέπεη λα ππάξρεη θάπνηνο γηα λα πξνζθέξεη ηηο ΠΒ ζηελ πεξίπησζε αηπρήκαηνο-

ηξαπκαηηζκνχ, ν νπνίνο πξέπεη λα είλαη γλψζηεο ησλ πξψησλ βνεζεηψλ 
1 0,7 

Πξφθεηηαη γηα ζέκα ΕΧΖ 1 0,7 

Πξφιεςε - Παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ 1 0,7 

Πξνζθνξά άκεζεο βνήζεηαο - Δθπαίδεπζε ινηπνχ πξνζσπηθνχ 1 0,7 

Πξψηεο Βνήζεηεο - ελεκέξσζε - πξφιεςε 1 0,7 

αλ Δηδηθφ ρνιείν ζπλαληάκε ζπρλά πεξηζηαηηθά πνπ ζίγνπξα έλαο λνζειεπηήο ζα ηα 

αληηκεηψπηδε θαιχηεξα θαη ζα έθαλε θαη ην πξνζσπηθφ λα αηζζάλεηαη κεγαιχηεξε αζθάιεηα 
1 0,7 

ε επείγνπζα θαηάζηαζε ή φηαλ ρξεηαζζεί ζα ελεξγήζνπλ θαηάιιεια κε ηελ παξνρή 

εμεηδηθεπκέλεο βνήζεηαο 
1 0,7 

ε πεξίπησζε πνπ ζπκβεί θάηη λα είλαη ΑΜΔΖ ε αληηκεηψπηζε&ε παξνρή ΠΒ. ψζηε λα 

απνθεπρζεί κηα δπζάξεζηε επίπησζε ζηελ πγεία ηνπ παηδηνχ (ν ρξφλνο αληηκεηψπηζεο κπνξεί 

λα απνηειέζεη ζεκαληηθφ παξάγνληα ή λα απνβεί θαη κνηξαίνο) 

1 0,7 

ηελ Δηδηθή Αγσγή, φπνπ θαη εξγάδνκαη, πνιιά παηδηά θάλνπλ επηιεπηηθέο θξίζεηο ή 

ρξεηάδεηαη λα ηνπο ρνξεγεζεί θαξκαθεπηηθή αγσγή ζε ελέζηκε κνξθή 
1 0,7 

ηηο δχζθνιεο θαη επείγνπζεο πεξηπηψζεηο ρξεηάδνληαη εηδηθνί ζπλεξγάηεο 1 0,7 

ην πιαίζην νκαιήο ιεηηνπξγίαο ηνπ ζρνιείνπ θαη αζθάιεηαο ησλ καζεηψλ καο 1 0,7 

πκβαίλνπλ ζπρλά πεξηζηαηηθά 1 0,7 

πρλά ζπκβαίλνπλ αηπρήκαηα 1 0,7 

Σα παηδηά ρηππνχλ ζπρλά θαη ρξήδνπλ γεληθφηεξεο βνήζεηαο ζε πεξηφδνπο έμαξζεο ησλ 

ηψζεσλ 
1 0,7 

Σα πεξηζηαηηθά κηθξνηξαπκαηηζκψλ ησλ καζεηψλ, επηπφιαησλ ή κε, ζε έλα ζπγθξφηεκα 500 

καζεηψλ είλαη ζε θαζεκεξηλή βάζε 
1 0,7 

Σα ζρνιεία πηα έρνπλ πνιχ κεγάιν αξηζκφ καζεηψλ θαη ηα πεξηζηαηηθά πνπ ρξεηάδνληαη 

θξνληίδα είλαη πνιιά θαζεκεξηλά. Οη δε εθπ/θνί δελ είκαζηε εθπαηδεπκέλνη λα ηα 
1 0,7 
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αληηκεησπίζνπκε 

Τπάξρνπλ πεξηζηαηηθά πνπ δελ κπνξνχκε λα ηα αληηκεησπίζνπκε 1 0,7 

 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη ιφγνη γηα ηνπο νπνίνπο νη ζπκκεηέρνληεο δελ ζεσξνχλ 

απαξαίηεηε ηελ χπαξμε ρνιηθνχ λνζειεπηή: 

 

(Δάλ όρη) Γηαηί Ν % 

Αξθεί ε ελεκέξσζε θάπνησλ θαζεγεηψλ 1 0,7 

Αξθεί λα είλαη ελεκεξσκέλνη εθπαηδεπηηθνί θαη εηδηθά Γπκλαζηέο 1 0,7 

Γηαηί κε ηελ ππνρξεσηηθή παξακνλή καο ζην ζρνιείν 8 - 2, ν γλψζηεο πξψησλ 

βνεζεηψλ ζα είλαη πάληα ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 
1 0,7 

Γηαηί κπνξνχλ θάπνηνη εθπαηδεπηηθνί λα πξνζθέξνπλ ηηο πξψηεο βνήζεηεο 1 0,7 

Γηαηί ζηα 22 ρξφληα πνπ δηδάζθσ δελ έρσ - εγψ ηνπιάρηζηνλ - ζπλαληήζεη πεξηζηαηηθφ. 

Υξεηάδεηαη φκσο λα γλσξίδεη ΑΡΗΣΑ Α΄ Βνήζεηεο ν γπκλαζηήο, ν Γ/ληήο& ν 

Τπνδ/ληήο θαζψο θαη θάζε ρξφλν λα γίλεηαη επηκφξθσζε φινπ ηνπ πξνζσπηθνχ ΧΣΖ 

1 0,7 

Γελ είλαη ηφζν ζπρλά ηα πεξηζηαηηθά πνπ ρξήδνπλ παξέκβαζεο εηδηθνχ. Ίζσο θαιχηεξε 

&πεξηζζφηεξε ελεκέξσζε ηνπ εθπ. πξνζσπηθνχ λα αξθεί γηα ηελ αληηκεηψπηζε 

έθηαθησλ αλαγθψλ 

1 0,7 

Γηφηη ζεσξψ φηη πξέπεη λα ππάξμεη απαξαίηεηα ε εκπεηξία θαη ε γλψζε ζηηο Πξψηεο 

Βνήζεηεο ζαλ κάζεκα ζηα ζρνιεία θαη ζηνπο εθπ/θνχο 
1 0,7 

Γηφηη ην θξάηνο έρεη πησρεχζεη 1 0,7 

Δπαξθεί ε γλψζε παξνρήο ΠΒ απφ ηνπο εθπαηδεπηηθνχο 1 0,7 

Δπηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 1 0,7 

Ζ απάληεζή κνπ είλαη πάληα ελαξκνληζκέλε κε ηελ θαηάζηαζε ηεο ρψξαο. Πηζηεχσ 

πσο ε ζσζηή ελεκέξσζε - εθπαίδεπζε ησλ εθπ/θψλ αξθεί 
1 0,7 

Ζ ζρνιηθή κνλάδα είλαη κηθξή θαη ππάξρεη έιιεηςε εθπαηδεπηηθνχ πξνζσπηθνχ βαζηθψλ 

εηδηθνηήησλ 
1 0,7 

Λφγσ γεηηλίαζεο ηνπ ζρνιείνπ κε Κέληξν Τγείαο (ζπγθεθξηκέλν ζρνιείν) 1 0,7 

Μέγεζνο ζρνιείνπ, απφζηαζε απφ Κέληξν Τγείαο ή λνζνθνκείν 1 0,7 

Ο γπκλαζηήο γλσξίδεη ηελ παξνρή ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ 1 0,7 

Οη γλψζεηο ησλ γπκλαζηψλ είλαη αξθεηέο 1 0,7 

Σα πεξηζηαηηθά είλαη ζπάληα θαη κπνξνχλ λα εμππεξεηεζνχλ απφ ην ΔΚΑΒ 1 0,7 

Σα πεξηζηαηηθά πνπ ζπλαληνχκε κπνξνχλ λα αληηκεησπηζηνχλ απφ ην εθπαηδεπηηθφ 

πξνζσπηθφ 
1 0,7 

Τπάξρεη λνζνθνκείν γηα νηηδήπνηε ρξεηαζηεί 1 0,7 

Τπάξρεη Ννζνθνκείν δίπια 1 0,7 

Τπεξβνιηθφ 1 0,7 

Υξεηάδεηαη επηκφξθσζε ησλ εθπαηδεπηηθψλ ζηελ παξνρή Πξψησλ Βνεζεηψλ 1 0,7 

 

 

ηνλ παξαθάησ πίλαθα δίλνληαη νη απφςεηο ησλ ζπκκεηερφλησλ ζρεηηθά κε ην αλ κπνξεί  ην 

ζρνιείν λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ θαη κε πνηνλ ηξφπν: 
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Καηά ηε γλώκε ζαο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγωγή ηεο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνύ θαη κε πνηνλ ηξόπν 
Ν % 

1) Με ελεκεξσηηθή ζπδήηεζε ζε ζέκαηα πγείαο, 2) Με εηδηθά εθπ/θά πξνγξάκκαηα 

ζρεηηθά κε ηελ πγεία 
1 0,7 

Γηαηξνθή, άζθεζε, ηξφπνο δσήο 1 0,7 

Δλεκεξψλνληαο καζεηέο θαη γνλείο ζε ζέκαηα πγείαο κέζα απφ ελεκεξσηηθά 

ζεκηλάξηα απφ εηδηθνχο 
1 0,7 

Δλεκεξψζεηο γηα ηελ ζσζηή πξφιεςε, δηαηξνθή, ιίγα πξάγκαηα γηα βαζηθέο πξψηεο 

βνήζεηεο 
1 0,7 

Δλεκέξσζε 1 0,7 

Δλεκεξσηηθέο εθζηξαηείεο, πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο 1 0,7 

Θα έπξεπε λα ππάξρεη μερσξηζηφ κάζεκα γηα ηελ πγεία 1 0,7 

Θα πξέπεη ελδνζρνιηθά λα ειέγρεηαη ε πγεία ησλ παηδηψλ, ηα πεξηζζφηεξα δελ έρνπλ 

ηελ δπλαηφηεηα λα εμεηαζηνχλ απφ θάπνην γηαηξφ 
1 0,7 

Θα πξέπεη λα γίλνληαη ζεκηλάξηα ή κέζα ζηα project 1 0,7 

Ίζσο κε ηελ εθπφλεζε πξνγξακκάησλ Αγσγήο θαη Πξναγσγήο Τγείαο αλ θαη ε 

χπαξμε ελφο ζρεηηθνχ καζήκαηνο ζα ήηαλ ν θαιχηεξνο ηξφπνο 
1 0,7 

Με δηδαζθαιία, εξγαζηεξηαθά καζήκαηα απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ θαη ζπρλέο 

ελεκεξψζεηο ζε ζπιιφγνπο γνλέσλ γηα ηε ζεκαζία ηεο πξφιεςεο 
1 0,7 

Με δηνξγάλσζε εθδειψζεσλ ελεκεξσηηθνχ ραξαθηήξα ζε ζέκαηα πγείαο, κε ηε 

δεκηνπξγία εζεινληηθψλ νκάδσλ απφ καζεηέο & εθπ/θνχο γηα ηε ζηήξημε αηφκσλ πνπ 

αληηκεησπίδνπλ ζέκαηα πγείαο 

1 0,7 

Με εηδηθφ κάζεκα θαη πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο 1 0,7 

Με εηζαγσγή εηδηθνχ καζήκαηνο θαη κε ππνρξεσηηθά πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο 1 0,7 

Με εθπαίδεπζε ζηελ πξφιεςε θαη ζηηο Α΄ Βνήζεηεο 1 0,7 

Με ελεκέξσζε 2 1,3 

Με ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ 1 0,7 

Με επηκφξθσζε εθπαηδεπηηθψλ 1 0,7 

Με θαηάιιεια καζήκαηα ή ελφηεηεο καζεκάησλ θαη κε ελεκεξψζεηο ζε ηαθηά 

δηαζηήκαηα 
1 0,7 

Με νκηιίεο θαη ζπδεηήζεηο πάλσ ζε δηάθνξα ζέκαηα πγείαο πνπ ελδηαθέξνπλ θπξίσο 

γνλείο θαη καζεηέο 
1 0,7 

Με πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο 1 0,7 

Με ζεκηλάξηα ζηνπο καζεηέο απφ εηδηθνχο 1 0,7 

Με ζεκηλάξηα, πξνγξάκκαηα πγείαο… 1 0,7 

Με ζπλερή ελεκέξσζε θαη παξνπζία εμεηδηθεπκέλνπ πξνζσπηθνχ 1 0,7 

Με ζπζηεκαηηθή δηδαζθαιία ηαηξηθψλ γλψζεσλ ( παζνινγίαο ) ή ηνπιάρηζηνλ πξψησλ 

βνεζεηψλ αληί ινγνηερλίαο ή ζξεζθεπηηθψλ 
1 0,7 

Με ζπζηεκαηηθή ελεκέξσζε 1 0,7 

Με ζρεηηθή ελεκέξσζε 1 0,7 

Με ζσζηέο ππνδνκέο θαη θαηάξηηζε ζε ζέκαηα πγείαο 1 0,7 

Με ηε ζσζηή εθπαίδεπζε κπνξεί λα ζπκβάιιεη ην ζρνιείν ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο 

ελφο πιεζπζκνχ 
1 0,7 

Με ηελ δηνξγάλσζε ζεκηλαξίσλ θαη ηελ έληαμε ησλ γλψζεσλ γηα πξψηεο βνήζεηεο σο 

βαζηθφ κάζεκα εθπαίδεπζεο 
1 0,7 

Με ηελ εθπαίδεπζε ζ΄απηά ηα ζέκαηα ησλ καζεηψλ/ηξηψλ νη νπνίνη είλαη νη απξηαλνί 

πνιίηεο 
1 0,7 

Με ηελ ελεκέξσζε θαη κε εηδηθνχο λνζειεπηέο 1 0,7 

Με ηελ ελεκέξσζε κπνξνχκε λα πξνζέρνπκε θαιχηεξα ηελ πγείαο καο 1 0,7 

Με ηελ επαηζζεηνπνίεζε ησλ παηδηψλ ζε ζέκαηα πγείαο 1 0,7 

Με ηελ θαηάιιειε αγσγή πνπ ζα πεξηιακβάλεη δηαηξνθή, άζθεζε, πξφιεςε γηα 

λνζήκαηα θιπ 
1 0,7 

Με ηελ παξνρή εθπαηδεπηηθψλ εξγαιείσλ ζρεηηθά κε ηηο Πξψηεο Βνήζεηεο 1 0,7 
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Με ηελ πνιχπιεπξε ελεκέξσζε 1 0,7 

Μεξηθψο κφλν, κέζα απφ ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ πξνψζεζε ζπλεζεηψλ ( γηα ζσζηή 

δηαηξνθή, πξφιεςε θιπ ) 
1 0,7 

Μέζα απφ δηδαθηηθή δηαδηθαζία, νκηιίεο, ζεκηλάξηα θιπ 1 0,7 

Μέζα απφ ηε δηδαζθαιία Βηνινγίαο, Φπζηθήο Αγσγήο θαη Οηθηαθήο Οηθνλνκίαο 1 0,7 

Μπνξεί αλακθηζβήηεηα, κε ην ΚΕ (ρνιηθή θαη Κνηλσληθή Εσή)  π.ρ. θξνληίδσ ηνλ 

εαπηφ κνπ, πξψηεο βνήζεηεο, δηαηξνθηθέο αλάγθεο, είλαη νη γλψζεηο πνπ ηνπο 

παξέρνληαη ζηελ Α΄ ηάμε 

1 0,7 

Μπνξεί κε ζπλερείο ελεκεξψζεηο 1 0,7 

Μπνξεί κε ηελ δηάρπζε ηεο γλψζεο, ελεκέξσζεο  θαη πιεξνθφξεζεο  θαζψο θαη 

εηδηθψλ πξνγξακκάησλ 
1 0,7 

Μπνξεί κε ηελ εθπαίδεπζε ζε αληίζηνηρα ζέκαηα 1 0,7 

Μπνξεί κέζα απφ ηα καζήκαηα Αγσγήο Τγείαο απφ εηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ 1 0,7 

Μπνξεί λα δψζεη ηηο βαζηθέο αξρέο γηα ηελ θαζεκεξηλή πξνζσπηθή πγεία 1 0,7 

Μπνξεί λα ζπκβάιιεη θαη κε ηελ εηζαγσγή ζρεηηθνχ καζήκαηνο ζην σξνιφγην 

πξφγξακκα 
1 0,7 

Μπνξεί λα ζπκβάιιεη κε πξνιεπηηθή ηαηξηθή, γλψζεηο δηαηξνθήο θαη πγηεηλψλ 

ζπλεζεηψλ 
1 0,7 

Μπνξεί λα ζπκβάιιεη κε ζσζηή, έγθπξε ελεκέξσζε θαη πξφιεςε αζζελεηψλ, ηήξεζε 

θαλφλσλ πγηεηλήο 
1 0,7 

Μπνξεί λα ζπκβάιιεη κε ηελ εηζαγσγή εηδηθνχ καζήκαηνο ζην εβδνκαδηαίν 

πξφγξακκα ησλ καζεηψλ θαη κε ηελ ζπλερή εθπαίδεπζε ησλ θαζεγεηψλ (κέζσ 

ζεκηλαξίσλ) 

1 0,7 

Μπνξεί λα ζπκβάιιεη κε ηνλ ηξφπν ηεο ελεκέξσζεο ησλ καζεηψλ σο πξνο θάπνηεο 

βαζηθέο έλλνηεο 
1 0,7 

Μπνξεί λα ζπκβάιιεη κέζσ ησλ καζεκάησλ πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά 1 0,7 

Μπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ γηαηί εθπαηδεχεη ηα 

παηδηά πάλσ ζε βαζηθά ζέκαηα αληηκεηψπηζεο δηαθφξσλ πεξηζηαηηθψλ 
1 0,7 

Μπνξεί λα ζπκβάιιεη. Δίλαη θαιφ νη καζεηέο λα εμνηθεηψλνληαη κε ηελ παξνρή 

πξψησλ βνεζεηψλ πνπ ζα ηνπο ρξεηαζηνχλ ζηε δσή ηνπο 
1 0,7 

Μπνξεί ην ζρνιείν λα ζπκβάιιεη κέζσ ησλ ζρνιηθψλ ζπγγξακκάησλ, 

βηληενπξνβνιψλ, επίζθεςε εηδηθψλ ζε πξνγξάκκαηα εθπαίδεπζεο Πξψησλ Βνεζεηψλ 

ζην ρψξν ηνπ ζρνιείνπ 

1 0,7 

Μπνξεί, γηαηί δηδάζθεη ηελ θαιή πγηεηλή ζηα παηδηά θαη ηα πξνζηαηεχεη κέζσ ηεο 

γλψζεο, πξάγκα πνπ ζα ην δηαησλίζνπλ αξγφηεξα 
1 0,7 

Μπνξεί, ζηνλ ηνκέα πξφιεςεο - ελεκέξσζεο 1 0,7 

Μπνξεί: πξνιεπηηθά - ελεκεξσηηθά 1 0,7 

Ναη 11 7,4 

Ναη θπζηθά 1 0,7 

Ναη, αλ έρνπκε κάζεη ηα παηδηά λα δίλνπλ ζεκαζία θαη πξνζνρή ζην λα έρνπλ θαιή 

πγεία 
1 0,7 

Ναη, ελεκέξσζε 1 0,7 

Ναη, θπξίσο κε ηελ ελεκέξσζε 1 0,7 

Ναη, κε δηάθνξεο νκηιίεο - ζεκηλάξηα 1 0,7 

Ναη, κε ελεκεξψζεηο 1 0,7 

Ναη, κε ελεκεξψζεηο θαη απνθπγή παληθνχ 1 0,7 

Ναη, κε ελεκεξψζεηο ησλ εξγαδφκελσλ θαη ζεκηλάξηα γηα ηελ πξφιεςε θαη ηε γλψζε 

ΠΒ 
1 0,7 

Ναη, κε ελεκέξσζε 2 1,3 

Ναη, κε ελεκέξσζε απφ εηδηθνχο, πξνγξάκκαηα 1 0,7 

Ναη, κε ελεκέξσζε θαη εθπαίδεπζε (ζεκηλάξηα ζε ηαθηά ρξνληθά δηαζηήκαηα θαη 

ελεκέξσζε ζε βάζε ζρνιηθνχ έηνπο) 
1 0,7 

Ναη, κε ελεκέξσζε πεξί πξφιεςεο 1 0,7 
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Ναη, κε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ αιιά θαη κέζσ ησλ νηθνγελεηψλ ηνπο 1 0,7 

Ναη, κε ελεκέξσζε ησλ καζεηψλ θαη κε ηε δηδαζθαιία καζεηψλ, ζπκκεηνρήο ησλ 

καζεηψλ ζε πξνγξάκκαηα θιπ 
1 0,7 

Ναη, κε ελεκεξσηηθά πξνγξάκκαηα 1 0,7 

Ναη, κε εκεξίδεο θαη ζεκηλάξηα 1 0,7 

Ναη, κε θαιέο πξαθηηθέο πνπ δεκηνπξγνχλ ζπλήζεηεο πγείαο 1 0,7 

Ναη, κε καζήκαηα θαη ζεκηλάξηα 1 0,7 

Ναη, κε ζπλερείο επηκνξθψζεηο (ζεκηλάξηα) ησλ εξγαδφκελσλ γηα λα ππάξρεη πξφιεςε 1 0,7 

Ναη, κε ηα αλάινγα εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα 1 0,7 

Ναη, κε ηελ δηαξθή ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ, απφ ππεχζπλα άηνκα, ζε εηδηθέο 

ζπλεδξίεο 
1 0,7 

Ναη, κε ηελ εθπαίδεπζε ζηελ πξφιεςε 1 0,7 

Ναη, κε ηελ ελεκέξσζε 1 0,7 

Ναη, κε ηελ ελεκέξσζε γηα ηελ πξνιεπηηθή πγηεηλή 1 0,7 

Ναη, κε ηελ νξγάλσζε θαη δεκηνπξγία πξνγξακκάησλ πάλσ ζε ζέκαηα πγείαο 1 0,7 

Ναη, κέζα απφ ηε δηδαζθαιία π.ρ. ζηελ Οηθηαθή Οηθνλνκία 1 0,7 

Ναη, κέζα απφ ηε ζσζηή ελεκέξσζε θαη φρη απνιχνληαο ηνπο εθπαηδεπηηθνχο ηνπ 

Σνκέα Τγείαο θαη Πξφλνηαο 
1 0,7 

Ναη, κέζα απφ ηελ αλαβάζκηζε ηνπ αλαιπηηθνχ πξνγξάκκαηνο & ησλ καζεκάησλ ηεο 

ζσκαη. αγσγήο, Βηνινγίαο, Οηθ. Οηθνλνκίαο &άιισλ γλσζηηθψλ αληηθεηκέλσλ θαζψο 

& δηαθφξσλ δξάζεσλ (ελεκέξσζε απφ εηδηθνχο, ζεκηλάξηα, επηκφξθσζε ζε ζέκαηα 

πγείαο θιπ) 

1 0,7 

Ναη, κέζα απφ ην κάζεκα ηεο γπκλαζηηθήο θαη ηα πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο (γηα 

δηαηξνθή, άζιεζε, θαιέο ζπλήζεηεο θιπ) 
1 0,7 

Ναη, κέζσ ηεο γλψζεο πνπ πξνζθέξεη γηα αζζέλεηεο ηνγελείο ή φρη 1 0,7 

Ναη, κέζσ ηεο επηκφξθσζεο θαη ηεο ελεκέξσζεο ζην ζπγθεθξηκέλν ζέκα 1 0,7 

Ναη, κπνξεί κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηε ζσζηή θαζνδήγεζε ψζηε λα πξνιακβάλνληαη 

άζρεκεο θαηαζηάζεηο 
1 0,7 

Ναη, πξέπεη λα γίλνληαη καζήκαηα Αγσγήο Τγείαο ψζηε ηα παηδηά απφ κηθξή ειηθία λα 

πηνζεηνχλ ζσζηνχο ηξφπνπο ζπκπεξηθνξάο γηα ηελ ςπρηθή θαη ζσκαηηθή ηνπο πγεία 
1 0,7 

Ναη, πρ κε ηελ ελεκέξσζε ησλ παηδηψλ ζηα πιαίζηα ζρεηηθψλ πξνγξακκάησλ 1 0,7 

Ναη: -Πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο - Γηδαθηηθέο επηζθέςεηο ζε αλάινγνπο ρψξνπο - 

δξάζεηο 
1 0,7 

Ναη: α) Μέζα απφ θάπνηα καζήκαηα πνπ ήδε ππάξρνπλ ζην πξφγξακκα ζπνπδψλ, β) 

Με πξνγξάκκαηα Αγσγήο Τγείαο, γ) Με ηαθηηθέο ελεκεξψζεηο ησλ καζεηψλ-ηξηψλ 

απφ εμεηδηθεπκέλν πξνζσπηθφ (π.ρ. Ννζειεπηέο - ηξηεο) 

1 0,7 

Ναη. 1) Δλεκέξσζε, 2) Ζκεξίδεο, 3) Οκηιίεο, 4) Δπηζθέςεηο ζε ρψξνπο πγείαο 1 0,7 

Ναη. Αγσγή Τγείαο, Γηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο θα 1 0,7 

Ναη. Δλεκέξσζε - Πξφιεςε 1 0,7 

Ναη. Με ελεκέξσζε & πξφιεςε 1 0,7 

Ναη. Με ελεκέξσζε ησλ θαζεγεηψλ, ησλ καζεηψλ θαη ησλ γνλέσλ απφ εηδηθνχο 

πξψησλ βνεζεηψλ θαη πγηεηλήο 
1 0,7 

Ναη. Με ηελ ελεκέξσζε απφ πξνγξάκκαηα πγείαο αιιά θαη κε ηελ εθπαίδεπζε πάληα 1 0,7 

Ναη. Με ηελ θαζηέξσζε ηνπ καζήκαηνο ησλ Πξψησλ Βνεζεηψλ 1 0,7 

Ναη. Πξνζθαιψληαο εηδηθνχο λα κηιήζνπλ ζηα παηδηά θαη κε ελεκέξσζε απφ ηνπο 

θαζεγεηέο ηνπο 
1 0,7 

Όρη 2 1,3 

Πέξα απφ ηα καζήκαηα πνπ δηδάζθνληαη ηα παηδηά κε χιε ζρεηηθή ηεο πγείαο θαη ηνπ 

πεξηβάιινληνο, είλαη επίζεο ζεκαληηθή θαη ε ελεκέξσζή ηνπο απφ θνξείο πνπ έρνπλ 

αλαπηχμεη εμεηδηθεπκέλε δξάζε 

1 0,7 

Πνιιαπινχο 1 0,7 

Πξέπεη, αιιά δελ μέξσ κε πνην ηξφπν δεδνκέλεο ηεο πίεζεο ρξφλνπ πνπ 1 0,7 
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αληηκεησπίδνπλ νη εθπαηδεπηηθνί γηα ηελ θάιπςε ηεο χιεο ησλ καζεκάησλ ηνπο 

Πξνζθνξά γλψζεο ζηνπο καζεηέο, επαηζζεηνπνίεζε ηνπ πιεζπζκνχ γηα ζέκαηα 

πγείαο κέζσ ηεο ελεκέξσζεο 
1 0,7 

αθέζηαηα. Απνθηψληαο ζσζηέο δηαηξνθηθέο ζπλήζεηεο, επαθή κε ηελ άζθεζε θαη ηα 

ζπνξ 
1 0,7 

ε κεγάιν βαζκφ, κε ηελ ελεκέξσζε θαη ηελ παξνρή ζρεηηθψλ γλψζεσλ γηα δηάθνξα 

ζέκαηα πγείαο 
1 0,7 

εκηλάξηα ελεκέξσζεο απφ εηδηθνχο 1 0,7 

πκβάιιεη, κε παξνπζηάζεηο & ζπδεηήζεηο κε ηνπο καζεηέο 1 0,7 

Σν Γεκνηηθφ ίζσο 1 0,7 

Σν ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγσγή ηεο πγείαο ηνπ πιεζπζκνχ αλ 

δηδάμνπκε ζηα παηδηά κεζφδνπο πξφιεςεο θαη ηξφπνπο παξνρήο Πξψηεο Βνήζεηαο 
1 0,7 

Σν ζρνιείν ζπλήζσο ελεκεξψλεηαη γηα ζέκαηα πνπ αθνξνχλ ηε δεκφζηα πγεία & κε 

ηε ζεηξά ηνπ ελεκεξψλεη - εθπαηδεχεη ηνπο καζεηέο/ηξηεο θαη ελεκεξψλεη θαη ηνπο 

γνλείο 

1 0,7 

Φπζηθά θαη κπνξεί λα ζπκβάιεη κε ηελ αγσγή πγείαο πνπ ρξεηάδεηαη λα παξέρεη 1 0,7 

Φπζηθά κπνξεί λα ζπκβάιιεη κέζα απφ εηδηθά πξνγξάκκαηα αγσγήο πγείαο θαη κέζα 

απφ εμεηδηθεπκέλα καζήκαηα πνπ ζα ηα δηδάζθεη εηδηθά θαη κφλν ζρνιηθφο 

λνζειεπηήο 

1 0,7 

Φπζηθά. Μέζα απφ εθπαηδεπηηθά πξνγξάκκαηα, πγείαο γηα παξάδεηγκα, ηα παηδηά ζα 

κπνξνχζαλ λα πηνζεηήζνπλ κηα λννηξνπία πξφιεςεο 
1 0,7 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 95 

ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗΗΙ: Δξσηεκαηνιφγην, Άδεηα δηεμαγσγήο έξεπλαο 

 

 

ΑΞΙΟΛΟΓΗΗ ΓΝΩΔΩΝ  ΠΡΩΣΩΝ ΒΟΗΘΔΙΩΝ Δ ΠΡΟΩΠΙΚΟ 

ΥΟΛΔΙΩΝ ΓΔΤΣΔΡΟΒΑΘΜΙΑ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ 

 

Απηό ην εξωηεκαηνιόγην ζρεδηάζηεθε γηα λα αμηνινγήζεη ηε γλώζε ηνπ 

Δθπαηδεπηηθνύ Πξνζωπηθνύ ζηηο Σρνιηθέο Μνλάδεο  Γεπηεξνβάζκηαο Δθπαίδεπζεο 

ηνπ Ννκνύ Λαθωλίαο. Παξαθαιώ απαληήζηε ζε όιεο ηηο εξωηήζεηο ζεκεηώλνληαο 

κόλν έλα θνπηί θάζε θνξά, εθηόο ηωλ  πεξηπηώζεωλ πνπ θαζνξίδεηαη θάηη 

δηαθνξεηηθό. 

 

1.  Φύιν  

             Άλδξαο     

             Γπλαίθα   

 

2.  Ηιηθία   

              θάηω από 25      

25-34  

35-44  

45-54   

               πάλω από 55     

 

3.  Οηθνγελεηαθή θαηάζηαζε: 

            Άγακνο /ε                                          

            Έγγακνο /ε                                       

            Γηαδεπγκέλνο /ε, ζε δηάζηαζε      

            άιιν (παξαθαιώ πξνζδηνξίζηε)    

  

 

4.  Τη εθπαίδεπζε δηαζέηεηε; 

               Παλεπηζηεκηαθή (ΠΔ)     

               Τερλνινγηθή (ΤΔ)              
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               Γεπηεξνβάζκηα (ΓΔ)         

               Υπνρξεωηηθή (ΥΔ)             

 

5.  Έρεηε άιιεο ζπνπδέο ή εμεηδηθεύζεηο; 

             Ναη   

             Όρη   

 

α. –  (Δάλ λαη) Πνηεο είλαη απηέο; (παξαθαιώ ζπκπιεξώζηε νπνηνδήπνηε ζρεηηθό) 

        Γίπιωκα                                                                           

             Σε πνην αληηθείκελν;   

        Πηπρίν                                                                              

             Σε πνην αληηθείκελν;   

        Μεηαπηπρηαθό Γίπιωκα Δηδίθεπζεο (Master)        

             Σε πνην αληηθείκελν;   

        Γηδαθηνξηθό Γίπιωκα (PhD)                                      

             Σε πνην αληηθείκελν;   

        Άιιν                                                                                 

 

6. Σην παξόλ ρξνληθό δηάζηεκα ζπνπδάδεηε γηα ηελ απόθηεζε θάπνηνπ ηίηινπ 

ζπνπδώλ; 

       

            Ναη      

            Όρη      

 

α. –  (Δάλ λαη) Σε πνην πεδίν ζπνπδάδεηε;  

 

 

 

 

7.  Σε  πνηα θαηεγνξία ζρνιηθνύ πξνζωπηθνύ αλήθεηε; 

           Δθπαηδεπηηθό Πξνζωπηθό     

           Δηδηθό Δθπαηδεπηηθό 



 97 

           Πξνζωπηθό                               

           Δηδηθό Βνεζεηηθό  

           Πξνζωπηθό                               

 

8.  Σε πνηνλ θιάδν αλήθεηε ζπγθεθξηκέλα;   

                                                                                   

   

9.  Πόζν ρξνληθό δηάζηεκα εξγάδεζηε ζηελ παξνύζα εξγαζία ζαο; 

                Φξόληα  _____________             Μήλεο  _____________ 

 

10. Καηά ηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο ζαο ππεξεζίαο ζπκκεηείραηε ζε θάπνην/α 

πξόγξακκα/ηα εθπαίδεπζεο ζε Πξώηεο Βνήζεηεο; 

                Ναη                  

                Όρη   

 

11. Έρεηε θάπνηα εκπεηξία παξνρήο Πξώηωλ Βνεζεηώλ ζηε δηάξθεηα ηεο ζρνιηθήο 

ζαο ππεξεζίαο; 

                Ναη                  

                Όρη   

 

 

α. –  (Δάλ λαη) Πνπ ζπλέβε ην πεξηζηαηηθό;  

                ζην ρώξν ηνπ ζρνιείνπ                  

                ζε εμωζρνιηθή δξαζηεξηόηεηα    

                θαη ζηα δπν                                        

 

 

12. Πηζηεύεηε όηη ε ύπαξμε ζρνιηθνύ λνζειεπηή είλαη απαξαίηεηε;  

                Ναη                  

                Όρη   

 

  α. –  (Δάλ λαη) Γηαηί;  
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___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 

 

  β. –  (Δάλ όρη) Γηαηί;  

 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

__________ 

 

13. Καηά ηε γλώκε ζαο ην ζρνιείν κπνξεί λα ζπκβάιιεη ζηελ πξναγωγή ηεο πγείαο 

ηνπ πιεζπζκνύ θαη κε πνηνλ ηξόπν; 

___________________________________________________________________________

___________________________________________________________________________

______ 
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αο επραξηζηώ πνιύ γηα ηελ ζπκπιήξωζε ηνπ εξωηεκαηνινγίνπ. 

Παξαθαιώ ειέγμηε αλ έρεηε ζπκπιεξώζεη όιεο ηηο εξωηήζεηο. 
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----- Πξνσζεκέλν κήλπκα ----- 

Από: Marianthi Alexandropoulou <malexan@nurs.uoa.gr> 

Πξνο: ""Γεσξγία Μπνπηζηθάξε"" < gboutsikari@yahoo.gr>  

ηάιζεθε: 12:35 κ.κ. Κπξηαθή, 16 Ηνπλίνπ 2013 

Θέκα: Re: Δξσηεκαηνιφγην Γηπισκαηηθήο Δξγαζίαο 

 

Καιεκέξα θα Μπνπηζηθάξε, 

 

αο επραξηζηψ πνιχ γηα ηελ πξνηίκεζε ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ. Αξρηθά λα ζαο 

ελεκεξψζσ φηη ην εξσηεκαηνιφγην απνηειείηαη απφ 25 εξσηήζεηο πνπ αθνξνχλ 

ζε βαζηθέο γλψζεηο πξψησλ βνεζεηψλ. Αλαπηχρζεθε γηα ηηο αλάγθεο ηεο 

δηδαθηνξηθήο κνπ δηαηξηβήο κε ζηνηρεία: 

 

Αιεμαλδξνπνχινπ Μ. (2010) Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνγξάκκαηνο 

αγσγήο πγείαο πξψησλ βνεζεηψλ ζε πξνζσπηθφ ζρνιείσλ εηδηθήο αγσγήο. 

Γηδαθηνξηθή Γηαηξηβή. Σκήκα Ννζειεπηηθήο. Δζληθφ θαη Καπνδηζηξηαθφ 

Παλεπηζηήκην Αζελψλ. Αζήλα. 

 

Γεκνζίεπζε: 

Alexandropoulou M (2013) Evaluating a health educational first aid program 

for special education school personnel: a cluster randomised trial. 

International Journal of Caring Sciences 6(1):115-126 

 

Ζ αμηνπηζηία ειέγρνπ-επαλειέγρνπ απέδσζε rs=0.92 (p<.000) θαη ζπληειεζηή 

εζσηεξηθήο ζπλνρήο Cronbach’s α 0.79. Ζ αλάπηπμε θαη αμηνιφγεζε ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ πξφθεηηαη λα δεκνζηεπζεί ζην IJCS (πηζαλφηαηα ζηνλ ηφκν 6, 

ηεχρνο 3, 2013): 

 

Alexandropoulou M (2013) Development and testing of the School Staff First 

Aid Knowledge Test (SSFAKT). International Journal of Caring Sciences 

6(3):xxx (Under publication) 

 

ε πεξίπησζε πνπ ζπλερίδεη λα ζαο ελδηαθέξεη θαη ηθαλνπνηεί ηηο αλάγθεο 

ηεο δηπισκαηηθήο ζαο, ζαο δίλσ ηελ άδεηα λα ην ρξεζηκνπνηήζεηε κε ηελ 

πξνυπφζεζε λα αλαθέξεηε ηα ζηνηρεία ηνπ SSFAKT ζηε βηβιηνγξαθία ηεο 

δηπισκαηηθήο ζαο θαη ζηε βηβιηνγξαθία πηζαλήο δεκνζίεπζεο. 

 

Δπίζεο, ζα ήζεια λα κνπ πείηε ζε πνην αθξηβψο πξφγξακκα ζπνπδάδεηε, ηνλ 

ηίηιν ηεο δηπισκαηηθήο ζαο, θαζψο θαη ηα ζηνηρεία ηνπ επηβιέπνληα θαζεγεηή 

ζαο. 

 

Δίκαη ζηε δηάζεζή ζαο γηα νπνηαδήπνηε δηεπθξίλεζε ή βνήζεηα. Καιή επηηπρία 

ζηελ εξγαζία ζαο. 

 

Με ηηκή, 

 

Μ. Αιεμαλδξνπνχινπ 
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> Καιεκέξα θα Αιεμαλδξνπνχινπ! 

>   

> Ολνκάδνκαη Μπνπηζηθάξε Γεσξγία θαη ζπνπδάδσ ζην ΠΜ ηνπ Σκήκαηνο 

> Ννζειεπηηθήο ηνπ Παλ. Πεινπνλλήζνπ ζηε 

>   

> πάξηε .  Έρσ δεη ζην δηαδίθηπν ηελ Γηπισκαηηθή ζαο εξγαζία κε ηίηιν " 

> Αμηνιφγεζε απνηειεζκαηηθφηεηαο πξνγξάκκαηνο 

>   

> Αγσγήο Τγείαο Πξψησλ Βνεζεηψλ ζε πξνζσπηθφ ζρνιείσλ Δηδηθήο Αγσγήο "  θαη 

> ζαο παξαθαιψ λα κνπ επηηξέςεηε ηελ άδεηα 

>   

> ρξήζεο ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πξνθεηκέλνπ λα ην ρξεζηκνπνηήζσ ζηελ 

> Γηπισκαηηθή κνπ εξγαζία. 

>   

>   

>   

>                                                                                

>           Με εθηίκεζε, 

>   

>                                                                           

>                                                                            

> Μπνπηζηθάξε Γεσξγία, ΠΔ 18.11 
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ ΗV: Δπηζηεκνληθή Δξγαζία, Αλαξηεκέλε Αλαθνίλσζε ζε Διιεληθφ    

Ννζειεπηηθφ πλέδξην (Βηβιίν Πεξηιήςεσλ)  
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ΠΑΡΑΡΣΖΜΑ V: ΔΠΗΓΔΗΞΖ ΚΑΡΠΑ Δ ΠΑΗΓΗΑ ΚΑΗ ΔΝΖΛΗΚΔ (ΗΔ Λίηζαο, 2010) 
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