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Οργάνωςη ςχολικοφ φαρμακείου
Η φπαρξθ οργανωμζνου και καλά εξοπλιςμζνου ςχολικοφ φαρμακείου ςε κάκε ςχολικι
μονάδα, για τθν αντιμετϊπιςθ καταςτάςεων που δεν απαιτοφν ιατρικι παρζμβαςθ, ι για τθν
παροχι Πρϊτων Βοθκειϊν, μζχρι να εξαςφαλιςκεί εξειδικευμζνθ βοικεια, μπορεί να βοθκιςει
ςθμαντικά ςτισ ζκτακτεσ περιπτϊςεισ.
Σο φαρμακείο πρζπει να είναι ζνα ειδικό κουτί ι ντουλάπι που κλειδϊνει, με ειδικι
ςιμανςθ, να είναι τοποκετθμζνο ςε ςθμείο που να ζχουν εφκολθ πρόςβαςθ ς’ αυτό μόνο ενιλικεσ
και να βρίςκεται ςε χϊρο με ςτακερζσ ςυνκικεσ κερμοκραςίασ και υγραςίασ. Εςωτερικά πρζπει να
είναι επικολλθμζνοσ ςυνοπτικόσ πίνακασ με το περιεχόμενο του φαρμακείου, όπωσ επίςθσ και
πίνακασ με τα τθλζφωνα του ΕΚΑΒ (166 ι 112), του κζντρου δθλθτθριάςεων (210-7793777 και 78),
νοςοκομείων και φαρμακείων.
Παρακαλοφνται οι Διευκυντζσ/Διευκφντριεσ των χολικϊν Μονάδων Δευτεροβάκμιασ
Εκπαίδευςθσ Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ εκπαιδευτικοφσ Φυςικισ Αγωγισ, να
φροντίςουν ϊςτε το φαρμακείο του ςχολείου να εξοπλιςτεί με το απαραίτθτο ιατροφαρμακευτικό
υλικό, ελζγχοντασ πάντα και τθν θμερομθνία λιξθσ του υλικοφ που υπάρχει ς’ αυτό. Επίςθσ
ςυςτινεται θ φπαρξθ πρωτοκόλλου ελζγχου του φαρμακείου ωσ προσ τον απαιτοφμενο εξοπλιςμό
και τθ ςυχνότθτα επανελζγχου.
Παρακάτω, αναφζρεται ενδεικτικι λίςτα φαρμάκων, οργάνων και υλικϊν που κα πρζπει να
ζχει κάκε ςχολικό φαρμακείο:
 Φυςιολογικό ορό, για κακαριςμό τραφματοσ
 Αντιςθπτικό διάλυμα για αντιςθψία τραφματοσ
 Κολλφριο (τεχνθτά δάκρυα), για κακαριςμό ματιϊν
 Αμμωνία (stick), για τςιμπιματα εντόμων
 Αντιιςταμινικι αλοιφι για τςιμπιματα εντόμων και δερματικζσ αλλεργίεσ
 Παυςίπονα αντιπυρετικά
























Almora θλεκτρολφτεσ, για τθν απϊλεια θλεκτρολυτϊν
Αλοιφι για εγκαφματα
Βαμβάκι
Λευκοπλάςτθσ ςε ρολό
Αυτοκόλλθτα επικζματα
Ελαςτικοί επίδεςμοι (5, 7 και 10 cm), για επίδεςθ και ακινθτοποίθςθ
Σριγωνικόσ επίδεςμοσ, για ακινθτοποίθςθ
Αποςτειρωμζνεσ γάηεσ ςε πακζτα (μικρζσ, κομπρζςεσ), για τον κακαριςμό ανοικτϊν
τραυμάτων
Πιεςτικοί αιμοςτατικοί επίδεςμοι (medium, large), για τθν κάλυψθ εκτεταμζνων
τραυμάτων
Γάηεσ για εγκαφματα
τιγμιαίεσ παγοκομπρζςεσ, παγοκφςτεσ ι πάγοσ ςτθν κατάψυξθ
Ψυκτικό ςπρζι
Αυτοκόλλθτα ράμματα
Γάντια ελαςτικά (latex), για τον κακαριςμό ανοικτϊν τραυμάτων
ετ αφαίρεςθσ κεντριοφ (βεντουηάκι)
Ιςοκερμικι κουβζρτα αλουμινίου, για πρόλθψθ υποκερμίασ
Μάςκα CPR, για τεχνθτι αναπνοι
Άλλα υλικά: Ψαλίδι, Θερμόμετρο, ςφριγγεσ, λαβίδα, παραμάνεσ, αιμοςτατικό λάςτιχο
Ρινικά επικζματα (Emosalv), για ρινορραγίεσ
Ενεργό άνκρακα, για προςρόφθςθ δθλθτθρίων
Νάρκθκεσ, για ακινθτοποίθςθ κακϊςεων ςκελετοφ
Αυχενικό κολάρο, για ακινθτοποίθςθ αυχενικισ μοίρασ τθσ .

Ζλεγχοσ εξοπλιςμοφ
Η τακτικά προγραμματιςμζνθ ςυντιρθςθ των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και του
εξοπλιςμοφ που χρθςιμοποιοφνται ςτο μάκθμα τθσ Φυςικισ Αγωγισ περιορίηει τθν πικανότθτα
πρόκλθςθσ κάποιασ ςωματικισ βλάβθσ για τουσ μακθτζσ και τουσ δθμιουργεί ζνα ανεκτίμθτο
αίςκθμα φροντίδασ και αςφάλειασ.
Παρακαλοφνται οι διευκυντζσ των ςχολικϊν μονάδων Δευτεροβάκμιασ Εκπαίδευςθσ
Δυτικισ Θεςςαλονίκθσ, ςε ςυνεργαςία με τουσ Εκπαιδευτικοφσ Φυςικισ Αγωγισ (ΕΦΑ) να
προβοφν ςτον εντοπιςμό και τθν καταγραφι των προβλθμάτων των ακλθτικϊν εγκαταςτάςεων και
του εξοπλιςμοφ του μακιματοσ, να ενθμερϊςουν τουσ οικείουσ διμουσ και να ηθτιςουν τθν άμεςθ
ςυντιρθςι τουσ.
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