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τoυ σχολικoδ φαρμακεiου>>

K6ριε Yπουργf,
Σδμφοrνα με τα α1rοτε}"εοψατα τιζ fρευνα5 μαg' τo 2009' κιiΘε 2gριδνo
συμβαiνoυν' κατ(i μfοo 6ρο, δfκα ατυμηματα σε καθε σχoλικη μονιiδα, 6να
πoσoστ6 αρκετιfl μεγftλo. Eπioηg π0λλ6ξ εiναι oι σχολικfs μoν6δεg πoυ δεν
διαΘ6τoυν φαρμακεio εφoδιασμfνo με 6λα τα απαραiτητα υλικιft και
φιfiρμακαrιirστε να αγτιμετωπiοουν fνα ατδ26ημα με επιτυχiα ΙCαι ασφdλεια.
Για τηv αποτελεσματικ6τερη τιυ"poχi| τα)ν πρd)τοrν βoηΘεκirν, εκτ6g {Ιπ6 τη
συνεχη επιμ6ρφο)ση τα}ν εκπαιδευτικιirν μα€, εiναι eιτc.Ιρ.Ινι"]|τo τo φαρμαΙ(εto σε
κ6Θε c26oλικι{ μoνιiδα με τον κατιftλληλο ιατρικ6 εξοπλιο;rι6. Σε αιlνεργασdα με τo
Παιδιατρικ6 K6ντρο AΘηνιδν -'oμιλοq Ιατρικοιi AΘηνιirν, με τo κλεiοιμο τrον
ημερiδωv Mιiθε και Σιirοε, σαg καταθ6τω τογ εξoπλιaμ6 τoυ o26ολικo6
φαρμακεiου με 6λα τα απαραiτητα 6ργανα, υλικιi και φιflρμακα πoυ χρειdιζεται

να υπιftρ1ουν.
'oργανα και υλικ6 ο2gολικοιi φαρμακεiου:
. Aκoυοτικι1

.
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Πιεοιδμετρo
Ψηφιακι6 θερμ6μετρο

Ψαλiδι

.

Ζnγαpιa

.

Σπιiτoυλεg
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.
.
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Mικρη

'
.
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Kαθετηρεg Levine

'
.
.

Γιiζεζ- λευκοπλιiοτη

φιιftλη oξυγι6νoυ (1

κυβικoδ μ6τρoυ) με μιf,oκα

Aερoθιftλαμοι

Aοκ69 αεριaμo6
Kαθετηρεgαναρρ6φησlι9

Σιiριγγεg μiαg 26ρηοεωq \'215,,10 και 20 κ.ε.
Πεταλοδδεq και λαοτιμflκι

Συοκευη ενδοφλεβια51oρι{γηοηgυγρ<ilν

Eλαoτικoi και τριγωνικοi επiδεoμοι

- νιfiρΘηκεg

Bαμβιiκι
Dextrοstix

Φιfιρμακα πρd)τηq γραμμηq:
. Aδρεναλivη: Amp 1mΙ διαλδματoq 1:10001 0,01ml= 10mg
Xoρηγεiται στoγ ιiρραroτo που κινδυνειiει απι6 αναφυl,ακτικι6 shock - ακ6μα
και απιδ μη ιατρ6- ενδομυiκιi οε δ6oη 0,0L ml/kg (μΦιοτη διδoη 0,3 mt).
ΙΙ δ6οη μπορεi να επαναλαpβιftνεται αν6"20 min μ61ρι 3 φoρ6g.

.

.

Yδρoκορτιζιδνη: Xoρηγεiται σε αναφυλακτικο6 τriπoυ αντiδραοη αμ6οο19
μετιft την πρd)τη δ6οη αδρεναλiνη6, ιδπιοq επiaηq οε 6γτoγο αοθpατικ6
παροξυομ6 οε δ6aη 4mdkg εvδομυiκrirq.

Σαλβουταμ6\: Φιαλiδιο τοrν 2,5 mΙ (1mg1mΙ).
Eiγαι βρογ26οδιαοταλτικιδ και χορηγεiται μ6οω αερoΘαλιftμου σε αοΘματικοιig.
Tο περιε1g6}ιενo τoυ φιαλιδioυ διαλiεται οε 12ml διαλδpατog NaCΙ 0r9%o και
1ορηγoιiνται:
- οε παιδιιi ψεxpι25 kg
- οε παιδι6 25-40 kg
- οε παιδιιft ιf,νrο τιον 40kg

.

2mΙ του διαλδματog,
3mΙ του διαλιiματoq,
4ml του διαλδματoq.

Διαζεπιftμη: Eiναι φιftρμακo πoυ καταστ6λλει τoυg σπασμoδζ. Σε επειο6διo
οπαομιirν 26ορηγεiται οε υποκλυομ6 oε δι6οη 0r5 mg/kg βιftρουg οιirματog.
Eφιδοoν oι σπασμo[ δε oταματηοoυν με τo φιftρμακo μπoρεf να
επαναχoρηγηθεi οε 10 min οε μικρ6τερη δ6oη (0'25 mg/kg).

.

Kεφτριαξ6νη: Eivαι αrπιβιοτικ6 πoυ 2goρηγεiται ενδoμυΙκιf, ακ6μη και απιδ μη
ιατρ6 cε διΦoη 100mg/kg βιftρoυg aιδματοq (oε εφηβoυq μεγiστη δ6οη: 4g).
Xορηγεiται μ6νo οε παιδΙ δπoιττo vα 6μι μηνιγγiτιδα απ6 pηνιγγιτιδιiκοκκο
(πυ ρετι65, τ αγεiα γενiκalοη αιμo ρ ραγικοιi εξανΘι{ ματο ξ' κατα βολι{ και
προοδευτικη πτrirοη τoυ επιπf δoυ αιlνεiδη οη g).

r

Ιπεκακoυ0να: Φιftρμακo πoυ πρoκαλεi εμετι6. Xορηγεiται οε οξεiα
δηλητι1ρiαοη απ6 τo oτι6μα aε δι6οη:
_ 15mΙ + 100-200 ml υγριfi για παιδιιil 6-12 ετrΙιν'
- 30mΙ + 200 ml υγριft για παιδιιi ιiνω τcυν 12 ετcbν.
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Eνεργιδg ιfiνθρακαg: Χoρηγεiται aε oξεiα δηλητι1ρiαaη απι6 το oτι6μα οε διδοη
1-2 glke.

Γλυκαγ6νη: Amp τoυ 1ml πoι πεpι6aει 1 mg γλυκαγιδνηg.
Xoρηγεiται ενδoμυiκιft oλιδκληρη η αμποιiλα οε παιδιιfl δημοτικoδ, γυμναοioυ,
λυκεiου pε υπογλ;ιlκαιμικι{ κρiσιl.
Παρακεταμ6λη: Aντιπυρετικιi που 2gορηγεiται oε δ6oη 10-15 mg/kg απ6 τo
aτ6μα (οιριδπι fiyaπ! η το oρΘι6 (υπ6θετο).
oιν6zεvειlμα καθαρι6- Διιftλυμα γλοκoνικηg 26λrllρεξιδiνηq 0,6 W/V:
Aντιοηπτικιi για τoπιraft εφαρμoγι{.
0ρ6€

0'9 "λ

Γλυκ6ζη

NaCl

35%o

Πιoτε6oυμε 6τι με την δπαρξη εν69 πληρoυg εξoπλιoμ6νου α1oλικoδ
φαρμακεioυ, ξεκινιi και oλοκληριirνεται η διαδικαοiα παpox!1g πριirτοrν
βοηθειrirν.
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