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• Παηδί κε ξεπκαηηθέο παζήζεηο: 

ζρνιείν θαη ζρνιηθό πεξηβάιινλ 

 

• Δθπαηδεπηηθνί κε ξεπκαηηθέο 

παζήζεηο 

 

• Πξνηεηλόκελεο δξάζεηο 

 



1. Παηδί κε ξεπκαηηθή πάζεζε 

Γπζθνιίεο ζηελ πξώηκε διάγνυζη: 

• Σν παηδί κπνξεί λα ληώζεη απνξία, θόβν, 
ακεραλία, ελνρή θαη λα θξύβεη ηα 
ζπκπηώκαηα: 

– Δγώ θηαίσ ?  

– Σί έθαλα ?  

– Γηαηί πνλάσ?  

– Γηαηί είκαη έηζη? 



• Οη γνλείο ζπρλά δπζπηζηνύλ: 

Ιδηαίηεξα ζηελ πξώηε θάζε πνπ ελδερνκέλσο 
ηα ζπκπηώκαηα ηεο λόζνπ δεν είλαη κόληκα 
ή επαλαιακβαλόκελα 

 

 



…..Αληί γηα κέλα κηιάεη ε  «Δηξήλε», λήπην 

ζηελ ηάμε κνπ….. 

Μεηά ηε δηάγλσζε….  

 



• Σαθηηθέο επαθέο κε γηαηξνύο 

–  «Δεν θέλω ηον κύριο με ηην άζπρη 

μπλούζα πάλι !» 

 

• Πηζαλέο ζπρλέο αηκνιεςίεο 

–  «Πάλι ασηή η απαίζια βελόνα ζηο τέρι 

μοσ?» 

  

• πλερήο ιήςε θαξκάθσλ (ηδηαίηεξα 

ελέζηκσλ) 

–  «Πες μοσ μαμμά, όλα ηα παιδιά κάνοσν 

ένεζη κάθε Σάββαηο?» 



Η λόζνο νδεγεί ζε: 

A. Γςζκολία ένηαξηρ ζηο ζσολικό 

πεπιβάλλον  

-Γπζθνιία ζηελ έληαμε ζε νκάδα 

-Αξλεηηθή πξνζέγγηζε  ησλ κειώλ ηεο νκάδαο 

 



Β.  Ψςσολογικά πποβλήμαηα 

• Αξλεηηθή απηνεηθόλα ιόγσ ησλ επηπηώζεσλ 

ηεο αζζέλεηαο ζηελ εμσηεξηθή εκθάληζε 

(ςσξηαζηθή αξζξίηηδα) 

• Αλάπηπμε επηζεηηθήο ζπκπεξηθνξάο (ζσκαηηθή 

ή ιεθηηθή βία) 

• Γπζθνιία απνδνρήο ηεο δηαθνξεηηθόηεηαο ηνπ 

παηδηνύ (εκθαλείο αιινηώζεηο ζηηο αξζξώζεηο, 

θηλεηηθά πξνβιήκαηα, εμαλζήκαηα…) 

• Άξλεζε λα παξαδερηεί ζσκαηηθό πόλν, έληνλν 

ζηξεο ή εύθνιε θόπσζε κπξνζηά ζηελ νκάδα 

θαη ηνλ εθπαηδεπηηθό.   



Γ.  Γνυζηικά - λειηοςπγικά πποβλήμαηα 

• Μείσζε ηεο ιεπηήο θηλεηηθόηεηαο ζηελ 

νπνία βαζίδεηαη ε γξαθή (δπζαλάγλσζηνο 

γξαθηθόο ραξαθηήξαο) 

• Αθαηάιιειεο ζρνιηθέο κνλάδεο (ζθαιηά, 

έιιεηςε ξάκπαο, έιιεηςε πιηθνηερληθήο 

ππνδνκήο θ.α.) 

• Απνθπγή δξαζηεξηνηήησλ  πνπ 

ζρεηίδνληαη κε ηελ θίλεζε 

 

 

 



Γ. Πποβλήμαηα ζηη ζύνατη ςγιών 
διαπποζυπικών ζσέζευν 

• Έιιεηςε δηάζεζεο αιιά θαη πξσηνβνπιίαο γηα 
ηελ αλάπηπμε πγηώλ δηαπξνζσπηθώλ θαη θπξίσο 
δπαδηθώλ ζρέζεσλ: 
– ΠΑΙΓΙ ΜΔ ΠΑΙΓΙ 

– ΠΑΙΓΙ ΜΔ ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ 

– ΠΑΙΓΙ ΜΔ ΓΟΝΙΟ 

 

• Σάζε απνκόλσζεο –κνλαρηθόηεηα (παξάιιειν 
θαη όρη νκαδηθό –ζπλεξγαηηθό παηρλίδη) 



Η Ρεπκαηηθή Πάζεζε 

δελ επεξεάδεη ηε δηαλνεηηθή θαηάζηαζε 

 ηνπ παηδηνύ,  

αιιά κπνξεί λα εκπνδίζεη ηελ 

 ςπρνζπλαηζζεκαηηθή ηνπ αλάπηπμε  

θαη   ηε γλσζηηθή ηνπ εμέιημε! 

ςμπεπαζμαηικά: 

 





2. Δθπαηδεπηηθόο  

κε ξεπκαηηθή πάζεζε 

• Άγλσζηνο ν αξηζκόο ησλ εθπαηδεπηηθώλ ζηελ 
Διιάδα, ηόζν ζηελ Π.Δ. θαη Γ.Δ. πνπ λνζνύλ από 
θάπνην Ρ.Ν. 

• Σν Τπνπξγείν Παηδείαο δεν αλαγλσξίδεη θακία από 
ηηο Ρ.Π. σο ρξόλην λόζεκα 

• Η πιεηνςεθία ησλ εθπαηδεπηηθώλ  αγλννύλ ή έρνπλ 
ιαλζαζκέλεο πιεξνθνξίεο όζνλ αθνξά ζηηο Ρ.Π. 

– Αυοάνοζο δεν είναι ηο νόζημα που 
αυηοθεραπεύεηαι? 



Γπζθνιίεο θαηά ηελ εξγαζία 

• Γπζθνιία θαηαλόεζεο θαη απνδνρήο ηεο 

αζζέλεηαο από ηνπο ζπλαδέιθνπο θπξίσο                      

ζε πεξηπηώζεηο πνπ ε λόζνο δελ έρεη εκθαλή 

ζεκάδηα.   

• Γπζρέξεηα ζηελ εθηέιεζε ησλ θαζεκεξηλώλ                 

θαη όρη πάληα εθπαηδεπηηθώλ θαζεθόλησλ                   

ηνπ πάζρνληνο εθπαηδεπηηθνύ. 

• Απνπζία ή έιιεηςε (θπξίσο ζε ζρνιεία ηεο 

πεξηθέξεηαο) επαξθνύο πιηθνηερληθήο ππνδνκήο. 



• Δλνρέο θαη θόβνη ηνπ ίδηνπ ηνπ εθπαηδεπηηθνύ  

• Αδπλακία ζπλελλόεζεο κε ηηο δνκέο θαη ηα 

αξκόδηα ζεζκηθά όξγαλα ηνπ Τπνπξγείνπ 

Παηδείαο 

• Με δηθαίσκα ζπκκεηνρήο ησλ εθπαηδεπηηθώλ  

κε Ρ.Π. ζηνλ εηδηθό πίλαθα πνπ αθνξά ζηνπο 

δηνξηζκνύο  ώζηε λα απνθιείεηαη ε 

ηνπνζέηεζε ζε κέξε ρσξίο πξόζβαζε ζε 

Μνλάδεο Πξσηνβάζκηαο Φξνληίδαο Τγείαο 

θαη ζε Ρεπκαηνιόγν 

 



ΠΡΟΣΑΔΙ:  ΑΞΟΝΔ ΓΡΑΔΙ 

Α. Για ηοσς μαθηηές 

– Αξκνληθή ζπλεξγαζία γνληώλ δαζθάισλ 

 

– Απαξαίηεηε ε ύπαξμε ζηηο ζρνιηθέο κνλάδεο 

πνπ θνηηά ην παηδί κε Ρ.Π.: 

• Παιδοψυχολόγων 

• Εργοθεραπευηών 

• Λογοθεραπευηών 



- Δλεκέξσζε θαη επαηζζεηνπνίεζε όιεο ηεο 

ζρνιηθήο θνηλόηεηαο κε εθδειώζεηο 

(πνιηηηζηηθέο, αζιεηηθέο, εκεξίδεο) από ηνπο 

πιιόγνπο Γνλέσλ θαη Γηδαζθόλησλ ζε 

ζπλεξγαζία κε γηαηξνύο θαη άιινπο 

επαγγεικαηίεο πγείαο 

 

- πγγξαθή βηβιίσλ-παξακπζηώλ κε  ζέκα ηα 

ζρεηηθά λνζήκαηα 



Β. Για ηοσς εκπαιδεσηικούς 

• Άκεζε αλαγλώξηζε ησλ Ρ.Π. σο ρξόλησλ 
λνζεκάησλ από ην Τπνπξγείν Παηδείαο 

• πλερήο επηκόξθσζε-ελεκέξσζε  γηα ηηο 
ξεπκαηηθέο παζήζεηο 

• Γλσξηκία θαη επαθή ησλ εθπαηδεπηηθώλ κε Ρ.Π. 
κε πιιόγνπο Αζζελώλ γηα ςπρνινγηθή 
ππνζηήξημε θαη από θνηλνύ ζηνρεπκέλεο δξάζεηο 
γηα ηε αλάδεημε ηεο ηδηαηηεξόηεηαο ησλ Ρ.Π. 

• Πνιηηηζηηθέο εθδειώζεηο (κνπζηθέο, ζεαηξηθέο, 
εηθαζηηθέο θ.α.) νη νπνίεο ζπλδπάδνληαη  κε 
δηαδηθαζίεο ελεκέξσζεο γηα ηα Ρ.Ν. 



Αληί επηιόγνπ  

Οη αζζέλεηεο ζηα παξακύζηα είλαη εθ 

πξννηκίνπ ΑΝΙΑΣΔ θαη ΜΗ 

ΑΠΟΓΔΚΣΔ εληόο ηεο θνηλσλίαο ησλ 

αλζξώπσλ… 

Σα θάξκαθα ησλ παξακπζηώλ δελ 

απαληνύλ ζηνλ πξαγκαηηθό θόζκν.                         

Αλ δελ είλαη από κόλα ηνπο καγηθά 

ζπλδένληαη κε θάπνηα ππεξθπζηθή  

ελέξγεηα ή δύλακε…. 



αο επραξηζηώ 

Μήπυρ να γπάτοςμε  

ηο δικό μαρ παπαμύθι?... 

 


