
Σχολιατρική 
Υπηρεσία

Ιατρικές Υπηρεσίες και
Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας

Υπουργείο Υγείας



Προληπτικές εξετάσεις
(screening tests)

Αναλυτικά:

zx Γενική ιατρική εξέταση

zx Έλεγχος οπτικής και ακουστικής οξύτητας

zx Έλεγχος αχρωματοψίας

zx Παρακολούθηση της φυσιο λογι κής ανά -
πτυξης του μαθητή (ύψος, βάρος)

zx Σκολιωμέτρηση



Εμβολιασμοί

Η Σχολιατρική Υπηρεσία διασφαλίζει την
κάλυψη κάθε παιδιού σχολικής ηλικίας, με τα
απαραίτητα για την ηλικία του εμβόλια,
σύμφωνα με το Σχήμα Εμβολιασμών μέσω:

zx Ανάλογης ενημέρωσης και ευαισθητο ποίησης
των γονέων και μαθητών

zx Διενέργειας εμβολιασμών στο σχολείο, από
Επισκέπτες/πτριες Υγείας, κατόπιν γραπτής
συγκατάθεσης των γονέων/κηδεμόνων

Προσφερόμενες Υπηρεσίες



Προγράμματα αγωγής και 
προαγωγής της υγείας

Στόχος είναι η απόκτηση γνώσεων και
δεξιοτήτων για ανάπτυξη υγιών στάσεων και
συμπεριφορών, τόσο από τα παιδιά όσο και
από τις οικογένειές τους. Τα προγράμματα
αφορούν θέματα όπως:

zx Κάπνισμα

zx Διατροφή

zx Πρόληψη ατυχημάτων

zx Εφηβεία

zx Έμμηνος ρύση

zx Πρόληψη ασθενειών όπως Aids, Ηπατίτιδα,
κτλ.

zx Ατομική και περιβαλλοντική υγιεινή

zx Οδοντική υγιεινή

zx Ανάπτυξη της ψυχοσυναισθηματικής υγείας
παιδιών και εφήβων



Ιστορική αναδρομή

zx 1914 – προσωρινή εργοδότηση ιατρών από
τοπικούς  φορείς σε περιόδους επιδημιών.

zx 1953 –μόνιμη εργοδότηση Επισκε πτών/πτριών
Υγείας σε κάποιες πόλεις.

zx 1960 – μόνιμη εργοδότηση Σχολιάτρων και
Επισκεπτών/πτριών Υγείας από τοπικές
Σχολικές Εφορείες.

zx 1976 – με Υπουργική απόφαση, λειτουργία
της Σχολιατρικής Υπηρεσίας, υπό τις
Ιατρικές Υπηρεσίες και Υπηρεσίες Δημόσιας
Υγείας και στελέχωση από Γενικούς Ιατρούς,
Παιδιάτρους και Επισκέπτες/πτριες Υγείας.

zx Σήμερα, η Σχολιατρική Υπηρεσία αναβα -
θμί ζεται συνεχώς, σύμφωνα με τις τοπικές
ανάγκες και τις διεθνώς αποδεκτές επιστη -
μονικές απαιτήσεις.



Στόχοι Σχολιατρικής Υπηρεσίας

zx Έγκαιρη ανίχνευση, αντιμετώπιση και
παρακολούθηση προβλημάτων υγείας του
παιδιού στο περιβάλλον του σχολείου.

zx Ανάπτυξη υγιών στάσεων και συμπε ριφο -
ρών στα παιδιά.

zx Διασφάλιση υγιεινών περιβαλλοντικών
συνθηκών στον σχολικό χώρο.

zx Πρόληψη λοιμωδών νοσημάτων.

ΟΙ ΣΤΟΧΟΙ ΑΥΤΟΙ ΕΚΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ 
ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ:

zx το Υπουργείο Παιδείας και Πολιτισμού και
τους Λειτουργούς του,

zx Λειτουργούς Υγείας διαφόρων ειδικοτήτων,
zx άλλους φορείς και υπηρεσίες του δημόσιου

και ιδιωτικού τομέα.
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