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Οδηγός Εκπαιδευτικών
για τη Δρεπανοκυτταρική
Νόσο

Μια κοινότητα ασθενών,

φροντιστών και
επαγγελματιών

υγειονομικής περίθαλψης
που προασπίζουν τα

δικαιώματα των ατόμων
που ζουν με

Δρεπανοκυτταρική Νόσο
(SCD) στην Αυστραλία

Όλοι μαζί, ανεβαίν
ουμ

ε

Όλοι μαζί, ανεβαίν
ουμ

ε

Χορηγός: 
Γραφείο του Πρωθυπουργού και του Υπουργικού 

Συμβουλίου της Πολιτειακής Κυβέρνησης της Βικτώριας
 

Όλα τα φυλλάδια που δημιουργεί η ASCA 
ελέγχονται από αιματολόγο ενηλίκων και παιδιών.

 
 

Για περισσότερες πληροφορίες, επισκεφθείτε: 
https://www.cdc.gov/ncbddd/sicklecell/index.html 



ΤΙ ΕΙΝΑΙ Η
ΔΡΕΠΑΝΟΚΥΤΤΑΡΙΚΗ

ΝΟΣΟΣ;

Ομάδα κληρονομικών διαταραχών των ερυθρών αιμοσφαιρίων
(RBC) που έχει ως αποτέλεσμα δομικά ανώμαλη αιμοσφαιρίνη
(Hb S).
Προκύπτει όταν δύο ανώμαλα γονίδια αιμοσφαιρίνης
κληρονομούνται από κάθε γονέα, ένα από αυτά είναι
δρεπανοκυτταρικό γονίδιο.
Σημάδια και συμπτώματα της δρεπανοκυτταρικής νόσου (SCD)
προκαλούνται κυρίως από τη δρεπάνωση των ερυθρών
αιμοσφαιρίων, που έχει ως αποτέλεσμα ανώμαλα άκαμπτα,
κολλώδη και βραχύβια δρεπανόσχημα αιμοσφαίρια.
Προκαλείται επίσης από την ενεργοποίηση λευκών
αιμοσφαιρίων (WBC) και αιμοπεταλίων που οδηγεί τελικά σε
επιπλοκές που σχετίζονται με προοδευτική καταστροφή
οργάνων.
Τα άτομα με δρεπανοκυτταρική νόσο (SCD) μπορεί να βιώσουν
επιπλοκές που περιλαμβάνουν κρίση οξέος πόνου
(αγγειοαποφρακτική κρίση)

ΣΗΜΑΔΙΑ ΚΑΙ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ ΠΟΥ
ΑΠΑΙΤΟΥΝ ΙΑΤΡΙΚΗ

ΦΡΟΝΤΙΔΑ:

Να επαγρυπνείτε για σημάδια πυρετού – οι μαθητές πρέπει να
αναζητήσουν ιατρική φροντίδα για την αξιολόγηση του κινδύνου
πνευμονίας ή άλλων βακτηριδιακών λοιμώξεων, επειδή η
Δρεπανοκυτταρική Νόσος θέτει αυτούς τους μαθητές σε υψηλότερο
κίνδυνο.
Επεισόδια πόνου – συνηθισμένα σε παιδιά με Δρεπανοκυτταρική
Νόσο. Μπορεί να εμφανιστούν οπουδήποτε στο σώμα και η
σοβαρότητά τους μπορεί να ποικίλει. Οι εκπαιδευτικοί πρέπει να
ανταποκρίνονται σε παράπονα πόνου. Ανο πόνος είναι ελαφρύς ή
μέτριος, τα σχολεία μπορούν να επιτρέψουν στον μαθητή να
ξεκουραστεί πριν επιστρέψει στην τάξη. Αν ο πόνος είναι σοβαρός,
θα πρέπει να ειδοποιηθούν οι γονείς και/ή ο μαθητής να
μεταφερθεί στο νοσοκομείο.
Εγκεφαλικά επεισόδια – η Δρεπανοκυτταρική Νόσος είναι μια από
τις πιο κοινές αιτίες εγκεφαλικών επεισοδίων στα παιδιά. Οι
εκπαιδευτικοί πρέπει να επαγρυπνούν για σημάδια που συνδέονται
με εγκεφαλικά επεισόδια, τα οποία περιλαμβάνουν: σοβαρούς
πονοκεφάλους, ζαλάδα, αλλαγές στην όραση, ξαφνική εμφάνιση
αδυναμίας σε ένα άκρο ή μια πλευρά του προσώπου, νωθρότητα,
ξαφνική αδυναμία ομιλίας και κρίσεις.

ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ ΑΠΟ
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥΣ ΓΙΑ

ΜΑΘΗΤΕΣ
Επιτρέψτε επαρκή πρόσβαση σε νερό/ενυδάτωση
Επιτρέψτε συχνά διαλείμματα για τουαλέτα
Επιτρέψτε τη διευκόλυνση σε ακραίες θερμοκρασίες /
συνθήκες.
Φροντίστε ιδιαίτερα τυχόν τραύματα.
Επαγρυπνείτε για σημάδια εγκεφαλικού
Να έχετε συναίσθηση της συναισθηματικής ευεξίας
Διατηρήστε ανοιχτλη επικοινωνία με τους γονείς
Δημιουργήστε εξατομικευμένα σχέδια φροντίδας

ΕΠΕΙΣΟΔΙΑ ΠΟΝΟΥ
Τα σχέδια φροντίδας θα πρέπει να περιέχουν πληροφορίες από
τον εκπαιδευτικό, τον νοσηλευτή του σχολείου, τον μαθητή και
την οικογένειά του.
Τα σχέδια φροντίδας μπορεί να περιλαμβάνουν οδηγίες για τη
χορήγηση παυσίπονου, στις οποίες περιλαμβάνεται το ποιος
είναι υπεύθυνος για τη χορήγηση του φαρμάκου και πώς θα
αποφασιστεί ποια φάρμακα να δοθούν στον μαθητή. 

ΠΥΡΕΤΟΣ 

Οι εκπαιδευτικοί θα πρέπει να έχουν πρόσβαση σε
εξατομικευμένο σχέδιο φροντίδας για μαθητή με
δρεπανοκυτταρική νόσο (SCD), το οποίο εκθέτει οδηγίες για το
τι να κάνουν αν εμφανιστεί πυρετός κατά τη διάρκεια μιας
σχολικής ημέρας.  
Αν ένας μαθητής με δρεπανοκυτταρική νόσο (SCD) έχει πυρετό,
πρέπει να τον δει γιατρός, γι’ αυτό οι γονείς ή κηδεμόνες
πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως.

ΕΓΚΕΦΑΛΙΚΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Οι εκπαιδευτικοί βρίσκονται στη μοναδική θέση να εντοπίζουν
αλλαγές στη συμπεριφορά των μαθητών, οι οποίες ενδέχεται να
συνδέονται με συμπτωματικά ή σιωπηλά εγκεφαλικά επεισόδια που
σχετίζονται με τη δρεπανοκυτταρική νόσο (SCD). Ξαφνικές αλλαγές
στο γράψιμο μπορεί να είναι πρώιμο προειδοποιητικό σημάδι
εγκεφαλικού επεισοδίου. 
Αν υπάρχει υποψία ξαφνικού εγκεφαλικού επεισοδίου, οι γονείς
πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως και το παιδί πρέπει να μεταφερθεί
επειγόντως στο νοσοκομείο.
Παιδιά που έχουν υποστεί εγκεφαλικό επεισόδιο ή των οποίων οι
ιατρικές εξετάσεις δείχνουν ότι διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο
εγκεφαλικού επεισοδίου, ενδεχομένως να χρειάζονται μηνιαία
ραντεβού σε νοσοκομείο για να κάνουν μεταγγίσεις αίματος με
σκοπό να προληφθεί ένα εγκεφαλικό επεισόδιο.


