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ΠΑΡΑΡΣΗΜΑ (1) 
ΔΙΑΔΙΚΑΙΑ ΠΑΡΟΧΗ Α’ ΒΟΗΘΕΙΩΝ, ΙΑΣΡΙΚΗ ΠΕΡΙΘΑΛΨΗ &  

ΧΟΡΗΓΗΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΙ ΟΙΚΟΣΡΟΦΕ 

 

Ο αποκλειςτικά αρμόδιοσ & υπεφκυνοσ για το ωσ άνω κζμα είναι ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ 

του Ιδρφματοσ, Παιδοψυχίατροσ, κ. Ν. Ζοφροσ.  

Σα τθλζφωνα επικοινωνίασ μαηί του είναι: 6948064428, 2294095553 & 2109319453. 

Kακ’ υπόδειξθ του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι, κατεγράφθ θ παρακάτω διαδικαςία, θ οποία 

εφεξισ κα εφαρμόηεται υποχρεωτικά, από όλεσ τισ παιδαγωγοφσ και για όλεσ τισ οικότροφεσ, 

ανεξαιρζτωσ.  

 

1. ε κάκε περίπτωςθ αδιακεςίασ και γενικότερα ζκτακτθσ κατάςταςθσ θ παιδαγωγόσ 

βάρδιασ ενθμερϊνει τον  Επιςτθμονικό Διευκυντι, ο οποίοσ και δίνει τισ ανάλογεσ 

οδθγίεσ. Η περίπτωςθ αδιακεςίασ κακϊσ και οι ςχετικζσ οδθγίεσ του  Επιςτθμονικοφ 

Διευκυντι, καταγράφονται από τθν παιδαγωγό βάρδιασ ςτο «Βιβλίο υμβάντων του 

Οικοτροφείου», ϊςτε να μποροφν να ακολουκιςουν ςωςτά τθν προτεινόμενθ 

κεραπεία και οι παιδαγωγοί των επόμενων βαρδιϊν.  

Επιςημαίνουμε εκ νέου ότι, το «Βιβλίο Συμβάντων του Οικοτροφείου» είναι 

αποκλειςτικά και μόνο για καταγραφή θεμάτων υγείασ, ςυμπεριφοράσ και 

προγράμματοσ οικότροφων. 

2. Σθρείται από όλεσ τισ παιδαγωγοφσ βάρδιασ ανεξαιρζτωσ, ανεξάρτθτο «Σετράδιο 

Εκτάκτων Περιστατικών» όπου κα αναφζρονται με λεπτομζρειεσ, όλεσ οι ζκτακτεσ 

ιατρικζσ καταςτάςεισ των οικοτρόφων (π.χ. λοίμωξθ - οδθγίεσ πακολόγου) - 

φαρμακευτικι αγωγι (ςκεφαςμα, δοςολογία, διάςτθμα).  

3. Σθρείται από όλεσ τισ παιδαγωγοφσ βάρδιασ ανεξαιρζτωσ, ανεξάρτθτο «Σετράδιο 

Καταγραφής Εμμήνου Ρφσεως» για όλεσ τισ οικότροφεσ ανεξαιρζτωσ. 

4. Ειδικά ςε περιόδουσ ζξαρςθσ λοιμϊξεων, πρζπει να τθροφνται ςχολαςτικά από τισ 

παιδαγωγοφσ, οι κανόνεσ υγιεινισ, ειδικά ςτουσ χϊρουσ φαγθτοφ και ςτουσ 

κοινόχρθςτουσ χϊρουσ του Οικοτροφείου.  

5. τισ κοινζσ περιπτϊςεισ δεκατικισ πυρετικισ κίνθςθσ και αφοφ ενθμερωκεί ο 

Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ τθλεφωνικά για –τυχόν- ειδικζσ οδθγίεσ, ακολουκείται 

γενικϊσ θ ακόλουκθ διαδικαςία: 

Θερμομετροφμε, ελζγχουμε πρόςλθψθ υγρϊν και τροφισ, τισ κενϊςεισ και τθν οφρθςθ 

και παρακολουκοφμε και για άλλα ςυμπτϊματα (π.χ. πόνο, καταβολι, υπνθλία). ε 

κάκε περίπτωςθ και πάντα ςε περαιτζρω ςυνεννόθςθ με τον Επιςτθμονικό Διευκυντι, 



αποφαςίηεται αν κα χρειαςτεί εξζταςθ από πακολόγο ι άλλθ ειδικότθτα. Σο ςυμβάν, 

κακϊσ και οι ςχετικζσ οδθγίεσ, αρχικζσ ι επόμενεσ, καταγράφονται από τισ 

παιδαγωγοφσ τθσ εκάςτοτε βάρδιασ ςτο «Βιβλίο υμβάντων του Οικοτροφείου». Αν 

γίνει εξζταςθ από άλλθ ιατρικι ειδικότθτα καταγράφεται με τισ αντίςτοιχεσ οδθγίεσ και 

ςτο «Σετράδιο Εκτάκτων Περιστατικών». 

6. ε ζκτακτθ περίπτωςθ που θ κατάςταςθ τθσ οικοτρόφου χριηει άμεςθσ διακομιδισ 

(π.χ. τραυματιςμόσ, αιμορραγία, οξφ κοιλιακό άλγοσ, απϊλεια ςυνείδθςθσ κ.α.), θ 

παιδαγωγόσ βάρδιασ ενθμερϊνει άμεςα τον Επιςτθμονικό Διευκυντι, ο οποίοσ και 

δίνει οδθγίεσ για τισ πρϊτεσ βοικειεσ και ςε ςυνζχεια των δικϊν του οδθγιϊν, θ 

παιδαγωγόσ βάρδιασ ειδοποιεί τθν Παιδαγωγό Επιφυλακισ και τον Οδθγό Επιφυλακισ 

για τθν ζκτακτθ διακομιδι τθσ οικοτρόφου ι καλεί το 166. Οι Παιδαγωγοί Επιφυλακισ 

και οι Οδθγοί Επιφυλακισ, κακϊσ και τα ςτοιχεία επικοινωνίασ μαηί τουσ, κα 

βρίςκονται αναρτθμζνα ςε εβδομαδιαία βάςθ ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων 

Οικοτροφείου, που βρίςκεται ςτο χϊρο του Γραφείου Παιδαγωγϊν.  

7. Σο ντοςιζ με τισ φαρμακευτικζσ αγωγζσ που χορθγοφνται ςτισ οικότροφεσ, παραδίδεται 

από τον Επιςτθμονικό Διευκυντι μαηί με γραπτζσ οδθγίεσ για κάκε μία οικότροφο 

ξεχωριςτά. Επίςθσ, με πρωτόκολλο παράδοςθσ-παραλαβισ, παραδίδεται -παρουςία 

του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι- το φαρμακείο του Οικοτροφείου με ότι είδθ φαρμάκων 

περιζχει εκείνθ τθ δεδομζνθ ςτιγμι, ςτθν Αρμόδια Παιδαγωγό Φαρμάκων/Α’ Βοθκειϊν 

Οικοτροφείου. Για τουσ μινεσ Ιανουάριο, Φεβρουάριο & Μάρτιο 2018, ςτο πλαίςιο τθσ 

ζναρξθσ εφαρμογισ τθσ παροφςασ διαδικαςίασ κα είναι θ παιδαγωγόσ κ. Σςινιπίηογλου 

Γεωργία.   

8. Η ευκφνθ τθσ Αρμόδιασ Παιδαγωγοφ Φαρμάκων/Α’ Βοθκειϊν Οικοτροφείου κα 

αλλάηει κυλιόμενα ανά τρίμθνο, μζχρι να περάςουν από αυτιν όλεσ οι παιδαγωγοί και 

κα αναρτάται ςτον Πίνακα Ανακοινϊςεων Οικοτροφείου, που βρίςκεται ςτο χϊρο του 

Γραφείου Παιδαγωγϊν. 

9. Κανζνα φάρμακο δεν χορθγείται αν δεν υπάρχει αντίςτοιχθ ιατρικι γνωμάτευςθ – 

βεβαίωςθ – ςυνταγι υπογεγραμμζνθ από τον εκάςτοτε ιατρό. Η μόνθ εξαίρεςθ αφορά 

ΜΑ (παυςίπονα) που όμωσ και αυτά κα χορθγοφνται μετά από ςχετικι ενθμζρωςθ και 

ζγκριςθ από τον Επιςτθμονικό Διευκυντι. 

10. Η Αρμόδια Παιδαγωγόσ Φαρμάκων/Α’ Βοθκειϊν Οικοτροφείου κα ζχει τθν ευκφνθ 

επικαιροποίθςθσ των γραπτϊν οδθγιϊν του Επιςτθμονικοφ Διευκυντι για τθ χοριγθςθ 

των φαρμάκων των οικοτρόφων, οι οποίεσ κα πρζπει να βρίςκονται ςε χϊρο όπου 

ζχουν πρόςβαςθ όλεσ οι παιδαγωγοί βάρδιασ. Η Αρμόδια Παιδαγωγόσ Φαρμάκων/Α’ 

Βοθκειϊν Οικοτροφείου κα ζχει τθν επίςθσ τθν ευκφνθ για ζλεγχο επάρκειασ του 

Οικοτροφείου ςε φάρμακα και κα αιτείται εγγράφωσ τθν αναπλιρωςθ όςων 

τελειϊνουν, εγκαίρωσ.  



11. Σα φάρμακα κα φυλάςςονται ςε χϊρο απροςπζλαςτο από τισ οικότροφεσ, ο οποίοσ 

κλειδϊνει. Σθν ευκφνθ για τα κλειδιά του εν λόγω χϊρου, κακϊσ και για τθν παράδοςι 

τουσ ςτθν παιδαγωγό τθσ εκάςτοτε βάρδιασ, ζχει θ Αρμόδια Παιδαγωγόσ Φαρμάκων/Α’ 

Βοθκειϊν Οικοτροφείου, θ οποία κα ζχει και το –ζνα- δεφτερο κλειδί του χϊρου αυτοφ, 

για τθν περίπτωςθ απϊλειασ του πρϊτου. 

12. Κάκε περίπτωςθ απϊλειασ φαρμάκου (π.χ. ζφτυςε το χάπι θ οικότροφοσ, ζπεςε κάτω, 

χφκθκε το ςιρόπι κλπ.), κα καταγράφεται από τθν εκάςτοτε παιδαγωγό βάρδιασ, ςτο 

«Βιβλίο υμβάντων του Οικοτροφείου».  

13. Η Αρμόδια Παιδαγωγόσ Φαρμάκων/Α’ Βοθκειϊν Οικοτροφείου κα ζχει τθν ευκφνθ να 

βρίςκονται πάντοτε ςυγκεντρωμζνα ςτο χϊρο του Γραφείου Παιδαγωγϊν -ςε 

επικαιροποιθμζνθ κατάςταςθ- όλα τα ΑΜΚΑ των οικοτρόφων, κακϊσ και όλα τα 

τθλζφωνα των γονζων-κθδεμόνων-δικαςτικϊν ςυμπαραςτατϊν για τθν περίπτωςθ 

επείγοντοσ ηθτιματοσ υγείασ ι ζκτακτθσ νοςθλείασ τουσ. Επίςθσ κα γνωρίηει ανά πάςα 

ςτιγμι το χϊρο όπου φυλάςςονται τα ατομικά βιβλιάρια των οικοτρόφων, κακϊσ και 

που φυλάςςονται τα κλειδιά του χϊρου αυτοφ. 

14. Η Αρμόδια Παιδαγωγόσ Φαρμάκων/Α’ Βοθκειϊν Οικοτροφείου κα ζχει τθν ευκφνθ 

ελζγχου και παρακολοφκθςθσ του πλιρωσ εξοπλιςμζνου κυτίου  Αϋ Βοθκειϊν, που κα 

τοποκετθκεί ςτο χϊρο του Γραφείου Παιδαγωγϊν. 

15. ε περίπτωςθ επείγοντοσ περιςτατικοφ και ζκτακτθσ διακομιδισ οικοτρόφου ςε 

νοςοκομείο, ο μόνοσ που ζχει τθν αρμοδιότθτα και ευκφνθ για τθν ενθμζρωςθ των 

γονζων-κθδεμόνων-δικαςτικϊν ςυμπαραςτατϊν τθσ, είναι ο Επιςτθμονικόσ Διευκυντισ 

του Ιδρφματοσ, Παιδοψυχίατροσ, κ. Ν. Ζοφροσ. 

Η τιρθςθ των ανωτζρω διαδικαςιϊν ςτο ςφνολό τουσ, από  όλεσ ανεξαιρζτωσ τισ παιδαγωγοφσ 
του Οικοτροφείου ζχει υποχρεωτικό χαρακτιρα. 

Η μθ τιρθςθ του ςυνόλου ι μζρουσ των ανωτζρω διαδικαςιϊν, κα αποτελεί εφεξισ 
πεικαρχικό παράπτωμα, ςφμφωνα με τισ ςχετικζσ προβλζψεισ του Εςωτερικοφ Κανονιςμοφ 
του Ιδρφματοσ για το Παιδί «Η ΠΑΜΜΑΚΑΡΙΣΟ». 

 


