Εξατοµικευµένo έντυπο ενηµέρωσης και συµβουλευτικής εκπαιδευτικών
για τις ανάγκες µαθητών σχολικής ηλικίας
δηµοτικού, γυµνασίου ή λυκείου
µε Ιδιοπαθή Φλεγµονώδη Νόσο του Εντέρου
(ελκώδη κολίτιδα ή νόσο του Crohn)
κατά τη συµµετοχή τους σε σχολική δραστηριότητα
ή σχολική εκδροµή εκτός του σχολικού πλαισίου

Το παρόν έντυπο περιλαµβάνει σύντοµα εξατοµικευµένα ενηµερωτικά στοιχεία
καθώς και συµβουλευτικά δεδοµένα για την διαχείρηση των ιατρικών αναγκών του/ης
µαθητή/τριας που φοιτά στο σχολείο σας και πάσχει από µία µορφή ιδιοπαθούς
φλεγµονώδους νόσου του εντέρου (ΙΦΝΕ).
Οι πληροφορίες αφορούν τον δάσκαλο/α ή καθηγητή/τρια που καλείται να
συνοδεύσει τον µαθητή/τρια σε µία σχολική εκδροµή ή σε οποιαδήποτε σχολική
δραστηριότητα εκτός του σχολικού πλαισίου.
Σκοπός του παρόντος εντύπου είναι η διευκόλυνση του εκπαιδευτικού στην
αποτελεσµατική διαχείρηση της ενσωµάτωσης των ιατρικών αναγκών του/ης
µαθητή/τριας µε ασφάλεια και λειτουργικότητα στις συνθήκες µίας σχολικής εκδροµής
ή οποιαδήποτε σχολικής δραστηριότητας εκτός του σχολικού πλαισίου. Η
διευκόλυνση του εκπαιδευτικού εµπεριέχει και επίτευξη περιορισµένου βαθµού στρες
σχετικά µε τη διαχείρηση των ιατρικών αναγκών του/της µαθητή/τριας και µεγαλύτερο
βαθµό αίσθησης ελέγχου των συνθηκών.
Όταν ο εκπαιδευτικός είναι πλήρως ενήµερος/η εκ των προτέρων για τις ανάγκες του
µαθητή/τριας κατα τη διάρκειας µίας σχολικής εκδροµής καθίσταται εφικτό να
προληφθούν

πρακτικές

δυσκολίες

και

στρεσογόνα

συναισθήµατα

(όπως

συναισθήµατα ντροπής) που ενδέχεται να προκύψουν στον µαθητή/τρια λόγω της
φύσης των συµπτωµάτων και της αβεβαιότητας του χρόνου της έναρξης τους.
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Παράλληλοι στόχοι του παρόντος εντύπου είναι η παροχή ανακούφισης στους
γονείς, καθώς και η ενδυνάµωση του/ης µαθητή/τρια.
Παρέχεται η δυνατότητα στο µαθητή/τρια να συµµετέχει πλήρως στις σχολικές
εκδροµές και σχολικές δραστηριότητες εκτός του σχολικού πλαισίου µε όσο το
δυνατόν λιγότερες ανησυχίες εκ µέρους του για τον τρόπο διαχείρησης, από το
σχολικό προσωπικό και από τον ίδιο, µιας ενδεχοµένης εµφάνισης συµπτωµάτων.
Επίσης, µπορεί να συµµετέχει στην σχολική εκδροµή ή δραστηριότητα µε την
αίσθηση ότι έχει τον έλεγχο να χειριστεί την νόσο του, αρχικά το περιβάλλον (λόγω
της ηλικίας πρωτίστως), και σταδιακά ο ίδιος, µε την διατήρηση της ανεξαρτησίας του
και µε εµπιστοσύνη στο συνοδό ότι γνωρίζει πώς να ανταπεξέλθει στις ανάγκες του.
Ο γονέας καλείται να συµπληρώσει τα εξατοµικευµένα στοιχεία του παιδιού – εφήβου
είτε σε συνεργασία µε τον παιδογαστρεντερολόγο που τον παρακολουθεί (όπου
απαιτείται) είτε µόνος του.
Επίσης, καλείται να ζητήσει από τον παιδογαστρεντερολόγο οδηγίες για το τί σχέδιο
δράσης να ακολουθηθεί σε περίπτωση έκτακτης ανάγκης κατα τη διάρκεια σχολικής
εκδροµής και ποιά είναι τα ήπιας σοβαρότητας, µέτριας σοβαρότητας και υψηλής
σοβαρότητας συµπτώµατα που πρέπει να ενεργοποιήσουν τον/ην συνοδό του
παιδιού.
Τέλος, καλείται να δώσει στο διευθυντή του σχολείου τα προαναφερόµενα δεδοµένα
µαζί µε το παρόν έντυπο, ο οποίος διευθυντής θα τα παραδώσει στο κάθε δάσκαλο/α
ή καθηγητή/τρια που θα συνοδεύσει τον/τη µαθητή/τρια σε κάθε διαφορετική
εκδροµή.
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Σχολική εκδροµή / σχολική δραστηριότητα:
Ηµεροµηνία σχολικής εκδροµής / σχολικής δραστηριότητας:
∆άσκαλος/α

ή

καθηγητής/τρια

συνοδός

στην

σχολική

εκδροµή

/

σχολική

δραστηριότητα:
Όνοµα µαθητή/τριας:
Ηµεροµηνία γεννήσεως:
Τάξη:
Τµήµα:
∆ιεύθυνση:

Όνοµα φροντιστή σε περίπτωση έκτακτης ιατρικής ανάγκης:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:
Σπίτι:
Εργασία:
Κινητό:

Νόσος του µαθητή/τριας:

(ελκώδης κολίτιδα ή νόσος του Crohn).

Σηµειώστε µε ένα τικ τί από τα ακόλουθα ισχύει:
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☐ Ο/Η µαθητής/τρια καλείται να λάβει την φαρµακευτική του αγωγή κατα τη διάρκεια

της εκδροµής:
Τα φάρµακα είναι:

Οι δόσεις είναι:

Η συχνότητα της χορήγησης της φαρµακοθεραπείας είναι:

Η ώρα της χορήγησης της φαρµακοθεραπείας είναι:

☐ Η φαρµακευτική αγωγή µπορεί να δηµιουργήσει τις ακόλουθες παρενέργειες:
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☐ Ο/Η µαθητής/τρια έχει περιορισµούς στην διατροφή του:

Εξήγηση:

☐ Στο ενδεχόµενο της σίτησης του εκτός του σχολείου να προτιµηθεί η ακόλουθη

σίτηση:

☐ Στο ενδεχόµενο της σίτησης του εκτός του σχολείου ο µαθητής/τρια έχει λάβει δική

του τροφή από το σπίτι.
Εξήγηση:

☐ Ο/Η µαθητής/τρια έχει ειλεοστοµία ή κολοστοµία µε ένα σάκο στοµίου

Εξήγηση:
(κλειστός σάκος, αποστραγγιζόµενος σάκος, σύστηµα ενός τεµαχίου, σύστηµα δύο
τεµαχίων).
☐ Ο/Η µαθητής/τρια καλείται να λάβει βοήθεια από τον/την δασκάλο/α ή

καθηγητή/τρια συνοδό κατα τη διάρκεια της εκδροµής:
στην φαρµακευτική αγωγή
στις διατροφικές ανάγκες
στον καθαρισµό του σάκου στοµίου (

άδεισµα,

αντικατάσταση)

άλλο
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Παιδογαστρεντερολόγος που παρακολουθεί τον/την µαθητή/τρια:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

Νοσοκοµείο που παρακολουθείται ο µαθητής/τρια:

Τηλέφωνο επικοινωνίας:

∆ιεύθυνση:
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Ενέργειες – προσαρµογές που συνιστάται να λάβουν χώρα για µία ασφαλή και
άνετη συµµετοχή του µαθητή/τρια µε ιδιοπαθή φλεγµονώδη νόσο του εντέρου
σε σχολική εκδροµή ή σε δραστηριότητα εκτός του σχολικού πλαισίου

Συνιστάται:
1. Η διεύθυνση του σχολείου και ο συνοδός δάσκαλος/α ή καθηγητής/τρια να είναι
ενηµερωµένος/η για την δυνατότητα άµεσης πρόσβασης σε χώρο υγιεινής στο χώρο
όπου θα γίνει η εκδροµή.
2. Ο/Η µαθητής/τρια να προστατεύεται µε συγκεκριµένες τροποποιήσεις στον
ανάλογο κάθε φορά χώρο επίσκεψης. Ο στόχος είναι να κάθεται σε ένα κάθισµα
κοντά στο χώρο υγιεινής (π.χ. σε ένα θέατρο να κάθεται στη θέση δίπλα στο
διάδροµο µε εύκολη πρόσβαση στην έξοδο).
3. Σε περίπτωση όπου ο µαθητής/τρια έχει ανάγκη να επισκεφτεί τον χώρο υγιεινής
πρίν την έναρξη της εκδροµής να του δίνεται η δυνατότητα να έχει αυτό το χρονικό
περιθώριο.
4. Ο γονέας να δώσει στον/στην ίδιο/α υπεύθυνο/η της σχολικής εκδροµής τα
φάρµακα µε αναγραφή του ονόµατος του µαθητή/τριας και την τάξη του/της σε
περίπτωση που ο/η µαθητή/τρια είναι µικρής σχολικής ηλικίας (δηµοτικό). Ο συνοδός
είναι βοηθητικό να είναι ενηµερωµένος από την παρούσα φόρµα για τα στοιχεία. Σε
περίπτωση που έχει διαφοροποιηθεί η φαρµακοθεραπεία ο γονέας καλείται να
ενηµερώσει την διεύθυνση για να εµπεριέξει στο έντυπο ένα αντίγραφο µε τα νέα
δεδοµένα για να είναι ενηµερωµένο το εξατοµικευµένο φυλλάδιο του/της
µαθητή/τριας.
5. Ο γονέας να παρέχει στο/στη συνοδό δάσκαλο/α ή καθηγητή/τρια τις απαραίτητες
ιατρικές παροχές και οδηγίες για το καθάρισµα ή την αντικατάσταση της στοµίας.
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6. Να επιτρέπεται στο µαθητή/τρια να µην δεσµευτεί εκ των προτέρων αλλά να
αποφασίσει την ίδια ηµέρα εάν θα συµµετέχει σε µία εκδροµή ή όχι, σε όποιες
περιπτώσεις αυτό είναι εφικτό. Οι εκδροµές που οργανώνει το σχολείο µπορεί να
είναι ένα στοιχείο έντονα επιθυµητό αλλά παράλληλα να αναδύει στρες στο παιδί ή
στον έφηβο καθώς η πρόσβαση στο χώρο υγιεινής µπορεί να είναι περιορισµένη.
Είναι πιθανόν επίσης να µην συµµετέχει σε ορισµένες περιπτώσεις, όταν η νόσος
είναι ενεργή.
7. Σε περίπτωση απουσίας του µαθητή/τριας ενηµερώστε τους συµµαθητές για την
αιτία της απουσίας του/ης (αφού υπάρχει συγκατάθεση από το παιδί). Η ενηµέρωση
γίνεται µε απλά λόγια και σύµφωνα µε το εξελικτικό επίπεδο των παιδιών. ∆ιαθέστε
χρόνο στους µαθητές να εκφράσουν τα συναισθήµατα τους.
8. Ο µαθητής/τρια µπορεί να καθυστερήσει στην πρωινή έλευση στο σχολείο για την
εκδροµή ειδικά εάν είναι σύνηθες να υπάρχει παρουσίαση της νόσου τις πρωινές
ώρες.
9. Η διαδροµή εάν είναι µε σχολικό θα ήταν βοηθητικό να συµπεριλάµβανει µια
στάση σε ένα κέντρο-εστιατόριο µε χώρους υγιεινής.
10. Να παρέχεται στον µαθητή/τρια η δυνατότητα να προσέρχεται στην εξωσχολική
δραστηριότητα µε το δικό του µέσω µεταφοράς.
11. Να βοηθήσετε το µαθητή να αισθανθεί αναπόσπαστο µέρος της οµάδας της
σχολικής του τάξης.
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Καθώς οι ιδιοπαθείς φλεγµονώδης νόσοι του εντέρου αποτελούνται από ένα εύρος
συµπτωµατολογίας και σοβαρότητας, ο ίδιος ο γονέας καλείται να σκεφτεί και να
συµπληρώσει ορισµένα εξατοµικευµένα στοιχεία που έχει παρατηρήσει σχετικά µε
την επίδραση της νόσου στο παιδί – έφηβο που ενδέχεται να επηρεάσουν την
εκδροµή.
Μπορεί να σκεφτεί πότε συνήθως ξεκινάνε τα συµπτώµατα, εάν παρατηρεί ότι
σχετίζεται η υποτροπή µε καταστάσεις στρες, τί βοηθάει το παιδί – έφηβο να
αντιµετωπίσει τα συµπτώµατα εκείνη τη στιγµή, πώς συµπεριφέρεται ο ίδιος ο
γονέας για να λάβει το παιδί το φάρµακο του, τί τροφές τρώει συνήθως, κ.α.. Για
παράδειγµα, το παιδί – έφηβος µπορεί κυρίως να έχει διαρροκές κενώσεις τις
πρωινές ώρες ώστε να είναι διευκολυντικό να πάει στο σχολείο στο χώρο υγιεινής
πριν την έναρξη της εκδροµής.
Από την ηλικία των 12 ετών µπορεί και ο ίδιος ο/η µαθητής/τρια να σηµειώνει
διευκολυντικά στοιχεία που αφορούν τον ίδιο και την νόσο παράλληλα µε εκείνα του
γονέα. Η ενεργητική συµµετοχή του/ης µαθητή/τριας εφήβου/ης αναµένεται να
αυξάνεται όσο αυξάνεται και η χρονολογική του/ης ηλικία. Είναι σηµαντικό ο/η
έφηβος/η να σκεφτεί µε ρεαλισµό όσον αφορά το τί µπορεί να διαχειριστεί σχετικά µε
την απόσταση και τις συνθήκες της σχολικής εκδροµής ή της οποιασδήποτε σχολικής
δραστηριότητας.
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ΠΑΡΑΡΤΗΜΑ
Σε περίπτωση όπου ο/η µαθητής/τρια επισκεφθεί κάποιο άλλο γιατρό από εκείνον
που τον/ην παρακολουθεί ο συνοδός δάσκαλος/α ή καθηγητής/τρια καλείται να δώσει
στον/ην παιδογαστρεντερολόγο τα ακόλουθα στοιχεία για την εξατοµικευµένη εικόνα
της συµπτωµατολογίας της νόσου στον µαθητή/τρια.
Τα εξατοµικευµένα συµπτώµατα είναι τα ακόλουθα:
☐ ∆ιάρροια (περίπου

επισκέψεις στην τουαλέτα ανά ηµέρα)

☐ Κοιλιακό άλγος (βαθµολόγηση:

από 10, όπου το 10 είναι ο υψηλότερος

βαθµός κοιλιακού πόνου)
☐ Κόπωση
☐ Ναυτία
☐ Εµετός (περίπου

φορές ανα ηµέρα)

☐ Ο/Η µαθητής/τρια έχει κάνει χειρουργείο

φορές

Εξήγηση:

☐ Ο/Η µαθητής/τρια έχει ειλεοστοµία ή κολεοστοµία µε σάκο στοµίου.

Εξήγηση:

☐ Ο/Η µαθητής/τρια λαµβάνει την εξής φαρµακευτική αγωγή:

Τα φάρµακα και οι δόσεις είναι:

Το παρόν κείµενο συντάχθηκε από τη Κλινική Ψυχολόγο (MSc) Κα. Άννα Φαρδή για το Σύλλογο Ατόµων µε
νόσο του Crohn και ελκώδη κολίτιδα Ελλάδας.

10

