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Αλλεργίες και Σχολείο 
Οδηγός για Δασκάλους και Καθηγητές 
 
Το αλλεργικό παιδί 
 
Αλλεργία είναι μια αντίδραση σε μια ή περισσότερες ουσίες του 
περιβάλλοντός μας οι οποίες δεν είναι βλαπτικές για τους περισσοτέρους 
ανθρώπους. Οι ουσίες αυτές ονομάζονται «αλλεργιογόνα». Μπορούν να 
εισπνευσθούν, να καταποθούν, να ενεθούν ή να έλθουν σ’επαφή με το δέρμα. 
Οι αλλεργικές παθήσεις προσβάλλουν περίπου 17 στα 100 παιδιά. Κατά 
συνέπεια, είναι πολύ πιθανό να έχετε στην τάξη σας αρκετά αλλεργικά παιδιά. 
Οι αλλεργίες είναι οι πιο συνηθισμένες παθήσεις της παιδικής ηλικίας και 
συμπεριλαμβάνουν την αλλεργική ρινίτιδα, το βρογχικόν άσθμα, την αλλεργία 
στα δηλητήρια σφηκών και μελισσών και τις δερματικές αλλεργίες  όπως το 
έκζεμα, την κνίδωση, το αγγειοοίδημα ή τη δερματίτιδα εξ επαφής. Πολλά από 
τα συμπτώματα των παθήσεων αυτών μπορούν να προκληθούν από τροφές 
αλλά και από διάφορα άλλα αλλεργιογόνα. Είναι σημαντικό να γνωρίζετε ότι 
καμιά από τις παθήσεις αυτές δεν είναι μεταδοτική και κατά συνέπεια δυνητικά 
επικίνδυνη για τα υπόλοιπα παιδιά. 
 

Αλλεργική ρινίτιδα 
 
Η αλλεργική ρινίτιδα (αλλεργικό συνάχι) μπορεί να είναι εποχιακή λόγω 
ευαισθησίας σε διάφορες γύρεις  προερχόμενες από τα φυτά του αγρού και τα 
δένδρα ή σε σπόρια μυκήτων. Οι εποχές διαφέρουν στα διάφορα τμήματα της 
χώρας λόγω διαφορών στις κλιματολογικές συνθήκες και στην τοπική 
βλάστηση. Η αλλεργική ρινίτιδα μπορεί να είναι και ολοετής και τα 
συμπτώματά της μπορούν να εκδηλωθούν ανεξαρτήτως εποχής καθόλη τη 
διάρκεια του έτους. Οφείλεται σε ευαισθησία στην οικιακή σκόνη και τους 
μικροοργανισμούς που περιέχει (ακάρεα, κατσαρίδες κά), στα κατοικίδια και 
παραγωγικά ζώα, στους μύκητες των εσωτερικών χώρων και σε ορισμένες 
περιπτώσεις και σε τροφές. Στα συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας 
συμπεριλαμβάνονται τα πολλαπλά φτερνίσματα, το τρίψιμο της μύτης 
(αλλεργικός χαιρετισμός), το μπούκωμα της μύτης, οι υδαρείς εκκρίσεις, οι 
συχνές αιμορραγίες της μύτης, το συχνό «καθάρισμα» του λαιμού, η 
επιπεφυκίτιδα (ερυθρότητα, κνησμός των οφθαλμών), οι μαύροι κύκλοι κάτω 
από τα μάτια, οι συχνές λοιμώξεις των αυτιών (οι οποίες ενίοτε μπορεί να 
προκαλέσουν έως και πλήρη κώφωση) και η ευερεθιστότητα. Παιδιά που είναι 
καλά στην τάξη ξαφνικά αρχίζουν να φτερνίζονται και να εκδηλώνουν κάποια 
από τα παραπάνω συμπτώματα. 
 

Βρογχικό άσθμα 
 
Το άσθμα είναι μια μη μεταδοτική, χρόνια πάθηση των πνευμόνων που 
προσβάλλει 5-10% των παιδιών. Είναι πάθηση γνωστή από αρχαιοτάτων 
εποχών και με παγκόσμια κατανομή. Οι ασθματικές κρίσεις συχνά αρχίζουν 
κατά την πρώιμη παιδική ηλικία και μπορεί να συνεχισθούν επί σειρά ετών. 
Ορισμένα άτομα μπορεί να εμφανίσουν αυτόματη βελτίωση των 
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συμπτωμάτων τους αν και σε γενικές γραμμές το άσθμα που δεν 
αντιμετωπίζεται κατάλληλα συνεχώς επιδεινώνεται. Κατά τη διάρκεια μιας 
ασθματικής κρίσεως, το παιδί δυσπνοεί χαρακτηριστικά επειδή αντιμετωπίζει 
μεγάλη δυσκολία στην έξοδο του αέρα από τους πνεύμονες. Είναι το 
αποτέλεσμα του σπασμού ή της μερικής αποφράξεως των αεροφόρων οδών 
που έχει ως αποτέλεσμα την πρόκληση της γνωστής συρίττουσας αναπνοής 
(«γατάκια») που ακούγεται κατά την αναπνοή του παιδιού (ιδίως όταν 
εκπνέει). Οι ασθματικοί παράγουν επίσης φλέμματα τα οποία είναι πηχτά και 
επειδή δεν μπορούν να τα αποβάλουν με ευκολία βήχουν πολύ έντονα. Το 
άσθμα μπορεί να οφείλεται σε γύρεις, μύκητες, σκόνες, κατοικίδια ζώα, 
τροφές και στην εισπνοή ορισμένων ερεθιστικών ουσιών. Συχνό αίτιο 
ασθματικών κρίσεων είναι και οι λοιμώξεις του αναπνευστικού συστήματος. 
Μια ασθματική κρίση μπορεί να προκληθεί όταν υπάρχει μεγάλη 
ατμοσφαιρική ρύπανση αλλά και ύστερα από έκθεση σε ερεθιστικές ουσίες 
του αμέσου περιβάλλοντος του ασθενούς (πχ. καπνός τσιγάρου, βαφές, 
αρώματα, αποσμητικά, λακ κά). Σημαντικό ρόλο παίζουν επίσης και ορισμένοι 
μη ειδικοί παράγοντες όπως η άσκηση ή η έκθεση στον ψυχρό αέρα που 
μπορούν να προκαλέσουν συρίττουσα αναπνοή που ορισμένες φορές είναι 
σοβαρή. Το βρογχικό άσθμα είναι η πιο συχνή αιτία απουσίας από το σχολείο 
και μπορεί να έχει επιπτώσεις και στην απόδοση του μαθητού ή της 
μαθήτριας αλλά και στον ψυχικό κόσμο του παιδιού. 
 

Δερματικές αλλεργίες 
 
Το έκζεμα, το οποίο μπορεί να οφείλεται σε τροφές, εκδηλώνεται με 
κνησμώδες εξάνθημα που εμφανίζεται συνηθέστερα στους αγκώνες και τα 
γόνατα ή στα μάγουλα των παιδιών. Τα παιδιά με έκζεμα έχουν την τάση να 
είναι νευρικά, ευερέθιστα και να αποσπάται εύκολα η προσοχή τους ως 
αποτέλεσμα της παθήσεώς τους. Οι πομφοί της κνιδώσεως είναι κνησμώδεις 
ερυθρές πλάκες («πετάλες») που συνήθως εμφανίζονται ξαφνικά σε διάφορα 
σημεία του σώματος. Βγαίνουν και εξαφανίζονται, μερικές φορές ενώνονται 
μεταξύ τους και συχνά μεταναστεύουν από το ένα σημείο σε ένα άλλο. Συχνά 
μαζί με τα κνιδωτικά εξανθήματα πρήζονται τα βλέφαρα και τα χείλια ή 
γλώσσα ή άλλα σημεία του σώματος (αγγειοοίδημα). Οι καταστάσεις αυτές 
προκαλούνται από τροφές ή φάρμακα ή αποτελούν συμπτώματα της 
αλλεργικής αντίδρασης που ενίοτε ακολουθεί τον νυγμό μέλισσας ή σφήκας. 
Η δερματίτιδα εξ επαφής προκαλεί ένα κνησμώδες εξάνθημα που είναι το 
αποτέλεσμα της άμεσης επαφής του δέρματος με κάποια ουσία του 
περιβάλλοντος στην οποία ο ασθενής έχει ευαισθητοποιηθεί. Μπορεί να 
προκληθεί από υλικά και μέσα που υπάρχουν στην τάξη πχ. μπογιές 
ζωγραφικής. Συχνά με το εξάνθημα συνυπάρχουν και μεγάλες φουσκάλες με 
υγρό. Η πάθηση δεν είναι μεταδοτική. 
 

Νυγμοί εντόμων 
 
Τα έντομα που τσιμπούν μπορεί να καταστούν επικίνδυνα και ενίοτε οι 
αντιδράσεις που ακολουθούν το τσίμπημά τους είναι θανατηφόρες. Στο πολύ 
ευαίσθητο παιδί τα συμπτώματα μπορεί να εκδηλωθούν μέσα σε λίγα λεπτά 
μετά το τσίμπημα. Συνήθως υπάρχει έντονος γενικευμένος κνησμός και 
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ακολουθεί ερυθρότητα του δέρματος και εμφάνιση κνιδωτικού εξανθήματος. 
Μπορεί να εκδηλωθεί τάση προς λιποθυμία και δυσκολία στην αναπνοή είτε 
από πρόκληση ασθματικής κρίσεως είτε από απόφραξη (οίδημα) του 
λάρυγγα. Το παιδί μπορεί να πέσει αναίσθητο. Πρόκειται για επείγον 
περιστατικό που χρήζει άμεσης και κατάλληλης αντιμετώπισης σε 
νοσοκομειακό περιβάλλον. 
 
 

Τι μπορεί να κάνει ο Δάσκαλος/Καθηγητής 
 
Εάν κάποιος μαθητής έρχεται καθημερινά στην τάξη με μύτη που τρέχει 
και είναι βουλωμένη: 
Ελέγξτε εάν το παιδί το παρακολουθεί ιατρός. Μάθετε εάν οι γονείς του 
παιδιού γνωρίζουν ότι αυτό το «χρόνιο κρυολόγημα» μπορεί να είναι οφείλεται 
σε αλλεργία. Εάν δεν έχουν επισκεφθεί ιατρό προτείνετε στους γονείς να το 
πράξουν. Εάν έχει συνταγογραφηθεί κάποιο αντιισταμινικό ή άλλα φάρμακα 
φροντίστε ώστε το παιδί να παίρνει κανονικά τα φάρμακά του (στο σπίτι ή στο 
σχολείο). 
 
Εάν το παιδί εκδηλώσει ασθματική κρίση στο σχολείο: 
Αφήστε το παιδί να ηρεμήσει σ΄ένα ήσυχο μέρος. Διατηρείστε την ψυχραιμία 
σας, δώστε θάρρος στο παιδί και προτρέψτε το να αναπνέει κανονικά με 
ιδιαίτερη έμφαση στην εκπνοή. Εάν το παιδί έχει μαζί τα φάρμακά του αφήστε 
το να τα χρησιμοποιήσει χωρίς όμως να κάνει υπερβολική χρήση. 
Ενημερώστε αμέσως τους γονείς του. Εάν η συρίττουσα αναπνοή επιμένει ή 
επιδεινωθεί και οι γονείς δεν είναι εύκολο να ειδοποιηθούν, αναζητείστε 
αμέσως ιατρική βοήθεια. 
 
Εάν το παιδί εμφανίσει εξάνθημα στο πρόσωπο, το λαιμό ή τα άκρα: 
Εξετάστε μήπως πρόκειται για μεταδοτικό νόσημα (πχ. ιλαρά). Εάν πρόκειται 
για έκζεμα μπορείτε να είστε σίγουρος ότι δεν είναι μεταδοτικό. Τα παιδιά με 
έκζεμα συχνά ντρέπονται για το εξάνθημά τους και μπορεί να δέχονται τις 
κοροϊδίες των άλλων παιδιών ή να είναι μόνα τους χωρίς παρέες. Τα 
ψυχολογικά προβλήματα που προκαλούνται χρειάζονται μεγάλη υπομονή και 
ικανότητα από την πλευρά του δασκάλου. Κατά τη διάρκεια περιόδων άγχους 
και εντάσεως ορισμένα παιδιά εμφανίζουν έντονο κνησμό. Τα νύχια των 
χεριών τους πρέπει να είναι πολύ κοντά κομμένα και τα χέρια τους πάντα 
καθαρά. Το εξάνθημα μπορεί επίσης να επιδεινωθεί με τη θέρμανση του 
σώματος πχ. κατά τη διάρκεια της γυμναστικής. Συχνά χρειάζονται φάρμακα 
για την καταπολέμηση του κνησμού (αλοιφές, κρέμες, σιρόπια, σταγόνες ή 
χάπια). 
 
Εάν ένα παιδί τσιμπηθεί από σφήκα ή μέλισσα: 
Αφαιρέστε το κεντρί με το νύχι σας. Μην το πιέζεται γιατί θα χυθεί και το 
υπόλοιπο δηλητήριο μέσα στο παιδί. Βάλτε πάγο πάνω στο σημείο του 
νυγμού. Το οίδημα που μπορεί να προκληθεί μπορεί να αποτελεί μια 
φυσιολογική τοπική αντίδραση. Εάν εκδηλωθεί κάποιο από τα ακόλουθα 
συμπτώματα - κνίδωση, οιδήματα μακρυά από το σημείο του νυγμού, 
γενικευμένος κνησμός, δυσκολία στην αναπνοή, ωχρότητα ή λιποθυμία - 
στείλτε το παιδί αμέσως στο τμήμα των επειγόντων περιστατικών του 
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πλησιέστερου νοσοκομείου. Εάν υπάρχουν διαθέσιμα αντιισταμινικά ή το 
ειδικό σετ αντιμετώπισης τσιμπημάτων εντόμων που περιέχει και αδρεναλίνη 
μπορείτε να τα χρησιμοποιήσετε πριν μεταβείτε στο νοσοκομείο. Οι γονείς 
πρέπει να ειδοποιηθούν αμέσως. 
 
Εάν ένα παιδί είναι ληθαργικό και ενίοτε μισοκοιμάται: 
Αυτό μπορεί να οφείλεται στα αλλεργικά του συμπτώματα (λόγω αλλεργικής 
ρινίτιδας, άσθματος). Μπορεί επίσης να οφείλεται στα φάρμακα που λαμβάνει 
(αντιισταμινικά, αντιβηχικά). Οι γονείς πρέπει να ενημερωθούν σχετικά και στη 
συνέχεια να ενημερωθεί και ο θεράπων ιατρός (εάν υπάρχει). Υπάρχουν 
αντιισταμινικά που δεν προκαλούν υπνηλία. 
 
Εάν ένα παιδί πρέπει να λάβει μέρος σε αθλοπαιδιές: 
Τα αλλεργικά παιδιά πρέπει να ενθαρρύνονται να συμμετέχουν στις 
δραστηριότητες της τάξεως ανάλογα με τις δυνατότητές τους, ακόμη και σε 
ανταγωνιστικά αθλήματα. Ομως, το ασθματικό παιδί μπορεί να πάθει 
ασθματική κρίση λόγω υπερβολικής ασκήσεως πχ. τρέξιμο. Συνήθως το παιδί 
πρέπει να πάρει κάποιο αντιασθματικό φάρμακο 20-30 λεπτά πριν από την 
άσκηση σύμφωνα με τις οδηγίες του θεράποντος ιατρού. Στην περίπτωση 
αυτή είναι σημαντικό να υπενθυμίζετε στο παιδί να πάρει το φάρμακό του 
όταν υπάρχει προγραμματισμένη έντονη σωματική δραστηριότητα. Πρέπει 
επίσης το παιδί να μπορεί να σταματάει όταν έχει πρόβλημα και να 
ενθαρρύνεται να συνεχίζει εκ νέου μόλις αυτό είναι εφικτό. Εάν το παιδί 
«σφυρίζει» όταν εκτίθεται στο κρύο, πρέπει να μπορεί να μένει μέσα στην 
τάξη τις ημέρες που κάνει κρύο ή φυσάει πολύ. 
 
Σε περίπτωση εκδρομής: 
Οταν η τάξη πηγαίνει εκδρομή βεβαιωθείτε ότι δεν θα επιδεινωθεί η 
κατάσταση των αλλεργικών μαθητών σας (πχ. εάν το παιδί είναι αλλεργικό σε 
μύκητες δεν πρέπει να περπατάει στο δάσος, να επισκέπτεται αχυρώνες, 
αποθήκες δημητριακών ή εάν είναι αλλεργικό στο γάλα χρειάζεται προσοχή 
κατά την επίσκεψη της τάξεως σε μονάδες παραγωγής γαλακτοκομικών 
προϊόντων κλπ.). Πρέπει να προγραμματισθούν και εναλλακτικές επισκέψεις 
ώστε το αλλεργικό παιδί να μη στερηθεί τη μάθηση μέσω της εμπειρίας. Οι 
γονείς πρέπει να ενημερώνονται σε περιπτώσεις επισκέψεων, εκδρομών και 
λοιπών εξωσχολικών δραστηριοτήτων. 
 
Εάν το παιδί έχει τροφική αλλεργία: 
Αυτό είναι ένα πρόβλημα που χρειάζεται συζήτηση με τους γονείς του 
παιδιού. Στην αρχή κάθε χρονιάς ο δάσκαλος ή ο καθηγητής πρέπει να 
γνωρίζει εάν υπάρχουν στην τάξη του παιδιά με τροφικές αλλεργίες. Οι ξηροί 
καρποί και το ψάρι είναι τα συχνότερα αίτια προκλήσεως σοβαρών 
συμπτωμάτων όπως δύσπνοιας και γενικευμένο οίδημα του σώματος. Το 
τελευταίο μπορεί ταχύτατα να οδηγήσει σε ασφυξία και σε σπάνιες 
περιπτώσεις στον θάνατο. Ορισμένες φορές τα αλλεργιογόνα είναι πολύ καλά 
καμουφλαρισμένα και δεν μπορούν να εντοπισθούν. Αναλόγως με τις 
ευαισθησίες του παιδιού είναι και τα μέτρα που πρέπει να λαμβάνονται κατά 
τη διάρκεια των ενημερωτικών επισκέψεων της τάξεως ή των άλλων 
δραστηριοτήτων βάσει σχολικού προγράμματος. Εδώ ισχύει ότι το «λίγο, 
βλάφτει». 
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Εάν το παιδί φέρνει τα φάρμακά του στο σχολείο: 
Είναι χρήσιμο να υπενθυμίζεται στο παιδί να παίρνει τα φάρμακά του όπως 
προβλέπεται. Σήμερα μαθαίνουμε στα παιδιά να είναι υπεύθυνα και να 
παίρνουν μόνα τους τα φάρμακά τους. Χρειάζονται την ενθάρρυνσή σας 
ύστερα από τη γραπτή συγκατάθεση των γονέων του παιδιού. 
 
Το παιδί εμφανίζει συμπτώματα στο χημείο του σχολείου, κατά τη 
διάρκεια των καλών τεχνών κλπ.: 
Βάλτε το παιδί κοντά σε κάποιο παράθυρο ή σε περιοχή που αερίζεται καλά. 
Μπορεί να θέλει να φοράει μάσκα ή και να εξέλθει της τάξεως εάν δεν 
αισθάνεται καλά και τα συμπτώματα επιμένουν. Η μυρωδιά των μελανιών, της 
κόλλας, τα χρώματα  αλλά και ορισμένα εντομοκτόνα ή απορρυπαντικά 
μπορεί να προκαλέσουν συμπτώματα. 
 
Διάφορα: 
Ζώα, πουλιά και φυτά δεν πρέπει να υπάρχουν μέσα στην τάξη αλλά σε ειδικό 
δωμάτιο στο οποίο δεν πρέπει να έχει πρόσβαση το αλλεργικό παιδί. Το 
στρωμένο πάτωμα μπορεί να προκαλεί συμπτώματα ιδίως εάν δεν 
καθαρίζεται σε τακτά χρονικά διαστήματα. Μην αφήνετε το αλλεργικό παιδί να 
κάθεται κοντά στον πίνακα ή να καθαρίζει τον πίνακα. Το παιδί με εποχιακή 
(άνοιξη και φθινόπωρο) αλλεργία μπορεί να έχει μειωμένη απόδοση το 
διάστημα που διαρκούν τα συμπτώματά του. Μπορεί να είναι αφηρημένο, 
κουρασμένο ή υπερκινητικό και ευερέθιστο. Σύντομα θα βελτιωθεί και η 
απόδοσή του θα είναι η δέουσα μόλις μπει ο χειμώνας. Ορισμένες 
συναισθηματικές καταστάσεις μπορεί να επιδεινώσουν ή και να 
πυροδοτήσουν τα αλλεργικά συμπτώματα αν και συνήθως ακολουθούν την 
αλλεργική συμπτωματολογία. Εάν όμως υπάρχουν δεν πρέπει να αγνοηθούν. 
Βοηθείστε το παιδί να τις αντιμετωπίσει και δεχθείτε τα προβλήματά του. Μην 
του εμπνεύετεαισθήματα κατωτερότητος αλλά βοηθήστε το να αποκτήσει 
εμπιστοσύνη στον εαυτό του. Παράλληλα διδάξτε και τους συμμαθητές του να 
κατανοούν τις αλλεργίες και το πως το αλλεργικό παιδί αντιμετωπίζει τα 
προβλήματά του. 
 
 
Συμπερασματικά: 
 
1.  Μάθετε τους μαθητές σας και τις αλλεργίες τους. 
2.  Αποκτήστε γνώσεις για τον τρόπο αντιμετωπίσεως των αντιδράσεων 

μετά από νυγμό σφήκας ή μέλισσας ή σε περίπτωση τροφικής 
αλλεργίας. 

3.  Βάλτε στις καλύτερες θέσεις τα αλλεργικά παιδιά. 
4.  Προσέξτε τι τρώνε στα διαλείμματα (σε περίπτωση τροφικής 

αλλεργίας). 
5.  Επιτρέψτε τους να παίρνουν τα αντιαλλεργικά φάρμακά τους. 
6.  Προσαρμόστε τη γυμναστική του παιδιού ανάλογα με τις οδηγίες του 

ιατρού του. 
7.  Ενθαρρύνατε το αλλεργικό παιδί να λαμβάνει μέρος σε 

ανταγωνιστικά σπορ. 
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8.  Δώστε εναλλακτικές λύσεις στα αλλεργικά παιδιά που δεν μπορούν 
να συμμετέχουν σε όλες τις δραστηριότητες της τάξεώς των. 

9.  Μην εκτίθετε τα αλλεργικά παιδιά σε αλλεργιογόνα και περιβάλλοντα 
που μπορεί να πυροδοτήσουν τα συμπτώματά τους. 

10. Μην θεωρείτε ότι οι αλλεργίες είναι μεταδοτικές. 
11. Μην μεταδίδετε αισθήματα κατωτερότητος στους αλλεργικούς μαθητές 

σας. 
 
Ολα τα παραπάνω δεν προορίζονται να αντικαταστήσουν τις οδηγίες του 
ιατρού του αλλεργικού παιδιού. Ομως, ο ενημερωμένος και με κατανόηση 
δάσκαλος ή καθηγητής μπορεί να κάνει πολλά πράγματα για να 
βελτιώσει τη ζωή του αλλεργικού παιδιού. 
 
 

 
 
 
 
 
      
 
 


