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   ΠΡΟΣ: 

   

                                                                                            

                                                                    
                                                                   
                                                                       ΚΟΙΝ:  1. Περιφερειακές ∆ιευθύνσεις Π.Ε.  και   

                                                                                             ∆.Ε. της χώρας. Έδρες τους. 
                                                                                    2. Γενικό Νοσοκοµείο Αθηνών 
                                                                                            «Γεώργιος Γεννηµατάς» 
                                                                                            Νευρολογική Κλινική-Ειδικό Ιατρείο  
    Επιληψίας, Υπόψη κ. Γιαννακόδηµου 
    Λ. Μεσογείων 154 
    Τ.Κ.115 27   Αθήνα 

 

     

 ΘΕΜΑ: «Ενηµέρωση  των εκπαιδευτικών σχετικά µε την επιληψία και τις πρώτες βοήθειες στο   

            σχολικό περιβάλλον» 

 

            Σας ενηµερώνουµε ότι, σύµφωνα µε σχετικό έγγραφο του υπεύθυνου του Ειδικού 

Ιατρείου Επιληψίας της Νευρολογικής Κλινικής του Γενικού Νοσοκοµείου Αθηνών «Γ. 

Γεννηµατάς», η επιληψία, µε τις διάφορες µορφές της είναι µια αρκετά συχνή διαταραχή του 

εγκεφάλου (πάνω από 100.000 ασθενείς στην Ελλάδα) και εκδηλώνεται συχνά για πρώτη φορά 

στην παιδική και εφηβική ηλικία.  

          Για το λόγο αυτό είναι σηµαντική η σωστή ενηµέρωση των εκπαιδευτικών σχετικά µε τις 

εκδηλώσεις της νόσου, την παροχή πρώτων βοηθειών κατά τη διάρκεια µιας επιληπτικής κρίσης 

στο σχολείο, αλλά και τη διαχείριση πιθανών επιπλοκών της, καθώς µια λανθασµένη 

αντιµετώπιση ή απόρριψη σε αυτήν την τόσο ευαίσθητη ηλικία µπορεί πρώιµα να στιγµατίσει και 

να περιθωριοποιήσει τους πάσχοντες. Στη συνέχεια παραθέτουµε ορισµένες πληροφορίες, 

όπως µας εστάλησαν από το ανωτέρω Ειδικό Ιατρείο Επιληψίας, προς ενηµέρωση των 

εκπαιδευτικών και γενικότερα  της σχολικής κοινότητας. 

    

               

ΕΝΙΑΙΟΣ ∆ΙΟΙΚΗΤΙΚΟΣ ΤΟΜΕΑΣ 

Π/ΘΜΙΑΣ ΚΑΙ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

∆ΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΠΟΥ∆ΩΝ ∆/ΘΜΙΑΣ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗΣ 

ΤΜΗΜΑ Γ΄ - ΜΑΘΗΤΙΚΩΝ ΘΕΜΑΤΩΝ 

                                           ---- 
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Τ.Κ. – Πόλη: 151 80 Μαρούσι 
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ΕΛΛΗΝΙΚΗ  ∆ΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
   ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ  ΠΑΙ∆ΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ 
                                           ---- 

 

1. ∆ιευθύνσεις ∆.Ε. της χώρας. 

 Έδρες τους. 

2. Γραφεία Υπευθύνων Αγωγής Υγείας 

   (µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.  
    της χώρας) 

3. Σχολικές µονάδες ∆.Ε. της  χώρας. 

    (µέσω των ∆ιευθύνσεων ∆.Ε.  
    της χώρας) 



 

      1. Ορισµός επιληψίας     

Η επιληψία είναι µία συχνή νόσος του εγκεφάλου που µπορεί να προέρχεται από ενδοκρανιακές 

ή εξωκρανιακές αιτίες. Χαρακτηρίζεται από επεισόδια τα οποία τείνουν να είναι 

επαναλαµβανόµενα και στα οποία υπάρχει διαταραχή στην κίνηση, αίσθηση, συµπεριφορά και 

συνείδηση.       

         2.  Παράγοντες εµφάνισης κρίσης 

i.  Έλλειψη ύπνου ή τροφής 

ii.  Συναισθηµατικό stress (πλήξη ή υπερδιέγερση) 

iii. Μείωση ή διακοπή της φαρµακευτικής δοσολογίας 

iv. Yψηλή θερµοκρασία, πυρετός 

v.  Ορµονικές µεταβολές 

vi. Εναλλασσόµενα φωτεινά ερεθίσµατα 

vii.Ναρκωτικά, αλκοόλ, αλληλεπίδραση µε άλλα φάρµακα 

        3. Τύποι προσβολών 

Α. Τονικοκλονικές κρίσεις        

Β. Παιδικές αφαιρέσεις  

Γ. Απλές εστιακές κρίσεις (στα παιδιά κύρια ρολάνδειος επιληψία) 

∆. Σύνθετες εστιακές κρίσεις  

Ε. Επιληπτική κατάσταση 

        4. Εµφανή συµπτώµατα στο σχολείο 

Ο γονέας του µαθητή ενηµερώνεται από τον εκπαιδευτικό σε περίπτωση που ο µαθητής 

παρουσιάζει:  

 i. Απόσπαση προσοχής 

ii. Γρήγορη κόπωση  

iii. Βραδύτητα στην εκτέλεση εντολών 

       5. Αντιµετώπιση µιας τονικοκλονικής κρίσης 

-  ∆ιατηρείτε την ψυχραιµία σας 

- Φροντίζετε οι άλλοι µαθητές να αποµακρυνθούν ήσυχα από την τάξη ή να µη συγκεντρωθούν 

γύρω από τον προσβαλλόµενο µαθητή  

-  ∆εν µετακινείτε τον µαθητή από το σηµείο πτώσης  

- Βεβαιώνεστε για την ασφάλεια του µαθητή καθαρίζοντας τον γύρω από αυτόν χώρο (π.χ. 

σπασµένα γυαλιά) 

- Τοποθετείτε κάτι µαλακό κάτω από το κεφάλι του µαθητή (π.χ. ένα µαξιλάρι ή ένα ρούχο) 

- Ξεσφίγγετε κάθε ρούχο που τον πιέζει στον λαιµό 

- ∆εν εµποδίζετε τις κινήσεις του µαθητή κατά την ώρα της κρίσης και δεν τοποθετείτε τίποτε 

στο στόµα του (το τελευταίο είναι πολύ σηµαντικό). ∆εν «καταπίνεται η γλώσσα» στη 

διάρκεια της κρίσης 



- Όταν η κρίση έχει τελειώσει βάζετε το µαθητή σε θέση ανάρρωσης (γυρίζετε το µαθητή 

στο πλάι) για να διατηρηθεί ο αεραγωγός ανοιχτός  

- Μένετε µαζί µε το µαθητή έως ότου είσαστε σίγουροι ότι αυτός έχει συνέλθει εντελώς. Μόνο 

εάν η κρίση κρατήσει περισσότερο από 5΄ καλείτε ασθενοφόρο 

- Ενθαρρύνετε το µαθητή και του εξηγείτε ότι η κρίση τελείωσε και είναι ασφαλής 

 

Παρακαλούµε να ενηµερώσετε σχετικά µε τα ανωτέρω τις σχολικές µονάδες αρµοδιότητάς 

σας. 

 

 

                                                                                                          Ο  ∆ΙΕΥΘΥΝΤΗΣ 

Εσωτερική ∆ιανοµή:                             

1. Γραφείο κ. Υφυπουργού (αρ. πρ. 4479/4-12-2013) 

2. ∆/νση Σπουδών ∆.Ε.,                                                            ΣΤΥΛΙΑΝΟΣ   ΜΕΡΚΟΥΡΗΣ 

   Τµήµα  Γ΄                                            

                                                                                              

                                                                                  

                                                            

                          

                                      


