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ΘΕΜΑ:  «Σχετικά με τοποθετήσεις σχολικών νοσηλευτών» 

Αξιότιμε κ. Κόπτση 

 

Η ΕΛ.Ο.ΔΙ. παρακολουθώντας στενά και ευρισκόμενη πάντα σε ανοιχτή επικοινωνία με 

όλους τους συλλόγους και τα μέλη της πανελλαδικά, έγινε αποδέκτης πληθώρας παραπόνων και 

προβληματισμών για ζητήματα που άπτονται της τοποθέτησης σχολικών νοσηλευτών, για τα 

παιδιά με σακχαρώδη διαβήτη τύπου 1. 

Βρισκόμαστε λοιπόν, στην δυσάρεστη θέση να σας γνωρίσουμε ότι είχαμε πλήθος 

καταγγελιών, για τοποθετήσεις σχολικών νοσηλευτών σε σχολεία μόνο για κάποιες ημέρες της 

εβδομάδας, ενώ τις υπόλοιπες θα βρίσκονται σε άλλη σχολική μονάδα. Βέβαια, κάτι τέτοιο είναι 

μάλλον επικίνδυνο, καθώς ο σακχαρώδης διαβήτης τύπου 1 είναι μία κατάσταση που υφίσταται 

μόνιμα! 

Ακόμη χειρότερα, σε κάποιες σχολικές μονάδες, αν και υπήρχαν αιτήματα, δεν έγινε 

καμία τοποθέτηση σχολικού νοσηλευτή. Επισημαίνουμε πως είναι η πρώτη φορά που 

αντιμετωπίζουμε κάτι αντίστοιχο, καθώς μέχρι τώρα οι τοποθετήσεις σχολικών νοσηλευτών 

γινόταν κανονικά. 

Θα θέλαμε να σας τονίσουμε ότι ο Σακχαρώδης Διαβήτης Τύπου 1 είναι μια νόσος με 

πολλές ιδιαιτερότητες, ιδιαίτερα στις μικρότερες ηλικίες, της οποίας η διαχείριση είναι δύσκολη. 

Οι παράγοντες που επηρεάζουν τις τιμές της γλυκόζης στο αίμα είναι πάρα πολλοί και οι 

διακυμάνσεις μπορεί να είναι μη αντιληπτές από τα παιδιά (ανεπίγνωστες υπογλυκαιμίες, 

υπεργλυκαιμίες), με αποτέλεσμα να τίθεται σε κίνδυνο η ασφάλειά τους. 

Έπειτα από τα παραπάνω, παρακαλούμε να ενεργήσετε άμεσα, όλες τις απαραίτητες 

ενέργειες, προκειμένου η περιγραφείσα κατάσταση να εξομαλυνθεί και το σχολικό περιβάλλον 

για τα παιδιά με Σακχαρώδη Διαβήτη τύπου 1, να αποτελεί έναν ασφαλή χώρο. 
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Με την παρούσα, δράττουμε την ευκαιρία να αιτηθούμε την άμεση συνάντηση 

κλιμακίου μας, μαζί σας, προκειμένου να σας ενημερώσουμε για φλέγοντα ζητήματα καθώς και 

τον σχεδιασμό ενός πλάνου δράσεων και συνεργασίας της Ομοσπονδίας μας με το Υπουργείο, 

για την επίτευξη σημαντικών αποτελεσμάτων.  

Είμαστε στην διάθεσή σας για οποιαδήποτε διευκρίνιση ή επιπλέον πληροφορία 

χρειάζεστε. 

 

 


