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ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΑ ΑΔΑΜΟΥ 

Βουλευτής Β′ Θεσσαλονίκης – ΜέΡΑ 25 

 

Θεσσαλονίκη, 17/02/2021 

 
 
 

ΕΡΩΤΗΣΗ 

 

Προς: Την Υπουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, κα. Νίκη Κεραμέως 

 

Θέμα: Άμεση ανάγκη για εγκατάσταση μόνιμων ιατρείων και για τοποθέτηση 

ιατρικού – νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού στα σχολεία 

 

Αξιότιμη κα. Υπουργέ. 

 

Όπως γνωρίζετε, τα σχολεία της χώρας μας αποτελούν τους χώρους με τη 

μεγαλύτερη καθημερινή παρουσία ατόμων, σε σχάση με κάθε άλλη υπηρεσία που 

παρέχει το Κράτος. Η λειτουργία των σχολείων εν μέσω της πρωτοφανούς 

υγειονομικής κρίσης που βιώνει η ελληνική κοινωνία, όπως είναι προφανές, 
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συνοδέυεται από σοβαρά προβλήματα, τα οποία πολλές φορές έχουν τραγική 

κατάληξη. 

Εν όψει της εσωτερικής και εξωτερικής αξιολόγησης των σχολικών μονάδων, 

αντιλαμβανόμαστε ότι για ακόμα μία φορά, η Κυβέρνηση υπερθεματίζει τα 

προβλήματα που καθημερινά προκύπτουν στα σχολεία, ως συνέπεια της «ατομικής 

ανευθυνότητας» των μαθητών/μαθητριών ή των δασκάλων. Παρά την 

επικοινωνιακή αυτή προσπάθεια εκλογίκευσης της κατάστασης, είναι απολύτως 

σαφές ότι αποκρύπτονται οι σοβαρές ευθύνες του Υπουργείου σχετικά με τον 

μεγάλο αριθμό μαθητών/μαθητριών ανά αίθουσα, την υποβάθμιση σχολικών 

δομών, την έλλειψη προγραμματισμού συχνών μαζικών διαγνωστικών τεστ και την 

ανεπάρκεια σε αναπληρωτές για την κάλυψη όλων των απαραίτητων αναγκών σε 

όλες τις ειδικότητες και σε όλες τις δομές.   

Ωστόσο, ίσως η σημαντικότερη ευθύνη του Υπουργείου αφορά στην επίμονη 

άρνησή του για στελέχωση όλων των σχολικών μονάδων με ιατρικό και 

νοσηλευτικό προσωπικό, το οποίο, πέρα από την προφανή του χρησιμότητα  για την 

εποπτεία των υγειονομικών συνθηκών και την επίβλεψη της τήρησης των μέτρων 

στα σχολεία, θα λειτουργούσε παράλληλα και ως ανάχωμα στην εκδήλωση 

τραγικών περιστατικών, όπως αυτό του πρόσφατου θανάτου του 9χρονου κοριτσιού 

από το Βόλο, από αλλεργικό σοκ. 

Μετά από την εκδήλωση αλλεργικών συμπτωμάτων, η 9χρονη μεταφέρθηκε 

εσπευσμένα στο Κέντρο Υγείας Βελεστίνου, ενώ κινητή μονάδα από το ΕΚΑΒ 

Βόλου έφτανε στο Βελεστίνο για τη μεταφορά της στο Νοσοκομείο Βόλου. Επί 

τρεις ώρες στο Αχιλλοπούλειο, γιατροί όλων των ειδικοτήτων, έδωσαν πραγματική 

μάχη για να σώσουν το παιδί. Το κοριτσάκι υπέστη τέσσερις καρδιακές ανακοπές, 

μέχρι να καταφέρουν οι γιατροί να σταθεροποιήσουν την κατάσταση και να δοθεί 
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εντολή για επείγουσα διακομιδή στο Ιπποκράτειο Νοσοκομείο Παίδων στη 

Θεσσαλονίκη. Παρά τις επίμονες προσπάθειες των γιατρών να «ξυπνήσουν» τη 

μικρή που ήταν σε μηχανική υποστήριξη, ο οργανισμός της δεν αντέδρασε και έτσι, 

η 9χρονη δυστυχώς έφυγε από τη ζωή, βυθίζοντας σε βαρύ πένθος τους οικείους 

της.  

Όπως σας έχουμε επισημάνει και στο παρελθόν, η εγκατάσταση μόνιμων 

εξοπλισμένων Ιατρείων, στελεχωμένα με ιατρικό - νοσηλευτικό και παραϊατρικό 

προσωπικό, σε συνδυασμό με τη δημιουργία κινητών ιατρικών μονάδων είναι 

απαραίτητη και αποτελεί τη μοναδική αποτελεσματική λύση για την αποφυγή 

παρόμοιων τραγικών περιστατικών στο μέλλον. Στην περίπτωση της 9χρονης, το 

προσωπικό αυτό θα μπορούσε να έχει δράσει, τόσο με προληπτικό τρόπο, 

διατηρώντας ατομικό φάκελο με το ιστορικό παθήσεων και τις τυχόν αλλεργίες του, 

όσο και με κατασταλτικό τρόπο, χορηγώντας εγκαίρως τα απαραίτητα σκευάσματα 

ή χρησιμοποιώντας τον απαραίτητο εξοπλισμό για την αναχαίτιση της ανακοπής. 

Σε κάθε περίπτωση, θεωρούμε ότι είναι υποχρέωση του Υπουργείου η οι 

δασκάλες και οι δάσκαλοι των σχολείων μας, θα πρέπει να εκπαιδευτούν ώστε να 

έχουν τη δυνατότητα, πέρα από την παροχή πρώτων βοηθειών, να χορηγούν και 

συγκεκριμένες βασικές φαρμακευτικές αγωγές (πόσιμες ή ενέσιμες), όπως 

κορτιζόνη, ινσουλίνη κ.α. και να συνεργάζονται με τους γονείς σε θέματα που 

αφορούν στο ιστορικό παθήσεων και τις τυχόν αλλεργίες των παιδιών. 

Μετά από τα παραπάνω, 

Επειδή η διασφάλιση της υγείας των παιδιών μας στα σχολεία αποτελεί 

ευθύνη της Πολιτείας με ύψιστη σημασία, 

Επειδή περιστατικά όπως αυτό της 9χρονης μαθήτριας από το Βόλο δεν 

πρέπει, σε καμία περίπτωση να επαναληφθούν και 
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Επειδή η παρουσία ιατρικού - νοσηλευτικού και παραϊατρικού προσωπικού 

στα σχολεία είναι απαραίτητη και θα αναβαθμίσει ουσιαστικά και όχι επικοινωνιακά 

τις σχολικές μονάδες , συμβάλλοντας αποφασιστικά στην θετική τους αξιολόγηση, 

 

Ερωτάται η κα. Υπουργός: 

 

1. Σκοπεύετε να εγκαταστήσετε μόνιμα εξοπλισμένα ιατρεία στα σχολεία;  

2. Σκοπεύετε να στελεχώσετε τα σχολεία με ιατρικό – νοσηλευτικό και 

παραϊατρικό προσωπικό; 

3. Σκοπεύετε να οργανώσετε ένα πρόγραμμα εκπαίδευσης των δασκάλων για 

παροχή πρώτων βοηθειών και για τη χορήγηση συγκεκριμένων βασικών 

φαρμακευτικών αγωγών (πόσιμων ή ενέσιμων), όπως κορτιζόνη, 

ινσουλίνη κ.α.; 

4. Σε ποιες ενέργειες προτίθεστε να προβείτε ώστε να μην επαναληφθούν 

περιστατικά όπως αυτό της 9χρονης μαθήτριας από το Βόλο; 

 

Η ερωτώσα Βουλευτής 

 

 

 

Κωνσταντίνα Αδάμου 




