
 ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΠΙΤΙΟΥ   

 Αναλγητικά και παυσίπονα φάρμακα 

Depon και Panadol (εκτός από αυτούς που δεν κάνει η παρακεταμόλη), Ponstan ή 

Algofren/Brufen/Nurofen.  

Σε διάφορες φαρμακοτεχνικές μορφές, αναλόγως των ατόμων που υπάρχουν στο σπίτι. Χάπια, 

αναβράζοντα, σιρόπια, υπόθετα. 

 

 Αντιδιαρροϊκα φάρμακα 

Imodium για ενήλικες, ή προβιοτικά για παιδιά. 

Ηλεκτρολύτες για να αποφύγουμε την αφυδάτωση και τις συνέπειές της. 

 

 Αντιισταμινικά φάρμακα 

Σιρόπι Atarax, Xozal, Aerius, Rupafin (πιάνει καλύτερα καταρροή). ΠΑΝΤΑ σε συνενόηση με το 

γιατρό, για να μην μπερδέψουμε τα συμπτώματα αλλεργίας με συμπτώματα παιδικών 

ασθενειών. Για ενήλικες, χάπι Zirtek, Xozal, Aerius, Kestine, Bilaz ή Bilargen. 

Επίσης, ένεση κορτιζόνης άμεσης δράσης, Solu-medrol ή Solu-Cortef. Πως γίνεται και πότε 

γίνεται. 

 

 Αλοιφή για εγκαύματα 

- Διαχωρίζουμε αν πρόκειται για έγκαυμα 1ου ή 2ου βαθμού από την ύπαρξη ή όχι 

φουσκάλας. 

- Αν είναι 1ου βαθμού, δεν έχει φουσκάλα, και μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε με μια 

αλοιφή αλόης ή bepanthol. 

- Αν είναι 2ου βαθμού, τότε έχει φουσκάλα. Προσπαθούμε να μην σπάσουμε την φουσκάλα, 

και για αυτό χρησιμοποιούμε αντιβίωση σε σπρέι, Pulvo ή Vioplex (2-3 φορές την ημέρα). 

- Αν σπάσει η φουσκάλα, τότε το αντιμετωπίζουμε πλέον σαν πληγή, δηλαδή με betadine 

υγρό, ή κρέμα betadine ή fusicort (δηλαδή αντιβίωση με κορτιζόνη). 

Συμβουλευόμαστε σε κάθε περίπτωση τον ιατρό μας ή τον φαρμακοποιό μας. 

 

 Αποστειρωμένες γάζες 

Υπάρχουν διάφορα μεγέθη, αλλά καλύτερα να διαλέξετε μεσαίου ή μεγάλου μεγέθους, γιατί 

ακόμα και αν χρειάζεται μικρότερο μέγεθος μπορείτε να τις κόψετε. 

 

 Ελαστικός επίδεσμος 

Ένας για χέρι και ένας για πόδι. 

 

 Τριγωνικός επίδεσμος. Σημαντικό να γνωρίζεις πως χρησιμοποιείται. 

https://www.youtube.com/watch?v=PwfBGkBXkFA 

 

https://www.youtube.com/watch?v=PwfBGkBXkFA


 

 Οινόπνευμα 

Πιο χρήσιμο για απολύμανση, παρά για πληγές. 

4 ειδών οινοπνεύματα: το μπλε δεν κάνει για ανθρώπινη χρήση εσωτερική ή εξωτερική, το 

κόκκινο/ροζ κάνει μόνο για απολύμανση χώρου ή χεριών και όχι για εσωτερική χρήση (πληγές), 

το καθαρό-φτηνό κάνει για εσωτερική χρήση αλλά όχι για κατάποση, και το καθαρό-ακριβό 

κάνει και για νεογέννητα ή κατάποση. 

Όταν έχουμε μια πληγή, δεν την απολυμαίνουμε με οινόπνευμα, αλλά με οξυζενέ (μόνο τις 

πρώτες 2 φορές) και μετά betadine ή octenisept. 

 

 Οξυζενέ. Το 1ο βήμα για την απολύμανση της πληγής. 

 

 Ιώδιο. Το 2ο βήμα για την απολύμανση της πληγής. 

 

Όχι σε σπίτια στα οποία υπάρχει άτομο με θυροειδή. Σε αυτήν την περίπτωση προτιμάμε 

Octenisept που έχει ακριβώς τις ίδιες ιδιότητες. 

 

 Επουλωτική αλοιφή (hemagel). 

 

 Αυτοκόλλητα τραυμαπλάστ. 

Σε διάφορα μεγέθη. 

Ή έστω αυτοκόλλητο επιδεσμικό ρολό, για να κολλήσουμε την γάζα πάνω στην πληγή. 

 

 Βαμβάκι. Περισσότερο για ένεση ή για κομπρέσα. Προτιμότερο να χρησιμοποιείται γάζα 

αποστειρωμένη σε περίπτωση πληγής αντί για βαμβάκι. 

 

 Θερμόμετρο 

 

 Αμπούλες φυσιολογικού ορού. Για πλύσιμο πληγών, για καθαρισμό μύτης, για καθαρισμό 

ματιών και αφτιών. 

 

 Σύριγγα, για χρήση του φυσιολογικού ορού ή για την ένεση κορτιζόνης. 

 

 Τσιμπιδάκι φρυδιών. Για αφαίρεση ακίδας από το δέρμα. 

 

 Steri-strips (αυτοκόλλητα ράμματα/ψευτο-ράμματα) και πως χρησιμοποιούνται. 

 

 Gel για τσιμπήματα εντόμων. Fenistil ή και fusicort lipid (αντιβίωση με κορτιζόνη). Αν υπάρχει 

βρέφος ή παιδί στο σπίτι, τότε χρησιμοποιούμε κάποιο ειδικό προϊόν όπως το Crilen after-nip. 

 

 Ψυκτικό σπρέι 

 

 Θερμαντική αλοιφή 

 



 Αποστειρωμένα γάντια 

 

 Ασπιρίνη 500mg, για συμπτώματα εμφράγματος (περιγράφονται παρακάτω) 

 

 Θερμοφόρα 

 

 Αντιόξινα φάρμακα για φούσκωμα ή δυσκολία χώνεψης 

 

 Πιεσόμετρο (στην περίπτωση που υπάρχουν στο σπίτι άτομα 3ης ηλικίας, έγκυος ή άτομα με 

αναπνευστικά προβλήματα). 

 

 

 Οξύμετρο (στην περίπτωση που υπάρχουν άτομα με αναπνευστικά προβλήματα ή καρδιακά). 

 

Δεν θα σύστινα να υπάρχουν μέσα στο φαρμακείο αντιβιωτικά χάπια ή σιρόπια, αντιφλεγμονώδη 

φάρμακα, ή αντιεμετικά χάπια. Όλα αυτά πρέπει να δίνονται ΜΟΝΟ κατόπιν συμβουλής ιατρού, ή 

έστω φαρμακοποιού, και επίσης στην περίπτωση δηλητηρίασης καλό θα ήταν η δηλητηριασμένη 

τροφή να φύγει από το σώμα μέσω εμετού και όχι να το εμποδίσουμε. 

Αποθηκεύουμε το φαρμακείο σε κατάλληλο χώρο, δηλαδή σε σκιερό μέρος, ασφαλές και επίσης 

προσβάσιμο. Αντιθέτως, αν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι τότε πάλι σε χώρο σκιερό και ασφαλές αλλά 

σίγουρα μη προσβάσιμο από τα παιδιά.  

Σημαντικό είναι μετά τη χρήση οποιουδήποτε προϊόντος από το φαρμακείο να επιστρέφεται στη 

θέση του, ή να αντικαθίσταται το δυνατόν συντομότερο. 

Ελέγχουμε ανά 6 μήνες τις ημερομηνίες λήξης. Βέβαια βάση μελετών αποδεικνύεται ότι στα χάπια 

ακόμα και κάποια χρόνια μετά το πέρας της ημερομηνίας λήξης δεν υπάρχουν αλλοιώσεις στη 

δράση του φαρμάκου, οπότε σε περίπτωση μεγάλης ανάγκης (π.χ. συμπτώματα εμφράγματος, θα 

μπορούσατε να χρησιμοποιήσετε χάπια ασπιρίνης ακόμα και αφού έχουν λήξει). Παρόλα αυτά σε 

άλλες φαρμακοτεχνικές μορφές, όπως σιρόπια, κάψουλες ή αναβράζοντα δισκία, συνήθως η 

ημερομηνία λήξης αναφέρεται στα έκδοχα, δηλαδή στο περίβλημα της κάψουλας ή στα άλλα 

συστατικά του σιροπιού, οπότε σε αυτές τις φαρμακοτεχνικές μορφές η ημερομηνία λήξης πρέπει 

να τηρείται.  

Πάνω στο κάθε προϊόν κολλάμε ετικέτα με τις οδηγίες χρήσεως και τις ενδείξεις, γιατί λόγω 

πυρετού ή λόγω τραυματισμού μπορεί ο ασθενής να είναι μόνος στο σπίτι και σε κατάσταση σοκ ή 

με μειωμένες αισθήσεις και έτσι να μην θυμάται τις οδηγίες χρήσεις ή τις ενδείξεις του φαρμάκου. 

Καλό είναι επίσης μέσα στο φαρμακείο να υπάρχει κάποιο χαρτί με σημειωμένα χρήσιμα 

τηλέφωνα, δηλαδή τηλέφωνο για ασθενοφόρο, τηλέφωνα οικογενειακών ιατρών και φαρμακείου, 

όπως επίσης και ανοιχτών τηλεφωνικών γραμμών (π.χ. κέντρο δηλητηριάσεων). Ακόμα και παιδί 

μόνο του να είναι στο σπίτι να μπορεί να ξέρει που να τηλεφωνήσει. 



Τέλος, συμπτώματα στα οποία είναι απαραίτητη η διακομιδή σε νοσοκομείο είναι όταν ο 

πάσχοντας παρουσιάζει : 

 Απώλεια συνείδησης, 

 Μείωση διαύγειας/διάνοιας, 

 Προβλήματα ή αδυναμία βάδισης, 

 Έντονη κεφαλαλγία, 

 Βραδύ ή ταχύ ή άρρυθμο σφυγμό καρδιάς, 

 Αλλοίωση αντανακλαστικών, 

 Νωθρότητα αντίδρασης στις κόρες των ματιών, 

 Μύση ή μυδρίαση, 

 Διέγερση, 

 Ανοιχτό κάταγμα κρανίου με ή χωρίς ορατή αιμορραγία, 

 Ταχεία αλλαγή ζωτικών σημείων. 

 

 

 

Οι τεχνικές των πρώτων βοηθειών δεν διδάσκονται με «μέθοδο άνευ διδασκάλου» διαβάζοντας 

δηλαδή και μόνο. Πρέπει να πάρετε ειδικά μαθήματα και vα περάσετε από πρακτική εκπαίδευση. 

 

 

 

 

Να θυμάσαι πάντα: 

1. Δεν είσαι ιατρός γι' αυτό μην τον υποκαθιστάς 

2. Ειδοποίησε έγκαιρα για βοήθεια. 

3. Πρόσφερε τις ενδεικνυόμενες πρώτες βοήθειες. 

4. Ότι χρησιμοποιείς πρέπει να είναι απόλυτα καθαρό. 

5. Μην κάνεις ενέσεις και μην χρησιμοποιείς φάρμακα αν δεν είναι 100% αναγκαίο κι αν 

από αυτό δεν κρίνεται η ζωή του πάσχοντος. 

6. Περιορίσου στα «βασικά». Μην κάνεις πράγματα που δεν γνωρίζεις καλά κι απόλυτα. 

7. Μην μετακινείς τον πάσχοντα αν δεν ξέρεις το πώς. Μετακίνα τον πάσχοντα μόνον εάν 

από την ενέργεια σου αυτή κρίνεται η ζωή του ή η δική σου ζωή. 

 



 

Συμπτώματα εμφράγματος: 

 Κούραση και κομμένη αναπνοή, 

 Εφίδρωση, περισσότερη του κανονικού (συνήθως κρύος ιδρώτας), 

 Δυσπεψία, ναυτία και εμετός, 

 Πόνος στο στήθος (συνήθως και βάρος στο στήθος), 

 Άγχος και αδιαθεσία, 

 Πόνοι σε άλλα σημεία του σώματος, όπως πλάτη, άνω κοιλιακή χώρα, ώμος, λαιμός, δόντια ή 

σαγόνι, όλα στην αριστερή πλευρά. 

 

 

 

 

        

           


