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Περίληψη

Σκοπός  της  μελέτης  ήταν  η  ανάδειξη  της  αναγκαιότητας  χρησιμοποίησης  της
σύγχρονης τεχνολογίας, στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής με στόχο την πρόληψη
και αντιμετώπιση ατυχημάτων. Από την ανασκόπηση της βιβλιογραφίας φαίνεται
ότι  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής  έχουμε  πληθώρα  ατυχημάτων.  Αυτό
συμβαίνει  γιατί  τα  παιδιά  εμπλέκονται  πολλές  φορές  σε  έντονη  σωματική
δραστηριότητα με αποτέλεσμα ο αριθμός των ατυχημάτων κατά τη διάρκεια της
οργανωμένης άσκησης να είναι υπερδιπλάσιος των ατυχημάτων στον ελεύθερο
χρόνο.  Πιθανοί  παράγοντες  που  συμβάλλουν  στην  πρόκληση  τέτοιων
ατυχημάτων έχουν αποδειχθεί ότι είναι η ηλικία, το φύλο, η κοινωνικοοικονομική
κατάσταση,  οι  ψυχολογικοί  -  συμπεριφορικοί  παράγοντες,  το  επίπεδο
δραστηριότητας, η επιφάνεια του δαπέδου, ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται και
η μη επαρκής οργάνωση. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση ατυχημάτων θα πρέπει
να παρέχεται και να οδηγεί σε ένα ασφαλές σχολικό περιβάλλον, ιδιαίτερα στο
συγκεκριμένο μάθημα. Ένα σύγχρονο μέσο για άμεση και άρτια κάλυψη αυτών
των αναγκών αποτελεί  η τηλεϊατρική.  Με τον όρο τηλεϊατρική αναφερόμαστε
στην παροχή υπηρεσιών ιατρικής από απόσταση. Κύριοι στόχοι της τηλεϊατρικής
είναι:  1)  η  μεταφορά  της  πληροφορίας  και  όχι  του  μαθητή,  2)  η  καλύτερη
ποιότητα  και  ευκολία  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες  ιατρικής  περίθαλψης,  3)  η
καλύτερη πληροφόρηση των μαθητών, 4) η ιατρική εμπειρογνωμοσύνη η οποία
είναι  διαθέσιμη  σε  όλους,  ανεξάρτητα  από  την  τοποθεσία  του  μαθητή,  5)  η
μεγαλύτερη  παραγωγικότητα  και  η  καλύτερη  αποτελεσματικότητα  των
υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, 6) οι ταχύτερες και ασφαλέστερες αποφάσεις
για θεραπεία, χάρη στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και εύκολης πρόσβαση στον
ιατρικό  φάκελο.  Τα  οφέλη  της  χρήσης  της  τηλεϊατρικής  είναι  η
αποτελεσματικότητα, η βελτίωση της συνεργασίας, η μείωση των απουσιών, η
μεγαλύτερη  ικανοποίηση,  η  ευχαρίστηση  αναφορικά  με  την  ενημέρωση  που
σχετίζεται με την υγεία, και η μείωση του κόστους. Συμπερασματικά η πρόληψη
και η αντιμετώπιση των ατυχημάτων στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής μπορεί να
παρέχεται μέσω της τηλεϊατρικής προσφέροντας ποικίλες υπηρεσίες με σκοπό το
ασφαλές σχολικό περιβάλλον.

Λέξεις - κλειδιά: Πρόληψη, αντιμετώπιση, ατυχήματα, τηλεϊατρική.

Εισαγωγή

     Τα  ατυχήματα  αποτελούν  το  σημαντικότερο  πρόβλημα  υγείας  παιδιών  και
νέων ατόμων. Tα περισσότερα ατυχήματα συμβαίνουν στις  μικρές  ηλικίες.  Οι
μαθητές λόγω της νεαρής ηλικίας τους και κατά συνέπεια της έλλειψης εμπειρίας,
εκτίθενται  σε  διάφορα  είδη  ατυχημάτων  στα  σχολεία.  Τα  ατυχήματα  είναι  η



κύρια αιτία θανάτου σε παιδιά ηλικίας 5 έως 17 ετών. Η αντιμετώπισή τους όμως
είναι  εφικτή  και  όπως  έχει  δείξει  η  εμπειρία  άλλων  χωρών,  μπορούν  να
εφαρμοστούν με επιτυχία προγράμματα πρόληψης, ιδιαίτερα στις συγκεκριμένες
ηλικιακές κατηγορίες, αφού σε αυτές είναι πολύ πιο εύκολο να διαμορφώσουμε
στάσεις,  αντιλήψεις  και  πεποιθήσεις.  Η  παροχή  κατάλληλου  εκπαιδευτικού
περιβάλλοντος  και  η  επιμόρφωση των  μαθητών  για  σωστή  συμπεριφορά  στο
σχολείο κατά τη διάρκεια του χρόνου παραμονής τους, μπορεί να οδηγήσει σε
σημαντική μείωση του ποσοστού των ατυχημάτων στα σχολεία (Amirzadeh &
Tabatabaiee, 2007).
     Τα παιδιά καθώς τρέχουν και παίζουν ή χρησιμοποιούν κάποιο εξοπλισμό στο
μάθημα της Φυσικής Αγωγής συχνά τραυματίζονται. Αυτά τα ατυχήματα και οι
τραυματισμοί δεν προκαλούν μόνο πόνο και κίνδυνο για μελλοντικές επιπλοκές,
αλλά  επιφέρουν  επίσης  μεγάλο  οικονομικό  κόστος  για  την  κοινωνία.  Αυτό
συμβαίνει  επειδή  για  την  αντιμετώπιση  των  συγκεκριμένων  περιστατικών
δαπανώνται μεγάλα ποσά για νοσηλεία και θεραπεία (Christoforidis & Kambas,
2007). 
     Ιδιαίτερα  σημαντικός  για  την  πρόληψη  και  την  αντιμετώπιση  των
ατυχημάτων,  είναι  ο  ρόλος  των  Καθηγητών  Φυσικής  Αγωγής,  αφού  είναι  τα
πρόσωπα που καλούνται αρχικά για να αντιμετωπίσουν τα σχολικά ατυχήματα.
Επομένως,  καταλαβαίνουμε  πόσο  αναγκαίο  είναι  να  εκπαιδεύεται  και  να
πιστοποιείται ετησίως ένα τουλάχιστον μέλος του διδακτικού προσωπικού στην
παροχή  πρώτων  βοηθειών.  Ακόμα  είναι  αναγκαίο  τα  παιδιά  να  είναι
ενημερωμένα  για  τους  πιθανούς  κινδύνους  τραυματισμών,  αλλά  και  για  τους
τρόπους αυτοπροστασίας. 

Ανασκόπηση της βιβλιογραφίας

     Ατυχήματα στη σχολική Φυσική Αγωγή: Το μάθημα της Φυσικής Αγωγής
στο σχολείο είναι από τη φύση του ένα μάθημα το οποίο εμπλέκει τα παιδιά σε
μια  έντονη  σωματική  δραστηριότητα,  με  ότι  αυτό  συνεπάγεται.  Σε  πολλές
έρευνες αναφέρεται ότι τόσο τα αγόρια όσο και τα κορίτσια, με υψηλές αθλητικές
επιδόσεις  και  έντονη δραστηριότητα στο μάθημα της Φυσικής Αγωγής,  έχουν
συχνότερη εμπλοκή σε ατυχήματα (Schwebel, Binder, Sales & Plumert, 2003).
Κάποιες έρευνες υποστηρίζουν ότι λόγω της πιο ενεργής τους συμμετοχής στο
συγκεκριμένο μάθημα, σε αθλήματα όπως ποδόσφαιρο, μπάσκετ κ.λπ., τα αγόρια
είναι πιο ευάλωτα συγκριτικά με τα κορίτσια στα σχολικά ατυχήματα (Brudvik,
2000;  Belechri,  Petridou,  Kedikoglou  &  Trichopoulos  2001;  Kelm,  Ahlhelm,
Pape, Pitsch & Engel, 2001; Jia, Zhao, Bo, Zhang & Liu 2005; Sun et al., 2006).
Άλλες  πάλι  έρευνες  υποστηρίζουν  ότι  τα  κορίτσια  ηλικίας  10-11  ετών
τραυματίζονται  περισσότερο,  πιο  συχνά  συνήθως  κατά  τη  διάρκεια  του
μαθήματος της Φυσικής Αγωγής (Menckell & Laflamme, 2000). Γεγονός πάντως
είναι  ότι  πρέπει  να  δοθεί  η  ανάλογη  προσοχή  σε  αυτό  το  μάθημα  για  την
πρόληψη ατυχημάτων,  καθώς  ο  αριθμός  τους  κατά τη  διάρκεια  οργανωμένης
άσκησης είναι υπερδιπλάσιος σε σχέση με αυτόν στον ελεύθερο χρόνο (Ramirez,
Peek-Asa & Kraus,  2006).  Όσον αφορά την ηλικία,  οι  Macgregor  και  Hiscox
(1998), αναφέρουν πως το 66% των τραυματισμένων μαθητών αφορούσε παιδιά
ηλικίας 5-11 ετών και μόνο το 33% ηλικίας 12-13 ετών. Επομένως φαίνεται ότι
μεγαλύτερη συχνότητα τραυματισμών υπάρχει στα παιδιά Δημοτικού σε σχέση
με τα παιδιά Γυμνασίου (Alkon et al., 1999; Brook & Boaz, 2006). 



     Κάτι τέτοιο δίνει τη σαφή ένδειξη για το πόσο σημαντική είναι η ασφάλεια
στην  εκπαίδευση,  αφού  η  αυξανόμενη  συχνότητα  των  αθλητικών
δραστηριοτήτων  στο  σχολείο  αναλογικά  με  την  ηλικία,  αντιπροσωπεύει  την
αυξανόμενη έκθεση κινδύνου των μαθητών/τριών (Belechri et al., 2001). Βέβαια
τα ατυχήματα που συμβαίνουν στα σχολεία δεν είναι όλα της ίδιας σοβαρότητας.
Τα περισσότερα από αυτά είναι μετρίου βαθμού και οδηγούν στην απουσία από
το μάθημα από μία έως πέντε ημέρες (Brook & Boaz, 2006; Sun et al., 2006).
Καθώς όμως το 98% των περιπτώσεων δεν χρειάζονται νοσηλεία (Belechri et al.,
2001) και μόλις το 1,53% απαιτούν εισαγωγή στο νοσοκομείο (Sun et al., 2006),
υπάρχουν αναφορές που δείχνουν πως ένα μεγάλο ποσοστό 41,4% μεταφέρεται
σε νοσοκομείο για τις πρώτες βοήθειες (Gofin, Donchin & Schulrof, 2004). 
    Επομένως καταλαβαίνουμε πόσο πολύ σημαντικό είναι  να αντιμετωπίζονται
άμεσα  και  κατάλληλα  τα  σχολικά  ατυχήματα.  Επίσης  να  υπάρχει  γνώση  των
πρώτων  βοηθειών,  κάτι  που  δυστυχώς  δε  συμβαίνει,  αφού  οι  εκπαιδευτικοί
φαίνεται να μην έχουν επιμόρφωση σε αυτά τα θέματα (Williams, Latif & Cater,
2003).  Δεδομένα  δείχνουν  ότι  είναι  καίριας  σημασίας  τα  σχολεία  να  παίξουν
δυναμικό  ρόλο  στην  αντιμετώπιση  και  πρόληψη  ατυχημάτων  μέσω  της
δημιουργίας  μιας  ευσυνείδητης  συμπεριφοράς  από  την  πλευρά  των  παιδιών
(Hundeloh  & Hess, 2003).
     Τηλεϊατρική:  Ο  όρος  τηλεϊατρική  σημαίνει  την  άσκηση  ιατρικής  από
απόσταση.  Επίσης,  με  τον  όρο  τηλεϊατρική  αναφέρεται  η  μετάδοση  ιατρικής
εμπειρίας  και  γνώσης  από  απόσταση.  Σήμερα  η  τεχνολογία  έχει  δώσει  τη
δυνατότητα  να  μεταφέρουμε  μέσω  τηλεϊατρικής  video  σε  πραγματικό  χρόνο,
βιοσήματα,  στατικές  εικόνες,  όπως  δερματολογικά  εξανθήματα,  εικόνες  από
φυσικές  κοιλότητες  του  σώματος,  ακτινογραφίες  και  δυναμικές  εικόνες  όπως
είναι το υπερηχογράφημα. Η τηλεϊατρική είναι μια από τις πιο αναπτυσσόμενες
υπηρεσίες  της  τελευταίας  10ετίας  στην  παροχή  τεχνολογικών  ιατρικών
πληροφοριών. 
     Όσον αφορά τις εφαρμογές τηλεϊατρικής, η πλατφόρμα kids-medbook είναι η
βέλτιστη  επιλογή  στην  πρόσβαση  σε  υπηρεσίες  υγειονομικής  περίθαλψης  για
τους  μαθητές  σχολείων.  Η  τεχνολογία  βασίζεται  σε  τηλεδιασκέψεις  υψηλής
ευκρίνειας με ειδικό διαγνωστικό εξοπλισμό, έτσι ώστε από έναν κεντρικό φορέα
παροχής  πρωτοβάθμιας  φροντίδας  (π.χ.  κέντρο  τηλεϊατρικών  υπηρεσιών),  να
μπορούν να εξεταστούν και να παρακολουθούνται μαθητές σε πολλά διαφορετικά
σχολεία,  χωρίς  την  άσκοπη  μετακίνηση  του  μαθητή,  όπως  συμβαίνει  τις
περισσότερες  φορές.  Η  επίβλεψη  των  μαθητών  από  Ιατρούς  πρωτοβάθμιας
περίθαλψης  μέσω  τηλεϊατρικής,  μπορούν  να  παρέχουν  σε  πραγματικό  χρόνο,
υπηρεσίες υγείας. Επείγοντα περιστατικά, περιστατικά οξείας φύσεως, διαχείριση
χρόνιων  ασθενειών,  διαχείριση  φαρμακευτικής  αγωγής,  check-up,  αθλητική
κατάσταση, τηλεψυχολογική υποστήριξη κ.ά. μπορούν να αντιμετωπισθούν και
να  προσφερθούν  ως  υπηρεσίες  μέσω  των  οπτικοακουστικών  συσκευών  που
διαθέτει ο εξοπλισμός τηλεϊατρικής.
     Κύριοι στόχοι της τηλεϊατρικής είναι: 1) η μεταφορά της πληροφορίας και όχι
του  μαθητή,  2)  η  καλύτερη  ποιότητα  και  ευκολία  πρόσβασης  στις  υπηρεσίες
ιατρικής περίθαλψης, 3) η καλύτερη πληροφόρηση των μαθητών, 4) η ιατρική
εμπειρογνωμοσύνη  η  οποία  είναι  διαθέσιμη  σε  όλους,  ανεξάρτητα  από  την
τοποθεσία  του  μαθητή,  5)  η  μεγαλύτερη  παραγωγικότητα  και  η  καλύτερη
αποτελεσματικότητα των υπηρεσιών ιατρικής περίθαλψης, 6) οι ταχύτερες και
ασφαλέστερες αποφάσεις για θεραπεία, χάρη στη μεταφορά ιατρικών εικόνων και
εύκολης πρόσβαση στον ιατρικό φάκελο. Τα οφέλη της χρήσης της τηλεϊατρικής



είναι  η  αποτελεσματικότητα,  η  βελτίωση  της  συνεργασίας,  η  μείωση  των
απουσιών,  η  μεγαλύτερη  ικανοποίηση,  η  ευχαρίστηση  αναφορικά  με  την
ενημέρωση που σχετίζεται με την υγεία, και η μείωση του κόστους.
     Πιο  συγκεκριμένα  η  πλατφόρμα  τηλεϊατρικής  kidsmedbook  περιλαμβάνει
τέσσερα  διαφορετικά  πεδία  εφαρμογών.  Τη  συγχρονισμένη  επικοινωνία  (Live
video  real-time),  την  ασύγχρονη  επικοινωνία  (Store-and-forward),  την
απομακρυσμένη παρακολούθηση του ασθενούς (RPM) και την κινητή υγεία (m
Health).  Ακόμα  με  το  σύστημα  “ODCEllis”  παρέχεται  η  εκπαίδευση  από
απόσταση. Το σύστημα εκπαίδευσης “ODCEllis” αποτελεί την ιδανική μέθοδο
εκπαίδευσης, για αποδέκτες από απόσταση οποιασδήποτε μορφής ενημέρωσης,
διδασκαλικής εισήγησης ή ψυχολογικής υποστήριξης. Το συγκεκριμένο σύστημα
λειτουργεί τόσο για τον εισηγητή όσο και για τον μαθητή, παρέχοντας πολλές
δυνατότητες. Το σύστημα “ODCEllis” από την Άνοιξη του 2017 χρησιμοποιείται
από πολλά πανεπιστήμια και εκπαιδευτικούς φορείς σαν εξέλιξη του e-learning. 

Συζήτηση - Συμπεράσματα

     Τα  οφέλη  της  χρήσης  της  τηλεϊατρικής  είναι  η  αποτελεσματικότητα,  η
βελτίωση  της  συνεργασίας,  η  μείωση  των  απουσιών  και  η  μεγαλύτερη
ικανοποίηση, η ευχαρίστηση αναφορικά με την ενημέρωση που σχετίζεται με την
υγεία,  και  η  μείωση  του  κόστους.  Συμπερασματικά  η  πρόληψη  και  η
αντιμετώπιση  των  ατυχημάτων  στο  μάθημα  της  Φυσικής  Αγωγής  μπορεί  να
παρέχεται μέσω της τηλεϊατρικής, η οποία είναι ένα σύγχρονο εργαλείο το οποίο
προσφέρει ποικίλες υπηρεσίες με σκοπό το ασφαλές σχολικό περιβάλλον.
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