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Διευθυντές/Διευθύντριες
Σχολείων Δημοτικής Εκπαίδευσης
Θέμα: Διαχείριση πιθανού περιστατικού Μηνιγγιτιδοκοκκικής Μηνιγγίτιδας
σε μαθητές/εκπαιδευτικούς
Οι Ιατρικές Υπηρεσίες και οι Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας, έχουν προχωρήσει στην
ανάπτυξη πρωτοκόλλου διαχείρισης ύποπτων περιστατικών Μηνιγγιτιδοκοκκικής
Μηνιγγίτιδας, σε ό,τι αφορά τη λήψη μέτρων δημόσιας υγείας. Στο συγκεκριμένο
πρωτόκολλο καταγράφονται και οι διαδικασίες οι οποίες θα ακολουθούνται σε
περίπτωση που το περιστατικό αυτό αφορά μαθητή/εκπαιδευτικό.
Οι διαδικασίες που πρέπει να ακολουθούνται είναι οι ακόλουθες:
•

Άμεση τηλεφωνική ενημέρωση της Διεύθυνσης του σχολείου/νηπιαγωγείου από το
Συντονιστή Ιατρικό Λειτουργό που έχει οριστεί σε κάθε Επαρχία, για το
περιστατικό που προσήλθε στο νοσοκομείο και για τα προγραμματιζόμενα μέτρα
πρόληψης, ώστε σε συνεργασία με την Πρώτη Λειτουργό Επισκεπτριών Υγείας να
διευθετηθεί επίσκεψη Λειτουργών της Σχολιατρικής Υπηρεσίας στο σχολείο. Ο
Σχολίατρος σε συνεργασία με τη Διεύθυνση του Σχολείου, θα αποφασίσει σε ποια
παιδιά θα χορηγηθεί η απαραίτητη χημειοπροφύλαξη και μαζί με τη
χημειοπροφύλαξη θα δοθεί στα παιδιά κατάλληλο ενημερωτικό υλικό και επιστολή
των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου
Υγείας.

•

Σε περίπτωση που η διάγνωση γίνει σε μη σχολική ώρα, ο Συντονιστής Ιατρικός
Λειτουργός θα ενημερώσει και πάλι άμεσα τη Διεύθυνση του σχολείου, η οποία με
τη σειρά της και σε συνεργασία με το Σχολίατρο θα καταρτίσει κατάλογο των
μαθητών που έχουν έλθει σε στενή επαφή με το περιστατικό και πρέπει να
πάρουν χημειοπροφύλαξη. Στη συνέχεια, η Διεύθυνση του σχολείου θα
επικοινωνήσει τηλεφωνικά με τους γονείς, των συγκεκριμένων μαθητών, ώστε να
προσέλθουν στο σχολείο για να πάρουν τα φάρμακα/χημειοπροφύλαξη που
πρέπει να χορηγήσουν στα παιδιά τους. Οι γονείς θα πρέπει να γνωρίζουν το
βάρος του παιδιού τους για να μπορέσουν οι ιατρικές υπηρεσίες να τους δώσουν
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την ανάλογη για το κάθε παιδί δόση φαρμάκου. Στους γονείς θα δοθεί κατάλληλο
ενημερωτικό υλικό και επιστολή των Ιατρικών Υπηρεσιών και Υπηρεσιών
Δημόσιας Υγείας του Υπουργείου Υγείας καθώς και η απαραίτητη
χημειοπροφύλαξη για να τη χορηγήσουν στο παιδί τους.
•

Ο Συντονιστής Ιατρικός Λειτουργός της κάθε Επαρχίας θα ενημερώσει σχετικά σε
εργάσιμη ώρα (σε περίπτωση που το περιστατικό προσήλθε στο νοσοκομείο
βράδυ ή αν προσήλθε κατά τη διάρκεια αργίας, το αμέσως επόμενο εργάσιμο
πρωί) το οικείο Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας.

Επισημαίνεται, βέβαια, ότι ο Διευθυντής του σχολείου στο οποίο παρουσιάστηκε
περιστατικό Μηνιγγιτιδοκοκκικής Μηνιγγίτιδας δε θα περιμένει να ενημερωθεί το
Επαρχιακό Γραφείο Παιδείας από το Συντονιστή Ιατρικό Λειτουργό, αλλά θα πρέπει να
ενημερώσει ο ίδιος, τηλεφωνικά, τον οικείο Επιθεωρητή, ο οποίος με τη σειρά του
οφείλει να ενημερώσει άμεσα τον οικείο Πρώτο Λειτουργό Εκπαίδευσης και το
Διευθυντή Δημοτικής Εκπαίδευσης.
Οι πιο πάνω διευθετήσεις έχουν ως στόχο την άμεση λήψη των απαραίτητων μέτρων
Δημόσιας Υγείας και την πρόληψη οποιουδήποτε αχρείαστου πανικού μεταξύ των
μαθητών, εκπαιδευτικών και γονιών του επηρεαζόμενου σχολείου, γι’ αυτό καλείστε να
ενημερώσετε το διδακτικό προσωπικό του σχολείου σας, σχετικά με τις διαδικασίες που
πρέπει να ακολουθούνται.
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