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discussion panelsÓÏÏ'PSVNªÂÑuÂ
'PSVNªÂÑuÂ
ªÂÑuÂ
ÌÏÏÊÐÎªÂÑuÂÌÆ¾Ï¤¯¢¢¨²§
¨¤ ¤±¢¤§¤ ¼ÓØ×ÆÂ¿ÍØÓÂÓÏØÖ
ÂÑ×ÊÌÏÁÖÆË½ÖÒÓ¿×ÏØÖÏØÆ¾×ÆÔ¼ÒÆÊ

h Εμπλουτισμός ÓÕÎ ÈÎÐÒÆÕÎ
ÓÕÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÓÕÎÃÏÉ
ÔÐÎÌÂÊÒØÎÆÑÈÂÓÐÎÓÏØÖÒÆÔ¼
uÂÓÂÆÇÂÑuÏÈ½ÖÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌÐÎ
ÔÆÑÂÆÊÐÎ
h ΠαρουσίασηÔÆÑÂÆØÓÊÌÐÎÒÓÑÂ
ÓÉÈÊÌÐÎu¼ÒÂÂ¿u¾ÂÂØÒÓÉÑ®
ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÈÎÐÒÉÓÕÎÇØÒÊ
ÌÐÎÂÑÂÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ
h Ανάδειξη ÓÉÖÒØuÃÏÍ½ÖÓÕÎÆÎÂÍ
ÍÂÌÓÊÌÐÎÑÂÌÓÊÌÐÎÈÊÂÓÉÎ ÆË¼
ÍÊËÉÌÂÊÓÉÎÂÎÂÃ®ÔuÊÒÉÓÏØÆÂÈ
È¼ÍuÂÓÏÖÓÏØªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÆÎ
u¼ÒÕÓÉÖÈÆÎÊÌ¿ÓÆÑÉÖÏÊÌÏÎÏuÊ
Ì½ÖÌÑ¾ÒÉÖ
Το 1ο Forum Φαρμακοποιών διοργανώθηκε υπό την Αιγίδα των:
Ε.Ε.Ε. (¤ÍÍÉÎÊÌ½¤ÓÂÊÑ¾Â¤ÔÎÏÇÂÑ
uÂÌÏÍÏÈ¾ÂÖ AONM (ACADEMY of
NUTRITIONAL MEDICINE L.U.de.S
-JCFSB6OJWFSTJUB%FMHJ4UVEJEJ4DJ
6OJWFSTJUB%FMHJ4UVEJEJ4DJ
6OJWFSTJUB%FMHJ4UVEJEJ4DJ
%FMHJ4UVEJEJ4DJ
%FMHJ4UVEJEJ4DJ
4UVEJEJ4DJ
4UVEJEJ4DJ
EJ4DJ
EJ4DJ
4DJ
Sci
enze Umane e 5FDOPMPHJDIF Ε.Ε.Ο.Ι.
¤ÍÍÉÎÊÌ½¤ÓÂÊÑÆ¾Â°uÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½Ö
§ÂÓÑÊÌ½Ö ÌÂÊΥ.Α.Α.Τ. Ε.Γ.Ο. «Δήμητρα» (Υπουργείο Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων, Ελληνικός Γεωργικός Οργανισμός ‘’Δήμητρα’’ 
²ÉÎ¿ÍÉÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÉÒÓ½ÑÊËÂÎ×ÏÑÉ
ÈÊÌ®ÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ

Η συμμετοχή στο 1ο Forum Φαρμακοποιών - Φαρμακείο & ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΕΣ
ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ αξίζει να σημειωθεί ότι ήταν εντελώς δωρεάν με επίσης δωρεάν
καφέδες, αναψυκτικά, γεύμα, παιδικό σταθμό, wardrobe και parking.
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HĕėĉĖĒęĂĖċĔ
éĒćčąĖĊĞćďĒėSystems
στην Hellas Pharm 2014
)£ÏÈÊÂÓÙ¿ÈÍÏØ4ZTUFNTuÆÓÆ¾×ÆÕÖÆÌÔ¼ÓÉÖÈÊÂ
η ÒØÎÆ×¿uÆÎÉ×ÑÏÎÊ®ÒÓÉÎ)FMMBT1IBSN ÈÆÈÏÎ¿Ö
ÏØ¼ÑÂÂ¿ÓÉÒØÎÆ×½ÌÂÊÒØÎÆ½ÂÑÏØÒ¾ÂÓÉÖ
ÆÓÂÊÑ¾ÂÖÅ¾ÍÂÒÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ ØÏÅÉÍÐÎÆÊ
ÌÂÊÓÉÎÂË¾ÂÏØÉΒογιατζόγλου SystemsÔÆÕÑÆ¾
ÕÖ¼×ÆÊÏÔÆÒu¿ÖÓÉÖÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÖ¼ÌÔÆÒÉÖ
¤ÌÆ¾uÂÖÅ¾ÎÆÓÂÊÉÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÂÇÏØÈÌÑÂÒÓÏÁuÆ
ÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ¼ËÕÂ¿ÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÉÖ
ÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÎÂÒØÙÉÓ½ÒÏØuÆuÂÙ¾ÓÏØÖ
ÓÂ¿ÒÂÆÉÑÆ®ÙÏØÎÌÂÊÅÊÂuÏÑÇÐÎÏØÎÓÏ×ÐÑÏ
Í¼ÏÎÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÈÊÂÓÉÎÆÊÍÏÈ½ÌÂÊÓÉÅÊÂu¿Ñ
ÇÕÒÉÆÎ¿Ö×ÐÑÏØ È¾ÎÆÓÂÊÊÏÒÓÑÂÓÉÈÊÌ®uÆÃÂÔÁ
ÓÆÑÉÂÎ®ÍØÒÉÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÌÂÊÓÏÓÊÏ¾ÅÊÏÖÏÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÖÒÌÏÆÁÆÊÎÂÆÌÑÏÒÕÆ¾u¼ÒÂÒÆÂØÓ¿ÓÏ
ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ²Â®ÎÓÂ Â¿ÓÏu¼ÈÆÔÏÖÌÂÊÓÏÁÇÏÖ
ÓÏØ×ÐÑÏØ u¼×ÑÊÂÌ¿uÂÌÂÊÓÉÎÓÆÍÊÌ½ÅÊ®ÓÂËÉÓÕÎ
Æ¾ÍÕÎ ËÆÌÊÎÏÁÎÂ¿ÓÊÖÂÂÎÓ½ÒÆÊÖÏØÅ¾ÎÏÎÓÂÊ
ÒÆÂØÓ®ÓÂÔÆuÆÍÊÐÅÉÆÑÕÓ½uÂÓÂ
¢ØÓ½ÂÌÑÊÃÐÖ½ÓÂÎÌÂÊÉÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÓÏØÇÆÓÊÎÏÁ
uÂÖÆÌÔÆÒÊÂÌÏÁ×ÐÑÏØÏØÒØÎÅÁÂÒÆÓÉÎÆØÑÁÓÂÓÉ
ÈÌ®uÂÆ¾ÍÕÎÌÂÊÒØÒÓÉu®ÓÕÎÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊÉÆÓÂÊ
ÑÆ¾ÂuÂÖ uÆÓÉÎÏÊÌÆÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÑÏÒÕÏÏÊÉ
u¼ÎÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÏØÆÊÃ®ÍÍÏØÎÓÂÎ¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂ

¦Tsoumanis Pharmacy DesignÌÂÓÂÒÌÆÁÂÒÆÓÏÎ¼ÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÓÉÖÌÂÖ¨ÏØÑÓ¾ÅÏØÒÓÊÖ ¼ÑÑÆÖ Ò×ÆÅÊ®ÙÏÎÓÂÖ¼ÎÂÎÆÑÈÏÎÏuÊÌ¿×ÐÑÏ
uÆÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ½×ÑÉÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂ×ÐÑÏuÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏ
×ÂÑÂÌÓ½ÑÂ ÏØÆËØÉÑÆÓÆ¾ÓÊÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ¼ÖÌÂÊÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¼ÖÑÏ
Ô¼ÒÆÊÖÓÉÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ°Ò×ÆÅÊÂÒu¿ÖÓÕÎÆ¾ÍÕÎÃÂÒ¾ÒÓÉÌÆ
ÒÆ¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏuÏÎÓ¼ÍÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÏØÂÎÂÅÆÊÌÎÁÆÊÓ¿ÒÏÓÊÖ
ÑÏÚÏÎÓÊÌ¼ÖÏu®ÅÆÖ ¿ÒÏÌÂÊÓÊÖÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ³ÈÆ¾ÂÖ
°uÏÑÇÊ®ÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÊ ÒÓÏ×ÆÁÏÎÓÂÖÒÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÏØÆÍÂ
ÓÆÊÂÌÏÁÓÏØÌÏÊÎÏÁ‘’ Όλες οι προσπάθειες της εταιρείας μας επικεντρώνονται στη δημιουργία της άκρως επαγγελματικής εικόνας του
φαρμακοποιού, σε συνδυασμό με την αυστηρή εμπορική λογική της
λειτουργίας μιας επιτυχημένης επιχείρησης ’’ÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊÏÌ¼
ÓÑÏÖ²ÒÏØu®ÎÉÖ

Η %/(667,$3KDUPDFHXWLFDO
στην ομοιοπαθητική
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂBLESSTIA
PharmaceuticalÂ
Ñ®ÈÆÊÑÐÓÆÖÁÍÆÖÈÊÂ
ÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½ÏuÏÊÏ
GMP
ÂÔÉÓÊÌÐÎÇÂÑu®ÌÕÎ
ÌÂÊ©¦ ³ª¢ÏuÏÊÏ
ÂÔÉÓÊÌÐÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÒ×Éu®ÓÕÎuÆÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉD(.1 DVSSFOU
(PPE.BOVGBDUVSJOH1SBDUJDF uÆÒÓ¿×ÏÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÒÓÏÎÇÂÑ
uÂÌÏÏÊ¿ÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌÏÁÌÂÊÂÒÇÂÍÏÁÖÏuÏÊÏ
ÂÔÉÓÊÌÏÁÇÂÑu®ÌÏØ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÉÎÒÕÒÓ½ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ØÏ
ÒÓ½ÑÊËÉÓÏØÂÒÔÆÎ½
²Â©¦ ³ª¢ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®Ò×½uÂÓÂÏØÑÏÓÆ¾
ÎÆÊ ÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÒÆÂÎÔÑÐÏØÖÌ®ÔÆÉÍÊÌ¾ÂÖÂÑÂÒÌÆØ®ÙÏÎÓÂÊÂ¿
ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÒÆÓÆÍÊÌ¿ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ¿Ç®ÑuÂÌÏuÆÓ®Â¿ÒÁÎÓÏ
uÉÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ½ÆÑÈÂÒ¾Â ÈÊÂØÓ¿ÌÂÊÆ¾ÎÂÊÒÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÅÊÂ
×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ¶ÓÒÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÑ¼×ÆÊÓÆÍÊÌ¿ÏuÏÊ
ÏÂÔÉÓÊÌ¿Ç®ÑuÂÌÏÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÓÏØ ÏÏÏ¾ÏÖuÏÑÆ¾ÎÂÓÏ®ÑÆÊÂ
Ñ®ÍÍÉÍÂuÆÏÏÊÂÅ½ÏÓÆ®ÍÍÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÎÂÂÍ
Í®ËÆÊÓÊÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÓÏØÒØÎ½ÔÆÊÆÖ
¦#-&445*"1IBSNBDFVUJDBMÂÎÂÓÁÒÒÆÓÂÊuÆÆÊÓØ×¾ÂÒÓÏÅÊÆÔÎ½×ÐÑÏ
ÓÕÎÂÑÂÈÕÈÐÎÑÐÓÕÎØÍÐÎÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÐÎÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÑ¿
ÒÇÂÓÂ¼ÓØ×ÆÓÉÎÂÎÂÈÎÐÑÊÒÉÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÉÖÂ¿ÓÉÎ
*"$1 *OUFSOBUJPOBM"DBEFNZPG$PNQPVOEJOH1IBSNBDJTUT ÉÏÏ¾Â
ÓÉÒØuÆÑÊ¼ÍÂÃÆÒÓÏÎÆ¾ÒÉuÏÌÂÓ®ÍÏÈÏÓÕÎ$PSQPSBUF1BSUOFSTÓÉÖ

2η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Μία Εκπαιδευτική
Διημερίδα Φαρμακοποιών
στο Ηράκλειο Κρήτης
με στόχο την εξέλιξη
του Φαρμακείου
στη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για τους Φαρμακοποιούς
όλης της Ελλάδας
και τους συνεργάτες τους!

Σάββατο 27
& Κυριακή 28
Σεπτεμβρίου 2014
9:00 έως 18:00
14 Ομιλίες
5 Εργαστήρια
2 Στρογγυλά Τραπέζια

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πολυχώρος Τεχνόπολις
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 116
Αμμουδάρα Γαζίου

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ - ΔΗΛΩΣΕΙΣ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗΣ:
ΣΥΦΑΚ: Τ.: 2810 302 080 ǧ www.syfak.gr
PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Τ.: 210 984 3274 ǧZZZ3KDUPD0DQDJHJU

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ĉčęĉčēċąĖčĎĀĐāą

0\6RFLDO3KDUPDF\ μια Νέα Υπηρεσία στο Φαρμακείο
¦MEDICAL PROMOTIONuÆÓ®Â¿ÓÉÆÓ½ÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÏ
ÑÆ¾ÂÒÓÉÎÂÑÏ×½ØÉÑÆÒÊÐÎNBSLFUJOHÌÂÊÑÏÃÏÍ½ÖÈÊÂuÏ
Î®ÅÆÖØÈÆ¾ÂÖ ÑÏ×ÕÑ®ÒÓÉÎÂÑÏ×½ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎØÉÑÆÒÊÐÎ
NBSLFUJOHÌÂÊÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÊÂÔ¼ÓÏÎÓÂÖ½ÅÉÓÉÎÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÌÂÊÆuÆÊÑ¾ÂÓÏØÌÍ®ÅÏØuÆØÆÑÈÏÍÂÃÊÌ¼ÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖ
ÈÊÂÍÏÈÂÑÊÂÒu¿ÏÍØuÆÓÏ×ÊÌÐÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÅÉuÊÏÁÑÈÉÒÆÓÏÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÏÂÌ¼ÓÏØÉÑÆÒÊÐÎTPDJBMNFEJBNBSLFUJOH
uÆÓÉÎÆÕÎØu¾Â«My Social Pharmacy»ÈÊÂÓÉÎÆÊÓØ×½ÂÑÏØÒ¾ÂÓÏØÆÌ®ÒÓÏÓÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÏÅÊÂÅ¾ÌÓØÏ
¦ØÉÑÆÒ¾Âe.Z4PDJBM1IBSNBDZkÇÊÍÏÅÏËÆ¾ÎÂÂÑ¼×ÆÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÊÂÒØÎÏÍÊÌ½ÍÁÒÉÈÊÂÓÉÎ®uÆÒÉÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÉÖÂÎÂÈÎÕ
ÑÊÒÊu¿ÓÉÓ®ÖÓÏØÒÓÏÅÊÂÅ¾ÌÓØÏ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎ®uÆÒÉÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÒÓ¿×ÆØÒÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÕÎÏu®
ÅÕÎÂÒÔÆÎÐÎÆÍÂÓÐÎ
Í¼ÏÎÓÉÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÌÂÊÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÖÆÑÊÆ×Ïu¼ÎÏØÈÊÂÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎTPDJBMNFEJB 'BDFCPPL 5XJUUFS :PV5VCF (PPHMF 
*OTUBHSBN 1JOUFSFTU ÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÉÖÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ½ÖÂÑÏØÒ¾ÂÖuÆÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Ï¼ÎÓØÏØÍÊÌ¿ÈÊÂÓÏÎ×ÐÑÏ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁÈÊÂÓÉuÆÈÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÆÊÔØuÉÓÏÁÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÏÖ
Από τη MEDICAL PROMOTION www.mysocialpharmacy.com.

ªòĒēĒğĉĐą
ąĒĎĖĂĕĒėĉāĐą
ĒčĎĒĐĒčĎĀĆčĠĕčĒ
ĕğĕĖċąėćĉăąĔ«
ÓÏÒØÎ¼ÅÑÊÏÓÕÎ'J
Fi
nancial TimesÈÊÂÓÉÎ
³ÈÆ¾Â ÏØÑÂÈuÂÓÏ
ÏÊ½ÔÉÌÆÓÏ©®ÑÓÊÏÒÓÉÎ¢Ô½ÎÂ ÏÎÕÎ ÁuÃÏØÍÏÖ
ÓÉÖMSD¤ÍÍ®ÖÌHaseeb "INBE ÂÎÂÇÆÑ¿uÆÎÏÖÒÓÂ
¤ÔÎÊÌ® ØÒÓ½uÂÓÂ³ÈÆ¾ÂÖÓÕÎÑÏÉÈu¼ÎÕÎ×ÕÑÐÎ ÒØ
uÆÑÂÒuÂÓÊÌ®ÌÂÊÓÉÖ¤ÍÍ®ÅÏÖ ÂÎ¼ÇÆÑÆ¿ÓÊÔÂÂÎÓÊuÆ
ÓÕ¾ÒÏØÎÒÓÏu¼ÍÍÏÎÑÏÃÍ½uÂÓÂÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÃÊÕÒÊ
u¿ÓÉÓÂÖ ÁuÇÕÎÂuÆÓÏÎÌHaseeb «Τα σημερινά συστήματα υγείας δεν ανταποκρίνονται στις σύγχρονες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες. Σχεδιάστηκαν με
βάση μεταπολεμικά δημογραφικά δεδομένα για να καλύψουν εντελώς διαφορετικές θεραπευτικές ανάγκες. Σήμερα τα συστήματα Υγείας καλούνται να αντιμετωπίσουν
χρόνιες ασθένειες και τη συνεχή αύξηση του πληθυσμού
των ηλικιωμένων, οι οποίοι καταναλώνουν 4 φορές περισσότερες υπηρεσίες υγείας, με τη δαπάνη να διπλασιάζεται μετά τα 65 έτη”
H καινοτομία μπορεί να έχει σημαντικό ρόλο στην εξυγίανση του συστήματος Υγείας στην Ελλάδα και να αποτελέσει επένδυση. ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ¿uÕÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÓÂÊ
ÕÖÂÑ®ÈÏÎÓÂÖÆÊÍ¼ÏÎÌ¿ÒÓÏØÖÒÓ¿ÒÏ ÉÆÇÂÑuÏ
È½ÓÉÖÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÖ ÃÆÍÓÊÐÎÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ®ÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÕÎ
ÂÒÔÆÎÐÎ ÂØË®ÎÆÊÓÏÑÏÒÅ¿ÌÊuÏÙÕ½Ö ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎ
ÏÊ¿ÓÉÓ®ÓÉÖÌÂÊuÂÌÑÏÑ¿ÔÆÒuÂÅÁÎÂÓÂÊÎÂÂÏÓÆÍ¼
ÒÆÊÂÑ®ÈÏÎÓÂÆÎ¾Ò×ØÒÉÖÓÉÖÂÎ®ÓØËÉÖ
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áĐąĒďğęēĂĕčĒĆčĆďăĒ
«Καλλυντικά - Πρακτικός οδηγός
για το φαρμακείο»
²ÏÊÅÊÏÒÌÆÁÂÒuÂ ×ÂÑÂÌÓÉÑÊ
ÒÓÊÌ¿ÓÉÖÓ¼×ÎÉÖÌÂÊÓÏØÆÂÈ
È¼ÍuÂÓÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ 
ÓÏÏÏ¾ÏÆ¾×ÆÓÊÖÓÆÍÆØÓÂ¾ÆÖÅÆ
ÌÂÆÓ¾ÆÖÂÑÂuÆÍÉÔÆ¾Ø¼ÑÓÕÎ
ÆÐÎØuÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÂÏ
ÌÓ®ËÂÎ®uÆÈ®ÍÉÆuÏÑÊÌ½ÒÉ
uÂÒ¾Â
²ÏÃÊÃÍ¾Ï«Καλλυντικά - Πρακτικός οδηγός για το φαρμακείο» ÂÏÓÆÍÆ¾ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ
ÓÉÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÏØÂÎ¨Â
ÔÉÈÉÓ½ÓÏØ²u½uÂÓÏÖªÂÑuÂ
ÌÆØÓÊÌ½ÖÓÏØÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ
ÂÓÑÐÎ¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÏØÏØÍ® 
ÓÉÖÂÏÇÏ¾ÓÏØÓÏØ¾ÅÊÏØÓu½
uÂÓÏÖ¨ÂÓÆÑ¾ÎÂÖÂÂÈÊÂÎÎÏ
ÏÁÍÏØÌÂÊÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ¢ÎÅÑ¼Â¨ÂÍÍÊÃÕÌ® ØÎÅØ®ÙÆÊuÆ
ÂØÓ¿ÓÏÎÓÑ¿ÏÓÉÎÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÆuÆÊÑ¾ÂuÆÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÈÎÐ
ÒÉ Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖe²ÒÆÍÆuÆÎÓ¼ÖkÓÏØÌÂÍÍØÎÓÊÌÏÁ ¼ÎÂÏÍÁÓÊuÏÃÏ½
ÔÉuÂÈÊÂÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ¼ÎÂÒÉ
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++HDOWK$LG
ĕĖċĐ+(//$63+$50
ÓÏÆÎÓØÕÒÊÂÌ¿ÆÑ¾ÓÆÑÏÓÉÖHealth AidÒÓÉÎ¼ÌÔÆÒÉ)FMMBT1)"3.
¼ÅÕÒÂÎÓÏÂÑ¿ÎÆÌÂÓÏÎÓ®ÅÆÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÏÊÏÏ¾ÏÊÒØÎÏu¾ÍÉÒÂÎuÆÓÏØÖ
ÆÌÑÏÒÐÏØÖÓÉÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖÈÊÂÓÉÎ¼ÂÓÉÖÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂÌ½ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ Æ¾ÅÂÎÓÏ
Î¼ÏÓÆÁ×ÏÖÓÉÖinIPVTFÆÇÉuÆÑ¾ÅÂÖÓÉÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖ'SFF IFBMUI ÌÂÊÒØÙ½ÓÉÒÂÎ
ÈÊÂÓÂÎ¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖ¿ÕÖÓÏCoffee Slimf¼ÎÂÃ½uÂ¼ÑÂÂ¿ÓÏÎÑ®ÒÊÎÏ
ÌÂÇ¼ÓÏVWFJOÈÊÂØÈÊ½®ÌÑÂÂÎÅÑÐÎÌÂÊÈØÎÂÊÌÐÎÌÂÔÐÖÌÂÊÈÊÂÏÍÍ®ÂÌ¿uÉ
¨ÏÑØÇÂ¾ÂÒÓÊÈu½ÈÊÂÓÉÎ¦FBMUI"JE ÉÆ¾ÌÂÊÑÉÒØÙ½ÓÉÒÉÏØÅÊÆË½×ÔÉÒÓÏ
ÍÂ¾ÒÊÏÂÎÏÊ×Ó½ÖÏuÊÍ¾ÂÖuÆÔ¼uÂe²Â ØuÍÉÑÐuÂÓÂÊÂÓÑÏÇ½ÖÒÓÏÇÂÑuÂ
ÌÆ¾Ïk ¿ÏØÆÊÅÊÌÏ¾ÓÏØÌÍ®ÅÏØ oÌÂÔÉÈÉÓ½ÖÂÔÏÍÏÈ¾ÂÖÓÏØÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ
¢ÔÉÎÐÎÌ Ó¼ÇÂÎÏÖ¨ÂÑÂÈÊÂÎÎ¿ÏØÍÏÖ ÏÌ ÁÑÏÖ²ÆÑÙ¿ÏØÍÏÖ Ñ¿ÆÅÑÏÖ
ÌÂÊÊÆØÔÁÎÕÎ ÁuÃÏØÍÏÖÓÉÖ1IBSNB$FOUFS)FBMUI"JE
1IBSNB$FOUFS)FBMUI"JE
$FOUFS)FBMUI"JE
$FOUFS)FBMUI"JE
)FBMUI"JE
)FBMUI"JE
"JE
"JE ÏÌÊ®ÎÎÉÖÂ
ÂÈÆÕÑÈ¾ÏØ ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÌÂÊ¤ÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿Ö ØÎÆÑÈ®ÓÉÖÓÉÖ)FBMUI Aid ÌÂÊ
ÉÌ ÏÇ¾Â¨ÏÁÎÏØÂ ¨ÍÊÎÊÌ½ÊÂÊÓÏÍ¿ÈÏÖÅÊÂÓÑÏÇÏÍ¿ÈÏÖ ÒØÙ½ÓÉÒÂÎÓÊÖÆËÆ
Í¾ËÆÊÖÒÓÉÎÂÈÏÑ® ÓÏØÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÒÓ½ÑÊËÉÖÓÉÖÅÊ®ÔÆÒÉÖÓÕÎ u¼ÒÕÓÕÎ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÌÂÊÓÊÖÒØÎ¼ÆÊÆÖÓÉÖ¯¼ÂÖ¯ÏuÏÔÆÒ¾ÂÖ
¦)FBMUI AidÔÂÒØÎÆ×¾ÒÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÂÑÏÁÒÂÒÆ¿ÍÆÖÓÊÖÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÒÓÊÈu¼ÖÓÏØ
ÌÍ®ÅÏØÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ

Όλα τα μυστικά της ομορφιάς

ĕĖĒwww.VNLQJXUXV.gr

ÁÏÅÉuÏÒÊÏÈÑ®ÇÏÊÏuÏÑÇÊ®Ö ÒÓÂÆ¾ÌÏÒÊ¼ÎÓÆ×Ñ¿ÎÊÂÓÉÖÌÂÑÊ¼ÑÂÖ
ÓÏØÖ ÒÓÏ×ÐÑÏÓÕÎÈØÎÂÊÌÆ¾ÕÎÌÂÊÂÎÅÑÊÌÐÎÆÑÊÏÅÊÌÐÎ ÂÌÏÍÏÁ
ÔÉÒÂÎÌÂÓ®¿ÅÂÖÓÉÎÂÍuÂÓÐÅÉÆË¼ÍÊËÉÓÉÖÒÁÈ×ÑÏÎÉÖÌÏÒuÉÓÏ
ÍÏÈ¾ÂÖ©ÆÒÓ¿×ÏÎÂÌÂÓÂÈÑ®ÄÏØÎÓÂeuØÒÓ½ÑÊÂÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖk 
u½ÌÂÎÒÆ×ÕÑ®ÇÊÂÏØÅÆÎÆ¾×ÂÎÌÂÎÇÂÎÓÂÒÓÆ¾Â¿ÅÆÑuÂÓÏ
ÍÏÈ¾Âu¼×ÑÊ×ÉuÆ¾ÂÌÂÊuÏÑÊÂÌ½ÃÊÏÍÏÈ¾ÂÂÌÏÁÒÂÎÆuÆÆÎÅÊÂÇ¼
ÑÏÎÈÊÂÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¼ÖÂÎÂÌÂÍÁÄÆÊÖ½uÆÒØÈÌÂÓ®ÃÂÒÉÈÊÂeÆÂ
ÎÂÒÓÂÓÊÌ®kÆÍÊË¾ÑÊÂÏØØ¿Ò×ÏÎÓÂÊÂÊÐÎÊÂÎÆ¿ÓÉÓÂÒÆ×Ñ¿ÎÏÑÆ
Ì¿ÑÌÂÊÅÏÌÊu®ÒÂÎÆÂu¼ÓÑÉÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ¶ÓÒÊ¿uÕÖÌÂ
ÓÂÇ¼ÑÂÎÆÎÂÂÏÌÓ½ÒÏØÎÒÇÂÊÑÊÌ½ÆÊÌ¿ÎÂÌÂÊÌØÑ¾ÕÖÄÁ×ÑÂÊuÉ
uÂÓÊ®ÈÊÂÓÏuÆÈ®ÍÏÌÆÇ®ÍÂÊÏÏØÍ¼ÈÆÓÂÊeÏuÏÑÇÊ®k
¢ÏÇ®ÒÊÒÂÎÍÏÊ¿ÎÎÂÆÎÐÒÏØÎÓÉÎÂÈ®ÉÓÏØÖÈÊÂÓÉÅÏØÍÆÊ®ÂØÓ½
uÆÓÊÖÈÎÐÒÆÊÖÏØÂÏÌÓ½ÒÂÎÆ¿ÍÂÂØÓ®ÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÌÂÊÎÂÂÆØ
ÔØÎÔÏÁÎ ÂØÓ½ÓÉÇÏÑ®ÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ® ÒÓÊÖÈØÎÂ¾ÌÆÖÏØÂÎÂÙÉÓÏÁÎ 
¿×Êu¿ÎÏÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÓÉÎÆÑÊÏ¾ÉÒÉÓÏØÑÏÒÐÏØ ÓÏØÒÐ
uÂÓÏÖÌÂÊÓÕÎuÂÍÍÊÐÎ ÂÍÍ®uÊÂÂËÊ¿ÊÒÓÉÌÂÊÒÆÃ®ÔÏÖÍÉÑÏ
Ç¿ÑÉÒÉÈÊÂÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎ ÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÏØ
ÆÑÊ¼×ÏØÎÌÂÊÓÉÎÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÒÓÉÎÏÏ¾ÂÃÂÒ¾ÙÏÎÓÂÊ
Και γίνανε… Skingurus!

10

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Η Sandoz u¼ÍÏÖÓÏØÏu¾ÍÏØNovartis Æ¾ÎÂÊÒ½uÆÑÂÉ
ÅÆÁÓÆÑÉuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÈÆÎÏÒ½uÕÎ
ÌÂÊÅÊÂÔ¼ÓÆÊÂØÓ½ÓÉÒÓÊÈu½¼ÎÂÂ¿ÓÂÊÏeÊÒ×ØÑ®k×ÂÑ
ÓÏÇØÍ®ÌÊÂÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎÂÈÌÏÒu¾ÕÖ¦ÂÑÏØÒ¾ÂÓÉÖ
4"/%0;ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®
ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ® ÒÉuÂÓÏÅÏÓÆ¾ÓÉÎÆÏ¾
ÔÉÒÉÓÏØÏu¾ÍÏØ¿ÓÊÉÂÈÏÑ®ÈÆÎÎ¿ÒÉuÏØ¼×ÆÊÒÉuÂÎÓÊ
Ì®ÆÑÊÔÐÑÊÂÂÎ®ÓØËÉÖ ÆÊÅÊÌ¿ÓÆÑÂÒÓÏÆÐÎØuÏÌÂÊ
ÏÊÏÓÊÌ¿ÈÆÎ¿ÒÉuÏ
ØÎÆ½ÖÒÓÉÎØ¿Ò×ÆÒÉÈÊÂÅÊÆÁÑØÎÒÉÓÏØÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊ
ÂÌÏÁ×ÂÑÓÏÇØÍÂÌ¾ÏØÓÉÖ Â¿ÓÏÎªÆÃÑÏØ®ÑÊÏ¼Ñ×ÆÓÂÊ
ÎÂÓÏÆuÍÏØÓ¾ÒÆÊÌÂÊuÆÓÉÎAtorvastatin SandozÒÆ
ÅÏÒÏÍÏÈ¾ÆÖÓÕÎNH
NH NHÌÂÊNH
NHÌÂÊNH
ÌÂÊNH
NH ÏÍÍÂÍÂÒÊ®
ÙÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÓÊÖÆÊÍÏÈ¼ÖÓÕÎÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÐÎØÈÆ¾ÂÖÈÊÂ
ÏÊÏÓÊÌ½ÈÆÎ¿ÒÉuÉÔÆÑÂÆ¾Â
ÂÑ®ÍÍÉÍÂ É4BOEP[ÆÊÒ½ÈÂÈÆÂ¿ÓÏÒÓÉÎÆÍ
4BOEP[ÆÊÒ½ÈÂÈÆÂ¿ÓÏÒÓÉÎÆÍ
ÆÊÒ½ÈÂÈÆÂ¿ÓÏÒÓÉÎÆÍ
ÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÓÏSildenafil SandozmgÌÂÊmg
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÓÏÑÐÓÏÈÆÎ¿ÒÉuÏÒÊÍÅÆÎÂÇ¾ÍÉÖÒÓÉÎÆÍ
ÍÉÎÊÌ½ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÏÑ®¨ÂÊÎÏÓÏuÆ¾ÌÂÊÆËÆÍ¾ÒÒÆ
ÓÂÊÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ® ÂÇÏÁÓÏÅÊÒÌ¾ÏÆ¾ÎÂÊÅÊÍ®ÅÊ×ÏÓÏ
uÏÁuÆÎÏÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÆÊÍÏÈ¼ÖÒÓÏÅÏÒÏÍÏÈÊÌ¿Ò×½uÂ
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ëďčĈĒĘĞēąċĐğąĖąćčą
τη θεραπεία της ηπατίτιδας C σε
ασθενείς με ταυτόχρονη λοίμωξη
HIV και Ηπατίτιδας C (HIV/HCV)
²ÉÎ ÌÂÓÂÒÓÏÍ½ ÓÏØ ÊÊÌÏÁ
ÇÏÑÓ¾ÏØÓÉÖ¦ÂÓ¾ÓÊÅÂÖC 
ÒÆÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏÊÏÏ¾ÏÊ®
Ò×ÏØÎÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÌÂÊÂ¿
HIV ÌÂÓ¼ÅÆÊËÆÑ¿ÒÇÂÓÉ
uÆÍ¼ÓÉ ÒÁuÇÕÎÂuÆÂÎÂÌÏ¾ÎÕÒÉÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖMSD¦ÌÍÊ
ÎÊÌ½uÆÍ¼ÓÉCWORTHY ÒÆÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆÓÂØÓ¿×ÑÏÎÉÍÏ¾uÕËÉ
HIVÌÂÊ¦ÂÓ¾ÓÊÅÂÖC (HIVHCV ÉÏÏ¾ÂÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÉÇ®ÒÉ
§§ ÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÆÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÕÎ
×ÏÑÉÈÏÁuÆÎÕÎÂ¿ÓÏÒÓ¿uÂÔÆÑÂÆÊÐÎÓÉÖ.4%
.4% ÏØÒØÎ
ÅØ®ÙÏØÎÓÏMK ¼ÎÂÎÆÊÑÂuÂÓÊÌ¿NSAÂÎÂÒÓÏÍ¼Â
ÑÕÓÆ®ÒÉÖÌÂÓ®ÓÏØÊÏÁÓÉÖ¦ÂÓ¾ÓÊÅÂÖC ÌÂÊÓÏMK
¼ÎÂÎÆÊÑÂuÂÓÊÌ¿ÂÎÂÒÓÏÍ¼ÂÏÍÍÂÍÂÒÊÂÒuÏÁHCV NS5A 
ÆÂØÓ¿ÓÏÅÁÒÌÏÍÏÍÉÔØÒu¿ É×ÏÑ½ÈÉÒÉÓÏØÒ×½uÂÓÏÖ
.,.,ÈÊÂÆÃÅÏu®ÅÆÖu¿ÎÏ
.,ÈÊÂÆÃÅÏu®ÅÆÖu¿ÎÏ
.,ÈÊÂÆÃÅÏu®ÅÆÖu¿ÎÏ
ÈÊÂÆÃÅÏu®ÅÆÖu¿ÎÏ ÏÅ½ÈÉÒÆÒÆÊÒ×Ø
Ñ½ÌÂÓÂÒÓÏÍ½ÓÏØÊÏÁÓÉÖ¦ÂÓ¾ÓÊÅÂÖ$
$ Ì®ÓÕÂ¿ÓPÌÂÓÐÓÂ
PÌÂÓÐÓÂ
ÌÂÓÐÓÂ
ÓÏ¿ÑÊÏÏÒÏÓÊÌÏÏ¾ÉÒÉÖÓÏØÊÏÁ ÆÎÐÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÓÏÒÉuÂ
ÎÓÊÌ¿½ÓÂÎ¿ÓÊÉÂÈÕÈ½½ÓÂÎÌÂÍ®ÂÎÆÌÓ½ uÆÑÏÇ¾ÍÂÒÇ®
ÍÆÊÂÖÒÁuÇÕÎÏuÆÂØÓ¿ÏØÂÑÂÓÉÑÆ¾ÓÂÊÒÓÉÎÓÑ¼×ÏØÒÂÔÆ
ÑÂÆ¾ÂÏØÍÂuÃ®ÎÏØÎÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏØ¼×ÏØÎuÏÍØÎÔÆ¾u¿ÎÏ
Â¿¦ÂÓ¾ÓÊÅÂCÈÏÎ¿ÓØÏØ (5 

¦Pharmanel Pharmaceuticals S.A.ËÆÌ¾ÎÉÒÆÓÊÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉ
ÓÆÖÓÉÖÒÓÏÎÌÍ®ÅÏÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÓÏÌÂÊÒ½uÆÑÂÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊ
ÂÎ®uÆÒÂÒÓÊÖuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÆÍÍÉÎÊÌ¼ÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑÆ¾
ÆÖ¦ÆÓÂÊÑ¾ÂÆÒÓÊ®ÙÆÊÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉØÄÉÍ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÑÏÚ¿
ÎÓÕÎÏØÌÂÍÁÓÏØÎuÆÈ®ÍÏÇ®ÒuÂÔÆÑÂÆØÓÊÌÐÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎ
ÊÂÔ¼ÓÆÊÏÑÈÂÎÕu¼ÎÏÓu½uÂÂÎ®ÓØËÉÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ 3% ÏØ
ÒÓÆÍÆ×ÐÎÆÓÂÊÂ¿ÆÊÒÓ½uÏÎÆÖÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏØÖÒÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊ
ÒÉ ÏÑÈ®ÎÕÒÉÌÂÊÆÏÓÆ¾Â¿ÍÕÎÓÕÎÇ®ÒÆÕÎÓÉÖÂÎ®ÓØËÉÖ
ÈÆÎÏÒ½uÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÑÏÕÔÆ¾ÓÉÎ¼ÑÆØÎÂ ÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÌÂÊÓÏNBSLFUJOHÈÆÎÏÒ½
NBSLFUJOHÈÆÎÏÒ½
ÈÆÎÏÒ½
uÕÎ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÁÈ×ÑÏÎÕÎÇÂÑuÂÌÏuÏÑÇÐÎ Ó¿ÒÏÆÎÓ¿Ö¿ÒÏ
ÌÂÊÆÌÓ¿ÖÓÕÎÒØÎ¿ÑÕÎ¶×ÆÊÆÅÑÂÊÐÒÆÊÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÓÉÖÒÓÊÖ
uÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÆØÑÕÂÚÌ¼ÖÂÈÏÑ¼Öu¼ÒÂÂ¿ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¼ÖÒØ
ÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖuÆÅÊÆÔÎÆ¾ÖÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖ ÆÊÅÆÊÌÎÁÏÎÓÂÖÂÑ®ÍÍÉ
ÍÂÊÒ×ØÑ½ÆËÂÈÕÈÊÌ½ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂ
ÑÕÓÏÏÑÆ¾ÒÓÉÎÆÊÒÂÈÕÈ½Î¼ÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÒÁÈ×ÑÏÎÕÎ
ÇÂÑuÂÌÏuÏÑÇÐÎ ÌÂÊÂÑ®ÈÆÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÊÅÊÏÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ
ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÂÂØÒÓÉÑ¿ÓÆÑÂÆØÑÕÂÚÌ®Ñ¿ÓØÂFVf(.1
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÏÊØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÉÖÆ¾ÎÂÊÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÂÒÁuÇÕ
ÎÂuÆÓÏÑ¿ÓØÏISO
×Ñ¿ÎÊÂuÆÓ®ÓÉÎ¾ÅÑØÒ½ÓÉÖ ÒØÎÆ×¾ÙÆÊuÆÓÏ¾ÅÊÏÂÂÑ®uÊÍÍÏ
®ÔÏÖ ÎÂÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÂÎÂ¿ÓÏØÖÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÓÆÑÏØÖÒØuu®×ÏØÖ
ÓÉÖÊÂÓÑÊÌ½ÖÌÂÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÌÏÊÎ¿ÓÉÓÂÖÒÓÏÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿
ÓÉÖÂÈÐÎÂÈÊÂÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÙÕ½ÖÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ

ADVANCE3KDUPDFLHVΚερδίστε τις διακοπές σας!
¯¼ÏÖuÆÈ®ÍÏÖÅÊÂÈÕÎÊÒu¿ÖÂ¿ÓÂADVANCE Pharmacies
ÈÊÂÓÏÌÏÊÎ¿ uÆÅÐÑÏÉu¼ÑÆÖÅÊÂÌÏ¼ÖÈÊÂ®ÓÏuÂ ÒÆ
 ËÆÎÏÅÏ×Æ¾ÏÒÓÉ´ÂÍÌÊÅÊÌ½ uÆÉuÊÅÊÂÓÑÏÇ½
°ÅÊÂÈÕÎÊÒu¿ÖÂÏÓÆÍÆ¾ÂÌ¿uÉ¼ÎÂÑÏÎ¿uÊÏÈÊÂÓÏØÖÌÂ
Ó¿×ÏØÖÓÉÖÌ®ÑÓÂÖÑÏÎÏu¾ÕÎ$BSE"EWBOUBHFÌÂÊÊÒ×Á
$BSE"EWBOUBHFÌÂÊÊÒ×Á
"EWBOUBHFÌÂÊÊÒ×Á
"EWBOUBHFÌÂÊÊÒ×Á
ÌÂÊÊÒ×Á
ÆÊÈÊÂÓÏÅÊ®ÒÓÉuÂ¢ÑÊÍ¾ÏØf©ÂÜÏØ uÆÂÈÏÑ¼ÖÒÆ
ÏÏÊÏÅ½ÏÓÆÂÎÓÊÉÍÊÂÌ¿½ÂÅØÎÂÓÊÒÓÊÌ¿ÑÏÚ¿Î u¾ÂÒØu
uÆÓÏ×½ÈÊÂÌ®ÔÆÑÏÚ¿Î 
©ÆÆÎÓØÕÒÊÂÌ¿ÅÉuÊÏØÑÈÊÌ¿ ¼ÎÂÍ½ÑÆÖÂÌ¼ÓÏÂ¿
ØÍÊÌ®ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ Communication LJU ¼×ÆÊÒÓ¿×ÏÎÂ
ÅÊÂÌÏÒu½ÒÆÊÓÏÎ×ÐÑÏÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎuÆÍÐÎÓÏØÊ
ÌÓÁÏØÌÂÊÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎÆ¾ÓÊÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÌÂÊÓÂÑÏÎ¿uÊÂ
ÈÊÂÓÂÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÆ¾ÅÉ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏÎ©ÆÈ®ÍÏÊÂÈÕ
ÎÊÒu¿¤ÊÍ¼ÏÎ ÏÅÊÂÈÕÎÊÒu¿ÖØÏÒÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊuÆÑÂÅÊÏ
ÇÕÎÊÌ½ÌÂu®ÎÊÂÌÂÔÐÖÌÂÊuÆ¿ÍÂÓÂu¼ÒÂÆÊÌÏÊÎÕÎ¾
ÂÖÓÉÖADVANCE 1IBSNBDJFT
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ĉčęĉčēċąĖčĎĀĐāą

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

Σπουδαία η ανταπόκριση των στελεχών φαρμακευτικών επιχειρήσεων στην

1ċíĉēăĈąëčĞēĘěĕċĔýċĘčąĎĒğ
òĀēĎĉĖčĐćĎĎąčëčĎĒčĐěĐăąĔ
ÓÊÖ©ÂÜÏØ ÒÓÏÌ¼ÎÓÑÏÓÉÖ¢Ô½ÎÂÖ New Hotel ÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÉηÆÊuÏÑÇÕÓÊÌ½
ÉuÆÑ¾ÅÂÒÆÔ¼uÂÓÂÄÉÇÊÂÌÏÁu®ÑÌÆÓÊÎÈÌÌÂÊÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÆÊÅÊÌ®ÈÊÂÒÓÆÍ¼×ÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ
ÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÕÎÂ¿ÓÉÎÆÓÂÊÑÆ¾ÂGET2WORK uÆÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÏØΣΦΕΕÌÂÊÓÉÖΕΕΦΑΜ
¦ÒØuuÆÓÏ×½ÒÓÆÍÆ×ÐÎÂ¿ÆÓÂÊÑ¾ÆÖ ÏuÊÍÉÓÐÎÌÂÊÆÌÑÏÒÐÕÎu¼ÒÕÎÆÊÌÏÊ
ÎÕÎ¾ÂÖ ÆÊÃÆÃÂ¾ÕÒÆÓÉÒÉuÂÒ¾Â ÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÌÂÊÓÉÎÂÂ¾ÓÉÒÉÈÊÂÓÉÒØÎ¼×ÊÒÉÂÎ®ÍÏÈÕÎ
ÆÊuÏÑÇÕÓÊÌÐÎÅÑÂÒÓÉÑÊÏÓ½ÓÕÎ ÌÏ¿ÖÂØÓ½ÖÓÉÖÉuÆÑ¾ÅÂÖ½ÓÂÎÉÆËÏÊÌÆ¾ÕÒÉuÆÓÉÎ¼Â
ÄÉÇÊÂÌ½ÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ ÉÌÂÓÂÎ¿ÉÒÉÓÏØÎ¼ÏØÓÑ¿ÏØÒÌ¼ÄÉÖÌÂÊÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÖÓÕÎÄÉ
ÇÊÂÌÐÎu¼ÒÕÎÌÂÊÉÆÊÒÂÈÕÈÊÌ½ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉDigitalÆÑÈÂÍÆ¾ÕÎ ÎÏuÏÔÆÓÊÌÐÎÑØÔu¾ÒÆÕÎ Compliance ÌÂÊÓÑ¿ÕÎu¼ÓÑÉÒÉÖ
ÓÉÖÂ¿ÅÏÒ½Ö ROI 
ÆuÊÂÆÏ×½ÄÉÇÊÂÌ½ÖÂÎÂÈ¼ÎÎÉÒÉÖ ÏØÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÒÓÏ×ÐÑÏÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÂÍÍ®ÙÆÊÓÂÅÆÅÏu¼ÎÂÏØØ½Ñ×ÂÎu¼×ÑÊÓÐÑÂÌÂÊ
ÆÂÎÂÑÏÒÅÊÏÑ¾ÙÆÊÓÏØÖÑ¿ÍÏØÖ¿ÍÕÎÓÕÎÆuÍÆÌÏu¼ÎÕÎ ÒÌÏ¿ÖuÂÖÆ¾ÎÂÊ¼ÑÂÓÕÎÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌÐÎÌÂÊÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎØÉ
ÑÆÒÊÐÎÂÎ®ÓØËÉÖÓÉÖÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÖÅÊÌÓÁÕÒÉÖ ÉÂÑÏ×½ÒÓÏ×ÆØu¼ÎÕÎÆÌÂÊÅÆØÓÊÌÐÎÅÑÂÒÓÉÑÊÏÓ½ÓÕÎÑÏÖÓÂÒÓÆÍ¼×É ÓÏØÖÏÑ
ÈÂÎÊÒuÏÁÖ ÓÏØÖÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÊÖÌÏÊÎ¿ÓÉÓÆÖÂÒÔÆÎÐÎ
Από τη GET2WORK

Το CSA CRM στα

*5((13+$50$&<
Νοτίου Πελοποννήσου!
¦$4"ÂÎÂÌÏÊÎÐÎÆÊ¿ÓÊ
$4"ÂÎÂÌÏÊÎÐÎÆÊ¿ÓÊ
ÂÎÂÌÏÊÎÐÎÆÊ¿ÓÊ ÓÏÍÉÑÏÇÏÑÊÂÌ¿ÒÁÒÓÉuÂÅÊÂ×Æ¾
ÑÊÒÉÖÒ×¼ÒÆÕÎuÆÆÍ®ÓÆÖ CRM $VTUPNFS 3FMBUJPOTIJQ
.BOBHFNFOU ÏØ¼×ÆÊÂÎÂÓÁËÆÊÌÂÊÅÊÂÔ¼ÓÆÊÒÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊ
Ì½ÂÈÏÑ® Æ¾ÎÂÊÓÏÒÁÒÓÉuÂÏØÆÊÍ¼×ÓÉÌÆÂ¿ÓÏÎ ³ª¢
¯°¤ÈÊÂÓÉÎØÍÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖÊÒÓ¿ÓÉ
ÓÂÖÌÂÊÓÉÖÌ®ÑÓÂÖu¼ÍÏØÖÓÕÎ(3&&/1)"3."$:¯ÏÓ¾
(3&&/1)"3."$:¯ÏÓ¾
1)"3."$:¯ÏÓ¾
1)"3."$:¯ÏÓ¾
¯ÏÓ¾
ÏØÆÍÏÏÎÎ½ÒÏØ
²ÏÒÁÒÓÉuÂÔÂÍÆÊÓÏØÑÈ½ÒÆÊÒÓÏØÖ¯ÏuÏÁÖ©ÆÒÒÉÎ¾ÂÖ¦ÍÆ¾
ÂÖ ÂÌÕÎ¾ÂÖÌÂÊ¢ÑÌÂÅ¾ÂÖÓÏÎ§ÏÁÎÊÏÓÏØ ÌÂÓ®ÓÑ¿
ÏÏØÎÂuÏÑ¼ÒÆÊÎÂÆÆÌÓÂÔÆ¾ÒÆ¿ÍÉÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÒÓÂ
ÅÊÂÌ® uÆÒÌÏ¿ÎÂÌÂÍÁÄÆÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖ¿ÍÏØÓÏØÅÊÌÓÁÏØ
(3&&/ PHARMACY
²ÏCSA CRMÑÏÒÇ¼ÑÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÂØÓ¿ÎÏuÉÖÍÆÊÓÏØÑ
È¾ÂÖÂÎ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÍÍ®ÌÂÊÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÒÆÏu®ÅÆÖÌÂÊÅ¾
ÌÓØÂ uÆÑ¿ÒÔÆÓÉÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂÈÊÂÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÉÖ
ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ÖÇÁÒÉÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÏØ¼×ÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ
¿ÖuÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÓÏØÌÂÓ®ÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÆËØÉÑ¼ÓÉÒ½ÖÓÏØ
¦$4"ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÂ¿ÓÏÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÍÏÈÊ
$4"ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÂ¿ÓÏÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÍÏÈÊ
ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÂ¿ÓÏÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÍÏÈÊ
ÒuÊÌÏÁ ÆÆÎÅÁÏÎÓÂÖÒØÎÆ×ÐÖÒÆÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖÂÊ×u½Ö ÐÒÓÆÏÊ
ÆÇÂÑuÏÈ¼ÖÓÉÖÎÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÒÆuÊÌÑ¼ÖÌÂÊuÆÈ®ÍÆÖÆÊ×ÆÊ
Ñ½ÒÆÊÖÒÁÈ×ÑÏÎÏÓÑ¿ÏÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÌÂÊÂØÓÏuÂÓÏÏ¾ÉÒÉÅÊ
ÂÅÊÌÂÒÊÐÎ ½uÆÑÂ ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆuÊ
ÒÓÆÁÏÎÓÂÊÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÆuÏÑÊÌ½ÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖFARMAKON 
ÏÅÉÈÐÎÓÂÖÓÉCSAÒÓÉÎÌÏÑØÇ½ÓÉÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÖÂÈÏÑ®ÖÒÓÏÎ
ÓÏu¼ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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ADVANCE Pharmacies:

ėĐąčĎāĔ
ĎąĀĐčĉĔ
Æ¼ÑÂÒÆÓÏÉÂÁ
ËÉÒÉÆÊÒ¿ÅÏØÆÍÂÓÐÎ
ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Âu¼ÍÉÓÉÖADVANCEÓÏÅÊ®ÒÓÉuÂf
 ×®ÑÉÒÓÉÅØÎÂuÊÌ½ÌÂu®ÎÊÂe ÐÑÏk
ÆÌ®ÅÆÖÌÕÅÊÌÏ¾ÏuÏÑÇÊ®Ö ÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ ÒØuÍÉÑÕ
u®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊÃÑÆÇÊÌ½ÖÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÎÒÓÏØÖ
ÌÂÓ¿×ÏØÖÓÉÖCard’ Advantage ÐÑÏ²ÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÏØ
ÌÏÊÎÏÁÂÏÓØÐÔÉÌÆÒÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÏÊÏÏ¾ÆÖÆÌÓÏËÆÁÓÉÌÂÎÈÊÂ
ÓÏØÖÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏØÖÌÕÅÊÌÏÁÖ¦ÌÂu®ÎÊÂÒØÎÆÓ¼ÍÆÒÆÌÂÊÒÓÉÎ
Æ¾ÒÏÅÏÎ¼ÕÎÆÍÂÓÐÎÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÂÇÏÁÏÊÎ¼ÆÖÌ®ÑÓÆÖÏØ
ÆÌÅ¿ÔÉÌÂÎÓÏÆÎÍ¿ÈÕÅÊ®ÒÓÉuÂ½ÓÂÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿
ÓÉÎÆÊÓØ×¾ÂÂØÓ½ÒØÎÆÓ¼ÍÆÒÆÌÂÊÉÏÍÊÒÓÊÌ½ÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂ
Ì½ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÏØÆÑÊÍ®uÃÂÎÆÆÊÅÊÌ¿¼ÎÓØÏ ÄÉÇÊÂÌ½Ò½
uÂÎÒÉ ÑÏÃÏÍ½ÒÓÉGBDFCPPLÒÆÍ¾ÅÂÓÏØÊÌÓÁÏØÌÂÊÒÓÏQPSUBM
wwwBEWBODFIFBMUIHS ÂÏÒÓÏÍ½EJSFDU mailÒÓÏØÖÌÂÓ¿×ÏØÖÓÉÖ
Ì®ÑÓÂÖ ÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ¼ÖÌÂÓÂ×ÕÑ½ÒÆÊÖÒÆÆÑÊÏÅÊÌ®ÆØÑÆ¾ÂÖÌØ
ÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖÌÂÊÑÏÃÏÍ½ÒÆÑÂÅÊÏÇÕÎÊÌÏÁÖÒÓÂÔuÏÁÖÓÉÖ¢ÓÓÊÌ½Ö
ÌÂÊÓÉÖÆÒÒÂÍÏÎ¾ÌÉÖ
ºuÏÊÂÆÌÒÓÑÂÓÆ¾ÂÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÓÂADVANCE 1IBSNBDJFT
ÓÏÅÊ®ÒÓÉuÂ©ÂÑÓ¾ÏØ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÆÌÓÐÒÆÊÖ¼ÕÖ
ÒÆÆÊÍÆÈu¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂ ÆÎÐ¼×ÏØÎÑÏÈÑÂuuÂÓÊÒÔÆ¾ÆÊÍ¼
ÏÎÌÂu®ÎÊÆÖÌÂÔ¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÏØ

ēĒĜĞĐĖąĒĒēĘčĀĔ

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

0XVWHOD

$3,9,7$681&$5(

Very High Protection
Sun Lotion 50+40 ml
προσώπου

Για πρώτη φορά, έως και
διπλάσια προστασία
από τη φωτογήρανση!

¢ÎÓÉÍÊÂÌ¿ ÈÂÍ®
ÌÓÕuÂÆÊÅÊÌ®Ò×Æ
ÅÊÂÒu¼ÎÏÈÊÂÃÑ¼
ÇÉ ÌÂÊ ÂÊÅÊ® uÆ
ÏÍÁ ØÄÉÍ½ ÑÏ
ÒÓÂÒ¾Â ¤ÎÊÒ×ÁÆÊ
ÓÏÅÆÑuÂÓÊÌ¿ÇÑÂÈu¿
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÌÂÊuÆÊÐ
ÎÆÊÓÉÎÂÇØÅ®ÓÕÒÉ
¤ËÂÊÑÆÓÊÌ®ÂÅÊ®ÃÑÏ×Ï 
ÂÎÔÆÌÓÊÌ¿ÒÓÏÎÊÅÑÐ
ÓÂÌÂÊÓÉÎÓÑÊÃ½Â¿ÓÉÎ
ÆÓÒ¼ÓÂªÕÓÏÒÓÂÔÆÑ¿©ÆÆËÂÊÑÆÓÊ
Ì½ØÇ½ÏØÅÆÎÂÇ½ÎÆÊÍÊÂÑ¿ÓÉÓÂ
ÑÂÌÓÊÌ½ÂÆÑÏÒÓÆÈ½ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂuÆ
EJTQFOTFS
¨ÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂ×Ñ½ÒÉÒÆÑ¿ÒÕÏÌÂÊ
ÒÐuÂ Â¿ÓÉÈ¼ÎÎÉÒÉÓÏØÃÑ¼ÇÏØÖ
Από την ΕΞΕΛΙΞΗ Α.Ε.
www.mustela.com.gr

¦"1*7*5"ÌÂÊÎÏÓÏuÆ¾ÌÂÊÃÑÂÃÆÁÆÓÂÊÈÊÂØÓ¿
ÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®uÊÂÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÒÆÊÑ®ÑÏÒÇ¼
ÑÆÊ¼ÕÖÌÂÊÅÊÍ®ÒÊÂÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÇÕÓÏ
È½ÑÂÎÒÉ ÓÉ¯ÏÂÊÓ¾ÂÓÉÖÑ¿ÕÑÉÖÈ½ÑÂÎÒÉÖ
ÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ¦ÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÂÓ¼ÎÓÂ  £ÑÂ
ÃÆ¾Ï¨ÂÊÎÏÓÏu¾ÂÖ ÓÏØÆÊÅÊÌ®ÆÆËÆÑÈÂÒu¼
ÎÏØÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÏÖÑ¿ÏÍÉÖ ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÓÉÎÏÍÁØÄÉÍ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â Â¿ÓÉÎ
67"ÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾Â ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÅÊÍ®ÒÊÂÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉ¤ÊÍ¼
ÏÎ ÓÂÂÎÓÉÍÊÂÌ®APIVITA SUNCAREÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÆÎÓÂÓÊÌ½ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÓÉÖÆÊÅÆÑu¾
ÅÂÖ ×®ÑÉÒÓÏÅÑÂÒÓÊÌ¿ÆÌ×ÁÍÊÒuÂÓÉÖÔÂÍ®ÒÒÊÂÖÍÆÃ®ÎÓÂÖ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ46/$"3&¼×PØÎuÆÓÑÉu¼ÎÏÒÓÂÔÆÑ¿TQGÈÊÂ¿ÍÉÓÉÅÊ®Ñ
ÌÆÊÂÙÕ½ÖÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖ Æ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÎÔÆÌÓÊÌ®ÒÓÏÎÆÑ¿uÆØÇ¼ÖÏØÂÍÐÎÏ
ÎÓÂÊÆÁÌÏÍÂ ÆÑÊ¼×ÏØÎÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÌÂÊÏÊÇØÒÊÌ¼ÖÓÏØÖÒØÎÔ¼ÒÆÊÖÂÈÈ¾
ÙÏØÎÓÏ
´±§  1"3"#&/4  4*-*$0/&4  .*/&3"- 0*-4  1301:-&/& (-:$0- 
&5)"/0-".*/&4 1)5)"-"5&4 "-$0)0- 1$. /.
Κρέμα για επιδερμίδες με ΠΑΝΑΔΕΣ SPF 50/UVA26ÇØÒÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉ
¢Ï×ÑÕuÂÓ¾ÙÆÊÓÊÖÂÎ®ÅÆÖÌÂÊÑÏÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÎ¼ÕÎ©ÆÂ×ÊÍÍ¼ÂÌÂÊ
ÃÍÂÒÓÏÌÁÓÓÂÑÂÂ¿ÌÑ¾ÓÂuÏ¨ÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÆÊÅÆÑu¾ÅÆÖuÆÅØÒ×ÑÕu¾ÆÖ ÂÎ®ÅÆÖ½
uÆÑÏÅÊ®ÔÆÒÉ§ÅÂÎÊÌ½ÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆÈÌØuÏÒÁÎÉÖ½ÒÆÆÑ¾ÏÅÏÆuuÉÎ¿ÂØÒÉÖ

*RML6HHG2LO
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1($5R&6ROHLO3URWH[LRQ
2 σε 1 Κρέμα Αντηλιακής Προστασίας SPF 50+, με
δράση Αντιγήρανσης
με υψηλή συγκέντρωση Υαλουρονικού Οξέος

#1599

i ¤ÍÂÇÑÁÍ®ÅÊÏØÆÊÒ×ÕÑÆ¾ÃÂÔÊ® 
ÈÊÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÆÎØÅ®ÓÕÒÉ ÑÏ
ÒÓÂÒ¾ÂÌÂÊÓ¿ÎÕÒÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ
i ÑÏÍÂuÃ®ÎÆÊ ÌÂÊ
ÆÍÂ×ÊÒÓÏÏÊÆ¾ÓÊÖÑØ
Ó¾ÅÆÖ
i ¢ØË®ÎÆÊÓÉÎÆÍÂÒÓÊ
Ì¿ÓÉÓÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ
i ÊÏÑÔÐÎÆÊÓÉÎÂÌÂ
Î¿ÎÊÒÓÉ×ÑÐÒÉÓÏØ
Å¼ÑuÂÓÏÖ
i ©ÆÊÐÎÆÊÓÂÒÉu®ÅÊÂ
ÓÉÖ ÉÍÊÌ¾ÂÖ ÌÂÊ ÓÊÖ
ÌÉÍ¾ÅÆÖÂ¿ÓÏÎ½ÍÊÏ
ÌÂÊÓÊÖÇÂÌ¾ÅÆÖ
i ¤ÎØÅÂÓÐÎÆÊÃÂÔÊ®ÓÏËÉÑ¿Å¼ÑuÂ
i ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊ ÓÏ Å¼ÑuÂ Â¿ ÓÊÖ
ÆÍÆÁÔÆÑÆÖÑ¾ÙÆÖ
i ¢ÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÂ¿ÓÊÖÌÏÌÌÊÎ¾ÍÆÖÌÂÊ
ÓÊÖÇÍÆÈuÏÎ¼Ö
i §ÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂÆØÂ¾ÒÔÉÓÆÖÆÊÅÆÑu¾ÅÆÖ
Από την ADELCO Α.Ε.,
www.adelco.gr

1 αντηλιακό - 2 δράσεις

¦3P$}ÌÂÊÎÏÓÏuÆ¾ÌÂÊÍÂÎÒ®ÑÆÊÓÉ¯¼Â¨Ñ¼uÂ¢ÎÓÉÍÊÂÌ½Ö
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖuÆØÄÉÍ¿ÅÆ¾ÌÓÉÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÌÂÊÅÑ®ÒÉÂÎÓÊÈ½
ÑÂÎÒÉÖ ÌÂÍÁÓÏÎÓÂÖÓÊÖuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÂÎ®ÈÌÆÖÒÓÉÎÆÑÊ
Ï¾ÉÒÉÑÏÒÐÏØÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÌÂÊÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉ
ØÎÅØ®ÙÆÊÓÂÊÏÒÁÈ×ÑÏÎÂÇ¾ÍÓÑÂÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖ
uÆ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿°ËÁÒÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂØÄÉÍ½ÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉÈÊÂ
uÏÎÂÅÊÌ½ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
¤ËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊØÄÉÍ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÊÖÂÌÓ¾ÎÆÖ67"67#
ÌÂÊÑ¿ÍÉÄÉÂ¿ÓÉÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉ
ÊÏÑÔÐÎÆÊÓÂÒÉu®ÅÊÂÈ½ÑÂÎÒÉÖ ±ØÓ¾ÅÆÖ ¨ÉÍ¾ÅÆÖ Âu½
¿ÄÉ ´ÂÍ®ÑÕÒÉÉÑ¿ÓÉÓÂ uÆÌÍÊÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉ
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
¦Î¼ÂΚρέμα Αντηλιακής Προστασίας με δράση αντιγήρανσης ¼×ÆÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÍÆÓ¿ÑÑÆØÒÓÉØÇ½ ÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊ
®uÆÒÂÂ¿ÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂ×ÕÑ¾ÖÎÂÂÇ½ÎÆÊÍÆØÌ®ÌÂÓ®ÍÏÊ
ÂÌÂÊ×®ÑÉÒÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÉÖuÏÑÆ¾ÎÂÂÎÓÊÌÂÓÂÒÓ½ÒÆÊÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½
ÌÑ¼uÂÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÖ
Από την Johnson & Johnson Hellas
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Η 15η Athens Xclusive Designers Week
ψήφισε…&ROODJHQ3UR$FWLYH
Í¼ÏÎÉÏuÏÑÇÊ® "UIFOT&YDMVTJWF%FTJHOFST8FFL ÌÂÊÓÏ$PMMBHFO
1SP"DUJWF®ÎÆuÂÙ¾
²ÏCollagen Pro ActiveÂ¿ÓÉÎÑÐÓÉÉu¼ÑÂÆuÇ®ÎÊÒ½ÖÓÏØÓÂØÓ¾
ÒÓÉÌÆÆÎÆÑÈ®Ó¿ÒÏuÆÓÉÎÏuÏÑÇÊ®¿ÒÏÌÂÊuÆÓÉÎØÈÆ¾Â¼ÎÓÆ×Ñ¿
ÎÊÂÓÐÑÂ ÆÌÂÓÏÎÓ®ÅÆÖ×ÊÍÊ®ÅÆÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö ®ÎÓÑÆÖÌÂÊÈØÎÂ¾ÌÆÖ 
ÆÊÍ¼ÈÏØÎ ¾ÎÏØÎ ÂÈÂÏÁÎÌÂÊÌØÑ¾ÕÖÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊÌÂÔÉuÆÑÊ
Î®ÓÏÂØÔÆÎÓÊÌ¿ÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏ×ÕÑ¾ÖÑÏÒu¾ËÆÊÖ ØÂÍÏØÑÏÎÊÌÏÁ ÂÍ¿Æ
Ã¼ÑÂÌ® $PMMBHFO1SP"DUJWFÈÊÂÎÂÅÆ¾×ÎÏØÎÊÏ¿uÏÑÇÏÊ ÊÏÍÂ
uÆÑÏ¾ÌÂÊÊÏØÈÊÆ¾Ö
¤ÐÎØuÏÊÌÂÊuÉ Ç¾ÍÏÊÓÏØÂØÔÆÎÓÊÌÏÁÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØÅ½ÍÕÒÂÎ ¿ÓÊ
Í¼ÏÎÓÏ$PMMBHFO1SP"DUJWF¼×ÆÊÈ¾ÎÆÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÌÊÂÈÂÉu¼ÎÉ
ÒØÎ½ÔÆÊÂÈÊÂÓÉÎÑÏ®ÒÊÒÉÓÉÖÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊÓÉÖÆØÆË¾ÂÖÓÏØÖ ÆÊ
ÅÊÌ®ÓÐÑÂÓÏÌÂÍÏÌÂ¾ÑÊÏØÓÏ×ÑÆÊÂÙ¿uÂÒÓÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÏÓ¼Í¿ÈÕÓÉÖÉÍÊÂÌ½ÖÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾ÂÖ
Από την Collagen power, www.collagenpower.gr

+<'529,7(\H 
/LS&DUH&UHDP
H HYDROVIT Eye & Lip Care Cream Æ¾ÎÂÊ
uÊÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÌÑ¼uÂuÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÆuÍÏØ
ÓÊÒu¼ÎÉÌÂÊÆÎÊÒ×Øu¼ÎÉÒÁÒÓÂÒÉ ÈÊÂÓÉ
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÉÖÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÖÆÑÊÏ×½ÖÈÁÑÕ
Â¿ÓÂu®ÓÊÂ ÓÂ×Æ¾ÍÉÌÂÊÓÏuÆÒ¿ÇÑØÏ
ÆÑÊ¼×ÆÊ©ÏÎÂÅÊÌ®ÑÂÒÓÊÌ® ØÒÓÂÓÊÌ®
ÓÉÎÍÏÁÒÊÂÒÁÎÔÆÒ½ÓÉÖ ÌØÑ¾ÂÑ×ÏÒØ
ÒÓÂÓÊÌ¿Æ¾ÎÂÊÓÏ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿ÏËÁÏØÂÂ
ÍÁÎÆÊÓÊÖÑØÓ¾ÅÆÖÌÂÊÌÂÔØÒÓÆÑÆ¾ÓÉÎÆuÇ®ÎÊ
ÒÉÎ¼ÕÎ ÅÊÆÈÆ¾ÑÏÎÓÂÖÓÏØÖÊÒÓÏÁÖÒØÈÌÑ®
ÓÉÒÉÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÅÊÂÓÉÑÐÎÓÂÖÓÏØÖ
ÆÍÂÒÓÊÌÏÁÖÌÂÊÂÎÔÆÌÓÊÌÏÁÖ¤ÊÍ¼ÏÎ ÓÏ
ÆÌ×ÁÍÊÒuÂ$FOUFMMB"TJBUJDB ÓÏ³ÅÑÏÍØu¼
ÎÏ¨ÏÍÍÂÈ¿ÎÏÌÂÊÉ£ÊÓÂu¾ÎÉ$uÆÓÂ¨ÆÑÂ
u¾ÅÊÂ ÅÊÆÈÆ¾ÑÏØÎÓÉÃÊÏÒÁÎÔÆÒÉÓÏØÌÏÍ
ÍÂÈ¿ÎÏØu¼ÒÂÂ¿ÓÏØÖÊÎÏÃÍ®ÒÓÆÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÃÏÉÔÏÁÎ
ÒÓÉÒÓÂÅÊÂÌ½uÆ¾ÕÒÉÓÕÎuÂÁÑÕÎÌÁÌÍÕÎ´®ÑÉÒÓÉ£ÊÓÂu¾
ÎÉ¤ ÓÉÎB#JTBCPMPM ÓÉ%1BOUIFOPMÌÂÊÓÏ¼ÍÂÊÏ¤ÍÊ®Ö ÑÏ
ÒÇ¼ÑÆÊÆÎØÅÂÓÊÌ¼Ö uÂÍÂÌÓÊÌ¼Ö ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÌÂÊÂÎÓÊÏ
ËÆÊÅÕÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÏÊÏÏ¾ÆÖÆÎÊÒ×ÁÏÎÓÂÊuÆÓÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂ
±ÏÅÊÏÁ ÍÏÁÒÊÏÒÆÓÂÎ¾ÎÆÖ ÂÎÔÏÌØÂÎ¾ÎÆÖ ÃÊÓÂu¾ÎÆÖ " $ & 
ÌÂÊÊ×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾Â
ÆÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÒÕÍÉÎ®ÑÊÏØNMuÆÑÁÈ×ÏÖ ÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÑÕ¾
½ÌÂÊÃÑ®ÅØÈÁÑÕÂ¿ÓÂu®ÓÊÂÌÂÊÓÂ×Æ¾ÍÉÌ®ÎÏÎÓÂÖÂÂÍ¿
uÂÒ®Ùu¼×ÑÊÎÂÂÏÑÑÏÇÉÔÆ¾Í½ÑÕÖ
ÑÏÚ¿ÎÅÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ®ÏÇÔÂÍuÏÍÏÈÊÌ®ÆÍÆÈu¼ÎÏ ÌÂÓ®ÍÍÉ
ÍÏÈÊÂ¿ÍÆÖÓÊÖÉÍÊÌ¾ÆÖ
Από την TARGET PHARMA
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ΚΟΡΡΕΣ êïèõú÷ùï$)7(5

681ö÷õøöõú
¦ΚΟΡΡΕΣ ¯Ïu®Ñ
ÌÂÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂBG
af
UFSsunÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÓÏ
ªÂÑuÂÌÆ¾Ï ÆÎÊÒ×ÁÆÊÓÉ
ÅÊÌ½ÓÉÖÒÆÊÑ®uÆÓÏÎ¼Ï
After-Sun Προσώπου
Γιαούρτι.
²ÏÎ¼ÏÑÏÚ¿ÎuÆÂÍÉ
ÔÊÎ¿ ÃÑÐÒÊuÏÊÂÏÁÑ
ÓÊÆÍÍÉÎÊÌ½ÖÑÏ¼ÍÆØ
ÒÉÖ ÂÏÌÂÔÊÒÓ®ÓÂÆ¾
ÆÅÂØÈÑÂÒ¾ÂÖÌÂÊÌÂ
ÓÂÑÂÝÎÆÊÓÉÎÆÊÅÆÑu¾
ÅÂuÆÓ®ÓÉÎ¼ÌÔÆÒÉÒÓÏÎ
½ÍÊÏ ÒØuÃ®ÍÍÏÎÓÂÖÒÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÎÑ¿ÕÑÉÈ½ÑÂÎÒÉ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂ Æ¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂÓÊÖÆÊÅÆÑu¾ÅÆÖ ÌÂÊÅÉÓÊÖÆØÂ¾ÒÔÉ
ÓÆÖ ÏØÂÂÊÓÏÁÎÆÎØÅÂÓÊÌ½ÌÂÊÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÌÂÔ
¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÏØ¼ÓÏØÖ²ÂÇØÒÊÌ®ÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® ¿ÕÖ
ÃÑÐÒÊuÏÊÂÏÁÑÓÊ ¢Í¿É ÇØÒÊÌÏ¾ÏÍØÒÂÌ×ÂÑ¾ÓÆÖ ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂ
ÍØÌ¿ÑÊÙÂÖÌÂÊ8JMMPXIFSC ÒØÎÔ¼ÓÏØÎu¾ÂÇ¿ÑuÏØÍÂuÆÌÍÊÎÊ
Ì®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉ®uÆÒÉÅÑ®ÒÉ
¦×Ñ½ÒÉÑÂÈuÂÓÊÌÏÁ ÃÑÐÒÊuÏØÊÂÏØÑÓÊÏÁÒÆÌÂÍÍØÎÓÊÌ½Ç¿Ñ
uÏØÍÂØ½ÑËÆu¾ÂÒØÎÆÊÅÉÓ½ÆÊÍÏÈ½ÓÉÖ¨°±±¤ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØ
ÎÂuÆÓÂÇÆÑÔÏÁÎ¿ÍÆÖÏÊÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÉÂÂÍ½ØÇ½ÓÏØÒÓÏÓÆÍÊ
Ì¿ÑÏÚ¿Î²Ï:PHIVSU Cooling (FMØ½ÑËÆÓÏÑÐÓÏÑÏÚ¿ÎuÆ
ÂÍÉÔÊÎ¿ÊÂÏÁÑÓÊÒÆÒØÎ¼×ÆÊÂÓÑÊÆÓÏÁÖ¼ÑÆØÎÂÖu¾ÂÂÈÌ¿ÒuÊÂ
ÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÓÉÖ¨°±±¤ ÓÏÏÏ¾Ï¼×ÆÊÈ¾ÎÆÊÍ¼ÏÎÒØÎÐÎØuÏÓÏØ
ÆÍÍÉÎÊÌÏÁ ÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏ ÌÂÍÏÌÂÊÑÊÏÁ
*Στοιχεία IMS Hellas, 2005-2013
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NUXESUN

íĐāąĕĉčēĀąĐĖċďčąĎĂĔēĒĕĖąĕăąĔ
ąĞĖċ18;(
©¾ÂÒÆÊÑ®ÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖuÆ¢ÎÔ¿ÎÆÑÏ³®ÌÊÎÔÏØ
ÌÂÊ¦Í¾ÂÎÔÏÈÊÂÊÅÂÎÊÌ½ ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÌÂÊÍÂuÆÑ¿uÂÁÑÊÒuÂ
¦ÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÓÉÖÒÆÊÑ®ÖNUXE SUN²Ï®ÎÓÑÆuÂÓÉÖÊÅÂÎÊ
Ì½ÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖuÆÓÉÎÂ¿ÍØÓÉÈÏÉÓÆ¾ÂÌÂÊÏÍØÓ¼ÍÆÊÂÒÆ
uÊÂÒÆÊÑ®uÆÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÌÂÊÆÁÌÏÍÂÒÓÉ×Ñ½ÒÉÑÏÚ¿
ÎÓÂÅÆ¾ÌÓÆÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÂ¿ÓÏÕÖÓÏ ¼ÎÂÏÎÆÊÑÆ
u¼ÎÏ®ÑÕuÂÌÂÊeÆÔÊÒÓÊÌ¼ÖkØÇ¼ÖÏØÒØÎÅØ®ÙÏØÎÓÏÌÂ
ÍÏÌÂ¾ÑÊuÆÓÏÎÂÊÒÔÉÒÊÂÒu¿
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÎÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾Â67"67#²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖ
ÒÆÊÑ®Ö/69&46/ÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÊÅÂÎÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÊÖ
ÂÌÓ¾ÎÆÖ67"ÌÂÊ67#
¤ÎØÅ®ÓÕÒÉ¤uÍÏØÓÊÒu¼ÎÂuÆ¢ÎÔ¿ÎÆÑÏ³®ÌÊÎÔÏØfÂ
Ó¼ÎÓÂ/69& ÑÏÒÓÂÓÆÁÏØÎÓÏÅ¼ÑuÂÂ¿ÓÉÎÂÇØÅ®ÓÕÒÉ
ÂÇ½ÎÏÎÓ®ÖÓÏÂÂÍ¿ÌÂÊÍÆ¾Ï
¨ÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ½Ñ®ÒÉ²Â®ÎÔÉ,BV1FÑÏÒÇ¼ÑÏØÎuÊÂ
ÅÑÏÒÊÒÓÊÌ½ÌÂÊÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ ÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÏÎÓÂÖÂ¿
ÓÉÎÂ¾ÒÔÉÒÉÌÂÁÒÏØ
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÆÎ®ÎÓÊÂÒÓÉÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉ¦uÏÎÂÅÊÌ½ÒÁÎÔÆ
Ò½ÓÏØÖÒØÎÅØ®ÙÆÊÊÒ×ØÑ®ÇØÒÊÌ®ÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ®uÆ¼ÎÂÇØÓÊÌ¿Ñ¿ÅÑÏuÏÓÏØ%/" 6.1VSJEJOFNPOPQIPTQIBUF ÆÑÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÖ
ÓÊÖÒØÎ¼ÆÊÆÖÓÉÖÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉÖÒÓÏÅ¼ÑuÂÌÂÊÆÎÊÒ×ÁÏÎÓÂÖÓÉÎÂÎ®ÍÂÒÉÓÕÎÌØÓÓ®ÑÕÎ
Από τη Pharmathen ΑΕ

%,2'(50$3KRWRGHUP
%580(,19,6,%/(63)
¢ÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÏÏuÏÎÂÅÊÌ¿ËÉÑ¿Í®ÅÊÏÍÁØÄÉÍ½Ö
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÈÊÂÑ¿ÒÕÏ ÒÐuÂÌÂÊuÂÍÍÊ®
©ÆÏÍÁØÄÉÍ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â41' ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÂÌ¿
uÉÌÂÊÓÏÆØÂ¾ÒÔÉÓÏ¼ÕÖÅØÒÂÎÆÌÓÊÌ¿ÒÓÏÎ½ÍÊÏÅ¼Ñ
uÂ
´®ÑÉÒÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂCELLULAR
BIOPROTECTION®
ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÏ%/"ÓÕÎÌØÓÓ®ÑÕÎ
ÆÎÆÑÈÏÏÊÆ¾ÓÏØÖÇØÒÊÌÏÁÖuÉ×ÂÎÊÒuÏÁÖ®uØ
ÎÂÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ 
ÑÏÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉ
ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÆÒÕÓÆÑÊÌ½ÑÏ
ÒÓÂÒ¾ÂÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖ¼ÌÔÆÒÉÖÒÓÏÎ½ÍÊÏ
¤uÍÏØÓÊÒu¼ÎÏuÆÃÊÓÂu¾ÎÉ¤ÈÊÂÆÎÊÒ×Øu¼ÎÉÂÎÓÊÏ
ËÆÊÅÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÌÂÊÑ¿ÍÉÄÉÓÉÖÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉÖ
©ÆØÏÂÍÍÆÑÈÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉ ×ÕÑ¾ÖÂÍÌÏ¿Í ÑÏÒÇ¼
ÑÆÊ®ÑÊÒÓÉÂÎÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÅÆÎËÉÑÂ¾ÎÆÊÓÏÅ¼ÑuÂ
¦ÆÍÂÇÑÊ®uÉÍÊÂÑ½ØÇ½ÓÏØ Å¾ÎÆÊ¼ÎÂuÂÓÂÏÓ¼
ÍÆÒuÂ©ÆØ¼ÑÏ×ÏÅÊÂÌÑÊÓÊÌ¿®ÑÕuÂ
Από τη Pharmathen ΑΕ

20

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

3URGLJLHX[OHSDUIXP
¢ÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÏ®ÑÕuÂÏØÈÆÎÎ½ÔÉÌÆÂ¿ÓÏ
ÂÈÂÉu¼ÎÏ ÒÂÖ Í®ÅÊ )VJMF
ÏÍÁ
1SPEJHJFVTF}¤ÅÐÌÂÊÏÍÁ
ÌÂÊÑ¿ ÏÊ ÇÂÎÂÓÊÌ¼Ö  ÏÊ Í®
ÓÑÆÊÖ ÏÊÔÂØu®ÒÓÑÊÆÖÓÏØHuile
Huile
Prodigieuse®  ÓÏ ÏÎÆÊÑÆÁ
Á
ÏÎÓÂÎEÎÂ®ÑÕuÂ«Huilee
Prodigieuse®»...
 ×Ñ¿ÎÊÂ uÆÓ® ÓÉ ÅÉuÊ
ÏØÑÈ¾ÂÂØÓÏÁÓÏØÔÑØÍÊ
ÌÏÁÑÏÚ¿ÎÓÏÖÂ¿ÓÂÆÑ
ÈÂÒÓ½ÑÊÂÓÉÖ/69&ÒÓÉ
ÂÍÍ¾Â É"MJ[B+BCTÈÑ®
ÇÆÊ¼ÎÂÌÂÊÎÏÁÑÈÊÏÌÆ
Ç®ÍÂÊÏÒÓÉÎÊÒÓÏÑ¾ÂÓÏØ
)VJMF1SPEJHJFVTF} ÒØ
ÈÌÆÎÓÑÐÎÏÎÓÂÖÓÏØ¼ÑÏ
×ÏÌÂÊÂÊÒÔÉÒÊÂÌ¿®ÑÕu®
ÓÏØÒÆ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿FBV
EFQBSGVN
Σε επιλεγμένα φαρμακεία
Aπό τη Pharmathen ΑΕ

[NEO]

Το άρωμα που γεννήθηκε από το αγαπημένο
μένο σας Huile Prodigieuse®
Όλη η μαγεία του Huile Prodigieuse® συγκεντρωμένη
υγκεντρωμένη σε ένα Eau de Par
Parfum
rfum

Η ομορφιά είναι στη φύση μας!
̕:HEZZZSKDUPDWKHQFRP

̴̷̢̢̢̢̮̰̦̦̱̪̬̦̤̭̞̮̲̭̫̦̠̎̽

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ
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&UDQ%LRWL[ąĞĖċĐ4XHVW
Cranberry & φιλικά βακτήρια για την προστασία από
ουρολοιμώξεις
°ÊÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÊÖÌÂÊÏÊuØÌÉÓÊ®ÒÆÊÖÂÇÏÑÏÁÎÂÑÌÆÓ¼ÖÈØÎÂ¾ÌÆÖuÆÏÍÍ¼ÖÎÂÓÂÍÂÊÕÑÏÁÎÓÂÊ
Â¿ØÏÓÑÏ¼ÖÊÂÓÊÖÈØÎÂ¾ÌÆÖÂØÓ¼Ö ÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂ¿ÍÆÖ¿ÒÆÖÔ¼ÍÏØÎÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÏÎÌ¾ÎÅØ
ÎÏÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÖ É2VFTUÅÉuÊÏÁÑÈÉÒÆÓÏCranBiotix, ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ $SBOCFSSZ
ÌÂÊÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎ ÇÊÍÊÌ®ÃÂÌÓ½ÑÊÂ 
²Ï$SBOCFSSZ ÆÑÊ¼×ÆÊÑÏÂÎÔÏÌØÂÎÊÅ¾ÎÆÖ ÇØÓÊÌ¼ÖÏØÒ¾ÆÖÏØÒÁuÇÕÎÂuÆuÆÍ¼ÓÆÖÂÏÓÑ¼
ÏØÎÓÉÎÑÏÒÌ¿ÍÍÉÒÉÂÔÏÈ¿ÎÕÎuÊÌÑÏÏÑÈÂÎÊÒuÐÎÒÓÏÏØÑÏÏÊÉÓÊÌ¿ÌÂÊuÆÊÐÎÏØÎ¼ÓÒÊ
ÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÖÏÍÍ¼ÖuÆÍ¼ÓÆÖ¼×ÏØÎÅÆ¾ËÆÊ¿ÓÊÓÏ$SBOCFSSZuÏÑÆ¾ÎÂuÆÊÐÒÆÊ
ÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÖÏØÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÏÃÂÌÓ½ÑÊÏE.coli²ÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÃÂÌÓ½ÑÊÏÆ¾
ÎÂÊØÆÁÔØÎÏÈÊÂÓÏÓÕÎÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÕÎ
5ÂÇÊÍÊÌ®ÃÂÌÓ½ÑÊÂuÏÑÏÁÎÎÂÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎÊÒÏÑÑÏ¾ÂÓÕÎÃÂÌÓÉÑÊÂÌÐÎÍÉÔØÒuÐÎ
ÒÓÏ¼ÎÓÆÑÏÌÂÊÓÉÎÂÏÇØÈ½ÓÉÖÆuÇ®ÎÊÒÉÖÌ®ÏÊÏØÂÔÏÈ¿ÎÏØuÊÌÑÏÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÒÓÏ¼ÎÓÆÑÏÌÂÊÓÉuÆÓÂÇÏÑ®ÓÏØÒÓÏÏØÑÏÏÊÉÓÊ
Ì¿ ÁuÇÕÎÂuÆuÆÍ¼ÓÆÖ uÏÑÏÁÎÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÕÎÂÍÍ®ÌÂÊÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÌÏÍ¾ÓÊÅÂÖ
°ÊÌ®ÄÏØÍÆÖ%3DBQT EFMBZFESFMFBTFDBQTVMFT ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÓÉÎÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÕÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÓÏØ$SBO#JPUJYÂÆØÔÆ¾ÂÖÒÓÏ
¼ÎÓÆÑÏ uÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂuÉÎÌÂÓÂÒÓÑ¼ÇÏÎÓÂÊÒÓÏÒÓÏu®×ÊÌÂÊ¼ÓÒÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÓÂÊÏÍÁÌÂÍ½ÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉ
Από τη Douni Health Products

&UDQEHUU\([WUDFWĉ
9LWDPLQ&ĖċĔ6ROJDU
²Ï C
Cranberry Extract with
Vitamin CÓÉÖ4PMHBSÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂ
Vita
ÑÕÓÏÏÑÊÂÌ¿ÒØuÍ½ÑÕuÂ
ÑÕ
ÅÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÏØÒØÎÅØ®ÙÆÊÓÊÖ
ÆØÆÑÈÆÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÓÏØ
$SBOCFSSZuÆÂØÓ¼ÖÓÉÖÃÊ
ÓÂu¾ÎÉÖ$ ÌÂÓÂÇ¼ÑÎÏÎÓÂÖ
ÎÂÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÏÎÏÑÈÂ
ÎÊÒu¿Â¿ÃÂÌÓÉÑ¾ÅÊÂÓÂ
ÏÏ¾ÂuÏÑÏÁÎÎÂÑÏÌÂ
Í¼ÒÏØÎuÏÍÁÎÒÆÊÖÒÓÉÎÏØ
ÑÏÈÆÎÎÉÓÊÌ½ÏÅ¿
Ñ
5P$SBOCFSSZ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊ
5P
$S
ÒÓÉÎÂÑÂÅÏÒÊÂÌ½ÊÂÓÑÊÌ½ÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÌÂÊÓÉÎ
Ñ¿ÍÉÄÉÌØÒÓ¾ÓÊÅÕÎÌÂÊ®ÍÍÕÎÍÏÊuÐËÆÕÎÓÏØÏØ
ÑÏÏÊÉÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ ÁÈ×ÑÏÎÆÖÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¼Ö
¼ÑÆØÎÆÖ¼ÅÆÊËÂÎ¿ÓÊÓÏ$SBOCFSSZ¼ÑÂÎÓÕÎÂÎÓÊÏËÆÊ
ÅÕÓÊÌÐÎÏØÒÊÐÎÏØÆÑÊ¼×ÆÊÌÂÊÏÊÏÏ¾ÆÖÑÏÒÓÂ
ÓÆÁÏØÎÂ¿ÓÊÖÆÍÆÁÔÆÑÆÖÑ¾ÙÆÖ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÂÑ®ÍÍÉ
ÍÂÓÂÏÇ¼ÍÉÌÂÊÂ¿ÅÁÏ®ÍÍÆÖÏØÒ¾ÆÖÓÉÎ%uÂÎ¿ÙÉ
ÌÂÊÓÏÊÏØÑÊÌ¿ÏËÁÏØÆuÏÅ¾ÙÏØÎÓÉÎÑÏÒÌ¿Í
ÍÉÒÉÂÔÏÈ¿ÎÕÎÃÂÌÓÉÑ¾ÕÎÒÓÂÓÏÊ×ÐuÂÓÂÓÉÖÏØ
ÑÏÈÆÎÎÉÓÊÌ½ÖÏÅÏÁ¤¾ÒÉÖÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊ×Ñ½ÒÊuÏÒÆÆ
ÑÊÓÐÒÆÊÖÌØÒÓ¾ÓÊÅÂÖ
Από την ΙSOPLUS A.E. www.healthyme.gr
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Ενοχλήσεις στο ουροποιητικό;

ûĞēĒėďąúćĉăąĔ1()52/,1
ąĞĖċ'RFWRUV)RUPXODV
¦  u Ï Î Â Å Ê Ì ½  Ò Á Î Ô Æ Ò É  Ó Ï Ø
NEFROLIN ÓÕÎDoctor’s Formulas
ÒÓÏ×ÆÁÆÊÒÓÉÎÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÓÕÎÒØ
uÓÕu®ÓÕÎÎÆÇÑÏÍÊÔÊ®ÒÆÕÎÌÂÊ
ÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÕÎ²ÂÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØ
ÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØ/&'30-*/ ÏØÑÏ
¼Ñ×ÏÎÓÂÊÂ¿ÓÂÇØÓ®ÂÑÌÓÏÒÓ®
ÇØÍÏ Ì¿ÌÌÊÎÏuÁÑÓÊÍÏ ®ÑÌÆØÔÏ 
TPMJUBHP ÇÏØu®ÑÊÂ ÒÌÏÑ¾ÅÊÌÂÊ
ÈÊ®ÃÂ ÂÒÌÏÁÎÂÎÓÊuÊÌÑÏÃÊÂÌ½ ÅÊ
ÏØÑÉÓÊÌ½ ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÌÂÊÂÎÓÊ
ÍÊÔÊÒÊÂÌ½ÅÑ®ÒÉ ÆÎÐÓÂÅÑÂÒÓÊÌ®
ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØÇØÓÏÁDSBOCFSSZÃÏ
ÉÔÏÁÎÒÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÓÕÎÏØÑÏÍÏÊ
uÐËÆÕÎ
ÆÒØÎÅØÂÒu¿ÍÏÊ¿ÎuÆÓÊÖÏÅÉÈ¾
ÆÖÓÏØÈÊÂÓÑÏÁ ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÑÏ
ÓÆ¾ÎÆÊÓÉÇØÒÊÌ½Ç¿ÑuÏØÍÂØÈÆ¾ÂÖ
/&'30-*/ ÏØÃÏÉÔ®¼ÎÂÎÓÊÓÕÎ
ÍÏÊuÐËÆÕÎÓÏØÏØÑÏÏÊÉÓÊÌÏÁ ÌÂ
ÔÐÖÌÂÊÒÓÂÇÂÊÎ¿uÆÎÂÏØÑÉÔÑ½ÓÊ
ÅÂÖ ÌØÒÓ¾ÓÊÅÂÖ ÎÆÇÑ¾ÓÊÅÂÖ ÄÂuu¾
ÂÒÉÖÌÂÊÎÆÇÑÏÍÊÔ¾ÂÒÉÖ¶ÓÒÊ ÃÆÍÓÊÐÎÆÓÂÊÏÍÁÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÏØ
ÑÏÏÊÉÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ ÆÎÐeÂÎÂ×ÂÊÓ¾ÙÆÓÂÊkuÆÇØÒÊÌ¿ÓÑ¿ÏÉÅÉ
uÊÏØÑÈ¾Â¼ÓÑÂÖÒÓÂÎÆÇÑ®
www.doctorsformulas.gr
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Το τέλος της ξηρότητας των ματιών

από τη Gerolymatos International

©ÆÍ¼ÓÆÖÅÆ¾×ÎÏØÎ
¿ÓÊ ÆÑ¾ÏØ ¼ÎÂ
ÒÓÂ ¼ÎÓÆ ®ÓÏuÂ
ÆÊÒÌ¼ÓÏÎÓÂÊÓÏÎ
ÏÇÔÂÍu¾ÂÓÑÏ uÆ
ÒØuÓÐuÂÓÂ ËÉ
ÑÏÇÔÂÍu¾ÂÖÌÂÊÏÊ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÂ¿
ÂØÓÏÁÖÆ¾ÎÂÊ×Ñ½
ÒÓÆÖ ¦³ ÌÂÊ ÇÂ
ÌÐÎÆÂÇ½Ö
©ÆÑÊÌÏ¾Â¿ÓÏØÖ
Æ×ÔÑÏÁÖÏØÓÂu®ÓÊÂuÂÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ®Æ¾ÎÂÊÉËÉÑ½ÂÓu¿
ÒÇÂÊÑÂ ÆÊÅÊÌ®ÓÏÌÂÍÏÌÂ¾ÑÊuÆÓÏÎ¼ÎÓÏÎÏ½ÍÊÏ ÓÏÌ®ÎÊÒuÂ ÓÉ×Ñ½ÒÉ
ÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö ÏÑuÏÎÊÌ¼ÖÂÍÍÂÈ¼ÖÍ¿ÈÕÈ½ÑÂÎÒÉÖ½Í½ÄÉÖÇÂÑu®ÌÕÎ
²ÏVismedÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿ÍÊÂÎÓÊÌ¿ÏÇÔÂÍuÐÎ×ÕÑ¾ÖÒØÎÓÉÑÉ
ÓÊÌ® ÏØÂÎÂÓÁ×ÔÉÌÆÆÊÅÊÌ®ÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÉÖËÉÑÏÇÔÂÍu¾
ÂÖ´®ÑÉÒÓÉÎØ¿ÓÏÎÉÌÂÊÂÓÆÎÓÂÑÊÒu¼ÎÉÒÁÎÔÆÒÉÓÏØÂÑ¼×ÆÊÌÍÊÎÊ
Ì®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÂ uÆÈ®ÍÉÖÅÊ®ÑÌÆÊÂÖÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÌÂÊÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿
ÓÉËÉÑÏÇÔÂÍu¾Â¦ÒÁÎÔÆÒÉÓÏØÂ¿uÉÂÍÍÆÑÈÊÏÈ¿ÎÏ ØÄÉÍ½ÖÌÂÔÂ
Ñ¿ÓÉÓÂÖØÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿Î®ÓÑÊÏ ÒØÎÅØÂÙ¿uÆÎÉuÆÓÂÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÊ¿ÎÓÂÆ¾
ÎÂÊÑÏÒÆÌÓÊÌ®ÆËÊÒÏÑÑÏÉu¼ÎÉÐÒÓÆÎÂÆuÇÂÎ¾ÙÆÊÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÂÑ¿uÏÊ
ÆÖuÆÓÂÇØÒÊÌ®Å®ÌÑØÂ
²Ï7JTNFEÆ¾ÎÂÊÅÊÂÔ¼ÒÊuÏÒÆÑÂÌÓÊÌÏÁÖÆÑÊ¼ÌÓÆÖuÊÂÖÅ¿ÒÉÖÈÊÂÎÂÓÏ
¼×ÏØuÆ®ÎÓÂuÂÙ¾uÂÖÌÂÔÐÖÌÂÊÒÆÎ¼ÂÃÏÍÊÌ½uÏÑÇ½ÌÏÍÍÁÑÊÏØNM
Από την Angelini Pharma Hellas

5ÏÑÕÓÏÏÑÊÂÌ¿ØÈÑ¿ÌÂÔÂÑÊÒuÏÁÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö
ÓÉÖ"MDPOOPTI-FREE® PureMoist® Æ¾ÎÂÊÒ×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏ
ÈÊÂÎÂÌÑÂÓ®ÆÊÓÏØÖÇÂÌÏÁÖÆÂÇ½ÖÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÏØÖ
ÈÊÂÐÑÆÖÂÇÏÁÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓÏÆÂÎÂÒÓÂÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ
)ZESB(MZEF}.PJTUVSF.BUSJYÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÓÏÅÊÍ¿ÒÁ
ÒÓÉuÂÂÏÍÁuÂÎÒÉÖuÆ10-:26"%}ÌÂÊ"-%09} ÅÊÂ
ÒÇÂÍ¾ÙÆÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÆÎ®ÎÓÊÂÒÓÂÃÂÌÓ½ÑÊÂ ÓÏØÖ
uÁÌÉÓÆÖÌÂÊÓÊÖÌÁÒÓÆÖÓÉÖ¢ÌÂÎÔÂuÏÊÃ®ÅÂÖ
1. OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution
package insert.
2. Kern JR, Kappell G, Trinh H, et al. Antimicrobial properties
of a novel contact lens disinfecting solution, OPTI-FREE®
EverMoist®. Poster presented at: BLCA; May 2011;
Μanchester Central, UK.

HGSKĎėĎďĒĘĒēĉăĕĖċĐëďďĀĈąĖĒ1LPHQUL[
ένα νέο τετραδύναμο συζευγμένο εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου Α, C, W και Y
²ÏNimenrix™ ¼ÎÂÎ¼ÏÒØÙÆØÈu¼ÎÏuÉÎÊÈÈÊÓÊÅÏÌÏÌÌÊÌ¿ÆuÃ¿ÍÊÏÔÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÁÎÓÏuÂ
ÅÊÂÔ¼ÒÊuÏÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÓÏÑÐÓÏÒØÙÆØÈu¼ÎÏÆuÃ¿ÍÊÏ¼ÎÂÎÓÊÓÉÖ/FJTTFSJB
meningitidis ÏÑÏÏu®ÅÆÖA C WÌÂÊY uÆ¼ÎÅÆÊËÉÈÊÂ®ÓÏuÂÂ¿ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÕÎuÉÎÐÎ
²Ï/JNFOSJYv×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊÆÎÅÏuØÚÌ®ÒÆu¾ÂÅ¿ÒÉ
¦uÉÎÊÈÈÊÓÊÅÏÌÏÌÌÊÌ½Î¿ÒÏÖ¼×ÆÊÒ×ÆÓÊÌ®×ÂuÉÍ½ÒØ×Î¿ÓÉÓÂÆuÇ®ÎÊÒÉÖ ¿uÕÖÏÊÆÊÓÐÒÆÊÖuÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÏÃÂÑ¼Ö©ÏÑÆ¾
ÎÂÑÏÒÃÍÉÔÆ¾ÏÌÂÔ¼ÎÂÖ ÂÍÍ®ÊÏÒØ×Î®ÉÅÊ®ÈÎÕÒÉÈ¾ÎÆÓÂÊÒÆuÊÌÑ®ÂÊÅÊ® ÉÍÊÌ¾ÂÖÆÓÐÎ ÌÂÊÒÆÆÇ½ÃÏØÖ¦Ñ¿ÍÉÄÉÆ¾ÎÂÊ
ÙÕÓÊÌ½ÖÒÉuÂÒ¾ÂÖÌÂÔÐÖÉÎ¿ÒÏÖuÏÑÆ¾ÎÂÆËÆÍÊ×ÔÆ¾ÑÂÈÅÂ¾ÂÌÂÊÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊÓÏÔ®ÎÂÓÏu¼ÒÂÒÆÐÑÆÖ
¦¼ÈÌÑÊÒÉÓÏØ/JNFOSJYvÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊØ®Ñ×ÆÊuÊÂÎ¼ÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½Â¿ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÏØÆÎ¿Ö¼ÓÏØÖ
/JNFOSJYvÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊØ®Ñ×ÆÊuÊÂÎ¼ÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½Â¿ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÏØÆÎ¿Ö¼ÓÏØÖ
vÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊØ®Ñ×ÆÊuÊÂÎ¼ÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½Â¿ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÏØÆÎ¿Ö¼ÓÏØÖ ÂÇÏÁÆ¾ÎÂÊÓÏÑÐÓÏÒØÙÆØÈ
u¼ÎÏuÉÎÊÈÈÊÓÊÅÏÌÏÌÌÊÌ¿ÆuÃ¿ÍÊÏ"$8:ÏØ¼×ÆÊÓ¼ÓÏÊÂÉÍÊÌÊÂÌ½¼ÎÅÆÊËÉ
°ÆuÃÏÍÊÂÒu¿Ö¼ÎÂÎÓÊ/FJTTFSJB meningitidis A C WÌÂÊYÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÓÏ¤ÔÎÊÌ¿Ñ¿ÈÑÂuuÂ¤uÃÏÍÊÂÒuÐÎ ÒØÎÆÐÖÂÎÂ
u¼ÎÆÓÂÊÉ¼ÎÓÂËÉÓÏØ/JNFOSJYvÒÓÏÆÓÊÌ¿¨ÂÓ®ÍÏÈÏ ØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎªÂÑu®ÌÕÎ¦ÍÊÂÎÊÌ½ÓÊu½ÓÏØ/JNFOSJYvÆ¾ÎÂÊ
 Þ ´² Þ 
1.
2.
3.
4.

24

Nimenrix: Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
World Health Organization. Meningococcal meningitis factsheet, 2011: http://www.who.int/mediacentre/factsheets/fs141/en/index.html
Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών 2011: http://et.diavgeia.gov.gr/f/yyka/ada/45%CE%A86%CE%98-%CE%980%CE%9A
Δελτίο τιμών, Φεβρουάριος 2014:http://www.moh.gov.gr/articles/times-farmakwn/deltia-timwn/2224-deltio-timwn-farmakwn-anthrwpinhsxrhshs-nea-prwtotypa
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ÑÖ×Ðº
$ÌÒÇÉ¿Ò¿ÅË¿ÒÇÉº
1
$ÎÍÒÃÊÃÑË¿ÒÇÉ¼ÒÆÒ¿

 σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες,
 σε ενήλικες άνδρες,
με υψηλό κίνδυνο κατάγματος, για τους οποίους δεν είναι δυνατή η
αγωγή με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για τη θεραπεία
της οστεοπόρωσης, λόγω, για παράδειγμα, αντενδείξεων ή δυσανεξίας. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, το ρανελικό στρόντιο μειώνει
τον κίνδυνο σπονδυλικών καταγμάτων και καταγμάτων ισχίου.

Les Laboratoires Servier France
Υπεύθυνος κυκλοφορίας
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕYΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 72 & Αγαμέμνονος,
152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2109391000
www.servier.gr

1. Reginster JY et al. Osteoporos Int. 2012;23(3):1115-1122
2. Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος

Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συντομευμένη ΠΧΠ που δημοσιεύεται σε άλλη σελίδα του παρόντος εντύπου.

14 PRO PRESS 21x28 (04)

To Protelos (Ρανελικό Στρόντιο) ενδείκνυται για τη
θεραπεία της σοβαρής οστεοπόρωσης: 2

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ
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èĈėĐĀĖčĕąù÷è
è
Πέρα από τον πράσινο καφέ υπάρχει...

ĖĒ&RIIHH6OLPĖċĔíHDOWK$LG
)¦FBMUI"JEÍÂÎÒ®ÑÆÊÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÓÏ
Coffee SlimÓÏÑÏÚ¿ÎÏØÍ®ÓÑÆÄÂÎ
ÏÊÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖÌÂÊÏØÑÂÈuÂÓÊÌ®Æ¾ÎÂÊÉÍ¼ÏÎÂËÊ¿ÊÒÓÉÃÏ½ÔÆÊÂÒÓÏÂÅØÎ®
ÓÊÒuÂÑ®ÒÊÎÏÖÌÂÇ¼Ö Ñ®ÒuÆÑÊÌÆÓ¿ÎÆÖÌÂÊÑ®ÒÊÎÏÓÒ®ÊuÂÙ¾ÌÂÊÒÓÊÖÒÕÒÓ¼ÖÅÏÒÏÍÏÈ¾ÆÖ
)Î¼Â ÔÆÂuÂÓÊÌ½ ÂÎ¾Ò×ØÑÉÂÅØÎÂÓÊÒÓÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉÓÏØ$PGGFF4MJN ÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÓÉÒØÎÆÑ
ÈÊÒÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÂÒ¾ÈÎÕÒÓÕÎTVQFSÂÅØÎÂÓÊÒÓÊÌÐÎ ÏØ¿ÍÂuÂÙ¾ÑÏÒÇ¼ÑÏØÎ®uÆÒÏÂÏ
Ó¼ÍÆÒuÂÒÓÏÂÅØÎ®ÓÊÒuÂÑ®ÒÊÎÏÖÌÂÇ¼ÖuÆÓÉuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÅØÎÂÓ½ÅÑ®ÒÉ Ñ®ÒuÆÑÊÌÆ
Ó¿ÎÆÖÌÂÊÑ®ÒÊÎÏÓÒ®Ê ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÂÇÑÊÌÂÎÊÌ¿u®ÎÈÌÏ ×ÑÐuÊÏ ÌÂÑÎÊÓ¾ÎÉÌÂÊ®ÍÍÂ
ÇØÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® ÔÂÈ¾ÎÏØÎÏÒÁuuÂ×¿ÖÒÂÖÈÊÂÓ¼ÍÆÊÏÌÏÑu¾
ÁÏÓÂuÍ¼ÓÆÖÓÉÎÉu¼ÑÂuÆÓÏÇÂÈÉÓ¿ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÇØÓÏÇ®ÈÏØÖ
Από τη PHARMA CENTER A.E. www.pharmacenter.gr

0$67(5¨$,'63257
Nέα σειρά ορθοπεδικών,
«Ελευθερία
στην κίνηση»
©ÊÂÎ¼ÂÒÆÊÑ®ÏÑÔÏÆ
ÅÊÌÐÎÊÌÂÎ½ÎÂÌÂÍÁÄÆÊ
ÂÌ¿uÂÌÂÊÓÊÖÊÏÂÂÊÓÉ
ÓÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÒÓÂÑÏ
ÃÍ½uÂÓÂÓÕÎÂÑÔÑÐÒÆ
ÕÎ ÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊ
Ì®ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÂ¿ÓÉ
)FBMUI1MVT4"
¦ ÆuÆÊÑ¾Â ÅÆÌÂÆÓÊ
ÐÎ ÓÏØ §ÓÂÍÊÌÏÁ °¾ÌÏØ
PIETRASANTA PHARMA
4Q" ÏØÌÂÓÂÒÌÆØ®ÙÆÊ
ÓÉÎÒÆÊÑ®."45&3"*% 
ÒÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÌÂÊÎÏÓ¿uÕÎÌÂÊ®ÑÊÒÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÑÏ
Ú¿ÎÓÕÎÈÊÂÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÕÎÓÑÂØu®ÓÕÎ uØÚÌÐÎÔÍÂ
ÒÓÊÌÐÎ uÂÖÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÃÆÃÂÊ¿ÓÉÓÂÈÊÂÓÉÎÆÊÓØ×¾Â
ÌÂÊÓÉÎÂÏÅÏ×½ÓÉÖÎ¼ÂÖÒÆÊÑ®Ö°ÑÔÏÆÅÊÌÐÎMASTER
– AID SPORT Â¿ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÌÂÊÌÂÓÆ¼ÌÓÂÒÉ
ÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö
¦ÒÆÊÑ®ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ¤ÍÂÒÓÊÌ¼ÖÆÊÈÏÎÂÓ¾ÅÆÖ ÆÊÒÓÑÂ
ÈÂÍ¾ÅÆÖ ÆÊÂÈÌÕÎ¾ÅÆÖ ÆÑÊÌ®ÑÊÂ uÂÍÂÌ®ÂØ×ÆÎÊÌ®ÌÏ
Í®ÑÂÌÂÊÇÂÌ¼ÍÏØÖÂÎ®ÑÓÉÒÉÖ×ÆÑÊÐÎ
§ÅÂÎÊÌ®ÈÊÂd¢¦²¤ jÌÂÊd©¦¢¦²¤ j
Από τη HEALTH PLUS S.A.
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Αγαπητέ Φαρμακοποιέ,
ÂÖÆÎÉuÆÑÐÎÏØuÆ¿ÓÊÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÓÏÑÏÚ¿Î
Sildenafil/Pfizer ÊÍÅÆÎÂÇ¾ÍÉ ÓÏÏÏ¾ÏÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂ
Æ¾ÂÂÎÅÑÐÎuÆ ÓØÓÊÌ½ØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
²ÏÑÏÚ¿ÎÅÊÂÓÉÑÆ¾ÓÉÎÂÂÑ®ÍÍÂ×ÓÉÏÊ¿ÓÉÓÂÓÏØ7JBHSB ÂÇÏÁ
ÂÑÂÒÌÆØ®ÙÆÓÂÊÂÌÏÍÏØÔÐÎÓÂÖÓÂ¾ÅÊÂØÄÉÍ®Ñ¿ÓØÂÌÂÊÓÉÎ¾ÅÊÂ
ÑÏÒÏ×½ÒÓÉÍÆÓÏu¼ÑÆÊÂ uÆÓÉÎÂØÔÆÎÓÊÌ½ÏÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖ1GJ[FS
²Ï4JMEFOBGJM1GJ[FSÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆÒØÒÌÆØÂÒ¾ÆÖ NH NHÌÂÊ
NH ÏØÆÑÊ¼×ÏØÎÅÊÒÌ¾Âλευκού×ÑÐuÂÓÏÖ
°ÊÍÊÂÎÊÌ¼ÖÓÊu¼ÖÆ¾ÎÂÊ×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÆÖÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÊÖÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÆÖ
ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÆÖÓÏØ7JBHSB
´NH Þ 9NH Þ 9NH Þ
²Ï7JBHSBÒØÎÆ×¾ÙÆÊÎÂÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÌÂÎÏÎÊÌ®ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®
ÊÂÍ½ÑÆÊÖÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÊÌ¼ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ ÒØuÃÏØÍÆØÔÆ¾ÓÆÓÉÎ
ÆÑ¾ÍÉÄÉ´ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÏÖÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÓÏÂ
Ñ¿Î¼ÎÓØÏÒÓÉÒÆÍ
*.BSLFUJOH"VUIPSJ[BUJPOT7JBHSB4JMEFOBGJM1GJ[FS
4*-40$5
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Για τις ωτίτιδες εμπιστευτείτε το

Synalar Otic

²ÏSynalar OticÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÒØÎ
ÅØÂÒu¿ÖÓÏÊÌÏÁÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆ
ÑÏÆÊÅÏÁÖuÆÂÎÓÊuÊÌÑÏÃÊÂÌÏÁÖ
ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ²ÏÂÌÆÓÏÎ¾ÅÊÏÓÉÖ
ªÍÏØÏÒÊÎÏÍ¿ÎÉÖÆ¾ÎÂÊÓÏÊÌ¿
ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ¼ÖuÆÆËÂÊÑÆ
ÓÊÌ®ÊÒ×ØÑ½ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉ
ÌÂÊÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉÅÑ®ÒÉ ¼×ÆÊ
ÅÆÂÏÅÆÊ×ÔÆ¾ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿
ÆÌÆ¾¿ÏØ®ÍÍÏÊÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ
Â¼ÓØ×ÂÎ
²Ï4ZOBMBS0UJDÆÑÊ¼×ÆÊÒÓÂ¼Ì
4ZOBMBS0UJDÆÑÊ¼×ÆÊÒÓÂ¼Ì
0UJDÆÑÊ¼×ÆÊÒÓÂ¼Ì
0UJDÆÑÊ¼×ÆÊÒÓÂ¼Ì
ÆÑÊ¼×ÆÊÒÓÂ¼Ì
ÅÏ×ÂÓÏØQSPQZMFOFHMZDPMÏØÆ¾ÎÂÊØÅÑ¿ÇÊÍÏ¼ÌÅÏ×ÏuÆ×ÂuÉ
QSPQZMFOFHMZDPMÏØÆ¾ÎÂÊØÅÑ¿ÇÊÍÏ¼ÌÅÏ×ÏuÆ×ÂuÉ
HMZDPMÏØÆ¾ÎÂÊØÅÑ¿ÇÊÍÏ¼ÌÅÏ×ÏuÆ×ÂuÉ
HMZDPMÏØÆ¾ÎÂÊØÅÑ¿ÇÊÍÏ¼ÌÅÏ×ÏuÆ×ÂuÉ
ÏØÆ¾ÎÂÊØÅÑ¿ÇÊÍÏ¼ÌÅÏ×ÏuÆ×ÂuÉ
Í½ÆÊÇÂÎÆÊÂÌ½Ó®ÒÉ ÌÂÊÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÉÅÊ®×ØÒÉÌÂÊÓÉÅÊÆ¾ÒÅØ
ÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ¤¾ÒÉÖÏÊÅÑÂÒÓÊÌ¼ÖÏØÒ¾ÆÖÓÏØÅÊÂÍÁuÂÓÏÖÆ¾
ÎÂÊÆØÅÊ®ÍØÓÆÖÌÂÊÒÓÂÔÆÑ¼Öu¼ÒÂÒÓÏ¼ÌÅÏ×Ï
¦Ò×ÆÓÊÌ®×ÂuÉÍ½ÓÂ×ÁÓÉÓÂÆËÂÓu¾ÒÆÕÖ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÂÑÂuÏÎ½
ÓÏØÅÊÂÍÁuÂÓÏÖÈÊÂÊÌÂÎ¿×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂÏØÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÎÆË®
ÍÕÒÉÌÂÊÓÉÎÆÂÇ½uÆ¿ÍÂÓÂÒÉuÆ¾ÂÓÉÖÂÍÍÏ¾ÕÒÉÖ
²Ï4ZOBMBS0UJDÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖÆËÕÓÆÑÊÌ½ÖÕÓ¾ÓÊ
4ZOBMBS0UJDÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖÆËÕÓÆÑÊÌ½ÖÕÓ¾ÓÊ
0UJDÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖÆËÕÓÆÑÊÌ½ÖÕÓ¾ÓÊ
0UJDÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖÆËÕÓÆÑÊÌ½ÖÕÓ¾ÓÊ
ÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖÆËÕÓÆÑÊÌ½ÖÕÓ¾ÓÊ
ÅÂÖÌÂÊÓÏØÆÌÙ¼uÂÓÏÖÓÏØ¼ËÕÂÌÏØÒÓÊÌÏÁ¿ÑÏØ
Από τη Μινέρβα Φαρμακευτική ΑΕ

5P"65"/ÓÐÑÂÌÂÊ
ÂÌÂÊ
ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
) ¤±°³©¢²°
¢²° 
*/5&3/"5*0/"-ÂÎÂ
ÂÎÂ
ÌÏÊÎÐÎÆÊÓÉÒØÎÆÑÈÂ
ÆÑÈÂ
Ò¾ÂÓÉÖuÆÓÉÎÆÓÂÊÑÆ¾Â
ÂÊÑÆ¾Â
4$+0)/40/)&--"4
&--"4
-*.*5&%¿ÒÏÎÂÇÏÑ®
ÂÇÏÑ®
Ì ½ ÅÊ
ÓÉÎ ÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½
ÂÌÆ¾Â
ÂÎÏu½ ÒÆ ÇÂÑuÂÌÆ¾Â
ÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÆÖÓÏØÈÎÕ
ÖÓÏØÈÎÕ
ÒÓÏÁÏÍÁÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌÏÁ
ÓÆÍÆÒuÂÓÊÌÏÁ
ÂÕÔÉÓÊÌÏÁÌÏØÎÏØÊÐÎ"65"/ uÆÌÕÅÊÌÏÁÖÂÏ
ÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
AUTAN FAMILΥ CARE LOTION.-©ÆBMPFWFSB 
´ÕÑ¾Ö1BSBCFOT
AUTAN junior Gel.-¨ÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÂÊÅÊ®®ÎÕ
ÓÕÎÆÓÐÎ ´ÕÑ¾ÖÑÏÒÔ½ÌÉÂÑÐuÂÓÏÖÒØÎÓÉÑÉÓÊÌÐÎ
×ÑÕÒÓÊÌÐÎ´ÕÑ¾Ö1BSBCFOT
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊÒÆÑÏÈÆuÊÒu¼ÎÏTUBOE®
ÈÌÏØÓÕÎ ÓÆuÂ×¾ÕÎ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NOVΑQUASOL A®
Vitamin A, Dexpanthenol 1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NOVAQUASOL A® 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κάθε
γραμμάριο κρέμας περιέχει: Vitamin A 7.055 IU, Dexpanthenol 20 mg. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κρέμα εξωτερικής χρήσης 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις:
Ελαφρές δερματοπάθειες. 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τρόπος χορήγησης: Κρέμα για εξωτερική χρήση Δοσολογία: Μικρή ποσότητα κρέμας αλείφεται ελαφρά στην
πάσχουσα περιοχή δύο φορές την ημέρα ή κατά τις οδηγίες του γιατρού (όχι στα μάτια). 4.3 Αντενδείξεις: Η NOVAQUASOL A® αντενδείκνυται σε άτομα με ιστορικό
υπερευαισθησίας σε κάποιο από τα συστατικά της. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση: Εάν κατά τη θεραπεία εμφανιστεί ερεθισμός συνιστάται
η διακοπή του φαρμάκου. Πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή της κρέμας επάνω ή γύρω από τα μάτια. Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την
χρησιμοποίηση του φαρμάκου από τα παιδιά. Στις σπάνιες περιπτώσεις εμφάνισης αλλεργίας στα έκδοχα η χρήση του φαρμάκου πρέπει να αποφεύγεται. Στα έκδοχα περιέχονται
καμφορά και μενθόλη. 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες. 4.6. Κύηση και
γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρησιμο- ποίηση του φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη. Χρήση κατά την
γαλουχία: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρησιμοποίηση του φαρμάκου κατά τον θηλασμό. 4.7. Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για την επίδραση του φαρμάκου στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα κανένα περιστατικό ερεθισμού ή αντίδρασης υπερευαισθησίας. 4.9 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση: Εάν το φάρμακο ληφθεί κατά λάθος από το στόμα
θα πρέπει να γίνει η κατάλληλη συμπτωματική αγωγή. Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά υπερδοσολογίας με το φάρμακο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές
Ιδιότητες: Η κρέμα NOVAQUASOL A® συνδυάζει την αντιϋπερκερατωσική και επιθηλιοπλαστική δράση της βιταμίνης Α με την αποδειγμένη αντικνησμώδη, επιθηλιοπλαστική και
επουλωτική δράση της πανθενόλης. Η βιταμίνη Α δρα ευνοϊκά στις υπερκερατωσικές και δυσπλαστικές εκδηλώσεις του δέρματος και το επαναφέρει στη φυσιολογική του κατάσταση.
H dexpanthenol είναι η αντίστοιχη αλκοόλη του παντοθενικού οξέος, χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες δερματικές παθήσεις διότι προάγει την επιθηλιοποίηση και έχει αξιόλογη
αντικνησμώδη δράση. 5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες: Η φαρμακοκι- νητική της NOVAQUASOL A® είναι παρόμοια με τη συνήθη των τοπικά εφαρμοζόμενων βιταμινούχων κρεμών.
Το ειδικό υδρόφιλο έκδοχο διεισδύει στο δέρμα, απορροφάται από την επιδερμίδα και τις υποκεί- μενες στοιβάδες και έτσι εξασφαλίζει ταχύ θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η dexpanthenol κατά την τοπική χρήση, διεισδύει στο δέρμα όπου υφίσταται μεταβολισμό σε παντοθενικό οξύ που αντιστοιχεί στα προσθετικά του συνενζύμου Α, είναι απαραίτητο στον κύκλο
του KREBS. Είναι απαραίτητο στην ανάπλαση και ανάπτυξη του επιθηλίου. Η χρήση της πανθενόλης τοπικά ενεργοποιεί τον πολλαπλασιασμό των ινωδοβλαστών και έτσι την παραγωγή
κολλαγόνου και των ελαστικών που είναι ευεργετικά για την επούλωση του δέρματος. 5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια: Δεν εφαρμόζεται. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ:
6.1 Κατάλογος των εκδόχων: Cetyl alcohol, Cetyl palmitate, Propyl paraben, Methyl paraben, Sodium lauryl sulfate, Glycerin, Menthol, Camphor, Purified Water. 6.2 Ασυμβατότητες:
Καμία γνωστή. 6.3 Διάρκεια ζωής: 12 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες συνθήκες κατά τη φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη:
Λευκή έως υποκίτρινη υδατοδιαλυτή κρέμα σε σωληνάριο ασφαλείας από αλουμίνιο. Κάθε σωληνάριο περιέχει (28,35 g) ή 50 g. 6.6
Βοηθείστε να γίνουν τα φάρμακα πιό ασφαλή και
Οδηγίες χρήσης/χειρισμού: Δεν είναι απαραίτητες. 6.7 Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: Δικαιούχος: Μινέρβα φαρμακευτική α.ε.
Αναφέρατε
Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Μινέρβα φαρμακευτική α.ε., Κηφισού 132, 121 31 Αθήνα. Τηλ.: 5702199 FAX: 5728215 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 23274/9-10-2001 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ: 12-08-81. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 9-10-2001. Το φάρμακο αυτό χορηγείται μόνο με ιατρική συνταγή.
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Καταπραϋντικό, καθαριστικό,
της ευαίσθητης περιοχής

Για την ευαίσθητη περιοχή των
διαβητικών γυναικών

²ÏLactacyd Pharma Soothing βοηθά
στην ανακούφιση από τα συμπτώματα
της κολπικής δυσφορίας, όπως ερεÔÊÒu¿Ö ÌÎÉÒu¿ÖÌÂÊÆÑØÔÑ¿ÓÉÓÂ¤¾ναι εμπλουτισμένο με εκχύλισμα Μπλε
Μαργαρίτας και Βισαβολόλης, τα οποία
καθαρίζουν τη γεννητική περιοχή από
τις ενοχλητικές εκκρίσεις και καταπραΰνουν την ευαίσθητη ή φλεγμένουσα
βλεννογόνο.
²ÂÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂ
i pH
i uÆ¾ÕÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎ
ερεθισμού
i ¤uÍÏØÓÊÒu¼ÎÏuÆÆÌ×ÁÍÊÒuÂ©ÍÆ©ÂÑÈÂÑ¾ÓÂÖ ¼ÎÂÇØÓÊÌ¿
εκχύλισμα με καταπραϋντικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες. Βοηθά στη γρήγορη ανακούφιση από τη δυσφορία και
στην καταπράυνση ερεθισμών της ευαίσθητης επιδερμίδας.
i ¤uÍÏØÓÊÒu¼ÎÏuÆ£ÊÒÂÃÏÍ¿ÍÉ ÏØÒ¾ÂÂ¿ÓÏ×ÂuÏu½ÍÊ 
που δρα σαν αντιφλεγμονώδες και βοηθά στην καταπράυνση της επιδερμίδας
¤ÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÂ¾ÒÔÉuÂÌÂÁÒÏØ ÌÎÉÒu¿ ÓÒÏÁËÊuÏ ÆÑÆÔÊÒu¿
της γεννητικής βλεννογόνου, καθώς και σαν συμπληρωματική
αγωγή για κολπικές λοιμώξεις.
¤ÌÂÓÏuuÁÑÊÂÈØÎÂ¾ÌÆÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊÓÏ-BDUBDZE
ÆÅÐÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿×Ñ¿ÎÊÂ
Από την Omega Pharma, www.lactacyd.gr

Με μεγάλη χαρά η σειρά
DermoXEN παρουσιάζει το
DermoXEN UltraCalming SD το
πρώτο καθαριστικό για την ευαίσθητη περιοχή των διαβητικών
γυναικών που αντιμετωπίζουν
επαναλαμβανόμενες βακτηριακές και μυκητιασικές λοιμώξεις,
κολπική ξηρότητα, δυσπαρευνία,
κνησμό, ερυθρότητα και συχνούς
ερεθισμούς.
Περιέχει:
i Γαλακτικό Οξύ: χρήσιμο για
την επαναφορά του φυσιολογικού pH του δέρματος και
των βλεννογόνων.
i Φυσικό εκχύλισμα από φύκια Fucus Vesiculosus: με αντισηπτικές και ενυδατικές ιδιότητες.
i ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿°ËÁÅÑÂÆÎ®ÎÓÊÂÒÓÉÎÌÏÍÊÌ½ËÉÑ¿ÓÉÓÂÌÂÊ
δημιουργεί μια ασπίδα προστασίας από ερεθισμούς.
i Avenanthramide: με καταπραϋντική δράση κατά του καύσου και του κνησμού.
Πρόκειται για ένα Ιατροτεχνολογικό προϊόν, χωρίς συντηρητικά, Paraben, SLS/SLES, με μη αλλεργιογόνο άρωμα, δερματολογικά ελεγμένο και ελεγμένο για νικέλιο, χρώμιο, κοβάλτιο,
υδράργυρο και παλλάδιο.
Από την ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
www.elpen.gr, www.dermoxen.com

,PR%DODQFHóāĒöēĒĆčĒĖčĎĞøėďĂēěąĈčąĖēĒĘĂĔ
Ενδυνάμωση του πεπτικού συστήματος,
καθημερινά
²ÏΝέο Προβιοτικό, Συμπλήρωμα διατροφής ImoBalance®, είναι το μοναδικό προβιοτικό που περιέχει 1 δισεκατομμύριο ωφέÍÊuÂÙÐÎÓÂÃÂÌÓ½ÑÊÂ#JGJEPCBDUFSJB#JGJCVN##}ÌÂÊÓÂÌÁÑÊÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÓÏØÆ¾ÎÂÊÓÂÆË½Ö
i Αποκαθιστά τις φυσικές ισορροπίες της χλωρίδας του εντέρου
i Βοηθάει στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού συστήματος
i ¤ÎÅØÎÂuÐÎÆÊÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØÆÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ
i ¤uÏÅ¾ÙÆÊÓÂÂÔÏÈ¿ÎÂÃÂÌÓ½ÑÊÂ
i ²ÂÊÏÆØÑ¼ÕÖuÆÍÆÓÉu¼ÎÂÕÇ¼ÍÉuÂÃÂÌÓ½ÑÊÂÒÓÏÎÌ¿ÒuÏuÆÂÎÂÇÏÑ®ÒÆ®ÎÕÂ¿ÅÉuÏÒÊÆÁÒÆÊÖÌÂÊÌÍÊÎÊÌ¼ÖuÆÍ¼ÓÆÖ
i ²ÆÌuÉÑÊÕu¼ÎÉÂÒÇ®ÍÆÊÂuÆÌÍÊÎÊÌ¼ÖuÆÍ¼ÓÆÖÅÊ®ÑÌÆÊÂÖuÉÎÐÎ
¤¾ÒÉÖÓÏ*NP#BMBODF}¼×ÆÊÌÍÊÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉÅÑ®ÒÉÌÂÊÌÂÓ®ÓÉÖÅÊ®ÑÑÏÊÂÖÌÂÔÐÖuÆÊÐÎÆÊÓÂÆÑÊÒÓÂÓÊÌ®ÅÊ®ÑÑÏÊÂÖÌÂÊ
την ένταση των περιστατικών και μειώνει σημαντικά τη διάρκεια και την ένταση της διάρροιας που οφείλεται στη λήψη αντιβιοτικών.
ØÎÆÐÖÓÏ*NP#BMBODF}ÆÂÎÂÇ¼ÑÆÊÓÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÌÊÎÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØÆÎÓ¼ÑÏØ
ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ñ¿ÒÍÉÄ½ÓÏØ Æ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎÌÂÊÅÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÈÍÏØÓ¼ÎÉ
Από την Johnson & Johnson Hellas
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εραπεία
διάρροιας

Ενδυνάμωση του
πεπτικού συστήματος

Αντιμετωπίζει
γρήγορα τη διάρροια,
είναι ήπιο με
τον οργανισμό

Βοηθάει στη διατήρηση
της φυσιολογικής
κινητικότητας του εντέρου,
καθημερινά
Προβιοτικό
Συμπλήρωμα
διατροφής

IMO/PRINT/PHARM/5-14/1

ΝΕΟ

n Λιώνει αμέσως στο στόμα,
δεν χρειάζεται κατάποση ή μάσημα
n Έχει ευχάριστη γεύση μέντας
n Κατάλληλο για όσους αισθάνονται και
ναυτία σε συνδυασμό με διάρροια

Δισκία που λιώνουν
στη γλώσσα, χωρίς νερό

To SPC βρίσκεται στη σελίδα 40

n Περιέχει 1 δις Bifidobacteria ΒΒ-12,
ένα από τα πιο μελετημένα στελέχη
bifidobacterium στον κόσμο
n Ενδυναμώνει τη φυσική άμυνα του οργανισμού
n Σε μοναδική μορφή μασώμενων δισκίων
με γεύση πορτοκάλι
Μασώμενα δισκία
με γεύση πορτοκάλι

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

NeuroAge…ðēąĖĀĖċĐĂċ
ĕĉĉćēĂćĒēĕċ
Εξειδικευμένο συμπλήρωμα
διατροφής για την ενίσχυση της
μνήμης, της συγκέντρωσης, της
μάθησης
¦ELPEN ÉÑÕÓÏ¿ÑÏÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÃÊÏuÉ×ÂÎ¾Â 
προσφέρει στους μαθητές και φοιτητές την πιο
σύγχρονη λύση για την
καλύτερη δυνατή διανοητική απόδοση και τη
νοητική εγρήγορση! Οι
μαθητές και οι φοιτητές
που προετοιμάζονται πυρετωδώς για την περίοδο των εξετάσεων βρίσκουν
έναν μοναδικό
σύμμαχο.
¦&-1&/Å¾ÎÆÊÍÁÒÉÒÓÉÎÌÏÁÑÂση του εγκεφάλου από το διάβασμα και απαντά «NeuroAge…
Κρατά τη μνήμη σε εγρήγορση!», ώστε να μην “κολλήσει” η
ÒÌ¼ÄÉÓÉÎÌÑ¾ÒÊuÉÒÓÊÈu½²Ï/FVSP"HFÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼νο συμπλήρωμα διατροφής που διατίθεται αποκλειστικά από την
ELPEN και το κύριο πλεονέκτημα του είναι η ενίσχυση όλων των
πτυχών της λειτουργίας του εγκεφάλου όπως η συγκέντρωση, η
μάθηση, η μνήμη, και η λογική που είναι απολύτως απαραίτητες
για όλους τους μαθητές και φοιτητές.
Από την Elpen ΑΕ, www.elpen.gr

)HPLQLQHąĞĖċ
)UH]\GHUP
Αγνή Φροντίδα
& περιποίηση
σώματος
) 'SF[ZEFSN ÅÉuÊÏÁÑÈÉσε δύο νέα εξειδικευμένα
προϊόντα για την περιποίÉÒÉÓÕÎÔÉÍÐÎ²ÉÎÌÑ¼μα Nipple Care Emollient
Cream-Gel για την περίοδο της κύησης, η οποία προετοιμάζει τις θηλές και διατηρεί το δέρμα τους ελαστικό και ανθεκτικό, ώστε να
ακολουθήσει πιο εύκολος
και ανώδυνος θηλασμός, με αντιερεθιστική, καταπραϋντική και ενυδατική δράση και την αναπλαστική κρέμα
Nipple Care Restructuring
Cream-Gel για την περίοδο του θηλασμού, η οποία
αποκαθιστά της θηλές από
τις επιπτώσεις του θηλασμού, προσροφά την τοπική
υγρασία, προστατεύει από
επιμολύνσεις, φλεγμονές &
μαστίτιδες. Απόλυτα ασφαλή προϊόντα που δεν προκαλούν αλλεργίες & δεν αλλοιώνουν στο βρέφος τη φυσική αίσθηση της θηλής.

H*OD[R6PLWK.OLQHĕąĔĉĐċĉēĠĐĉč
²ÂÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½Æ¾ÎÂÊ×ÉuÊÌ¼ÖÆÎÐÒÆÊÖÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÆÖÓÕÎÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÏÑuÏÎÐÎ
ÏØÂÑ®ÈÏÎÓÂÊÒÓÂÂÎÔÑÐÊÎÂÆÊÎÆÇÑ¾ÅÊÂ¦ÅÑ®ÒÉÓÏØÖÂÇÏÑ®¼ÎÂÆØÑÁÇ®ÒuÂ
διεργασιών, μεταξύ των οποίων την απόκριση στο στρες, επίδραση στο ανοσοποιητικό σύστημα και στη ρύθμιση φλεγμονωδών διεργασιών
ÓÉÆÑuÂÓÏÍÏÈ¾Â×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊÌØÑ¾ÕÖÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ ÒÆuÏÑÇ½ÌÑÆuÐÎ ÂÍÏÊÇÐÎ È¼ÍÉÖ ÍÏÒÊ¿ÎÌÂÊÒÂuÏØ®Î 
χωρίς να αποκλείεται η συστεμική χρήση σε πολύ σοβαρές καταστάσεις.
¤¾ÎÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÒÆÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÏØ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÇÍÆÈuÏÎ½ÌÂÊÆuÍÏÌ½ÓÏØÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ
Αν και τα τοπικά στεροειδή χρησιμοποιούνται ευρέως, η αποτελεσματικότητά τους έχει αποδειχθεί σε ορισμένες μόνο καταστάσεις,
όπως ενδεικτικά η ψωρίαση, το έκζεμα, η ατοπική δερματίτιδα, η λεύκη, η φίμωση, η οξεία δερματίτιδα από ακτινοβολία και ο σκληÑØÎÓÊÌ¿ÖÍÆÊ×½ÎÂÖ -#BSLMFZ .FETDBQF  
Για την επιτυχή θεραπεία με τοπικά στεροειδή, απαιτείται ένα ακριβές ιστορικό, η μορφή της τοπικής θεραπείας, η ισχύς του σκευάσμαÓÏÖ ½ÊÂ u¼ÓÑÊÂ½uÆÈ®ÍÉ ÉÒØ×Î¿ÓÉÓÂÓÉÖÆ®ÍÆÊÄÉÖ ÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌÂÊÉÂÑÏØÒ¾ÂÂÏØÒ¾ÂÂÎÆÊÔÁuÉÓÕÎÆÎÆÑÈÆÊÐÎ
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2726$1ćčąĖĒĐ
ĎąČąēčĕĞĖĒėąėĖčĒğ
Ο κώνος καθαρισμού
Otosan είναι μια απλή μέθοδος σίγουρη και αποτελεσματική για τον καθαριÒu¿ÓÏØÂØÓÊÏÁÊÆØÌÏÍÁνει την αφαίρεση των ακαθαρσιών και της κυψελίδας που μπορούν να προκαλέσουν πολλαπλά προβλήματα.
´ÑÉÒÊuÆÁÆÊÆ¾ÒÉÖÌÂÊÒÓÉÎ
αφαίρεση του νερού που
εισέρχεται στο αυτί μετά
από μπάνια στη θάλασσα
½ÒÆÊÒ¾ÎÂ¦ÌÂÎÏÎÊÌ½
χρήση του κώνου εμποδίζει τη σκλήρυνση της κυψελίδας στο αυτί, αποφεύγοντας έτσι το φράξιμο.
ÓÏu¾ÈuÂÓÏØÌÆÑÊÏÁÌÂÊ
του κεριού μέλισσας, προστέθηκε η πρόπολη για να
βελτιώσει τη σύνθεση του
κώνου και να αυξήσει την
αποτελεσματικότητά του.
´®ÑÉÒÓÉÎ¼ÂÒÁÎÔÆÒ½ÓÏØ 
ÏÌÐÎÏÖ0UPTBOÆÊÌØÑÐÎÆÓÂÊÕÖÉÌÂÍÁÓÆÑÉu¼ÔÏÅÏÖÈÊÂ
την πρόληψη με σίγουρο και φυσικό τρόπο κάθε προβλήματος υγιεινής του αυτιού.
Από τη Health Plus SΑ

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

ĖĒąĕăĈĉĔćčąĎĀČĉęēĂĕċ
Για τη διατήρηση της ακοής σε …υγιή επίπεδα χρειάζεται η κατάλληλη προστασία. Ένας βασικός τρόπος προστασίας είναι η χρήση
ÕÓÏÂÒ¾ÅÕÎ¤ÊÅÊÌ®ÒÆÆÑÊÃ®ÍÍÏÎØÄÉÍÏÁÔÏÑÁÃÏØ¿ÕÖÌ¼ÎÓÑÂ
διασκέδασης, συναυλίες, μηχανοστάσια κ.ά. οι ωτοασπίδες παρέχουν εκτός από προστασία και καλύτερη ποιότητα ήχου.
³®Ñ×ÏØÎÏÍÍÐÎÆÊÅÐÎÕÓÏÂÒ¾ÅÆÖ ÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÏÒÌÏ¿ÈÊÂÓÏÎ
ÏÏ¾ÏÑÏÏÑ¾ÙÆÓÂÊÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÖ¦ÆÓÂÊÑ¾ÂMEDICO διαθέτει μεÈ®ÍÉÈÌ®uÂÕÓÏÂÒ¾ÅÕÎ ÊÍÊÌ¿ÎÉÖ.FEJDBM(SBEF ¢ÇÑÐÅÆÊÖ ÒÇÏØÈÈÂÑ®ÌÊ ÌÂÊ¨¼ÑÊÎÆÖ°Ê¢ÇÑÐÅÆÊÖÌÂÊ¨¼ÑÊÎÆÖÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ÒØÎÊÒÓÐÎÓÂÊÈÊÂ×Ñ½ÒÉÌÂÓ®ÓÏØÔÏÑÁÃÏØ ÆÎÐÏÊ ÊÍÊκόνης για προστασία από νερό.
¦.&%*$0ÆÊÒ®ÈÆÊ
και διανέμει αποÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÒÓÉÎ¤Íλάδα, εδώ και δεκαετίες, τις ωτοαÒ¾ÅÆÖ ÊÍÊÌ¿ÎÉÖ
πολλαπλών χρήσεων του κατασκευαστή MED
&6301& 4SM 
γνωστές για την
ποιότητα και την
όμορφη συσκευασία τους στο
πλαστικό έγχρωμο κουτάκι.
Γνωρίζοντας τις ιδιομορφίες και τις ιδιαιτερότητες της αγοράς των
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÓÉÖ.&%*$0ÂÑÂu¼ÎÏØÎ®ÎÓÂÒÓÉÅÊάθεση των πελατών, έτοιμοι να ανταποκριθούν στις συνεχώς μεταβαλλόμενες ανάγκες τους.
Από τη Medico, www.medicoshop.gr

9$;2/ĖčĎĞëĎĐāĘěą
Ο πιο ασφαλής, φυσικός τρόπος αφαίρεσης
της κυψελίδας
²ÏVAXOL, ωτικό εκνέφωμα, είναι ένα νέο προϊόν που βοηθά στην απομάκρυνση της
ÌØÄÆÍ¾ÅÂÖÆÑÊ¼×ÆÊÍ®ÅÊÆÍÊ®Ö
¤ÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÎÂÏu®ÌÑØÎÒÉÃØÒu®ÓÕÎÕÓÊÌÏÁÌÆÑÊÏÁ ÒÆËÉÑ®ÐÓÂ ÒÆÆÑÊπτώσεις υπερβολικής παραγωγής κυψελίδας, σε συμπιεσμένη κυψελίδα που δημιουργείται από τη χρήση βοηθημάτων ακοής ή ωτοασπίδων, καθώς και στη νόσο των
κολυμβητών.
²ÏÍ®ÅÊÆÍÊ®ÖÆÑÊ¼×ÆÊÏÍØÇÂÊÎ¿ÍÆÖÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÆÖ" % & , ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÏØuÆÊÐÎÏØÎ
τη φλεγμονή του ακουστικού καναλιού, ασκώντας αντιβακτηριδιακή και αντιμυκητιαÒÊÌ½ÅÑ®ÒÉ¨ØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÆÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÂÏÒÓÆÊÑÕu¼ÎÏØ ÒÇÑÂÈÊÒu¼ÎÏØÆÑÊ¼ÌÓÉÅ¿ÒÆÕÎÏØÇ¼ÑÆÊÌÕÎÊÌ¿ÂÌÑÏÇÁÒÊÏ
¨ÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂ×Ñ½ÒÉÒÆuÕÑ® ÂÊÅÊ®ÌÂÊÆÎ½ÍÊÌÆÖ ØÎ½ÔÉÖÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂÈÊÂÉu¼ÑÆÖ
Από τη FARMASYN S.A.

38

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ruw1e1eqn 

Το VIAGRA μπορεί να βοηθήσει τους ασθενείς με Στυτική Δυσλειτουργία (ΣΔ) να επιτύχουν και να διατηρήσουν
πολύ καλή ποιότητα στύσης,1,4 αποκαθιστώντας την αυτοεκτίμηση και τη σεξουαλική αυτοπεποίθησή τους.2,3
Βοηθήστε τον να ανακτήσει τον ανδρισμό του,5,6 επιλέξτε VIAGRA
9.47;7*2*;42=0;6<$22=74=:6:5726<97<54=78.=068 84789= SVHQV=N L =;0<5:$.**;4V=*;=$;078=.*;4<8=<95<V
KTM=T =+-/= =  ;6:0;.7<5;9=;4;<;<9( 2LruwvtwOK?OADKEMPN@NPOK=BNDOH;K?IOHCOJMEMND=?EJBONMLEI@APGLFLAPOAKPNG
PKNDPK>MGMPOFAMOE3GH=?NPM=IGJGHCAPHOFPIDL6HJM6JGH@NPNDPKLFLNGMND=JO3LEPBND=?IPJMGIN>MGMP NPKPOAKPNPFLMOBOJCPMND>ML
ruwvtwFI<FONKPEF;I8ONJO3LEPBND=?N<@OIJG V47;4;<;<9( "FOIOEPNJ:GJAPJMG?IPJMND=LEJAP=JOLFLNL?=FLMOPF>MP<D?L8P
#6C97KPCOMNH@K7JM<HOFN?I;JONHMGHOFAMGHCOMP4LBND=HL?L6MLECLKL3ON?ALEMLEP05MLE,DEDBND=HCLKL97J9LIND=H@LEPKLJAKGH
/avTn.<8ON?ON8:OA>MNGJNBKMOKP9ABGOKNJ86ONMNHEFLMPJND<H?I;JONHM7KKNMI7?5KDPNOFLC<K7HPKMOK?OADKEMPNGJE@8LI=@GJ=MGH
CO?>MOHCLKL3ON?ALEMLEP05MLE/>F7HMLKNMI5?OHPC6BNL.=MPKNMI5?GJOLFLNP?=FLMOCLI9= 2P9;ICPDP@NPMG:OIPFOAPMGHJMEMND=H
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*806HQVL9LWDO
ΚΛΙΝΙΚΑ ΑΠΟΔΕΔΕΙΓΜΕΝΗ ΓΡΗΓΟΡΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ
ΤΑ ΕΥΑΙΣΘΗΤΑ ΔΟΝΤΙΑ ΑΝΑΖΩΟΓΟΝΗΤΙΚΗ ΔΡΑΣΗ ΣΤΑ ΟΥΛΑ
¦Î¼ÂÒÆÊÑ®SensiVital® της GUM® προσφέρει ένα
ολοκληρωμένο σύστημα κατά της ευαισθησίας με κλινικά αποδεδειγμένη γρήγορη ανακούφιση από τα ευαίσθητα δόντια και αναζωογονητική δράση στα ούλα.
¦ÏÅÏÎÓ¿ÂÒÓÂÌÂÊÓÏÒÓÏuÂÓÊÌ¿ ÅÊ®ÍØuÂ (6. }
SensiVital} παρέχουν κλινικά αποδεδειγμένη γρήγορη
δράση
στη μείωση της ευαισθησίας της οδοντίνης
λόγω της περιεκτικότητας τους σε Νιτρικό Κάλιο
 ¤ÊÍ¼ÏÎ ÉÆÊÅÊÌ½ÓÏØÖÒÁÎÔÆÒÉuÆÂÎÂÙÕÏÈÏÎÉÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® £ÊÓÂu¾ÎÉ¤ ÑÏÃÊÓÂu¾ÎÉ£ ¢Í¿É£¼ÑÂ ÓÑ¼ÇÆÊÌÂÊÌÂÓÂÑÂÝÎÆÊ
τα ερεθισμένα ούλα, δημιουργώντας μια προστατευτική ασπίδα που εμποδίζει τη φθορά των
ούλων και των δοντιών στην πάροδο του χρόνου. Ο συνδυασμός Φθορίου και Ισομαλτόζης
ενισχύουν την επανασβεστίωση και ανθεκτικόÓÉÓÂÓÏØÒu®ÍÓÏØ ÆÎÐÓÏ´ÍÕÑÊÏÁ×Ï¨ÆÓØÍÏπυριδίνιο παρέχει αντιβακτηριακή προστασία.

Σας παρουσιάζουμε την οδοντόκρεμα

&ROJDWH0D[LPXP
&DYLW\3URWHFWLRQĉ
6XJDU$FLG1HXWUDOL]HU
Το νέο πρότυπο φροντίδας
ενάντια στην τερηδόνα

°ÌÓÐ×Ñ¿ÎÊÂ¼ÑÆØÎÂÖuÆÓÉÒØuuÆÓÏ×½ÂÓ¿uÕÎ Æ¾χαν ως αποτέλεσμα την πρώτη και μοναδική οδοντόκρεμα κατά της τερηδόνας με Sugar Acid NeutraliserTM που
πηγαίνει ένα βήμα πέρα από την προστασία του φθορίου,
στοχεύοντας και εξουδετερώνοντας τα οξέα που παράγονται από τη διάσπαση των σακχάρων στην πλάκα – τη
¯ÏÂÊÓ¾ÂÓÉÖÓÆÑÉÅ¿ÎÂÖ¢ÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÂ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
μεγαλύτερη μείωση στην εμφάνιση νέων τερηδόνων συγκριτικά με μία απλή φθοριούχο οδοντόκρεμα1¤ÊÍ¼ον, η Colgate© Maximum Cavity Protection με Sugar
Acid Neutralizer περιέχει το μοναδικό και επιτυχημένο
ÒØÎÅØÂÒu¿²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ1SP"SHJOvÌÂÊÇÔÏÑ¾ÏØ ÏØ
μπορεί να σταματήσει, ακόμα και να αναστρέψει την αρχόμενη τερηδόνα.
1.

¦ÏÅÏÎÓ¿ÃÏØÑÓÒÂ(6.} SensiVital}έχει ειδικά σχεδιαστεί για την
αποτελεσματική αφαίρεση της πλάκας ακόμη και στα πιο ευαίσθητα δόντια και ούλα.
Από τη Pharmathen,
www.pharmathen.com
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2.

Αποτελέσματα από μελέτη 6 μηνών για την αξιολόγηση της
βελτίωσης της τερηδόνας αδαμαντίνης με τη μέθοδο QLF™
(Quantitative Light induced Fluorescence) σε σύγκριση με
απλή φθοριούχο οδοντόκρεμα με 1450 ppm φθορίου
Αποτελέσματα από κλινική μελέτη 2 ετών σε σύγκριση με
απλή φθοριούχο οδοντόκρεμα, και οι δύο με 1450 ppm φθορίου

êñõôöîïìôòôñç÷îç,02',80®,QVWDQWmgĖćĒđĘĎĚĒČčāēĎđĈĒĄĂćĊēïðîòîïç÷øôîûêîççďĕĈďćĈĂĐĈČēçďĕĈďćĈĂčďĖĕĄČĔĈÿĕđĄĈĆďĚĔĕāĖĈĒĈĖĄČĔċĊĔĂĄĔĕĊĎđĈĒĄĂćĊāĔĕĄĀčćđĘĄĕđĖĔčĈĖÿĔĄĕđēìĖćĒđĘĎĚĒČčāĎđĈĒĄĂćĊćĈď
ĒĀĈČďĄĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČĔĄďĒĚĕĄĒĘČčāċĈĒĄĈĂĄĔĈĄĔċĈďĈĂēĈđĐĈĂĄćĖĔĈďĕĈĒĂĄĊđđĂĄĘĄĒĄčĕĊĒĂĉĈĕĄČĄĝĄĂĄĔĕĄčĝĒĄďĄčĄČĖęĊĎĝĖĒĈĕĝĈďĒĀĈČďĄćĂćĈĕĄČĔĈĄĔċĈďĈĂēĈđĐĈĂĄĈĎčğćĊčđĎĂĕČćĄĈąĄčĕĊĒČĄčāĈďĕĈĒđčđĎĂĕČćĄđĖĒđčĄĎĈĂĕĄČĄĝćČĊċĊĕČčđĞēđĒĆĄďČĔđĞēĔĖĈĒČĎĄąĄďđĀďĚďĕĚď6DOPRQHOOD6KLJHOODčĄČ&DPS\OREDFWHUĈęĈĖćđĈąĒĄďğćĊčđĎĂĕČćĄđĖĔĖĔĘĈĕĂĉĈĕĄČĈĕĊĘĒāĔĊĄďĕČąČđĕČčğďéĈďČčĝĕĈĒĄĊĖćĒđĘĎĚĒČčāĎđĈĒĄĂćĊćĈďĒĀĈČďĄĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČĔĈĈĒČĕğĔĈČēđĖĄďĄĔĕđĎāĕĊēĈĒČĔĕĄĎĕČčĝĕĊĕĄēĒĀĈČďĄĄđėĈĞĆĈĕĄČčĄČĊĘĒāĔĊĕđĖĒĀĈČďĄćČĄčĝĕĈĕĄČĝĕĄďĄĒđĖĔČÿĉđďĕĄČćĖĔčđČĎČĝĕĊĕĄčđČĎČĄčāćČÿĕĄĔĊāčĎČďČčÿėĄČďĝĈďĄĄĕĈĎđĞēĈČĎĈđĞāĈďćĈĂĐĈČēĕđĐČčđĞĈĆĄčĝĎđĖêĈČćāĊċĈĒĄĈĂĄĕĊē
ćČÿĒĒđČĄēĈĖćĒđĘĎĚĒČčāĎđĈĒĄĂćĊĈĂďĄČĝďđĔĖĕĚĄĕČčāĔĈĈĒČĕğĔĈČēđĖĊćČÿĒĒđČĄđĒĈĂďĄĄďĕČĈĕĚČĔċĈĂĄČĕČđĎđĆČčÿĒĀĈČďĄĒđĕČÿĕĄČĊĄČĕČđĎđĆČčāċĈĒĄĈĂĄîćČĄĂĕĈĒĈēĒđĈČćđđČāĔĈČēčĄČČćČĄĂĕĈĒĈēĒđėĖĎÿĐĈČēčĄĕÿĕĊďĘĒāĔĊ÷ĈĄĔċĈďĈĂēĈćČÿĒĒđČĄđĒĈĂďĄĈėĄďČĔċĈĂĄğĎĈČĄĖĆĒğďčĄČĊĎĈčĕĒđĎĖĕğď÷ĈĕĀĕđČĈēĈĒČĕğĔĈČēĊċĈĒĄĈĂĄĄďĄĎāĒĚĔĊēĈĘđĒāĆĊĔĊčĄĕÿĎĎĊĎĚďĖĆĒğďčĄČĊĎĈčĕĒđĎĖĕğďĈĂďĄČĕđČđĔĊĄďĕČčĝĀĕĒđ÷ĈđĐĈĂĄćČÿĒĒđČĄĄďćĈďĄĒđĖĔČĄĔċĈĂčĎČďČčāąĈĎĕĂĚĔĊĀĔĄĔĈğĒĈēĊĘđĒāĆĊĔĊĕĊēĖćĒđĘĎĚĒČčāēĎđĈĒĄĂćĊēĒĀĈČďĄćČĄčđĈĂčĄČđČĄĔċĈďĈĂēĒĀĈČďĄĔĖąđĖĎĈĖċđĞďĕđďĆČĄĕĒĝĕđĖēôČĄĔċĈďĈĂēĈ$,'6đĖĎĄąÿďđĖďĖćĒđĘĎĚĒČčāĎđĈĒĄĂćĊĆČĄĕĊćČÿĒĒđČĄĒĀĈČďĄćČĄčĝęđĖďĕĊċĈĒĄĈĂĄĝĕĄďĈėĄďČĔċđĞďĒğČĄĔĊĈĂĄčđČĎČĄčāēćČÿĕĄĔĊēùÿĒĘđĖďĈđďĚĀďĈēĄďĄėđĒĀēĕđĐČčđĞĈĆĄčĝĎđĖĔĈĄĔċĈďĈĂēĈ$,'6đĖĈĂĘĄďĎđČğćĊčđĎĂĕČćĄĒđĈĒĘĝĈďĊĄĝĄċđĆĝďĄČğďčĄČąĄčĕĊĒĂĚďčĄČĀčĄďĄďċĈĒĄĈĂĄĈĖćĒđĘĎĚĒČčāĎđĈĒĄĂćĊôČĄĔċĈďĈĂēĈĊĄĕČčāćĖĔĎĈČĕđĖĒĆĂĄĒĀĈČďĄĄĒĄčđĎđĖċđĞďĕĄČĔĕĈďÿĆČĄĔĊĈĂĄĕđĐČčĝĕĊĕĄēĄĝĕđïò÷ĎĝĆĚĕđĖĈČĚĀďđĖĈĕĄąđĎČĔđĞĒğĕĊēćČĝćđĖêĈČćāĕđĈĆĄĎĞĕĈĒđĀĒđēĕđĖėĄĒÿčđĖĈĕĄąđĎĂĉĈĕĄČčĄČđČĈĕĄąđĎĂĕĈēĕđĖāĕđĄĈĕĄąĝĎČĔĕđėÿĒĄčđĄĈččĒĂďĈĕĄČĔĕĄčĝĒĄďĄćĈďĈĂďĄČĄĄĒĄĂĕĊĕĊĒđĔĄĒđĆāĕĊēćĝĔĊēĔĈĄĔċĈďĈĂēĈďĈėĒČčāćČĄĕĄĒĄĘāçďĈČċĞĊĕĈēĈďĀĒĆĈČĈē
êĈČĒĂĄĈĕÿĕĊďčĖčĎđėđĒĂĄĕđĖĒđěĝďĕđēĀĒĄčĄČĈĐĄĒĕāĄĕĄõđĎĞĔÿďČĄĈĐÿďċĊĄčďĂćĚĔĊčĄČčďĊĔĝēñĈđďđĀďĄĈĒČĔĕĄĕČčÿĄĆĆĈČđđČćāĄĕđēėĖĔĄĎČćğćđĖēĈĐĄďċāĄĕđēĔĖĈĒČĎĄąĄďđĀďĚďĔĖďćĒĝđĖ6WHYHQV--RKQVRQđĎĞđĒėđĖ
ĈĒĖċāĄĕđēčĄČĕđĐČčāēĈČćĈĒČčāēďĈčĒĝĎĖĔĊēĀĘđĖďĄďĄėĈĒċĈĂĈĕĊĘĒāĔĊĕĊēĖćĒđĘĎĚĒČčāēĎđĈĒĄĂćĊē÷ğĄĚēđĎĝĕĊĕĄĆĈďČčÿñĈđďĚĀďĄĈĒČĔĕĄĕČčÿĄĎĎĈĒĆČčğďĄďĕČćĒÿĔĈĚďčĄČĔĈđĒČĔĀďĈēĈĒČĕğĔĈČēĔđąĄĒĀēĄďĕČćĒÿĔĈČēĖĈĒĈĖĄČĔċĊĔĂĄēĔĖĈĒČĎĄąĄďđĀďĚďĄďĄėĖĎĄčĕČčāēčĄĕĄĎĊĐĂĄēčĄČĄďĄėĖĎĄčĕđĈČćğďĄďĕČćĒÿĔĈĚďĀĘđĖďĄďĄėĈĒċĈĂĈĕĊĘĒāĔĊĕĊēĖćĒđĘĎĚĒČčāēĎđĈĒĄĂćĊēČĄĕĄĒĄĘĀēĆĄĔĕĒĈďĕĈĒČčđĞĔĖĔĕāĄĕđēõđĎĞĔÿďČĄĈČĆÿĔĕĒČđÿĎĆđēĈČĎĈĝēčđČĎČĄčāćČÿĕĄĔĊďĄĖĕĂĄćĖĔčđČĎČĝĕĊĕĄĀĈĕđēĈĆÿčđĎđĔĖĈĒČĎĄąĄďđĀďđĖĕđĐČčđĞĈĆĄčĝĎđĖ èĎĀĈîćČĄĂĕĈĒĈēĒđĈČćđđČāĔĈČēčĄČČćČĄĂĕĈĒĈēĒđėĖĎÿĐĈČēčĄĕÿĕĊĘĒāĔĊ ĈĕĈĚĒČĔĝēčĄČćĖĔĈęĂĄôĖĒđĆĈďďĊĕČčĀēñĈđďĚĀďĄĈĒČĔĕĄĕČčÿĈĂĔĘĈĔĊēđĞĒĚď
üĖĘČĄĕĒČčĀēõđĎĞĔÿďČĄĖďĊĎĂĄïĈďĕĒČčĝčĄČõĈĒČėĈĒČčĝòĈĖĒČčĝ÷ĞĔĕĊĄõđĎĞĔÿďČĄĂĎČĆĆđēàďĄēĄĒČċĝēĄĝĄďĈČċĞĊĕĈēĈďĀĒĆĈČĈēđĖĄďĄėĀĒċĊčĄďčĄĕÿĕĊćČÿĒčĈČĄĕĚďčĎČďČčğďĈĒĈĖďğďčĄČĄĝĕĊďĈĈČĒĂĄĈĕÿĕĊďčĖčĎđėđĒĂĄĕĊēĎđĈĒĄĂćĊēĈĂďĄČĔĖĘďÿĔĖĕğĄĕĄĕđĖĖđčĈĂĈďđĖćČĄĒĒđěčđĞĔĖďćĒĝđĖ ĈČĆÿĔĕĒČđÿĎĆđēćČÿĕĄĔĊďĄĖĕĂĄĀĈĕđēĐĊĒđĔĕđĂĄčĝĚĔĊĖďĊĎĂĄĂĎČĆĆđēćĖĔčđČĎČĝĕĊĕĄčĄČĈĕĈĚĒČĔĝē çĖĕÿĕĄĔĖĕğĄĕĄĈĂďĄČĔĖĘďÿćĞĔčđĎđďĄćČĄĘĚĒČĔċđĞďĄĝ
ĄďĈČċĞĊĕĈēĈďĀĒĆĈČĈēñĈĕĊĘĒāĔĊĕĚďĈČĆĎğĔĔČĚďćČĔčĂĚďĈĒČčđĂĄĔċĈďĈĂēĄďĀėĈĒĄďĄĂĔċĊĄĖĒĊčĂĄĔĊēāčĄĞĔđĖĔĕĊĆĎğĔĔĄĄĀĔĚēĈĕÿĕĊĎāęĊĕđĖē
÷ĊĈĂĚĔĊøĄĔĕđČĘĈĂĄĄďĈČċĞĊĕĚďĈďĈĒĆĈČğďčĄĕÿĕČēčĎČďČčĀēĈĎĀĕĈēĈĂďĄČćČĄċĀĔČĄčĄĕĝČďĄČĕāĄĕđē
ïÿĕđĘđēĕĊēÿćĈČĄēčĖčĎđėđĒĂĄē-RKQVRQ -RKQVRQ+HOODV&RQVXPHUAEçČĆČĄĎĈĂĄē êČćĄĞĒđĖñĄĒđĞĔČçċāďĄøĊĎ
õĈĒĄČĕĀĒĚĎĊĒđėđĒĂĈēćČĄĕĂċĈďĕĄČĄĝĕđďčÿĕđĘđĕĊēÿćĈČĄēčĖčĎđėđĒĂĄēčĄĕĝČďĄČĕāĄĕđē
ImoBalance®:÷ĖĎāĒĚĄćČĄĕĒđėāēĈďĒĀĈČďĄĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČĚēĖđčĄĕÿĔĕĄĕđČĄēČĔđĒĒđĊĀďĊēćĂĄČĕĄēúĖĎÿĔĔĈĕĄČĄčĒČÿĄĝĕĄĄČćČÿ,PR%DODQFHçĒČċĝēĆďĚĔĕđđĂĊĔĊēêôú ćĈďĈĀĘĈČċĀĔĊÿćĈČĄēčĖčĎđėđĒĂĄē 
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¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ëĊĔĆđĄĆ

Τέλος οι
εκπτώσεις στα
φάρμακα από τα ολλανδικά
e-Φαρμακεία

¦ÑÏÕÔÉÓÊÌ½ÏÍÊÓÊÌ½ÓÕÎÏÍÍÂÎÅÊÌÐÎ
Φαρμακείων στη Γερμανία «χτυπήθηκε»
από μια δικαστική απόφαση της γερμανικής ομοσπονδιακής αρχής, που ήρθε να
ÒØuÍÉÑÐÒÆÊÓÉÎÏuÏÍÏÈ¾ÂÓÏØÒÆ
ότι αφορά την «ολλανδική τιμή», απαγορεύοντας την εφαρμογή εκπτώσεων στα
συνταγογραφούμενα φάρμακα που πουλιούνται από τα e-φαρμακεία
-φαρμακεία που βρίσκονται εκτός Γερμανίας.
¦ÅÊÌÂÒÓÊÌ½Â¿ÇÂÒÉÓÉÖης ΦεβρουÂÑ¾ÏØA ÂÂÈÏÑÆÁÆÊÌ®ÔÆ¼ÌÓÕÒÉÒÆ
οποιαδήποτε αγορά συνταγογραφούμενου φαρμάκου διά αλληλογραφίας, ακόμη και αν η παράδοση πραγματοποιείται
από γερμανικό φαρμακείο και όχι στην οικία του ασθενή. Οι εκπτώσεις και οι μειώσεις δεν αφορούν την ίδια την τιμή του
φαρμάκου, αλλά τη συμμετοχή που εξακολουθεί να βαραίνει τον ασθενή, που
ÆÊÃÂÑÁÎÆÓÂÊuÆ¼ÕÖÞ ÈÊÂÓÂÊÏ
ÂÌÑÊÃ®Ç®ÑuÂÌÂ °ÊÌÂÓÂÈÈÆÍ¾ÆÖÂÇÏρούσαν κυρίως τρία γερμανικά φαρμακεία που έκαναν συμφωνίες με ολλανδικό πάροχο, τα οποία για να παρακάμψουν το νόμο, παρέδιδαν αρχικά τα προϊόντα σε ένα ολλανδικό φαρμακείο και
έπειτα αποστέλλονταν στο γερμανικό με
¼ËÏÅÂ Þ¦ÅÊÌÂÒÓÊÌ½ÂØÓ½Â¿ÇÂση βάζει λοιπόν τέρμα σε κάθε ανταγωνισμό τιμής στον τομέα του συνταγογραφούμενου φαρμάκου, ανάμεσα στα φυσιÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÒÓÂÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ®¦ÈÆÑμανική ένωση e-φαρμακείων εκτιμάει ότι
αυτό το διάταγμα επιβαρύνει κατά κύριο
λόγο τους ασθενείς με χρόνιες ασθένειες, οι οποίοι θα μπορούσαν με αυτές τις
εκπτώσεις να μειώσουν τα έξοδά τους.

Πειραματική Συνεργασία
Γιατρών - Φαρμακοποιών
στους Χρόνιους Ασθενείς
¦ÆÑuÂÎ¾ÂÔÂÆÊÑÂuÂÓÊÒÔÆ¾ÒÆÅÊ®ÒÓÉuÂÆÓÐÎ ÂÑ×¾ÙÏÎÓÂÖÂ¿ÓÏ uÆuÊÂ
συνεργασία πρωτοφανή ανάμεσα σε γιατρούς και φαρμακοποιούς για να ελέγξουν
την πολυφαρμακία των χρόνιων ασθενών.
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Με πρωτοβουλία του ασφαλιστικού ταμείÏØØÈÆ¾ÂÖ¢°¨ ÂËÏÎ¾ÂÖÌÂÊÆÑuÂÎ¾ÂÖ
ÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÂÒÇÂÍÊÒu¼ÎÏÊÒÆÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÌÂÓÏ¾ÌÏØÖ ÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÂ
συνδικάτα των ιατρών και των φαρμακοποιών αυτών των δύο περιοχών, αυτό το
project που ονομάζετε ΑRΜΙΝ,
RΜΙΝ,
ΜΙΝ, έχει διάφορους στόχους: να μειώσει στα απολύτως απαραίτητα τον αριθμό των συνταγογραφούμενων φαρμάκων, να διασφαλίσει
μια καλή συμμόρφωση στη θεραπεία των
ÂÒÔÆÎÐÎÏØÂ¾ÑÎÏØÎ®ÎÕÂ¿ÒØνταγογραφούμενα φάρμακα τη μέρα, να
μειώσει την αλληλεπίδραση των φαρμάκων και τις ανεπιθύμητες ενέργειές τους
και να μειώσει τα έξοδα της φαρμακευτικής δαπάνης. Γι’ αυτό το σκοπό, ο γιατρός θα πρέπει να συνταγογραφεί μόνο με
τη δραστική ουσία, επιτρέποντας έτσι στο
φαρμακοποιό να διαλέξει μεταξύ επώνυμων φαρμάκων ή γενόσημων. Οι επαγγελματίες υγείας θα ανταλλάσσουν πληροφορίες για την εξέλιξη της θεραπείας των
ασθενών και τις μετέπειτα τροποποιήσεις
της, μέσω μιας ηλεκτρονικής πλατφόρμας.
¦ÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉuÆÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾Â 
που εφαρμόζεται έστω και σε μικρή κλίμακα στη Γερμανία, είναι μια μικρή επαÎ®ÒÓÂÒÉ¦ÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÈÊÂÓÑÏÁfÇÂÑμακοποιού στη διαχείριση των συνταγών
είναι ακόμη μια νέα εξέλιξη. Οι υποστηρικτές του project προβάλλουν το μήνυμα «από ίσο σε ίσο», διότι θεωρούν ότι
κάθε επαγγελματίας υγείας έχει το ρόλο
ÓÏØ²ÏÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ¿ÓÂuÆ¾ÏØÈÆ¾ÂÖ¢°¨
έπρεπε να επενδύσει σε μεγάλο βαθμό
για να εγκαταστήσει λογισμικό για να βοηθήσει τη συνταγογράφηση και την ιδιαίτερη ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
των επαγγελματιών υγείας που συμμετέχουν στο project. Αυτοί με τη σειρά τους
ÔÂÂuÆ¾ÃÏÎÓÂÊuÆ ÞÈÊÂÓÉÎÑÐÓÉ
ÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌ½ÒØuuÆÓÏ×½ÌÂÊuÆÞÓÏ
Æ¿uÆÎÏÓÑ¾uÉÎÏ¤¾Í¼ÏÎÌ®ÔÆÒØÎÓÂγή ΑR©§¯ÔÂÂuÆ¾ÃÆÓÂÊuÆÍÆÓ®ÒÓÏÎ
φαρμακοποιό.

Τα Γερμανικά φαρμακεία
επιστρέφουν στην ανάπτυξη
Έπειτα από μια τετραετία σταθερών μειώσεων, η δραστηριότητα των Γερμανικών
φαρμακείων αυξάνεται και πάλι. Αλλά ο
αριθμός των φαρμακείων συνεχίζει να
uÆÊÐÎÆÓÂÊÌÂÓ®u½ÌÏÖÓÏØ±½ÎÏØ ÏØ
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υποδηλώνει μια κατάσταση που παραμένει ανησυχητική.
Ο τζίρος και το ύψος των πωλήσεων, συuÆÑÊÍÂuÃÂÎÏu¼ÎÕÎÌÂÊÓÕÎ©¦ ³ª¢
που μειώνονταν ή παρέμεναν στάσιμα
εδώ και χρόνια, έχει αρχίσει και ανεβαίÎÆÊ²ÏÌÂÔÂÑ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÕÎÇÂÑuÂκείων δείχνει αυτήν την πρόοδο αύξηÒÉÌÂÓ®ÓÏÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÏ
ÌÂÊ®ÎÏÅÏÒÓÂÞÌÂÓ®©° ¼ÆÊÓÂ
Â¿×Ñ¿ÎÊÂÁÇÆÒÉ¤¾Í¼ÏÎÂ¿ÓÊÖÂÑ×¼ÖÓÏØÉÂÎÓÂuÏÊÃ½ÂÎ®ÌÏØÓ¾ÓÕÎ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÂØË½ÔÉÌÆÌÂÓ®ÍÆÓ® 
ÆÑÎÐÎÓÂÖÂ¿ÓÂÞÒÓÂÞ ÆÎÐÓÏ
rebate προς τα ταμεία κοινωνικής ασφάÍÊÒÉÖ ¼ÆÒÆÂ¿ÞÒÆÞÂÎ®ÌÏØÓ¾²¼ÍÏÖ ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Âu¿ÑÆÒÂÎÎÂÅÊÂÑÂÈuÂÓÆØÓÏÁÎu¼ÒÂÒÓÏÎÂÂuÆ¾ÃÏνται για τις ολονύκτιες εφημερίες και των
ÂÃÃÂÓÏÌÁÑÊÂÌÕÎ uÆÞÂÎ®Ã®ÑÅÊÂ 
με στόχο δικαίως να βοηθήσει τα φαρμακεία της επαρχίας ή αυτά που είναι απομονωμένα να διατηρήσουν τη δραστηριότητά τους, καθώς είναι και αυτά που
πλήττονται περισσότερο από την κρίση.
Οι φαρμακοποιοί δηλώνουν ότι έχουν βοηθήσει κατά πολύ στη μείωση της φαρuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÅÂ®ÎÉÖÂ¿ÓÏ¢ÎÌÂÊ
ÂØÓ½¼ÂÄÆÎÂÂÏÇ¼ÑÆÊÌ¼ÑÅÉÓÏ
στα ταμεία, διατηρεί όμως σημαντικά αποÔÆuÂÓÊÌ®ÏØÇÓ®ÎÏØÎÓÂÅÊÖÆØÑÐ 
ενώ αναμένεται επιστροφή στην κερδοÇÏÑ¾ÂÓÕÎÓÂuÆ¾ÕÎÈÊÂÓÏ

Μείωση του αριθμού των
Φαρμακείων
¦ÅÉuÏÈÑÂÇ¾ÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÂÑÂu¼νει ανησυχητική και αποκαλυπτική μιας
κρίσης σε βάθος, με μια πτώση στον αριθμό των φαρμακείων για άλλη μια χρονιά.
ÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØ É×ÐÑÂÆ¾×Æ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÍÊÈ¿ÓÆÑÂÂ¿¿ÓÊÒÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØ¶ÌÍÆÊÒÂÎÅÉÍÂÅ½ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÂ¿ÓÏ¤¾ÒÉÖ ®ÑÂÏÍλά φαρμακεία δεν βρίσκουν διάδοχο και
συχνά είναι αναγκασμένα να κλείσουν
γι’ αυτό τον λόγο. Αυτά τα νούμερα δείχνουν για την Ομοσπονδία Γερμανικών
ØÍÍ¿ÈÕÎªÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ¿ÓÊÉ¼ÍÍÆÊÄÉ
εμπιστοσύνης για το μέλλον, συνδεδεμένη με την πολιτική της αυστηρής λιτότητας, έχει ως αποτέλεσμα μια ανησυχητική μείωση στην προσφορά και στις υπηρεσίες υγείας για τους ασθενείς.

ùąĐāąąĞĖĒĐðĞĕĒ

ùēĘČĉĄĆ

Πέντε χρόνια μετά το τέλους του
μονοπωλίου των κρατικών φαρμακείων
®ÎÆ¼ÎÓÆ×Ñ¿ÎÊÂÂÌÑÊÃÐÖu¼×ÑÊÓÊÖÂÑ×¼ÖÓÏØ 
ÏØÉ ÏØÉÅ¾ÂËÆÌ¾ÎÉÒÆÓÉÎÊÅÊÕÓÊÌÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÅÊÌÓÁÏØÓÕÎÌÑÂÓÊÌÐÎ
φαρμακείων και απελευθέρωσε πλήρως αυτόν τον τομέα που μέχρι τότε
ÂÑ¼uÆÎÆÂØÒÓÉÑ®ÍÂÊÒÊÕu¼ÎÏÖÂ¿ÓÏÌÑ®ÓÏÖ ½uÆÑÂÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂτα αυτού του εγχειρήματος μοιάζουν να είναι αντιφατικά.
Αν και τα φαρμακεία είναι περισσότερα από παλιά και προσφέρουν περισσότερες υπηρεσίες, η ποιότητα των υπηρεσιών δεν βελτιώθηκε και ο
υπάρχων ανταγωνισμός δεν απέδωσε οφέλη προς τους πελάτες, ενώ οι
συνθήκες εργασίας των φαρμακοποιών έχουν υποβαθμιστεί.
©¼×ÑÊÓÏ É ÏØÉÅ¾ÂÆ¾×ÆÒÓÏÆÔÎÊÌ¿ÓÉÖÅ¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾Â Apoteket ΑΒ,
uÂÙ¾uÆÂÏÔ½ÌÆÖÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÒÉuÆ¾ÂÅÊÂÎÏu½ÖÒÆÂÏuÏÎÕu¼ÎÆÖÙÐÎÆÖ³¿ÓÉÎ¾ÆÒÉÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö¶ÎÕÒÉÖ É ÏØÉÅ¾ÂÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÆÓÏÒÁÒÓÉu®ÓÉÖÂ¿ÓÏ ÆÊÓÑ¼ÏÎÓÂÖÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÂÍØÒ¾ÅÕÎ½HSPVQTÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¤ÊÍ¼ÏÎ
HSPVQTÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¤ÊÍ¼ÏÎ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¤ÊÍ¼ÏÎ ÓÂ©¦ ³ª¢ÃÈ½ÌÂÎÂ¿ÓÏuÏ³ª¢ÃÈ½ÌÂÎÂ¿ÓÏuÏ
ÎÏÐÍÊÏÌÂÊuÏÑÏÁÎÍ¼ÏÎÎÂÂÈÏÑÂÒÔÏÁÎÒÆ®ÎÕÂ¿ÆuÏÑÊκά καταστήματα.
¢¿ÓÏ ÌÂÊÎÏÁÑÊÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÔÉÌÂÎ ÂÁËÉÒÉÌÏÎÓ®ÒÓÏ
ÓÏÓÏ¾ÏÌØÑÊÂÑ×ÏÁÎÓ¼ÒÒÆÑÊÖuÆÈ®ÍÆÖÂÍØÒ¾ÅÆÖ uÊÂÂ¿ÓÊÖÏÏ¾ÆÖÌÂÊ
η Apoteket ΑΒ, η οποία ιδιωτικοποιημένη πλέον, περιλαμβάνει στο δίκτυό
ÓÉÖÇÂÑuÂÌÆ¾Â uÆÌÁÑÊÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓ½ÓÉÎApoteket Hjartat²¼ÒÒÆÑÊÖ
uÆÈ®ÍÆÖÂÍØÒ¾ÅÆÖ¼×ÏØÎ®ÎÕÂ¿×¾ÍÊÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â²Â®ÍÍÂuÊÌÑ®groups
φαρμακείων συνενώνουν μια ή δυο δεκάδες φαρμακεία, ή και λιγότερο
Â¿ ÆÎÐÓÂÊÅÊÕÓÊÌ®ÂÎÆË®ÑÓÉÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÒ×ÆÅ¿ÎÂÎÁÂÑÌÓÂ

Περισσότερες υπηρεσίες, λιγότερες συμβουλές

²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÂÑÂu¼ÎÏØÎÍ¼ÏÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂÎÏÊ×Ó®Â¿¿ÓÊÑÊÎÓÏ
και συχνά και τις Κυριακές, πράγμα που ήταν αδιανόητο παλαιότερα. Προτείνουν πολλές νέες παροχές και υπηρεσίες, συμπεριλαμβανομένων των
τεστ και του προσυμπτωματικού ελέγχου, καθώς και ημερήσιες παραδόσεις εξ’ αποστάσεως. Αλλά όλες αυτές οι νέες υπηρεσίες δεν ενθουσιάζουν
και πολύ τους πελάτες. Οι τελευταίοι πιστεύουν ότι η γενική ποιότητα των
φαρμακείων δεν έχει αλλάξει κατά πολύ και έχει μειωθεί μάλιστα σε ότι
αφορά τηv ποιότητα της συμβουλής και τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων.

Πτώση των τιμών

Οι τιμές των φαρμάκων έχουν αντίθετα μειωθεί κατά πολύ, και οι πιο σηuÂÎÓÊÌ¼ÖÒÉuÆÊÐÎÏÎÓÂÊÒÓÂ©¦ ³ª¢ÌÂÊÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂÒÓ¿ÒÏ ¿ÕÖ
αποκαλύπτει ο Statskontoret  Éu¿ÒÊÏÖÏÑÈÂÎÊÒu¿ÖØÆÁÔØÎÏÖÈÊÂÓÊÖ
ÏÊÌÏÎÏuÊÌ¼ÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖÓÉÖ×ÐÑÂÖ ÉÓÐÒÉÓÕÎÓÊuÐÎÒÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂφούμενα φάρμακα είναι συνδεδεμένη με την εξέλιξη των γενόσημων
και των παράλληλων εισαγωγών και θα γινόταν έτσι ή αλλιώς και χωρίς
ÓÊÖÊÅÊÕÓÊÌÏÏÊ½ÒÆÊÖ¤¾ÒÉÖ ÂÑ¿ÍÏÏØÏÊuÆÈ®ÍÆÖÂÍØÒ¾ÅÆÖ¼×ÏØÎ¼ÎÂ
φρενήρη ανταγωνισμό μεταξύ τους, δεν έχουν μεγάλες διαφορές στις τιμές, ούτε στις υπηρεσίες.
²¼ÍÏÖ Ï4UBUTLPOUPSFUÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊÒÓÉÎÓÆÍÊÌ½ÓÏØÂÎÂÇÏÑ®
Statskontoret επισημαίνει στην τελική του αναφορά,¿ÓÊÏÊÇÂÑ
ότι οι φαρμακοποιοί και οι υπάλληλοι δεν έχουν επωφεληθεί πραγματικά από τις
ιδιωτικοποιήσεις, ούτε στο εισόδημά τους ούτε στην καριέρα τους. Ο ορÈÂÎÊÒu¿ÖÌÍÆ¾ÎÏÎÓÂÖÓÉÎ¼ÑÆØÎ®ÓÏØÓ¼ÍÏÖÓÏØ Ñ¿ÓÆÊÎÆÒØÒÓ®ÒÆÊÖ 
τόσο για να τονωθεί ο ανταγωνισμός και να μειωθούν οι τιμές, όσο και
για να βελτιωθεί η ποιότητα ορισμένων υπηρεσιών, ώστε να διασφαλιστεί μια πιο δίκαιη κατανομή των φαρμακείων κατά μήκος της χώρας.
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Έρευνα: Τρόποι
εξέλιξης για την
καλύτερη ικανοποίηση των
πελατών
Πώς να κερδίσετε την εύνοια του πελάτη;
Μια μελέτη που έγινε από τον όμιλο $30*&, τον
§ÂÎÏØ®ÑÊÏÌÂÊÓÏªÆÃÑÏØ®ÑÊÏÓÏØÒÆ
πελάτες φαρμακείων, μπορεί να παρέχει χρήσιμες τακτικές στους φαρμακοποιούς και νέες
ιδέες για την ανάπτυξή τους. Μαθαίνουμε λοι¿Î¿ÓÊÑ®ÈuÂÓÊÓÏÓÕÎÆÍÂÓÐÎÅÆÎÃÑ¾σκουν το φαρμακείο αρκετά ελκυστικό ώστε
να ενθαρρύνει τις αγορές τους. Θεωρούν ότι
είναι σημαντικό ο χώρος να αποπνέει μια μοντέρνα και δυναμική εικόνα, εφαρμόζοντας τις
βασικές αρχές του σύγχρονου εμπορίου που
σχετίζονται με την υποδοχή, την ευγένεια της
ομάδας, τις βιτρίνες, τη διακόσμηση, τη συμβουλή, τις τιμές…
Παρόλο που η ευκολία πρόσβασης στο φαρμακείο παραμένει το πρώτο κριτήριο της προÓ¾uÉÒÉÖÈÊÂÓÏÓÕÎÆÍÂÓÐÎ ÓÏÑÏÓÊuÏÁÎÌØÑ¾ÕÖ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾Ï¤¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿
λοιπόν να γίνουν ενέργειες από το φαρμακείο
για δημιουργία πιστού πελατολογίου.

Αναζητώντας την ενσυναίσθηση

Τι είναι αυτό που ενθαρρύνει τον πελάτη να περάσει την πόρτα ενός φαρμακείου;
Αρχικά, «η ειλικρινής ενσυναίσθηση», όπως
ÓÏÎ¾ÙÆÊÓÏÓÕÎÂÓ¿uÕÎÓÉÖ¼ÑÆØÎÂÖ ÏØ
αποτελεί κύριο κριτήριο προτίμησης, περισσότερο και από τις ικανότητες του φαρμακοποιού
 ¦ÑÏÒuÏÎ½uÊÂÖÊÏÊÒ×ØÑ½ÖÅÊ®ÒÓÂÒÉÖ
των σχέσεων και ανθρώπινης προσέγγισης καÓ¼×ÆÊÓÏÓÕÎÂÂÎÓ½ÒÆÕÎ Âu¼ÒÕÖuÆÓ®ÓÉ
δυναμική πολιτική τιμών, που καταλαμβάνει το
ÓÕÎÄ½ÇÕÎ¤ÊÍ¼ÏÎ ÉÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉ
και η ελκυστικότητα μπορεί να επιτευχθεί από
τη γρήγορη εξυπηρέτηση, από την ελεύθερη
Ñ¿ÒÃÂÒÉÒÓÏ×ÐÑÏÐÍÉÒÉÖÈÊÂÓÂ©¦ ³ª¢
αλλά και δίνοντας τη δυνατότητα στον πελάτη να
κάνει παραγγελίες και μέσω ιντερνέτ.
Από τη στιγμή που θα ενεργοποιηθούν οι μηχανισμοί εκσυγχρονισμού και διαφοροποίησης,
ο φαρμακοποιός μπορεί να διευρύνει την προσφορά του σε υπηρεσίες υγείας, απαντώντας
ÒÓÊÖÑÏÒÅÏÌ¾ÆÖÓÏØÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÌ®ÓÕ
ÓÕÎÆÓÐÎ ÌÂÔÐÖÌÂÊÎÂÆÎÆÑÈÏÏÊ½ÒÆÊÓÊÖ
αγορές σε προϊόντα πρόληψης, οι οποίες σήμεÑÂÅØÒÓØ×ÐÖÂÏÓÆÍÏÁÎu¿ÎÏÓÏÓÕÎÍ¿γων για να επισκεφτεί κανείς ένα φαρμακείο.

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

43

ȅȚįȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣʌİʌĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢĮʌȠțĲȠȪȞ
İʌȚįȘȝȚțȐȤĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȐȆȫȢșĮĲȚȢĮȞĲȚȝİĲȦʌȓıȠȣȝİ
Γεράσιμος Ι. Μάντζαρης
.% 1I% "("' ÊÆØÔØÎÓ½Ö¢ÂÒÓÑÆÎÓÆÑÏÍÏÈÊÌ½Ö¨ÍÊÎÊÌ½Ö
¯¢d¤ØÂÈÈÆÍÊÒu¿Öj
Η ΣΥΧΝΟΤΗΤΑ ΤΟΥΣ ΕΙΝΑΙ ΜΕΓΑΛΗ
ΚΑΙ ΑΥΞΑΝΕΤΑΙ ΣΥΝΕΧΩΣ
²ÏÆÑ¾ÏØÓÕÎ¤ØÑÕÂ¾ÕÎÆuÇÂÎ¾ζει μια φορά το μήνα οπισθοστερνικό και
επιγαστρικό «καύσο» (καούρα), μετεωρισμό, δυσκοιλιότητα ή οξεία διάρροια.
ÏÒÏÒÓ¿ÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÆÈÌÂÔÊÒÓÏÁÎ
χρόνιες λειτουργικές παθήσεις του πεπτικού, με συχνότερες το Σύνδρομο Ευερέθιστου Εντέρου (ΣΕΕ) και τη δυσπεψία χωρίς έλκος²ÂÂ¾ÓÊÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊ®ντα αμιγώς νοσολογικά. Προκαλούνται
ή επιδεινώνονται από ανθυγιεινούς τρόπους ζωής (εξεζητημένες δίαιτες, κάπνιÒuÂ ÒÓÑÆÖ Â×ØÒÂÑÌ¾Â Ì® ®È×ÏÖÌÂÊ
καταθλιπτικές αντιδράσεις. Οι λειτουργικές παθήσεις ενώ δεν επιφέρουν οργανικές βλάβες στον πάσχοντα αποσαθρώνουν την προσωπική και επαγγελuÂÓÊÌ½ÓÏØÙÕ½ºuÕÖ u¿ÍÊÖÓÏÓÕÎ
περιπτώσεων διαγιγνώσκεται και ακόμη
λιγότερες αντιμετωπίζονται ορθά θεραπευτικά από τον Ιατρικό κόσμο.
Λειτουργική δυσκοιλιότητα
Θεραπεία πρώτης γραμμής είναι ο
εμπλουτισμός της διατροφής με φυτιÌ¼Ö¾ÎÆÖÌÂÊÇØÒÊÌ®ÆØÃÊÏÓÊÌ®¤®ÎÅÆÎ
επαρκούν, χορηγούνται συμπληρώματα φυτικών (διαλυτών-αδιάλυτων) ινών.
Ως επόμενο βήμα χορηγούνται ωσμωτικά υπακτικά με επαρκή λήψη νερού,
που είναι ασφαλή φάρμακα. Αν και το
μέτρο αυτό δεν αποδώσει συστήνεται η

χορήγηση με Ιατρική συνταγή διεγερτικών υπακτικών που δρουν ενεργοποιώντας τον εντερικό περισταλτισμό.
Οπισθοστερνικός και επιγαστρικός
καύσος
¦ÈÂÒÓÑÏÏÊÒÏÇÂÈÊÌ½ÂÍÊÎÅÑ¿uÉÒÉÈ¾ÎÆται αντιληπτή σαν αναγωγή ξινών υγρών
στο στόμα ή ως έντονο οπισθοστερνικό
κάψιμο. Ο επιγαστρικός καύσος είναι αίσθημα καούρας στο επιγάστριο. Ασθενείς
ÊÅ¾ÕÖ®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ uÆ×Ñ¿ÎÊÂÂλινδρόμηση ή δυσπεψία πρέπει να διερευνώνται ενδοσκοπικά. Νέα άτομα με
περιστασιακά, μη επιδεινούμενα ενοχλήματα, ασθενείς χωρίς οργανική νόσο
στην ενδοσκόπηση και όσοι προορίζονται
για γαστροσκόπηση θα ανακουφιστούν
®uÆÒÂuÆÂÍÈÊÎÊÌ®ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ²ÂÒÌÆØάσματα αυτά είναι ασφαλή και δεν καλύπτουν τα ευρήματα της ενδοσκόπησης.
Μετεωρισμός
Ο μετεωρισμός είναι συχνό σύμπτωμα
που προκαλεί δυσφορία, ψυχολογική επιβάρυνση και ενοχικά αισθήματα. Οφείλεται σε διάφορα αίτια, ανατομικά, διαταραχές της χλωρίδας, διαιτητικές συνήθειÆÖ ÄØ×ÏÍÏÈÊÌ® ÌÍ¤ÆÊÅ½ÅÆÎØ®Ñ×ÆÊ
συγκεκριμένη φαρμακευτική θεραπεία
μια πρακτική και διαδεδομένη, «εμπειρική» θεραπευτική προσέγγιση συνίσταται
στη συνδυαστική χορήγηση ουσιών που
eÑÏÒÑÏÇÏÁÎkÂ¼ÑÊÂ ×ÒÊuÆÔÊÌ¿ÎÉ 

και προβιοτικών (prebiotics, πχ ινουλίÎÉÖ ÏØÅÑÏØÎÆÎÊÒ×ØÓÊÌ®ÓÉÖÂÏÌÂτάστασης της υγιούς εντερικής χλωρίδας, ώστε διατηρείται σε ύφεση.
Διάρροια
¦ÏËÆ¾ÂÅÊ®ÑÑÏÊÂÂ¿ÓÏÌÉÒØÎ½ÔÕÖÆÎÓÆρικών παθογόνων και των τοξινών τους
×ÅÊ®ÑÑÏÊÂÓÂËÊÅÊÕÓÐÎ ÔÆÑÂÆÁÆÓÂÊ
συνήθως εμπειρικά με προσροφητικές
ουσίες, όπως π.χ. ο σμεκτίτης, που παγιδεύει μικροοργανισμούς και τις τοξίνες
τους, και ηλεκτρολυτικά διαλύματα γλυκόζης για την αποκατάσταση των απωλειών.
¦ÂÍ¿ÈÊÒÓÉ×Ñ½ÒÉ½ØÆÑÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÍÏÆραμίδης ενέχει κινδύνους εντερικής παÑ¼ÒÆÕÖÌÂÊÓÏËÊÌÏÁuÆÈÂÌ¿ÍÏØ¦×ÏÑ½γηση αντιβιοτικών δεν ενδείκνυται πλην
των άλλων επειδή αν η διάρροια οφείλεται στην E. coli 0157 μπορεί να εμφανισθεί
σύνδρομο αιμόλυσης-ουραιμίας. Ίδια θεραπεία μπορεί να δοθεί και σε ασθενείς
uÆ×Ñ¿ÎÊÂÅÊ®ÑÑÏÊÂÂ¿ ¤¤
Ο ρόλος του φαρμακοποιού
Οι Φαρμακοποιοί είναι αδιάρρηκτος κρίÌÏÖÈÊÂÓÑÐÎuÆÂÒÔÆÎÆ¾Ö¤ÊÒÉuÂ¾ÎÏØÎ
στον ασθενή τη σωστή λήψη και τις ανεÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖ Øχνά χρειάζεται να προσανατολίζουν τον
ασθενή να επιλέξει ορθά την Ιατρική ειÅÊÌ¿ÓÉÓÂÏØÔÂÓÏØÖÂÎÂÍ®ÃÆÊ ÓÊÖÍÆÊτουργικές παθήσεις του πεπτικού ο ενημερωμένος Φαρμακοποιός μπορεί με
διακριτικές ερωτήσεις να προσφέρει
σημαντικές λύσεις στον πάσχοντα βοηθώντας τον να ανακουφιστεί προσωρινά από τα συμπτώματα μέχρι να δει
τον ιατρό.

1. Gastro-intestinal symptoms are still common in general Western population. Van Kerkohven L. e.a. Neth J Med, 2008 Jan; 66(1): 18-22.
2. Prevalence and impact of upper gastrointestinal symptoms in the Canadian population: findings from the DIGEST study. Domestic/ International
Gastroenterology Surveillance Study. Tougas G. et al. Am J Gastroenterol. 1999 Oct; 94(10) : 2845-54.
3. Prevalence and socioeconomic impaxt of upper gastrointestinal disorders in the United States: results of the US Upper Gastrointestinal Study. Camilleri
M. et al., Clin Gastroenterol Hepatol, 2005 Jun., 3(6): 543-52.
4. Prevalence of upper gastrointestinal symptoms in the general population: a systematic review. Heading RC et al., Scand J Gastroenterol Suppl., 1999;
231: 3-8.
5. Epidemiological trends of functional gastrointestinal disorders. Gschossmann JM et al., Dig Dis 2001; 19(3): 189-94.
6. Sex hormones in the modulation of irritable bowel syndrome. Mulak A. et al., World J Gastroenterol, 2014 March 14; 20(10) : 2433- 2448.
7. Quality of life in patients with upper gastrointestinal symptoms: results from the Domestic/ International Gastroenterology Surveillance Study (DIGEST).
Enck H et al., Scand J Gastroenterol Suppl 1999; 231: 48-54.
8. Quality of life: a reflection of symptoms and concerns. Glise H et al., Scand J Gastroenterol Suppl 1996; 221: 14-7
9. Relationship between upper gastrointestinal symptoms and lifestyle, psychosocial factors and co morbidity in the general population: results from the
Domestic / International Gastroenterology Surveillance Study (DIGEST). Stanghellivi V. et al., Scand J Gastroenterol Suppl 1999; 231: 29-37.
10. Stress and the gut: pathophysiology, clinical consequences, diagnostic approach and treatment options. Konturek PC et al., J Physiol Pharmacol 2011
Dec; 62(6): 591-9.
11. Effect of high fat-diet and obesity on gastrointestinal motility. Mushref MA et al., Ann Transl Med 2013 Jul 1; 1(2):14.
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Æ¼ÎÂÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ¿ÍÏÌÂÊÊÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ ÏÊ
τιμές και οι προσφορές των παραφαρμακευτικών
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂÍÍ®ÌÂÊÓÕÎ©¦ ³ª¢ÇÂÑu®ÌÕÎ 
αποτελούν ένα αναμφισβήτητο μοχλό για να
προσελκύσουν πελάτες. Αλλά προσοχή, η μείωση
των τιμών δεν θα πρέπει να θέσει σε κίνδυνο τις
ιδιαίτερα ευαίσθητες ισορροπίες των οικονομικών
του σημερινού φαρμακείου!
²ÊÑ¼ÆÊÎÂÌ®ÎÏØuÆ
ÓÏÂÑ¿ÎÂÇÊ¼ÑÕuÂÔÂÃÑÆ¾ÓÆ¿ÍÆÖÓÊÖÍÁÒÆÊÖÈÊÂ
να «καλλιεργείστε» την ελκυστικότητά σας, ώστε
να γίνετε ανταγωνιστικοί σε τιμές και προσφορές.

ù

α τελευταία χρόνια με την κρίση, το φαρμακείο βρέθηκε
εκτεθειμένο σε ανταγωνισμό
στα παραφαρμακευτικά προÚ¿ÎÓÂ ÏÍÁÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÂÍÊ®²Â
δερμοκαλλυντικά μπήκαν στα καταστήματα καλλυντικών εδώ και αρκετά χρόνια, αλλά τα μερίδια τους ήταν αμελητέα σε σχέση με αυτά των φαρμακείων.
²Â×Ñ¿ÎÊÂ¿uÕÖÓÉÖÌÑ¾ÒÉÖ uÆÓÉuÆ¾ωση της αγοραστικής δύναμης των καταναλωτών και την αύξηση τέτοιων καταστημάτων σε μεγάλα αστικά κέντρα,
με τις δελεαστικές εκπτώσεις τους κερδίζουν συνεχώς μερίδια. Ας μην αναφερθούμε στο γεγονός ότι τα καταστήuÂÓÂÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÂÎÏÊÌÓ®ÓÏ ®ÃÃÂÓÏ ÓÉ
μέρα που οι περισσότεροι εργαζόμενοι
και δυνητικοί καταναλωτές μπορούν να
πάνε για αγορές.
²ÆÍÆØÓÂ¾ÂÂÆÍÆØÔÆÑÐÔÉÌÆÌÂÊÉÂÏκλειστική πώληση από τα φαρμακεία και
ορισμένων βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής, ενώ τα γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας στο S/M είναι γεγονός.
Πολλοί φοβούνται όμως ότι έπεται συÎ¼×ÆÊÂÌÂÊuÆÓÂ©¦ ³ª¢
¤ÅÐÎÂÓÏÎ¾ÒÏØuÆ¿ÓÊÉÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÕÎÓÊuÐÎÓÕÎ©¦ ³ª¢dÆÊÃ®ÍÍÆÊj
πλέον στα φαρμακεία να έχουν ανταγωνιστικές τιμές, όπως συμβαίνει σε όλα τα

ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÉÖ¤ØÑÐÉÖ¿ÏØÓÂ©¦ ³ª¢ÅÆÎ¼×ÏØÎÅÊÂÓ¾uÉÒÉ²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
που θα αρνηθεί να το κάνει, ρισκάρει να
δει τον πελάτη του να αγοράζει από άλλο
φαρμακείο και εκεί να εκτελεί συγχρόνως και τις συνταγές του.
ºÍÏÊÏÊÆÊÅÊÌÏ¾ÓÏÎ¾ÙÏØÎ¿ÓÊÉ²§©¦Æ¾ναι ένας βασικός μοχλός για πιστό πελατολόγιο!
¶ÑÆØÎÆÖÅÆ¾×ÎÏØÎ¿ÓÊÓÏÓÕÎÆÍÂτών αναζητούν την ισορροπία μεταξύ τιu½ÖÌÂÊÏÊ¿ÓÉÓÂÖ ÓÏÂÈÏÑ®ÙÏØÎuÆ
γνώμονα τη μάρκα και όχι την τιμή και
Ó¼ÍÏÖÓÏØ¿ÍÏÊÏÂÈÏÑ®ÙÏØÎuÆ
γνώμονα μόνο την τιμή!
Για παράδειγμα, τα κινέζικα καταστήματα
την εποχή της ευημερίας άνοιγαν σωρηδόν αλλά με την έναρξη της κρίσης κλείÎÏØÎÓÏ¼ÎÂuÆÓ®ÓÏ®ÍÍÏµÑÂÉ²§©¦ÈÊÂ
ÓÏØÖ¶ÍÍÉÎÆÖ½ÈÆÎÊÌ¿ÓÆÑÂÈÊÂÓÏØÖØτικούς δεν είναι πάντα η πρώτη προτεραιότητα, αλλά φαίνεται ότι κυριαρχεί το
“value for NPOFZ”.

Κάντε μια έρευνα
του ανταγωνισμού

1

Επικεντρωθείτε σε προϊόντα που είναι
«ευαίσθητα» στη τιμή.
ÊÆÑÆØÎ½ÒÓÆÓÊÖÓÊu¼ÖÒÆ®ÍÍÂÇÂÑuÂκεία και ίσως και σε άλλα καταστήματα που είναι σε μια ευρύτερη αγοραστιÌ½ÙÐÎÉÓÉÖÆÑÊÏ×½ÖÒÂÖ ØÈÌÑ¾ÎÆÓÆ
τις τιμές σε προϊόντα που είναι «ευαίσθητα» στην τιμή, δηλαδή σε προϊόντα
leaders της αγοράς που κάνουν πωλήσεις σε πολλά τεμάχια όπως: καθαριστικά προσώπου για την ακμή, αντηλιακά, προϊόντα για το αδυνάτισμα, προϊόντα υγιεινής για βρέφη, σαμπουάν για
την τριχόπτωση... κ.ά.
Æ¾ÓÆÓÊÌ®ÎÏØÎÏÊ®ÍÍÏÊÈÊÂØÓ®ÓÂÑÏϊόντα, στέλνοντας από καιρού εις καιρό
κάποιον δικό σας που δεν τον γνωρίζουν οι ανταγωνιστές σας, να κάνει δήθεν αγορές, ώστε να διερευνήσει την πολιτική τιμών τους.
Για παράδειγμα τα δίκτυα φαρμακείων
που έχουν μια στρατηγική τιμών λόγω
ομαδοποιημένων αγορών, έχουν μελετήσει προηγουμένως την υπάρχουσα
κατάσταση των τιμών, προσφορών και
εκπτώσεων, ώστε να εξασφαλίσουν για
το φαρμακείο ανταγωνιστικές τιμές και
ÅÐÑÂ uÆÓÊÖÌ®ÑÓÆÖÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖ ÂÍÍ®
και ένα επαρκές περιθώριο κέρδους.



Μειωμένες τιμές
αλλά με μέτρο

Όχι έντονη επιθετικότητα
Για να δομήσει σωστά την πολιτική τιμών, κάθε φαρμακοποιός θα πρέπει να
προσδιορίσει:
i τι εικόνα θέλει να περάσει στους πελάτες του,
i τι θέλει να πετύχει και πως.
Φυσικά ο καθένας έχει τη δική του ιδιαιτερότητα για να τοποθετηθεί στο θέμα
αυτό.

Φυσικά δεν προτείνουμε να μετατρέψουμε το φαρμακείο σε ένα κατάστημα discount.
¦ÒÉuÆÑÊÎ½Ñ¿ÌÍÉÒÉ¿uÕÖÆ¾ÎÂÊÎÂ
έχουμε μεν ελκυστικές τιμές, χωρίς να
ξοδεύουμε όλο το μικτό μας κέρδος.
Æ¾ÓÆÂÑÂÌ®ÓÕÓÊÒÂÖÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆ
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³®Ñ×ÏØÎÑÏÇ¾ÍÆÌÓÐÒÆÕÎ«μέτρια επιθετική», «επιθετική», «πολύ
επιθετική».

σεις ή σε περιόδους που υπάρχει μια
έντονη διαφημιστική καμπάνια στο κοινό για το προϊόν.

Το πρώτο, «μέτρια επιθετική πολιτική
τιμών», αρμόζει στα περισσότερα φαρμακεία που είναι συνήθως συνοικιακά
σε αστικά κέντρα ή σε μικρές επαρχιαÌ¼Ö¿ÍÆÊÖ ÏØ¼×ÏØÎÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ
μερίδιο σε προϊόντα εκτός συνταγογραφούμενου φαρμάκου και με ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που πλαισιώνεται κυρίως από πιο μεγάλα φαρμακεία, χωρίς να έχουν κοντά τους φαρμακεία που
κάνουν συνεχώς προσφορές και μεγάλες
ÆÌÓÐÒÆÊÖ ¤ÅÐ Ï
στόχος είναι να υπάρχουν ενδιαφέρουσες
τιμές σε προϊόντα «ευαίσθητα» στην τιμή. Για να
το πετύχουμε αυτό θα πρέπει να ξεÆÑ®ÒÏØuÆÓÏ¿ÑÊÏÓÏØÌÂÊ®ÎÕ Â¿
τη μέση τιμή των ανταγωνιστών μας σ’
αυτά τα προϊόντα. Αντίθετα για τα υπόλοιπα προϊόντα θα πρέπει να διατηρήσουμε ένα πιο «άνετο» περιθώριο κέρδους
χωρίς εκπτώσεις, που θα μας επιτρέψει,
στο σύνολο των παραφαρμακευτικών
προϊόντων, να διατηρήσουμε ένα μέσο
¿ÑÏuÊÌÓ¿ÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖ

Φυσικά, δεν πρέπει να ξεχνάμε ότι ένας
άλλος παράγοντας, εκτός της τιμής, που
παίζει σημαντικό ρόλο για να γίνει ένα
φαρμακείο ελκυστικό στον καταναλωτή, είναι η συμβουλή προς τον πελάτη.
ÆÓÆÍÊÌ½ÂÎ®ÍØÒÉÂØÓ¿ÏØÒÓÏ×ÆÁÏØμε είναι ο πελάτης να πάρει και την καλύτερη τιμή, αλλά και τις σωστές οδηγίες και συμβουλές, ώστε να είναι ικανοποιημένος και να μείνει πιστός στο φαρμακείο μας.

Το δεύτερο, «επιθετική πολιτική τιμών», αρμόζει σε φαρμακεία κεντρικά, σε αστικά ή επαρχιακά κέντρα, που
¼×ÏØÎÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÌÂÓÂÎÏu½ÒÆ
προϊόντα εκτός συνταγογραφούμενου
φαρμάκου και με ένα ανταγωνιστικό περιβάλλον που πλαισιώνεται από πιο μεγάλα φαρμακεία, χωρίς να έχουν κοντά
τους φαρμακεία που κάνουν συνεχώς
ÑÏÒÇÏÑ¼ÖÌÂÊuÆÈ®ÍÆÖÆÌÓÐÒÆÊÖ¤ÅÐ
ο στόχος είναι, σε προϊόντα «ευαίσθητα» στη τιμή, να υπάρχουν χαμηλές τιu¼ÖÒÓÏ¿ÑÊÏÓÏØÌÂÊ®ÎÕ Â¿ÓÉ
μέση τιμή των ανταγωνιστών. Όσο αφορά για τα υπόλοιπα, θα πρέπει να έχουνε τιμές χαμηλότερες της προτεινόμενης
ÓÊu½ÖÌÂÓÂÍ¿ÈÏØÌÂÓ®ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ
ÆÂØÓ½ÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÓÏÂÑÂÇ®ÑuÂκο θα πρέπει να έχει ένα μικτό περιθώÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖÂ¿ u¼ÒÂÒÓÏÏÏ¾Ï
θα υπάρχουν φυσικά και προϊόντα που
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ÔÂ¼×ÏØÎÌ®ÓÕÂ¿ÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖ ¿ÕÖÂÎÓÉÍÊÂÌ® ÂÅØÎÂÓÊÒÓÊÌ® 
Τέλος το τρίτο προφίλ «πολύ επιθετική πολιτική τιμών», αρμόζει σε φαρμακεία που έχουν κοντά τους φαρμακεία
που κάνουν πολύ μεγάλες εκπτώσεις και
προσφορές συνεχώς, καθώς και αλυσίÅÆÖÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ½ÂÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â Æ
αυτή τη περίπτωση τα προϊόντα «ευαίσθητα» στην τιμή, έχουν συνήθως πολύ
μικρά περιθώρια κέρδους. Όσο αφορά
για τα υπόλοιπα προϊόντα, οι τιμές κατεβαίνουν και εδώ στα περισσότερα μέχρι
ÌÂÊ ÌÂÊÓÏÓÆÍÊÌ¿ÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖÌØuÂ¾ÎÆÓÂÊÂ¿ÊÂÌ®ÔÆ
κατηγορία εφαρμόζονται συντελεστές με
στόχο να υπάρχουν πολύ ενδιαφέρουσες
τιμές για τα προϊόντα «ευαίσθητα» στην
τιμή και φυσικά θα πρέπει να αντισταθμιστούν τα περιθώρια κέρδους από τα
υπόλοιπα προϊόντα, όπου ο παράγοντας
τιμή δεν είναι τόσο σημαντικός.
Πολλά πλέον φαρμακεία αρχίζουν να
έχουν ανταγωνιστικές τιμές στα best
sellers προϊόντα και κατά καιρούς κάνουν προσφορές εποχιακές, σε κατηγορίες που παίρνουν από τις εταιρείες-προμηθευτές πολύ υψηλές εκπτώ-
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ΜΑΡΤΥΡ
ΡΙΑ από τον κ. Σαμαρά Σπύρο,
μεε φαρμακείο στην Αθήνα

Μην αμελήσετε την εμφανή σήμανση
Με στόχο η χαμηλή τιμή να γίνεται άμεσα αντιληπτή από τον πελάτη, θα πρέπει να δραστηριοποιηθούμε σε όλους
τους τομείς του merchandising. Πρέπει
να φροντίσουμε να υπάρχουν ράφια και
®ÍÍÂ¼ÊÍÂÆÊÅÊÌ®ÈÊÂÓÊÖÑÏÃÏÍ¼Ö¦
σήμανση της προσφοράς πρέπει να γίνεται εύκολα αντιληπτή με μια γρήγορη
ματιά του πελάτη στο χώρο. Προτείνουμε λοιπόν μια καρτολίνα σε ένα χρώμα
χαρτιού που να είναι ελκυστικό (κίτρινο
½Ñ®ÒÊÎÏ½Ì¿ÌÌÊÎÏ ÏØÔÂÂÎÂÈÑ®ÇÆÊ
την αρχική τιμή με μια μπάρα που τη διαγράφει και από κάτω με τη νέα τιμή μαζί
με ένα σλόγκαν που πουλάει. Οι προσφορές του τύπου «σε κάθε προϊόν, το δεύτερο στη μισή τιμή» λειτουργούν επίσης
πολύ καλά.

Σλόγκαν που πουλάνε



«Καλλιεργήστε»
το όλο decor της
προσφοράς
Αξιοποιήστε τις προβολές
¤Ç¿ÒÏÎ¼×ÏØuÆÌÂÔÏÑ¾ÒÆÊÓÊÖÓÊu¼Ö ÂØÓ¿
που μένει είναι να τις επικοινωνήσουμε
στους πελάτες μας. Και αυτό το σημείο
χρειάζεται εμπειρία στην επικοινωνία.
Οι χαμηλές τιμές δεν έχουν αξία αν δεν
τις προβάλουμε σωστά.
Έννοιες όπως «υπηρεσία», «πληροφόρηση», «ευχαρίστηση» κατά τη διάρκεια
των αγορών, ενισχύουν την ικανοποίηση
ÓÏØÆÍ®ÓÉ¤¾ÒÉÖ ×ÕÑ¾ÖÓÉÎÆuÇÂÎ½
θέση των προϊόντων στο ράφι, και χωρίς τη ξεκάθαρη ανακοίνωση της χαμηλής τιμής για το προϊόν, ο πελάτης δεν θα
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έχει την αίσθηση ότι πρόκειται για μια ελκυστική πρόταση.
Παράλληλα η έννοια της τιμής πρέπει
να συνδέεται με την κατάλληλη προβοÍ½ÒÓÏÒÉuÆ¾ÏÐÍÉÒÉÖ ÉuÂÎÓÊÌ¿Æ¾ÎÂÊ
να αναδείξουμε τα προϊόντα σε προσφορά, δημιουργώντας έναν μεγάλο όγκο
τεμαχίων, σε ένα σημείο πολύ εμφανές
και σε ένα έπιπλο ειδικό για προβολές.
¤ÌÆ¾ÎÏÏØÒØÎÊÒÓÏÁÎÏÊÆÊÅÊÌÏ¾Æ¾ÎÂÊÎÂ
μην έχουμε συνέχεια τις ίδιες προσφορές. Έτσι μπορούμε κάθε μήνα να επιλέγουμε τέσσερα ή πέντε προϊόντα που
ζητούνται πολύ και έχουν και μια σχέση
με την εποχή, για να δημιουργήσουμε
uÊÂÑÏÃÏÍ½ ÆÂØÓ®ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾uÂÒÓÆÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÌ®ÓÕ
από τις προτεινόμενες τιμές τις αγοράς.

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Μην αμελήσετε την έννοια των υπηρεσιών σας
Οι υπηρεσίες αποτελούν παράλληλα
για το φαρμακείο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Φροντίζοντας την εγκάρδια υποδοχή, την
διαθεσιμότητα σας σε κάθε πρόβλημα
υγείας και ομορφιάς, την ανάδειξη της
επιστημοσύνης σας σε κάθε συμβουλή,
κερδίζουμε αναμφισβήτητα τον πελάτη.
Αλλά σήμερα πλέον, όλα αυτά πάνε πακέτο και με τις ελκυστικές τιμές!



Καρπωθείτε στο
μέγιστο

Ενισχύστε τα παραφάρμακα και τα OTC
Αν πραγματικά εφαρμόσετε όλα τα παραπάνω, να είστε σίγουροι ότι σε πολύ
σύντομο χρονικό διάστημα θα αλλάξετε
την εικόνα του φαρμακείου σας και θα
αυξήσετε τις πωλήσεις σας στα παραÇ®ÑuÂÌÂÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ®ÎÕÂ¿
παρόλο που το περιθώριο κέρδους σας

¢ª§¤±©¢

uÏÑÆ¾ÎÂ¼ÒÆÊÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÌÂÓ®
Αλλά δεν είναι μόνο αυτό!
Θα τραβήξετε και περισσότερους πελάτες οι οποίοι θα γίνουν πιστοί στο φαρμακείο σας.
Φυσικά σε φαρμακεία που κάνουν πολύ
μεγάλες εκπτώσεις του τύπου «επιθετικές» ή «πολύ επιθετικές», η αύξηση
του τζίρου είναι πολύ μεγαλύτερη, αλλά
και ο μέσος όρος του περιθωρίου κέρÅÏØÖÌÂÓÆÃÂ¾ÎÆÊÂÊÒÔÉÓ®¤ÅÐ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ
προσοχή, διότι αν το περιθώριο κέρδους
δεν καλύπτει τις ανάγκες του φαρμακείου σε πάγια έξοδα και ρευστότητα, τότε
ÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂÆ¾ÎÂÊÂÏÓØ×Éu¼ÎÉ ÆÂØÓ¼Ö
τις περιπτώσεις των μεγάλων εκπτώσεων, μόνο τα πολύ μεγάλα φαρμακεία
που έχουν μια μεγάλη διαπραγματευτική
ικανότητα με τους προμηθευτές και μεγάλη καθημερινή προσέλευση πελατών
®ÎÕÂ¿ÓÉÎÉu¼ÑÂ uÏÑÏÁÎÎÂ
δραστηριοποιηθούν. Φυσικά μια τέτοια
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÔÂÂÏÅÐÒÆÊÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ
έως 8 μήνες αργότερα και θα φανούν τα
αποτελέσματα της στη μεγαλύτερη προσέλκυση και πιστότητα της πελατείας.
Για όλους τους παραπάνω λόγους, η πολιτική τιμών και εκπτώσεων είναι μια
παρτίδα πόκερ, γιατί δεν ξέρετε και πως
θα αντιδράσουν οι ανταγωνιστές σας.
Οι ειδικοί όμως συνηγορούν ότι στις περισσότερες των περιπτώσεων αξίζει τον
κόπο να την τολμήστε.
¤ÌÆ¾ÎÏÏØÆ¾ÎÂÊÒÉuÂντικό είναι, να φροντίζετε να δείχνετε στους
πελάτες
σας με
όλα τα
μέσα επικοινωνίας
που διαθέτετε (βιτρίνα,
προβολές, μηνύuÂÓÂÒÓÊÖÏÔ¿ÎÆÖ ¿ÓÊ®ντα κάτι δελεαστικό υπάρχει στο φαρμακείο σας για
αυτούς.
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Αν και η ΤΙΜΗ δεν είναι το παν,
Τίποτε δεν κιννείται χωρίς τη δελεαστική ΤΙΜΗ
σήμερα!



Καλλιεργείστε
συνεργασίες

με άλλους συναδέλφους
Πάλι τα ίδια θα λέμε θα μου πείτε!
Και όμως εμείς θα τα λέμε, γιατί οι συνεργασίες είναι μια λύση σωτηρίας σε
αυτά που ήρθαν και σε αυτά που έρχονται...!
¦ÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÑÏÓÆÑÂÊότητα για πολλά φαρμακεία στη στρατηγική των ομαδικών αγορών τους, για να
μπορούν να πετυχαίνουν καλύτερες κλίμακες εκπτώσεων, αλλά και όχι μόνο.
Προσοχή όμως!²Ï¿ÓÊÂÈ¿ÑÂÒÂÌÂÍÁÓÆρα δεν αρκεί από μόνο του για να πουλήσω, αν δεν εφαρμόσω τα παραπάÎÕ ÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ÆÑ¾ÓÕÒÉ ÔÂÅÕ
τα προϊόντα μου να «αναπαύονται» στα
ράφια μου. 

¢¯¢³ ¤§

ĕėĐāĐĖĉėđċ

îĆĈēĔāėČĕìĐĐāĉĆĕ
ĆĔēĘĖĎāċĊĎ
(ĎĚĊĎĔČĆėĎďĂĕ(ĘďĆĎĔĄĊĕ
²ÏÎÂÂÌÏÁÖÓÉÎ®ÏÄÉ
μιας μεγάλης εταιρείας
για την αγορά στην
¤ÍÍ®ÅÂÌÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ
για το κανάλι του
φαρμακείου του σήμερα
και για τις προοπτικές
του, είναι μια αισιόδοξη
πρόβλεψη για το μέλλον.
Αυτή την ευκαιρία μας
¼ÅÕÒÆÉÊÆØÔÁÎÕÎ
ÁuÃÏØÍÏÖÓÉÖ
Pharmathen
κ. ΝΕΛΛΗ ΚΑΤΣΟΥ
με την παρακάτω
συνέντευξή της.
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ĕėĐāĐĖĉėđċ

PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Πείτε μας λίγα λόγια για τη
Pharmathen και την πορεία της στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό.
ΝΕΛΛΗ ΚΑΤΣΟΥ:¦PHARMATHEN που
Ç¼ÓÏÖÒØuÍÉÑÐÎÆÊ×Ñ¿ÎÊÂÂ¿ÓÉÎ
¾ÅÑØÒÉÓÉÖ Æ¾ÎÂÊuÊÂÂuÊÈÐÖ¤ÍÍÉÎÊκή Φαρμακοβιομηχανία με παγκόσμια
εδραιωμένο κύρος.
ÆÍ®ÓÆÖÓÉÖÏÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖªÂÑμακοβιομηχανίες του κόσμου.
Ποια όμως είναι τα στοιχεία που τη χαρακτηρίζουν αλλά και τη διαφοροποιούν :
¤¾ÎÂÊuÊÂÂ¿ÓÊÖÓÂ×ÁÓÆÑÂÂÎÂÓØÒÒ¿uÆÎÆÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÂÎÆËÂÑτήτως κλάδου.
ÊÂÔ¼ÓÆÊØÆÑÒÁÈ×ÑÏÎÂÆÑÆØÎÉÓÊÌ®
Ì¼ÎÓÑÂ ÌÂÊÑ¿ÓØÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼Ö
μονάδες.
¢ÏÓÆÍÆ¾ ÓÉuÏÎÂÅÊÌ½ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ 
πλήρως καθετοποιημένη φαρμακοβιομηχανία με εργαστήρια R&D α’ υλών
στη Θεσσαλονίκη και Ινδία.
Αποτελεί τον μεγαλύτερο ιδιωτικό φοÑ¼Â¶ÑÆØÎÂÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ uÆÒØÎÏÍÊÌ¼ÖÆÆÎÅÁÒÆÊÖÆÌÂÓÏuuØÑ¾ÕÎÆØÑÐ
στην Έρευνα ετησίως.
Βάσει των επενδύσεων της στην έρευνα
ÌÂÓ¼×ÆÊÓÉÎÉÔ¼ÒÉÂÎ®uÆÒÂÒÆ
Eυρωπαϊκές φαρμακοβιομηχανίες.
¤Ë®ÈÆÊ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÓÆ×ÎÏÈÎÕÒ¾ÂÒÆ×ÐÑÆÖÒÓÏÎÌ¿ÒuÏÌÂÊÒÓÊÖÉÆ¾ÑÏØÖ
Οι εξαγωγές της σήμερα ισοδυναμούν
uÆÓÏÓÕÎÒØÎÏÍÊÌÐÎÆËÂÈÕÈÐÎÓÉÖ
χώρας.
Μέσα στην κρίση έχει δημιουργήσει
®ÎÕÂ¿Î¼ÆÖÔ¼ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ 
με το συνολικό της δυναμικό να ανέρ×ÆÓÂÊÒÓÏØÖÆÑÈÂÙÏu¼ÎÏØÖ
ÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÖÓÏÎÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¿Ò×ÆÅÊÂÒu¿
της στο τρίπτυχο: Έρευνα – Εξωστρέφεια – Επενδύσεις, κατάφερε να αναÓÁËÆÊ¼ÎÂ¤ÍÍÉÎÊÌ¿uÏÎÓ¼ÍÏfÑ¿ÓØÏ
ÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ½ÖÂÎ®ÓØËÉÖ¦ÑÂÈÅÂ¾Â
αύξηση των μεγεθών της την τελευταία
ÆÓ¾ÂÂ¿ ÆÌÆØÑÐÓÏÒÓÂ
ÆÌÆØÑÐÓÏ ÆÊÃÆÃÂÊÐÎÆÊÓÉÎÆÊτυχημένη της πορεία.
P.M&E: Η Pharmathen είναι γνωστή
στον κόσμο της υγείας σαν μια φαρμακευτική εταιρεία. Ποιες νέες στρατηγικές υιοθέτησε τα τελευταία 2 χρόνια

¢¯¢³ ¤§

στο κανάλι του φαρμακείου και γιατί;
Ν.Κ: ¤¾uÂÒÓÆuÊÂÆÓÂÊÑÆ¾ÂÏØÅÆÎÆÇÉσυχάζει! Έχοντας δυναμική παρουσία
Ò×ÆÅ¿ÎÒÆ¿ÍÏÓÏÎÌ¿ÒuÏÌÂÊuÆÓÏ
του τζίρου μας να προέρχεται από εξαγωγές, θέσαμε ως στρατηγικό μας στόχο την αύξηση των επενδύσεων μας
ÌÂÊÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÉÖ¤ÍÍ®ÅÂÖ©ÊÂÂÈÏρά που παρ’ όλη τη συρρίκνωση της

õ
ûąēąĎĒĒčĞĔ
øğĆĒėďĒĔ
ĆĒċČĀĖĒĐ
ĎąĖąĐąďěĖĂ
ēĒĕĖąĖĉğĒĐĖąĔ
ĉĖčĔ
ēĒĖĀĕĉčĔĖĒė
ĞęčĞĐĒ
ĖċĐėćĉăąĖĒė
ąďďĀĎąč
ĖĒĉčĕĞĈċĀĖĒė
φαρμακευτικής δαπάνης, παρουσιάζει ακόμα επιχειρηματικές ευκαιρίες.
Ó¿×ÏÖuÂÖÆ¾ÎÂÊ u¼ÒÕÓÉÖÅÊÆÁÑØÎσης του προϊοντικού της χαρτοφυλακίου, η Pharmathen να γίνει συνώνυμο
του: Solution Provider (παρόχου λύσεÕÎ ÒÓÉÎ³ÈÆ¾ÂÑÆÒÃÆØÓ¼ÖuÂÖÉÊÂÓÑÊκή κοινότητα, οι συνάδελφοι φαρμακοποιοί και οι τελικοί καταναλωτές.
ÓÂÍÂ¾ÒÊÂÂØÓ½ÖÓÉÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½Ö¼ÈÊνε και το άνοιγμα μας στο κανάλι του

φαρμακείου, ένας χώρος γνώριμος κι
αγαπημένος, αφού ακόμα και η ιδέα της
ίδιας της Pharmathen ξεκίνησε από ένα
φαρμακείο. Ο ιδρυτής της, ο Νικόλαος
Κάτσος, ήταν φαρμακοποιός και ξεκίνησε την πορεία του ιδρύοντας το ΦαρμαÌÆ¾ÏÆ¾ÓÉÖÆÑÊÈÎÁÌÂÊÂÓÉÒ¾ÕÎ 
×Ñ¿ÎÊÂÑÊÎ¦ÅÆÁÓÆÑÉÈÆÎÊ® ÏÓÊÒu¼νη από το ίδιο μικρόβιο, αποτελείται επίσης από φαρμακοποιούς. Προσωπικά
δούλεψα πίσω από τον πάγκο του οικογενειακού φαρμακείου για πολλά χρόνια, και μπορώ να διαβλέπω τις αγωνίες και τις ανάγκες του φαρμακοποιού – επιχειρηματία.
Όραμα μας, σαν Pharmathen, είναι να
γίνουμε βασικοί προμηθευτές του φαρμακείου, προσφέροντας προϊόντα και
υπηρεσίες που συμβάλλουν στην αειφορία του, που σήμερα βάλλεται από παÎÓÏÁ²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÆÊÍ¼ÈÏØuÆÑÏσθέτουν αξία στο κανάλι και βοηθούν τον
σύγχρονο φαρμακοποιό να αντιμετωπίσει τη νέα τάξη πραγμάτων.
P.M&E: Ποιες πιστεύετε ότι είναι οι ιδιαιτερότητες του Ελληνικού φαρμακείου
στην προώθηση των προϊόντων ομορφιάς και στοματικής υγιεινής;
Ν.Κ: ¦ÂÎ®ÓØËÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÅÊαχρονικά, έχει μια ιδιομορφία που δεν
πρέπει να μας διαφεύγει. Βασίζεται στον
επιστημονικό αλλά και στον κοινωνικό του ρόλο. Πάνω εκεί οικοδομεί την
ÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ½ÓÏØÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÆÎ
πουλάει απλά «προϊόντα» αλλά «υπηρεσίες», παρέχοντας συμβουλές υγείας και
ÏuÏÑÇÊ®Ö²ÏÑÏÚ¿ÎÆ¾ÎÂÊÏØÒÊÂÒÓÊÌ®ÓÏ
όχημα για την επικοινωνία των υπηρεσιών αυτών.
°ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö ÁuÃÏØÍÏÖÃÏÉÔ®
τον καταναλωτή, προστατεύοντας με τις
προτάσεις του, όχι μόνο την υγεία του
αλλά και το εισόδημά του.
ÓÂÅØÎÂÓ®ÓÏØÒÉuÆ¾ÂÍÏÊ¿ÎÔÂuÏρούσα να πω ότι ο χώρος του Φαρμακείου με δεδομένη την ασφάλεια που
εμπνέει στον καταναλωτή, αλλά και τη
σχέση εμπιστοσύνης με τον επιστήμονα σύμβουλο, είναι ιδανικός χώρος για
την προώθηση προϊόντων ομορφιάς και
στοματικής υγιεινής.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÏÓÆÍÆ¾®ÍÍÕÒÓÆ¼ÎÂ
χώρο «απενεχοποιημένο» στη συνείδη-
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ση του καταναλωτή, άμεσα συνδεδεμέÎÏuÆÓÉÎØÈÆ¾Â¦ÑÏÒ¼ÍÆØÒÉÓÕÎÌÂταναλωτών στα φαρμακεία, δεν θα μειωθεί με την κρίση όπως στα άλλα καταÒÓ½uÂÓÂ²ÏÇ®ÑuÂÌÏÓÏ¼×ÏØÎÂÎ®ÈÌÉ
¿ÍÏÊ ÒÆ¿ÍÆÖÓÊÖÆÏ×¼Ö²ÏÇ®ÑuÂÌÏ
όμως, μετά τις αλλεπάλληλες μειώσεις
τιμών, δεν πρέπει να αποτελεί πλέον το
ÓÏØÓÙ¾ÑÏØÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÌÂÊÓÉÖ
κερδοφορίας της όπως ήταν μέχρι πρόÓÊÎÏÖ²ÏÒÓÏ¾×ÉuÂÍÏÊ¿ÎÆ¾ÎÂÊÓÏÇÂÑμακείο να κεφαλαιοποιήσει την ισχυρή
σχέση εμπιστοσύνης που έχει με τους
πελάτες του και στις κατηγορίες καλλυντικών και στοματικής υγιεινής, αλλά και
σε άλλες κατηγορίες παραφαρμακευτικών προϊόντων, «τραβώντας» ουσιαστικά πελάτες και από τα άλλα κανάλια διανομής. Έτσι θα μεγιστοποιήσει τις πωλήσεις του στις κατηγορίες που του αποφέρουν άμεσο κέρδος και ρευστότητα.
¤ÅÐÒÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÂ¾ÙÆÊÓÏÒÕÒÓ¿
περιβάλλον, με σύγχρονη αισθητική που
μπορεί να υποστηρίξει και να αναδείξει
τις ειδικές αυτές κατηγορίες. Πρωτοποριακές ενέργειες, που είδαμε πρόσφατα σε κάποια φαρμακεία, όπως η δημιουργία συμβουλευτικής ή θεραπευτικής
καμπίνας, έρχονται να ισχυροποιήσουν
τα παραπάνω και να υπερτονίσουν την
ανάγκη διαφοροποίησης.
ÓÂÂÅÁÎÂÓÂÒÉuÆ¾ÂÔÂÂÎÂÇ¼ÑÕÓÉuÉ
σωστή προβολή των προϊόντων στο σημείο, δυστυχώς στην πλειονότητα των
φαρμακείων. Ανεπαρκές merchandising και μη κατανοητή σήμανση στα ράφια, δεν διευκολύνουν την επιλογή του
πελάτη.
¦ÆÑÊ½ÈÉÒÉÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÒÓÏ×ÐÑÏ
είναι απαραίτητη και πρέπει να μπορεί
να γίνεται με τρόπο που ο πελάτης να
παραμένει περισσότερο στο κατάστημα
και να οδηγείται στην αγορά περισσότεÑÕÎÓÏØÆÎ¿ÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ¦ÍÂÎÔÂÒu¼νη προβολή των προσφορών και η κακή
αξιοποίηση του διαφημιστικού χώρου,
επίσης είναι καθοριστικοί παράγοντες.
Πόσες φορές δεν έχουμε μπει σε φαρμακεία με άπειρες σημάνσεις εκπτώσεων, διαφημιστικές καρτολίνες ή βιτρίνες
υπερφορτωμένες με αυτοκόλλητα που
όχι μόνο δεν περνούν κανένα μήνυμα
στον πελάτη, αλλά αντιθέτως του δημι-
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ÏØÑÈÏÁÎÒÁÈ×ØÒÉ
¤ÊÍ¼ÏÎ ÒÆ ÏÍÍ® ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÅÆÎ
υπάρχει σωστά εκπαιδευμένο προσωÊÌ¿¤¾ÎÂÊÂÅÁÎÂÓÏÎÍ¼ÏÎÏÇÂÑuÂÌÏποιός από μόνος του να μπορεί να εξυ-

äēąąąĔ
ĕąĐ3KDUPDWKHQ
ĉăĐąč
ĐąćăĐĒėĉ
ĆąĕčĎĒă
ēĒċČĉėĖāĔ
ĖĒėĘąēąĎĉăĒė
ēĒĕĘāēĒĐĖąĔ
ēĒĜĞĐĖąĎąč
ėċēĉĕăĉĔ
ĒėĕėĆĀďďĒėĐ
ĕĖċĐ
ąĉčĘĒēăąĖĒė
ĒėĕĂĉēą
ĆĀďďĉĖąč
ąĞąĐĖĒğ
πηρετεί άριστα τις ανάγκες των πελατών του σε τόσες διαφορετικές κατηγορίες. Φαρμακοϋπάλληλοι με γνώσεις
σε εξειδικευμένα προϊόντα, αισθητικοί
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με ολοκληρωμένες γνώσεις στα καλλυντικά φαρμακείου, αποτελούν επιτακτική ανάγκη για τη σωστή ανάπτυξη του
και την πολυπόθητη αύξηση τζίρου και
πελατολογίου.
Ιδιαίτερη σημασία πρέπει επίσης να δοθεί και στην ταχύτητα εξυπηρέτησης, με
διαφορετικό χώρο εξυπηρέτησης στον
πάγκο για τις κατηγορίες αυτές, αλλά και
διαφορετικό ταμείο, κάτι που δεν συναντάμε συχνά.
¤ÊÅÊÌ®ÈÊÂÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÓÏματικής υγιεινής, τα πράγματα είναι λίγο
αποθαρρυντικά ακόμα, γιατί είναι μια
κατηγορία που οι ίδιοι οι φαρμακοποιοί δεν έχουν πιστέψει στις δυνατότητες
της και στην ευκαιρία που υπάρχει στην
αγορά. Καταναλωτές με εξειδικευμένες
ανάγκες, αναζητούν σήμερα λύσεις που
δεν υπάρχουν στα super markets.. Καινοτόμες και ποιοτικές μάρκες όπως η
(VN,ÏØÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼
που προσφέρουν εξατομικευμένες λύσεις και μεγάλη κάλυψη αναγκών
στοματικής υγιεινής, μπορούν να προσελκύσουν νέο κόσμο στο κανάλι, που
είναι άλλωστε και το μεγάλο ζητούμενο.
P.M&E: Πώς συμπεριφέρεται πλέον
στη νέα εποχή ο καταναλωτής. Ποιες
οι απαιτήσεις του;
Ν.Κ: Ο σύγχρονος καταναλωτής είναι
πολύ καλύτερα ενημερωμένος, από ότι
παλαιότερα. Ξέρει τι ζητά και επιλέγει
πολύ πιο συνειδητά. Λόγω της ενημέρωσης αλλά και της νέας οικονομικής κατάστασης, επιζητά προϊόντα με τη βέλτιστη
σχέση ποιότητας – τιμής. Από πρόσφατη
¼ÑÆØÎÂÆ¾ÅÂuÆ¿ÓÊÓÏÓÕÎÌÂÓÂÎÂλωτών ελέγχουν τιμές και εναλλακτικές
λύσεις πριν οριστικοποιήσουν τη συναλλαγή τους. Γίνονται γενικά πιο απαιτητικοί στην παροχή υπηρεσιών και στην
αγορά προϊόντων.
Ο φαρμακοποιός κατά συνέπεια θα πρέπει να προσφέρει ποιοτικά προϊόντα, μεγάλο εύρος επιλογής, ανταγωνιστικές τιμές, ευχάριστο περιβάλλον και χαμόγεÍÏ¢ÍÍ®ÓÏÌØÑÊ¿ÓÆÑÏ²ÉÒØuÃÏØÍ½ÌÂÊ
καθοδήγηση της σωστής αγοράς, ώστε
να κτίσει πιστό πελατολόγιο και όχι ευκαιριακούς πελάτες που μπαίνουν σε
πλειοδοτικό διαγωνισμό με οδηγό την
τιμή και μόνον.
Όλα τα παραπάνω θα καθορίσουν και

ĕėĐāĐĖĉėđċ
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τη μετά-κρίση εποχή, καθώς ο καταναλωτής θα έχει γίνει ακόμα πιο απαιτητικός και το φαρμακείο θα πρέπει να έχει
καταφέρει να βρίσκεται ακόμα πιο κοντά του.
P.M&E: Διαβλέπετε ότι τώρα στη περίοδο κρίσης, οι καταναλωτές στρέφονται περισσότερο στο φαρμακείο για
να αναζητήσουν λύσεις για την ομορφιά τους ή τη στοματική τους υγεία
και γιατί;
Ν.Κ: ¤¾ÎÂÊÒÂÇ¼Ö¿ÓÊÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö
στρέφεται στο κανάλι φαρμακείου γιατί θέλει την προστιθέμενη υπηρεσία
της συμβουλής και νιώθει μεγαλύτεÑÉÂÒÇ®ÍÆÊÂÒÓÉÎÆÊÍÏÈ½ÓÏØ¤¾ÒÉÖ
λόγω κρίσης και μείωσης του μέσου εισοδήματος, έχει παρατηρηθεί μετατόπιση των καταναλωτών από τα καταστήματα καλλυντικών στα φαρμακεία για τα
προϊόντα ομορφιάς.
Με βάση όσα προανέφερα, αρκετά φαρμακεία προσφέρουν και το σωστό περιβάλλον και τη συμβουλή, αλλά και ένα
μεγάλο εύρος προϊόντων ομορφιάς και
στοματικής υγιεινής που δεν έχουν να
ζηλέψουν τίποτα από τα άλλα κανάλια.
Μάρκες όπως η Nuxe, προσφέρουν την
ασφάλεια, την τεχνογνωσία αλλά και την
ÌÂÍÍØÎÓÊÌ½ÆØ×ÂÑ¾ÒÓÉÒÉ¦Bioderma, η
μάρκα που ανήκει στο δερμοκαλλυντικό,
προσφέρει λύσεις για κάθε πρόβλημα
με προϊόντα καινοτόμα που βασίζονται
σε πρωτοποριακές ιδέες, όπως ο βιοuÊuÉÓÊÒu¿Ö²¼ÍÏÖÉGum με την πλήρη
και ειδικευμένη σειρά στοματικής υγιεινής, χαίρει την εκτίμηση της επιστημονικής κοινότητας διεθνώς.
Όταν λοιπόν ο καταναλωτής βρίσκει όλα
τα παραπάνω σε ανταγωνιστικές τιμές
αλλά και «με τη συμβουλή φαρμακοποιού», γιατί να μη στραφεί στο φαρμακείο
ÈÊÂÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÓÏØ
Μήπως θα πρέπει ο φαρμακοποιός να
δει την κρίση σαν ευκαιρία για διεύρυνÒÉÓÏØÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØÓÏØ
P.M&E: Ποια τα άμεσα και μελλοντικά
σας σχέδια σας για τις μάρκες Nuxe,
Bioderma και GUM;
Ν.Κ: Θέλουμε να πάρουν τα αντίστοιχα
ηγετικά μερίδια που έχουν στο εξωτερικό. Θέλουμε να εμπλουτίσουμε τις σει-
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ρές με προϊόντα που δεν καταλαμβάνουν απλά τα ράφια, αλλά έχουν τη δυναμική να προσελκύσουν καταναλωτές από άλλα κανάλια στο φαρμακείο
όπως π.χ. το νέο λανσάρισμα της Nuxe:
το άρωμα Prodigieux le parfum, που
ήδη έχει τεράστια επιτυχία στην Γαλλία.
¤¾ÒÉÖÌÂÔÐÖÅÆÎÊÒÓÆÁÏØuÆÒÓÏeÒÓÏκάρισμα», θέλουμε και επιδιώκουμε με
τις ενέργειες που κάνουμε, τα προϊόντα
μας να έχουν τη μέγιστη κυκλοφοριακή ταχύτητα.

íēĒĕěčĎĂ
ĕęāĕċ
ĘąēąĎĒĒčĒğ
¨ąĕČĉĐĂĂĖąĐ
ĉăĐąčĎąčČą
ĉăĐąčĖĒĎğēčĒ
ąĐĖąćěĐčĕĖčĎĞ
ďĉĒĐāĎĖċą
¦u¼×ÑÊÓÐÑÂÏÑÆ¾ÂÓÕÎuÂÑÌÐÎÂ¿
τη στιγμή που αναλάβαμε την αντιπροÒÐÆØÒÉÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÆÌÍÉÌÓÊÌ½¦ÂÎ®πτυξη τους μας επιβεβαίωσε και μας
ανταμείβει συνεχώς για την επιλεκτική
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½uÂÖ ÌÏÆÁÏØuÆÎÂÒØÎÆ×¾σουμε και με άλλες μάρκες που θα φέρουν επιπρόσθετη αξία στο κανάλι και
δεσμευόμαστε να υπηρετήσουμε με συνέπεια όσα έχουμε υποσχεθεί.
P.M&E: Τι ενέργειες κάνετε για να ενισχύσετε τη θέση των προϊόντων σας
στο κανάλι αυτό αλλά και τις σχέσεις
σας με τους φαρμακοποιούς πελάτες
σας;
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Ν.Κ: ¦ÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉuÂÖ¼ÈÌÆÊÓÂÊ
στους παρακάτω άξονες επικοινωνίας :
Στον καταναλωτή, με νέα προϊόντα που
προσφέρουν την ιδανική σχέση μεταξύ
ποιότητας και τιμής και που έχουν υψηλούς δείκτες πιστότητας.
Στο φαρμακείο, προσφέροντας ειδικές
και εξατομικευμένες υπηρεσίες μάρκετινγκ και προωθητικές ενέργειες υποÒÓÉÑÊÙ¿uÆÎÆÖÂ¿ÅÊÂÇ½uÊÒÉ ÆÆÊÍÆÈμένους μάλιστα πελάτες, ανάλογα με τις
ανάγκες τους, επιβραβεύουμε και υποστηρίζουμε την εμπιστοσύνη τους με ιδιαίτερες ενέργειες.
Παράλληλα επενδύουμε στην εκπαίδευση των φαρμακοποιών και των συνεργατών τους όχι μόνο για τα προϊόντα μας,
αλλά και σε βέλτιστες πρακτικές πωλήσεων, ώστε να είναι σε θέση να προωθήσουν σωστά τις μάρκες μας στους
καταναλωτές.
²¼ÍÏÖØ®Ñ×ÏØÎÂÑÌÆÓ®ÆÑÈÂÍÆ¾ÂÌÂÊ
υλικά που βοηθούν τον φαρμακοποιό
να γνωρίσει και να προωθήσει τα προϊόντα μας στο κοινό του.
P.M&E: Πιστεύετε στο μέλλον του Ελληνικού φαρμακείου; Διαθέτει τα εργαλεία και την κουλτούρα για να αναδιαρθρωθεί σε ένα νέο περιβάλλον της
υγείας και του ευ ζην;
Ν.Κ: Ο φαρμακοποιός έχει και θα έχει
πάντα την προστιθέμενη αξία η οποία
Æ¾ÎÂÊÉÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÓÏØÌÂÓ®ÑÓÊÒÉ¦
συμβουλή του είναι πολύτιμη και σε
πολλές περιπτώσεις ισοδυναμεί με παÑÏ×½eÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂÖØÈÆ¾ÂÖk ÓÉÎÆÏχή της παγκοσμιοποίησης, όπου γιγαντιαίες απρόσωπες επιχειρήσεις εισβάλλουν καθημερινά στη ζωή μας κι απειλούν και το επάγγελμα του φαρμακοποιÏÁ ÓÏ¤ÍÍÉÎÊÌ¿ªÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏÑÆ¾ÌÂÊ
διατηρεί τον ανθρώπινο χαρακτήρα του.
¦ÑÏÒÕÊÌ½Ò×¼ÒÉÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁf
ασθενή ήταν, είναι και θα είναι το κύριο
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα.
Παράλληλα όμως το νέο περιβάλλον
απαιτεί από τον φαρμακοποιό να βγει
έξω από τον πάγκο και να γίνει πιο ενεργός στην κάλυψη των αναγκών του καταναλωτή. Να δει τη νέα τάξη πραγμάτων σαν ευκαιρία και όχι σαν απειλή,
επενδύοντας στοχευμένα στις απαιτήσεις των καιρών. 
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ôĂĊĕĎĉĂĊĕ
ôĂĆďēĘĐėēĠĔĆĉēĘĐĊĎāĕ

60

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ąēĒėĕăąĕċĘąēąĎĉăĒė

¢¯¢³ ¤§

¶ÎÂÎ¼ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂ¿uÊÂÎ¼ÂÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿
Ì®ÎÆÊ ÓÏ ÎÓÆuÏÁÓÏ ÓÏØ  ÆÊ×ÆÊÑÐÎÓÂÖ uÊÂ
ÇÊÍ¿ÅÏËÉÑÏÒ®ÔÆÊÂÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÆ¾ÌÂÊÎÂ
ÂÌÏÍÏØÔ½ÒÆÊÓÊÖÓ®ÒÆÊÖÓÉÖÆÏ×½Ö ÉuÂÎÓÊÌ¿
ÂÓÏÁÓÏØ ÓÏÌÏuÃÊÌ¿ÓÏØÒÉuÆ¾Ï ÂÍÍ®ÌÂÊÉ
ÆÁÌÏÍÉÑÏÒÃÂÒÊu¿ÓÉÓÂÒÓÂÕÑ®ÑÊÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ 
ÉÏÊÌÊÍ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÏÊÔÆÍÌÓÊÌ¼ÖÓÊu¼Ö

ò

ε την επωνυμία “Αθηνά
Φράγκου και ΣΙΑ Ο.Ε.”
και με διακριτικό τίτλο
“Novo Pharmacy”, το
φαρμακείο ξεκίνησε τη λειτουργία του
ÒÓÏÅ½uÏ´ÂÍÂÎÅÑ¾ÏØ ÓÏÎ ÆÓ¼uÃÑÊÏ
ÓÏØ uÆÓÑ®ÅÉÍÂÅ½u¿ÎÏÍ¾ÈÏØÖu½ÎÆÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ£Ñ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆ¼ÎÂÏÍÁ
ÒÉuÂÎÓÊÌ¿Ì¿uÃÏÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖ ÒÆÂ¿ÒÓÂÒÉu¼ÓÑÕÎÂ¿ÓÏuÆÓÑ¿ÓÉÖÏØÌ¾ÒÒÉÖÍÂÌÆÎÓ¾ÂÖ ÌÏÎÓ®ÒÓÉÎ¼ËÏÅÏÓÉÖ
¢ÓÓÊÌ½ÖÏÅÏÁ³ÏÍÏÈ¾ÙÏÎÓÂÊÂØÓÏÌ¾ÎÉÓÂÎÂÆÑÎÏÁÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ®Â¿
uÑÏÒÓ®ÓÏØ
¤¾ÎÂÊ¼ÎÂÈÕÎÊÂÌ¿ÓÑÊÐÑÏÇÏÌÓ¾ÑÊÏ 
Ï¿ÓÆÈ¾ÎÆÓÂÊÏÑÂÓ¿Â¿uÆÈ®ÍÉÂ¿-

ÒÓÂÒÉ¿ÈÕÓÏØÒÉuÆ¾ÏØÓÏØ ÓÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÏÒÏÒÓ¿ÓÉÖÆÍÂÓÆ¾ÂÖÓÏØ 
ÆÑ¾ÏØÓÏ Æ¾ÎÂÊÆÑÂÒÓÊÌÏ¾ ®ÎÔÑÕÏÊÏØÈØÑÎÏÁÎÂ¿ÓÊÖÅÏØÍÆÊ¼Ö
ÓÏØÖÌÂÊÃÑ¾ÒÌÏØÎÃÏÍÊÌ¿ÓÏÒÉuÆ¾Ï 
ÌÂÔÐÖ¼×ÆÊ®ÎÆÓÏQBSLJOH
QBSLJOH ÅÊÆØÑØu¼ÅÊÆØÑØu¼
ÎÏÕÑ®ÑÊÏÂÍÍ®ÌÂÊ¿ÍÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂ
ÌÂÊÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂÅÊÂÔ¼ÒÊuÂÂÑ®ÍÍÉÍÂÒØÎÆ×ÐÖÂØË®ÎÏÎÓÂÊÌÂÊÏÊu¿ÎÊuÏÊÆÍ®ÓÆÖÓÏØÏØÆ¾ÎÂÊÌ®ÓÏÊÌÏÊ
ÓÉÖÈÁÑÕÆÑÊÏ×½Ö ÂÎÂÙÉÓÐÎÓÂÖuÊÂ
ÊÏÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÉÌÂÊÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÒÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÏØÖ 
®ÎÓÂuÆÑÏÎÏuÊÂÌ¼ÖÓÊu¼ÖÌÂÊÒÕÒÓ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÓÏÎ¼Ï
ÂØÓ¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂ
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ÎÂÌ®ÎÏØÎÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÓÏØÖ×ÕÑ¾Ö®È×ÏÖ
ÓÏÅÆÁÓÆÑÏ¿ÑÏÇÏÒÓÆÈ®ÙÆÓÂÊÆÊÅÊÌ®
ÆËÏÍÊÒu¼ÎÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏuÆÒØÒÌÆØ¼ÖÈÊÂÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½Ì®ÔÆÈÂÍÉÎÊÌÏÁ
ÒÌÆØ®ÒuÂÓÏÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÐÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÓÏÅÊÍÂÎ¿×ÐÑÏÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÌÂu¾ÎÂÏuÏÑÇÊ®Ö ÒÓÉÎÏÏ¾Â
ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÆÖÂÊÒÔÉÓÊÌÏ¾ÂÑ¼×ÏØÎ
ÅÆÑuÏÂÎÂÍÁÒÆÊÖÂÍÍ®ÌÂÊÆÑÊÏÊ½ÒÆÊÖ
ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÆÎÓÆÍÐÖÅÕÑÆ®Î
²¼ÍÏÖÒÓÏØ¿ÈÆÊÏÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÂÏÔÉÌÆØÓÊÌÏ¾×ÐÑÏÊÌÂÊ¼ÎÂÖ®ÎÆÓÏÖ×ÐÑÏÖÈÊÂ
ÒØÈÌÆÎÓÑÐÒÆÊÖÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁÈÊÂÆÌÂ¾ÅÆØÒÉ½ÒØÎÂÎÓ½ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ

Ανακαλύπτοντας τους χώρους
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂØÓ¿ÎÏuÏ
ÓÑÊÐÑÏÇÏÌÓ¾ÑÊÏ
²ÏÊÒ¿ÈÆÊÏÇÊÍÏËÆÎÆ¾ÓÏÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏÏØÂÂÑÓ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÆÅÁÏÂÎÆË®ÑÓÉÓÆÖÔ¼ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ÓÉÒØÑÓÂÑÊ¼ÑÂ
uÆÓÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊÑ®ÇÊÂuÆÓÂ
©¦ ³ª¢ÑÏÚ¿ÎÓÂ¾ÒÕÂ¿ÓÏÎ
®ÈÌÏ¢ÑÊÒÓÆÑ®ÓÏØ®ÈÌÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÌ®ÏÊÂÂ¿ÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂ
ÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊÓÂQSFNJVNÌÂÍÍØÎÓÊÌ®
ÆËÊ®ÓÏØ®ÈÌÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
ÒÓÏuÂÓÊÌ½ÖØÈÊÆÊÎ½ÖÌÂÊÅÆËÊ®ÌÂÊÂÑÊÒÓÆÑ®Â¿ÓÉÎÆ¾ÒÏÅÏÓÂÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌ® 
uÆÓÉÈÕÎÊ®ÓÕÎÇØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÓÏ
ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏ×ÐÑÏØ®Ñ×ÆÊÌÂÊÓÂuÆ¾Ï
FYQSFTTÈÊÂÓÉÎ®uÆÒÉÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎ
ÆÍÂÓÐÎÓÏØÂÑÂÇÂÑu®ÌÏØ
°ÑÐÓÏÖ¿ÑÏÇÏÖ¼×ÆÊuÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÌÂÔÐÖ¼×ÆÊÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÓu½uÂÓÂ¿ÏØÏÆÍ®ÓÉÖuÏÑÆ¾ÎÂÃÑÆÊ¿ÓÊ
ÔÆÍ½ÒÆÊÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÍ½ÑÕÖÏÑÈÂÎÕu¼ÎÏÓu½uÂÏÑÔÏÆÅÊÌÐÎ ÂÎÂÓÏuÊÌ®
ØÏÅ½uÂÓÂ ÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÉ
ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÏÅÊÐÎ ÆÊÅÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÈÊÂÂÔÍÉÓ¼Ö ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ö
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÌÂÊÓ¼ÍÏÖÓu½uÂÈÊÂÓÉuÉÓ¼ÑÂÌÂÊÓÏÂÊÅ¾°ÊÈÕÎÊ¼ÖÂØÓ¼ÖÆÊÓÑ¼ÏØÎÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÎÂÌ®ÎÆÊÓÊÖÂÈÏÑ¼Ö
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ÓÏØuÆÆØÌÏÍ¾ÂÌÂÊ®ÎÆÒÉ uÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂ
ÇØÒÊÌ®ÓÏØÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏØÑÏÒÕÊÌÏÁÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÏØÑÏÓÆ¾ÎÏØÎÓÊÖ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÍÁÒÆÊÖÈÊÂÌ®ÔÆÂÎ®ÈÌÉÓÏØ
ÆÍ®ÓÉ¤¾ÒÉÖÒÓÏÎ¿ÑÏÇÏÂØÓ¿Ø®Ñ×ÆÊÆÊÅÊÌ®ÅÊÂuÏÑÇÕu¼ÎÏÖ×ÐÑÏÖÈÊÂ
ÓÉÎÂÂÒ×¿ÍÉÒÉÓÕÎÂÊÅÊÐÎuÆÂÊ×Î¾ÅÊÂÌÂÊÙÕÈÑÂÇÊ¼Ö ¼ÓÒÊÐÒÓÆÏÊuÉÓ¼ÑÆÖ
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Μια πολύ δυναμική ομάδα
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÓÂÊÆÌÓ¿ÖÂ¿
ÓÉÎÊÅÊÏÌÓ½ÓÑÊÂÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÌØÑ¾Â¢ÔÉÎ®ªÑ®ÈÌÏØ ®ÍÍÏÊÅÁÏÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾É
Ì¤Í¼ÎÉÂÂÌÐÒÓÂÏØ¼×ÆÊÂÎÂÍ®ÃÆÊ
ÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÉÖÂÏÔ½ÌÉÖÌÂÊÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎÌÂÊÉÌ¤ÁÉ¤ÌÌÍÉÒÊ®Ñ×ÉÏØ
ÌØÑ¾ÕÖÆËØÉÑÆÓÆ¾ÓÏÌÏÊÎ¿ÒÓÏÎ®ÈÌÏ 
ÂÑ¼×ÏÎÓÂÖÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÆÖÒØuÃÏØÍ¼Ö
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÆÔ¼uÂÓÂÑ¿ÍÉÄÉÖÂÒÔÆÎÆÊÐÎÂÑ®ÍÍÉÍÂÆËØÉÑÆÓÏÁÎÌÂÊÏÊÅÁÏ
ÃÏÉÔÏ¾ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÉÌ ÏÇ¾Â¨ÏØÑÏØÎÊÐÓÉÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÌÂÓÂÑÓÊÒu¼ÎÉÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
ÌÂÊÓÉÎÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ ÆÎÐÉ®ÍÍÉÃÏÉÔ¿ÖÉÌÂÎÂÈÊÐÓÂ¥½ÒÉÆ¾ÎÂÊÌØÑ¾ÕÖØÆÁÔØÎÉÈÊÂÓÂÓu½uÂÓÂÓÏØÑÐÓÏØÏÑ¿ÇÏØÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ)ÂÊÒÔÉ
)ÂÊÒÔÉ
ÂÊÒÔÉÓÊÌ¿ÖÌ©ÂÑ¾Â Âu¾ÏØÂÑ¼×ÆÊÒØuÃÏØÍ¼ÖÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊÂÎÂÍÂuÃ®ÎÏØÎÆÑÊÏÊ½ÒÆÊÖÌÂÊÅÆÑuÏÂÎÂÍÁÒÆÊÖ²¼ÍÏÖÎÂ
ÂÎÂÇ¼ÑÏØuÆÌÂÊÓÉÒÉuÂÎÓÊÌ½ÃÏ½ÔÆÊÂ
ÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ*OOPWBUJWF :FBS, η οποία
ÂÎ¼ÍÂÃÆÒØÎÏÍÊÌ®ÓÉÎÆÊu¼ÍÆÊÂÓÏØ×ÐÑÏØ ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÏNFSDIBOEJTJOH, τα
ÆÊÌÂÒÓÊÌ® ÓÊÖÆuÏÑÊÌ¼ÖÒØuÇÕÎ¾ÆÖuÆ
ÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÂÑÂÇÂÑu®ÌÕÎ ÓÉÎÆÁÑÆÒÉÑÏÒÕÊÌÏÁ ÓÊÖÄÉÇÊÂÌ¼ÖÌÂÊÎÏÓÏu¾ÆÖÂÍÍ®ÌÂÊÓÏÒØÎÏÍÊÌ¿u®ÎÂÓÙuÆÎÓ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¨®ÔÆÆÃÅÏu®ÅÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊÒØÎÂÎÓ½ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖuÆ¿ÍÉÓÉÎÏu®ÅÂÏØÒØÎÓÏÎ¾ÙÆÊÂ¿ÓÉÎ*OOPWBUJWF³FBSÏÌ²ÙÂÎ¾
*OOPWBUJWF³FBSÏÌ²ÙÂÎ¾
³FBSÏÌ²ÙÂÎ¾
FBSÏÌ²ÙÂÎ¾
ÏÌ²ÙÂÎ¾ÅÉÖ£ÂÈÈ¼ÍÉÖ ÏÏÏ¾ÏÖ¼×ÆÊÂÎÂÍ®ÃÆÊ
ÑÏÒÕÊÌ®ÆÌÓ¿ÖÓÕÎ®ÍÍÕÎÌÂÊÓÏÎÌÂÓÂuÆÑÊÒu¿ÆÑÈÂÒÊÐÎÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ 
ÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉ¿ÍÉÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÂ¿
ÍÆØÑ®ÖÅÊÆÑÈÂÒÊÐÎ ÌÂÔÐÖÌÂÊÒÓÉÑ¾ÙÆÊÓÉÎÌªÑ®ÈÌÏØÒÓÉÎÆÏÓÆ¾ÂÓÏØ
ÑÏÒÕÊÌÏÁ. «Στα meetings αυτά»uÂÖ
Í¼ÆÊÉÌªÑ®ÈÌÏØ «συζητάμε την πρόοδο της στοχοποίησης κάθε υπαλλήλου,
και δίνουμε συμβουλές για τη βελτίωση
και την αρμονική συνεργασία της ομάδας. Δίνουμε ιδιαίτερη έμφαση στην αξιολόγηση του προσωπικού και των ενεργειών μας καθώς είναι σημαντικό στοιχείο για την εξέλιξη του φαρμακείου μας.»
«Η Ιnnovative Υear κάνει σεμινάρια σε
όλη την ομάδα ανά τακτά χρονικά διαστήματα με θέματα που αφορούν τη συνεργασία, την εξυπηρέτηση προς τους πελάτες
καθώς και τεχνικές πωλήσεων. Επίσης

παράλληλα το προσωπικό, παρακολουθεί
συνεχώς σεμινάρια από τις συνεργαζόμενες εταιρείες παραφαρμάκων, έτσι ώστε
να υπάρχει ενημέρωση "up
up to date" διαρκώς. Τέλος σημαντική είναι και η εκπαίδευση τους σε συχνές παθολογίες, δίνοντας το κατάλληλο υλικό και στη συνέχεια
γίνεται αξιολόγηση των γνώσεων τους.»

Διαχείριση και υπηρεσίες στο
επίκεντρο
«Για την εμπορική διαχείριση του φαρμακείου»ÒØÎÆ×¾ÙÆÊÉÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö 
«υπάρχει ειδικό πλάνο προβολών και
ενεργειών κάθε εποχή, βάση του οποίου γίνονται και οι αγορές μας κυρίως στα
παραφάρμακα. Σχετικά με τα οικονομικά στοιχεία υπάρχει μηνιαίο σύνολο αναλύσεων και αναφορών που προκύπτουν
από την τελευταίας τεχνολογίας μηχανογράφηση που διαθέτουμε. Σύμφωνα με
αυτά τα στοιχεία και τους δείκτες που παρακολουθούμε, κάνουμε τις αντίστοιχες
ενέργειες προς βελτίωση. Η παρακολούθηση όλων αυτών των αποτελεσμάτων
αφορούν την κίνηση του μήνα, το είδος
της πελατείας, συγκριτικά στοιχεία με προηγούμενους μήνες και το ποσοστό ανάπτυξης κάθε κατηγορίας του φαρμακείου.
Όσον αφορά τις υπηρεσίες προς τους
πελάτες, το φαρμακείο μας διαθέτει ειδικά σχεδιασμένη κάρτα πελάτη τη "NOVO

BONUS CARD" με την οποία κάθε πελάτης λαμβάνει έκπτωση με τη μέθοδο συλλογής πόντων. Μέσω της "NOVO BONUS
CARD" και του CRM μηχανογραφικού συστήματος που διαθέτουμε, διατηρούμε
ιστορικό για κάθε πελάτη ξεχωριστά, έτσι
ώστε εκτός των στατιστικών στοιχείων να
μπορούμε να ξέρουμε ποιες κατηγορίες τον ενδιαφέρουν, αλλά ακόμη και τα
προϊόντα που αγόρασε. Έτσι σε περίπτωση που δε θυμάται κάποιος το φάρμακό
του μπορούμε να ανατρέξουμε στο ιστορικό του και να του παρέχουμε την πληροφορία αλλά και να επικοινωνήσουμε
μαζί του αν χρειαστεί.»

Έμφαση στην επικοινωνία
«Το προσωπικό μας προσφέρει συμβουλές ομορφιάς και υγείας σε κάθε πελάτη
ξεχωριστά, έτσι ώστε να καλύψουμε και
την πιο δύσκολη ανάγκη. Σκοπός μας είναι να παρέχουμε σωστή ενημέρωση για
κάθε προϊόν που βρίσκεται στο χώρο μας.
Κάθε μήνα έχουμε ξεχωριστές προσφορές που τις επικοινωνούμε μέσω:
i Γραπτού sms
i Ειδικά σχεδιασμένου τρίπτυχου φυλλαδίου που μοιράζεται στο metro
αλλά και μέσα στο φαρμακείο
i Ηχητικών spots που ακούγονται
μέσα στο χώρο από το "Ιnternet
Radiο" του φαρμακείου μας
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i

Video που παίζουν στις οθόνες σε
κάθε όροφο
i Μέσω του web site μας
www.novopharmacy.gr
i Ειδικά σχεδιασμένων δεικτών σε
κάθε ράφι
Όλες αυτές οι τεχνολογικές καινοτομίες
σχεδιάζονται και υλοποιούνται με τη συνδρομή της Innovative Year.»

Το επάγγελμα μας στο αύριο
«Οι εξελίξεις στο χώρο μας δεν είναι ευχάριστες, διότι υποτιμάται ο ρόλος του
φαρμακοποιού που αποτελεί λειτούργημα για την κοινωνία. Παρόλα αυτά ο καθένας μας θα πρέπει να κινητοποιηθεί και
να βρει τις απαραίτητες ασπίδες γι’ αυτή
τη μάχη που ανοίγεται. Η καλύτερη ασπίδα είναι η επιστημονική γνώση και η προσπάθεια στο να γινόμαστε πάντοτε καλύτεροι. Ο φαρμακοποιός έχει το πλεονέκτημα
να είναι ένα από τα πιο αγαπητά επαγγέλματα στη συνείδηση του καταναλωτή. Αν
το συνειδητοποιήσουμε αυτό και αξιοποιήσουμε τoν ιδιαίτερο ρόλο μας, ο κόσμος
θα συνεχίσει να αγοράζει από εμάς και όχι
από τα άψυχα ράφια του super market.
Ο καταναλωτής γνωρίζει ότι ο φαρμακοποιός θα είναι πάντοτε δίπλα του, να τον
ακούσει, να βρει λύση στο πρόβλημα του
και να τον συμβουλέψει κατάλληλα.

ìĎĎėĘĚĄĆĖČ
ČĆĄđ
đĊĎ

Στο άμεσο μέλλον το τμήμα που προσωπικά θα ήθελα να εξελίξω είναι αυτό του εργαστηρίου. Πιστεύω ότι είναι μια δραστηριότητα που δεν μπορεί να την ανταγωνιστεί κανένα άλλο κανάλι πώλησης. Όνειρο
μου είναι να παρασκευάζουμε εδώ σκευάσματα με εξατομικευμένες δοσολογίες
που θα προορίζονται για τον κάθε ασθενή ξεχωριστά με βάση τις ανάγκες του. Το
εργαστήριο αποτελεί σίγουρα ένα τμήμα
του επαγγέλματος που δεν το έχουμε εκμεταλλευτεί όσο θα έπρεπε!
Τα μελλοντικά πλάνα του φαρμακείου
μας, είναι να κερδίζουμε συνεχώς την
εμπιστοσύνη του κόσμου επάξια και συνεχώς να ανανεώνουμε τις υπηρεσίες μας
με ότι πιο καινοτόμο υπάρχει με προστιθέμενη αξία, έτσι ώστε να υπάρχει συνεχής εξέλιξη και καλύτερα συγκριτικά αποτελέσματα.» 
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°ÊÇØÒÊÌ¼ÖÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊÒ×ÆÅ¿ÎÂÎÓÏÁ
ÈÁÑÕuÂÖÌÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï¼×ÆÊuÊÂÔ¼ÒÉÒÂØÓ½
ÓÉÎ¼ÂÓ®ÒÉ

í

×Ñ½ÒÉÓÕÎÇØÓÐÎÒÓÉÔÆραπευτική, την κοσμετολογία
ÌÂÊÓÉÎÅÊÂÊÓÉÓÊÌ½Æ¾ÎÂÊÏÍÁ
ÈÎÕÒÓ½Â¿ÓÉÎÂÑ×ÂÊ¿ÓÉÓÂ
ÑÊÎÂ¿uÆÑÊÌ¼ÖÅÆÌÂÆÓ¾ÆÖÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö½ÓÂÎÏÆÊÅÊÌ¿ÖÒÓÉ×Ñ½ÒÉÓÕÎÇØÓÐÎÒÓÉÔÆÑÂÆØÓÊÌ½ÏØÏ¾ÅÊÏÖÆÊuÆÍÆ¾ÓÏ©ÆÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÖ
ÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÓ®ÓÉÅÆÌÂÆÓ¾ÂÓÏØ ÒÊÈ®
ÒÊÈ®ÂØÓ½ÉÑÂÌÓÊÌ½ÂÑÂÈÌÕÎ¾ÒÓÉÌÆ
½uÆÑÂÂØÓ½ÉeÑ®ÒÊÎÉkÌÂÊÏÊÌÏÍÏÈÊÌ½
Ó®ÒÉÆÂÎ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÌÂÊÂÑÌÆÓ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â¼×ÏØÎ
ÆÆÎÅÁÒÆÊÒÓÊÖÇØÒÊÌ¼ÖÌÂÊÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼Ö
ÔÆÑÂÆØÓÊÌ¼ÖÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÖ
²ÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ ÂÑÕuÂÔÆÑÂÆ¾ÂÖ
ÌÂÊÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½Ö ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÒÓÊÖ
ÒØÎÔ¼ÒÆÊÖÓÏØÖÓÂÇØÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÌÂÊ
ÂÏÓÆÍÏÁÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÓÂ×Æ¾ÂÖÂÎ®ÓØËÉÖÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ
¦ÊÅ¼ÂÆ¾ÎÂÊÎÂÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆeÇØÒÊÌ®
προϊόντα» και η διαφοροποίηση αυτή
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊuÊÂÂ®ÎÓÉÒÉÒÓÊÖ
ÏÊÌÏÎÏuÊÌ¼ÖÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÏØÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÏÆ®ÈÈÆÍuÂÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏ

²ÏÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÏØuÆuÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÆÊÌ¿ÎÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÎÏÊÆÊÅÊÌÏ¾ÒÓÊÖ
ÇØÒÊÌ¼ÖÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÖ ÂÎÂÃÂÔu¾ÙÆÊÓÏv
Ñ¿ÍÏÓÏØÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖuÂÖ
¢¿ÓÉÎ®ÍÍÉuÆÑÊ®ÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÇÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂÆ¾ÎÂÊÊÏÒÌÆÓÊÌ¿ÖÂ¼ÎÂÎÓÊ
ÒÓÉÎØÆÑÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉ×ÉuÊÌÐÎÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÂÑÌÆÓÏ¾Í¼ÏÎÒÓÑ¼ÇÏÎÓÂÊÈÊÂ
ÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÏÑÊÒu¼ÎÕÎÂÔ½ÒÆÕÎÒÆ
ÇØÒÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ

Υπάρχει μια έντονη στροφή
στη φυσικότητα και στην
οικολογία!
ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÓÂÇØÓÊÌ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ®
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï¼×ÏØÎÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÏÍÁuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÂÎ®ÓØËÉÂ¿ÓÂ
®ÍÍÂÌÍÂÒÊÌ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ®²Ï¾ÅÊÏÃÍ¼ÏØuÆÌÂÊÈÊÂÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊÈÊÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ
Ιδιαίτερα η φυτοθεραπεία και οι φαρμακευτικές δρόγεςÂÏÓÆÍÏÁÎÓÉÃÂÒÊÌ½ÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÆÅÐ
ÌÂÊÏÍÍ®×Ñ¿ÎÊÂ ÅÊ¿ÓÊÆÌÆ¾ÎÏÖ¼×ÆÊÓÉÎ
Â¿ÍØÓÉÈÎÐÒÉ®ÎÕÒÆÂØÓÏÁÖÓÏØÖÓÏuÆ¾ÖÌÂÊÆÊÃ®ÍÍÆÓÂÊÍ¼ÏÎÎÂÆÎÊÒ×ÁÒÆÊ
ÓÊÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓ¼ÖÓÏØ£Í¼ÏØuÆ¿ÓÊÒÓÏ

ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÑ¿ÍÉÓÉÎÌÑ¾ÒÉ ÉÂÈÏÑ®
ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌÂÊÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂØÓÐÎuÆÃ®ÒÉÓÂÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂ ¼×ÆÊ
uÊÂÂÎÏÅÊÌ½Ó®ÒÉ°ÊÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö®ÍÊ 
È¾ÎÏÎÓÂÊ¿ÍÏÌÂÊÊÏÆØÂÊÒÔÉÓÏÏÊÉu¼ÎÏÊÒÓÏÎÓÏu¼ÂÓÉÖÑ¿ÍÉÄÉÖ
Η αρωμαθεραπεία Æ¾ÒÉÖÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â
Å¼ÌÂ×Ñ¿ÎÊÂÑÏÒÂÔÆ¾ÎÂÂÎÂÓÁËÆÊÓÉ
eÇØÒÊÌ½kÓÉÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÒÓÏÎÓÏu¼Â
ÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ
uÊÂuÊÌÑ½ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂuÆuÊÂÏÍÁÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÆÍÂÓÆ¾Â°Ê×Ñ½ÒÓÆÖÓÉÖÂÑÕuÂÔÆÑÂÆ¾ÂÖÂÎÂÙÉÓÏÁÎÓÉÎÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÒÓÉÔÆÑÂÆØÓÊÌ½ u¼ÒÂÂ¿ÓÂÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÂØÓ½ÓÉÒÓÊÈu½ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ
ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÒÓÏØÖeÄÂÈu¼ÎÏØÖkÌÂÊÒÆ®ÓÏuÂÏØÆ¾ÎÂÊÆËÏÊÌÆÊÕu¼ÎÏÊuÆuÊÂÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂeÓÉÖÓ¼×ÎÉÖÓÏØ
ÎÂÙÆÊÖk¦ÂØËÂÎ¿uÆÎÉÓ®ÒÉÓÉÖ ÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊ×ÕÑ¾ÖÂuÇÊÃÏÍ¾ÂÒÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÉÖÎÂÇÑÏÎÓ¾ÙÆÊÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÊÂ
ÂÑ®ÅÆÊÈuÂÒÓÊÖÊÏÈÆÎÆ¾ÖÂÔ½ÒÆÊÖÓÏØ
ÂÎÂÎÆØÒÓÊÌÏÁ ÓÂÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂÍÆÃ®ÎÓÂÖÌÂÊÆØÌÂÍÁÓÏØÆ¾ÎÂÊÏÍÁÈÎÕÒÓ®
ÈÊÂÓÊÖÆØÆÑÈÆÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÓÏØÖÌÂÊÏÅÆ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÏØÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÏÆÊÅÊÌ¿Ö
ÈÊÂÓÂÔÆÑÂÆØÓÊÌ®ÇØÓ® Æ¾ÎÂÊÌÂÓÆ¼ÌÓÂÒÉÏÆÊÅÊÌ¿ÖÌÂÊÈÊÂÓÂÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÉÂ½×ÉÒÉÒÓÏÌÏÊÎ¿¼×ÆÊÌÂÊη ομοιοπαθητική
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ÓÆÑÉÂÎ®ÓØËÉÆ¾ÎÂÊÑÏÃÍ½uÂÓÂ± 
ÒØ×Î¼ÖÊÐÒÆÊÖ ®È×ÏÖÌÂÊÂÛÎ¾ÆÖ ÂÍÍÆÑÈ¾ÆÖ ÅÊÂÌÏ½ÌÂÎ¾ÒuÂÓÏÖ

°Ê®ÎÔÑÕÏÊÆÊÔØuÏÁÎÎÂÂÎÂÓÑ¼ËÏØÎ
ÈÊÂÒØ×Î®ÑÏÃÍ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÓÏØÖÒÆ
ÔÆÑÂÆ¾ÆÖÏØÔÆÕÑÏÁÎÊÏÂÔÐÆÖ ÊÏ
ÇØÒÊÌ¼Ö ×ÕÑ¾ÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÅÑ®ÒÆÊÖ
°ÊÆÊÅÊÌÏ¾ÆËÉÈÏÁÎ¿ÓÊÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂ
ÇÂÊÎ¿uÆÎÏuÊÂÖÃÂÔÁÓÆÑÉÖÒØÎÆ¾ÅÉÒÉÖ
ÓÏØÆÈÐÏØÒØÎÅ¼ÆÓÂÊuÆÓÉÎÏÊÌÏÍÏÈÊÌ½
Ó®ÒÉ°Ê®ÎÔÑÕÏÊÆÊÔØuÏÁÎÎÂÇÑÏÎÓ¾ÒÏØÎÓÏÒÐuÂÓÏØÖ¿ÕÖÔ¼ÍÏØÎÎÂ
ÇÑÏÎÓ¾ÒÏØÎÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ
¦ÂÎÂÙ½ÓÉÒÉÓÉÖÇØÒÊÌ¿ÓÉÓÂÖÂÌ¿uÉÌÂÊ
ÒÓÏÇ®ÑuÂÌÏ Æ¾ÎÂÊuÊÂÃÂÔÊ®Ó®ÒÉÒÓÏ
ÅØÓÊÌ¿Ì¿ÒuÏ
§ÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÓ®ËÆÊÖ×ÑÉÒÓÐÎÓÉÖÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ÖÆ¾ÎÂÊÌØÑ¾ÕÖÏÊÈØÎÂ¾ÌÆÖÂÍÍ®
ÌÂÊÉÎ¼ÂÈÆÎÊ®ÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÌØÑ¾ÕÖ
uÆÓÂËÁÆÓÐÎ¦ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½
ÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÈÊÂÂØÓÏÁÖu¾ÂÔÆÑÂÆØÓÊÌ½
ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÏØÒ¼ÃÆÓÂÊÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
ÈÊÂÓ¾uÆÍÆÓ®ÓÏÎ®ÎÔÑÕÏÒÂÎuÊÂÏÍ¿ÓÉÓÂ ÒÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÉÎÌÍÂÒÊÌ½ÊÂÓÑÊÌ½ÏØÂÎÂÓÑ¼×ÆÊÒÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÏØÒØuÓÐuÂÓÏÖ
¦ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ÈÊÂÓÏØÖÆÊÅÊÌÏÁÖÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊuÊÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½ÔÆÑÂÆØÓÊÌ½
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÏØÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿ Ó¿ÒÏÒÆÆ¾ÆÅÏÑ¿ÍÉÄÉÖ ¿ÒÏ
ÌÂÊÒÆÆ¾ÆÅÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌÂÊÆ¾ÎÂÊÏÍÁ
ÃÂÒÊÌ¿ÎÂÆÎÊÒ×ØÔÆ¾ÉÒØÎ¼ÑÈÆÊÂuÆÓÂËÁ
ÈÊÂÓÑÐÎÌÂÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ¼ÓÒÊÐÒÓÆ
ÏÊuÆÎÑÐÓÏÊÎÂÆËÉÈ½ÒÏØÎÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÓÊÖÃÂÒÊÌ¼ÖÂÑ×¼ÖÓÉÖÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½Ö
ÔÆÑÂÆ¾ÂÖ ÆÎÐÏÊÅÆÁÓÆÑÏÊÎÂ×ÏÑÉÈ½σουν το σωστό προϊόν που ανταποκρίνεÓÂÊÆÂÌÑÊÃÐÖÒÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÂÒÔÆÎ½
²ÏÎÂÂÎÂÓÑ¼ËÆÊÌ®ÏÊÏÖÒÓÉÎÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ÅÆÎÒÉuÂ¾ÎÆÊÃ¼ÃÂÊÂ¿ÓÊÂÏÌÍÆ¾ÆÊÂÎÓÆÍÐÖÓÉÎÌÍÂÒÊÌ½ÇÂÑuÂÌÏÔÆÑÂÆ¾Â ÉÏÏ¾ÂÒÆÏÍÍ¼ÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖuÏÑÆ¾ÎÂÒØÎÅØÂÒÓÆ¾uÆÓÉÎÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½
°ÊÓÏuÆ¾ÖÏØ¼×ÏØÎÌØÑ¾ÕÖÓÉuÆÈÂÍÁ-
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²ÂΣυμπληρώματα Διατροφής δίνουν
ÌÂÊÂØÓ®ÂÑ®ÍÍÉÍÂÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÒÓÏ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÎÂÂÎÂÓÁËÆÊÓÏÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖÓÏØÌÂÊÓÉÎÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒ½ÓÏØ
¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÊÖu¼×ÑÊÓÐÑÂÏÍÁÌÊÎ½ÒÊuÆÖ
ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ¿ÕÖÉÓ¿ÎÕÒÉÌÂÊÓÏÂÅØÎ®ÓÊÒuÂ ÂÖÑ¾ËÏØuÆÂ¿ÓÐÑÂÌÂÊÒÓÏ
ÆË½ÖuÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÃÂÑÁÓÂÓÂÒÓÉÎÌÍÊÎÊÌ½ÅÊÂÓÑÏÇ½ ÒÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½ÓÕÎÂÔÍÉÓÐÎ ÓÉÖÆÈÌÁÏØÈØÎÂ¾ÌÂÖÂÍÍ®ÌÂÊuÆÓ®
ÓÉÈ¼ÎÎÂ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÆÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ ÏØ
ÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÒÆÂÔÏÍÏÈ¾ÆÖ ÅÊÂÃ½ÓÉÖ 
ÑÏÃÍ½uÂÓÂÂÑÔÑÐÒÆÕÎ ¨¯ ÂÛÎ¾Â 
ÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÊÖ ÑÏÃÍ½uÂÓÂÆÓÊÌÏÁ
ÌÍ ºÕÖÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆuÆÓÊÖÎ¼ÆÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼ÖÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö¼ÎÕÒÉÖÆÑ¾
ÊÒ×ØÑÊÒuÐÎÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂØÓÐÎ ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÍ¼ÏÎÆ¾ÎÂÊÉÌÍÊÎÊÌ½ÓÆÌuÉÑ¾ÕÒÉÌÂÊÏÊÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÏØÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÓÏ
Ã½uÂÓÉÖÆÏ×½Ö Ñ¼ÆÊÎÂÆÆÎÅÁÒÏØÎ
ÒÂØÓ¿²ÏÈÆÈÏÎ¿ÖÂØÓ¿ÊÒÓÆÁÏØuÆÎÂ
ÆËØÈÊ®ÎÆÊÌ®ÕÖÓÉÎÂÈÏÑ®Â¿ÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÏØÏØÍÏÁÒÂÎeÇÁÌÊÂÈÊÂuÆÓÂËÕÓ¼ÖÌÏÑÅ¼ÍÆÖkuÆØÆÑØÏÒ×¼ÒÆÊÖ
ÑÏÖÓÏÌÏÊÎ¿
©¼ÒÂÒÆÂØÓ¿ÓÏÎ¼ÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÉÖÂËÊ¿ÊÒÓÉÖÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÖÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖ 
Æ¾ÎÂÊÆuÇÂÎ½ÖÉÆØÌÂÊÑ¾ÂÈÊÂÓÏÎÇÂÑuÂκοποιό να αναδείξει τον ρόλο του, εξηÈÐÎÓÂÖÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØ¿ÓÊÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂÂÈÏÑ®ÙÏØÎÏÓÊÅ½ÏÓÆ ÂÈÎÐÒÓÏØÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ ÂÍÍ®u¿ÎÏ 
Â¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØ¼×ÏØÎ¿×Êu¿ÎÏ
ÓÉÈÎÕÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÏØ¤°ª ÂÍÍ®ÌÂÊÓÆÌuÉÑ¾ÕÒÉÓÉÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÖÓÏØÖ

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

½uÆÑÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÏÓ¼ÏÊÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö¼×ÏØÎÂÎ®ÈÌÉÂ¿¼ÈÌØÑÉÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÌÂÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÑ¼ÆÊ
να εκμεταλλευτεί αυτή την ευκαιρία και
ÎÂØË½ÒÆÊ¿×Êu¿ÎÏÓÏÎÓÙ¾ÑÏÓÏØÂÍÍ®
ÌÂÊÓÏÊÒÓ¿ÓÏØÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏ
°ÊÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÏÍÍ¼ÖÒÓÉÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂ
¨ÂÓÂÈÑ®ÄÓÆÓÊÖÌØÑÊ¿ÓÆÑÆÖÂÔÏÍÏÈÊÌ¼Ö
ÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÏØÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÓÆÒÓÏÎ®ÈÌÏÌÂÊÅ¾ÍÂÌÂÓÂÈÑ®ÄÓÆÓÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ ÏØÑ¼ÆÊÎÂÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆ²ÏÍu½ÒÓÆÍÏÊ¿ÎÎÂÓÏÌ®ÎÆÓÆÒ×ÆÅ¿ÎÒÆÌ®ÔÆ
ÆÌÓ¼ÍÆÒÉÒØÎÓÂÈ½Ö ÆËÉÈÐÎÓÂÖÓÏ¿ÇÆÍÏÖÏØÔÂ¼×ÆÊÏÆÍ®ÓÉÖÂ¿ÓÉÒØÎÅØÂÙ¿uÆÎÉÂÈÕÈ½
¾ÈÏ×Âu¿ÈÆÍÏÌÂÊuÊÂÒÓ®ÒÉÆÎÒØÎÂ¾ÒÔÉÒÉÖÌÂÊÓÏÆÓÁ×ÂÓÆ
¶ÎÂÆ¾ÒÉÖÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÌÆÇ®ÍÂÊÏÆ¾ÎÂÊ
και τα λειτουργικά τρόφιμα και τα τρόφιuÂÆÊÅÊÌ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ØÆÑÑÕÓÆÚÎÏÁ×ÂÈÆÁuÂÓÂ ÑÏÚ¿ÎÓÂ×ÕÑ¾ÖÈÍÏØÓ¼ÎÉ 
u®ÑÆÖÅÉuÉÓÑÊÂÌÐÎ ÇØÒÊÌ¼ÖÈÍØÌÂÎÓÊÌ¼ÖÏØÒ¾ÆÖ 
²¼ÍÏÖÉενασχόληση με το εργαστήριο
ÌÂÊÉÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÒÆÈÂÍÉÎÊÌ®ÂÑÂÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ Æ¾ÓÆÆ¾ÎÂÊÌÂÍÍØÎÓÊÌ®Æ¾ÓÆ
ÔÆÑÂÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ Æ¾ÎÂÊuÊÂÏÍÁ
ÒÏØÅÂ¾ÂÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂ¤ÅÐÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÎÂÅÆÊÌÎÁÆÊ¿×Êu¿ÎÏÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÒÂÎÆÊÅÊÌ¿ÖÒÓÉÂÑÂÒÌÆØ½ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÌÂÊ¿×ÊÒÂÎÂÍ¿ÖÅÊÂÎÏu¼ÂÖ 
ÂÍÍ®ÌÂÊuÏÑÆ¾ÎÂÆÊÓÁ×ÆÊÒÓÏ×ÆØ¿uÆÎÉ
ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÏØÑÏÃÍ½uÂÓÏÖÓÏØÆÍ®ÓÉ ÆÇ¿ÒÏÎuÏÑÆ¾ÎÂÌ®ÎÆÊÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÆÖÇ¿ÑuÏØÍÆÖÒØÎÅØÂÒuÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎ

¢¯¢³ ¤§

Και θα αναρωτηθεί κανείς
αξίζει αυτή η επένδυση;
¦Â®ÎÓÉÒÉÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÉÎÂÎ®ÍØÒÉÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÌÂÊÓÕÎÎ¼ÕÎÂÂÊÓ½ÒÆÕÎÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½
¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÂË¾ÙÆÊuÊÂÓ¼ÓÏÊÂÆ¼ÎÅØÒÉ ¿ÓÂÎ
Ò½uÆÑÂ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÌØÑ¾ÕÖÏÊÊÏÄÂÈu¼ÎÏÊ ÏÊÎ¼ÏÊuÆÓÂËÁÆÓÐÎ
ÌÂÊÌØÑ¾ÕÖÏÊÈØÎÂ¾ÌÆÖ ÂÎÂÓÑ¼×ÏØÎÒÆÇØÒÊÌ¼ÖÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÖÌÂÊÔ¼ÍÏØÎÎÂÂÏÇÁÈÏØÎ
¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿ÎÓÂ×ÉuÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÎÂÇÑÏÎÓ¾ÒÏØÎÑÏÍÉÓÊÌ®ÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØÖ½
ÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÏØÎÏÑÊÒu¼ÎÂ½ÊÂÑÏÃÍ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÓÏØÖ
ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂuu¼ÖÆ¾ÎÂÊ®ÓÏuÂÆØÂ¾ÒÔÉÓÂÒÓÉÎ
ÂÎÔÑÐÊÎÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÌÂÊÒÓÉÎÂÎ®ÍØÒÉÓÏØ
ÄØ×ÊÒuÏÁÌÂÊÓÉÖÈÆÎÊÌ½ÖÓÏØÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ
¢ÍÍ®ÂÌ¿uÉÌÂÊÂØÓÏ¾ÏØ¼Ñ×ÏÎÓÂÊuÆuÊÂÒØÎÓÂÈ½ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½Ö½ÂÎÂÙÉÓÏÁÎÑÏÚ¿ÎÓÂ
ÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ½ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö 
Ò®ÎÊÂÆ¾ÎÂÊÂÑÎÉÓÊÌÏ¾ÒÓÂÌÍÂÒÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ
¢ÍÍ®ÌÂÊÓÏÂÎÓ¾ÔÆÓÏÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÅ¼×ÏÎÓÂÊ
ÎÂÒØÎÅØ®ÒÏØÎÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½½ÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾Â
uÆÓÉÍ½ÄÉÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÐÎ½uÆÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½uÊÂÖ×Ñ¿ÎÊÂÖ®ÔÉÒÉÖ°ÑÊÒu¼ÎÏÊÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏÌÂÍ®ÍÉÑÏÇÏÑÉu¼ÎÏÊ ÏØÇ¼ÑÎÏØÎ
ÌÂÊÇÕÓÏÓØ¾ÆÖuÆ®ÑÔÑÂ½uÆÍ¼ÓÆÖÏØÃÑ½ÌÂÎÒÓÏÊÎÓÆÑÎ¼ÓµÍÍÏÊ¼×ÏØÎÏÑÊÒu¼ÎÆÖÃÂÒÊÌ¼ÖÈÎÐÒÆÊÖ ÆÎÐ®ÍÍÏÊÆËÉÈÏÁÎÂÍ®ÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÓÏØÖÌÂÊÆÊÔØuÏÁÎÎÂÓÏØÖÑÏÓÂÔÆ¾Ì®ÓÊÊÏÇØÒÊÌ¿ÂÍÍ®ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿²¿ÓÆ
Æ¾ÎÂÊÒÓÏ×¼ÑÊÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÎÂÓÏØÖÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÑÏÚ¿ÎÓÂ½ÂÎÌÑ¾ÎÆÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂÓÏØÖÂÑÂ¼uÄÆÊÒÓÏÎÈÊÂÓÑ¿
¦ÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾Â ÉÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ ÉÂÑÕuÂÓÏÔÆÑÂÆ¾Â ÉuÊÌÑÏÅÊÂÓÑÏÇ½ ÓÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏ
ÌÂÊÓÂÇØÓÊÌ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÆÊÓÑ¼ÏØÎÒÓÏÇÂÑμακοποιό να αναδείξει τη διαφορετικότητα του
Â¿ÓÂ®ÍÍÂÌÂÎ®ÍÊÂÅÊÂÎÏu½Ö ÑÏÃ®ÍÍÏÎÓÂÖ
ÓÊÖÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¼ÖÓÏØÈÎÐÒÆÊÖÌÂÊÆÅÑÂÊÐÎÏÎÓÂÖÒÓÉÎÂÈÏÑ®uÊÂμοναδική εικόνα καταστήματος υγείας
©¼ÒÂÒÂØÓ¿ÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ¿uÕÖ ÂÎÂÍÁÏÎÓÂÖ
ÂØÓ¼ÖÓÊÖÓ®ÒÆÊÖÌÂÊÓÊÖÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÂÎ®ÓØËÉÖ ÏÊ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÌÂÍ®ÆÌÂÊÅÆØu¼ÎÏÊÌÂÊÏÑÈÂÎÕu¼ÎÏÊÌÂÊÅÆÎ¼×ÏØÎ
Ì®ÎÆÊÓÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ.BSLFUJOHÈÊÂÎÂÂÎÂÅÆ¾
.BSLFUJOHÈÊÂÎÂÂÎÂÅÆ¾
για να αναδείËÏØÎÂØÓ¼ÖÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ ÏØ¼×ÏØÎÓÊÖÑ¾ÙÆÖÓÏØÖÒÓÉÎÊÒÓÏÑ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÔÂ
ÂÏÓÆÍ¼ÒÏØÎÍÁÒÉÅÊÆË¿ÅÏØÂ¿ÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½uÊÙ¼ÑÊÂ
Γιατί πριν θερίσεις, πρέπει να σπείρεις!

70

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ÎÇÔ»ÒÓÄÍÀÆ¼ÍÎØÍÓÀÅÑÌÀÊÀÏÈÎÀÒÅÀË»ÊÀÈ
ÍÀÅºÑÄÓÄ
¢ÓÈÖÀÍÄÏÈÔ¿ÌÇÓÄÖÄÍºÑÆÄÈÄÖÆÈÀ
¢ÓÀÅÑÌÀÊÀ
ØÌÏËÇÑÐÍÎÍÓÀÖÓÇÍ¦¥£ £¥§

¢¯¢³ ¤§

Ένα νέο concept πρέπει να δημιουργηθεί
¢ØÓ½ÉÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÆÎ¼Ñ×ÆÓÂÊÆÁÌÏÍÂ
ÕÖu®ÎÎÂÆËÏØÑÂÎÏÁÌÂÊÂ¿ÓÉuÊÂu¼ÑÂÒÓÉÎ®ÍÍÉ
¢ÂÊÓÆ¾®ÔÏÖ ÃÂÔÊ®ÌÂÓ®ÑÓÊÒÉÌÂÊÌÊÎ½ÒÆÊÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÖ
ÑÏÃÏÍ½ÖÏØÓÉÎÂÎÂÅÆÊÌÎÁÏØÎ
Ñ¼ÆÊ¿ÍÏÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÎÂÂÍÍ®ËÆÊÒÓÉÎÑÏÒ¼ÈÈÊÒ½ÓÏØ
ÑÏÖÓÏÎÆÍ®ÓÉ ÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊ½ÒÆÊÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÓÏØ ÈÊÂÎÂ
uÏÑ¼ÒÆÊÎÂÎÂÅÆ¾ËÆÊ¼ÎÓÏÎÂ¿ÓÊ¼×ÆÊÂØÓ½ÓÉÎÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉ ×ÕÑ¾ÖÇØÒÊÌ®ÎÂÂÑÂuÆÍ½ÒÆÊÓÏÇ®ÑuÂÌÏ
¨ÂÊÏÊÅÁÏÑÏÒÇÏÑ¼ÖÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÆØÌÑÊÎÆ¾ÖÒÓÏ×ÐÑÏ
¢ÎÔ¼ÍÆÊÍÏÊ¿ÎÌ®ÏÊÏÖÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÆ¾ÌÂÊÎÂÂÎÂÅÆ¾ËÆÊÂØÓ¼ÖÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÏØÍ¼ÄÆÊ®ÎÕ
στην εικόνα που δίνει ο χώρος του.

¤ÊÅÊÌ®Ñ®ÇÊÂÑ¼ÆÊÎÂÅÉuÊÏØÑÈÉÔÏÁÎÂÇÊÆÑÕu¼ÎÂÒÓÊÖ
ÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖuÆÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÂuÉÎÁuÂÓÂ
²Ï¿ÍÏÎÓÆÌ¿ÑuÏÑÆ¾ÎÂÆÎÊÒ×ØÔÆ¾ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖuÊÂÈÕÎ¾ÂÇØÒÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ©ÊÂÊÅ¼ÂÆ¾ÎÂÊÎÂÈÆu¾ÒÏØuÆuÊÌÑÏÁÖÒ®ÌÏØÖÂ¿ÓÒÏØÃ®ÍÊ½ÏÊÌÏÍÏÈÊÌ¿×ÂÑÓ¾ uÆÇØÓ® 
Ñ¾ÙÆÖ uÆ¾ÈuÂÓÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÇØÓÐÎÌÂÊÎÂÅÊÂÌÏÒu½ÒÏØuÆÂØÓ¿ÓÏ×ÐÑÏ¢Ì¿uÉÊÏÅÆÍÆÂÒÓÊÌ¿ÉÅÉuÊÏØÑÈ¾Â
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Strontium ranelate

WΤο φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση.
ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PROTELOS 2 g κοκκία για πόσιμο εναιώρημα. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελλίσκος περιέχει 2 g strontium ranelate. Έκδοχο με γνωστές δράσεις: Κάθε φακελλίσκος
περιέχει επίσης 20 mg ασπαρτάμη (Ε951). ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ Θεραπευτικές ενδείξεις Θεραπεία της σοβαρής
οστεοπόρωσης: σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, σε ενήλικες άνδρες, με υψηλό κίνδυνο κατάγματος, για τους οποίους
δεν είναι δυνατή η αγωγή με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα εγκεκριμένα για τη θεραπεία της οστεοπόρωσης, λόγω, για
παράδειγμα, αντενδείξεων ή δυσανεξίας. Σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες, το ρανελικό στρόντιο μειώνει τον κίνδυνο
σπονδυλικών καταγμάτων και καταγμάτων ισχίου (βλ. παράγραφο 5.1). Η απόφαση χορήγησης ρανελικού στροντίου θα
πρέπει να βασίζεται στην εκτίμηση του συνολικού ατομικού κινδύνου για κάθε ασθενή (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.4).
Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στοην παράγραφο 6.1.
Τρέχοντα ή προηγούμενα περιστατικά φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ), συμπεριλαμβανομένης της εν τω βάθει φλεβικής
θρόμβωσης και της πνευμονικής εμβολής. Προσωρινή ή μόνιμη ακινητοποίηση λόγω π.χ μετεγχειρητικής ανάρρωσης ή
παρατεταμένης κατάκλισης. Τρέχον ή προηγούμενο ιστορικό εγκατεστημένης ισχαιμικής καρδιοπάθειας, περιφερικής αρτηριοπάθειας και/ή αγγειοεγκεφαλικής νόσου. Αρρύθμιστη υπέρταση. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά
τη χρήση Καρδιακά ισχαιμικά επεισόδια Σε συγκεντρωτική ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων έναντι εικονικού φαρμάκου μελετών σε μετεμμηνοπαυσιακούς οστεοπορωτικούς ασθενείς, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του εμφράγματος του μυοκαρδίου σε ασθενείς που ακολούθησαν αγωγή με PROTELOS, συγκριτικά με το εικονικό φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.8). Πριν την έναρξη της αγωγής και ανά τακτά χρονικά διαστήματα, οι ασθενείς πρέπει να αξιολογούνται αναφορικά
με τον καρδιαγγειακό κίνδυνο. Οι ασθενείς με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια (π.χ. υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα) πρέπει να ακολουθούν αγωγή με ρανελικό στρόντιο μόνο μετά από
προσεκτική αξιολόγηση (βλ. παραγράφους 4.3 και 4.8). Κατά τη διάρκεια της αγωγής με το PROTELOS, πρέπει να γίνεται
παρακολούθηση σε τακτική βάση για καρδιαγγειακούς κινδύνους γενικά κάθε 6 έως 12 μήνες. Η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται εάν ο ασθενής εκδηλώσει ισχαιμική καρδιοπάθεια, περιφερική αρτηριοπάθεια, αγγειοεγκεφαλική νόσο ή εάν έχει
αρρύθμιστη υπέρταση (βλ. παράγραφο 4.3). Φλεβική θρομβοεμβολή Σε ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες φάσης
III, η θεραπεία με strontium ranelate συσχετίσθηκε με μία αύξηση στην ετήσια συχνότητα εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ), συμπεριλαμβανομένης της πνευμονικής εμβολής (βλ. παράγραφο 4.8). Το αίτιο αυτού του ευρήματος είναι
άγνωστο. Το PROTELOS αντενδείκνυται σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό περιστατικών φλεβικής θρομβοεμβολής
(βλ. παράγραφο 4.3) και πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με κίνδυνο εμφάνισης ΦΘΕ . Όταν χορηγείται σε
ασθενείς άνω των 80 ετών με κίνδυνο ΦΘΕ, θα πρέπει να επανεκτιμάται η ανάγκη για τη συνέχιση της θεραπείας με
PROTELOS. Το PROTELOS θα πρέπει να διακόπτεται το συντομότερο δυνατό στην περίπτωση μιας ασθένειας ή μιας
κατάστασης η οποία οδηγεί σε ακινητοποίηση (βλ. παράγραφο 4.3) και πρέπει να λαμβάνονται επαρκή προληπτικά μέτρα.
Η θεραπεία δεν θα πρέπει να ξαναρχίσει έως ότου η αρχική κατάσταση έχει επιλυθεί και η ασθενής μπορεί να κινηθεί πλήρως. Όταν συμβεί ΦΘΕ, το PROTELOS πρέπει να διακοπεί. Χρήση σε ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια Δεδομένου ότι δεν
υπάρχουν στοιχεία για την ασφάλεια των οστών σε ασθενείς με σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια που λαμβάνουν strontium
ranelate, το PROTELOS δεν συνιστάται σε ασθενείς με κάθαρση κρεατινίνης μικρότερη από 30 ml/min (βλ. παράγραφο 5.2).
Σύμφωνα με την ορθή κλινική πρακτική, συνιστάται περιοδική αξιολόγηση της νεφρικής λειτουργίας σε ασθενείς με χρόνια
νεφρική ανεπάρκεια. Η εξακολούθηση της θεραπείας με PROTELOS σε ασθενείς που εμφανίζουν σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια θα πρέπει να εξετάζεται κατά περίπτωση. Δερματικές αντιδράσεις Με τη χρήση του PROTELOS έχουν αναφερθεί απειλητικές για τη ζωή δερματικές αντιδράσεις (Σύνδρομο Stevens-Johnson (ΣSJ),τοξική επιδερμική νεκρόλυση (TEN) και
φαρμακευτικό εξάνθημα με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (DRESS)). Οι ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται για
τα σημεία και τα συμπτώματα και να παρακολουθούνται στενά για δερματικές αντιδράσεις. Ο υψηλότερος κίνδυνος εμφάνισης ΣSJ ή ΤΕΝ είναι εντός των πρώτων εβδομάδων της αγωγής και συνήθως γύρω στις 3-6 βδομάδες για το DRESS. Εάν τα
συμπτώματα ή τα σημεία για ΣJS ή TEN (δηλ. εξελισσόμενο δερματικό εξάνθημα συχνά με φλύκταινες ή βλάβες στο βλεννογόνο) ή DRESS (δηλ. εξάνθημα, πυρετός, ηωσινοφιλία και συστηματική επίπτωση (δηλ. αδενοπάθεια, ηπατίτιδα, διάμεσος νεφροπάθεια, διάμεσος πνευμονοπάθεια)), είναι παρόντα η αγωγή με PROTELOS πρέπει να διακόπτεται αμέσως. Τα
καλύτερα αποτελέσματα στη διαχείριση των ΣJS, TEN ή DRESS προέρχονται από την πρώιμη διάγνωση και την άμεση διακοπή κάθε ύποπτου φαρμάκου. Η πρώιμη απόσυρση σχετίζεται με καλύτερη πρόγνωση. Η έκβαση του DRESS είναι ευνοϊκή
στις περισσότερες περιπτώσεις με την διακοπή του PROTELOS και μετά την έναρξη θεραπείας με κορτικοστεροειδή όταν
είναι απαραίτητο. Η ανάνηψη μπορεί να είναι βραδεία και σε κάποιες περιπτώσεις έχουν αναφερθεί υποτροπές του συνδρόμου μετά από τη διακοπή αγωγής με κορτικοστεροειδή. Εάν η ασθενής έχει εμφανίσει ΣJS, TEN ή DRESS με τη χρήση
του PROTELOS, το PROTELOS δεν θα πρέπει να επαναχορηγείται στην ασθενή οποιαδήποτε στιγμή. Σε ασθενείς Ασιατικής
καταγωγής έχει αναφερθεί μεγαλύτερος αριθμός περιστατικών, παρόλο που παραμένουν σπάνια, αντιδράσεων υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένων δερματικού εξανθήματος, ΣSJ ή ΤΕΝ. Αλληλεπίδραση με εργαστηριακή εξέταση Το στρόντιο παρεμβαίνει στις χρωματομετρικές μεθόδους για τον προσδιορισμό των συγκεντρώσεων του ασβεστίου στο αίμα και
στα ούρα. Επομένως, στην ιατρική πράξη πρέπει να χρησιμοποιούνται μέθοδοι φασματομετρία ατομικής εκπομπής επαγωγικώς συζευγμένου πλάσματος ή φασματομετρία ατομικής απορρόφησης για να εξασφαλίζεται η ακριβής αξιολόγηση
των συγκεντρώσεων ασβεστίου στο αίμα και στα ούρα. Έκδοχο Το PROTELOS περιέχει πηγή φαινυλαλανίνης, η οποία μπορεί να είναι βλαβερή για άτομα που πάσχουν από φαινυλκετονουρία. Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση Δεν υπάρχουν στοιχεία για τη χρήση strontium ranelate σε εγκύους. Σε υψηλές δόσεις, μελέτες σε πειραματόζωα έχουν δείξει αναστρέψιμες επιδράσεις στα οστά εμβρύων αρουραίων και κονίκλων που ακολούθησαν θεραπεία κατά τη διάρκεια της κύησης (βλ. παράγραφο 5.3). Εάν το PROTELOS χρησιμοποιηθεί εκ παραδρομής κατά τη διάρκεια της κύησης, πρέπει να διακοπεί η λήψη του. Γαλουχία Φυσικο-χημικά στοιχεία υποδηλώνουν την απέκκριση του strontium ranelate στο ανθρώπινο
γάλα. Το PROTELOS δεν πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας. Γονιμότητα Δεν έχουν παρατηρηθεί
επιδράσεις στη γονιμότητα άρρενων και θήλεων κατά τις μελέτες σε πειραματόζωα. Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη
του προφίλ ασφάλειας Το PROTELOS έχει μελετηθεί σε κλινικές μελέτες στις οποίες συμμετείχαν περίπου 8.000 άτομα. Η
μακροχρόνια ασφάλεια έχει αξιολογηθεί σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες με οστεοπόρωση, που ακολούθησαν θεραπεία
για διάστημα έως 60 μήνες με strontium ranelate 2g/ημέρα (n=3.352) ή με εικονικό φάρμακο (n=3.317) σε μελέτες φάσης
ΙΙΙ. Η μέση ηλικία κατά την ένταξη ήταν τα 75 έτη και το 23% των ασθενών που εντάχθηκαν ήταν ηλικίας 80 έως 100 ετών.
Δεν υπήρχαν διαφορές στη φύση των ανεπιθύμητων ενεργειών μεταξύ των ομάδων αγωγής ανεξαρτήτως εάν οι ασθενείς
ήταν ηλικίας κάτω ή άνω των 80 κατά την ένταξη. Οι συνολικές συχνότητες εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με το
strontium ranelate δεν διέφεραν από το εικονικό φάρμακο και οι ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν συνήθως ήπιες και παροδικές. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν ναυτία και διάρροια και αναφέρθηκαν γενικά στην αρχή της θεραπείας,
χωρίς αξιοσημείωτες διαφορές μεταξύ των ομάδων στη συνέχεια. Η διακοπή της θεραπείας οφειλόταν κυρίως στη ναυτία
(1,3% και 2,2% στις ομάδες του εικονικού φαρμάκου και του strontium ranelate αντίστοιχα). Στις μελέτες φάσης III, η ετήσια
συχνότητα εμφάνισης φλεβικής θρομβοεμβολής (ΦΘΕ) που παρατηρήθηκε για περισσότερα από 5 χρόνια ήταν περίπου
0,7%, με σχετικό κίνδυνο 1,4 (95% CI = [1,0 ; 2,0]) για τις ασθενείς που έλαβαν strontium ranelate σε σύγκριση με εικονικό
φάρμακο (βλ. παράγραφο 4.4). Σε συγκεντρωτική ανάλυση τυχαιοποιημένων ελεγχόμενων έναντι placebo μελετών μετεμμηνοπαυσιακών οστεοπορωτικών ασθενών, παρατηρήθηκε σημαντική αύξηση του εμφράγματος του μυοκαρδίου σε
ασθενείς που είχαν ακολουθήσει αγωγή με PROTELOS, συγκριτικά με placebo (1,7% έναντι 1,1%), με σχετικό κίνδυνο 1,6
(95% CI = [1,07. 2,38]). Πίνακας των ανεπιθύμητων αντιδράσεων Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις έχουν αναφερθεί
κατά τη διάρκεια των κλινικών μελετών και/ή από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του strontium ranelate. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις, οριζόμενες ως οι ανεπιθύμητες ενέργειες που θεωρείται ότι είναι τουλάχιστον πιθανόν να αποδοθούν στη
θεραπεία με strontium ranelate σε μελέτες φάσης ΙΙΙ, αναφέρονται στη συνέχεια με βάση την ακόλουθη συνθήκη (συχνότητες σε σύγκριση με εικονικό φάρμακο): πολύ συχνές (>1/10), συχνές (>1/100, <1/10), όχι συχνές (>1/1,000, <1/100), σπάνιες (>1/10,000, <1/1,000), πολύ σπάνιες (<1/10,000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Kατηγορία /Οργανικό Σύστημα
Κατηγορία συχνότητας
Ανεπιθύμητη ενέργεια

Ψυχιατρικές διαταραχές
Μη γνωστή συχνότηταα:
Συγχυτική κατάσταση
Αϋπνία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Συχνές:
Κεφαλαλγία
Διαταραχές της συνείδησης
Απώλεια μνήμης
Όχι συχνές
Σπασμοί
Μη γνωστή συχνότηταα:
Παραισθησία
Ζάλη
Ίλιγγος

Καρδιακές διαταραχές
Συχνέςδ:
Έμφραγμα του μυοκαρδίου

1,7%

1,1%

Αγγειακές διαταραχές
Συχνές:
Φλεβική θρομβοεμβολή (ΦΘΕ)

2,7%

1,9%

-

-

7,1%
7,0%
1,0%

4,6%
5,0%
0,2%

-

-

-

-

-

-

-

-

2,3%
1,8%

2,0%
1,4%

-

-

-

-

-

-

Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου
Μη γνωστή συχνότηταα:
Βρογχική υπερδραστηριότητα
Διαταραχές του γαστρεντερικού
Συχνές:
Ναυτία
Διάρροια
Χαλαρά κόπρανα
Μη γνωστή συχνότηταα:
Έμετος
Κοιλιακός Πόνος
Ερεθισμός του στοματικού βλεννογόνου (στοματίτιδα και/ή εξέλκωση του στόματος)
Γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση
Δυσπεψία
Δυσκοιλιότητα
Τυμπανισμός
Ξηροστομία
Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων
Μη γνωστή συχνότηταα:
Αυξημένες τρανσαμινάσες του ορού (σε συνδυασμό με δερματικές αντιδράσεις
υπερευαισθησίας)
Ηπατίτιδα
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Συχνές:
Δερματίτιδα Έκζεμα
Σπάνιες:
DRESS (βλ. παράγραφο 4.4)
Πολύ σπάνιες:
Σοβαρές δερματικές ανεπιθύμητες ενέργειες (ΣΔΑΕ):
Σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση γ* (βλ. παράγραφο 4.4)
Μη γνωστή συχνότηταα:
Δερματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (εξάνθημα, κνησμός, κνίδωση,
αγγειοοίδημα)
Αλωπεκία
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Μη γνωστή συχνότηταα:
Mυοσκελετικός πόνος (μυϊκός σπασμός, μυαλγία, πόνος των οστών, αρθραλγία και
πόνος των άκρων)
Διαταραχές του αιμοποιητικού
και του λεμφικού συστήματος
Μη γνωστή συχνότηταα:
Ανεπάρκεια μυελού των οστών
Ηωσινοφιλία (σε συνδυασμό με δερματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας)
Λεμφαδενοπάθεια (σε συνδυασμό με δερματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας)

-

-

-

-

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Μη γνωστή συχνότηταα:
Περιφερικό οίδημα Πυρεξία (σε συνδυασμό με δερματικές αντιδράσεις υπερευαισθησίας)
Αίσθημα κακουχίας

-

-

Παρακλινικές εξετάσεις Συχνές: Αυξημένη Κρεατινική φωσφοκινάση (CPK) στο αίμαβ

1,4%

0,6%

Εμπειρία μετά την κυκλοφορία
β
Μυοσκελετικό κλάσμα > 3 φορές από το ανώτατο φυσιολογικό όριο. Στις περισσότερες περιπτώσεις, αυτές οι τιμές επανήλθαν
αυθόρμητα στο φυσιολογικό χωρίς τροποποίηση της θεραπείας.
γ
* Σε Ασιατικές χώρες αναφέρονται ως σπάνιες.
δ
Σε συγκεντρωτική ανάλυση ελεγχόμενων έναντι placebo μελετών μετεμμηνοπαυσιακών οστεοπορωτικών ασθενών, οι ασθενείς που ακολούθησαν αγωγή με ρανελικό στρόντιο (Ν=3803, 11270 ανθρωποέτη θεραπείας) σε σύγκριση με placebo (Ν=3769,
11250 ανθρωποέτη θεραπείας)
α

Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά
από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό
Φαρμάκων (Μεσογείων 284, Χολαργός, www.eof.gr).
AΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ & ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ
EU/1/04/288/003 ΒΤΧ28 Λ.Τ. € 37,09
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το προϊόν είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων
http://www.ema.europa.eu. Για πλήρεις συντομογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος που διατίθεται από την ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε. Εθνικής Αντιστάσεως 72 & Αγαμέμνονος, 152 31
Χαλάνδρι, Τηλ.:2109391000.

Ποσοστό Ασθενών που
εμφάνισαν ανεπιθύμητες
ενέργειες
Αγωγή
Strontium
ranelate
(n=3352)

Εικονικό
φάρμακο
(n=3317)

-

-

3,3%
2,6%
2,5%

2,7%
2,1%
2,0%

0,4%

0,1%

-

-

www.servier.gr
Les Laboratoires Servier France
Υπεύθυνος κυκλοφορίας
ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕYΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Εθνικής Αντιστάσεως 72 & Αγαμέμνονος, 152 31 Χαλάνδρι, Τηλ.: 2109391000

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

¢¯¢³ ¤§

¢¿ÓÉÎÍÆØÑ®ÓÉÖÅÊÂÌ¿ÒuÉÒÉÖÓÏØ
×ÐÑÏØÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÂØÍÊÌ®ÈÊÂÎÂÅÉuÊουργήσουμε μια ιδιαίτερη εικόνα, είναι
ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÏØuÆÌØÑ¾ÕÖËÁÍÏuÂuÏÁÌÂÊÇØÓ®u¼ÒÂÒÓÏ×ÐÑÏ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÓÏ¿ÍÏDPODFQUÒØuÍÉÑÐ
DPODFQUÒØuÍÉÑÐ
ÒØuÍÉÑÐνεται από την πρόταση του φαρμακοποιÏÁÑÏÖÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½
Η συμβουλήÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂ¿ÓÂÌÍÆÊÅÊ®ÂÎ®ÓØËÉÖÓÕÎeÇØÒÊÌÐÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎkÌÂÊ
ÆÅÐ¼×ÆÊuÆÈ®ÍÉÒÉuÂÒ¾ÂÎÂÆ¾uÂÒÓÆÂËÊ¿ÊÒÓÏÊÊÂÎÂÅÐÒÏØuÆ¿uÕÖÓÉÒÕÒÓ½ÒØuÃÏØÍ½Ñ¼ÆÊÆuÆ¾ÖÌÂÊÉÏu®ÅÂuÂÖÎÂÆÌÂÊÅÆØÓÏÁuÆ ÎÂÆÎÉuÆÑÕÔÏÁuÆ ÈÊÂÓ¾ÆÁÍÏÈÂÅÆÎÆÑÊu¼ÎÏØuÆÂ¿
¼ÎÂÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÏØ¼×ÆÊÌ®ÎÆÊÂÎÆÊÒÓÉuÊÂÌ¼ÖÒÏØÅ¼Ö×Ñ¿ÎÊÂ ÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÊÏÍÍ®Ñ®ÈuÂÓÂÈÊÂÓÊÖÇØÒÊÌ¼ÖÂØÓ¼ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ¤Ë®ÍÍÏØÒ½uÆÑÂØ®Ñ×ÆÊ
uÊÂÍÉÔÐÑÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊuÂÑÌÐÎÌÂÊ
Æ¾ÎÂÊÂÅÁÎÂÓÏÎÎÂÏØÍ½ÒÏØuÆ¿ÍÂÂØÓ®
×ÕÑ¾ÖÎÂÓÂÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆuÆÓÊÖÍÆÓÏuÆÑÆ¾ÖÊÅÊÂÊÓÆÑ¿ÓÉÓÆÖÓÏØÖ²ÏÎÂÏÁuÆ«είναι φυσικό πάρτε το, είναι καλό» δεν αρÌÆ¾ÌÂÊÆ¾ÎÂÊÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÍÂÎÔÂÒu¼ÎÏ

Επιλέγοντας τα κατάλληλα
προϊόντα
¤®ÎÍÏÊ¿Î¼ÎÂeÇØÒÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏkÆÎÅÊÂÇ¼ÑÆÓÂÊÎÂÏØÍ®ÆÊÌ®ÔÆÓÁÏÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÂÑÂÇÂÑu®ÌÏØÒÓÏÎ®ÈÌÏ 
Ó¿ÓÆÔÂÑ¼ÆÊÏÊÆÊÍÏÈ¼ÖÌÂÊÏÊÑÏÓ®ÒÆÊÖÓÏØÎÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁuÆÍÆÓÉu¼ÎÆÖ¢Î
ÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÔ¼ÍÆÊÎÂ
ÆÎÓÆ¾ÎÆÊÓÊÖÑÏÓ®ÒÆÊÖÓÏØÒÆÃÊÏÍÏÈÊÌ® 
ÇØÒÊÌ®ÌÂÊÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆËÆÓ®ÒÆÊÓÏÒÓÏÌÓÏØÒÓÂØ¿ÍÏÊπα που δεν ανήκουν σε αυτήν την κατηÈÏÑ¾ÂÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁÅÁÒÌÏÍÏÎÂÃÑÏÁuÆÂÎÓÉÍÊÂÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ
ÇØÒÊÌ®°ÕÒÅ½ÏÓÆ¿uÕÖ¼ÎÂuÆÈ®ÍÏ
u¼ÑÏÖÓÕÎÌÍÂÒÊÌÐÎÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎuÏÑÆ¾ÎÂÓÏÂÎÓÊÌÂÓÂÒÓ½ÒÆÊÌÂÓ®¼ÎÂuÆÈ®ÍÏÏÒÏÒÓ¿uÆÇØÒÊÌ®
ÃÊÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÑÏÚ¿ÎÓÂÂÑÕuÂÔÆÑÂÆ¾ÂÖ ÂÎÔÏÚ®uÂÓÂ#BDI
#BDI ÇØÒÊÌ®ÒØ
ÇØÒÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÌÂÊÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®ªØÒÊÌ®ÅÆÎÍ¼uÆ¿ÓÊÔÂÂÏuÂÌÑÁÎÏØuÆ¿ÍÆÖ
ÓÊÖÌÍÂÒÊÌ¼ÖÈÎÕÒÓ¼Öu®ÑÌÆÖ uÏÑÏÁuÆ
¿uÕÖÎÂ¼×ÏØuÆuÊÂÊÒÏÑÑÏ¾ÂuÆÓÂËÁ
ÓÕÎÌÍÂÒÊÌÐÎÌÂÊÓÕÎÇØÒÊÌÐÎuÂÑÌÐÎ
ÊÂÎÂ×Ó¾ÒÏØuÆÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÔÂÑ¼ÆÊ
ÎÂÂÏÇÁÈÏØuÆÎÂ¼ÒÏØuÆÒÓÉÎÂÈ¾ÅÂ
ÓÏØÂÌÑÂ¾ÏØÌÂÊÓÏØÆÌÌÆÎÓÑÊÌÏÁ

¤¾ÒÉÖÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÂÎÆÊÍ¼ËÏØuÆÑÏÚ¿ÎÓÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ®ÓÂÏÏ¾ÂÅÆÎ
Æ¾ÎÂÊÏÍÁÈÎÕÒÓ®ÒÓÏÌÏÊÎ¿ ÎÂ¼×ÏØuÆ
ÈÊÂÂØÓ®ÃÂÔÊ®ÈÎÐÒÉÌÂÊÆÏ¾ÔÉÒÉ¿ÓÊ
Æ¾ÎÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ® ÈÊÂÓ¾ÅÆÎÒÉuÂ¾ÎÆÊ
¿ÓÊÌ®ÔÆÇØÒÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÆ¾ÎÂÊÌÂÊ®ÑÊÒÓÏ
¢¿ÓÉÎÍÆØÑ®ÓÉÖτιμήςÏÑÊÒu¼ÎÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÑÏÓÆ¾ÎÏØÎÓÊu¼ÖÂÑÌÆÓ®
ØÄÉÍ¼ÖÈÊÂÓÂÌÑÊÓ½ÑÊÂuÊÂÖuÆÈ®ÍÉÖuÆÑ¾ÅÂÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÒÓÉÒÉuÆÑÊÎ½ÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÌÑ¾ÒÉ¢ØÓ¿ÓÏÃÍ¼ÏØuÆÌÂÊÒÓÂ
®ÍÍÂÃÊÏÍÏÈÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÂÈÏÑ®Ö ÈÊÂ
ÓÂÏÏ¾ÂÉØÄÉÍ½ÓÊu½ÓÏØÖÅÆÎÌÂÔÏÑ¾ÙÆÊ®ÎÓÂÌÂÊÓÉÎÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÓÏØÖ
£¼ÃÂÊÂ Æ¾ÎÂÊÂ¿ÍØÓÂÍÏÈÊÌ¿¼ÎÂÑÏÚ¿Î
ÊÏÆËÆÍÊÈu¼ÎÏ ÊÏÇØÒÊÌ¿ ÊÏeÂÔÐÏk
ÎÂ¼×ÆÊuÊÂÅÊÂÇÏÑ®ÓÊu½ÖÂ¿¼ÎÂÌÍÂÒÊÌ¿ÑÏÚ¿Î²ÏuØÒÓÊÌ¿Æ¾ÎÂÊÎÂØ®Ñ×ÆÊuÊÂÏÍÁÌÂÍ½Ò×¼ÒÉÓÊu½Ö ÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ ®ÎÓÂÒØÎÏÅÆØ¿uÆÎÂÂ¿ÓÉÒØuÃÏØÍ½ÌÂÊÏÊÆÍ®ÓÆÖÒÆÓÆÍÊÌ½ÂÎ®ÍØÒÉÂØÓ¿ÓÏ¿ÇÆÍÏÖ
ÔÂÆÊÒÑ®ËÏØÎ
Το πρόβλημα δεν είναι η τιμή λοιπόν!
£Í¼ÏØuÆÎ¼ÏØÖÂÎÔÑÐÏØÖ¿×ÊuÆÈ®ÍÉÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ½Ö®ÎÆÒÉÖÎÂÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏνται όλο και περισσότερο για εναλλακτιÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ©ÆÓÂËÁ×ÉuÊÌÏÁÌÂÊÇØÒÊÌÏÁ ÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÆÊÍ¼ÈÏØÎÒ®ÎÊÂÓÏ×ÉuÊÌ¿ ÂÑÌÆ¾ÎÂÓÏØÖÈ¾ÎÆÊÉÒ×ÆÓÊÌ½ÆÎÉu¼ÑÕÒÉÌÂÊÑ¿ÓÂÒÉ
ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂuÏÑÏÁuÆÎÂÏÁuÆÒÓÏÎ
ÆÍ®ÓÉ: «Θα θέλατε μια βιταμίνη C βιοδιαθέσιμη κατά 30% και χημική ή την Ασερόλα που είναι πιο αποτελεσματική γιατί είναι
100% βιοδιαθέσιμη και φυσική; Η διαφορά
τιμής τους είναι μόνο Χ ευρώ.»
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÍÏÊ¿Î¿ÕÖÌÂÊÒÆÌ®ÔÆ
®ÍÍÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂÑ¼ÆÊÎÂØ®Ñ×ÆÊuÊÂ
eÓ¼×ÎÉkÒÓÏÎÓÑ¿ÏÓÉÖÑ¿ÓÂÒÉÖÑÏÖ
ÓÏÎÆÍ®ÓÉºÓÂÎÅ¾ÎÆÓÂÊÉÒÕÒÓ½ÒØuÃÏØÍ½uÆÓÉÒÕÒÓ½Ñ¿ÓÂÒÉÏÆÍ®ÓÉÖ
ÅÆÎÌÏÊÓ®ÆÊÓÉÎÓÊu½

ÎÂÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÉÔÏÁuÆÒÆÂØÓ¼ÖÓÊÖÎ¼ÆÖ
ÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÖ
¦ÅÊÆÑÆÁÎÉÒÉuÆÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÈÊÂÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½ÓÏØÆÍ®ÓÉ ÓÉÇØÒÊÌ½ÓÏØÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÌÂÊÓÊÖÒØÎ½ÔÆÊ¼ÖÓÏØ ÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÂÊÂ¿ÓÉÎÂÎ®ÍÏÈÉÑ¿ÓÂÒÉÂÈÕÈ½ÖÆËÊÒÏÑÑ¿ÉÒÉÖ ÒØÎÅØÂÒu¼ÎÉuÆÒØuÃÏØÍ¼ÖØÈÊÆÊÎ½ÖÙÕ½Ö
¢ÎÅÆÎ¼×ÏØuÆÓÏ®ÔÏÖu¼ÒÂuÂÖ ÌÂÍÁÓÆÑÂÎÂÂ¼×ÏØuÆÂÑ¼ÆÊÎÂÂÈÂ®uÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖ ÎÂÆ¾uÂÒÓÆÅÊÂÔ¼ÒÊuÏÊÈÊÂÎÂÂÌÏÁuÆÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÓÏØÖ
ÌÂÊÎÂÓÏØÖÒØuÃÏØÍÆÁÏØuÆ ÎÂÆ¾uÂÒÓÆ
ÆÆÊÒu¼ÎÏÊ¿ÓÊuÏÑÏÁuÆÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÏØuÆÓÉÎ®ÔÉÒÉuÆuÊÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½
ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÌÂÊÇØÒÊÌ®ÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔ½ÒÏØuÆÓÉÎÏÑÆ¾ÂÓÏØ
¦ÆuÆÊÑ¾ÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÏØu¼×ÑÊ
ÓÐÑÂ¼×ÏØÎÂÇÊÆÑÕÔÆ¾ÅØÎÂuÊÌ®ÒÆÂØÓ¼ÖÓÊÖÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÖ uÂÖ
Í¼ÆÊ¿ÓÊÈÊÂÎÂÂÒ×ÏÍÉÔÏÁuÆÒÏÃÂÑ®uÆ
¼ÎÂÎÆÍ®ÓÉ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏØÂÇÊÆÑÐÒÏØuÆÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÍÆÓ®ÌÂÊÇØÒÊÌ®×ÕÑ¾ÖÎÂÂÎÓÂuÆÊÃ¿uÂÒÓÆÆÊÍ¼ÏÎÈÊÂ
ÂØÓ¿ÓÏÎ×Ñ¿ÎÏ¨ÂÊÅÆÎÆ¾ÎÂÊu¿ÎÏÏ×Ñ¿ÎÏÖÆÎÂÒ×¿ÍÉÒÉÖÒÓÏÎ®ÈÌÏ ÂÍÍ®ÌÂÊÏ
×Ñ¿ÎÏÖÈÊÂÎÂÆÌÂÊÅÆØÓÆ¾ÌÂÎÆ¾ÖÒÆÂØÓÏÁÖÓÏØÖÓÏuÆ¾ÖÌÂÊÂÎ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÎÂÂÑÂÒÌÆØ®ÒÆÊÌ®ÓÊÌÂÊÏ×Ñ¿ÎÏÖÂÑÂÒÌÆØ½Ö
¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÉÑÏÒ®ÔÆÊ®uÂÖÔÂ
ÂÎÓÂuÆÊÇÓÆ¾uÆÓÏÎÌÂÊÑ¿ÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÎÂ
Í¼uÆØÆÑÃÏÍ¼ÖÔÂÂÏÅÐÒÆÊuÆÓ®ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ¼ÎÂ×Ñ¿ÎÏ ÂØË®ÎÏÎÓÂÖÓÏu¼ÒÏ
ÌÂÍ®ÔÊÂÈÏÑÐÎÓÕÎÆÍÂÓÐÎuÂÖ®ÎÕ
Â¿ÌÂÊÓÏÍ¼ÏÎÒÉuÂÎÓÊÌ¿ ×Ó¾ÙÏÎÓÂÖÊÒÓ¿ÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏÂ¿ÆØ×ÂÑÊÒÓÉu¼ÎÏØÖÆÍ®ÓÆÖ
¢ØÓ®¿ÍÂÆ¾ÎÂÊuÊÂÑ¿ÌÍÉÒÉÈÊÂÂØÓ¿Î
ÏØÔ¼ÍÆÊÎÂÆËÆÊÅÊÌÆØÓÆ¾ÒÓÊÖÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÖ

Ο Χρόνος είναι χρήμα
ÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂØÊÏÔÆÓ½ÒÏØuÆÂØÓ½ÓÉ
Î¼ÂÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÓÏØÇØÒÊÌÏÁu¿ÎÏuÆÒÓ¿×Ï
ÎÂÌ®ÎÏØuÆCVTJOFTTªØÒÊÌ®ÒÓÂÆÑÊÒ
CVTJOFTTªØÒÊÌ®ÒÓÂÆÑÊÒ
ªØÒÊÌ®ÒÓÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿ÂØÓ®ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÏuÊÌÓ¿ÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖÆ¾ÎÂÊÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ 
ÏÍÁuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÂ¿ÂØÓ¿ÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂ
¤ÅÐ¿uÕÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂØÏÍÏÈ¾ÒÏØuÆ
και το χρόνοÏØÔÂÂÇÊÆÑÐÒÏØuÆÈÊÂ
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντων
ELOCON® κρέμα, αλοιφή και λοσιόν
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: ELOCON ®. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Κάθε γραμμάριο
ELOCON ® κρέμας, αλοιφής και λοσιόν περιέχει 1mg mometasone furoate. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Η ELOCON ® κρέμα και αλοιφή 0,1%
ενδείκνυται για την ανακούφιση των φλεγμονωδών και κνησμωδών εκδηλώσεων των δερματοπαθειών που ανταποκρίνονται στα κορτικοστεροειδή όπως είναι η ψωρίαση
(πλην ψωρίασης κατά πλάκας, ψωρίασης παλαμών-πελμάτων και ψωρίασης ανάστροφης), το ατοπικό έκζεμα, το νομισματοειδές έκζεμα, η δερματίτις εξ’ επαφής, η
μαστοκύττωση, ο ερυθηματώδης λύκος, η παραψωρίαση και η γυροειδής αλωπεκία. Η ELOCON® λοσιόν 0,1% ενδείκνυται για την ανακούφιση των φλεγμονωδών και
κνησμωδών εκδηλώσεων των δερματοπαθειών του τριχωτού δέρματος π.χ. της κεφαλής που ανταποκρίνονται στα κορτικοστεροειδή, όπως είναι η ψωρίαση (πλην ψωρίασης
κατά πλάκας, ψωρίασης παλαμών-πελμάτων και ψωρίασης ανάστροφης), το ατοπικό έκζεμα, το νομισματοειδές έκζεμα, η δερματίτις εξ’ επαφής, η μαστοκύττωση, ο
ερυθηματώδης λύκος, η παραψωρίαση και η γυροειδής αλωπεκία. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Απλώστε ένα λεπτό στρώμα κρέμα ή αλοιφή στην
προσβεβλημένη περιοχή, μία φορά την ημέρα. Βάλτε λίγες σταγόνες λοσιόν στις προσβεβλημένες περιοχές του τριχωτού του δέρματος συμπεριλαμβανομένων των
προσβεβλημένων περιοχών του τριχωτού της κεφαλής μία φορά την ημέρα. Η αλοιφή προτιμάται για την αντιμετώπιση των πολύ ξηρών, υπερκερατωμένων (λεπιδωτών)
βλαβών με ραγάδες. Η λοσιόν κατά προτίμηση χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση των δερματοπαθειών του τριχωτού δέρματος, όπως είναι το τριχωτό της κεφαλής και η
κρέμα προτιμάται σε όλες τις άλλες ενδεικνυόμενες δερματολογικές καταστάσεις. 4.3 Αντενδείξεις: Η ELOCON ® κρέμα, αλοιφή και λοσιόν 0,1% αντενδείκνυται σε ασθενείς
με υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά αυτών των προϊόντων. Τα τοπικά σκευάσματα κορτικοστεροειδών δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στην περίπτωση
αδιάγνωστης δερματοπάθειας. Ακόμη, θα πρέπει να αποφεύγεται η χρήση τους σε περίπτωση ακμής, περιστοματικής δερματίτιδας, σε άτονα έλκη, αλλά και σε εγκαύματα,
επειδή παρεμποδίζουν την επούλωση. Όπως και τα υπόλοιπα τοπικά κορτικοστεροειδή, η ELOCON® κρέμα, αλοιφή και λοσιόν 0,1% αντενδείκνυται επίσης σε ασθενείς που
πάσχουν από βακτηριακές, ιογενείς (απλό έρπητα, ανεμοευλογιά, έρπητα ζωστήρα) ή μυκητιάσεις δερματικές λοιμώξεις. Η ELOCON ® κρέμα, αλοιφή και λοσιόν 0,1%
αντενδείκνυται επίσης σε ανεμοευλογιά, αντιδράσεις μετά από εμβολιασμό, φυματίωση και σύφιλη. 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη
χρήση α. Να αποφεύγεται η μακρόχρονη χρήση στα παιδιά. Τα παιδιά είναι πιο επιρρεπή σε συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες από τη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών,
διότι μπορεί να απορροφήσουν μεγαλύτερες ποσότητες φαρμάκου, λόγω μεγαλύτερης επιφάνειας δέρματος σε σχέση με το βάρος σώματος. β. Όταν εφαρμόζεται στεγανή
επίδεση, πρέπει να γίνεται σύσταση για καθαρισμό του δέρματος, ώστε να αποφευχθεί ενδεχόμενη επιμόλυνση. γ. Να μη γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών πέραν
των τριών εβδομάδων, χωρίς επανεξέταση από δερματολόγο. δ. Μετά επανειλημμένη εφαρμογή, τουλάχιστον 10-15 ημερών, μπορεί να παρατηρηθεί προσωρινή μείωση
ή απώλεια της δραστικότητας των κορτικοστεροειδών (ιδίως των φθοριωμένων), λόγω ταχυφύλαξης. Το φαινόμενο αυτό αποκαθίσταται μετά από διακοπή της χρήσης
ολίγων ημερών ή εβδομάδων. ε. Στην ψωρίαση να χορηγούνται με φειδώ και με επίβλεψη ειδικού, διότι πέραν της προσωρινής ωφέλειας, μακροχρονίως και μετά τη διακοπή
της θεραπείας υπάρχει κίνδυνος επιδείνωσης της νόσου. στ. Λόγω των ανεπιθύμητων ενεργειών από πιθανή απορρόφηση απαιτείται προσοχή όταν εφαρμόζεται σε μεγάλες
επιφάνειες δέρματος ή σε παρατεταμένη χορήγηση ιδιαίτερα στα παιδιά καθώς και σε ασθενείς με βαριές νεφροπάθειες, αιμορραγική διάθεση και σε επικείμενους
εμβολιασμούς. ζ. Γενικά, θα πρέπει να επιλέγεται το ολιγότερο ισχυρό κορτικοστεροειδές που θεωρείται αποτελεσματικό για την ένδειξη που προορίζεται και επί μη
ανταποκρίσεως να χορηγείται άλλο ίδιας ισχύος ή μεγαλύτερης. η. Ενδέχεται να προκαλέσει καταρράκτη και γλαύκωμα όταν χρησιμοποιείται στην περιοχή πλησίον των
οφθαλμών για παρατεταμένο χρονικό διάστημα. Αν γίνει τοπική χρήση στα βλέφαρα, χρειάζεται προσοχή ώστε το φάρμακο να μην έλθει σε επαφή με τον οφθαλμό. Δεν
έχει τεκμηριωθεί η ασφάλεια της χρήσης του ELOCON® σε παιδιά για διάστημα μεγαλύτερο των 6 εβδομάδων. Υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα για τη χρήση σε παιδιά
κάτω των 2 ετών. Όπως και με όλα τα ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή, αποφύγετε την απότομη διακοπή της θεραπείας. Όταν διακόπτεται η μακροχρόνια τοπική θεραπεία
με ισχυρά γλυκοκορτικοειδή, μπορεί να εμφανιστεί ένα φαινόμενο εξ’ αναπηδήσεως (rebound phenomenon) με την μορφή μιας δερματίτιδας με έντονη ερυθρότητα,
νυγμώδη άλγη και καύσο. Αυτό μπορεί να προληφθεί με τη αργή μείωση της αγωγής, παραδείγματος χάριν συνεχίζοντας την αγωγή σε διακοπτόμενη βάση πριν από την
πλήρη διακοπή της. Παρακαλούμε έχετε υπόψιν σας ότι τα κορτικοστεροειδή μπορεί να μεταβάλουν την εμφάνιση μερικών βλαβών και να δυσχεράνουν την τεκμηρίωση της
κατάλληλης διάγνωσης και επίσης μπορεί να καθυστερήσουν την επούλωση. Η χρήση της λοσιόν πρέπει να γίνεται με προσοχή, δεδομένου ότι το συστατικό της
προπυλενογλκυκόλη είναι δυνητικά ερεθιστικό και δεδομένου ότι η ισοπροπυλική αλκοόλη μπορεί να προκαλέσει ένα αίσθημα καύσου αν εφαρμοστεί σε φλεγμένουσες
περιοχές. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Καμία γνωστή 4.6 Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Δεν υπάρχουν
επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια των τοπικών κορτικοστεροειδών κατά τη χρήση του σε εγκύους γυναίκες. Όπως με όλα τα τοπικώς εφαρμοζόμενα κορτικοστεροειδή σε
εγκύους, πρέπει να λαμβάνεται υπόψη η πιθανότητα ότι η ανάπτυξη του εμβρύου μπορεί να επηρεαστεί από την δίοδο των κορτικοσρεροειδών από τον φραγμό του
πλακούντα. Τοπική εφαρμογή ισχυρών κορτικοστεροειδών σε έγκυα ζώα έχει προκαλέσει ανωμαλίες στην ανάπτυξη του εμβρύου. Για το λόγο αυτό, τα τοπικά
κορτικοστεροειδή μπορούν να χορηγούνται κατά την εγκυμοσύνη μόνο αν το αναμενόμενο όφελος δικαιολογεί τον πιθανό κίνδυνο για το έμβρυο. Σε τέτοιες περιπτώσεις
δεν πρέπει να χορηγούνται σε μεγάλες ποσότητες ή για μακρύ χρονικό διάστημα. Χρήση κατά τη διάρκεια της γαλουχίας: Τα κορτικοστεροειδή εκκρίνονται στο μητρικό γάλα.
Αν ενδείκνυται η αγωγή με υψηλότερες δόσεις ή η μακροχρόνια εφαρμογή, θα πρέπει να διακόπτεται ο θηλασμός. Όταν η χρήση κορτικοστεροειδών κατά τη διάρκεια του
θηλασμού κρίνεται απαραίτητη, η ποσότητα του φαρμάκου και η διάρκεια της θεραπείας θα πρέπει να περιορίζονται στο ελάχιστο. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης
και χειρισμού μηχανημάτων: Καμία γνωστή 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Τοπικές μετά μακροχρόνια τοπική χρήση: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί με τα
ισχυρά τοπικά κορτικοστεροειδή στις θέσεις εφαρμογής τους, είναι: Αίσθημα καύσου, κνησμός, ερεθισμός, ξηρότητα, θυλακίτιδα, υπομελάγχρωση, λέπτυνση του δέρματος,
τελαγγειεκτασίες. Τροποποίηση της κλινικής εικόνας επί λανθασμένης χρήσης (μυκητιάσεις, ψώρα). Δευτεροπαθής λοίμωξη, τοπικές μικροβιακές λοιμώξεις (έναρξη
λανθάνουσας λοίμωξης ή επιδείνωση εξελισσόμενης), μυκητιασικές λοιμώξεις, διευκόλυνση της έναρξης μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών κονδυλωμάτων. Αναστολή
της επούλωσης τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία, φλυκταινίδια, θερινή ιδρώα, περιστοματική δερματίτις, εξάνθημα υπό μορφή ροδόχρου ακμής, υποτροπή φλυκταινώδους
ψωρίασης επί διακοπής της θεραπείας (Rebound Phenomenon), ατροφία του δέρματος υπό μορφή ουλής, γραμμοειδείς ραβδώσεις, ευρυαγγείες, πορφυρικά εξανθήματα,
ερύθημα διάχυτο, βλατιδο-φυσαλλιδώδη άτυπα εξανθήματα, αλλεργική υπερευαισθησία, τοπική υπερτρίχωση. Αν εμφανισθούν συμπτώματα υπερευαισθησίας, θα πρέπει
η χορήγηση να σταματήσει αμέσως. Οι παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνήθεις, αλλά μπορεί να εμφανισθούν συχνότερα με τη χρήση στεγανής επίδεσης ή
μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση. Γενικές μετά μακροχρόνια τοπική χρήση: Καταστολή της λειτουργίας του φλοιο-επινεφριδικού άξονα, πτώση του επιπέδου της κορτιζόλης
στο πλάσμα-σύνδρομο CUSHING. Οποιαδήποτε από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που έχουν αναφερθεί με την συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών,
συμπεριλαμβανομένης της καταστολής των επινεφριδίων, μπορεί επίσης να εμφανιστεί με τα τοπικά κορτικοστεροειδή, ιδιαίτερα σε βρέφη και παιδιά (βλ. μέρος 5.4). 4.9
Υπερδοσολογία: Μέχρι σήμερα δεν έχει αναφερθεί υπέρβαση της δοσολογίας με ELOCON ®. Στην περίπτωση υπέρβασης της δοσολογίας πρέπει να αρχίσει αμέσως γενική
συμπτωματική και υποστηρικτική θεραπεία και να συνεχιστεί για όσο χρόνο χρειάζεται. Συμπτώματα: Υπερβολικά παρατεταμένη χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών μπορεί
να καταστείλει τη λειτουργία της υπόφυσης και του φλοιού των επινεφριδίων με αποτέλεσμα δευτεροπαθή φλοιοεπινεφριδιακή ανεπάρκεια. Θεραπεία: Ενδείκνυται κατάληλη
συστηματική θεραπεία. Τα οξέα συμπτώματα υπερκορτικοστεροειδισμού είναι συνήθως ανατάξιμα. Εάν απαιτείται, αντιμετωπίστε τις ηλεκτρολυτικές διαταραχές. Στην
περίπτωση χρόνιας τοξικότητας συνιστάται η αργή διακοπή των κορτικοστεροειδών. 7. Κάτοχος της αδείας κυκλοφορίας: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Αγ. Δημητρίου 63, ΑΛΙΜΟΣ 8.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: ELOCON ® Κρέμα: 71843/17-10-2013, ELOCON ® Αλοιφή: 42358/10/21-06-2011, ELOCON ® Λοσιόν: 42361/10/21-06-20119.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 22 Ιουνίου 1990/21 Ιουνίου 2011 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 17 Οκτωβρίου 2013. Λιανική τιμή: ELOCON® Κρέμα: 4,64€, ELOCON ® Αλοιφή: 4,64€, ELOCON ® Λοσιόν: 4,74€
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Επιλογή των ειδικοτήτων και
κατηγοριών στις οποίες θα
επενδύσουμε δυναμικά
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Κινητοποίηση του ανθρώπινου
δυναμικού
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Πληροφόρηση των πελατών μας
και των άλλων επαγγελματιών
υγείας
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Καθορισμός στόχων

©ÊÂÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÍ®ÎÏÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¿ ÃÑÂ×ØÑ¿ÔÆÒuÏÌÂÊuÂÌÑÏÑ¿ÔÆÒuÏÉÍÂÅ½Ñ¼ÆÊÎÂÌÂÓÂÈÑ®ÄÏØuÆÓÏ
ÓÊÔÂÌ®ÎÏØuÆÓÏÎÑÐÓÏÌÂÊÑ¿ÌÂÊÏØÔ¼ÍÏØuÆÎÂ
ÇÓ®ÒÏØuÆÒÆ×Ñ¿ÎÊÂ¨®ÔÆÆË®uÉÎÏÔÂÑ¼ÆÊ
ÎÂÌ®ÎÏØuÆÓÏÎÂÏÍÏÈÊÒu¿ÈÊÂÓÏÏØÃÑÊÒÌ¿uÂÒÓÆ¤ÅÐuÊÍ®ÎÆu¿ÎÏÏÊÂÑÊÔuÏ¾ÆÎÔÂÑ¼ÆÊÍÏÊ¿ÎÎÂËÆ×Î®uÆÎÂÒØÈÌÑ¾ÎÏØuÆÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÒÆ
Ò×¼ÒÉuÆÓÏØÖÒÓ¿×ÏØÖÏØ¼×ÏØuÆÃ®ÍÆÊÌÂÊÇØÒÊÌ®ÎÂuÉÎÂuÆÍÏÁuÆÎÂÆÎÉuÆÑÐÎÏØuÆÒØ×Î®ÓÏØÖ
ÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖuÂÖÈÊÂÓÉÎÑ¿ÏÅÏÓÏØÍ®ÎÏØuÂÖ

5

Παρακολούθηση αποτελεσμάτων

Ñ¼ÆÊÎÂÆÌuÆÓÂÍÍÆØÓÏÁuÆÆÑÈÂÍÆ¾ÂÈÊÂ
ÓÉÎÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÌÂÊÎÂ
ÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÏØuÆuÊÂÌÂÓ®ÒÓÂÒÉuÆ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌÏÁÖÅÆ¾ÌÓÆÖÏØÌÂÔÏÑ¾ÙÏØÎÓÉÎÆË¼ÍÊËÉ
ÓÉÎÏÊÏÓÊÌ½ÌÂÊÓÉÎÏÒÏÓÊÌ½ÂØÓ½ÖÓÉÖÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÖuÂÖ
ºÍÆÖÂØÓ¼ÖÏÊÅÑ®ÒÆÊÖu¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÉÖ
ÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖuÂÖ ÂÏÃÍ¼ÏØÎÒÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÕÎÆÍÂÓÐÎuÂÖ ÂÎÂÅÆÊÌÎÁÏÎÓÂÖÒØÈ×Ñ¿ÎÕÖÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÒÁÎÉuÂÖ ÂÍÍ®uÂÖÃ®ÙÏØÎÒÆ¼ÎÂÌÍ¾uÂÒØÎÆ×ÏÁÖ
ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÖÏØ×ÂÑ¾ÙÆÊ¯§°²¦¯¤³©¢²° 
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ùėāĖČďĆĎéĈēĔĆĖėĎďăùĘĊĔĎęēĔāėēĘñĆėĆđĆĐĜėă
ĔēĕėĆüĘėĎďāñĆĐĐĘđėĎďā
¦¤ÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÓÕÎÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ ÂÑ¿ÍÏÏØ
ÒÉuÆÊÐÎÆÊÂÎ®ÓØËÉÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÓ¿ÒÏÂ¿ÍÆØÑ®Ö
Ù½ÓÉÒÉÖ¿ÒÏÌÂÊÂ¿ÍÆØÑ®ÖÑÏÒÇÏÑ®Ö ÌÂÔÐÖÂØË®ÎÆÊ
ÏÂÑÊÔu¿ÖÓÕÎÆÍÍÉÎÊÌÐÎÌÂÊÆÊÒÂÈ¿uÆÎÕÎuÂÑÌÐÎÏØ
ÅÊÂÔ¼ÓÏØÎÇØÓÊÌ®½ÃÊÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÒÓÆÑÆ¾ÓÂÊÂÏÓÆÍÆÒu®ÓÕÎ¼ÑÆØÎÂÖÓÉÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌ½ÖÒØuÆÑÊÇÏÑ®Ö

×ÆÓÊÌ®uÆÓÂÇØÓÊÌ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ ÔÆÍ½ÒÂuÆ
ÎÂÅÊÆÑÆØÎ½ÒÏØuÆÓÏÎÂÈÏÑÂÒÓ½ÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ 
ÕÖÑÏÖ¼ÎÂÒÁÎÏÍÏÆÊu¼ÑÏØÖÒØuÆÑÊÇÏÑÐÎ¿ÕÖ
ÒØ×Î¿ÓÉÓÂÂÈÏÑ®Ö ÑÏÓ¾uÉÒÉÒÓÂÒÉuÆ¾ÂÅÊ®ÔÆÒÉÖ ÉÈ¼ÖÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖ ÆË¼ÍÊËÉÓÕÎÂÈÏÑÐÎÌÂÊÒØuuÆÓÏ×½ÒÆ
®ÍÍÆÖÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌ¼ÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖ

¦¼ÍÍÆÊÄÉÂØÓ½ÂÏÓ¼ÍÆÒÆ uÆÓÂËÁ®ÍÍÕÎ ÓÏÌ¾ÎÉÓÑÏÓÉÖ
¼ÑÆØÎÂÖuÆÓ¾ÓÍÏeÑ®ÒÊÎÏ©®ÑÌÆÓÊÎÈÌ Ó®ÒÆÊÖ ¢ÎÓÊÍ½ÄÆÊÖ ØuÆÑÊÇÏÑ®ÓÕÎ¤ÍÍ½ÎÕÎ¨ÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎk 
ÉÏÏ¾ÂÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÂ¿ÓÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏu®ÑÌÆÓÊÎÈÌÓÏØ°ÊÌÏÎÏuÊÌÏÁÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ"-"3. 
ÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÏ¨¼ÎÓÑÏ¢ÆÊÇÏÑ¾ÂÖ$4&ÒÆÂÎÆÍÍÂÅÊÌ¿ÅÆ¾ÈuÂÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎ

²ÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÓÉÖ¼ÑÆØÎÂÖÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎ¼ÎÂÎÆØÂÊÒÔÉÓÏÏÊÉu¼ÎÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ ÏÏÏ¾ÏÖÅÊÆØÑÁÎÆÊÓÉÎÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌ½ÓÏØÒØÎÆ¾ÅÉÒÉÌÂÔÐÖÌÂÊÓÉÎÂØÓÏÆÏ¾ÔÉÒÉÒÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÉÖÑÏÒÕÊÌ½ÖÓÏØÅÑ®ÒÉÖÈÊÂÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÏØÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏÖ

¢ÎÂÍØÓÊÌ¿ÓÆÑÂ ÒÌÏ¿ÖÓÉÖ¼ÑÆØÎÂÖ ÉÏÏ¾ÂÅÊÆË®ÈÆÓÂÊ
ÌÂÓ®ÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ Æ¾ÎÂÊÎÂuÆÍÆÓ½ÒÆÊÓÉÒÓ®ÒÉ
ÓÕÎ¤ÍÍ½ÎÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÑÏÖÓÂÇÊÍÊÌ®ÑÏÖÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÓÏÎÃÂÔu¿ØÊÏÔ¼ÓÉÒÉÖÅÊÂÇ¿ÑÕÎ
eÑ®ÒÊÎÕÎkÑÏÚÏÎÓÊÌÐÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎ
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ÓÏÒÁÎÏÍÏÓÏØÂÎÆÍÍÂÅÊÌÏÁÅÆ¾ÈuÂÓÏÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎ ¼ÎÂÏÒÏÒÓ¿ÓÉÖÓ®ËÉÖÓÏØ ÂÈÏÑ®ÙÆÊÇØÓÊÌ®
ÌÂÍÍØÎÓÊÌ®
°ÂÈÏÑÂÒÓ½ÖÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÆ¾ÎÂÊÌØÑ¾ÕÖÈØÎÂ¾ÌÂ 
ÉÍÊÌ¾ÂÖÆÓÐÎ Â¿ÇÏÊÓÏÖ¢¤§²¤§ ÊÅÊÕÓÊÌ¿ÖØ®ÍÍÉÍÏÖ ÏÊÌÏÈÆÎÆÊÂÌÏÁuÉÎÊÂ¾ÏØÆÊÒÏÅ½uÂÓÏÖfÞ

¢¯¢³ ¤§

Το Προφίλ του Καταναλωτή Φυτικών
Καλλυντικών
°ÂÈÏÑÂÒÓ½ÖÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ
i ÆÕÑÆ¾ÒÉuÂÎÓÊÌ½ÓÉÎÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌ®ØÆÁÔØÎÉÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÓÕÎÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ
i ¯ÊÐÔÆÊÉÔÊÌ®ØÏ×ÑÆÕu¼ÎÏÖÎÂØÏÒÓÉÑ¾ËÆÊÓÉÎÂÈÏÑ®ÇÊÍÊÌÐÎÌÂÊÎÂÂÏÇÁÈÆÊÓÉÎÂÈÏÑ®uÉÇÊÍÊÌÐÎ
ÑÏÖÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
i ÆÕÑÆ¾ÒÉuÂÎÓÊÌ½ÓÉÎÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÆÎ¿ÖÑÏÚ¿ÎÓÏÖ 
ÐÒÓÆÎÂÓÏÑÏÓÊu½ÒÆÊÂ¿ÓÂÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ® ÌÂÊuÏÑÆ¾ÎÂÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÆÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼ÖÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌ¼ÖÊÒÓÏÏÊ½ÒÆÊÖ
i ÆÕÑÆ¾¿ÓÊÅÊÂÔ¼ÓÆÊÂÑÌÆÓ½ÈÎÐÒÉÈÊÂÎÂ®ÑÆÊÒÕÒÓ¼ÖÂÏÇ®ÒÆÊÖÈÊÂÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌ®Ô¼uÂÓÂ
i ¤ÎÉuÆÑÐÎÆÓÂÊÌØÑ¾ÕÖu¼ÒÕ¾ÎÓÆÑÎÆÓÌÂÊÆÌÅ¿ÒÆÕÎ
ÈÊÂÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ
¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÂÂÑÂ®ÎÕÄØ×ÏÈÑÂÇÊÌ®×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ® Ï
ÂÈÏÑÂÒÓ½ÖÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÒØuuÆÓ¼×ÆÊÒÆ¼ÎÂÆÁÑÏÖ
ÅÑ®ÒÆÕÎuÆÒÌÏ¿ÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÏØÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏÖ ¿ÕÖ
ÂÎÂÌÁÌÍÕÒÉÌÂÊÒØÍÍÏÈÊÌ¼ÖÑÏÒ®ÔÆÊÆÖÅÆÎÅÑÏÇÁÓÆØÒÉÖ
Æ¿ÓÊÂÇÏÑ®ÓÉÎÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÓÏØÒØuÆÑÊÇÏÑ® ÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊ
9 ¶×ÆÊ½ÅÉÂÍÍ®ËÆÊÓÉÎÑÏÉÈÏÁuÆÎÉu®ÑÌÂÏØÂÈ¿ÑÂÙÆÈÊÂÎÂÑÏÓÊu½ÒÆÊuÊÂÇÊÍÊÌ½ÑÏÖÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎu®ÑÌÂ  ÓÏØÅÆ¾ÈuÂÓÏÖ 
9 ÍÉÑÐÎÆÊØÄÉÍ¿ÓÆÑÉÓÊu½ÈÊÂÇÊÍÊÌ¼ÖÑÏÖÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎu®ÑÌÆÖ   
9ÑÏÓÊu®ÑÏÚ¿ÎÓÂuÆÂÎÂÌØÌÍÐÒÊuÉÒØÒÌÆØÂÒ¾Â
  ÌÂÊÒØÒÓ½ÎÆÊÒÆÇ¾ÍÏØÖÌÂÊÒØÈÈÆÎÆ¾ÖÇÊÍÊÌ¼Ö
ÑÏÖÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÆÕÎØu¾ÆÖ   
ÒÓ¿ÒÏ ÂÑc¿ÍÉÓÉÎ¼ÎÓÏÎÉÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌ½ÆØÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉÌÂÊÅÑ®ÒÉÓÏØ¶ÍÍÉÎÂÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ ÒÆ¿ÓÊÂÇÏÑ®
ÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ ÏÌØÑÊ¿ÓÆÑÏÖÍ¿ÈÏÖÑÏÓ¾uÉÒÉÖÂØÓÐÎÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÂuÉÇØÓÊÌ®Æ¾ÎÂÊÉÒÁÎÔÆÒÉ
ÓÏØÖ ÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÆÂ¿ÓÏ ÓÕÎÂÈÏÑÂÒÓÐÎ 
µÍÍÏÊÍ¿ÈÏÊÑÏÓ¾uÉÒÉÖÏØÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÂÎÂÇÏÑÏÁÎÒÓÂ
ÌÂÍÁÓÆÑÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÌÂÊÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÏØÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏÖÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÓÉÎÂÏÇØÈ½ÆÊÑÂu®ÓÕÎÒÓÂ
ÙÐÂ ÏÊÏÏ¾ÏÊÒØÈÌÆÎÓÑÐÎÏØÎuÊÌÑ¿ÓÆÑÂÏÒÏÒÓ®  
ÌÂÊ ÓÕÎÂÈÏÑÂÒÓÐÎÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â 
¤Ïu¼ÎÕÖ ÓÏÒÉuÆ¾ÏÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÖÓÕÎÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÆ¾ÎÂÊ¿ÓÊÔÆÕÑÏÁÎÓÂÊÊÏÂÈÎ®ÌÂÊÇÊÍÊÌ®ÈÊÂÓÏÎ
ÏÑÈÂÎÊÒu¿Å¼ÑuÂ
¦ÍÆÊÏÄÉÇ¾Â ÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÏØÅ½ÍÕÒÂÎ¿ÓÊ
ÂÈÏÑ®ÙÏØÎÇØÓÊÌ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® uÏÑÆ¾ÎÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÆ¾
ÕÖÓÂÌÓÊÌÏ¾ÆÍ®ÓÆÖÏØÂÈÏÑ®ÙÏØÎÒØÒÓÉuÂÓÊÌ® ÆÎÐÓÏ
Ø¿ÍÏÊÏÂÈÏÑ®ÙÆÊÒÆuÊÌÑ¿ÓÆÑÉÒØ×Î¿ÓÉÓÂ
Æ¿ ÓÊÂÇÏÑ®ÓÏÌÑ¾ÒÊuÏÆÑÐÓÉuÂÓÉÖÆ¾ÅÑÂÒÉÖÓÉÖÓÑ¼×ÏØÒÂÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÒÓÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÂÈÏÑ® 
ÏÊÆÑÕÓÐuÆÎÏÊÅÉÍÐÎÏØÎÒÆuÆÈ®ÍÏÏÒÏÒÓ¿  ÈÊÂÓÏ
¼ÎÂÎÓÊÈÊÂÓÏ ¿ÓÊÏÊÑÏÒÕÊÌ¼ÖÂÈÏÑ¼ÖÇØÓÊ

ÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ¼×ÏØÎÂØËÉÔÆ¾ÌÂÓ®ÓÏÎÓÆÍÆØÓÂ¾Ï×Ñ¿ÎÏ
ÂÑÂÓÉÑÆ¾ÓÂÊÍÏÊ¿Î¿ÓÊÏÊÂÈÏÑÂÒÓ¼ÖÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÂÏÓÆÍÏÁÎ¼ÎÂÒÓÂÔÆÑ¿ÌÏÊÎ¿ ÓÏÏÏ¾ÏÒÓÉÎÍÆÊÏÄÉÇ¾ÂÓÏØ¼×ÆÊÅÊÂÓÉÑ½ÒÆÊÒÆ¾ÅÊÂÆ¾ÆÅÂ½¼×ÆÊÂØË½ÒÆÊ
ÓÊÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÏØÌÂÓÂÎÂÍÐÎÆÊÌÂÓ®
ÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ
²¼ÍÏÖ É¼ÑÆØÎÂÂÏÒÌÏÏÁÒÆÒÓÉuÆÍ¼ÓÉÓÉÖÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÖÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÖÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÇØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
Ò×ÆÓÊÌ®uÆÓÂÒÉuÆ¾ÂÅÊ®ÔÆÒÉÖÂØÓÐÎ
ÁuÇÕÎÂuÆÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÓÉÖ¼ÑÆØÎÂÖ ÒÂÎÌØÑÊ¿ÓÆÑÂÌÂÎ®ÍÊÂÅÊÂÎÏu½ÖÓÕÎÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÂÎÂÅÆÊÌÎÁÏÎÓÂÊÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÑÏÓÊuÐÎÓÂÊÂ¿ÓÏ ÓÕÎ
ÂÈÏÑÂÒÓÐÎ ÌÂÊÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ  ÓÕÎ
ÂÈÏÑÂÒÓÐÎ 
¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ®ÌÂÎ®ÍÊÂ ¿ÕÖÏÊEFBMFSTÑÏÒÕÊÌ½ÖÐÍÉÒÉÖ ÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÃÊÏÍÏÈÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÓÂTVQFS
NBSLFUT ÒØÈÌÆÎÓÑÐÎÏØÎuÊÌÑ¿ÓÆÑÂÏÒÏÒÓ®ÑÏÓ¾uÉÒÉÖ
 ÌÂÊ ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â 

Συμπεράσματα
²ÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÂØÓ½ÖÓÉÖ¼ÑÆØÎÂÖÂÎÂÅÆÊÌÎÁÏØÎÓÉÎ
¼ÎÓÏÎÉÆØÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉÓÏØ¶ÍÍÉÎÂÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ ÉÏÏ¾Â
ÌÂÔÑÆÇÓ¾ÙÆÓÂÊÌÂÊÒÓÉÎÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÓÏØ ÆÇ¿ÒÏÎÏ¾ÅÊÏÖÅÉÍÐÎÆÊÑ¿ÔØuÏÖÎÂÒØÍÍ¼ËÆÊÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ 
ÎÂÍÉÑÐÒÆÊØÄÉÍ¿ÓÆÑÆÖÓÊu¼ÖÌÂÊÎÂÂÎÂÙÉÓ½ÒÆÊ¼ÎÂÇÊÍÊÌ¿ÑÏÖÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÑÏÚ¿ÎÒÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÓÏØÆÎ¿Ö
ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂ
¤¾ÒÉÖ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÉuÂÎÓÊÌ½ÅÊÂÇÂ¾ÎÆÓÂÊÉÅÑ®ÒÉÓÕÎÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ ÏÊÏÏ¾ÆÖÏÇÆ¾ÍÏØÎÎÂÆÎÉuÆÑÐÎÏØÎÓÏÌÏÊÎ¿
ÈÊÂÓÉÎÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌ½ÓÏØÖÅÑ®ÒÉÌÂÔÐÖÌÂÊÈÊÂÏÏÊÆÒÅ½ÏÓÆÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌ¼ÖÊÒÓÏÏÊ½ÒÆÊÖÅÊÂÔ¼ÓÏØÎ
ÆuÊÂÂÈÏÑ®ÉÏÏ¾ÂÃÂ¾ÎÆÊÂÎÏÅÊÌ½ ÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÖÂÈÏÑÂÒÓ½ÖÇØÓÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÆ¾ÎÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÆÎÉuÆÑÕu¼ÎÏÖÈÊÂÓÊÖÅÑ®ÒÆÊÖÓÕÎÆÓÂÊÑÊÐÎÌÂÊÑ¿ÔØuÏÖÎÂÂÍÍ®ËÆÊÓÉÎÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÓÏØÒØuÆÑÊÇÏÑ® ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂØÏÒÓÉÑ¾ËÆÊÇÊÍÊÌ¼ÖÑÏÖÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÆÓÂÊÑ¾ÆÖÌÂÊu®ÑÌÆÖ
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ċĀĒĚċĖěĐĉčĈčĎĠĐ

ùĘĐČĔġĆėĆ
ĉĎĆėĔēęăĕ
ĈĎĆČĐĎďĎĜĂđēĘĕ
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ċĀĒĚċĖěĐĉčĈčĎĠĐ

¢¯¢³ ¤§

°ÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊÂÏÓÆÍÏÁÎ¼ÎÂuÆÈ®ÍÏÌÏuu®ÓÊ
ÓÕÎ ÆÍÂÓÐÎ ÓÏØ ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ  ÓÏ ÏÏ¾Ï
uÏÑÆ¾ÎÂÕÇÆÍÉÔÆ¾ÒÉuÂÎÓÊÌ®Â¿ÓÉ×Ñ½ÒÉ
ÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö¦ÅÊÆÑÆÁÎÉÒÉÓÕÎ
ÂÎÂÈÌÐÎÓÏØÖÌÂÊÉÈÎÐÒÉÓÕÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÏØ
uÏÑÏÁÎÎÂÓÏØÖÃÏÉÔ½ÒÏØÎ ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÌÍÆÊÅ¾
ÈÊÂÓÉÎÆÊÍÏÈ½ÓÕÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎ
ÏØÔÂÓÏØÖÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÏØÒÊÂÒÓÊÌ½ØÏÒÓ½ÑÊËÉ 
ÔÂÃÆÍÓÊÐÒÏØÎÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÙÕ½ÖÓÏØÖÌÂÊÔÂ
ÌÂÔØÒÓÆÑ½ÒÏØÎÓÉÇÔÏÑ®ÒÆÅÊ®ÇÏÑÏØÖÊÒÓÏÁÖ
ÌÂÊ¿ÑÈÂÎÂÓÏØÒÐuÂÓÏÖ
Από την ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ,
Βιολόγο, Επιστημονική Σύμβουλο
της Douni Health Products AE

3 ΒΗΜΑ
ΑΤΑ για
γ την
επιλογή των κατάλληλων
συμ ληρρωμάτων
συμπληρ
ρ μάτων
διατροφής για τον
ηλικιω ένο πελάτη μας
ηλικιωμένο

°ÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊÂÎÂÙÉÓÏÁÎÒØÎ½ÔÕÖÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÈÊÂÓÏØÖÂÌ¿ÍÏØÔÏØÖÓÏuÆ¾ÖØÈÆ¾ÂÖ

Καρδιά και κυκλοφορικό
°ÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ¼×ÏØÎÒØ×Î®ÑÏÃÍ½uÂÓÂuÆÓÉÎÌÂÑÅÊ®½ÓÏÌØÌÍÏÇÏÑÊÌ¿
ÓÏØÖ ÂØËÉu¼ÎÉ¾ÆÒÉ ×ÏÍÉÒÓÆÑ¾ÎÉ ÓÑÊÈÍØÌÆÑ¾ÅÊÂÌÍ
ØÒÓÂÓÊÌ®ÏØuÏÑÏÁÎÎÂÃÏÉÔ½ÒÏØÎ
Æ¾ÎÂÊ
Ωμέγα-3²ÂÕu¼ÈÂÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂ
ÍÊÂÑ®ÏË¼ÂÏØØ®Ñ×ÏØÎÌØÑ¾ÕÖÒÓÂ
Ä®ÑÊÂÂÍÍ®ÌÂÊÒÆ®ÍÍÆÖÉÈ¼Ö¶×ÏØÎ
ÂÑÂÊÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÒÓÏÂ¾uÂÌÂÊÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎÌÂÍ½ÓÏØÌØÌÍÏÇÏÑ¾Âu¼ÒÂ
ÒÓÂÂÈÈÆ¾Â ÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖ¾ÆÒÉÖ ÓÉÖ
×ÏÍÉÒÓÆÑ¾ÎÉÖÌÂÊÓÕÎÓÑÊÈÍØÌÆÑÊÅ¾ÕÎ
²ÂÕu¼ÈÂÒÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂ ÑÏ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÒØÎ½ÔÕÖÂ¿Ê×ÔØ¼ÍÂÊÂ½uÏØÑÏØÎ¼ÍÂÊÏÌÂÊÓÂÅÁÏÊÏÈÎÕÒÓ®Æ¾ÎÂÊ
ÓÂ&1"ÌÂÊ%)"

Σκόρδο:²ÏÒÌ¿ÑÅÏÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎ
ØÈÆ¾ÂÓÉÖÌÂÑÅÊ®ÖÌÂÊÓÏØÌØÌÍÏÇÏÑÊÌÏÁ
ÌÂÊÒÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌÐÎÂÔ½ÒÆÕÎ¤ÊÅÊÌ®ÈÊÂÓÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÒÌ¿ÑÅÏØÄØ×Ñ½ÖÕÑ¾uÂÎÒÉÖ¼×ÏØÎÈ¾ÎÆÊÏÍØ®ÑÊÔuÆÖuÆÍ¼ÓÆÖÌÂÊ¼×ÆÊÂÏÅÆÊ×ÔÆ¾
¿ÓÊuÆÊÐÎÆÊÓÂÆ¾ÆÅÂÓÉÖ-%- ÌÂÌ½×ÏÍÉÒÓÆÑ¾ÎÉ ÓÉÖÏÍÊÌ½Ö×ÏÍÉÒÓÆÑ¾ÎÉÖÌÂÊ
ÓÕÎÓÑÊÈÍØÌÆÑÊÅ¾ÕÎ¤¾ÒÉÖuÆÊÐÎÆÊÓÉÎ
¾ÆÒÉ ÂÎÂÒÓ¼ÍÍÆÊÓÉÒØÈÌ¿ÍÍÉÒÉÓÕÎÂÊuÏÆÓÂÍ¾ÕÎÌÂÊÓÉÎÑ¿ÏÅÏÓÉÖÂÔÉÑÕuÂÓÊÌ½ÖÍ®ÌÂÖ

Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆ¼ÎÂÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÏØÆÑÊ¼×ÆÊÆÌ×ÁÍÊÒuÂ
ÒÌ¿ÑÅÏØÄØ×Ñ½ÖÕÑ¾uÂÎÒÉÖ
Συνένζυμο Q10:²ÏÒØÎ¼ÎÙØuÏ2ÒØu
2ÒØu
ÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÉÖÌÂÑÅÊ®ÖÌÂÊÂØË®ÎÆÊÓÉÎÂÎÓÏ×½ÒÓÉÎ®ÒÌÉÒÉÒÆ®ÓÏuÂuÆÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖÂÑ¿ÍÏÏØØ®Ñ×ÆÊÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®ÒÆ¿ÍÂuÂÖ
ÓÂÌÁÓÓÂÑÂ ÉÂÑÂÈÕÈ½ÓÏØuÆÊÐÎÆÓÂÊ
uÆÓÉÎÉÍÊÌ¾Â°ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ¼×ÏØÎ×ÂuÉÍ®Æ¾ÆÅÂ ÏØuÏρεί να οδηγήσουν σε μυϊκή αδυναμία
ÌÂÊ¿ÎÏ Ì¿ÕÒÉÌÂÊÂØËÉu¼ÎÏÌ¾ÎÅØÎÏÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌÐÎÂÔ½ÒÆÕÎ¦Í½ÄÉ
2uÆÒØuÍ½ÑÕuÂÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ
ÈÊÂÓÂ®ÓÏuÂÏØÂ¾ÑÎÏØÎÒÓÂÓ¾ÎÆÖ ÌÂÔÐÖÂØÓ¼ÖÆÍÂÓÓÐÎÏØÎÒÉuÂÎÓÊÌ®ÓÂÆ¾ÆÅ®ÓÏØÒÓÏÒÐuÂ

Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆ2ÒÓÉuÏÑÇ½ÓÉÖ
ÏØuÊÌÊÎ¿ÍÉÖÈÊÂÓÂ®ÓÏuÂÏØ
Â¾ÑÎÏØÎÒÓÂÓ¾ÎÆÖ ÌÂÔÐÖÔÆωρείται η πιο αποτελεσματική
uÏÑÇ½2ÈÊÂÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÕÎ
ÆÊ¼ÅÕÎÓÏØÒÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
ÆuÇÂÎ¾ÙÆÊØÄÉÍ½ÃÊÏÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂ

Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÊ×ÔØÆÍÂ¾ÕÎÂ¿ÂËÊ¿ÊÒÓÆÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÏØÆÈÈØÐÎÓÂÊ
¿ÓÊÂØÓ®¼×ÏØÎØÏÒÓÆ¾uÏÑÊÂÌ½Â¿ÒÓÂËÉÌÂÊÆ¾ÎÂÊÌÂÔÂÑ®
9 ¤Í¼ÈËÓÆÓÉÎÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÒÆÕu¼ÈÂÌÂÔÐÖØ®Ñ×ÆÊÏÊÌÊÍ¾ÂÕÖÑÏÖÂØÓ½ÎfÒØÎ½ÔÕÖÏÊØÈÑ¼ÖuÏÑÇ¼ÖÆ¾ÎÂÊÊÏÒØuØÌÎÕu¼ÎÆÖ
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆÌÑÊÍÂÎÓ¾ÈÊÂÊ×ÔØ¼ÍÂÊÏÈÊÂ¿ÒÏØÖ¼×ÏØÎÂÍÍÆÑÈ¾ÂÒÓÂÄ®ÑÊÂ½Ô¼ÍÏØÎ
ÎÂÂÏÇÁÈÏØÎÓÉÎÆ¾ÈÆØÒÉÄÂÑÊÏÁÌÂÊÍÊÎÂÑ¿ÒÏÑÏÈÊÂÓÏØÖ×ÏÑÓÏÇ®ÈÏØÖ
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Φυλλικό Οξύ, βιταμίνες B12 & Ε, βιοφλαβονοειδή¦ÃÊÓÂu¾ÎÉ#ÌÂÊÓÏÇØÍÍÊÌ¿ÏËÁÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÈÊÂÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÓÕÎÆÑØÔÑÏÌØÓÓ®ÑÕÎÓÏØÂ¾uÂÓÏÖ¤ÊÍ¼ÏÎ ÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÏuÏÌØÒÓÆÜÎÉÖÒÆÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®
Æ¾ÆÅÂ uÆÊÐÎÏÎÓÂÖuÆÂØÓ¿ÓÏÎÓÑ¿Ï
ÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌÐÎÂÔ½ÒÆÕÎ
ÏÍÍÏ¾ÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ¼×ÏØÎ×ÂuÉÍ®Æ¾ÆÅÂ£ ÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÂØÓ¼ÖÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÒØuÍÉÑÐuÂÓÏÖ£Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉµÍÍÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÏØÔÆÕÑÏÁÎÓÂÊ
ÕÇ¼ÍÊuÂÈÊÂÓÉÎÌÂÑÅÊ®Æ¾ÎÂÊÉÃÊÓÂu¾ÎÉ¤ÌÂÊÓÂÃÊÏÇÍÂÃÏÎÏÆÊÅ½ ÏØÑÏÒÓÂÓÆÁÏØÎÌÂÊÆÎÅØÎÂuÐÎÏØÎÓÂÂÈÈÆ¾Â

Tips:
9 ±ÕÓ½ÒÓÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÂÎ¼×ÆÊ¼ÍÍÆÊÄÉÒÆÌ®ÏÊÂÂ¿ÓÊÖÃÊÓÂu¾ÎÆÖ£ÈÊÂÎÂÆÊÍ¼ËÆÓÆÂÎÔÂ
ÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆÒÁuÍÆÈuÂÃÊÓÂuÊÎÐÎ£½ÒØuÍ½ÑÕuÂuÆuÏÎÕu¼ÎÉÖÃÊÓÂu¾ÎÉÖ
Ginkgo Biloba²Ï(JOLHP#JMPCBÆ¾ÎÂÊ
¼ÎÂÃ¿ÓÂÎÏÏØ ÒÁuÇÕÎÂuÆuÆÍ¼ÓÆÖ 
ÑÏ®ÈÆÊÓÉÎÌÂÍ½ÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÓÏØÂ¾uÂÓÏÖÒÆ¿ÍÂÓÂu¼ÑÉÓÏØÒÐuÂÓÏÖ ÒØuÆÑÊÍÂuÃÂÎÏu¼ÎÕÎÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØÌÂÊ
ÓÕÎ®ÎÕÌÂÊÌ®ÓÕ®ÌÑÕÎ©ÆÍ¼ÓÆÖÅÆ¾×ÎÏØÎ¿ÓÊuÏÑÆ¾ÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖuÎ½uÉÖÌÂÊÓÉÖÎÆØuÂÓÊÌ½Ö
Â¿ÅÏÒÉÖÌÂÊÎÂÌÂÔØÒÓÆÑ½ÒÆÊÓÉÎÆuÇ®ÎÊÒÉ½ÓÉÎÆË¼ÍÊËÉÓÉÖ®ÎÏÊÂÖ ÆÊÅÊÌ®
ÂÎÍÉÇÔÆ¾ÒÆÂÑ×ÊÌ®ÒÓ®ÅÊÂ

Tips:

Tips:
9 ³®Ñ×ÏØÎÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÉÖÌÂÑÅÊ®ÖÏØÒØÎÅØ®ÙÏØÎ¿ÍÂÓÂÂÑÂ®ÎÕÒØÒÓÂÓÊÌ®

Μνήμη & καλή λειτουργία του
εγκεφάλου
©ÆÈÂÍÐÎÏÎÓÂÖ ÓÏuØÂÍ¿ÅÆÎÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾
ÓÏ¾ÅÊÏÌÂÍ®¿ÕÖÒÓÉÎÊ¿ÓÉÏÍÍÏ¾ÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊÂÑÂÏÎÊÏÁÎÓÂÊÈÊÂÑÏÃÍ½uÂÓÂuÎ½uÉÖ°ÑÊÒu¼ÎÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÌÂÊ
ÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂuÏÑÏÁÎÎÂÓÏØÖ
ÃÏÉÔ½ÒÏØÎ
Σύμπλεγμα βιταμινών Β:°ÊÃÊÓÂu¾ÎÆÖÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØÎÆØÑÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖÌÂÊÅØÒÓØ×ÐÖÏÌ¾ÎÅØÎÏÖ¼ÍÍÆÊÄÉÖÆ¾ÎÂÊuÆÈ®ÍÏÖÒÓÏØÖÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏØÖ¶ÎÂÒØuÍ½ÑÕuÂuÆÃÊÓÂu¾ÎÆÖ
£ ÔÂÑÏÒÓÂÓÆÁÒÆÊÓÏÎÆØÑÊÌ¿ÓÏØÖÒÁÒÓÉuÂÌÂÊÔÂÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÌÂÍ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ ÓÉÅÊ®ÔÆÒÉÌÂÊ
ÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖ
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9 ¤ÊÍ¼ËÓÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÓÏØÃÏÓ®ÎÏØ ÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÒÓÂÔÆÑ½ÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊ
αποτελεσματικότητα ανεξαρτήÓÕÖÂÑÓ¾ÅÂÖ
9 Προσοχή! ²Ï(JOLHP#JMPCBÅÆÎ
Ñ¼ÆÊÎÂ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊÒÆ®ÓÏuÂ
ÏØÂ¾ÑÎÏØÎÊÒ×ØÑ®ÂÎÓÊÉÌÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ
Γλουταμίνη και Φωσφατιδυλοχολίνη: Η
ÈÍÏØÓÂu¾ÎÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂuÊÎÏËÁÏØÂÏÓÆÍÆ¾eÌÂÁÒÊuÏkÈÊÂÓÏÎÆÈÌ¼ÇÂÍÏ¦ÇÕÒÇÂÓÊÅØÍÏ×ÏÍ¾ÎÉØ®Ñ×ÆÊÒÆuÆÈ®ÍÆÖ
ÏÒ¿ÓÉÓÆÖÒÓÏÎÆÈÌ¼ÇÂÍÏÌÂÊÆuÍ¼ÌÆÓÂÊÒÓÉuÆÓ®ÅÏÒÉÓÕÎuÉÎØu®ÓÕÎÒÓÏ
ÎÆØÑÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ

Tips:
9 ³®Ñ×ÏØÎÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÈÊÂÓÉÎÌÂÍ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
ÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØÏØÒØÎÅØ®ÙÏØÎ
ÓÂÂÑÂ®ÎÕÒØÒÓÂÓÊÌ®

Οστά
°ÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊÑ¼ÆÊÎÂÇÑÏÎÓ¾ÒÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÏÏÊÏÎÅ½ÏÓÆ®ÍÍÏÎÓÂ
½ÅÉÌÂÓÂÏÎÉu¼ÎÂÏÒÓ®ÓÏØÖ²ÏÂÒÃ¼ÒÓÊÏ ÓÏuÂÈÎ½ÒÊÏÌÂÊÉÃÊÓÂu¾ÎÉ%, είναι
ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÈÊÂÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉ
ÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÕÎÏÒÓÐÎ
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Ασβέστιο:²ÏÂÒÃ¼ÒÓÊÏÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂ¿ÓÂ
ÃÂÒÊÌ®ÅÏuÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÕÎÏÒÓÐÎ¦
Í½ÄÉÓÏØÆ¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂ¾ÂÒÆÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ã®ÒÉÌÂÊÌÂÔ¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖ
ÙÕ½Ö©ÆÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖ ÉÏÒÓÊÌ½u®ÙÂuÆÊÐÎÆÓÂÊ©ÆÍ¼ÓÆÖÅÆ¾×ÎÏØÎ¿ÓÊ
ÉÍ½ÄÉÒØuÍÉÑÐuÂÓÏÖÂÒÃÆÒÓ¾ÏØuÏÑÆ¾ÎÂuÆÊÐÒÆÊÓÏÎÑØÔu¿ÂÐÍÆÊÂÖÓÉÖ
ÏÒÓÊÌ½Öu®ÙÂÖ ÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÏÒÓÆÏ¿ÑÕÒÉÖÌÂÊÌÂÓÂÈu®ÓÕÎ
Βιταμίνη D:¦ÃÊÓÂu¾ÎÉ%Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾
%Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾
είναι απαραίÓÉÓÉÈÊÂÓÉÎÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÓÏØÂÒÃÆÒÓ¾ÏØ¦¼ÍÍÆÊÄ½ÓÉÖÆ¾ÎÂÊÏÍÁÅÊÂÅÆÅÏu¼ÎÉÒÓÏØÖÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏØÖÌÂÊÉÍ½ÄÉÓÉÖ
uÆÒØuÍ½ÑÕuÂÆ¾ÎÂÊÒØ×Î®ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ¦¼ÍÍÆÊÄÉÃÊÓÂu¾ÎÉÖ%ÂØË®ÎÆÊ®ÑÂ
ÏÍÁÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÌÂÓÂÈu®ÓÕÎ
Μαγνήσιο²ÏuÂÈÎ½ÒÊÏÂÏÓÆÍÆ¾ÅÏuÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÕÎÏÒÓÐÎÌÂÊÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÌÂÍ½ÓÏØÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ£ÏÉÔ®
ÒÓÉÎÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÌÂÊÓÏÎuÆÓÂÃÏÍÊÒu¿
ÓÏØÂÒÃÆÒÓ¾ÏØ ÂÇÏÁÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÓÉÎ
¼ÌÌÑÊÒÉÓÉÖÂÑÂÔÏÑu¿ÎÉÖÌÂÊÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÆÎÆÑÈ½ÖÃÊÓÂu¾ÎÉÖ% ÏÊÏÏ¾ÆÖ
ÆuÍ¼ÌÏÎÓÂÊÒÓÉÎÏuÏÊ¿ÒÓÂÒÉÓÏØÂÒÃÆÒÓ¾ÏØÒÓÂÏÒÓ®

Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÂÒÃÆÒÓ¾ÏØÏØÆÑÊ¼×ÏØÎÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉ%ÌÂÔÐÖÂØÓ½Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾τητη για την απορρόφησή του
9 ÂÑÏÓÑÁÎÆÓÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ
ÎÂuÆÓÑ½ÒÏØÎÓÂÆ¾ÆÅÂÓÉÖÃÊÓÂu¾ÎÉÖ%ÒÓÉÎÆ¿uÆÎÉÆË¼ÓÂÒÉÂ¾uÂÓÏÖÏØÔÂÌ®ÎÏØÎÈÊÂ
ÎÂÅÊÂÊÒÓÕÔÆ¾ÂÎØ®Ñ×ÆÊ¼ÍÍÆÊÄÉ
9 ÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆ¼ËÓÑÂ%¿ÓÂÎØ®Ñ×ÏØÎ×ÂuÉÍ®Æ¾ÆÅÂÒÓÉÎ
ÂÈÏÑ®Ø®Ñ×ÏØÎÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ
uÆJVÃÊÓÂu¾ÎÉÖ%ÂÎ®ÓÂuÍ¼ÓÂ
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Αρθρώσεις
°ÊÂÑÔÑÐÒÆÊÖÌÂÓÂÏÎÏÁÎÓÂÊÒÆuÆÈ®ÍÏ
ÃÂÔu¿uÆÓÏ¼ÑÂÒuÂÓÏØ×Ñ¿ÎÏØ°ÑÊÒu¼ÎÂÒØÒÓÂÓÊÌ®uÏÑÏÁÎÎÂÃÏÉÔ½ÒÏØÎÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÕÎÂÑÔÑÐÒÆÕÎ ÒÓÉÎÌÂÔØÒÓ¼ÑÉÒÉÓÉÖÇÔÏÑ®ÖÓÏØÖÌÂÊÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÇÍÆÈuÏÎ½Ö
ÌÂÊÓÏØ¿ÎÏØÒÆÂØÓ¼Ö
Γλυκοσαμίνη: Η γλυκοσαμίνη αποτεÍÆ¾ÅÏuÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÏØ×¿ÎÅÑÏØÂÑ®ÈÆÓÂÊÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®ÒÓÏÒÐuÂ ÂÍÍ®ÒÆ
¿ÍÏÌÂÊuÊÌÑ¿ÓÆÑÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖ¿ÒÏuÆÈÂÍÐÎÏØuÆÊÆÈÆ¾ÑÆÊÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÓÕÎ
ÑÕÓÆÏÈÍØÌÂÎÐÎÌÂÊÓÏØÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØ 
ÒØuÃ®ÍÍÏÎÓÂÖuÆÂØÓ¿ÓÏÎÓÑ¿ÏÒÓÉÎ
ÂÎÂÅ¿uÉÒÉÓÏØ×¿ÎÅÑÏØÌÂÊÓÕÎÒØÎÅ¼ÒuÕÎ¦ÈÍØÌÏÒÂu¾ÎÉÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊ¿ÓÊ
uÏÑÆ¾ÎÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÓÉÎÌÊÎÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
ÓÕÎÂÑÔÑÐÒÆÕÎÌÂÊÎÂÌÂÔØÒÓÆÑ½ÒÆÊ
ÓÉÇÔÏÑ®ÓÏØÖ
Χονδροϊτίνη¦×ÏÎÅÑÏÚÓ¾ÎÉÂÏÓÆÍÆ¾ÅÏuÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÏØ×¿ÎÅÑÏØÌÂÊÂÑ®ÈÆÓÂÊÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®Â¿ÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
ØuuÆÓ¼×ÆÊÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÕÎÍÊÂÎÓÊÌÐÎÊÅÊÏÓ½ÓÕÎÓÏØÂÑÔÑÊÌÏÁØÈÑÏÁÌÂÊ
ÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÅÑ®ÒÉ¼ÎÙØuÕÎÏØÅÊÂÒÏÁÎÓÏÎ×¿ÎÅÑÏ£ÆÍÓÊÐÎÆÊÓÉÎÌÊÎÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÕÎÂÑÔÑÐÒÆÕÎÌÂÊÑÏ®ÈÆÊÓÉÎÆÍÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÆØÌÂuÄ¾Â
ÒÓÏØÖ×¿ÎÅÑÏØÖ ÓÏØÖÒØÎÅ¼ÒuÏØÖÌÂÊ
ÓÏØÖÓ¼ÎÏÎÓÆÖ

Tips:
9 ¦ÔÆÊÊÌ½ÈÍØÌÏÒÂu¾ÎÉÌÂÊÉÔÆÊÊÌ½×ÏÎÅÑÏÚÓ¾ÎÉÆ¾ÎÂÊÂ¿ÓÊÖÊÏ
uÆÍÆÓÉu¼ÎÆÖuÏÑÇ¼ÖÌÂÊÑÏÓÆ¾ÎÆÓÂÊÎÂÆÊÍ¼ÈÏÎÓÂÊÂÎ®ÍÏÈÂuÆ
ÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉ
9 ÊÂÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏÒÓÆÏÂÑÔÑ¾ÓÊÅÂÖ ÑÏÓÊu½ÒÓÆÒØÎÅØÂÒu¿
ÈÍØÌÏÒÂu¾ÎÉÖÌÂÊ×ÏÎÅÑÏÚÓ¾ÎÉÖ
ÏØÅÑÏØÎÒØÎÆÑÈÊÒÓÊÌ®ÈÊÂÓÉÎ
ÂÎÂÅ¿uÉÒÉÌÂÊÓÉÎÆÊÅÊ¿ÑÔÕÒÉÓÏØ×¿ÎÅÑÏØ
9 ÑÏÒÏ×½¦ÈÍØÌÏÒÂu¾ÎÉÅÆÎ
ÑÏÓÆ¾ÎÆÓÂÊÒÓÏØÖÅÊÂÃÉÓÊÌÏÁÖ
¦ÈÍØÌÏÒÂu¾ÎÉÌÂÊÉ×ÏÎÅÑÏÚÓ¾ÎÉÒØÎ½ÔÕÖÑÏ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÂ¿
ÏÒÓÑÂÌÏÆÊÅ½ ÌÂÊ ÅÆÎ Ñ¼ÆÊ
ÎÂ×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊÒÆ®ÓÏuÂÏØ
¼×ÏØÎÂÍÍÆÑÈ¾ÂÒÆÂØÓ®

84

Κολλαγόνο (υδρολυμένο τύπου II):²Ï
ÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏÆ¾ÎÂÊuÊÂÑÕÓÆÜÎÉÏØØ®Ñ×ÆÊÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®ÒÓÊÖÂÑÔÑÐÒÆÊÖÌÂÊÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÆÍÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÓÏÓÏØÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØÏØ
Ø®Ñ×ÆÊÒÓÊÖÂÑÔÑÐÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊÒÓÉuÏÑÇ½ÓÁÏØ§§

Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆØÅÑÏÍØu¼ÎÏÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏÓÁÏØ§§ ÆÆÊÅ½ÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊÌÂÍÁÓÆÑÂÌÂÊÆ¾ÎÂÊÉuÏÑÇ½
ÏØØ®Ñ×ÆÊÌÂÓ®Ã®ÒÉÒÓÊÖÂÑÔÑÐÒÆÊÖuÂÖ
Φυσικά αντιφλεγμονώδη:²ÂÕu¼ÈÂ
ÍÊÂÑ®ÏË¼ÂuÆÊÐÎÏØÎÓÉÇÍÆÈuÏÎ½ÌÂÊ
ÓÏÎ¿ÎÏÒÓÊÖÂÑÔÑÐÒÆÊÖÌÂÊÔÆÕÑÏÁÎÓÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÕÇ¼ÍÊuÂÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖ
×Ñ¿ÎÊÕÎÇÍÆÈuÏÎÐÎÌÂÊÑÆØuÂÓÏÆÊÅÏÁÖÂÑÔÑ¾ÓÊÅÂÖ©ÆÍ¼ÓÉu®ÍÊÒÓÂ¼ÅÆÊËÆ¿ÓÊÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÖuÏÑÆ¾ÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖ×Ñ½ÒÉÖuÉÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÕÅÐÎÇÂÑu®ÌÕÎ°ÑÊÒu¼ÎÂÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÌÂÊÒØÒÓÂÓÊÌ®¼×ÏØÎÆ¾ÒÉÖÇØÒÊÌ½ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÅÑ®ÒÉÌÂÊÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØ¿ÎÏØ²ÂÊÏÈÎÕÒÓ®Æ¾ÎÂÊÓÏ
ÓÙ¾ÎÓÙÆÑ (JOHFS ÓÏ®ÈÑÊÏÓÑÊÂÎÓ®ÇØÍÍÏ SPTF IJQ ÏÌÏØÑÌÏØu®Ö 5VSNFSJD 
ÌÂÊÓÏ.4.
Προσοχή!²Ï5VSNFSJDÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂ×Ï
5VSNFSJDÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂ×Ï
ÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊÒÆ®ÓÏuÂÏØÂ¾ÑÎÏØÎÊÒ×ØÑ®
ÂÎÓÊÉÌÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ

Μάτια
°ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊ ÂÎ¿×Ê¿ÍÏÊ ÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ
¼×ÏØÎÑÏÃÍ½uÂÓÂÒÓÂu®ÓÊÂ uÆÓÉÎÉÍÊu
ÌÊÂÌ½ÆÌÇÁÍÊÒÉÓÉÖÕ×Ñ®ÖÌÉÍ¾ÅÂÖÎÂ
ÉÍ¾ÅÂÖÎÂ
Æ¾ÎÂÊÂ¿ÓÂÊÏÅÊÂÅÆÅÏu¼ÎÂ¦Õ×Ñ®
¦Õ×Ñ®
κηλίδα αποτελεί τμήμα του αμφιμφιÃÍÉÒÓÑÏÆÊÅÏÁÖÌÂÊÆ¾ÎÂÊØÆÁÁÔØÎÉÈÊÂÓÉÎÏËÁÓÉÓÂÓÉÖ¿ÑÂ-ÒÉÖ©ÆÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖ ÉÕ×Ñ®ÌÉÍ¾ÅÂuÏÑÆ¾ÎÂ
ÆÌÇØÍÊÒÓÆ¾
Λουτεϊνη:¦ÍÏØÓÆÜÎÉÂÎ½ÌÆÊ
ÒÓÂÌÂÑÏÓÆÎÏÆÊÅ½ÌÂÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊu¼ÒÕÓÉÖÅÊÂÓÑÏÇ½Ö³®Ñ-×ÆÊÒÆuÆÈ®ÍÆÖÒØÈÌÆÎÓÑÐÒÆÊÖ
ÆÊÖ
ÃÍÉÒÓÉÎÕ×Ñ®ÌÉÍ¾ÅÂÓÏØÂuÇÊÃÍÉÒÓÑÏÆÊÅÏÁÖÓÏØuÂÓÊÏÁ ÓÉÎÏÏ¾ÂÌÂÊ
Ï¾ÂÌÂÊ
ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÂ¿ÃÍ®ÃÆÖÏØuÏÑÆ¾ÎÂ
uÏÑÆ¾ÎÂ
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ÓÉÖÑÏÌÍÉÔÏÁÎ¦Í½ÄÉÍÏØÓÆÜÎÉÖÇÂ¾ÎÆÓÂÊÂ¿uÆÍ¼ÓÆÖ¿ÓÊuÆÊÐÎÆÊÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÆuÇ®ÎÊÒÉÖ½ÆË¼ÍÊËÉÖÓÉÖÆÌÇÁÍÊÒÉÖ
ÓÉÖÕ×Ñ®ÖÌÉÍ¾ÅÂÖ¦ζεαξανθίνη, που
ÒØ×Î®×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊuÂÙ¾uÆÓÉÍÏØÓÆÜÎÉ 
uÏÑÆ¾Æ¾ÒÉÖÎÂÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎØÈÆ¾Â
ÌÂÊÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÕÎuÂÓÊÐÎ
Μύρτιλλο: ²ÏuÁÑÓÊÍÍÏ #JMCFSSZ Æ¾Æ¾
ÎÂÊ¼ÎÂÃ¿ÓÂÎÏÍÏÁÒÊÏÒÆÇÍÂÃÏÎÏÆÊÅ½ÏØÃÏÉÔÏÁÎÒÓÉÎÆÎÅØÎ®uÕÒÉÓÕÎ
uÊÌÑÐÎÓÑÊ×ÏÆÊÅÐÎÂÈÈÆ¾ÕÎÓÕÎuÂÓÊÐÎ
ÌÂÊÑÏÒÓÂÓÆÁÏØÎÂ¿ÓÉÎ¼ÎÂÑËÉ½ÓÉÎ
ÆË¼ÍÊËÉÓÉÖÆÌÇÁÍÊÒÉÖÓÉÖÕ×Ñ®ÖÌÉÍ¾ÅÂÖÌÂÊ®ÍÍÕÎÆÌÇØÍÊÒÓÊÌÐÎÂÔ½ÒÆÕÎÓÕÎuÂÓÊÐÎ
Ginkgo Biloba:²Ï(JOLHP#JMPCBÇÂ¾ÎÆÓÂÊÂ¿uÆÍ¼ÓÆÖ¿ÓÊÃÆÍÓÊÐÎÆÊÓÉÑÏ½ÓÏØ
Â¾uÂÓÏÖÒÓÂÓÑÊ×ÏÆÊÅ½ÂÈÈÆ¾ÂÓÕÎuÂÓÊÐÎ
ÌÂÊÂÒÌÆ¾ÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÒÓÏÎÂuÇÊÃÍÉÒÓÑÏÆÊÅ½ ÓÏÏÓÊÌ¿ÎÆÁÑÏÌÂÊÓÏÎ
ÇÂÌ¿ÓÏØÖ¤ÊÍ¼ÏÎ uÆÊÐÎÆÊÓÏÏËÆÊÅÕÓÊÌ¿ÒÓÑÆÖÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÓÕÎuÂÓÊÐÎ 
ÌÂÔØÒÓÆÑÐÎÓÂÖÓÉÎÆÊÅÆ¾ÎÕÒÉÒÏÃÂÑÐÎÂÔ½ÒÆÕÎÒÆÂØÓ® ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉ
ÉÍÊÌÊÂÌ½ÆÌÇÁÍÊÒÉÓÉÖÕ×Ñ®ÖÌÉÍ¾ÅÂÖ

Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÂÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÓÕÎÃÏÓ®ÎÕÎ ÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÒÓÂÔÆÑ½ÆÑÊÆÌÓÊκότητα και αποτελεσματικότηÓÂÂÎÆËÂÑÓ½ÓÕÖÂÑÓ¾ÅÂÖ
9 Προσοχή!²Ï(JOLHP#JMPCBÅÆÎ
Ñ¼ÆÊÎÂ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊÒÆ®ÓÏuÂ
ÏØÂ¾ÑÎÏØÎÊÒ×ØÑ®ÂÎÓÊÉÌÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ

flyingcolours
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Έντερο & Ουροποιητικό
°ÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ ®ÎÓÑÆÖÌÂÊÈØÎÂ¾ÌÆÖ 
uÏÑÆ¾ÎÂØÏÇ¼ÑÏØÎÂ¿ÅÊÂÓÂÑÂ×¼Ö
ÒÓÏ¼ÎÓÆÑÏ½ÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÊÖ¤ÊÍ¼ÏÎ 
ÏÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ®ÎÓÑÆÖuÏÑÆ¾ÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÑÏÃÍ½uÂÓÂuÆÓÏÎÑÏÒÓ®ÓÉ
ÓÏØÖ ¿ÕÖÌÂÍÏ½ÔÉØÆÑÍÂÒ¾Â°ÑÊÒu¼ÎÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂuÏÑÏÁÎÎÂÃÏÉÔ½ÒÏØÎÌÂÊÒÓÊÖÂÑÂ®ÎÕÆÑÊÓÐÒÆÊÖ
Προβιοτικά και φυτικές ίνες για τις γαστρεντερικές διαταραχές
ÏÍÍÏ¾ÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ¼×ÏØÎÑ¿ÃÍÉuÂÅØÒÌÏÊÍÊ¿ÓÉÓÂÖ½ÅÊ®ÑÑÏÊÂÖ¦Í½ÄÉÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎuÏÑÆ¾ÎÂÓÏØÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÎÂ
ÆÂÎÂÇ¼ÑÏØÎÓÉÎÊÒÏÑÑÏ¾ÂÓÉÖ×ÍÕÑ¾ÅÂÖÓÏØÆÎÓ¼ÑÏØÓÏØÖÌÂÊÎÂÑØÔu¾ÒÏØÎ
ÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØ¤ÊÍ¼ÏÎ ÏÊÇØÓÊÌ¼Ö
¾ÎÆÖ ¿ÕÖÂØÓ¼ÖÏØÆÑÊ¼×ÏÎÓÂÊÒÓÏ
ÇÍÏÊ¿ÄÁÍÍÊÏØ uÏÑÏÁÎÎÂÃÏÉÔ½ÒÏØÎ
ÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÆØÌÏÍ¿ÓÆÑÂÉÌ¼ÎÕÒÉ ×ÕÑ¾Ö
ÑÏÒ®ÔÆÊÂ ¿ÎÏ½ÆÑÆÔÊÒu¿

Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎÂ¿ÂËÊ¿ÊÒÓÆÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÏØÆÈÈØÐÎÓÂÊÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÌÂÊÒÓÂÔÆÑ¿ÓÉÓÂÓÕÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÌÂÊ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÌ®ÄÏØÍÆÖÏØÂÆÍÆØÔÆÑÐÎÏØÎ
ÓÂÑÏÃÊÏÓÊÌ®ÂÆØÔÆ¾ÂÖÒÓÏ
¼ÎÓÆÑÏ

ÒÓÉuÂuÆÊÐÎÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÕÎ¦ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ
$SBOCFSSZ¼×ÆÊÂÏÅÆÊ×ÔÆ¾Ó¿ÒÏÒÆÎ¼Â
¿ÒÏÌÂÊÒÆÉÍÊÌÊÕu¼ÎÂ®ÓÏuÂ

Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂ$SBOCFSSZ ÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÒÓÂÔÆÑ½ÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊ
αποτελεσματικότητα ανεξαρτήÓÕÖÂÑÓ¾ÅÂÖ
9 °ÒØÎÅØÂÒu¿ÖÓÏØ$SBOCFSSZ
uÆÑÏÃÊÏÓÊÌ®uÏÑÆ¾ÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÂÌ¿uÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÓÉÎ
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÏØÏØÑÏÏÊÉÓÊÌÏÁ
Saw Palmetto για την υγεία του προστάτη
°ÑÏÒÓ®ÓÉÖÂÅ¼ÎÂÖuÏÑÆ¾ÎÂuÆÈÂÍÐÒÆÊÂÑÌÆÓ®ÒÆu¼ÈÆÔÏÖuÆÓ®ÓÉÎÉÍÊÌ¾Â
ÓÕÎÆÓÐÎ¦ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÂØÓ½ÏÎÏu®ÙÆÓÂÊÌÂÍÏ½ÔÉÖØÆÑÍÂÒ¾ÂÓÏØÑÏÒÓ®ÓÉÌÂÊuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊÆÎÏ×ÍÉÓÊÌ®ÒØuÓÐuÂÓÂ ¿ÕÖÒØ×ÎÏØÑ¾Â ÆÊÅÊÌ®ÓÉÎÁ×ÓÂ ÂÅÁÎÂuÉÏÁÑÉÒÉ Â¾ÒÔÉÒÉÂÓÆÍÏÁÖÌ¼ÎÕÒÉÖÌÂ¦ØÆÑÍÂÒ¾ÂÓÏØÑÏÒÓ®ÓÉÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÉÅÑ®ÒÉ
ÓÉÖ%)5 ÅÊÛÅÑÏÓÆÒÓÏÒÓÆÑ¿ÎÉ ²Ï4BX
1BMNFUUPÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÃ¿ÓÂÎÏÏØÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿ÓÉÖ%)5 ÒØuÃ®ÍÍÏÎÓÂÖuÆÂØÓ¿ÓÏÎÓÑ¿ÏÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉ
ÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÏØÇØÒÊÏÍÏÈÊÌÏÁuÆÈ¼ÔÏØÖÓÏØÑÏÒÓ®ÓÉ

Cranberry για προστασία από ουρολοιμώξεις
²Ï $SBOCFSSZ ÆÑÊ¼×ÆÊÑÏÂÎÔÏÌØÂÎÊÅ¾ÎÆÖ  ÏÊ ÏÏ¾ÆÖÂÏÓÑ¼ÏØÎÓÉÎ
προσκόλληση παÔÏÈ¿ÎÕÎuÊÌÑÏÏÑÈÂÎÊÒuÐÎ ¿ÕÖÓÏØ
ÃÂÌÓÉÑ¾ÏØE.coli, στο
ÏØÑÏÏÊÉÓÊÌ¿ ÒÁ-
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Tips:
9 ¤ÊÍ¼ËÓÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÓÏØÃÏÓ®ÎÏØ ÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÒÓÂÔÆÑ½ÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊ
αποτελεσματικότητα ανεξαρτήÓÕÖÂÑÓ¾ÅÂÖ
9 ¢ÎÏÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÖÂ¾ÑÎÆÊÇ®ÑuÂÌÏÈÊÂÓÏÎÑÏÒÓ®ÓÉ ÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÉÒØuÃÏØÍ½ÈÊÂÓÑÏÁ

Συμπέρασμα
°ÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ¼×ÏØÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÂÎ®ÈÌÆÖ
ÌÂÊ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÈÊÂÎÂ
ØÏÒÓÉÑ¾ËÏØÎÓÉÎ½ÅÉÃÆÃÂÑÉu¼ÎÉØÈÆ¾Â
ÓÏØÖ¤ÊÍ¼ÈÏÎÓÂÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö uÏÑÏÁuÆÎÂÓÏØÖÃÏÉÔ½ÒÏØuÆÎÂÑÏÒÔ¼ÒÏØÎÏÊ¿ÓÉÓÂÒÓÉÙÕ½ÓÏØÖ

Επιλεγμένη Βιβλιογραφία:
 J Am $PMM /VUS
 1TZDIPQIBSNBDPM$MJO&YQ
f
 $MJO%SVH*OWFTUJH  
 (FSJBUSJDT/PW   
 $ V S S  . F E  3 F T  0 Q J O     
/PW  
 +(FSPOUPM"#JPM4DJ.FE4DJ
0DU  
 "SDI 0QIUIBMNPM  "VH
  
 " N  +  ( B T U S P F O U F S P M P H Z
  
+$MJO(BTUSPFOUFSPM4FQ
4VQQM4
$VSS5IFS3FT 

)OL[RWLGH
%XWDYDWH

%HWQRYDWH
5HWWDYDWH

ËĄùúëùúõûøçùîëóëåøùçøúíó
öõûý÷ëïâìõóúçï

ïùýă

ðïĊėČĔĂĄēçċāďĄøĊĎ
çćĒČĄďđĖĝĎĈĚēïĄĎĄĄĒČÿíĈĔďĂčĊøĊĎ

éČĄĈĒČĔĔĝĕĈĒĈēĎĊĒđėđĒĂĈēāčĄČĄďĄėđĒÿ
ĄďĈČċĞĊĕĚďĈďĈĒĆĈČğďĄĈĖċĖďċĈĂĕĈĔĕĊďĈĕĄČĒĈĂĄ
*OD[R6PLWKNOLQHĔĕđĕĊĎĀėĚďđ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

*567,()(/

õĄĒĄĕĈĕĄĀďĊčĄČĀďĕđďĊċĈĒĄĈĂĄĈĔčĈĖÿĔĄĕĄ
čđĒĕČčđĔĕĈĒđĈČćğďčĄČČćČĄĂĕĈĒĄĄĖĕğďĈđĎĞČĔĘĖĒāćĒÿĔĊ
đĒĈĂďĄĒđčĄĎĀĔĈČĕđČčĀēĄĕĒđėČčĀēĈĕĄąđĎĀēĔĕđćĀĒĄ
ĝĚēĎĀĕĖďĔĊĆĒĄđĈČćĈĂēĒĄąćğĔĈČēĖĈĒĕĒĂĘĚĔĊčĄČ
ĈĕĄąđĎāĔĕĊĘĒğĔĊĕđĖćĀĒĄĕđē
òĄĊďĆĂďĈĕĄČĘĒāĔĊĕđČčğďčđĒĕČčđĔĕĈĒđĈČćğďĀĒĄďĕĚď
ĕĒČğďĈąćđÿćĚďĘĚĒĂēĈĄďĈĐĀĕĄĔĊĄĝćĈĒĄĕđĎĝĆđ

èóèñúøëïø
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öęčĆĐĎďāďēĐĐĠĔĎĆ
ďĆĎ
ûĈĔāęĆďġđĊĆęăĕ

²ÏÎÂÂÇÊÆÑÐÒÆÊÌ®ÏÊÏÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÓÏØuÊÂÈÕÎÊ®ÒÓÂÑ®ÇÊÂ ¾ÒÕ½Å¾ÍÂ
ÒÓÏÎ®ÈÌÏÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖ ÈÊÂÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÕÎuÂÓÊÐÎuÆÑÏÚ¿ÎÓÂ05$ ¿ÕÖ
ÓÆ×ÎÉÓ®Å®ÌÑØÂÌÂÊØÈÑ®ÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö uÆÓÉÎÆÊÅÊÌ½ÓÏØÖÒ½uÂÎÒÉ Æ¾ÎÂÊ

uÊÂÌ¾ÎÉÒÉ¼ËØÎÉÌÂÊÂÏÅÏÓÊÌ½ÎÕÑ¾ÙÏØuÆ¿ÓÊÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎØÈÑÐÎÆÂÇ½ÖÏØÅÆÎÆ¾ÎÂÊÇ®ÑuÂÌÂ ÕÍÏÁÎÓÂÊ
ÌÂÊÂ¿ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÏÓÊÌÐÎ²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÍÏÊ¿ÎÅÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÇ½ÒÆÊ
ÂØÓ®ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÒÓÉÎÓÁ×ÉÓÏØÖ
¦ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÆ¾ÒÉÖÓÉÖÏu®ÅÂÖÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ²ÏÎÂ
ÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆÓÉÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÒÁÎÔÆÒÉ¿ÍÕÎ
ÂØÓÐÎÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÓÊÖÆÎÅÆ¾ËÆÊÖÌÂÊ
ÓÏÎÓÑ¿Ï×Ñ½ÒÉÖÓÏØÖ ÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÏÎ
ÆÍ®ÓÉ¿×Êu¿ÎÏÒÓÉÎÆÊÍÏÈ½ ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÒÓÉÒÕÒÓ½ÂÈÕÈ½
¢ÖuÉÎËÆ×Î®uÆÃ¼ÃÂÊÂ¿ÓÊÉÂÎ®ÓØξη των προϊόντων 05$ για τη φροντίδα
ÓÕÎuÂÓÊÐÎÒÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÌØÑ¾ÕÖÒÓÏÒÕστό NFSDIBOEJ[JOH

²ÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÂØÓ½ÖÒÁuÇÕÎÂuÆÓÉ*.4 )FBMUIÆ¾ÎÂÊÓÂÌ®ÓÕÔÊ
Σε κυλιόμενο δωδεκάμηνο
Μέχρι 3ος 2014

Τεμάχια σε
εκατομμύρια

Αξίες σε
εκατομμύρια €

¨ÏÍÍÁÑÊÂÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ®ÂÎÓÊÒÉÓÊÌ®

 

 

²Æ×ÎÉÓ®Å®ÌÑØÂ

 

 

³ÈÑ®ÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö

 

 

ΣΥΝΟΛΟ

4,26

19,29

Οι συμβουλές «κλειδιά»

í

ÂÈÏÑ®ÂØÓ½ÅÆ¾×ÎÆÊuÊÂÅØÎÂuÊÌ½ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ05$ για την
ÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÌÂÊÓÉÎ
®ÎÆÒÉÓÕÎuÂÓÊÐÎ ¿ÏØÉÑÏÃÏÍ½ÌÂÊ
ÉÑÏÐÔÉÒ½ÓÏØÖÆËÂÑÓ®ÓÂÊÌØÑ¾ÕÖÂ¿
ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÌÂÊÓÉÒØuÃÏØÍ½ÓÏØ
ÂÂÑÏØÒÊ®ÒÏØuÆÓÊÖÆË½ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ¨ÏÍÍÁÑÊÂÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ® ¨ÏÍÍÁÑÊÂÂÎÓÊÒÉÓÊÌ® ²Æ×ÎÉÓ®Å®ÌÑØÂ ½ÌÏÍÍÁÑÊÂ
ÈÊÂËÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÌÂÔÐÖÌÂÊ³ÈÑ®ÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö

4 σημεία κλειδιά
για την προβολή
της φροντίδας ματιών

1. Μελετήστε καλά το είδος
της πελατείας σας πριν
αναπτύξετε μια γωνία
για τη φροντίδα των ματιών. Οι μεν νέοι 15-45
ετών ενδιαφέρονται κυρίως για τα υγρά φακών επαφής,
ενώ οι πιο ηλικιωμένοι για τα
κολλύρια για την ξηροφθαλμία.
2. Προβάλετε έξω από τον πάγκο
και τις συρταριέρες τα προϊόντα OTC
3. Εφαρμόστε τη μέθοδο των ελκυστικών τιμών κατά περιόδους
σε έναν ή δύο το πολύ κωδικούς
4. Ζητήστε δείγματα από τις εταιρείες και δώστε τα για δοκιμή στους
πελάτες σας
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ΟΙ ΜΑΡΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ
Η εταιρεία Alcon ÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÉÎÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊÂÑÏϊόντων Systane,uÊÂÎ¼ÂÈÆÎÊ®uÆØÏÌÂÓ®ÒÓÂÓÂÅÂÌÑÁÕÎÂ¿ÒØÎÔÆÓÊÌ®ÌÂÑÃÏuÆÑ½¶×ÏØÎ
uÆÈ®ÍÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÅÑ®ÒÉÖ Í¿ÈÕÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÖÑÏÒÌ¿ÍÍÉÒÉÖÒÓÏÎÌÆÑÂÓÏÆÊÅ½ÌÂÊÒØÎÊÒÓÐÎÓÂÊ
ÒÆÊÏÆ¾uÏÎÆÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖËÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÖ
²ÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØÖ¼×ÏØÎÓÉÎÊÅÊ¿ÓÉÓÂÎÂÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎuÊÂÆÍÂÒÓÊÌ½ÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ½uÆuÃÑ®ÎÉ®ÎÕÂ¿ÓÊÖÑÏÃÍÉuÂÓÊÌ¼ÖÆÑÊÏ×¼Ö ÂÑ¼×ÏÎÓÂÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÒÓÉÎÏÇÔÂÍuÊÌ½ÆÊÇ®ÎÆÊÂ
ÌÂÊÏÍÁÕÑÉÆÎØÅ®ÓÕÒÉÏØÅÊÂÑÌÆ¾¶ÎÂÂ¿
ÓÂÒÌÆØ®ÒuÂÓÂu®ÍÊÒÓÂÓÏSYSTANE ULTRA,
Æ¾ÎÂÊÓÏuÏÎÂÅÊÌ¿uÆ¼ÎÅÆÊËÉ×Ñ½ÒÉÖuÂÙ¾uÆ
ÇÂÌÏÁÖÆÂÇ½Ö
²ÏTOBREX ÓÉÖ¾ÅÊÂÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÕÎÃÂÌÓÉÑÊÂÌÐÎÍÏÊuÐËÆÕÎÒÓÉÎÆÊÇ®ÎÆÊÂÓÏØÏÇÔÂÍuÏÁÌÂÊÓÕÎÆËÂÑÓÉu®ÓÕÎÓÏØ ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉÆÊÆÇØÌ¾ÓÊÅÂÆÑÊ¼×ÆÊÓÏuÑÂuØÌ¾ÎÉ
UPCSBNZDJO ÕÖÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾Â É
ÏÏ¾ÂÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂØÅÂÓÏÅÊÂÍØÓ¿ÂuÊÎÏÈÍØÌÏÒÊÅÊÌ¿ÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ¿ÆØÑ¼ÕÖÇ®ÒuÂÓÏÖ ÅÑÂÒÓÊÌ¿ÌÂÓ®uÆÈ®ÍÏØÂÑÊÔuÏÁ(SBNÂÑÎÉÓÊÌÐÎÌÂÊ
(SBNÔÆÓÊÌÐÎÃÂÌÓÉÑÊÅ¾ÕÎ¢ÒÌÆ¾
ÓÉÎÌÁÑÊÂÅÑ®ÒÉÓÏØÒÓÂÃÂÌÓÉÑÊÂÌ®ÌÁÓÓÂÑÂ ÂÎÂÒÓ¼ÍÍÏÎÓÂÖÓÉÒÁÎÅÆÒÉÌÂÊÒÁÎÔÆÒÉÏÍØÆÓÊÅ¾ÕÎÒÓÏÑÊÃ¿ÒÕuÂ´ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊuÆÊÂÓÑÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½
ÏÍÍ¼Ö ÇÏÑ¼Ö Ø®Ñ×ÏØÎ
ÆÑÊÓÐÒÆÊÖÂÒÔÆÎÐÎÏØ
ÅÆÎÂÎ¼×ÏÎÓÂÊÓÂÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ®ÓÕÎÓÆ×ÎÉÓÐÎÅÂÌÑÁÕÎ²ÏTEARS NATURALE
FreeÅÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ®ÏØÆÑÆÔ¾ÙÏØÎÓÂu®ÓÊÂ
ÌÂÊ¼ÓÒÊuÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾¿ÒÏÒØ×Î®×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ
uÆÂ¿ÍØÓÉÂÒÇ®ÍÆÊÂ
Η Johnson & JohnsonÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÏÌÏÍÍÁÑÊÏ
LivostinÏØÆÑÊ¼×ÆÊÆÃÏÌÂuÂÒÓ¾ÎÉ NH
NM ¼ÎÂÎÊÒ×ØÑ¿ÌÂÊÆÌÍÆÌÓÊÌ¿ÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓ½ÓÕÎ
ØÏÅÏ×¼ÕÎ¦ ÌÂÊÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÌÂÊÂÒÇÂÍ½ÍÁÒÉÈÊÂÓÉÎÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÓÕÎ
ÒØuÓÕu®ÓÕÎÓÉÖÂÍÍÆÑÈÊÌ½ÖÆÊÆÇØÌ¾ÓÊÅÂÖ
ÌÎÉÒu¿Ö ÆÑØÔÑ¿ÓÉÓÂ Ï¾ÅÉuÂÃÍÆÇ®ÑÕÎ ÅÂÌÑÁÑÑÏÊÂ ²Ï-JWPTUJO ¼×ÆÊÓÂ×ÁÓÂÓÉ¼ÎÂÑËÉÌÂÊ
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uÂÌÑ®ÅÊ®ÑÌÆÊÂÅÑ®ÒÉÖ ÅÆÎ
ÆÑÊ¼×ÆÊÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉÌÂÊÆ¾ÎÂÊ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÒØ×Î½×Ñ½ÒÉ
ÂÌ¿uÂÌÂÊÒÆÂÊÅÊ®
²Ï Vispring, από την ίδια
εταιρεία, είναι τοπικό αγγειÏÒØÒÓÂÍÓÊÌ¿ÓÏØÏÇÔÂÍuÏÁ
ÆÑÊ¼×ÆÊÓÏÅÑÂÒÓÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿³ÅÑÏ×ÍÕÑÊÌ½²ÆÓÑØÙÏÍ¾ÎÉÌÂÊÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÂ¿ÓÏÂ¾ÒÔÉuÂÌÂÁÒÏØ ÓÏÎÆÑÆÔÊÒu¿ 
τον κνησμό, τον πόνο και την
ØÆÑÂÑÂÈÕÈ½ÅÂÌÑÁÕÎ Í¿ÈÕ
ÂÎ¼uÏØ ÌÂÎÏÁ ÒÌ¿ÎÉÖ ×Ñ½ÒÉÖÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö ÎØÌÓÆÑÊÎ½ÖÏÅ½ÈÉÒÉÖ ÂÎ®ÈÎÕÒÉÖ ÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÖÓÉÍÆ¿ÑÂÒÉÖ ÌÏÍÁuÃÉÒÉÖ ¼ÌÔÆÒÉÖÒÆ¼ÎÓÏÎÏÉÍÊÂÌ¿ÇÕÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÂ¿ÓÉ
ÒØuÇ¿ÑÉÒÉ ÆÑØÔÑ¿ÓÉÓÂÓÕÎÏÇÔÂÍuÐÎ ÌÂÊ
ØÆÑÂÊu¾ÂÓÕÎÏÇÔÂÍuÐÎ
Η DEMO ABEE προτείνει το
NEWSEPT TOTAL ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿ÅÊ®ÍØuÂÏÍÍÂÍÐÎ ×Ñ½ÒÆÕÎÈÊÂÓÏØÖuÂÍÂÌÏÁÖÇÂÌÏÁÖÆÂÇ½Ö ÌÂÊ ÓÏØÖ ÇÂÌÏÁÖ ØÅÑÏÈ¼ÍÉÖ
²Ï /&84&15
505"- Æ¾ÎÂÊ ÓÏ
uÏÎÂÅÊÌ¿ÅÊ®ÍØuÂ ÏÍÍÂÍÐÎ
×Ñ½ÒÆÕÎ ÏØ
¼×ÆÊÆuÍÏØÓÊÒÓÆ¾
uÆÆÌ×ÁÍÊÒuÂ×ÂuÏuÉÍÊÏÁ

²ÏAQUASOFT MOISTURE από
την εταιρεία Amvis ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊ
®ÎÆÓÏØÖÌÂÊÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÏØÖÇÂÌÏÁÖÆÂÇ½Ö¿ÍÉu¼ÑÂ ÌÂÔÐÖ
ÌÂÊØÄÉÍ¿ÃÂÔu¿ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖ 
dÂÎÓÊÈÑ®ÇÏÎÓÂÖjÓÏÎuÉ×ÂÎÊÒu¿
ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖÓÕÎÇØÒÊÌÐÎÅÂÌÑÁÕÎ ×®ÑÉÒÓÏØÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿
Î®ÓÑÊÏÑÏÒÇ¼ÑÆÊuÆÈ®ÍÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ ÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊ
ÑÏÒÓÂÒ¾Â uÆÌ®ÔÆÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÎÂÆÑÊ¼×ÆÊÂÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÅÊÂÌ½Ô½ÌÉuÆÊ¿ÎÓÂÂÑÈÁÑÏØ ÂÑ¼×ÏÎÓÂÖu¼ÈÊÒÓÉÂÒÇ®ÍÆÊÂ

¢¯¢³ ¤§

²ÏVismed της Angellini είναι ένα μοναδικό
λιπαντικό οφθαλμών χωρίς συντηρητικά, που
αναπτύχθηκε ειδικά για την αντιμετώπιση της
ËÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÖ²Ï7JTNFE×®ÑÉÒÓÉÎØ¿ÓÏÎÉ

και πατενταρισμένη σύνθεση του, παρέχει κλινικά αποδεδειγμένα, μεγάλης διάρκειας ανακούφιση και προστασία από τη ξηροφθαλμία.
Η σύνθεση του από μη-αλλεργιογόνο, υψηλής
καθαρότητας υαλουρονικό νάτριο, συνδυαζόμενη με τα απαραίτητα ιόντα, είναι προσεκτικά
εξισορροπημένη ώστε να εμφανίζει ιδιότητες
ÂÑ¿uÏÊÆÖuÆÓÂÇØÒÊÌ®Å®ÌÑØÂ²Ï7JTNFE
είναι διαθέσιμο σε πρακτικούς περιέκτες μιας
δόσης, καθώς και σε νέα βολική μορφή κολλύριου 10ml.
²Ï ÅÊ®ÍØuÂ ÏÍÍÂÍÐÎ
χρήσεων Biotrue™ της
Bausche & Lomb, έχει
σχεδιαστεί με έναν εντελώς νέο τρόπο ώστε να
λειτουργεί περισσότερο όπως τα μάτια. Έχει το
ίδιο pH με τα υγιή δάκρυα,
χρησιμοποιεί μια λιπαντική ουσία που υπάρχει στα
μάτια, και διατηρεί ενεργές τις επωφελείς πρωτεΐνες των δακρύων. Αυτά τα
χαρακτηριστικά του προϊόντος, που είναι εμπνευσμένα από τη βιολογία των ματιών, προσφέρουν συνεχή
άνεση και άριστη απολυuÂÎÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ²Ï#JPUSVF
καθιστά πιο άνετη τη χρήση φακών επαφής για τους
χρήστες, βοηθώντας μάλιστα στη συνεχή διατήρηση της ενυδάτωσης του
ÇÂÌÏÁÈÊÂÅÊ®ÒÓÉuÂ¼ÕÖÌÂÊÐÑÆÖ
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Από την ίδια εταιρεία τo ReNu, είναι ένα διάλυμα πολλαπλών χρήσεων για μαλακούς φακούς επαφής που παρέχει ανώτερη απολυμαντική δράση, εξουδετερώνοντας αποτελεσματικά τους μικροοργανισμούς στους φακούς.
Παράλληλα εξαλείφει την ανάγκη
για ξεχωριστό πρωτεϊνικό καθαρισμό, όταν χρησιμοποιείται καθημερινά, λόγω του ενσωματωμένου συστήματος απομάκρυνσης πρωτεϊνών που διαθέτει. Περιέχει poloxamine, απομακρύνοντας λιπίδια και περιβαλλοντολογικές εναποθέσεις, για καθαρότερη όραση και ενισχυμένη ενυδάÓÕÒÉ¤¾ÎÂÊÒØuÃÂÓ¿uÆ¿ÍÏØÖÓÏØÖuÂÍÂÌÏÁÖ
φακούς επαφής, συμπεριλαμβανομένων και
αυτών σιλικόνης υδρογέλης.
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂOPTOFRESH & OPTOFRESH
towels από την Intermed, είναι προϊόντα
οφθαλμικής φροντίδας για τον αποτελεσματικό καθαρισμό και την άμεση ανακούφιση των
κουρασμένων, ερεθισμένων και κοκκινισμέÎÕÎÏÇÔÂÍuÐÎÌÂÊÃÍÆÇ®ÑÕÎ´®ÑÉÒÓÏÂÏσταγμένο νερό χαμομηλιού, αμαμελίδας και ευφρασίας που περιέχουν, ανακουφίζουν άμεσα
τους οφθαλμούς και τα βλέφαρα από τον ερεθισμό και την κοκκινίλα, που προκαλούν διάφοροι δυσμενείς περιβαλλοντικοί παράγοντες
(σκόνη, ιδρώτας, καπνός, ηλιακή ακτινοβολία,
θαλασσινό νερό, ξηρός αέρας από καλοριφέρ
ή κλιματιστικά), ο κακός φωτισμός, η μεγάλης
διάρκειας παραμονή μπροστά σε οθόνη υπολογιστή ή τηλεόραση και η πολύωρη χρήση φακών επαφής.

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΕΧΘΡΟΥΣ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

www.pitsilidis.gr

Το τέλος της ξηρότητας των ματιών

VISMED >
ΓΙΑ ΙΔΑΝΙΚΗ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΑΝΕΣΗ

0,18% υαλουρονικό νάτριο

VISMED GEL >
ΓΙΑ ΑΚΟΜΗ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΗΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

0,30% υαλουρονικό νάτριο

Οι οφθαλμικές σταγόνες Vismed χάρη στη μοναδική, υπότονη και πατενταρισμένη σύνθεσή τους παρέχουν κλινικά αποδεδειγμένα μεγάλης διάρκειας
ανακούφιση και προστασία από τη ξηρότητα των ματιών, τόσο ως προς την
ένταση όσο και προς τη συχνότητα των συμπτωμάτων.
Η σύνθεση του είναι προσεκτικά εξισορροπημένη, μη-αλλεργιογόνος, χωρίς
συντηρητικά και με pH παρόμοιο με των δακρύων ώστε να εμφανίζει ιδιότητες
παρόμοιες με τα φυσικά δάκρυα.

ΤΟ V I S M E D Ε Ι Ν Α Ι Σ Υ Μ Β ΑΤΟ Μ Ε Ο Λ Ο Υ Σ ΤΟ Υ Σ Τ Υ Π Ο Υ Σ ΦΑ Κ Ω Ν Ε Π ΑΦ Η Σ

èóèñúøëïø

²ÏAOSEPT Plus, από τη Gerolymatos Ιnternational, αποτελεί την ιδανική επιλογή φροντίδας για όλους
τους μαλακούς φακούς
επαφής και ιδιαίτερα για
τους φακούς σιλικόνης υδρογέλης. Η
απολυμαντική δράση του υπεροξειδίου του υδρογόνου
και η απουσία συντηρητικών, το καθιστούν το ιδανικό
διάλυμα για άτομα
με ευαίσθητα μάτια ή χρήστες που
εμφανίζουν ερεθισμούς από τους φακούς τους. Καθαρίζει, απολυμαίνει και
απομακρύνει πρωτεϊνικές εναποθέσεις
από όλους τους μαλακούς φακούς, προσφέροντας αίσθηση «φρέσκων» και άνετων φακών
επαφής κάθε μέρα. Από την ίδια εταιρεία διανέμεται και τo Νέο διάλυμα απολύμανσης πολλαπλών χρήσεων OPTI-FREE® PureMoist®
είναι σχεδιασμένο για να κρατάει τους φακούς
επαφής ενυδατωμένους για 16 ώρες!!! Μόνο το
Ê®ÍØuÂ¢ÏÍÁuÂÎÒÉÖÏÍÍÂÍÐÎ´Ñ½ÒÆÕÎ
015*'3&&}1VSF.PJTU}ÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓÏÆÂÎÂÒÓÂÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ)ZESB(MZEF}.PJTUVSF.BUSJY
το οποίο ενσωματώνεται πάνω και μέσα στην
επιφάνεια των φακών για να παρέχει ενυδάτωση καθ’ όλη τη διάρκεια της ημέρας. Απομακρύνει καθημερινά τα λιπίδια και τις πρωτεΐνες για καθαρή όραση και έχει αποτελεσματική
και απαλή σύνθεση που σκοτώνει τα μικρόβια.

94

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

ąćĒēĀ

Από την Laboratoires Théa το Azyter® αποτελεί την πρώτη και μοναδική οφθαλμική αντιβιοτική αγωγή τριών ημερών. Περιέχει τη δραστική ουσία Αζιθρομυκίνη 1,5% η οποία παρέχει
¼ÎÂÆØÑÁÇ®ÒuÂÅÑ®ÒÉÖ¼ÎÂÎÓÊÓÕÎ(SBN ÌÂÊ
(SBN¿ÒÏÌÂÊÓÕÎ®ÓØÕÎÃÂÌÓÉÑ¾ÕÎ ×ÍÂμύδια). Η υψηλή συμμόρφωση των ασθενών
ÒÓÉÎÂÈÕÈ½uÆÓÏ"[ZUFS}ÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÏÆÁκολο δοσολογικό του σχήμα (μία σταγόνα το
πρωί μία σταγόνα το βράδυ για τρεις ημέρες).
Έχει ένα εξαιρετικό προφίλ ασφάλειας και χορηγείται από την ηλικία των 0 ετών για πυώδη βακτηριακή επιπεφυκίτιδα. Η συσκευασία
περιέχει έξι μονοδόσεις, χωρίς συντηρητικά.

²ÏHyabak® της ίδιας εταιρείας αποτελεί το
πρώτο τεχνητό δάκρυ σε φιαλίδιο χωρίς συÎÓÉÑÉÓÊÌ®ÆÑÊ¼×ÆÊÓÉÎ¢ÌÓÊÎÏÌÊÎ¿ÍÉ ÏØ
προσφέρει προστασία έναντι της βλαβερής ακτιÎÏÃÏÍ¾ÂÖ67#¤¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆËÉροφθαλμία, χρήστες φακών επαφής, όσους κάÎÏØÎ×Ñ½ÒÉ¦³½ÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆÆÑÊÃ®ÍÍÏÎuÆ
σκόνη και μετά από διαθλαστικές επεμβάσεις.
´®ÑÉÒÓÉÎuÏÎÂÅÊÌ½ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÓÏØÇÊÂÍÊÅ¾ÏØ
"CBL}4ZTUFNÓÏ)ZBCBL}ÅÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÒØντηρητικά και παραμένει στείρο για τρεις μήνες
μετά το άνοιγμα της συσκευασίας. Κυκλοφορεί
σε δύο συσκευασίες των 5ml & 10ml.

Νιώσε τις 16 ώρες άνεσης που προσφέρει
το διάλυμα φακών επαφής της Alcon

OPTI-FREE® PureMoist®

C/LC/OFPM/PA/GR/05-2014

Mε αγορά
2 συσκευασιών
300ml

ΔΩΡΟ
ΑΔΙΑΒΡΟΧΟ
ΡΟΛΟΪ
ΣΙΛΙΚΟΝΗΣ

σε 6
υπέροχα
υ
χ
χρώματα!

Για περισσότερες πληροφορίες για την προωθητική ενέργεια
επικοινωνήστε με το συνεργάτη σας ή στο 210 35 00 850

¢¯¢³ ¤§

üéøóéñìûúðñîüøöôúðé

ďĆĎüĆĔĆďĊĘėĎďĂĕ
ĘČĔĊĖĄĊĕ
ĖėČđìĘĔĜĆĝďăâđĜĖČ

Από τη ΜΑΤΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ,
Φαρμακοποιό, Σύμβουλο
Οικονομικών Υγείας,
Pharmerit International
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Προς τη διασφάλιση ενός βιώσιμου οικονομικού
μοντέλου στο χώρο της υγείας, οι ευρωπαϊκές
χώρες στρέφουν την προσοχή τους προς τις
φαρμακευτικές υπηρεσίες. Απαντώντας σε θέματα
δημόσιας υγείας σε όλες τις χώρες της Δυτικής
¤ØÑÐÉÖ ÏÊÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÆÖÂØÓ¼ÖÑÏÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊ
για να θέσουν τον φαρμακοποιό ως βασικό κρίκο
στην αλυσίδα της φροντίδας της υγείας.

õ

ι πρωτοβουλίες της ΔυτιÌ½Ö¤ØÑÐÉÖÂ¿ÓÊÖÂÑ×¼Ö
ÓÉÖÅÆÌÂÆÓ¾ÂÖÓÏØÂÂντούν σε μία διπλή οικονομική αναγκαιότητα. Από τη μία πλευρά,
ενώ τα περιθώρια κέρδους συνεχίζουν
να συρρικνώνονται για όλους τους ευρωπαίους φαρμακοποιούς, μια άλλη
uÏÑÇ½ÂÎÓÂuÏÊÃ½ÖÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊ ÆÏÍλές χώρες το πλαίσιο του συστήματος
περιθωρίου κέρδους ή αποζημίωσης
ανά κουτί πωληθέντος φαρμάκου, δεν
έχει κανένα κίνητρο πλέον αν δεν υπάρχει παράλληλα και ανταμοιβή των προσφερόμενων υπηρεσιών υγείας. Από
την άλλη πλευρά, η ανησυχία από τους
φαρμακοποιούς να διατηρήσουν αξιοπρεπώς το εισόδημά τους, συγκλίνει με
την προθυμία των κρατών -και ασφαλιστικών φορέων- να αξιοποιηθεί καλύτερα το δυναμικό των συστημάτων υγειονομικής περίθαλψης και ιδιαίτερα της
ÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂÖ¤¾ÎÂÊÆØÑ¼ÕÖÂÏÅÆÌÓ¿ 
συμπεριλαμβανομένων των κυβερνήσεων, ότι το φαρμακείο μπορεί να συμβάλει στη βελτίωση των ευρωπαϊκών συστημάτων υγείας για την ανάπτυξη ενός
φάσματος φαρμακευτικών υπηρεσιών.

Αντιστάθμιση για την
απελευθέρωση των μη
συνταγογραφούμενων
φαρμάκων
Ένας άλλος παράγοντας που πλήττει τους
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÒÓÏ¤ØÑÕÂÚÌ¿ÑÏσκήνιο είναι η ιατρική απερήμωση που
μαστίζει πολλές χώρες, όπως η ΒρεταÎ¾Â ÓÏÂÎÂÓÏÍÊÌ¿Óu½uÂÓÉÖÆÑuÂÎ¾ÂÖ

½ÌÂÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖÆÑÊÇ¼ÑÆÊÆÖÓÉÖÂÍλίας. Δεν είναι τυχαίο που το Ηνωμένο
Βασίλειο πολύ νωρίς αντιμετώπισε οικονομικές και δημογραφικές προκλήσεις, αφού ήταν η πρώτη χώρα που ειÒ½ÈÂÈÆÓÏÓÊÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖØÉρεσίες. Δεν είναι ούτε τυχαίο ότι η Πορτογαλία ακολούθησε αυτό το μονοπάτι
Ó¼ÒÒÆÑÂ×Ñ¿ÎÊÂÂÑÈ¿ÓÆÑÂ¢¿ÓÏ 
διάφορες υπηρεσίες, όπως η παρακολούθηση ορισμένων χρόνιων ασθενειών ή οι εμβολιασμοί, προσφέρονται σαν
υπηρεσίες στα πορτογαλικά φαρμακεία.
Η μεταρρύθμιση του πορτογαλικού συστήματος υγείας αποσκοπεί στο να ανταποκριθεί το σύστημα στα οικονομικά αιτήματα της εποχής.
¤¾ÎÂÊÍÏÊ¿ÎÌ®ÓÕÂ¿ÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½
πίεση και, παραδόξως, τα πιο φιλελεύθερα συστήματα υγείας που ανέπτυξαν
για πρώτη φορά τις φαρμακευτικές υπηÑÆÒ¾ÆÖ ÓÉÎÏÑÓÏÈÂÍ¾Â ÕÖÂÎÓÊÒÓ®Ôμιση για την απελευθέρωση των μη συνταγογραφούμενων φαρμάκων, οι φαρμακοποιοί ξεκίνησαν τη πώληση τους
από το *OUFSOFU²Ï¾ÅÊÏ¼ÌÂÎÂÎÌÂÊÒÓÉÎ
§ÓÂÍ¾ÂÂ¿ÓÏÂÑ®ÍÍÉÍÂÂØÓ¼ÖÏÊ
×ÐÑÆÖÓÏØ¤ØÑÕÂÚÌÏÁ¯¿ÓÏØÆÊÒ½γαγαν υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, όπως παρακολούθηση του διαβήτη, της υπέρτασης και του άσθματος
(στην Πορτογαλία), μέτρηση της πίεσης,
της γλυκαιμίας, έλεγχος οστεοπόρωσης
(στην Ιταλία) και, τέλος, τεστ και έλεγχος
ÂÒÔÆÎÐÎuÆ"*%4 ÓÏØÌÂÑÌ¾ÎÏØÓÏØÂχέος εντέρου και της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονικής νόσου (στην Καταλονία της Ισπανίας).

Η Φαρμακευτική πρακτική
στην Ευρώπη είναι
εναρμονισμένη;
ÓÉÆÑuÂÎ¾ÂÌÂÊÓÉÎ°ÍÍÂÎÅ¾ÂÕÒÓ¿ÒÏ 
οι φαρμακευτικές υπηρεσίες στα φαρμακεία συμπεριλαμβάνονται με τα βασικά
πακέτα αποζημιώσεων που κάθε ασφαλιστικό ταμείο ή εταιρεία προσφέρει (11
€ ανά φάρμακο για την πρώτη εκτέλεση συνταγής στην Ολλανδία, και 5 € στις
Æ¿uÆÎÆÖ ÆÎÐÒÓÉÆÑuÂÎ¾Â ÞÂÎ®
Ç®ÑuÂÌÏ ÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎÓÂÞÆÂÎÆÌ×ÕÑÏÁÎÓÂÊÒÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾Â  Æ
αυτές τις χώρες, οι πολλαπλές ασφαλιστικές εταιρείες που χρηματοδοτούν το
σύστημα υγείας έχουν συνεργαστεί με
τους φαρμακοποιούς. Πρακτικά λοιπόν
οι ασθενείς έχουν δικαίωμα σε φαρμακευτικές υπηρεσίες συγκεκριμένης αξίας κάθε χρόνο και οι φαρμακοποιοί αποδέχονται την αντίστοιχη αμοιβή τους από
τα ασφαλιστικά ταμεία ανάλογα. Από το
 ÓÏÓÕÎÆÑuÂÎÐÎÇÂÑuÂÌÏποιών εντάχθηκαν στο πρόγραμμα παρακολούθησης του άσθματος, της πρώτης
τριμερούς συμφωνίας που υπογράφηκε
μεταξύ της Ομοσπονδίας των φαρμακοποιών, των παθολόγων και ενός ασφαλιστικού ταμείου #BSOFS &STBU[LBTTF.
Ομοίως, στην Ολλανδία, ο φαρμακοποιός πληρώνεται 60-70 ευρώ για συνεντεύξεις ασθενών που λαμβάνουν πολÍÂÍ¼ÖÔÆÑÂÆ¾ÆÖ ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÇÂÑμάκων). Ο φαρμακοποιός έχει μια συνέÎÓÆØËÉÈÊÂÐÑÂuÆÓÏÎÈÊÂÓÑ¿
και τον ασθενή, κατά την οποία αναλύει τις απαιτήσεις και ιδιαιτερότητες της
φαρμακευτικής αγωγής.
ºÕÖÌÂÊÒÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖ¤ØÑÕÂÚκές χώρες, η θεραπευτική παρακολούθηση είναι το κύριο αντικείμενο αυτών
των φαρμακευτικών υπηρεσιών. Δεν
είναι τυχαίο που ο φαρμακοποιός επικεντρώνεται στη φροντίδα τριών βασικών τομέων: τον διαβήτη, το άσθμα και
τα καρδιαγγειακά νοσήματα, περιλαμβανομένης της καρδιακής ανεπάρκειας.
Αυτές είναι παθολογίες όπου το φάρμακο
έχει άμεση επίδραση επί της θεραπείας.
¢ÎÓ¾ÔÆÓÂÏÌÂÑÌ¾ÎÏÖÌÂÊÓÏ"*%4 ÒÆÈÆνικές γραμμές, πρέπει να αντιμετωπίζονται από το νοσοκομείο. Με την ίδια λογική, οι Βρετανοί -και πιο πρόσφατα, οι
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κά φαρμακεία με ορισμένες όμως προÛÏÔ¼ÒÆÊÖ²ÉÎÆÂÑÌ½ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÕÎ
φαρμακοποιών για να αναλάβουν αυτό
τον ρόλο και την ύπαρξη δομών φαρμακείων όπου ο φαρμακοποιός θα έχει τον
χρόνο να εξασκήσει αυτές τις υπηρεσίες.
Αυτές όμως οι προϋποθέσεις δεν υπάρχουν σε αρκετές χώρες σήμερα όπως η
¤ÍÍ®ÅÂ ¿ÏØÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÒØÎ½θως πολύ μικρά με ένα ή το πολύ δύο
άτομα και δεν έχει θεσμοθετηθεί ακόμη
ένα πρόγραμμα ιδιαίτερης εκπαίδευσης
από τα Πανεπιστήμια.

Πορτογάλοι- θεωρούν ότι ο εμβολιασμός
είναι η ευθύνη του φαρμακείου. Αυτή η
προσέγγιση, η οποία βοηθά στην καθιέρωση του φαρμακοποιού ως επιστήμοÎÂØÈÆ¾ÂÖ Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂ¤ØÑÕÂÚÌ¿ÅÆÅÏu¼ÎÏ ØÎÆÐÖÒÆÏÍÍ¼Ö×ÐÑÆÖÓÉÖ¤Øρώπης η φαρμακευτική πρακτική είναι
πιο εναρμονισμένη με την «καρδιά» του
επαγγέλματος.
ÁuÇÕÎÂuÆuÊÂÑ¿ÒÇÂÓÉ¼ÑÆØÎÂÓÉÖ
GPUE, πολύ συχνά μια πρωτοποριακή
υπηρεσία που αναδύεται σε μια χώρα
και αποδεικνύεται αποτελεσματική για
τους ασθενείς και το σύστημα υγείας, ταËÊÅÆÁÆÊÒÆ¿ÍÉÓÉÎ¤ØÑÐÉÈÊÂÎÂÈ¾ÎÆÊ
uÊÂÂÎÆØÑÕÂÚÌ½ØÉÑÆÒ¾Â ÆÈÆÎÊÌ¼Ö
γραμμές φυσικά, μπορεί να τροποποιηθεί ανάλογα με τις εθνικές συνθήκες,
αλλά αν κοιτάξουμε πιο κοντά, δεν θα
είναι πολύ μακριά από την αρχική ιδέα.

Φαρμακευτικές υπηρεσίες με
διαφορετική ταχύτητα
ÒÓ¿ÒÏ ÅÆÎÌÊÎÏÁÎÓÂÊ¿ÍÏÊÏÊ¤ØÑÕπαίοι φαρμακοποιοί στον ίδιο δρόμο
όσον αφορά την πρακτική των υπηρεÒÊÐÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÆÓÊÅÊÂÇ¼ÑÏØÎ ÓÏ
βαθμό εφαρμογής και στην ανταμοιβή
τους. Η κύρια διαφορά όμως παραμένει
η ανταμοιβή που λαμβάνει ο φαρμακοποιός από το κράτος ή από τους ασθενείς
(όπως στην Ιταλία). Ανάλογα με τον χρηματοδότη, οι φαρμακευτικές υπηρεσίες
μπορούν να εφαρμοστούν αλλού ευκολότερα κι αλλού με δυσκολίες.
Μέσα λοιπόν σε αυτές τις συνθήκες,
οι φαρμακευτικές υπηρεσίες σε πολÍ®ÌÑ®ÓÉ¿ÕÖÌÂÊÉ¤ÍÍ®ÅÂ ÅÆÎÃÆÍτιώνουν προς το παρόν τις οικονομικές
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ÂÏÍÂÃ¼ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¤¾ÒÉÖÅÆÎ
έχει καθιερωθεί ακόμη η υποχρεωτική εκπαίδευση των φαρμακοποιών που
εξασκούν τέτοιου είδους υπηρεσίες με
ÆËÂ¾ÑÆÒÉÓÉ£ÑÆÓÂÎ¾ÂÌÂÊÓÉÂÍÍ¾Â¾ÈÆÖ×ÐÑÆÖÓÉÖ¤ØÑÐÉÖ¼×ÏØÎÌÂÓÂÇ¼ρει να εισάγουν τις φαρμακευτικές υπηρεσίες σε εθνικό επίπεδο.
Ωστόσο, αξίζει να σημειωθεί ότι οι Ολλανδοί φαρμακοποιοί εισήγαγαν τις φαρμακευτικές υπηρεσίες προσφέροντάς
τες δωρεάν, με την ελπίδα μία μέρα να
ανταμειφθούν από τους ασθενείς τους
και το κράτος και σήμερα έφθασαν στο
σημείο, που ήδη αναφέραμε παραπάνω,
να ανταμείβονται για την παρακολούθηση των ασθενών που λαμβάνουν πολλά
Ç®ÑuÂÌÂÂÑ®ÍÍÉÍÂÆÑuÂÎÏ¾Ïu¿ÍÏγοί τους εντείνουν τις προσπάθειές τους
να επιβάλλουν ομοσπονδιακή υποστήριξη για τη παρακολούθηση στην καρδιακή
ανεπάρκεια, ξεκινώντας με ένα πιλοτιÌ¿Ñ¿ÈÑÂuuÂ²Ï¾ÅÊÏÌÂÊÒÓÉÎ¨ÂÓÂÍÏνία οι φαρμακοποιοί εφαρμόζουν από το
¼ÎÂÑ¿ÈÑÂuuÂÅÕÑÆ®ÎÇÂÑuÂÌÆØτικής παρακολούθησης για τους χρόνιους ασθενείς. Βλέπουμε λοιπόν ότι αυτοί
ÏÊ¤ØÑÕÂ¾ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÏÇ®ÒÊÒÂÎ
να επεκτείνουν τις εμπειρίες και τις υπηρεσίες τους. Αυτή η κίνηση είναι ενδεικτική της προθυμίας τους να εξελίξουν
το επάγγελμα πέρα από την πράξη της
απλής διανομής του φαρμάκου και να
γίνουν ενεργοί «παίκτες» σαν επαγγελματίες επιστήμονες για τη δημόσια υγεία.
Όλα τα παραπάνω παραδείγματα οδηγούν στην επείγουσα ανάγκη μιας συλλοÈÊÌ½Ö¤ØÑÕÂÚÌ½ÖÆÇÂÑuÏÈ½ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎØÉÑÆÒÊÐÎÒÓÂ¤ØÑÕÂÚ-

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

Οι φαρμακοποιοί πρέπει
να κάνουν τα πράγματα να
συμβούν
Ας αναφέρουμε εδώ ότι η οργάνωση
1IBSNBDFVUJDBM $BSF /FUXPSL &VSPQF
1$/& ÒØÎÂÔÑÏ¾ÙÆÊÏÍÍÏÁÖ¤ØÑÕÂ¾ÒØÎÂÔÑÏ¾ÙÆÊÏÍÍÏÁÖ¤ØÑÕÂ¾
ους φαρμακοποιούς που ανταλλάσσουν
τις εμπειρίες τους και κάνουν προτάσεις
για την εξέλιξη της εφαρμογής της Φαρμακευτικής φροντίδας στο φαρμακείο.
Οι φαρμακοποιοί πριν αιτηθούν του
οποιοδήποτε επιπλέον δικαιώματος και
αποζημίωσης για παροχή υπηρεσιών,
πρέπει οι ίδιοι να αποδείξουν ότι οι υπηρεσίες τους έχουν ένα όφελος για τον
ασθενή.
¦¤ÍÍ®ÅÂÌÂÍÆ¾ÓÂÊÒ½uÆÑÂÎÂÆËÆÓ®ÒÆÊÓÏ
ρυθμιστικό περιβάλλον, το επίπεδο ωριμότητας του συστήματος υγείας και τις
πολιτιστικές συνιστώσες, όπως την ιδιότητα του φαρμακοποιού και τις προσδοκίες των ασθενών. Όμως ο φαρμακοποιός πρέπει να αναλάβει αυτόν τον
ρόλο και να αποδείξει ότι αυτό που ζητάει αξίζει και η κοινωνία έχει όφελος κι
ανάγκη από όποια φαρμακευτική υπηρεσία έχει να του προσφέρει. 
Τίποτα δεν θα έρθει μόνο του
και τίποτα δεν θα ψηφιστεί και
θ γίνει
θα
ί
αποδεκτό
δ ό από
ό κράτος
ράτος
ά
και ασθενείς, εάν το όφελος κάθε
δράσης δεν καθιερωθεί κι αποδει
αποδει-χθεί εκ των προτέρων.
ροτέρων. Και θα μου
πείτε «να το κάνω για τη ψυχή της
μάνας μου;».
Θες να παλέψεις και να επιβιώεπιβιώσεις; Ε, κάπως έτσι λοιπόν... απέαπέδειξε ότι αξίζεις!

¤§¨°§¯¯§¢

ċĕėĆĒėďĂĕąĔ

öĎĆđĊĎčĠČėĊĕĊđĂĔĈĊĎĊĕ
ėČĕĆđėĎďĆĔďĎđĎďăĕ
čĊĔĆĊĄĆĕ
ďĆĎ
ČęĔēđėĄĉĆ
ėēĘ
ĆĖčĊđă
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Η αύξηση του αριθμού των ασθενών με καρκίνο,
αλλά και η αύξηση του μέσου χρόνου ζωής τους
είναι δύο πραγματικότητες που πολλαπλασιάζονται
χρόνο με τον χρόνο, γεγονός που θα ενισχύσει
το ρόλο του φαρμακοποιού στην πρόληψη και
στη φροντίδα του ασθενή κατά τη διάρκεια
της θεραπείας, έτσι ώστε να τον βοηθήσει να
συμβιώσει ομαλά με την πάθησή του.
Οι πιο συχνοί φόβοι
του ασθενή που συχνά
εκφράζονται στο
φαρμακείο είναι:

τα περιττώματά τους. Ένα καθημερινό
μπάνιο συνιστάται, καθώς και να πλένει
τα χέρια του συχνά, ιδιαίτερα όταν πηγαίνει τουαλέτα και πριν από τα γεύματα.»

9
9
9

«Εκτός από τα φάρμακα που έχει
γράψει ο γιατρός, υπάρχει κάτι που
μπορούμε να του δώσουμε για την
τάση για εμετό μετά τη χημειοθεραπεία;»

Οι ερωτήσεις στο Φαρμακείο
«Ο άντρας μου είναι υπό χημειοθεραπεία στο νοσοκομείο για τον
καρκίνο του προστάτη. Πιστεύετε
ότι υπάρχουν μέτρα πρόληψης και
φροντίδας στην καθημερινή του
ζωή όταν γυρίσει στο σπίτι;»

«Αυτό εξαρτάται πολύ από τα φάρμακα που θα πάρει, αλλά γενικά μπορούμε να του συστήσουμε τις ημέρες πριν
κάνει τη χημειοθεραπεία και τις εβδομάδες μετά, να αποφεύγει να έρχεται σε
επαφή με άτομα με γρίπη, συνάχι ή γεÎÊÌ®ÊÐÒÆÊÖ ¿ÕÖÏ¼ÑÉÖ× ¤¾σης να αποφεύγει τις μετακινήσεις του
σε πολυκοσμία, μέρη όπου γίνονται έργα
και υπάρχει σκόνη, τις πισίνες, ορισμένα
τρόφιμα όπως τα οστρακοειδή, το νωπό
γάλα, τα φρέσκα τυριά, τα αλλαντικά, τα
γλυκά του εμπορίου με κρέμες και σαÎÓÊÈ¾²¼ÍÏÖÎÂÂÏÇÆÁÈÆÊÎÂ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÆ
επαφή με κατοικίδια ζώα καθώς και με

«Θα πρέπει να γνωρίζετε ότι η τάση για
εμετό αρχίζει συνήθως το βράδυ ή την
επομένη μέρα από τη λήψη των φαρμάκων και διαρκεί σπάνια πέρα των τριών
ημερών. Φυσικά δεν συνοδεύεται πάντοτε με έμετο. Η τάση προς έμετο που προέρχεται από φάρμακα, δεν θα πρέπει να
συγχέεται με αυτή λόγω άγχους πριν την
Æ¾ÒÏÅÏÒÓÏÎÏÒÏÌÏuÆ¾Ï¤ÅÐÒØÎÊÒÓÏÁuÆ
τη λήψη τροφών χλιαρών ή κρύων (που
συνήθως έχουν λιγότερη οσμή από τα
ζεστά), τη λήψη με αργό ρυθμό συχνών
μικρών γευμάτων την ημέρα και κυρίως ελαφρές τροφές πριν και μετά τη θεραπεία, αποφεύγοντας βαριά φαγητά (τηγανητά, λιπαρά ή με πολλά μπαχαρικά).
¤¾ÒÉÖÓÏÎÆÑ¿ÎÂ¾ÎÆÓÂÊÑÊÎ½uÆÓ®ÓÂ
γεύματα και όχι κατά τη διάρκειά τους.
Ας σημειωθεί ότι τα ανθρακούχα δροσερά ποτά, βοηθούν στο να μειώσουν την
Ó®ÒÉÑÏÖ¼uÆÓÏ ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆuÆÓÏÁ 
πρέπει να συστήσουμε: αποφυγή καπνίσματος, διαβροχή του στόματος με κρύο
νερό και φυσικά τα γεύματα να γίνονται
μία ως δύο ώρες μετά.»

«Η κόρη μου που κάνει θεραπεία
για τον καρκίνο του στήθους έχει
άφθες στο στόμα και υποφέρει
πολύ. Τι μπορούμε να κάνουμε;»

«Οι άφθες είναι συνήθως μια ανεπιθύμητη ενέργεια της χημειοθεραπείας. Ο γιατρός της σίγουρα θα της συνέστησε στοματικές πλύσεις που θα πρέπει να κάνει
συχνά κυρίως μετά τα γεύματα. Μπορείτε
επίσης να της πείτε να αποφεύγει να καταναλώνει τροφές που μπορούν να οξύνουν την κατάσταση όπως, ξηροί καρποί,
γραβιέρες και ανανάς, καθώς και τροφές που είναι πολύ όξινες ή με πολλά
μπαχαρικά (χυμός λεμονιού, μουστάρÅÂ Ë¾ÅÊ ¤¾ÒÉÖÎÂÃÏØÑÓÒ¾ÙÆÊÓÂÅ¿ÎÓÊÂ
της τρεις φορές την ημέρα με μια μαλακή οδοντόβουρτσα και να αποφεύγει το
αλκοόλ και το κάπνισμα.»

Τα Κυριότερα Αντικαρκινικά
Φάρμακα
Πολύ σύντομα αναφέρουμε:
- Τα προϊόντα που δρουν στο DNA, οι
λεγόμενοι αντιμεταβολίτες, μπλοκάρουν ή αναστέλλουν τη σύνθεση του
DNA.
- Τα μονοκλωνικά αντισώματα προσαρτίζονται σε ορισμένους υποδοχείς στην επιφάνεια των καρκινικών
κυττάρων, συνήθως υποδοχείς αυξητικών παραγόντων ή σε ορισμένα αντιγόνα παρόντα στην επιφάνεια
των λεμφοκυττάρων.
- Tους
ους αναστολείς της τυροσινικής κινάσης, οι οποίοι αναστέλλουν ορισμένες αλληλουχίες της ενδοκυτταρικής
σηματοδότησης.
- Τα αλκυλιωτικά, που διαφοροποιούν
τις δομές των νουκλεϊκών οξέων με
τον σχηματισμό ομοιοπολικών ενώσεων.
- Η ορμονοθεραπεία, που χρησιμοποιεί
τα αντι-οιστρογόνα, αντι-ανδρογόνα,
τους αναστολείς της αρωματάσης, της
σωματοστατίνης και προγεστερόνης.
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Οι συμβουλές «κλειδιά»

¤§¨°§¯¯§¢

-

-

-

-

ΤΑ ΣΗΜΕΙΑ "ΚΛΕΙΔΙΑ" ΣΤΙΣ
ΓΝΩΣΕΙΣ ΜΑΣ
- Όλα τα αντικαρκινικά
έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες λιγότερο ή περισσότερο σοβαρές.
- Αυτές μπορούν να προκαλέσουν σοβαρές συνέπειες ή να γίνουν αιτία για μια κακή συμμόρφωση που θα οδηγήσει σε μια
αλλαγή της θεραπείας.
Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες
ενέργειες είναι: διάρροια, τάση
προς έμετο ή εμετός, αίσθημα
κόπωσης, απώλεια μαλλιών,
μυκητιάσεις και αιματολογικές
διαταραχές.
Τα αντι-αγγειογενετικά είναι συνήθως υπεύθυνα για αρτηριακή
υπέρταση, κόπωση, διαταραχές
του γαστρεντερικού και το σύνδρομο "άνω και κάτω άκρων".
Η ύπαρξη πυρετού πάνω ή ίσου
με 38°C πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα.
Κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια που
δεν μπορούμε να ελέγξουμε, θα
πρέπει να παραπέμψουμε στο
γιατρό.

Οι Κυριότερες Ανεπιθύμητες
Ενέργειες και πως να τις
Αντιμετωπίσουμε
Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειας
της χημειοθεραπείας αντιπροσωπεύονται από τάσεις προς έμετο και εμέτους,
διάρροιες, διαβρώσεις και φλεγμονές
στο στόμα, διαταραχές στο αίμα, αλωπεκία, διαταραχές στο δέρμα και σύνδρομο μυαλγίας στα άνω και κάτω άκρα, αίσθημα τσιμπήματος (νευροπάθειες), αλλεργικές αντιδράσεις.
Θα πρέπει επίσης να λάβουμε υπόψιν μας
και τις ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκων που χρησιμοποιούνται παράλληλα
με τη χημειοθεραπεία: ερυθροποιητίνη,
αντιεμετικά, διφωσφονικά και αγχολυτικά.

Αλωπεκία
¤¾ÎÂÊÉÊÏÒØ×Î½ÂÎÆÊÔÁuÉÓÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂ
αλλά αναστρέψιμη. Αρχίζει δέκα μέρες
μετά τη χημειοθεραπεία με μια κορύφωση της τριχόπτωσης, έναν έως δύο μήνες μετά. Η τριχόπτωση μπορεί να γίνει
και στα βλέφαρα και στα φρύδια, αλλά
και στις τρίχες του εφηβαίου.
Τι να κάνουμε:
Να προειδοποιήσουμε τον ασθενή ότι
η έκφυση νέων τριχών θα είναι αργή,
της τάξης του ενός εκατοστού τον μήνα
και θα αρχίσει έξι έως οχτώ βδομάδες

uÆÓ®ÓÏÓ¼ÍÏÖÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖ¤¾ÒÉÖÉ
υφή των τριχών μπορεί να είναι διαφοÑÆÓÊÌ½ ØuÃÏØÍ¼ÄÓÆÓÏÎÎÂÌÂÓÂÇÁÈÆÊ
στην χρήση μιας περούκας.

Μυκητιάσεις και Στοματίτιδες
Πρόκειται για πολύ συχνές επιπλοκές
(που μπορούν να υπάρξουν και στο γαστρεντερικό σωλήνα) και οφείλονται στην
κυτταροτοξική δράση ή στην ανοσοκαταστολή. Καταλήγουν σε δυσφαγίες και
απώλεια βάρους και αντιπροσωπεύουν
για τον ουδετεροπενικό ασθενή την πόρτα εισόδου στη σηψαιμία.
Τι να κάνουμε:
Καταρχάς να προτείνουμε προληπτικά,
μια επιμελή στοματο-οδοντική υγιεινή,
χρήση στοματικών διαλυμάτων και μια
καλή ύπαρξη σάλιου (αν είναι δυνατόν
ÓÆ×ÎÉÓ½  ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆuÇ®ÎÊÒÉÖÓ¼τοιων βλαβών πρέπει να δώσουμε μια
κατάλληλη αντιμυκητιασική αγωγή.

Διάρροιες
¤¾ÎÂÊuÊÂÌØÑ¾ÂÑ×ÉÂÎÓ¾ÅÑÂÒÉÒÆÏÑÊσμένες χημειοθεραπείες που οφείλεται
στην τοξικότητά τους.
Τι να κάνουμε:
Να φροντίσουμε την ενυδάτωση του
ασθενή και τη χρήση αντιδιαρροϊκών.

Δυσκοιλιότητα
¤¾ÎÂÊÏÍÁÊÏÒ®ÎÊÂ
Τι να κάνουμε:
¤ÎØÅ®ÓÕÒÉÓÏØÂÒÔÆÎ½ÌÂÊÓÑÏÇ¼ÖÏØ
διευκολύνουν την αφόδευση. Φάρμακα όπως τα ισχυρά αντιεμετικά προκαλούν δυσκοιλιότητα και πονοκεφάλους,
καθώς και τα παράγωγα μορφίνης που
προκαλούν και τάσεις προς έμετο.

Τάση προς Έμετο και Έμετοι
Πρόκειται για συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να οδηγήσουν και σε
διακοπή της θεραπείας, σε μια απώλεια
βάρους και σε μια σημαντική επίδραση
στην ποιότητα ζωής. Οι έμετοι που έπονται αμέσως μετά τη θεραπεία είναι ένα
πρόβλημα, αλλά υπάρχει και η πιθανόÓÉÓÂÎÂÆuÇÂÎÊÒÓÏÁÎuÆÓ®Â¿ÐÑÆÖ
και να διαρκέσουν μέχρι δύο εβδομάδες.
Τι να κάνουμε:
Μια καλή προετοιμασία με αντιεμετικά
είναι απαραίτητη.
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Eye & Lip Care
Cream

Καθημερινή κρέμα για την φροντίδα της
ευαίσθητης περιοχής γύρω από τα μάτια,
τα χείλη και το μεσόφρυο
9 Μοναδικά Δραστικά Συστατικά σε μια Κρέμα

Προσφέρει ισχυρή αντιγηραντική και αντιρυτιδική
δράση.
Μειώνει τις λεπτές γραμμές, απαλύνει τις ρυτίδες
και καθυστερεί την εμφάνιση νέων.
Βοηθάει στη σταδιακή μείωση των μαύρων κύκλων.
Έχει έντονα ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες.
Έχει αντιφλεγμονώδη, καταπραϋντική και ισχυρά
αντιοξειδωτική δράση.

Δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο

Διατίθεται μόνο στα φαρμακεία

Έδρα: Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, τηλ.: 210 5224830, fax: 210 5224838
Υποκατάστημα: Πρωτομαγιάς 17, 543 52 Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/νίκη, τηλ./fax: 2310 942896
e-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr

Yψηλή
Ποιότητα
Ελέγχου

ċĕėĆĒėďĂĕąĔ
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Σύνδρομο των άνω
ω και κάτω άκρων

προϊόντων υγιεινής μπορούν να δράσουν αποτελεσματικά για την πρόληψη
ή την εξασθένηση αυτών των ανεπιθύμητων ενεργειών.

Νευρολογικές Διαταραχές
Πρόκειται για διαταραχές της ακοής και
της όρασης, αισθητικοκινητικές νευροπάθειες ή διαταραχές των γνωστικών
λειτουργιών.
Τι να κάνουμε:
Η πρόληψή τους έγκειται κυρίως στην
προσαρμογή ενός πρωτοκόλλου χορήγησης.

Έλκη στο Ανώτερο
Γαστρεντερικό
¤¾ÎÂÊ ÌÂÊ ÂØÓ¼Ö ÒØ×Î¼Ö ÅÊÂÓÂÑÂ×¼Ö
και συνοδεύονται από μια γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση.

Αιματολογική Τοξικότητα
¤¾ÎÂÊuÊÂÒÓÂÔÆÑ½ÓÏËÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÉÍ¼ÏÎ
σοβαρή. Πρόκειται για λευκοπενία, ουδετεροπενία, αναιμία και θρομβοπενία.
Τι να κάνουμε:
Να παρακολουθείται αιματολογικά ο
ασθενής και αν η όλη κατάσταση συνοÅÆÁÆÓÂÊÂ¿ØÑÆÓ¿®ÎÕÂ¿{C, μια
αντιβιοθεραπεία είναι απαραίτητη.
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Οι συμβουλές «κλειδιά»

¤ÅÐuÏÑÏÁuÆÎÂÑÏÒÔ¼ÒÏØuÆÌÂÊ
βιολογικές ηπατικές και νεφρικές διαταραχές, διαταραχές από το αναπνευστικό (βήχας, δύσπνοια και χρόνια αναπνευστική ανεπάρκεια), αλλεργίες, ορμονικές διαταραχές, πόνοι αρθρώσεων
και μυαλγία.

Τι να κάνουμε:
Μέτρα πρόληψης που περιλαμβάνουν
υπερ-ενυδάτωση και χορήγηση διουρητικών.

-

Καρδιοαγγειακή Τοξικότητα
Μπορεί να αφορά μια καρδιακή ανεπάρκεια ή στεφανιαία ή διαταραχή του καρδιακού ρυθμού.
Τι να κάνουμε:
Ορισμένες διαταραχές του καρδιακού
ρυθμού είναι αναστρέψιμες και άλλες όχι.
Θα πρέπει να δοθεί η κατάλληλη αγωγή
ανάλογα με την κατάσταση του ασθενή.

Σύνδρομο Λύσης Όγκου

Τοξικότητα στο Δέρμα και
στις Βλεννογόνους

Αυτό οφείλεται στην καταστροφή ενός μεγάλου όγκου καρκινικών κυττάρων και
παρατηρείται κυρίως κατά τη διάρκεια
θεραπείας των αιματολογικών παθήσεων κακοήθειας. Παρατηρείται (κίνδυνος
οξείας νεφρικής ανεπάρκειας), υπερκαλιαιμία, υπερφωσφατιναιμία και οξέωση.

ØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ®uÆÓÉÎÂÍÕÆÌ¾ÂÌÂÊ
τις μυκητιάσεις, μπορούμε να αναφέρουμε και επιπεφυκίτιδες, επίσταξη, ονυχόλυση και διάφορες άλλες εκδηλώσεις
από το δέρμα (ακμή, θυλακίτιδα...).
Τι να κάνουμε:
Ορισμένα μέτρα με χρήση κατάλληλων
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-

-

ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΚΛΕΙΔΙΑ
ΣΤΟΝ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ
- Επιμελής στοματική υγιεινή
- Διακοπή του καπνίσματος
όποιος και να είναι ο τύπος
του καρκίνου
- Αποφυγή κατανάλωσης
χυμού από γκρέιπφρουτ
σε περίπτωση χημειοθεραπείας από το στόμα
Παρακολούθηση της αρτηριακής πίεσης σε περίπτωση λήψης ενός αντι-αγγειογενετικού
Συστηματική παρακολούθηση
του βάρους
Αποφυγή εργασιών χωρίς γάντια προστασίας
Τήρηση των συνιστώμενων
προφυλάξεων για την πρόληψη ή τη μείωση του κινδύνου
του συνδρόμου των άνω και
κάτω άκρων
Να μην πάρει κανένα φάρμακο
αυτοθεραπείας χωρίς τη γνώμη
του γιατρού του ή του φαρμακοποιού του και να απευθυνθεί
στον γιατρό του σε περίπτωση
πυρετού πάνω από 38°C ή μιας
μη ελεγχόμενης ανεπιθύμητης
ενέργειας.

ċĕėĆĒėďĂĕąĔ
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ΕΣΤΙΑΖΟΝΤΑΣ ΣΤΙΣ ΣΤΟΧΕΥΟΜΕΝΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των μονοκλωνικών αντισωμάτων είναι κυρίως εξασθένηση, αλλεργικές διαταραχές, διαταραχές από
το αναπνευστικό, διάχυτοι πόνοι, τάση προς έμετο και διάρροια.
Αυτές των αναστολέων της τυροσινικής κινάσης είναι κυρίως η
κόπωση, διαταραχές πήξης του αίματος, διάρροια, γαστρεντερικές διαταραχές, αλλαγή του χρώματος του δέρματος και των μαλλιών, υπερκεράτωση, εξανθήματα και απολέπιση του δέρματος,
το σύνδρομο των άνω και κάτω άκρων, υπέρταση και διαταραχές της όρασης.
Ορισμένες θεραπείες μπορούν να προκαλέσουν καθυστέρηση
επούλωσης πληγών, για αυτό και έχει σημασία να συστήσουμε
στους ασθενείς να προστατεύουν συστηματικά τα χέρια τους από
πληγές και τραυματισμούς και αν είναι δυνατόν να φοράνε γάντια.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΠΑΘΗ
ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Ο ασθενής που είναι υπό χημειοθεραπεία θα πρέπει να έχει μια
ιδιαίτερη φροντίδα.
Ο φαρμακοποιός πρέπει να εξακριβώσει με ερωτήσεις ότι ο ασθενής:
- Έχει καταλάβει τι έχει να ωφεληθεί από τη θεραπεία του
 ÎÕÑ¾ÙÆÊÓÉÒÉuÂÒ¾ÂÓÉÖÒØuu¿ÑÇÕÒÉÖÒÓÏÔÆÑÂÆØÓÊÌ¿ÌÂÊ
δοσολογικό πλάνο, κυρίως σε ότι αφορά την απορρόφησή τους
σε σχέση με τα γεύματα, καθώς και τι πρέπει να κάνει σε μια
ÂÑ®ÍÉÄÉuÊÂÖÅ¿ÒÉÖ¤¾ÒÉÖÎÂÇÑÏÎÓ¾ÙÆÊÓÏÎÓÂÌÓÊÌ¿ÃÊÏÍÏγικό έλεγχο που του έχει συστήσει ο γιατρός.
 ¤¾ÎÂÊÆÎÉuÆÑÕu¼ÎÏÖÈÊÂÓÊÖÊÔÂÎ¼ÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ 
πως να τις προλάβει και τι να κάνει σε περίπτωση που τις αντιμετωπίσει.
Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να γνωρίζει όλα τα φάρμακα και τις
ανεπιθύμητές τους ενέργειες που δίδονται σε αυτές τις περιπτώσεις και να είναι προετοιμασμένος να απαντήσει σε συγκεκριμένες ερωτήσεις του ασθενή.
¤¾ÒÉÖ ÔÂ Ñ¼ÆÊ ÎÂ
φροντίσει να υπενθυμίσει τα προληπτικά μέτρα
που έχουν δοθεί από τον
γιατρό, ιδιαίτερα σε ορισμένες καταστάσεις πολυχημειοθεραπείας.
Παράλληλα να γνωρίζει
να δώσει συμβουλές γενικού περιεχομένου για
την ποιότητα της καθημερινής ζωής του ασθενή, όπως η συστηματική
προστασία των χεριών από τις δουλειές του σπιτιού.
Κάθε ανεπιθύμητη ενέργεια πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα, ακολουθώντας αρχικά τις συμβουλές που έχουν δοθεί από τον γιατρό.
¤®ÎÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÅÆÎÃÆÍÓÊÐÎÆÓÂÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÑÂ¼uÄÏØuÆ
άμεσα στον γιατρό ή στο νοσοκομείο. 

Πόπη Χαραμή
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Ογκολογικοί ασθενείς και επιπλοκές
στη στοματική υγεία
Περισσότεροι από το 30% των ογκολογικών ασθενών
εμφανίζουν επιπλοκές στη στοματική τους υγεία, που
μπορεί να επηρεάσουν τη θεραπεία τους καθώς και την
ποιότητα ζωής τους.
Ο κίνδυνος για επιπλοκές στο στόμα ποικίλει ανάλογα
με την ογκολογική θεραπεία που ακολουθείται. Σχεδόν
όλοι οι ασθενείς που υποβάλλονται σε ακτινοθεραπεία
κεφαλής-τραχήλου, περίπου το 80% των ογκολογικών
ασθενών που υποβάλλονται σε μεταμόσχευση μυελού
των οστών και περίπου το 40% των ασθενών που λαμβάνουν χημειοθεραπεία θα εμφανίσουν προβλήματα
στη στοματική τους υγεία.
Οι πιο κοινές επιπλοκές στη στοματική υγεία των ογκολογικών ασθενών είναι:
i ªÍÆÈtÏÎ½ÌÂÊ¼ÍÌÉÒÓÏÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏ
i ¿ÎÏÖ
i ÏÊtÐËÆÊÖ Â¿ÊÏÁÖ ÃÂÌÓ½ÑÊÂÌÂÊtÁÌÉÓÆÖfÌØÑ¾ÕÖ
ως συνέπεια της καταστολής του μυελού των οστών,
της ξηροστομίας ή/και βλαβών στο βλεννογόνο)
i ÉÑÏÒÓÏt¾ÂÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÒÊÆÍÏÈ¿ÎÕÎÂÅ¼ÎÕÎ
tÆÊÕt¼ÎÉ½ÂÏØÒ¾ÂÑÏ½ÖÒ®ÍÊÏØ¼×ÆÊÕÖÒØÎ¼πεια αυξημένο κίνδυνο για λοιμώξεις και τερηδόνα καθώς και δυσκολία στην ομιλία, τη μάσηση και
την κατάποση)
i ÊÂÓÂÑÂ×½ÓÉÖÈÆÁÒÉÖ
i ØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÒÓÉÎÏtÊÍ¾Â ÓÉt®ÒÉÒÉÌÂÊÓÉÎÌÂÓ®ÏÒÉ tÆÒÏÃÂÑ¼ÖÒØÎ¼ÆÊÆÖÒÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½
i ¢ÎÂÓØËÊÂÌ¼ÖÂÎÕtÂÍ¾ÆÖ ÒÆÂÊÅÊ®Ì®ÓÕÓÕÎ
ετών)
i ²ÆÑÉÅ¿ÎÂ ÌØÑ¾ÕÖÍ¿ÈÕËÉÑÏÒÓÏt¾ÂÖ
i °ÒÓÆÏÎ¼ÌÑÕÒÉ ÒÆÂÌÓÊÎÏÔÆÑÂÆ¾ÂÌÆÇÂÍ½ÖÓÑÂχήλου)
Ιδιαίτερα η ακτινοθεραπεία κεφαλής/τραχήλου μπορεί
να οδηγήσει σε επιπλοκές στη στοματική υγεία για μεγάλο χρονικό διάστημα μετά την ολοκλήρωση της θεραπείας, και οι ασθενείς έχουν αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης ξηροστομίας, τερηδόνας και οστεονέκρωσης
για όλη τους τη ζωή.
Επομένως, είναι αναγκαία η έγκαιρη και κατάλληλη
οδοντιατρική φροντίδα των ογκολογικών ασθενών πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία, και πάντα με
τη συνεργασία του οδοντίατρου και του ογκολόγου καθώς και οποιουδήποτε άλλου εμπλεκόμενου επαγγελματία υγείας.
Πηγές – Αναφορές
https://www.nidcr.nih.gov/OralHealth/Topics/
CancerTreatment/OralComplicationsCancerOncology.
htm
http://www.cancer.gov/cancertopics/pdq/supportivecare/
oralcomplications
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éđĆďĆĐĠěėĊėČđďĆėāĐĐČĐČĊĎďēĎđĜđĄĆ
ĖėČùėĘėĎďăĘĖĐĊĎėēĘĔĈĄĆ
ĖĘĚđĂĕĊĔĎėġĖĊĎĕėēĘāĈďēĘďĆĎġĕđĆėĎĕĚĊĎĔĎĖėĊĄėĊ
1η περίπτωση
Ο πελάτης σας έρχεται με συνταγή φαρμάκου για στυτική
δυσλειτουργία

3η περίπτωση
Ο πελάτης σας εκφράζει τη διάθεσή του για να ξεκινήσει μια
αγωγή για τη στυτική δυσλειτουργία

Ανοίγω τον διάλογο με τις κατάλληλες ερωτήσεις
«Από πότε χρησιμοποιείτε το φάρμακο;» ή «Έχετε ξαναπάρει
αυτό το φάρμακο;»
Επαναδιατυπώνω
«Μου είπατε ότι είναι η πρώτη φορά που παίρνετε αυτό το φάρμακο. Σας εξήγησε ο γιατρός σας πώς πρέπει να το πάρετε;»
Δίνω οδηγίες για τη σωστή χορήγηση και τη ζητούμενη επιθυμητή δράση
«Ο τρόπος χορήγησης λοιπόν είναι… Υπάρχουν κάποιες απορίες ή ενδοιασμοί σας;»

Ανοίγω τον διάλογο με τις κατάλληλες ερωτήσεις
«Από πότε έχετε το συγκεκριμένο πρόβλημα;»
«Τι κάνατε μέχρι τώρα. Επισκεφθήκατε κάποιον ειδικό γιατρό;»
«Έχετε κάποια πάθηση όπως διαβήτη, πίεση ή προβλήματα με
την καρδιά σας;»
Αποδραματοποιώ το πρόβλημα του
«Είναι πολύ φυσικό να υπάρχουν διαταραχές στύσης σε τέτοιες
καταστάσεις (διαβήτης, υπέρταση, λήψη νευροληπτικών, stress,
μετά από εγχείρηση προστάτη…).
Καθησυχάζω τον πελάτη
«Μείνετε ήσυχος γιατί πλέον υπάρχουν αποτελεσματικές και
ασφαλείς λύσεις»
Παραπέμπω στο γιατρό
«Να έχετε υπόψη σας ότι διαταραχές στύσης είναι τα πρώτα σημάδια μίας αγγειακής πάθησης που μπορεί να εξελιχθεί σε στεφανιαία ή εγκεφαλική. Επισκεφθείτε τον γιατρό σας για ένα έλεγχο»
«Επισκεφθείτε και μιλήστε στο γιατρό σας, είτε σε ειδικό ουρολόγο. Να είστε σίγουρος ότι σύντομα θα ξαναβρείτε τη χαρά της
απόλαυσης στο σεξ»

2η περίπτωση
Ο πελάτης έχει μια συνταγή με φάρμακα για παθήσεις που
προκαλούν στυτική δυσλειτουργία π.χ διαβήτης
Ανοίγω τον διάλογο με τις κατάλληλες ερωτήσεις, προτρέποντας τον να εκφραστεί
«Από πότε εμφανίστηκε το πρόβλημα με τον διαβήτη και πότε
αρχίσατε μια ειδική αγωγή;»
«Εκτός από το θέμα του διαβήτη, αντιμετωπίζετε και κάποιο άλλο
πρόβλημα όπου θα μπορούσα να σας βοηθήσω;»
«Γνωρίζετε ότι η πάθηση αυτή συχνά επιφέρει και προβλήματα
στυτικής δυσλειτουργίας; Αν θέλετε μπορούμε να συζητήσουμε το θέμα τώρα ή κάποια άλλη στιγμή, γιατί πλέον υπάρχουν
αποτελεσματικές και ασφαλείς λύσεις; Είμαι στη διάθεσή σας»
Αν επιτύχουμε να ανοιχτεί καλώς, αν όχι κάναμε το καθήκον
μας σαν επιστήμονες υγείας!

12 χρυσές συμβουλές για την
επικοινωνία σας στη Στυτική Δυσλειτουργία
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.

Εξασφαλίστε την εμπιστευτικότητα
ªÑÏÎÓ¾ÒÓÆÓÉÅÊÂÌÑÊÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
Αγνοείστε τις προκαταλήψεις
Να είσαστε φυσικοί, αλλά και ευχάριστοι
Προβάλλετε τον ρόλο σας ως επαγγελματία υγείας
Επιλέξτε κατάλληλες λέξεις και εκφράσεις
Μην πιέζετε και μη θέτετε αδιάκριτες και πολλές ερωτήσεις
8. Αποδραματοποιείστε την κατάσταση
 Κατευθύνετε στον ειδικό γιατρό
10.Δώστε τις κατάλληλες οδηγίες χρήσης σε περίπτωση
υπάρχουσας θεραπείας
11.Ενημερώστε για μία σωστή θεραπεία
12.Δώστε γενικές συμβουλές υγείας
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4η περίπτωση
Ένας κύριος κάποια ηλικίας ζητά ένα συμπλήρωμα διατροφής τονωτικό.
Είναι πιθανόν να είναι μια έμμεση προσπάθεια για να ανοίξει
τον διάλογο για πρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας
Ανοίγω τον διάλογο με τις κατάλληλες ερωτήσεις
«Τι ακριβώς θα θέλατε να νιώσετε όταν λέτε τόνωση»
«Έχετε πρόβλημα με την καρδιά, υπέρταση ή διαβήτη;»
Επαναδιατυπώνω
«Αν κατάλαβα καλά δεν έχετε τη ζωτικότητα όπως παλιά, κουράζεστε εύκολα και θα θέλατε κάτι για να σας τονώσει. Έτσι δεν
είναι;»
Προτείνω ένα κατάλληλο τονωτικό συμπλήρωμα διατροφής
«Σας συνιστώ το προϊόν Α που είναι το πλέον κατάλληλο για τη
δική σας περίπτωση όπως μου την περιγράψατε. Είναι με βάση…
και μετά από μία αγωγή 2-3 εβδομάδων θα αισθάνεστε περισσότερο σε φόρμα.»
Ενημερώνω
«Ακόμη και αν θέλετε βελτίωση στη σεξουαλική σας υγεία, τώρα
υπάρχουν αποτελεσματικές λύσεις. Μη διστάσετε να το συζητήσετε μαζί μου, είμαι εδώ για σας!».
Ακόμη και αν αρνηθεί να το συζητήσει εκείνη τη στιγμή, του
δώσατε το «πράσινο φως» να το συζητήσει σε κάποια προσεχή του επίσκεψη.

¤§¨°§¯¯§¢

÷öôöðďĆĎďĆďġĖĊĎĕ
ėĜđĆčĐČėġđ
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ºÒÏÌÂÊÂÎÆ¾ÎÂÊÒØ×Î¼ÖÌÂÊ¿×ÊÏÍÁÒÏÃÂÑ¼ÖÏÊ
ÌÂÌÐÒÆÊÖÌÂÊÏÊ¿ÎÏÊÒÓÂ®ÓÏuÂÏØÂÔÍÏÁÎÓÂÊ 
ÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂÂuÆÍ½ÒÏØuÆÓÉÎÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉ
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÌÂÊÒØuÃÏØÍ½uÂÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ¿×Ê
u¿ÎÏÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒ½ÓÏØÖÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂÓÉÎ
Ñ¿ÍÉÄÉ

1η Περίπτωση
ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑΤΑ

¶ÎÂÖÎ¼ÏÖ®ÎÓÑÂÖ ÒÓÉÎÆÊÒÓÑÏÇ½ÓÏØÂ¿
ÓÂÆÆ¾ÈÏÎÓÂ¼ÆÊÓÂÂ¿uÊÂÓÐÒÉÒÆ¼ÎÂÎ
ÂÈÐÎÂÏÅÏÒÇÂ¾ÑÏØ uÂÖÍ¼ÆÊ
«Έχω πάθει διάστρεμμα στον αστράγαλο. Ο γιατρός μου συνέστησε νάρθηκα και δεκανίκια, μα θέλω μόνο τον νάρθηκα. Μου τόνισε πως τα δεκανίκια είναι απαραίτητα για να ιαθεί σύντομα ο αστράγαλός μου κι εγώ από τη μεριά μου του
είπα πως θέλω να ξαναπαίξω ποδόσφαιρο το συντομότερο δυνατό.»

¢¿ÓÉÎΟΛΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ 
Φαρμακοποιό, Μεταπτυχιακή
φοιτήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας
και Θεραπευτικής, Ιατρικής Σχολής
Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου
Θράκης.

Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Η ξεκούραση του αστραγάλου σας
ώσπου να απορροφηθεί το οίδημα και
να εξαφανιστεί ο πόνος, είναι απαραίτητη για την επούλωση του συνδέσμου σας.
Αυτό θα μειώσει τον κίνδυνο υποτροπιασμού και φαινομένων όπως μια μόνιμη
αστάθεια που θα μπορούσε να σας απαγορεύσει την ενασχόληση με το άθλημα!
²ÏÅÊ®ÒÓÑÆuuÂÆ¾ÎÂÊÏÓÑÂØuÂÓÊÒu¿ÖÆÎ¿Ö
½ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÕÎÒØÎÅ¼ÒuÕÎ¨®ÓÊÓ¼ÓÏÊÏ
uÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÍ¿ÓÑ®ÃÉÈuÂ ÌÂÍÏ½ÔÆÖÅÊ®ÒÓÑÆuuÂ ¼ÎÂÒ×¾ÒÊuÏÌ®ÏÊÕÎ
ÊÎÐÎ ÆÍÂÇÑÁÅÊ®ÒÓÑÆuuÂ ½uÊÂÏÍÊÌ½Ñ½ËÉ
Ì®ÏÊÏØÒØÎÅ¼ÒuÏØ ÒÏÃÂÑ¿ÅÊ®ÒÓÑÆuuÂ 
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ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΑΣΤΡΑΓΑΛΟΥ
¤¾ÎÂÊÓÏÊÏÒÁÎÉÔÆÖÅÊ®ÒÓÑÆuuÂÌÂÊÓÊÖ
περισσότερες φορές πλήττει τον σύνδεσμο από την ασφαλή εξωτερική του
ÍÆØÑ®²ÏÅÊ®ÒÓÑÆuuÂÂØÓ¿ÒØÎ½ÔÕÖ
προκαλείται από κάποια βίαιη κίνηση
ÂÎÓÊÒÓÑÏÇ½ÖÓÏØÒÉuÆ¾ÏØ Ø×Î®ÔÆÕρείται μέτρια ή μικρής σημασίας κάκωση
που όμως μπορεί να εξελιχθεί σε μόνιμη κινητική δυσκολία, γι’ αυτό και πρέπει
να παρακολουθείται συστηματικά, ειδικά
σε περιπτώσεις σοβαρού οιδήματος και
πόνου. Κάτι τέτοιο θα συνέβαλε και στη
μείωση του κινδύνου ενός κατάγματος.
Συμπτώματα
Ο ασθενής παραπονιέται για έναν έντονο
πόνο έπειτα από κάποιο βίαιο στρίψιμο
του ποδιού που συνοδεύεται και με ένα
τρίξιμο ορισμένες φορές. Ίσως ακολουÔ½ÒÆÊÌÂÊÌ®ÏÊÂÅØÒÌÊÎÉÒ¾Â¤®ÎÓÏÅÊάστρεμμα είναι ελαφρύ, ο πόνος θα υποχωρήσει γρήγορα, επιτρέποντας την ενασχόληση με τα αθλήματα εκ νέου.
Η ένταση του πόνου δεν είναι αναλογική με τη σοβαρότητα της κάκωσης, αλλά
και άλλα στοιχεία συντελούν στη σοβαρότητα του διαστρέμματος:
i Μέγιστη λειτουργική ανικανότητα
i Άμεσο οίδημα
i Αιμάτωμα μεγάλου μεγέθους
i ²Ñ¾ËÊuÏÏØuÏÑÆ¾ÌÂÊÎÂÈ¾ÎÆÊÉ×Éτικά αντιληπτό, εντύπωση σχισίματος
ή εξάρθρωσης
Η ακτινογραφία χρησιμοποιείται όλο
και λιγότερο και δικαιολογείται μόνο σε
ασθενείς άνω των 55 ετών ή σε περίπτωση ανικανότητας να περπατήσει ή
σε περίπτωση πόνου κατά τη ψηλάφηση του οστού.
Η επιλογή ειδικού νάρθηκα ανάλογα με
το σημείο του διαστρέμματος ή γύψου,
εξαρτάται από τη σοβαρότητα του διαστρέμματος,

Πρωττόκολλο έκτακτης ανάγκης

Ελαφρύ διάστρεμμα
Όταν ο σύνδεσμος έχει απλά διαταθεί,
χρειάζεται ένας επίδεσμος ελαστικός για
να τον συγκρατεί, ξεκούραση και αποχή
από την άθληση και εφαρμογή ψυχρών
επιθεμάτων και αντιφλεγμονωδών τοπικών σκευασμάτων, ώστε να υπάρξει
ανάκαμψη σε μερικές ημέρες. Μια επιστραγαλίδα θα βοηθούσε στην απορρόφηση του οιδήματος και στη γρήγορη
ÂÎ®ÑÑÕÒÉ¯ÂÒÉuÆÊÕÔÆ¾¿ÓÊÓÂ© ¢ª
φάρμακα που μπορούν να χρησιμοποιηθούν, μπορούν να περιέχουν και μινθόλη, η οποία θα δώσει ένα αίσθημα δροσιάς και ψύχους στην περιοχή, αντενδείκνυται όμως σε εγκύους σε άτομα με
πεπτικό έλκος και σε παιδιά κάτω των 6
ÆÓÐÎ¤¾ÒÉÖ ÉÌÆÓÏÑÏÇÂ¾ÎÉÌÂÊÉÊροξικάμη μπορεί να προκαλέσουν φωτοευαισθησία.
Μέτριο και σοβαρό διάστρεμμα
Ο γιατρός θα πρέπει να επιλέξει αν θα
ακινητοποιήσει τον αστράγαλο με γύψο
ÈÊÂÆÃÅÏu®ÅÆÖ ÐÒÓÆÎÂÆØÎÏ½ÒÆÊ
την επούλωση των συνδέσμων. Κάτι
τέτοιο όμως σπάνια γίνεται, γιατί συνήθως δεν ευνοείται η επούλωση αλλά
υπάρχει και υποτροπιασμός και βραδύτερη ίαση.
Η συνήθης αντιμετώπιση αποσκοπεί στη
γρήγορη επανάκτηση της πλήρους λειτουργικότητας του αστραγάλου το συντομότερο δυνατό, προστατεύοντας την κυκλοφορία του αίματος αλλά και την κίνηση του σημείου.
Οι απαραίτητες ενέργειες είναι:
9 Μάχη κόντρα στον πόνο και στο οίδημα, με χρήση αναλγητικών και ψυκτι-
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ÌÐÎu¼ÒÕÎ ÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂÌÂÊ
ανύψωση του ποδιού κυρίως στη διάρκεια της νύκτας.
9
Προστασία του συνδέσμου, με χρήση
ελαστικών επιδέσμων, ώστε να είναι
σταθερή η περιοχή της άρθρωσης και
του συνδέσμου. Αυτό απαιτεί κάποιον
που να γνωρίζει το σωστό τρόπο επίδεσης και θα αλλάζει συχνά και σωστά τους επιδέσμους.
9
Η χρήση νάρθηκα σε πιο σοβαρές
περιπτώσεις, ώστε να περιορίζεται
η κινητικότητα, ώσπου να ιαθεί το
σημείο πλήρως, επιτρέποντας όμως
την κίνηση της έκτασης και της επαναφοράς.
9
¤ÂÎÆÌÌ¾ÎÉÒÉÓÏØÆÑÂÓ½uÂÓÏÖÒÊγά-σιγά και με τη βοήθεια δεκανικιού,
αφού υποχωρήσει ο πόνος και το οίδημα.
9
Παρακολούθηση της πορείας του
αστραγάλου από τον θεράποντα ιατρό, ώστε να επιβεβαιωθεί η υποχώρηση του οιδήματος και του πόνου και
η βελτίωση της κατάστασης.
9
¤ÂÎ®ÌÓÉÒÉÒÓÂÔÆÑ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÊÒÏÑροπίας με αργούς ρυθμούς, ώστε να
μην τραυματιστεί εκ νέου το σημείο,
έπειτα από την ακινησία που προηγήθηκε.
Η χειρουργική επέμβαση συνιστάται
μόνο για πολύ σοβαρές περιπτώσεις, στις
οποίες ίσως να συνυπάρχουν και άλλες παθήσεις, όπως κάποια θρόμβωση.
ÊÂÎÂÂÏÇÁÈÆÊÏÂÒÔÆÎ½Ö ¼ÆÊÓÂÂ¿
την ανάρρωση, κάποιον εκ νέου τραυματισμό πρέπει να προσέχει τα παπούτσια
που θα φοράει και το ρυθμό του βαδίσματός του ή του τρεξίματός του.

øğĒĄ ĕđ Biofreeze gel

-3 Ā

(ĈĂ ĕĊē ĎČĄďČčāē ĕČāē)

Για περισσότερες
πληροφορίες - παραγγελίες
210 35 00 850

GEL 118ml
PROMO GEL
4oz/118ML

ûđďćĒČčā
øČā (€)
7,53
5,72

-3€

õĒ. ðČĄďČčā
øČā (€) EKÿĂāö
24%
12,50
9,50

éĈĒđĎĖÿĕđē International A.E.B.E.
çĔčĎĊČđĞ 13, 145 68 ïĒĖđďĀĒČ çĕĕČčāē
øĊĎ.: 2103500800, Fax: 2108161850

www.biofreeze.gr
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ΔΙΑΣΤΡΕΜΜΑ ΓΟΝΑΤΟΥ
¤¾ÎÂÊÉÌ®ÌÕÒÉÆÎ¿Ö½ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÕÎ
των τεσσάρων συνδέσμων που συγκρατούν την άρθρωση του γονάτου. Ακολουθεί κάποιο τραυματισμό από βίαιο στρίψιμο του ποδιού κατά τη διάρκεια κάποιου αθλήματος.
Συμπτώματα
²ÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÇÏÑ¼ÖÓÏÅÊ®ÒÓÑÆuuÂ
σε αυτό το σημείο είναι ελαφρύ ή μέτριας σοβαρότητας. Πάντα, όμως, πρέπει να
βεβαιωνόμαστε πως δεν έχουν πληγεί
οι χιαστοί, καθώς κάτι τέτοιο μετατρέπει
τον τραυματισμό σε πολύ σοβαρό και διακινδυνεύει η σταθερότητα του γονάτου.
Η αξιολόγηση της σοβαρότητας του τραυματισμού είναι δύσκολη, αλλά μπορεί εύκολα να αναγνωριστεί ο πιθανός τραυματισμός από:
i ²ÏÎ ½×Ï ÓÑÊË¾uÂÓÏÖ ÓÉ ÒÓÊÈu½ ÓÏØ
τραυματισμού
i ²ÉÎÂ¾ÒÔÉÒÉ¿ÓÊÂÑÂÂÓ®ÆÊÏÓÑÂØματίας
i ²ÉÈÑ½ÈÏÑÉÅÊ®×ØÒÉÓÏØÏÊÅ½uÂÓÏÖ
Η ρήξη του έσω χιαστού συνδέσμου αυξάνει τον κίνδυνο αστάθειας του γονάÓÏØ´ÕÑ¾ÖÔÆÑÂÆ¾Â uÏÑÆ¾ÎÂÆËÆÍÊχθεί σε κακώσεις των χόνδρων και του
μηνίσκου.
Θεραπεία
Πρέπει να εφαρμόζεται το πρωτόκολλο στο οποίο αναφερθήκαμε νωρίτερα
αμέσως μετά τον τραυματισμό. Έπειτα,
η τοποθέτηση ενός νάρθηκα ενδείκνυται
περισσότερο παρά η τοποθέτηση γύψου,
που μπορεί να εμφανίσει επιπλοκές, σε
συνδυασμό πάντα με χρήση αναλγητικών και αντιφλεγμονωδών φαρμάκων
τοπικών και συστηματικών.

Νάρθηκες που ακινητοποιούν το γόνατο
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Ελαφρύ διάστρεμμα
Η χρήση επιγονατίδας για 10-15 ημέρες επιβάλλεται, ενώ η επιστροφή στην
άθληση ενδείκνυται μετά από 5-6 εβδομάδες.
Μέτριας σοβαρότητας διάστρεμμα
¤ÊÃ®ÍÍÆÓÂÊËÆÌÏÁÑÂÒÉÆÃÅÏu®δων, ώστε να επουλωθεί ο σύνδεσμος.
Όλα τα μέτρα πρέπει να λαμβάνονται σε
γυμνό πόδι, με τον ασθενή καθισμένο
ÌÂÊÓÏ¿ÅÊÒÆÔ¼ÒÉdGMFYj²Ï¿ÅÊÑ¼
GMFYj²Ï¿ÅÊÑ¼
j²Ï¿ÅÊÑ¼πει να προστατεύεται με ελαστικό επίδεσμο και επιγονατίδα, τα οποία πρέπει να τοποθετούνται έτσι ώστε να μην
εμποδίζεται η κυκλοφορία ή η σταθερότητα του ποδιού. Κάποιες φορές επιβάλλεται και η χρήση ειδικού νάρθηκα
για καλύτερη επούλωση και γρηγορόÓÆÑÉ¾ÂÒÉ¤ÊÍ¼ÏÎ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÒÓÂÅÊÂÌ½ÆÊÒÓÑÏÇ½u¼×ÑÊÌÂÊu½ÎÆÖ ÂÌ¿uÉ
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και στο περπάτημα, με τη χρήση ίσως
και δεκανικιού.
Σοβαρό διάστρεμμα
Ο σύνδεσμος δεν μπορεί να επουλωθεί
ÈÊÂÓ¾ÓÂu¼ÑÉÅÆÎÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆÆÂφή. Η προτροπή για χειρουργείο εξαρτάται από την ηλικία, το επίπεδο και τον
τύπο άθλησης και από τους ρυθμούς της
καθημερινής ζωής του ατόμου. Κάτω
από αυτές τις συνθήκες μπορεί να γίνει
υπό μορφή αρθροσκόπησης, την οποία
πρέπει να ακολουθήσει κάποια περίοδος
επανεκπαίδευσης στην κίνηση και επιστροφή στην άθληση έπειτα από 6 μήνες.
¤®ÎÓÏ×ÆÊÑÏØÑÈÆ¾ÏÅÆÎÑÂÈuÂÓÏÏÊÉÔÆ¾ 
η ίαση είναι ακόμη πιο αργή και σταδιακή
ÌÂÊ¾ÒÕÖ®ÑÆÊÂ¿¼ÕÖÌÂÊu½ÎÆÖ
ÓÂÍÂ¾ÒÊÂÓÉÖÑ¿ÍÉÄÉÖÌÂÊÆÎ¾Ò×Øσης των συνδέσμων προτείνονται κάποιες συγκεκριμένες ασκήσεις.
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ÉÆÑ¾ÓÕÒÉ

ΠΑΘΗΣΕΙΣ ΤΟΥ ΤΕΝΟΝΤΑ
Μια πελάτισσα ζητά για τον σύζυγό της ένα
αντιφλεγμονώδες gel
«Θα ήθελα κάποιο αντιφλεγμονώδες gel για τον άντρα μου
που έπαθε τενοντίτιδα στον ώμο από έντονη άσκηση. Σήμερα μου παραπονέθηκε για πόνο.»

Η συμβουλή σας πρέπει να είναι:
«Προσοχή όμως, φροντίστε να μην επαλείψτε εσείς το προϊόν στον σύζυγό σας,
λόγω απορρόφησης από το δέρμα και πιθανής τοξικότητας για το έμβρυο.»
Η τενοντίτιδα είναι η φλεγμονή του τένοντα, ενώ η πιο σωστή έκφραση θα ήταν
τενοντοπάθεια, γιατί η ύπαρξη φλεγμονής
δεν είναι απαραίτητη σε κάποιον τραυματισμό.
Συμπτώματα
Ο πόνος που συνοδεύει μια τενοντοπάθεια είναι και το βασικό κίνητρο για να
απευθυνθεί κανείς στο γιατρό ή τον φαρμακοποιό του. Κάποια φλεγμονή τοπική
αλλά και οίδημα μπορεί να συνοδεύουν
τον πόνο. Οι τενοντοπάθειες χωρίζονται
σε τέσσερα στάδια :
i Οι πόνοι προκύπτουν έπειτα από κάποια καθημερινή ενασχόληση και
εξαφανίζονται με ξεκούραση.
i Οι πόνοι εμφανίζονται στην αρχή κάποιας προσπάθειας, εξαφανίζονται
όταν «ζεσταθεί» ο τένοντας και επανεμφανίζονται όταν «κρυώσει».
i Οι πόνοι επιμένουν κατά τη διάρκεια
κάποιας ενασχόλησης και επιβάλλουν
τη διακοπή της. Μπορεί να γίνονται
και πιο έντονοι με τις υπόλοιπες καθημερινές ενασχολήσεις.
i Ρήξη κάποιου τένοντα που καθιστά
τις κινήσεις αδύνατες.
Αιτιολογία
Μια τενοντίτιδα μπορεί να εμφανιστεί
ύστερα από παρατεταμένη ακινησίαÂÏ×½Â¿®ÔÍÉÒÉ³®Ñ×ÏØÎ¿uÕÖ
και άλλες αιτίες για την εμφάνισή της,

116

όπως οι ρευματοπάθειες, κάποια μεταβολική πάθηση, κάποια οξεία λοίμωξη ή
κάποιος άλλος ιατρογενής παράγοντας.

Πού εντοπίζονται;
i ÓÏÎÐuÏ Â¿Ó¼ÎÊÖ ÌÏÍÁuÊ ÈÌÏÍÇ
κ.α.
i ÓÏÎÂÈÌÐÎÂ Â¿ÂÔÍ½uÂÓÂuÆÑÂκέτα συνήθως
i ÓÏÎÌÂÑ¿
i ÓÏÎÂ×¾ÍÍÆÊÏÓ¼ÎÏÎÓÂ

πικά, παυσίπονα και η κρυοθεραπεία,
έχοντας όμως υπόψη τις πιθανές αντενδείξεις και παρενέργειες των πρώτων
που αναφέρθηκαν παραπάνω. Η κρυÏÔÆÑÂÆ¾ÂÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÍÆÓ®
φορές την ημέρα και βοηθά στη μείωση του πόνου.
Ο νάρθηκας ίσως και να ανακουφίσει
από τον πόνο που προκαλούν οι καθημερινές ασχολίες.
Θα μπορούσε κανείς να επισκεφτεί και
ένα φυσιοθεραπευτή για ακόμη συντομότερη και πλήρη ανάρρωση.
Ακόμη, ο ασθενής πρέπει να καταναλώνει επαρκή ποσότητα υγρών, ώστε να
αποφευχθεί κάποια κατακράτηση που
πιθανότατα να επιβαρύνει τον τένοντα και
να απομακρυνθεί το ουρικό οξύ που έχει
ÒØÒÒÕÑÆØÓÆ¾²¼ÍÏÖ Ñ¼ÆÊÎÂÑÏÓÊu®
φρέσκα φρούτα και λαχανικά, τα λευκά
κρέατα και τα γαλακτοκομικά.
¤®ÎÓ¾ÏÓÂÂ¿ÓÂÂÑÂ®ÎÕÅÆÎÃÆÍÓÊώσει την κατάσταση, τότε πρέπει να του
χορηγηθούν κορτικοστεροειδή με έγχυÒÉÒÓÉÎ®ÑÔÑÕÒÉ²Ï×ÆÊÑÏØÑÈÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊ
η τελευταία λύση σε επαναλαμβανόμενες και επώδυνες τενοντίτιδες.

Θεραπεία
Πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα ώστε
να μη μετατραπεί σε χρόνια φλεγμονή
αλλά και για να προληφθεί κάποια ρήξη
του τένοντα.
¤ÊÃ®ÍÍÆÓÂÊÂ¿ÓÂÑÐÓÂÒÉu®ÅÊÂÓÆνοντίτιδας να ξεκουράζουμε το σημείο
και να εξασκούμαστε σε κάποιο άλλο
άθλημα.
¤ÌÓ¿ÖÓÕÎÂÑÂ®ÎÕ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÉÍ½ÄÉ
© ¢ªÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿ÓÏÒÓ¿uÂÌÂÊÓÏ-

Πρόληψη
ÊÂÎÂÂÏÇÁÈÆÊÌÂÎÆ¾ÖÓÏÎØÏÓÑÏÊασμό έπειτα από πλήρη ανάρρωση και
σε περίπτωση που ξανατραυματιστεί, θα
πρέπει να θερμάνει την περιοχή πριν το
άθλημα, να κάνει καλές διατάσεις πάντα
πριν και μετά την άσκηση, να έχει σωστή στάση σώματος, να αθλείται με μέτρο και με τον κατάλληλο τρόπο για τον
ίδιο και τον σωματότυπό του, αλλά και
να προσέχει τη διατροφή του.

Παράγοντες κινδύνου
Πολλοί είναι οι εξωτερικοί παράγοντες
κινδύνου που μπορεί να συντελέσουν σε
μια τενοντίτιδα, όπως η εκ νέου ενασχόληση με κάποιο άθλημα πολύ εντατικά,
η μη εκτέλεση αποθεραπείας έπειτα από
την άθληση, επανάληψη ασκήσεων χωρίς ενδιάμεσα διαλείμματα, χρήση νέων
αξεσουάρ, π.χ. καινούρια παπούτσια, νέο
περιβάλλον, π.χ. σκληρό έδαφος, αλλά
και παράγοντες που σχετίζονται με τον
ίδιο τον αθλούμενο, όπως η ηλικία του,
όχι σωστές διατροφικές συνήθειες, ζητήματα μορφολογικά αλλά και κακή στάση σώματος, μεταβολικές διαταραχές.
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ΤΡΑΥΜΑΤΙΣΜΟΙ ΤΩΝ ΜΥΩΝ
Ο διάλογος με τον πελάτη μπορεί να είναι:
«Φοβάμαι μην πάθω κανένα τράβηγμα
με τόσο κρύο έξω» Μας λέει μια νεαρή αθλήτρια.
e²ÏÑ¼ÏÎÆ¾ÎÂÊÎÂÌ®ÎÆÊÌ®ÏÊÏÖÒÕστή προθέρμανση και να αυξάνει το βαθμό δυσκολίας της προπόνησής του σταδιακά.»
«Και μια θερμαντική αλοιφή δεν θα βοηθήσει;»
«Οι θερμαντικές αλοιφές δεν υποκαθιστούν σε καμιά περίπτωση την προθέρμανση, απλά μπορεί να βοηθήσουν στη
μείωση του πόνου που συνδέεται με τις
χαμηλές θερμοκρασίες στα πόδια και
στα χέρια. «

Όποια και να είναι η ένταση μιας άθλησης, ο αθλητής δεν προστατεύεται από
μυϊκούς τραυματικούς.
Οι τραυματισμοί των μυών μπορεί να
οφείλονται:
i σε κάποια λειτουργική υπερφόρτωση
του μυ, χωρίς να συνοδεύεται απαραίτητα από κάκωση, όπως οι κρά-

μπες,
i σε κάποιο άμεσο σοκ που υπέστη ο
μυς, οι μύες συνθλίβονται από τους
τραυματισμούς που συνοδεύονται
από μώλωπες, ή
i σε κάποια νευρομυϊκή δυσλειτουργία.
Παράγοντες κινδύνου
i - μη επαρκής προθέρμανση
i - κούραση και στρες
i - μη ισορροπημένη διατροφή και ανεπαρκής ενυδάτωση
i - κατανάλωση προϊόντων ντοπαρίσματος
i - άσχημες καιρικές και κλιματικές
συνθήκες
Κράμπες
Η κράμπα είναι μια βίαιη σύσπαση του
μυ που γίνεται ακούσια κατά τη διάρκεια κάποιας άσκησης. Ο μυς σκληραίνει και πονάει, ενώ παραμένει μια μόνιμη ακούσια σύσπαση. Ο πόνος παραμένει για κάποια δευτερόλεπτα έως κάποια
λεπτά και φεύγει με το τέντωμα του μυ.
Θεραπεία
ÓÏÎÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿×ÐÑÏ ÓÏu¼ÍÏÖÏØ
επλήγη πρέπει να διατηρηθεί σε στάση
υπερέκτασης σταδιακά και σταθερά. Να
γίνουν άμεσα μαλάξεις και μετά την υποχώρηση της κράμπας να γίνουν κάποιες
ασκήσεις σύσπασης και αποσύσπασης,
αλλά και να ενυδατωθεί ο αθλούμενος.
Πρόληψη
Οι κράμπες αντιμετωπίζονται αποτελεσματικά με σωστή προθέρμανση, ισορροπημένη διατροφή και καλή ενυδάτωÒÉ¤¾ÒÉÖ Ñ¼ÆÊÎÂØ®Ñ×ÆÊÒÕÒÓ½
ηλεκτρολυτική ισορροπία, ενώ από φαρμακευτικής άποψης μπορεί να χορηγηθεί
συμπλήρωμα μαγνήσιου και κινίνης(που
όμως είναι τοξική).
Ανατομικές κακώσεις
ÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÂØÓ¼ÖÒØ×Î®Æ¾ÎÂÊÂÂραίτητες συμπληρωματικές εξετάσεις,
όπως ο υπέρηχος του μυ.
Τράβηγμα: προκύπτει έπειτα από έντονη άσκηση και υπερβολική φόρτιση του
μυ. Ο πόνος είναι ιδιαίτερα οξύς, αλλά
όταν ηρεμήσει πρέπει να επανέλθει κανείς στη άσκηση σταδιακά.
Σχίσιμο: από ακόμη πιο βίαιο χτύπημα,
με ακόμη εντονότερο πόνο που οφείλε-

ται σε σχίσιμο κάποιων ινών. Η διακοπή της άθλησης επιβάλλεται, όπως και
ÉËÆÌÏÁÑÂÒÉÈÊÂÆÃÅÏu®ÅÆÖ
Ρήξη: το ολικό σχίσιμο του μυ εξαιτίας κάÏÊÂÖÆËÂÊÑÆÓÊÌ®Ã¾ÂÊÉÖÒÁÒÂÒÉÖ ØÎÏδεύεται από αιμάτωμα το οποίο είναι εμφανές πολύ γρήγορα. Και εδώ, επιβάλλεται η άμεση διακοπή της άθλησης και η
ËÆÌÏÁÑÂÒÉÈÊÂÆÃÅÏu®ÅÆÖÓÏÍÊÈ¿ÓÆÑÏ
Πέρα από τις γενικές συμβουλές ανά περίπτωση, η θεραπεία συνοδεύεται από
© ¢ªÂÍÍ®ÌÂÊuÂÍ®ËÆÊÖuÂÒ®ÙÇØÒÊÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ¤ÌÓ¿ÖÓÕÎÂÎÂÍÈÉÓÊÌÐÎÌÂÊ
των μυοχαλαρωτικών μπορεί να χορηγηθούν και ναρκωτικά αναλγητικά, εάν ο πόνος δεν υποχωρεί. Να σημειωθεί τέλος,
πως η επάνοδος στα σπορ πρέπει να είναι σταδιακή και συγκρατημένη και να συνοδεύεται από πολύ καλή προθέρμανση.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΕ
ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ-ΠΕΛΑΤΗ
Τι συμβουλές μπορεί να δώσει ο
φαρμακοποιός στους αθλούμενους;
Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι
σημαντικός και συμπληρωματικός.
Πρέπει να προτείνει τα κατάλληλα
συμπληρώματα διατροφής, μια σωστή ενυδάτωση κατά την αποθεραπεία αλλά και κατά την άθληση γενικά, όχι μόνο με νερό, αλλά ακόμη
και με ενεργειακά ροφήματα.
Αυτές οι συμβουλές αφορούν μόνο
τους επαγγελματίες αθλητές;
Πολλές φορές, οι ερασιτέχνες αθλητές ασκούνται ακόμη πιο σκληρά απ’
ότι οι επαγγελματίες, οπότε εννοείται ότι ισχύουν τα ίδια.
Εάν για κάποια μυοπάθεια χορηγείται στατίνη στον ασθενή, τι οδηγίες πρέπει να ακολουθήσει;
Οι ανεπιθύμητες ενέργειες των στατινών, όπως οι κράμπες, εξαρτώνται
από την ευαισθησία του κάθε οργανισμού, αλλά και διαφέρουν από
ÒÓÂÓ¾ÎÉÒÆÒÓÂÓ¾ÎÉ ØÎÆÐÖÑ¼ÆÊ
να αλλάξει η στατίνη και όχι η θεραπευτική προσέγγιση ολόκληρη. 
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Κάθε χρόνο μια γυναίκα στις 10 αντιμετωπίζει
uÊÂÌØÒÓ¾ÓÊÅÂ²ÏÓÕÎÈØÎÂÊÌÐÎ¼×ÏØÎ½ÅÉ
uÊÂÆuÆÊÑ¾ÂuÆÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÌÂÊÓÏÂØÓÐÎ
έχουν υποτροπές.
²ÊÑ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆÌÂÊÓÊÒØuÃÏØÍ¼ÖÎÂ
δώσουμε στο φαρμακείο;

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού σε 7 ερωτήσεις

Από την ΠΕΝΝΥ ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ,
Φαρμακοποιό, Μεταπτυχιακή
Ειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων
Υγείας

Οι λοιμώξεις του ουροποιητικού συστήματος είναι από τις πλέον συχνές βακτηριακές λοιμώξεις. Έχουν ιδιαιτέρως
υψηλή επίπτωση στις γυναίκες και μικρότερη στους άνδρες, η δε οξεία κυστίτιδα είναι η πιο συχνή νόσος του ουροποιητικού συστήματος. Για προγνωστικούς και θεραπευτικούς σκοπούς οι λοιμώξεις του ουροποιητικού διακρίνονται
σε λοιμώξεις του ανώτερου ουροποιητικού (οξεία πυελονεφρίτιδα, νεκρωτική θηλίτιδα, ενδονεφρικό απόστημα) και
σε λοιμώξεις του κατωτέρου ουροποιητικού (κυστίτιδα, σύνδρομο δυσουρίας-πυουρίας, ουρηθρίτιδα και προστατίτιδα στους άνδρες).
Μια άλλη διάκριση των λοιμώξεων του
ουροποιητικού είναι σε επιπλεγμένες και
μη επιπλεγμένες. Επιπλεγμένη χαρα-

κτηρίζεται όταν υπάρχει πρόβλημα στην
ελεύθερη ροή των ούρων, όπως κώλυμα στις ουροφόρες οδούς (λιθίαση,
υπερτροφία, προστάτη κ.ά.), νευρογενής
κύστη (σακχαρώδης διαβήτης, παραπληγία κ.ά.), παρουσία ξένων σωμάτων στο
ÏØÑÏÏÊÉÓÊÌ¿ ÏØÑÏÌÂÔÆÓ½ÑÆÖ ¤¾ÒÉÖ
επιπλεγμένη θεωρείται η ουρολοίμωξη
στα παιδιά, καθώς και σε υποκείμενη
ανοσολογική ανεπάρκεια (π.χ. μεταμόσχευση νεφρού, ανοσοκαταστολή κ.ά.).
Μη επιπλεγμένη χαρακτηρίζεται η ουρολοίμωξη όπου δεν εντοπίζεται πρόβλημα στην ελεύθερη ροή των ούρων.
²ÏÓÕÎÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÕÎÒÓÊÖÈØÎÂ¾κες είναι μη επιπλεγμένες, ενώ στους
®ÎÅÑÆÖÌÂÊÒÓÂÂÊÅÊ®ÓÏÆ¾ÎÂÊÆÊπλεγμένες. Οι επιπλεγμένες ουρολοιμώξεις υποτροπιάζουν συχνά.
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1

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΚΛΙΝΙΚΑ
ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ;

i¦οξεία κυστίτιδα είναι λοίμωξη του κατώτερου ουροποιητικού συστήματος με συμπτώματα
όπως δυσουρία (πόνος και καύσος κατά την ούρηση), συχνουρία, επιτακτική ούρηση και περιστασιακά υπερηβική ευαισθησία. Οι ασθενείς μπορεί
επίσης να παρουσιάσουν υπερβολικό άλγος ή πίεση και σπάνια αιματουρία ή πυρετό.

2

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΠΡΟΔΙΑΘΕΣΙΚΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ;

i ¦πυελονεφρίτιδα είναι βακτηριακή λοίμωξη της
νεφρικής πυέλου και του νεφρικού παρεγχύμαÓÏÖ¤ÌÅÉÍÐÎÆÓÂÊuÆÒØuÓÐuÂÓÂ¿uÏÊÂuÆÂØÓ®
της κυστίτιδας, τα οποία συνοδεύονται με πυρετό
 {$ Ñ¾ÈÉ ÏÒÇØÂÍÈ¾Â ÌÏÊÍÊÂÌ¿½ØÆÍÊÌ¿
άλγος, ναυτία, εμέτους και ευαισθησία στην σύστοιχη πλευροσπονδυλική γωνία.
i Στους άντρες, οποιαδήποτε λοίμωξη του κατώτερου
ουροποιητικού συστήματος μπορεί να εξελιχθεί σε
προστατίτιδα. Η προστατίτιδα είναι νόσος πολυπαραγοντικής αιτιολογίας, η οποία αποτελεί την πιο συ×Î½ÏØÑÏÍÏÈÊÌ½ÅÊ®ÈÎÕÒÉÒÆ®ÎÅÑÆÖÌ®ÓÕÓÕÎ
ετών και την τρίτη πιο συχνή στις μεγαλύτερες ηλικίες. Η συμπτωματολογία της περιλαμβάνει πυρετό, δυσουρία, συχνουρία, περινεϊκό άλγος, επώδυνο προστάτη κατά την ψηλάφηση, αλλά και συμπτώματα που σχετίζονται με τη γενετήσια δραστηριότητα (σεξουαλική δυσλειτουργία, επώδυνη σεξουαλική επαφή, επώδυνη εκσπερμάτωση).
i Στους ηλικιωμένους οι ουρολοιμώξεις είναι συχνά πολυμικροβιακές με υψηλά ποσοστά αντοχής, αλλά και υψηλά ποσοστά ασυμπτωματικής
βακτηριουρίας. Κριτήριο έναρξης της θεραπείας
αποτελεί η εμφάνιση δυσουρίας ή πυρετού (t 38
{$ uÆÆuÇ®ÎÊÒÉ½ÆÊÅÆ¾ÎÕÒÉÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÆÎ¿Ö
από τα παρακάτω συμπτώματα: συχνουρίας, επιτακτικότητας προς ούρηση, υπερηβικού άλγους,
μακροσκοπικής αιματουρίας, άλγους νεφρικής
χώρας, ακράτειας ούρων.
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iΟι γυναίκες είναι περισσότερο ευάλωτες στις ουρολοιμώξεις λόγω ανατομίας του ουροποιητικού συστήματος (βραχεία ουρήθρα, γειτνίαση πρωκτογεννητικής
περιοχής). Η σεξουαλική επαφή, η εμμηνόπαυση και η
εγκυμοσύνη (λόγω ανατομικών και ορμονικών αλλαγών), αποτελούν επίσης παράγοντες κινδύνου.
i Ορισμένες ασθένειες όπως ο σακχαρώδης διαβήτης
(προκαλεί νεφρική μικροαγγειοπάθεια, διαταραχές στη
λειτουργία της ουροδόχου κύστεως και μείωση της
ικανότητας αντίστασης του οργανισμού στη λοιμογόνο
ÅÁÎÂuÉÓÕÎuÊÌÑÏÃ¾ÕÎ ¤¾ÒÉÖÉÂÎÏÒÏÌÂÓÂÒÓÏÍ½ É
νευρογενής κύστη, διάφορες καταστάσεις όπως οι κακώσεις του νωτιαίου μυελού, η σκλήρυνση κατά πλάκας, η νόσος Parkinson κ.ά., μπορεί να προκαλέσουν
διαταραχές στη λειτουργία του κατώτερου ουροποιητικού, όπως είναι η κυστεουρητηρική παλινδρόμηση,
αυξημένο υπόλειμμα ούρων ή επίσχεση.
i Ανατομικές ή λειτουργικές ανωμαλίες του ουροποιητικού συστήματος, ο καθετηριασμός της ουροδόχου
κύστεως.
i Παθήσεις του προστάτη²ÏÑÏÒÓÂÓÊÌ¿ÂÅ¼ÎÕuÂÌÂÊ
ο καρκίνος του προστάτη μπορεί να προκαλέσουν κατακράτηση ούρων.

3

ΠΟΙΟΙ ΟΙ ΛΟΙΜΟΓΟΝΟΙ
ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ;

Η Escherichia coli είναι το συχνότερο ουροπαθοÈ¿ÎÏÏØÆØÔÁÎÆÓÂÊÈÊÂÓÏÓÕÎÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÕÎ
που διαγιγνώσκονται στην κοινότητα. Ο Staphylococcus
saprophyticus είναι το δεύτερο σε συχνότητα παθογόνο αίτιο, άλλα συνήθη παθογόνα είναι η Klebsiella pneumoniae
ÌÂÊÏ1SPUFVTNJSBCJMJT ØÆÁÔØÎÂÈÊÂÓÏÓÕÎÆριπτώσεων.

¤§¨°§¯¯§¢

4

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΝΗΘΗ
ΚΡΙΤΗΡΙΑ ΠΟΥ ΘΕΤΟΥΝ
ΤΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ;

Θα πρέπει να γίνεται διαφορική διάγνωση της
κυστίτιδας από την πυελονεφρίτιδα, η οποία
αποτελεί και τη σημαντικότερη επιπλοκή της,
αλλά και από μία γυναικολογική λοίμωξη,
¿ÕÖÉÌÏÍ¾ÓÊÅÂ³ÏÓÑÏÊ®ÙÏØÒÂÌØÒÓ¾ÓÊδα αποτελεί σημείο προς διερεύνηση διάμεσης κυστίτιδας.
Διαγνωστικές τεχνικές
i ¤¯§¨¦°³±¯
- πυουρία (>4 πυοσφαίρια κ.ο.π.), υπάρχει σχεδόν σε όλες τις βακτηριακές ουρολοιμώξεις και η απουσία της θέτει υπό
αναθεώρηση τη διάγνωση (άσηπτος πυουρία: C. trachomatis, U. urealyticum,
M. tuberculosis, μύκητες)
- αιματουρία (ερυθρά και αιμοσφαιρίνη)
- βακτηριουρία
i ²¢´¤§¤ °¨§©¢ §¤ °³±¯
- Νιτρώδη: nitrate -> nitrite
- Leukocyte esterase test: ανιχνεύει λευκοκύτταρα στα ούρα
i ´± ¦(3".
 (N ×ÑÐÒÉÒÆuÉÇØÈÏÌÆÎÓÑÉu¼ÎÂ
ÏÁÑÂÒÆÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÌÂÊÌÂÍÍÊ¼ÑÈÆÊÂNM
i ¨¢§¤±¤§¢°³±¯
 ¢¯²§£§°±¢©©¢
- ανιχνεύει τον υπεύθυνο μικροοργανισμό
και προσδιορίζει την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή
i Στους άντρες, εκτός από την καλλιέργεια
ούρων απαιτούνται καλλιέργειες προστατικού υγρού και σπέρματος, καθώς και δακτυλική εξέταση του προστάτη.
i Σε υποτροπιάζουσα κυστίτιδα, η καλλιέργεια ούρων δεν είναι απαραίτητη για κάθε
επεισόδιο υποτροπής.
i Συμπληρωματικές εξετάσεις ανάλογα με
τη περίπτωση περιλαμβάνουν υπερηχογράφημα νεφρών-κύστεως πριν και μετά την
ούρηση, προς αποκλεισμό αποφρακτικής
ουροπάθειας ή ατελούς κένωσης της ουροδόχου κύστης, υπερηχογράφημα έσω
γεννητικών οργάνων στις γυναίκες προς
αποκλεισμό κυστεορθοκήλης, την i.v. πυελογραφία σε παιδιά, προς αποκλεισμό κυστεουρητηρικής παλινδρόμησης.
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7

5

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ Η
ΠΡΟΓΝΩΣΗ;

i ¦ uÉ ÆÊÍÆÈu¼ÎÉ
οξεία κυστίτιδα μπορεί να
ιαθεί χωρίς θεραπεία, συνήθως μετά από αρκετές εβδομάδες. Ωστόσο, με τη λήψη
της κατάλληλης αντιβιοτικής
αγωγής θεραπεύεται μέσα σε
λίγες ημέρες.
i ¦ØÆÍÏÎÆÇÑ¾ÓÊÅÂÂÂÊÓÆ¾ÊÂτρική παρακολούθηση. Μπορεί να εξελιχθεί σε νεφρικό
απόστημα, σηψαιμία ή νεφρική διήθηση.

ÓÂÂÊÅÊ®ÓÏÓÕÎÆÑÊÓÐÒÆÕÎÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÖÆ¾ÎÂÊÆÊÍÆÈu¼νες και απαιτούν νοσηλεία.
ÓÂÃÑ¼ÇÉØ®Ñ×ÏØÎØÏÄ¾ÆÖÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÖuÆÌ®ÔÆØÑÆÓ¿½ÂÍÍÂÈ½ÂÎÆξήγητη της γενικής κατάστασης.
ÓÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÂÂÊÅÊ®ÉÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÑÏÌÂÍÆ¾ÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÓÉÖÏÁÑÉÒÉÖÌÂÊ
πυρετό, ενώ στα νεαρά κορίτσια η υποτροπιάζουσα κυστίτιδα χαρακτηρίζεται
με τουλάχιστον 3 επεισόδια ετησίως.

Θεραπεία και Πρόληψη
λοιμώξεων του
ουροποιητικού
Η έγκαιρη έναρξη αντιβίωσης έχει σαν
στόχο τη γρήγορη υποχώρηση των συμπτωμάτων και την πρόληψη των επιπλοκών. Από τον γιατρό επιλέγεται το
κατάλληλο αντιβιοτικό ή αντιμικροβιακό,
αυτό που έχει γνωστή ή πιθανολογούμενη ευαισθησία, λαμβάνοντας υπόψη και
την κατάσταση του ασθενή.
Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα είναι απαραίτητα κατά τη θεραπεία, καθώς και συμβουλές για την πρόληψη των υποτροπών.
Cranberry: η λήψη συμπληρωμάτων
με Cranberry (36 mg προανθοκυανιδίνης Α), υποστηρίζεται ότι επιδρά θετικά
στην πρόληψη τόσο των ουρολοιμώξεων, όσο και των υποτροπών τους.

6

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΟΙ
ΙΔΙΑΙΤΕΡΟΤΗΤΕΣ
ΤΩΝ
ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
ΣΤΗΝ ΚΥΗΣΗ;
Από τις ουρολοιμώξεις κατά τη
διάρκεια της κύησης μπορεί να
προκληθεί αποβολή, πρόωρος
τοκετός και νεογνική θνησιμότητα. Από τον 4ο μήνα πρέπει να
διενεργείται κάθε μήνα καλλιέργεια ούρων και να λαμβάνονται
τα απαραίτητα μέτρα.

124

ΚΑΙ ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ;

Μερικά συμπληρώματα διατροφής συνδυάζουν τις ιδιότητες του Cranberry με
τις διουρητικές και αντισηπτικές ιδιότητες
άλλων βοτάνων (bearberry, πρόπολη).
Όταν λαμβάνεται στα αρχικά στάδια της
νόσου και μετά τη φαρμακευτική αγωγή
με αντιβιοτικά έχει αρκετά καλά αποτελέσματα στην αποθεραπεία και την πρόληψη υποτροπών.
Η εισαγωγή στις καθημερινές διατροφικές συνήθειες της λήψης προβιοτικών παραγόντων, καθώς και η λήψη χυμών που περιέχουν βιταμίνη C, δρουν
προστατευτικά στον εποικισμό μικροβίÕÎÒÓÏÎÏØÑÏÈÆÎÎÉÓÊÌ¿ÒÕÍ½ÎÂ Áuφωνα με έρευνες που πραγματοποιήÔÉÌÂÎ ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®Æ¾ÅÉÈÂÍÂÌÓÏÃ®κιλλων φαίνεται να παρουσιάζουν προστατευτική δράση ενάντια στην αποίκιση του κολοβακτηριδίου, συμπεριλαμβανομένης της προσκόλλησης στο επιθήλιο του κόλπου, της αναστολής της προσκόλλησης και της ανάπτυξης των ουροπαθογόνων και παραγωγή HO. Η βιταμίνη C, όπως και ο χυμός μούρων, αυξάνουν την οξύτητα των ούρων και βοηθούν στη μείωση του αριθμού των βακτηρίων που μπορεί να είναι παρόντα στο
ουροποιητικό σύστημα.

Οδηγίες λήψης ούρρων για ουροκαλλιέργεια
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ΒΟΗΘΩ
ΩΝΤΑΣ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΜΑΣ
Η Δανάη, 30 ετών, αισθη
αισθητικός
τικός

Οι λοιμώξεις του
ουροποιητικού έτσι όπως τις
βλέπουν οι ασθενείς
Πως επηρεάζουν την καθημερινότητα
²ÂÒØuÓÐuÂÓÂuÊÂÖÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉÖ
υποβαθμίζουν την ποιότητα ζωής των
ασθενών.
Ψυχολογικές επιπτώσεις έχουν οι ασθενείς με υποτροπιάζουσες λοιμώξεις, καθώς και επιπτώσεις στη σεξουαλική τους
ζωή.

Τι μπορούμε να πούμε στους
ασθενείς μας
Εξηγώντας την ασθένεια
i «Υπάρχουν περιπτώσεις που η κυστίτιδα αυτοϊάται χωρίς τη λήψη κάποιας
φαρμακευτικής αγωγής. Ωστόσο, τα
χαρακτηριστικά συμπτώματα αυτής
μπορεί να σας ταλαιπωρούν για αρκετές ημέρες, αλλά και εβδομάδες. Μία
σύντομη αντιβιοτική αγωγή θα ανακουφίσει από τα συμπτώματα μέσα σε
μια με δύο ημέρες και θα επιτύχει ταχύτερη αποθεραπεία.»
i «Μία καλλιέργεια ούρων θα θέσει τη
διάγνωση και θα μας προσανατολίσει
για την επιλογή του κατάλληλου αντιβιοτικού.»
i ÓÊÖuÆÓÆuuÉÎÏÂØÒÊÂÌ¼ÖÈØÎÂ¾ÌÆÖÆ¾ναι σημαντικό να αναζητείται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή από την
έναρξη των συμπτωμάτων και να μην
περιμένουμε να υποχωρήσουν από
μόνα τους, πράγμα το οποίο μπορεί να
οδηγήσει σε επιδείνωση των συμπτωμάτων και επιπλοκή της λοίμωξης.
i µuÆÒÉÊÂÓÑÊÌ½ÆË¼ÓÂÒÉÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊ¿ÓÂÎ
συνυπάρχει πυρετός, συνοδά νοσήματα (όπως διαβήτης, νεφρολιθίαση,
νεφρική ανεπάρκεια), στα παιδιά, στις
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9
εγκύους και στους άντρες μέσης ηλικίας, οι οποίοι μπορεί να εμφανίσουν
επιπλοκές (οξεία ή χρόνια προστατίτιδα). Η καλλιέργεια ούρων και το αντιβιόγραμμα θα υποδείξουν την κατάλληλη αντιβιοτική αγωγή.
i ³ÏÓÑÏÊ®ÙÏØÒÂÏØÑÏÍÏ¾uÕËÉ¤Âνεμφάνιση συμπτωματικής ουρολοιμώξεως μετά την πλήρη κλινική αποδρομή ενός προηγούμενου επεισοδίου και παρά την κατάλληλη θεραπεία.
ØÎ½ÔÕÖÆ¾ÎÂÊÂÍ¼ÖÌØÒÓ¾ÓÊÅÆÖuÆ
>3 επεισόδια τους προηγούμενους
u½ÎÆÖ½ÆÆÊÒ¿ÅÊÂÓÏÆË®uÉÎÏ

Δίνοντας οδηγίες
για τη θεραπεία
i Όταν ο ασθενής θέλει να αποφύγει τη
λήψη αντιβιοτικών, συμβουλεύουμε να
αυξήσει τη λήψη υγρών και να λάβει ένα
συμπλήρωμα διατροφής με cranberry ή
βιταμίνη C, ή συνδυασμό τους.
i Θεραπεία εφάπαξ δόσης: Θα πρέπει
να γίνεται επανεξέταση, εάν τα συμπτώματα δεν υποχωρούν μετά από
Éu¼ÑÆÖ
i ´Ñ½ÒÉÇÔÏÑÊÏÌÊÎÏÍÏÎÐÎ²ÏuÉÓÑÊÌ¿
φάρμακο και οι μεταβολίτες του (χημικές ενώσεις με μικρότερη αντιμικροβιακή δράση), αποβάλλονται στα ούρα
όπου δημιουργούνται υψηλές συγκεντρώσεις. Μερικές φορές προτείνεται η λήψη το βράδυ για να βοηθήσει
η αυξημένη συγκέντρωση του φαρμάκου στην ουροδόχο κύστη λόγω
της στάσης των ούρων. Η απορρόφηση των φθοριοκινολονών αναστέλλεται όταν χορηγούνται ταυτόχρονα με
σουκραλφάτη, με αντιόξινα που περιέχουν αργίλιο ή μαγνήσιο, ή με συμπληρώματα διατροφής που περιέ-
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ΟΙ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ "ΚΛΕΙΔΙΑ"
ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ ΟΥΡΟΛΟΙΜΩΞΕΩΝ
9 Λήψη επαρκούς ποσότητας υγρών καθημερινά (τουλάχιστον 2 λίτρα ημερησίως).
9 Τακτική και πλήρης
κένωση της ουροδόχου
κύστης και ούρηση πριν τη
νυχτερινή κατάκλιση.
Διαπαιδαγώγηση των μικρών
παιδιών ώστε να αποκτήσουν
σωστές συνήθειες ούρησης,
αλλά και υγιεινής της ουρογεννητικής περιοχής.
Επιλογή κατάλληλων ενδυμάτων και εσωρούχων (να προτιμώνται τα βαμβακερά υφάσματα και ν' αποφεύγονται τα στενά παντελόνια).
Για την αποφυγή υποτροπών
συνιστάται ούρηση μετά από τη
σεξουαλική επαφή και καθαρισμός της περιγεννητικής περιοχής, επίσης αποφυγή της χρήσης σπερματοκτόνων.
Προτιμήστε σερβιέτες αντί για
ταμπόν και κάνετε συχνές αλλαγές.
Οι γυναίκες πάντα να σκουπίζεστε από εμπρός προς τα πίσω
κατά τη ούρηση και την αφόδευση για να μην μεταφέρετε μικρόβια από την περιπρωκτική
περιοχή στο γεννητικό σύστημα.
Ακολουθήστε ένα πρόγραμμα
καθημερινής υγιεινής της περιγεννητικής περιοχής επιλέγοντας τους κατάλληλους καθαριστικούς παράγοντες.

χουν σίδηρο ή ψευδάργυρο.
i Ανεπιθύμητες ενέργειες των φθοριοκινολονών είναι: διάρροια, ναυτία,
κεφαλαλγία, ίλιγγος ή ζάλη και φωτοτοξικότητα (συνιστάται η αποφυγή
έκθεσης στον ήλιο και η χρήση αντιηλιακής κρέμας).
i Αντενδείξεις: εγκυμοσύνη, θηλασμός,
να αποφεύγεται η χορήγηση σε άτομα
ηλικίας κάτω των 18 ετών.

ƊƉƃƉƍƃƄƁ ƊƉƌƉƍƃƄƁƌƎƇƂſƌƁ

žơƙƣƝƪƦƝƧƝƗȶƣƟƧƦƬƦƧƗƝȶƙƧƙƢƙƣƦƳƝƙƝƫƠƫƤƠƝƗƪƝƩƪƟƤƝƪƙơƧƝƗƙƙȶ
ƅƄƟƬơƩƗƙȶƐƙƣƔƤƜƧơżƠƖƤƙƍƟƣ
ZZZJOD[RVPLWKNOLQHJU
žơƙƩƫƤƪƙƛƦƛƧƙƬơƢƕȶƣƟƧƦƬƦƧƗƝȶƙƧƙƢƙƣƦƳƝƩƫƚƦƫƣƝƫƪƝƗƪƝƪƟƤ
ƊƝƧƗƣƟƮƟƐƙƧƙƢƪƟƧơƪơƢƴƤƪƦƫƊƧƦȷƲƤƪƦȶ
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ ΑΣΘΕΝΩΝ

Η φυσική λύση στο άσθμα,
τις αλλεργίες, τη μούχλα και
τη μόλυνση του αέρα

«Μία φίλη, μου πρότεινε να χρησιμοποιώ ένα αντισηπτικό σαπούνι 2 φορές
την ημέρα για να μην πάθω ουρολοίμωξη.»
«Αντίθετα αυτό είναι λάθος, καθώς ένα
αντισηπτικό σαπούνι καταστρέφει τη φυσιολογική χλωρίδα, δηλαδή τα φιλικά προς
εμάς μικρόβια, της γεννητικής περιοχής
και μας κάνει πιο ευάλωτους στα παθογόνα μικρόβια, αυξάνοντας έτσι τον κίνδυνο να πάθουμε ουρολοίμωξη. Ωστόσο, η
καθημερινή χρήση ενός ήπιου καθαριστικού, ειδικού για την υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής με pH κοντά στο φυσιολογικό είναι επαρκής ως μέτρο πρόληψης.»
«Μου είπαν ότι κάποιες τροφές ευνοούν την εμφάνιση κυστίτιδας.»
«Αν και δεν υπάρχει αντίστοιχη πειραματική τεκμηρίωση, η κατανάλωση τροφών όπως το λευκό κρασί, τα σπαράγγια,
η ντομάτα, το κάρδαμο, σχετίζεται με την
εμφάνιση συμπτωμάτων παρόμοιων με
αυτά της κυστίτιδας. Σε άτομα που έχουν
τέτοιες ενοχλήσεις συνιστάται η αποφυγή
της κατανάλωσης αυτών.»

Έχει ήδη κερδίσει αμέτρητες
οικογένειες σε περισσότερες από 45 χώρες

Περνάμε περίπου το 90% του χρόνου μας σε εσωτερικούς χώρους όπου η
μόλυνση του αέρα μπορεί να φτάσει έως και 100 φορές το επίπεδο στους
δρόμους.
Ο αέρας στα σπίτια μας είναι γεμάτος με βλαβερούς για την υγεία
μικροοργανισμούς όπως μούχλα , ακάρεα σκόνης, ιoί και βακτήρια
που ευθύνονται για μια σειρά από αρρώστιες και αλλεργίες του
αναπνευστικού.
Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο απ' τα καλύτερα ινστιτούτα παγκοσμίως, το
Airfree® εξουδετερώνει τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς με
αποκλειστική τεχνολογία, χωρίς να βλάπτει το περιβάλλον και χωρίς
καθόλου θόρυβο.
Επίσης είναι πολύ οικονομικό αφού δεν χρειάζεται συντήρηση και αλλαγή
φίλτρων και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια από μια λάμπα 60 watt.
Airfree®. Kατατάσονται ανάμεσα στους καλύτερους καθαριστές αέρα
στην Αμερική και διατίθενται απ' τα φαρμακεία της Πορτογαλίας και
άλλων χωρών.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε. Απλά τοποθετήστε το και
αφήστε το να κάνει τη δουλειά του.
Είναι καλό για σας και την οικογένειά σας .
Εισαγωγή - Διάθεση: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Κονδυλάκη 17 ,15344 Γέρακας,
τηλ. 211 4041824, email:enallax.info@gmail.com,
ENALLAKTIKA

airfree.com
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«Ένας άνδρας μπορεί να πάσχει από κυστίτιδα;»
«Ναι, ωστόσο στους άντρες η πιο συχνή
λοίμωξη του ουροποιητικού συστήματος
είναι η προστατίτιδα.»
«Είναι αλήθεια ότι οι γυναίκες μετά την
εμμηνόπαυση έχουν αυξημένο κίνδυνο
για υποτροπιάζουσες κυστίτιδες;»
«Είναι γεγονός ότι η συχνότητα εμφάνισης
κυστίτιδας αυξάνει στις γυναίκες μετά την
εμμηνόπαυση, διότι τα μειωμένα επίπεδα
οιστρογόνων οδηγούν στη μείωση του pH
του κόλπου, γεγονός που ευνοεί την προσκόλληση παθογόνων μικροοργανισμών
στο επιθήλιο της ουρήθρας. Στις μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες η χορήγηση οιστρογόνων, προκειμένου να αποκατασταθεί η χλωρίδα του κόλπου, συνιστά μέτρο
πρόληψης των υποτροπιαζουσών ουρολοιμώξεων.» 

¤§¨°§¯¯§¢
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4 πολύ συχνές περιπτώσεις που αντιμετωπίζετε
στον πάγκο και αφορούν προβλήματα στα αυτιά:
£ÁÒuÂÌØÄÆÍ¾ÅÂÖ ÕÓ¾ÓÊÅÆÖ ÆuÃÏ¼Ö ÌÂÊÑÏÒÓÂÒ¾Â
ÓÉÖÂÌÏ½ÖÌÂÊÂØÓÊÐÎ´Ñ½ÒÊuÆÖÈÎÐÒÆÊÖÈÊÂÎÂ
συμβουλεύετε τους πελάτες σας στο φαρμακείο...
1η Περίπτωση

ΒΥΣΜΑ ΚΥΨΕΛΙΔΑΣ
¶ÎÂÖÌÁÑÊÏÖÆÓÐÎ¼×ÆÊÑ¿ÃÍÉuÂuÆÃÏØλωμένα αυτιά

Ο διάλογος με τον πελάτη μπορεί να
είναι:
«Θα ήθελα μια πιπέτα από καουτσούκ για
να καθαρίσω τα αυτιά μου.»
«Έχετε το αίσθημα βουλωμένων αυτιών;»
«Ναι, τις τελευταίες ημέρες, δεν ακούω
καλά από το δεξί μου αυτί και το αισθάνομαι βουλωμένο. Προσπάθησα να το καθαρίσω και με μία μπατονέτα, αλλά μάταια!»
«Πιστεύω ότι ένα βύσμα κυψελίδας έχει
συσσωρευτεί στο αυτί σας.
Η μπατονέτα δεν χρησιμοποιείται ποτέ
για να καθαρίσουμε το εσωτερικό κανάλι του αυτιού και η έκχυση του νερού
από μόνη της δεν θα το εξαλείψει.
´ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÓÆÂØÓ¿ÓÏÅÊ®ÍØuÂÈÊÂÎÂ
μαλακώσει το βύσμα. Έπειτα γεμίστε την
πιπέτα με χλιαρό νερό εκκενώνοντας την
ÒÓÏÂØÓ¾ÒÂÖ ÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÉÂÎÂÑÑ¿ÇÉση με το ρύγχος της πιπέτας θα βοηθήσει
στην απόφραξη του βύσματος.»

Κυψελίδα
Από τη ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ,
Φαρμακοποιό, Ερευνήτρια
LUDES University Lugano
Switzerland & Academy of
Nutritional Medicine London

Πώς δημιουργείται;
Η συσσώρευση της κυψελίδας στα αυτιά είναι μια εντελώς φυσιολογική διαδικασία.
Η κυψελίδα ή κερί είναι μια τροποποιημένη, προστατευτική ουσία που παράγεται από τους σμηγματογόνους αδένες
του εξωτερικού ακουστικού καναλιού
του αυτιού.

Η σύσταση της κυψελίδας που αποτελείται κυρίως από την απόπτωση των επιφανειακών στρωμάτων του δέρματος,
Æ¾ÎÂÊÌÆÑÂÓ¾ÎÉ ÌÏÑÆÒu¼να και ακόρεστα λιπαρά οξέα, αλκοόλες,
ÌÂÊ×ÏÍÉÒÓÆÑ¿ÍÉ
³®Ñ×ÏØÎÅÁÏÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌÏ¾ÓÁÏÊÌØψελίδας, οι οποίοι καθορίζονται γενετικά σε κάθε άτομο.
Οι Ασιάτες και οι Αμερικανοί ιθαγενείς τείνουν να έχουν τον ξηρό, γκρίζο, λεπιοειδή
ÓÁÏÌØÄÆÍ¾ÅÂÖ°Ê¤ØÑÕÂ¾ÏÊÌÂÊ¢ÇÑÊκανοί έχουν τον υγρό, σκούρο καφετί τύπο.
Η σύσταση της ως εκ τούτου μπορεί να
Æ¾ÎÂÊuÂÍÂÌ½½ÒÌÍÉÑ½²ÂÂÊÅÊ®Æ¾ÎÂÊ
πιθανότερο να έχουν μαλακή κυψελίδα.
²ÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÑÏÌÂÍÏÁνται από τον σκληρό τύπο κυψελίδας.
Ποιος ο ρόλος της;
¤¾ÎÂÊÆÍÂÇÑÐÖ¿ËÊÎÉÌÂÊ¼×ÆÊÂÎÓÊÃÂκτηριακές, λιπαντικές και προστατευτικές ιδιότητες.
Μέσω μιας διαδικασίας μετανάστευσης
της επιδερμικής στοιβάδας του αυτιού
προς τα έξω, μαζί με την κυψελώδη ουσία, γίνεται δυνατή η απομάκρυνση κυτταρικών υπολειμμάτων και ακαθαρσιών.
¤ÊÍ¼ÏÎÉÌØÄÆÍ¾ÅÂÂÏÓÆÍÆ¾uÊÂÑÏστατευτική ασπίδα του ακουστικού καναλιού και κατά συνέπεια της τυμπανικής
μεμβράνης, από την εισβολή ξένων σωμάτων όπως σκόνη, έντομα και μολυσματικούς παράγοντες (μύκητες, βακτηρίδια).

Το βύσμα κυψελίδας
Η υπερβολική συσσώρευση κυψελίδας
και νεκρού δέρματος μέσα στο ακουστικό κανάλι, μπορεί να προκαλέσει μια
επώδυνη κατάσταση και μείωση της
ακοής. Όταν η κυψελίδα σκληραίνει και
φράζει τον ακουστικό πόρο, ονομάζεται
βύσμα κυψελίδας.
Παράγοντες που ευνοούν τον σχηματισμό του μπορεί να είναι:
i Η υπερέκκριση, γενετικής αιτιολογίας ή συσχετισμένη με μια ατοπική
κατάσταση.
i Ένα εμπόδιο στη ροή του: η παρουσία
τριχών στην είσοδο του αγωγού, στενό ακουστικό κανάλι (κυρίως στα παιδιά), ή σε άτομα που φορούν ακουστικά βαρηκοΐας.
i Μέθοδοι ανεπαρκών συνθηκών υγιεινής.
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´ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ¿Æ¾ÒÉÖÆ¾ÎÂÊ¿ÓÊÓÂÆρισσότερα τεχνικά προβλήματα που εμφανίζουν τα ακουστικά βαρηκοΐας μπορεί να προκαλούνται από την υπερβολική συσσώρευση κυψελίδας.
µÓÏuÂuÆÃÁÒuÂÌØÄÆÍ¾ÅÂÖuÏÑÆ¾ÎÂ
παρουσιάζουν: ωταλγία, κνησμό, εμβοές, ίλιγγο και βήχα που προκαλείται
από νευρικό ερεθισμό του δέρματος του
ακουστικού καναλιού, λόγω της πίεσης
που ασκείται από την κυψελίδα.

Θεραπευτικές επιλογές
σε περίπτωση βύσματος
κυψελίδας
ÓÉÎÍÆÊÏÄÉÇ¾ÂÓÕÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÕÎ
περιπτώσεων η κυψελίδα ωθείται από
μόνη της προς το εξωτερικό του αυτιού.
Η κυψελίδα θα πρέπει να αφαιρείται
μόνο όταν προκαλεί κάποιο παθολογικό πρόβλημα.
Ωτικές σταγόνες, κυψελιδολυτικά διαλύματα
Η κυψελίδα είναι αδιάλυτη στο νερό. Ωτικές σταγόνες ή κυψελιδολυτικά διαλύματα μαλακώνουν το κερί, καθιστώντας
ευκολότερη την αφαίρεσή του. Αυτά τα
παρασκευάσματα θα πρέπει να είναι πάντα σε θερμοκρασία δωματίου, διαφορετικά πρέπει να θερμαίνεται η συσκευασία τους τρίβοντας την ανάμεσα στις παÍ®uÆÖ ÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ 
μέσα σε μερικές ημέρες, το κερί μαλακώνει και αποβάλλεται βαθμιαία από
u¿ÎÏÓÏØÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®Ñ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊ
Æ¾ÒÌÆÄÉÒÆ±
¤®ÎÏÂÒÔÆÎ½ÖÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÅÊ®ÓÑÉÒÉÓØμπανικού υμένα, πρέπει να απορριφθεί
αυτή η επιλογή.

ÉÆÑ¾ÓÕÒÉ
ΩΤΙΤΙΔΕΣ

Ένας κύριος με κρυολόγημα έχει πόνο στο αυτί

ποτελεσματικότητας των προαναφερθέντων προσεγγίσεων.
²ÏÎÆÑ¿ ÏØÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÒÓÉÔÆÑμοκρασία του σώματος, εισέρχεται στο
ακουστικό κανάλι με προσεκτικά ελεγ×¿uÆÎÉÑÏ½²ÏÂØÓ¾ÅÊÂÌÍÁÙÆÓÂÊØ¿ÅÊαφορετικές γωνίες για να φθάσει το νερό
σε κάθε μέρος του καναλιού.
ÆÂÓÏuÊÌ¿Æ¾ÆÅÏÈÊÂÓÉÎÍÁÒÉ×ÑÉÒÊμοποιούνται πιπέτες καουτσούκ.
Η μεταλλική σύριγγα, με σημαντικό κίνδυνο τραυματισμού του αυτιού που χρησιμοποιούνταν στο παρελθόν από τους
γιατρούς, έχει αντικατασταθεί σήμερα
από τους ηλεκτρικούς διακλυστές με
σταθερή και όσο το δυνατόν μικρότερη
πίεση του νερού.
Η πλύση του αυτιού δεν είναι επώδυνη, αλλά ο ασθενής μπορεί να αισθανθεί
την παρουσία του νερού λίγο παράξενη.
¤ÊÍ¼ÏÎÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÂÒØuÓÐuÂÓÂ 
πρέπει να ερευνηθεί αν υπάρχει και κάποια μόλυνση.

Υγιεινή του αυτιού

Κώνοι καθαρισμού
ÆÊÓÏØÑÈÏÁÎuÆÃ®ÒÉÓÏÎÙÆÒÓ¿Â¼ÑÂÏØ
ελευθερώνεται από τον κώνο και εισχωρεί στον ακουστικό πόρο, μαλακώνοντας
την κυψελίδα και την απορρόφηση που
δημιουργείται στη βάση του κώνου από
τον ζεστό αέρα που ανεβαίνει, διευκολύνοντας την αφαίρεση του βύσματος.
Πλύση/Μικροαναρρόφηση
Η πλύση ή μικροαναρρόφηση αποτελούν την επόμενη επιλογή απομάκρυνσης της κυψελίδας στην περίπτωση ανα-
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Ο διάλογος με τον πελάτη μπορεί να
είναι:
«Έχω κρυολόγημα και αισθάνομαι πόνο
στο αυτί. Nαα μου δώσετε κάποιες σταγόνες για να μου ανακουφίσουν τον πόνο.”
«Θα σας συμβούλευα να επισκεφθείτε τον γιατρό.»
«Μα γιατί, δεν έχω πυρετό.»
«Πιστεύω πως έχετε μια φλεγμονή στο
αυτί που προκλήθηκε από το κρυολόγημα. Θα πρέπει ο γιατρός να εξετάσει την
ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÏØÓØu®ÎÏØ¤ÎÓÕuÆÓÂËÁ
μπορείτε να πάρετε ένα παυσίπονο παρακεταμόλης.»

Τι είναι η ωτίτιδα
Ωτίτιδα είναι μια φλεγμονώδης κατάσταση λιγότερο ή περισσότερο σοβαρή
και ανάλογα με το τμήμα του αυτιού που
πάσχει διακρίνονται διάφορες μορφές:
Εξωτερική ωτίτιδα, Συμφορητική ωτίτιδα, Οξεία μέση ωτίτιδα, Μέση ωτίτιδα
με συλλογή υγρού, ή ακόμη και Τραυματική Βαρηκοΐα.

O πιο ασφαλής, φυσικός τρόπος αφαίρεσης της κυψελίδας.
Το VAXOL ενδείκνυται για:
Συμπαγή βύσματα ωτικού κεριού & μειωμένη ακοή
Ξηρά ώτα
Υπερβολική παραγωγή κυψελίδας
Νόσο των κολυμβητών
Συμπιεσμένη κυψελίδα από βοηθήματα ακοής & ωτοασπίδες
Το VAXOL περιέχει 100%

Δοσολογία

λάδι ελιάς.

Για πρόληψη και φροντίδα υγείας του αυτιού:

1 - 2 φορές την εβδομάδα

Για αφαίρεση κυψελίδας:

2 φορές την ημέρα για 4 - 5 ημέρες,
πριν την επίσκεψη στον ΩΡΛ.

Για μωρά:

1 - 2 φορές την εβδομάδα

Διανομή:
Αθήνα: Μονής Δαμάστας 6, 12133 Περιστέρι . Τηλ. 210 5777140
. Fax: 210 5788791 . e-mail: farmasyn@otenet.gr . www.farmasyn.gr
Γραφείο Β. Ελλάδος: Μαιάνδρου & Αδμήτου 27, 56224 Εύοσμος
. Τηλ. 2310 703856 . Fax: 2310 703178 . e-mail: thess@farmasyn.gr

HL Healthcare Ltd
112-114 Witton Street
Northwich Chesire CW9 5NW
United Kindom
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ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Verbascum Thapsus
Ένα αποτελεσματικό παρασκεύασμα που αναφέρεται στο εγχειρίδιο “The Handbook to Alternatives
to Chemical Medicine”, αποτελείται από μία κουταλιά δυνατού αφεψήματος Verbascum Thapsus
(φλόμος), που ετοιμάζεται από μια κουταλιά άνθη
ÇÍ¿uÏØÌÂÊuÊÒ¿ÇÍÊÓÙ®ÎÊÃÑÂÒÓ¿ÎÆÑ¿²ÉÎÂÎÂuÊγνύουμε με μία κουταλιά αγνό παρθένο λάδι ελιάς. Αφήνουμε το μίγμα σε ηρεμία
uÊÂÎÁ×ÓÂ²ÏÂÑÂÒÌÆÁÂÒuÂÏØÒØÎÅØ®ÙÆÊÓÊÖÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÓÏØ
φυτού φλόμο και τις μαλακτικές του ελαιόλαδου, συνιστάται στη δοσολογία μίας
σταγόνας στο αυτί με το πρόβλημα.

Τα συνήθη Αίτια
i Αλλεργίες
i Κρυολόγημα και παραρρινοκολπίτιδες
i ³ÆÑÃÏÍÊÌ½ÂÑÂÈÕÈ½ÃÍ¼ÎÎÂÖÌÂÊ
σιέλου κατά την ανατολή των δοντιών
i Μολυσμένα ή υπερπλασμένα αδενοειδή
i Κάπνισμα ή άλλα ερεθιστικά, όπως
κολύμβηση σε νερά φορτισμένα με
φλεγμονώδεις παράγοντες.
i Κακή υγιεινή του αυτιού, όπως υπερβολική χρήση διαλυμάτων και μπατονέτας μπορεί να συντελέσει στην εξασθένιση του εξωτερικού καναλιού.

Συμπτώματα

Χαμομήλι
²ÏÙÆÒÓ¿ÂÇ¼ÄÉuÂÓÏØ×ÂuÏuÉÍÊÏÁuÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÉσιμοποιηθεί με δύο τρόπους σε περίπτωση ωτίτιδας. Από τη μία για εισπνοές, από την άλλη με την
προσθήκη λίγων σταγόνων ελαιολάδου και αφού
υγρανθεί ένα κομμάτι βαμβάκι, να τοποθετηθεί στην
περιοχή του αυτιού.
Lobelia
ÒÓÂÈ¿ÎÆÖÓÏØÂÊÔ¼ÑÊÏØÆÍÂ¾ÏØÓÉÖ-PCFMJBJOGMBUB 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν στο καταπονημένο αυτί.
Μετά την ενός λεπτού εφαρμογή του, συνιστάται η
πλύση του αυτιού με χλιαρό νερό. Φυτό με υψηλό
δείκτη τοξικότητας, επομένως συνιστάται η ελεγμένη χρήση του.
Allium sativum (σκόρδο)
σταγόνες από χυμό σκόρδου στο αυτί, συνιστάται για τις αντιμικροβιακές ιδιότητες του στις ωτίτιδες.

Πόνος στο αυτί, πυρετός, ναυτία, ενδεχομένως έμετος, περιπτώσεις έκκρισης
υγρού από το αυτί, ίλιγγος, ενίοτε μείωση ή απώλεια της ακοής.

Echinacea angustifolia
´ÏÑ½ÈÉÒÉ uÉÓÑÊÌÏÁ Ã®uuÂÓÏÖ Echinacea
angustifolia, με τις ανοσορρυθμιστικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες της, θεωρείται εξαιρετικά αποτελεσματική, τόσο στην ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος, όσο στην πρόληψη υποτροπιάζουσας ρινοφαρυγγίτιδας και
ωτίτιδας.

Η Συμβατική θεραπεία είναι συνήθως η αντιβίωση, τοπική ή συστηματική και η χρήση κορτικοστεροειδών και
αντιφλεγμονωδών φαρμάκων.
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Εναλλακτικές Θεραπευτικές
προσεγγίσεις στις Ωτίτιδες

ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ

²ÂÒØuÃÂÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÉu¿ÎÉ
δυνατή θεραπευτική αγωγή στις ωτίτιÅÆÖ²ÂÒÌÆØ®ÒuÂÓÂÏØÂÎ½ÌÏØÎÒÓÉÎ
κατηγορία των εναλλακτικών προσεγγίσεων, κατακτούν συνεχώς έδαφος, αποτελώντας ένα πολύτιμο βοήθημα στην
πρόληψη και θεραπευτική αγωγή των
ωτίτιδων.

Ο συνδυασμός αντιοξειδωτικών στο θεραπευτικό σχήμα, που διαδραματίζουν ένα
πρωταρχικό ρόλο κατά των ελεύθερων ριζών και κατά συνέπεια στην ορθή λειτουργία όλων των συστημάτων του ανθρώπινου οργανισμού, θεωρήθηκαν αποÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÌÂÊÒÓÊÖÕÓ¾ÓÊÅÆÖ©ÆÓÂËÁÂØÓÐÎÅÊÂÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊ£ÊÓÂu¾ÎÉC £ÊÓÂu¾ÎÉE,
Rosa Canina (εξαιρετική πηγή βιταμίνης C, με ανοσοδιεγερτικές και αντιαλλεργικές ιδιότητες, συνιστάται στις ωτίτιδες), lapacho (με την αντιοξειδωτική και αντιφλεγμονώδη δράση του, θεωρείται μία αποτελεσματική εναλλακτική προσέγγιση στις ωτίτιδες).
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ΜΕΛΙΣΣΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Πρόπολη
Η ρητινώδης αυτή ουσία
που συλλέγουν οι μέλισσες
από τα φυτά, με τις αντιμικροβιακές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες, βρίσκει εξαιρετικές εφαρμογές στις
ωτίτιδες, με χορήγηση από το στόμα, σε μορφή βάμuÂÓÏÖ¤ÊÍ¼ÏÎÏÊÂÎÂÊÒÔÉÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÓÉÖÂËÊÏποιούνται στα σκευάσματα του διαλυτοποιημένου
ελαίου της, υπό μορφή ωτικών σταγόνων

ΑΡΓΙΛΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Με τη συμβουλή του
γιατρού με εμπειρία
στις φυσικές θεραπείες και όταν δεν υπάρχει διάτρηση της τυμπανικής μεμβράνης,
μπορούν να γίνουν τοπικές εφαρμογές αργιλοπηλού στις περιπτώσεις ωτίÓÊÅÂÖ²ÏÌÂÓ®ÍÂÒuÂÂ¿ÉÍ¿Ñ¼ÆÊÎÂÌÂÍÁπτει το αυτί και μέρος του λαιμού και να ανανεώνεται κάθε ώρα.

ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΗ
Από τις ομοιοπαθητικές προσεγγίσεις διακρίνονται:
Belladonna:¤ÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÒÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏËÆ¾ÂÖ
ÕÓ¾ÓÊÅÂÖÏØ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÊÂ¿ØÄÉÍ¿ØÑÆÓ¿ ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉÅØÎÂuÏÏ¾ÉÒÉCH ÌÏÌÌ¾ÂÂÎ®ÐÑÆÖ 
ελαττώνοντας τη χορήγηση με τη βελτίωση των συμπτωμάτων.
Capsicum anuum: ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏËÆ¾ας μέσης ωτίτιδας με πόνο στο αυτί, αίσθημα καύσου
και ευαισθησία στην αφή. Ο πόνος στο αυτί μεταδίδεται προς το μαστοειδή και χειροτερεύει με το κρύο
ÌÂÊÓÉÎÆÂÇ½¦ÅØÎÂuÏÏ¾ÉÒÉ$)ÌÂÊÒÇÂÊÑ¾ÅÊÂÌ®ÔÆÐÑÆÖ u¼×ÑÊÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÕÎÒØuÓÕμάτων είναι η συνιστώμενη δοσολογία.
Ferrum phosphoricum: ¤ÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÒÆÆÑÊÓÐσεις επώδυνης συμφορητικής ωτίτιδας συνοδευμένη από καταρροϊκά συμπτώματα που χειροτερεύÏØÎÓÉÎÁ×ÓÂ ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉÅØÎÂuÏÏ¾ÉÒÉ$)ÌÂÊ
σφαιρίδια κάθε 3 ώρες.
Kalium muriaticum: ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖ
οξείας ωτίτιδας, που συνοδεύεται από οξεία ρινίτιÅÂuÆÃÍ¼ÎÎÂ²Â×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÒØuÓÐuÂÓÂÆ¾ÎÂÊ
απώλεια ακοής, αίσθηση πληρότητας, αποτέλεσμα
ÌÂÓÂÑÑÏ½ÖÓÉÖÆØÒÓÂ×ÊÂÎ½ÖÒ®ÍÊÈÈÂÖ ÆuÃÏ¼ÖØÎÂuÏÏ¾ÉÒÉCHÌÂÊÒÇÂÊÑ¾ÅÊÂÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ
Pulsatilla: ¤ÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÒÆuÆÈ®ÍÉÈÌ®uÂÏË¼ÕÎÍÏÊμώξεων, κοινό κρυολόγημα, ωτίτιδα, φαρυγγίτιδα.
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Θεραπεία

3η Περίπτωση
ΕΜΒΟΕΣ

Ένας κύριος παραπονείται για εμβοές στα
αυτιά του

Ο διάλογος με τον πελάτη μπορεί να
είναι:
«Μετά από μια ροκ συναυλία που παρακολούθησα, ακούω ένα συνεχή θόρυβο
στα αυτιά μου.»
«Πότε ήταν η συναυλία;»
«Προχθές»
«Πρόκειται για εμβοές. Αυτό συμβαίνει
συχνά μετά από έκθεση σε υψηλά επίπεÅÂÔÏÑÁÃÏØ ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂuu¼Ö ÏÊÆuβοές είναι παροδικές. Αφού όμως έχουν
ÆÑ®ÒÆÊ®ÎÕÂ¿ÐÑÆÖ ÓÏÌÂÍÁÓÆÑÏ
είναι να συμβουλευτείτε το γιατρό σας.»

Τι είναι οι εμβοές;
Με τη λέξη εμβοές (βουητά) εννοούμε ήχους που γίνονται αντιληπτοί στο
εσωτερικό του κεφαλιού. Για πολλούς
ανθρώπους, το βουητό είναι ένα κουδούνισμα ή σφύριγμα στο ένα ή στα δυο
αυτιά.

Είδη εμβοών
Εμβοές αντικειμενικές: ¤¾ÎÂÊÒ®ÎÊÆÖ
Μπορούν να γίνουν αντιληπτές και από
το γιατρό με ένα στηθοσκόπιο που εφαρμόζεται στην περιοχή του αυτιού. Μοιάζει με κτύπο καρδιάς ή σύγχρονη και
uÉÂÎÂÎÏ½ ØÎÅ¼ÆÓÂÊuÆuÊÂÂÈÈÆÊÂκή ανωμαλία.
Εμβοές υποκειμενικές: ¤¾ÎÂÊÏÍÁÒØ×Î¼Ö ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÅÊÂÓÂÑÂ×½ÒÓÏÎÌÏχλία. Ο παθών είναι ο μόνος που τις
ακούει, ενίοτε χωρίς διακοπή, μέρα και
νύχτα. Μπορεί να είναι προσωρινές και
να εκδηλώνονται μετά από άσκηση ή έκÔÆÒÉÒÆØÄÉÍ®Æ¾ÆÅÂÔÏÑÁÃÏØ´ÂÑÂκτηρίζονται από διαφορετικούς τόνους
και χροιά: σφύριγμα, μουσική, θόρυβος
ÌÊÎÉÓ½ÑÂ¤ÉÑÆ®ÙÏØÎÆÑ¾ÏØÓÏ
του πληθυσμού σε κάποια περίοδο της
ÙÕ½Ö ÓÏÓÕÎÆÑÊÓÐÒÆÕÎ ÅÆÎ
είναι σοβαρές.
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Τα Αίτια
Ηλικία : Μπορούν να εμφανιστούν σε
οποιαδήποτε ηλικία, με μεγαλύτερη συ×Î¿ÓÉÓÂuÆÓ®ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÕÎÆÓÐÎ Øχνά συνοδεύονται από απώλεια ακοής
που σχετίζονται με τη γήρανση (πρεσβυακοΐα).
Παθολογίες: Μπορεί να σχετίζονται
με διάφορες ασθένειες: διαταραχές
του εξωτερικού, μεσαίου ή εσωτερικού ωτός, βύσμα κυψελίδας, νόσο του
Meniere (υποτροπιάζοντα επεισόδια ιλίγγου), ακουστικό νευρίνωμα (ένας καλοήθης όγκος του ακουστικού νεύρου),
τραύμα κεφαλής, υπέρταση, ενδοκρινικές διαταραχές.
Φάρμακα: ¤ÎÅ¼×ÆÓÂÊÎÂÆ¾ÎÂÊÒØÎ¼ÆÊÂ
λήψης ωτοτοξικών φαρμάκων (αμινογλυκοσίδες, ανθελονοσιακά, ορισμένα
αντικαρκινικά φάρμακα, ασπιρίνη, ως
μέρος του συνδρόμου στέρησης βενζοδιαζεπινών...) που πρέπει να αποφεύγονται σε ασθενείς που πάσχουν ήδη από
εμβοές.
Θόρυβος: Η εμφάνιση τους μπορεί να
συνδέεται με επαγγελματικούς χώρους
με υψηλό δείκτη ηχομόλυνσης.

Διαγνωστικές εξετάσεις
Πριν τη χορήγηση κάποιου θεραπευτικού σχήματος πρέπει να γίνονται ακουολογικές εξετάσεις για να αποκλειστούν
ή να εντοπιστούν πιθανές αιτίες των εμÃÏÐÎ¤¾ÒÉÖÆËÆÓ®ÒÆÊÖÂÆÊÌ¿ÎÊÒÉÖÓÏØ
εγκεφάλου, όπως αξονική ή μαγνητική
τομογραφία, μέσω των οποίων επιτρέπεται η διάγνωση νευρολογικών παθήÒÆÕÎ ÆÏÑÊÒu¼ÎÂ®ÓÏuÂ É¼ÎÓÂÒÉÓÕÎ
εμβοών μπορεί να αλλάξει με τις κινήσεις του ώμου, της κεφαλής, της γλώσσας, του σαγονιού (ιδίως σφίξιμο), ή τις
κινήσεις των ματιών. Αυτό μπορεί να βοηθήσει στον εντοπισμό μιας υποκείμενης διαταραχής που χρειάζεται θεραπεία.
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Με την προϋπόθεση ότι δεν υπάρχουν
παθολογικές καταστάσεις σε τμήματα του
αυτιού, έχουν δοκιμαστεί κατά καιρούς:
Φαρμακευτικά σχήματα:
Αγγειοδιασταλτικά και βελτιωτικά μικροκυκλοφορίας φάρμακα.
²ÂÓÑÊÌØÌÍÊÌ®ÂÎÓÊÌÂÓÂÔÍÊÓÊÌ®ÒÆuÊκρές δόσεις, όπως η αμιτριπτυλίνη και
η νορτριπτυλίνη, έχουν χρησιμοποιηθεί
με κάποια επιτυχία. Ωστόσο, τα φάρμακα αυτά χρησιμοποιούνται γενικά μόνο
σε σοβαρές εμβοές, καθώς μπορούν να
προκαλέσουν ενοχλητικές παρενέργειες, όπως ξηροστομία, θολή όραση, δυσκοιλιότητα και καρδιακά προβλήματα.
Η Αλπραζολάμη μπορεί να βοηθήσει στη
συμπτωματική μείωση εμβοών, αλλά ενδέχεται να σημειωθούν παρενέργειες
¿ÕÖ ØÎÉÍ¾ÂÌÂÊÎÂØÓ¾Â¤¾ÒÉÖ uÏρεί να προκληθεί εθισμός.
Εφαρμογή Laser: Η οπτική ίνα προκαλεί βιοδιέγερση απευθείας στο μεταβολισμό του συνδετικού ιστού, με αποτέλεσμα την ταχεία αναγέννηση των ακουστικών κυττάρων και ενεργοποίηση συγκεκριμένων μορίων άμυνας.
Ηλεκτρική ή μαγνητική διέγερση των
περιοχών του εγκεφάλου που εμπλέκονται στην ακοή.
Συσκευές λευκού θορύβου που παράγουν ήχους προσομοίωσης του περιβάλλοντος, όπως η πτώση βροχής ή κύματα του ωκεανού.
Εναλλακτική ιατρική
Έχουν εφαρμοστεί για την αντιμετώπιÒÉÓÕÎÆuÃÏÐÎ°uÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ £ÆÍÏνισμός, Ύπνωση, Φυτοθεραπεία.
²Ï Ginkgo biloba είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που επιδρά στη βελτίωση της
κυκλοφορίας του αίματος στον εγκέφαλο και ενδείκνυται στην αντιμετώπιση
των εμβοών.
²Â Συμπληρώματα ψευδαργύρου.
Έρευνες έχουν αποδείξει ότι έλλειψη
ψευδαργύρου στο αίμα μπορεί να ευθύνονται για τις εμβοές.
Πολυακόρεστα ω3 λιπαρά οξέα. ´®ÑÉÒÓÏ
σημαντικό τους ρόλο στην αναδόμηση των
φωσφολιπιδικών νευρωνικών μεμβρανών
και τη ρευστότητα τους, συντελούν στη βελτίωση της λειτουργίας των περιοχών του
εγκεφάλου που εμπλέκονται στην ακοή.

ÓĂúďĉćĆĂĄõÚăöú
ĊċāĆÚĆċĂwþċĈxĂĊā

ċāĎÜăčċþĉĂĄõĎåċöċĂýúĎ
ċćĐþĄđôwúċćĎ
ċćĐôăčúĄćĐĊċĂĄćùx÷ĉćĐ
Εξαιρετικά Ισχυρή Αντιφλεγμονώδης
και Αντικνησμώδης δράση
Αποτελεσματικότητα στην αντιμετώπιση
της Εξωτερικής Ωτίτιδας
Επιλεγμένα έκδοχα
Διάχυση & Διείσδυση δραστικής ουσίας
στο σημείο της φλεγμονής

39./4+!4

Επαφή σε όλα τα σημεία της αλλοίωσης
(εξωτερικός ακουστικός πόρος)

ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: SYNALAR OTIC ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε ml διαλύματος περιέχει: Fluocinolone acetonide 0,25mg, Neomycin (as base) 3,50mg, Polymyxin B (as base) 10.000 I.U.,
Fluocinolone acetonide: C26H32F2O7, 21-(acetyloxy)-6α, 9-diﬂuoro-11β-hydroxy-16α,17-[(1-methylethylidene)bis(oxy)]pregna-1,4-diene-3,20-dione, Neomycin sulfate: C23H46N6O13.xH2SO4o-2,6-diamino-2,6-dideoxy-D-D-glucopyranosyl-(1->4)-o-(o2,6-diamino—2,6-dideoxy-β-Lidopryanosyl-(1->3)-β-D-ribofuranosyl)-(1->5)-(2-deoxy-D-streptamine)sulfate, Polymyxin B sulfate: C56H98N16O13, 2,5(H2SO4) Αντενδείξεις: Το SYNALAR OTIC προορίζεται για τοπική χρήση μόνο. Πριν από τη χορήγηση
συνιστάται ο καθαρισμός του έξω ακουστικού πόρου, που πρέπει να είναι στεγνός και στη συνέχεια εφαρμόζεται το διάλυμα στην πάσχουσα περιοχή, είτε με σταγονόμετρο, είτε με ένα βύσμα βάμβακα εμποτισμένο με διάλυμα που τοποθετείτε
στον έξω ακουστικό πόρο. Η συνιστώμενη δοσολογία είναι 3-4 σταγόνες, 2-4 φορές την ημέρα, ή ανάλογα με τις ανάγκες του ασθενή. Συνιστάται, οι σταγόνες προτού χορηγηθούν να θερμαίνονται στη θερμοκρασία του σώματος για να αποφευχθεί
η θερμική διέγερση της αίθουσας. ΓΥΡΙΣΤΕ ΤΟ ΠΑΝΩ ΜΕΡΟΣ ΤΟΥ ΛΕΥΚΟΥ ΚΑΛΥΜΑΤΟΣ ΔΕΞΙΑ ΚΑΙ ΑΡΙΣΤΕΡΑ ΜΕΧΡΙ ΝΑ ΚΟΠΕΙ. Υπερευαισθησία σ’ ένα από τα συστατικά του φαρμάκου. Διάτρηση του τυμπάνου τραυματικής ή φλεγμονώδους
αιτιολογίας. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Πρέπει να εξετάζεται η κατάσταση του τυμπάνου πριν από τη χρήση του φαρμάκου. Το SYNALAR OTIC πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε άτομα με διάτρηση του
κοίλου του τυμπάνου ή σε άτομα που πάσχουν από χρόνια ωτίτιδα. Εάν η τοπική λοίμωξη συνεχίζεται ή επιδεινώνεται πρέπει να χορηγηθεί η κατάλληλη συστηματική αντιβακτηριδιακή
θεραπεία σύμφωνα με τα τεστ ευαισθησίας. Όπως και με όλα τα σκευάσματα που περιέχουν αντιμικροβιακούς παράγοντες, η παρατεταμένη χρήση δυνατόν να προκαλέσει υπερανάπτυξη Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
μη ευαίσθητων μικροοργανισμών, οπότε και συνιστάται η εφαρμογή της κατάλληλης θεραπείας. Λόγω του ότι η polymyxin B sulfate είναι ωτοτοξικός αντιμικροβιακός παράγοντας δεν
Αναφέρετε
πρέπει να χρησιμοποιείται πέραν των 10 ημερών άνευ ιατρικής παρακολουθήσεως. Βασική Σύσταση: Να μην γίνεται χρήση τοπικών κορτικοστεροειδών πέραν των τριών εβδομάδων
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
χωρίς επανεξέταση του αρρώστου από τον ειδικό γιατρό. Πρέπει να αποφεύγεται η μακρόχρονη χρήση στα παιδιά. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σπάνια φαινόμενα δερματικής αλλεργίας
ΟΛΑ τα φάρμακα
οφειλόμενα στα αντιβιοτικά. Σε χρήση διάτρητου τυμπάνου, υπάρχει κίνδυνος αιθουσαίας και κοχλιακής τοξικότητας. Η θεραπεία πρέπει να γίνεται μόνο με την παρακολούθηση ιατρού
Συμπληρώνοντας την « ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
λόγω κινδύνου ανάπτυξης ωτομυκώσεως. Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας: Μινέρβα φαρμακευτική α.ε., Κηφισού 132, 12131 Αθήνα Τηλ.: (210) 5702199.

Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλείσθε όπως επικοινωνήσετε με την εταιρεία.

Λ. Κηφισού 132, 121 31 Αθήνα
T . 210 5702199, F. 210 5728 215
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4η Περίπτωση

ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ ΑΚΟΗΣ &
ΑΥΤΙΩΝ
Μια νεαρή κυρία θέλει μια προστασία των αυτιών από θορύβους

Ο διάλογος με τον πελάτη μπορεί να
είναι:
«Θα ήθελα μια προστασία των αυτιών
κατά του θορύβου.»
«Για τι είδους χρήση;»
«Για την εργασία μου στη βιβλιοθήκη. «
«Έχετε χρησιμοποιήσει ποτέ κάτι τέτοιο; «
«Είχα τα βύσματα αφρού, αλλά με ενοχλούν και δεν μπορώ να τα χρησιμοποιήσω. «
«Μερικές φορές χρειάζεται αρκετές δοκιμές πριν να βρείτε το σωστό. Θα σας
δείξω ένα μοντέλο από σιλικόνη.»
²ÂØÍÊÌ®ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÓÏØ
αυτιού που απευθύνονται στο κοινό είναι κυρίως το λάτεξ, η σιλικόνη, το κερί
και προορίζονται για την προστασία του
αυτιού:
Από τους θορύβους
Οι βλαβερές συνέπειες του θορύβου
στην ακοή, αλλά και γενικότερα στη
ψυχική και σωματική υγεία του ατόμου, είναι γνωστή. Η ευρωπαϊκή οδηÈ¾Â$&Æ¾ÎÂÊÍÏÁÒÊÂÒÆÒØuÃÏØλές και καθοδήγηση γι’ αυτό το σκοπό.
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÓÏØÂØÓÊÏÁÌÂÓ®
του θορύβου που απευθύνονται στο κοινό, επιτρέπουν την απόσβεση του θορύβου μεταξύ 18-37 (dB). Οι θόρυβοι της
καθημερινής ζωής (στην πλειοψηφία μεταξύ 30 και 60 dB) είναι η συζήτηση, η
τηλεόραση, το ροχαλητό
Από το νερό
Ο στόχος είναι να περιοριστεί η διείσδυση του νερού μέσα στο κανάλι του αυτιού για διάφορους λόγους: δυσάρεστη
αίσθηση, αποτροπή εξωτερικής ωτίτιδας (το στάσιμο νερό στο αυτί αυξάνει
τον κίνδυνο μόλυνσης). Αυτός ο τύπος
προστασίας δεν ενδείκνυται πάνω από
ένα βάθος 1 μέτρου.
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Α ό τις μεταβολές
Από
β λέ πίεσης
Η διαφορά πίεσης ανάμεσα στο μέσο αυτί
και τον εξωτερικό αέρα (προσγείωση ή
απογείωση αεροπλάνου) ή κατά τη διάρκεια διέλευσης μιας σήραγγας, δημιουργεί μια παραμόρφωση του τυμπάνου
που προκαλεί πόνο.
Από άλλα αίτια
Μερικοί άνθρωποι χρησιμοποιούν ωτασπίδες για να προστατεύσουν τον εαυτό τους από τον αέρα, τη σκόνη, το κρύο.

ΚΩΦΩΣΗ ΚΑΙ ΒΑΡΗΚΟΪΑ
Κώφωση είναι κατάσταση στην οποία η
ικανότητα αντίληψης ηχητικών συχνοτήτων είναι ολικώς αδύνατη.
Βαρηκοΐα είναι η μείωση της ακουστικής ικανότητας. Η βαρηκοΐα μπορεί να
είναι συγγενής, δηλαδή να οφείλεται σε
γενετικά αίτια που αναφέρονται πριν από
τη γέννηση του παιδιού, ή επίκτητη και
μπορεί να εντοπίζεται στο ένα αυτί, ή να
είναι αμφοτερόπλευρη.
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Είδη βαρηκοΐας
³®Ñ×ÏØÎÅÁÏÆ¾ÅÉÃÂÑÉÌÏÜÂÖβαρηκοΐα αγωγιμότητας και νευροαισθητήρια
βαρηκοΐα ÓÉÎÑÐÓÉ ÉÃÍ®ÃÉÆÎÓÏ¾ζεται στο σύστημα αγωγής του ήχου, δηλαδή στις δομές που μεταδίδουν τον ήχο
στον κοχλία του αυτιού.
ØÎ½ÔÕÖ ÉÂÌÏØÒÓÊÌ½ÂÐÍÆÊÂÑÏκύπτει από ωτίτιδες, τραύματα, συσσώρευση κυψελίδας και κακή υγιεινή του
αυτιού εν γένει, φαρμακευτικές αγωγές,
τραύματα, έκθεση σε αρνητικές περιβαλλοντικές συνθήκες.

ΣΥΣΚΕΥΕΣ ΒΑΡΗΚΟΪΑΣ
ÁÏÆ¾ÎÂÊÏÊÃÂÒÊÌ¼Öu¼ÔÏÅÏÊÂÏÌÂÓ®στασης της ακουστικής ικανότητας: η τοποθέτηση ακουστικού βαρηκοΐας και η
τοποθέτηση κοχλιακού εμφυτεύματος
που επιτρέπουν στον παθόντα να βγει
από την κοινωνική απομόνωση που
του επιφέρει η βαρηκοΐα και να ενταχθεί ενεργά στο κοινωνικό σύνολο. 
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öāĈďēĕ
ĊĒĘČĔĂėČĖČĕ
ĊĒĊĐĄĖĖĊėĆĎ
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²¿ÏÖÑÏÎÏuÊÂÌ½ÖÒØÎ®ÎÓÉÒÉÖuÆÓÂËÁÓÏØ
φαρμακοποιού και ασθενή πελάτη, ο πάγκος
εξυπηρέτησης αποτελεί χωρίς καμία αμφιβολία
και με διαφορά, το σημαντικότερο στοιχείο
στο χώρο ενός φαρμακείου, αφού έχει τον
πρωτεύοντα ρόλο, τόσο σε αισθητικό, όσο και
σε λειτουργικό αλλά και σε εμπορικό επίπεδο.
Ο ρόλος του είναι πιο σημαντικός εδώ, παρά σε
οποιοδήποτε άλλο κατάστημα!

ð

ατά το στάδιο της εργονομικής μελέτης ενός φαρμακείου,
όλες οι ερωτήσεις που χρειάζεται ν’ απαντηθούν γύρω
από τον πάγκο εξυπηρέτησης, ουσιαστικά αποτελούν τη βάση για την τελική
διαμόρφωση του χώρου.
Η χωροθέτησή του, το σχήμα, ο αριθμός
θέσεων εργασίας, τα υλικά κατασκευής,
αλλά και τα λειτουργικά του χαρακτηριστικά, είναι τα στοιχεία εκείνα που θα
παίξουν κυρίαρχο ρόλο, τόσο στην τελική
διαμόρφωση του συνολικού χώρου, όσο
και στην αισθητική του, διαμορφώνοντας
έτσι και την ταυτότητα του φαρμακείου.
Ο πάγκος εξυπηρέτησης είναι το σημείο

Από την ομάδα της
ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS,
www.voyatzoglou.gr

που πραγματοποιείται η βασική σχέση
και επικοινωνία του φαρμακοποιού με
τον ασθενή πελάτη.
ÆÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¿ÌÂÊÆuÏÑÊÌ¿Æ¾ÆÅÏ
λοιπόν, εξυπηρετεί πολλές αποστολές:
i Φροντίζει την εμπιστευτικότητα με
τον ασθενή,
i Παρέχει άνεση εργασίας στο προσωπικό,
i Προσφέρει όλα τα απαραίτητα εργαλεία για την εξάσκηση του ρόλου του
φαρμακοποιού, ενώ παράλληλα,
i Αποτελεί και ένα εμπορικό σημείο
προβολής.
Ο καλύτερος τρόπος για τους κατασκευαστές για ν’ ανταποκριθούν σ’ αυτές τις
αναγκαιότητες, χωρίς να ξεπεράσουν τον
προϋπολογισμό της κατασκευής, είναι να
προτείνουν πάγκους έτσι κατασκευασμένους, που να μπορούν στη συνέχεια να
προσαρμόζονται ανά περίπτωση.
ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂuu¼ÖÏÊÒÁÈ×ÑÏÎÆÖÓ®ÒÆÊÖ
είναι η κατασκευή μεμονωμένων ατομικών πάγκων για κάθε θέση εργασίας, γε-

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2014

141

¤  § ´ ¤ § ± ¦ © ¢ ² § ¨ ° ² ¦ ²¢

γονός που διευκολύνει και την επικοινωνία και την εμπιστευτικότητα μεταξύ του
ασθενή και του φαρμακοποιού. Παράλληλα οι μεμονωμένοι ατομικοί πάγκοι διευκολύνουν τις κινήσεις του ατόμου που
εξυπηρετεί, από και προς τον χώρο του
φαρμακοπωλείου (αν πρέπει να προτείνει κάποιο προϊόν συμπληρωματικό),
αλλά και συχνά αν χρειαστεί, εξασφαλίζουν μια πιο στενή επαφή του φαρμακοποιού με τον ασθενή, για το πρόβλημα
υγείας που αντιμετωπίζει ο πελάτης του.
Πάγκοι πολύ ψηλοί, ενιαίοι σε μήκος και

ĉēćĒĐĒăąĖĒėęĠēĒė

με μεγάλο πλάτος, δυσχεραίνουν την επικοινωνία με τον πελάτη, δημιουργώντας
συχνά μια απόμακρη επαφή.
Παράλληλα, ο πάγκος πρέπει να είναι
εργονομικός για την εργασία των υπαλλήλων που περνούν εκεί το μεγαλύτερο μέρος της ημέρας τους και να τους
παρέχει άνεση.
Αξίζει επίσης να επισημάνουμε τη μία και
πιο σημαντική τάση στον τομέα που αφορά τον πάγκο εξυπηρέτησης ενός φαρμακείου και αυτή είναι άμεσα συνδεδεμένη με την ευρύτερη τάση για τη δημιουρ-

γία μεγαλύτερων χώρων που παρατηρείÓÂÊÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
Με αυτό το δεδομένο, η μελέτη ένταξης
του πάγκου στο χώρο γίνεται πιο σύνθετη, πιο εργονομική, όπως και το σχήμα
ÓÏØ¤¾ÒÉÖÉÆÎÍ¿ÈÕuÆÍ¼ÓÉÆËÆÍ¾ÒÒÆται και αφορά το σύστημα των θέσεων
στο χώρο που παρέχουν τα διαφορετικά
είδη εξυπηρέτησης στο φαρμακείο. Καθώς το μέγεθος του καταστήματος μεγαλώνει, έννοιες όπως η υποδοχή, η προσωπική συμβουλή, η συμβουλή ομορφιάς ή διατροφής, μέχρι και η εξυπηρέτηση για το φάρμακο, αποκτούν διακριτούς
ρόλους και χώρους μέσα στο φαρμακείο.
Με αυτό λοιπόν το δεδομένο, οι εκάστοτε
θέσεις εργασίας αποκτούν το δικό τους
σχήμα και λειτουργικό χαρακτηριστικό,
ώστε να μεγιστοποιήσουν την απόδοση
της εξυπηρέτησης του πελάτη.
Ο κατασκευαστής λοιπόν θα πρέπει να
προτείνει τον κατάλληλο πάγκο εξυπηρέτησης, που από την εμπειρία του έχει
διαπιστώσει ότι λειτουργεί καλύτερα και
ανταποκρίνεται σ’ όλες τις απαιτήσεις του
σύγχρονου εμπορίου και των παρεχομένων υπηρεσιών προς τον πελάτη, σε
συνδυασμό πάντα με τις ιδιαίτερες ανάγκες του φαρμακοποιού. 
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Η Π Ρ Ο ΤΑ Σ Η
ΤΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
Ο ΠΑΓΚΟΣ ΥΠΟΔΟΧΗΣ,
ΜΙΑ ΝΕΑ ΤΑΣΗ ΣΤΗΝ
ΕΞΥΠΗΡΕΤΗΣΗ ΤΟΥ ΠΕΛΑΤΗ
Είναι απαραίτητο και ιδανικό πλέον, σε ορισμένα μεγάλα φαρμακεία
που υπάρχει χώρος, να προταθεί
παράλληλα και ένας πάγκος υποδοχής αμέσως μετά την είσοδο του
πελάτη στο κατάστημα.
Η υποδοχή είναι μια πολύ σημαντική υπηρεσία στο σύγχρονο εμπόριο. Ιδιαίτερα τα φαρμακεία που διαθέτουν άτομα ειδικά για την προώθηση των καλλυντικών ή των παραφαρμάκων, αυτά πρέπει να στέκονται πίσω από ένα πάγκο υποδοχής κοντά στο χώρο που εξυπηρετούν. Ακόμη και να μην υπάρχει
ανάγκη από τον πελάτη που μπαίνει, να αγοράσει παραφαρμακευτικά προϊόντα, ένα " καλημέρα και
καλώς ήρθατε στο φαρμακείο μας"
ή ένα "ευχαριστούμε που μας επισκεφτήκατε" στον αποχαιρετισμό,
με το κατάλληλο χαμόγελο, είναι
πολύ σημαντικό να γίνεται απ' αυτόν τον πάγκο υποδοχής. Παράλληλα αυτός ο πάγκος μπορεί να εξυπηρετεί και σαν γρήγορο ταμείο, για
όλα τα προϊόντα που βρίσκονται στο
χώρο του φαρμακοπωλείου.
Σημαντικό επίσης είναι, το άτομο
που είναι στην υποδοχή, να φροντίζει να κατευθύνει τους πελάτες
στο ανάλογο τμήμα ή στην ανάλογη ραφιέρα με την κατηγορία των
προϊόντων που αναζητά, για γρήγορη εξυπηρέτηση.
Παράδειγμα μπροστά σε έναν ηλικιωμένο, μπορεί να του πάρει τη
συνταγή, να τον συνοδεύσει σε ένα
κάθισμα, για να μην περιμένει όρθιος, και να τον οδηγήσει όταν έρθει η σειρά του στον πάγκο για την
εκτέλεση της συνταγής του.
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²ÊuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÓÏØÖ
πελάτες του, εκμεταλλευόμενο τις υπηρεσίες που
μπορεί να του διαθέσει ένα καλά οργανωμένο
δίκτυο;
Πώς μπορεί να διαφοροποιηθεί από τα υπόλοιπα
μεμονωμένα φαρμακεία;
Ανακαλύψτε τα παρακάτω...

«èĐČĉĔĐąąĔćēĂćĒēąĂćąčĐĉĞĐĒĔ
èĐČĉĔĐąąĔąĎēčĀĂćąčĐĉĉĀďďĒėĔ
Αφρικανικό Ρητό

è

ν ήθελα να περιγράψω με δύο
λόγια το σκεπτικό κάτω από το
οποίο κάποιο φαρμακείο αποφασίζει την ένταξη του ή όχι
σε ένα δίκτυο, είναι αυτό το ρητό. Όπως
είδατε, η προέλευση αυτού του ρητού είναι η Αφρική, και αναφέρεται σε όσους
επιθυμούν να διασχίσουν τις μεγάλες και
αχανείς εκτάσεις της. Με λίγα λόγια προειδοποιεί τους «οδοιπόρους» ότι μόνοι
τους σίγουρα θα τρέξουν γρηγορότερα,
αν πάνε όμως με άλλους θα αντέξουν
περισσότερο. Και αυτό ακριβώς πρέπει
να κάνει το σύγχρονο φαρμακείο: «Να
αντέξει περισσότερο και να φτάσει μακρύτερα».

Από τον ΘΑΝΟ ΧΑΤΖΗΓΑΛΑΝΗ,
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή
του δικτύου φαρμακείων
ADVANCE PHARMACIES SA

Ένταξη λοιπόν σε ένα δίκτυο σημαίνει καταρχήν ένταξη σε μία ομάδα. Μία
ομάδα που πέρα από τις υπηρεσίες που
θα μοιράζεται, θα παρέχει στα μέλη της
υποστήριξη και «εργαλεία» που θα του
δίνουν την δυνατότητα να ανταπεξέλθει
σε όλες αυτές τις αλλαγές που συμβαίνουν, αλλά και σε όσες αλλαγές πρόκειται να έρθουν.

Ένα δίκτυο για να λειτουργήσει όμως
σωστά, πρώτα από όλα πρέπει τα μέλη
του να έχουν κοινό όραμα και σκοπό.
Από την εμπειρία μου στο χώρο αυτό
¼×ÕÒØuÆÑ®ÎÆÊ¼ÎÂÑ®ÈuÂ²ÂÅ¾κτυα που «Πάνε Μακριά» είναι εκείνα
που δημιουργήθηκαν με σκοπό να παÑ¼×ÏØÎÒÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½¤±§ °²¤±¢
και όχι εκείνα που δημιουργήθηκαν για
να «δουλεύουν λιγότερο» ή να «εξοικονομούν» πόρους και κέρδη τα μέλη τους.

Μια γρήγορη αναφορά στις
ανάγκες του σύγχρονου
καταναλωτή
h ´®²¯®°¨¨³§¹¬·¬¼°q¢¼
Όλοι έχουμε διαπιστώσει πλέον ότι ο
πελάτης ρωτάει, συγκρίνει και αποφασίζει, έχοντας στο νου του να αγοράσει αυτό που θέλει στην καλύτερη
δυνατή τιμή.
h ´®²¯®°¨¬´¯q¢·»¸¯
Ο πελάτης του φαρμακείου θέλει
να γνωρίζει πριν επιλέξει, θέλει να
ενημερώνεται για θέματα υγείας και
ομορφιάς, πολύ πριν επισκεφθεί το
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÁuÇÕÎÂuÆ¼ÑÆØÎÂÏØ
¼×ÆÊÅÊÆËÂ×ÔÆ¾ÒÓÉÎÂÍÍ¾Â ÓÏ
των πελατών έχουν προαποφασίσει
το τι θέλουν να αγοράσουν πριν επισκεφθούν το φαρμακείο τους.
h ´®²¯®°¨²¨³§¹¬·¯¬±¾{¯·¢¹¯¸¯
 ²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï½ÓÂÎÌÂÊÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖ×Ðρος πάνω από όλα συμβουλής και
προσωπικής εξυπηρέτησης. Όμως
ο πελάτης πλέον θέλει το κάτι παραπάνω. Θέλει να «εισπράττει» συνεχώς την αίσθηση ότι ο φαρμακοποιός και το προσωπικό του φαρμακείου βρίσκονται δίπλα του, δίνοντας του
«ολοκληρωμένες» λύσεις και προτάσεις που περιλαμβάνουν μια ευρύτερη γκάμα θεμάτων που αφορούν την
καθημερινή του υγεία και την πρόληψη (π.χ. διατροφή, κάπνισμα κλπ).
h ´®²¯®°¨¨´¬§·¬¸¯e¢±¾{´»´Í
αγορών.
Με τη λέξη «έξυπνες», αναφέρουμε τις αγορές σε προϊόντα με ειδικές
ÑÏÒÇÏÑ¼Ö  ÅÐÑÏ ÏÍØÒØÒÌÆØÂÒ¾ÆÖÌÍ ¤¾ÒÉÖe¼ËØÎÆÖkÂÈÏÑ¼Ö
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είναι οι αγορές που προσφέρουν δυνατότητες συμμετοχής σε διαγωνισμούς, δίνουν δώρα και γενικά προνόμια, που δεν δίνει μια απλή αγορά
ενός προϊόντος, σε καλύτερη τιμή.
Αναμφίβολα όλοι σας έχετε διαπιστώσει τα παραπάνω, μία ή περισσότερες
φορές. Και είμαι σίγουρος ότι όλοι σας
προσπαθείτε, με όποιες δυνάμεις έχετε, να προσφέρετε ότι καλύτερο στον
πελάτη σας. Ένα οργανωμένο δίκτυο
όμως, φροντίζει μέσω των υπηρεσιών του όλα αυτά να γίνουν πιο οργανωμένα, πιο εύκολα για σας, αλλά και
πιο αποτελεσματικά.

áĐąĈăĎĖėĒćčą
ĐąďĉčĖĒėēćĂĕĉč

Αναλύοντας τις ιδιαιτερότητες
ενός δικτύου

ĞěĔĕěĕĖĀ

Ξεκινώντας από την παροχή καλύτερων τιμών στον καταναλωτή. Ένα δίκτυο μέσω κεντρικών συνεργασιών και
χρησιμοποιώντας τη δύναμη και τον όγκο
των μελών του, μπορεί να διαπραγματευτεί καλύτερες τιμές αγοράς (μέσω
ομαδικών αγορών ή κεντρικών συμφωνιών). Αυτό όμως μπορεί να το κάνει και ένα μεμονωμένο φαρμακείο ή
uÂÙ¾ÂÎÆÎÕÔÏÁÎÌÂÊÂÈÏÑ®ÒÏØÎuÆγάλη ποσότητα.

ēĠĖąąĞĞďą

²ÂÒÉuÆ¾ÂÏØÅÊÂÇÏÑÏÏÊÆ¾ÓÂÊÓÏÇÂÑμακείο του δικτύου από τα υπόλοιπα είναι δύο :
Â ÓÏ¿ÓÊÅÆÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÂÈÏÑ®ÒÆÊuÆγάλη ποσότητα ή να αναγκαστεί να
μπει σε διαδικασία συνεργασίας με
άλλα «γνωστά» φαρμακεία
Ã ÓÏ¿ÓÊÓÏÅ¾ÌÓØÏÌÂÊÓÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂ
στελέχη του, τού διασφαλίζουν οργανωμένη επικοινωνία των προσφορών
που διαθέτει το φαρμακείο, μέσω εργαλείων που έχουν ήδη αναπτύξει
(έντυπης και ηλεκτρονικής μορφής,
υλικά σήμανσης φαρμακείου, ραδιοφωνικά μηνύματα και καταχωρήÒÆÊÖÒÆ©©¤ÌÍ 
Έτσι μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα της
παροχής της προσφοράς, αφού αυτή
δεν επικοινωνείται πλέον μόνο στους
υπάρχοντες πελάτες, αλλά σε όλους
όσους ακούσουν ή διαβάσουν το μήνυμα.
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Ενημέρωση καταναλωτή. Πέρα από την
παραπάνω περίπτωση ενημέρωσης του
καταναλωτή για προσφορές ή άλλες εκπτώσεις, υπάρχει πλέον ενδεδειγμένη
ανάγκη το φαρμακείο να δίνει την πρόσβαση στον πελάτη του να ενημερώνεται για θέματα υγείας και ομορφιάς, καθώς και για τα προϊόντα που υπάρχουν
στο φαρμακείο και καλύπτουν τις ανάγκες του.

ēāĉčĖąāďċ
ĖĒėĐąāęĒėĐ
ĎĒčĐĞĞēąą
ĎąčĕĎĒĞ
²ÂuÆuÏÎÕu¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÊÖÆÑÊÒÒ¿τερες φορές εφαρμόζουν λύσεις όπως:
οθόνες μηνυμάτων, παροχή εντύπων
από εταιρίες, εκτύπωση και δημιουργία
ενημερωτικού υλικού που οι ίδιοι ετοιu®ÙÏØÎ²ÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÇÏÑ¼ÖÅÆÎÆ¾ναι γνώστες του περιεχομένου των διαφημίσεων που «παίζουν» στις οθόνες ή
των περιεχομένων στα έντυπα που διανέμουν και που κατά κύριο ρόλο είναι
διαφημιστικά εταιρειών.
Η διαφορά με τα φαρμακεία που ανήκουν σε ένα δίκτυο στον τομέα αυτό είÎÂÊuÆÈ®ÍÉ²ÂÒÕÒÓ®ÏÑÈÂÎÕu¼ÎÂÅ¾κτυα παρέχουν στα μέλη τους σε τακτά
χρονικά διαστήματα, πλήρες ενημερωτικό υλικό για τον καταναλωτή, όπως περιοδικό και ειδικούς οδηγούς, ενημέρωση
μέσω Portal και sites, δίκτυο Οθονών με
κεντρική διαχείριση και άλλα πολλά ερ-
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ÈÂÍÆ¾ÂÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ ÉuÂÎÓÊÌ½Æ¾ÒÉÖ
διαφορά είναι ότι το φαρμακείο-μέλος
μπορεί να γνωρίζει πολύ πριν το περιεχόμενο και τα άρθρα αυτών των εργαλείων, καθώς και το προϊοντικό μείγμα που
θα προβάλλεται, και αντίστοιχα να οργανώνει την επικοινωνία του και το προϊοντικό του μείγμα, μετατρέποντας έτσι την
ενημέρωση σε πώληση.
Εξυπηρέτηση καταναλωτή. Η ανάγκη
του καταναλωτή για καλύτερη και ποιοτικότερη εξυπηρέτηση έχει αναδειχθεί
πλέον σε ιδιαίτερα σημαντική. Ο καταναλωτής επισκεπτόμενος όλο και περισσότερα καταστήματα διαφορετικών ειδικοτήτων (εταιρίες κινητής τηλεφωνίας, καταστήματα ηλεκτρονικών ειδών, ακόμα
και εστιατόρια και καφέ), έχει «εκπαιδευτεί» πλέον στο να αξιολογεί την σωστή και ποιοτική εξυπηρέτηση και φυσικά έχει ανεβάσει τον πήχη των προσωπικών του απαιτήσεων.
Μπροστά σε αυτήν την πραγματικότητα
το φαρμακείο καλείται με όσα μέσα διαθέτει, να εξυπηρετεί όσο το δυνατόν καλύτερα τον πελάτη του, ανατρέχοντας ως
επί το πλείστον σε εκπαιδεύσεις που διοργανώνουν εταιρίες. Όμως δυστυχώς
δεν είναι τόσο απλό. Οι μεμονωμένες ή
διάσπαρτες εκπαιδεύσεις δεν διασφαλίζουν πάντα την επιτυχημένη εφαρμογή
στην καθημερινότητα σε θέματα εξυπηρέτησης, αφού δεν γίνονται με βάση τις
ανάγκες του κάθε φαρμακείου και κυρίως δεν δημιουργούν τις κατάλληλες συνθήκες παρακολούθησης και εφαρμογής
στην πράξη (Coaching)
Coaching)) των όσων ειπώθηκαν κατά τη διάρκεια της εκπαίδευσης.
²ÂÅ¾ÌÓØÂuÏÑÏÁÎÌÂÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎ
μέσω συνεργασιών με εξειδικευμένες
εταιρίες, τακτικά ολοκληρωμένα προγράμματα εκπαίδευσης που αφορούν
ποιότητα εξυπηρέτησης ή ειδικά θέματα υγείας και στη συνέχεια με τις εξατομικευμένες επισκέψεις των επιχειρηματικών συμβούλων που διαθέτουν φροντίζουν:
i Να προσαρμόσουν το εκπαιδευτικό
περιεχόμενο στις ανάγκες του κάθε
μέλους
i Να διασφαλίσουν με ποιοτικούς ελέγχους την εφαρμογή του περιεχομένου

¤  § ´ ¤ § ± ¦ © ¢ ² § ¨ ° ² ¦ ²¢

της εκπαίδευσης από τα στελέχη των
φαρμακείων
i Να μεταφέρουν παραδείγματα και
παρατηρήσεις, διασφαλίζοντας έτσι
τη μέγιστη αποτελεσματικότητα και
εφαρμογή των εκπαιδεύσεων αυτών
²ÂÅ¾ÌÓØÂÆ¾ÒÉÖuÏÑÏÁÎÌÂÊÒØÎ®πτουν συνεργασίες με άλλα δίκτυα υγείας (διατροφολόγους, διαγνωστικά κέντρα κλπ), παρέχοντας στους πελάτες
των φαρμακείων τους τη δυνατότητα,
είτε να ενημερωθούν πληρέστερα στο
χώρο του φαρμακείου από τον εξειδικευμένο συνεργάτη, είτε δίνοντας τους τη
δυνατότητα παροχής καλύτερων τιμών
για εξειδικευμένες εξετάσεις. Με αυτόν
τον τρόπο το φαρμακείο του δικτύου παρέχει στον πελάτη του προσωπική φροντίδα, ολοκληρωμένη ενημέρωση αλλά
και εξειδικευμένη στήριξη και βοήθεια
από ειδικούς. Όλα αυτά αναβαθμίζουν
την ποιότητα εξυπηρέτησης των φαρμακείων του δικτύου, ενώ παράλληλα
αναδεικνύουν τον συμβουλευτικό και
επιστημονικό ρόλο του φαρμακοποιού.
Έξυπνες αγορές. ÁuÇÕÎÂuÆÑ¿ÒÇÂτη μελέτη που δημοσιοποιήθηκε από το
§ÎÒÓÊÓÏÁÓÏØ¶ÑÆØÎÂÖÊÂÎÆuÏÑ¾ÏØ¨ÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌÐÎ¢ÈÂÔÐÎ §¤¨¢ Ï¶ÍÍÉνας καταναλωτής αποκτά νέες συνήθειες και γίνεται ολοένα πιο ενεργός, έξυπνος και προδραστικός στις αγορές του.
¤ÊÍ¼ÈÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÑÏÚ¿ÎÓÂÊÅÊÕÓÊκής ετικέτας και προσπαθεί με έξυπνες
λύσεις να εξοικονομήσει χρήματα, «κυνηγώντας» περισσότερο τις προσφορές
και επιλέγοντας μεγαλύτερες συσκευασίες ή επιπλέον προνόμια.
Μιλώντας για προνόμια και προσφορές,
ο νους όλων μας πάει στα συστήματα πιστότητας (CRM) μέσω Κάρτας Πελάτη.
Πολλά φαρμακεία πλέον έχουν ήδη ξεκινήσει τέτοιου είδους προσπάθειες, αλλά
δυστυχώς οι δυνατότητες που έχουν κυρίως βάσει των νομικών διατάξεων
Æ¾ÎÂÊÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖ ÓÏÒÉuÆ¾ÏÂØÓ¿
τα δίκτυα έχουν τη δυνατότητα να λειτουργήσουν πολύ πιο δραστικά.
Έτσι τα περισσότερα δίκτυα έχουν αναπτύξει προς όφελος των μελών τους:
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i Οργανωμένη διαδικασία έκδοσης
κάρτας (με ειδική αίτηση)
i ØÒÓ½uÂÓÂÒØÍÍÏÈ½Ö¿ÎÓÕÎÏØÂρακολουθούνται από ειδικά προγράμματα CRM
i Ανανέωση των προσφορών και των
εκπτώσεων σε τακτά χρονικά διαστήματα
i Οργανωμένη μορφή επικοινωνίας
με τον πελάτη μέσω εντύπων, μέσω
direct mail και sms αλλά και μέσω
ευρύτερης διαφήμισης.
i ØÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖuÆ®ÍÍÂÅ¾ÌÓØÂuÆÒÌÏπό την παροχή ειδικών προνομίων
(δωρεάν εξετάσεις, προνομιακές τιμές σε άλλες υπηρεσίες)
i Μηχανισμούς υποστήριξης διαγωνισμών που προσφέρουν δώρα στους
πελάτες
¤ÊÑÏÒÔ¼ÓÕÖÏÑÊÒu¼ÎÂÅ¾ÌÓØÂ¼×ÏØÎ
ήδη προχωρήσει στην ανάπτυξη προϊόντων ιδιωτικής ετικέτας. Με αυτό τον
τρόπο παρέχουν στους πελάτες των φαρμακείων Value GPS money προϊόντα, ενώ
παράλληλα μεγιστοποιούν την κερδοφορία τους, αυξάνουν την πιστότητα του πελάτη τους και βέβαια διαφοροποιούνται
από τα υπόλοιπα φαρμακεία.
µÇÉÒÂÓÆÍÆØÓÂ¾Ï ÂÍÍ®ÏÍÁÒÉuÂÎÓÊκό κατά τη γνώμη μου, κάτι που μόνο
ένα δίκτυο μπορεί να εξασφαλίσει στα
φαρμακεία – μέλη του και κατ’ επέκταση
ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÂØÓÐÎ²ÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂ
ενταχθούν σε ένα ευρύτερο σύνολο καταστημάτων μέσω συνεργασιών με άλλα
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δίκτυα λιανικής, προσελκύοντας αφενός νέους πελάτες από αυτά και αφετέρου προσφέροντας στους υπάρχοντες
πελάτες τους τη δυνατότητα πρόσβασης
σε προνόμια άλλων δικτύων.
Ολοκληρώνοντας το άρθρο αυτό δεν
μπορώ να μην κάνω και μια γρήγορη
αναφορά στα οφέλη που έχει το φαρμακείο ενός δικτύου σε τομείς καθημερινής οργάνωσης και που είναι κυρίως
:
.BSLFUJOH1MBOÂ¿ÆËÆÊ
Marketing Plan από εξειi #VTJOFTT.BSLFUJOH1MBOÂ¿ÆËÆÊ
δικευμένους συνεργάτες
i ¤ÊÌ¿ÎÂ ÏÑÆ¾ÂÖ ÓÏØ ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
μέσω ενημερωμένων βάσεων και
αναλυτικών reports
i ¢ÎÂÈÎÕÑÊÒÊu¿ÓÉÓÂu¼ÒÕÆÎÊÂ¾ÂÖ¤ÓÂÊÑÊÌ½Ö²ÂØÓ¿ÓÉÓÂÖ
i ¤ÊÌ¿ÎÂÂÈÏÑ®Öu¼ÒÂÂ¿ÒØÎÏÍÊÌ®
στατιστικά στοιχεία
i ÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÑÏÒÕÊÌÏÁu¼ÒÕÆËÆÊÅÊκευμένων συμβούλων που ασχολούνται με το κάθε φαρμακείο ξεχωριστά
Οι αναγνώστες άρθρων αυτού του τύπου
έχουν σίγουρα επιχειρηματικές ανησυχίες. Όχι μόνο σχετικά με το πως μπορούν
να διαφοροποιήσουν το φαρμακείο τους
έναντι των υπολοίπων, αλλά και για το
πως μπορούν να παρέχουν «περισσότεÑÂkÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÖ Æ¿ÍÏØÖÆÒ®Ö
λοιπόν προτείνω να έρθετε σε επαφή με
τα υφιστάμενα δίκτυα φαρμακείων, αξιολογώντας τις προσφερόμενες υπηρεσίες αλλά κυρίως αξιολογώντας το όραμα
και τον σκοπό που υπηρετούν. 
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¾¶®ÈÐÄÅÀÐy®¼ÅÊÀÐ·²Ã¾²¼¶®Ç¿ÐÐ
ÅÀÐ¼¿²¾¶ÐÁºÀÐ¸³¾Â¿Â ÄÊ
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ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ

´¼ÁÂÇ±À¸ÊàÅÂÉÈ»Ç¼¾®ÊàÁ®Åº¸¼¸Ê
«±ͻ±Á¯¸²ͻ³¦®¯ͽ¶Á «±ͻ±Á¸ͽ´§ͻ¯ͽ¶Á
¸¬¬ͼ¬µ³·¼Á13%*
10%*

10à{¼´¹»À¼Í±À¸ÁÂà
{°¾ÇÌÂà´ÅÀ´¾¸°ÉÁ
ͽ ͽͽͽàÇÂËÂ¼à
ÅÇ´ÊàÃÅÂÁÂÀ°ÉÁ
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s²¬Á¶¬Á°¨¶¯º¯Á³²Á¯ͻ¯¨ͺÁµ¦´·ͺÁº·¼Á͵²³º«·¼ Á³¾·¹½·¼Ä¼ªÁÂ³Íͻº·ÁͽàͽÁ§Áͻº·Ápharmaplus.grÍ

ΚΑΛΟΚΑΙΡΙΝΑ
ΠΡΟΝΟΜΙΑ:
30% ΕΚΠΤΩΣΗ
& ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ 7€
Αποκτήστε την αγαπημένη σας αντηλιακή κρέμα προσώπου
με έκπτωση 30%* και κερδίστε δωροεπιταγή αξίας 7€**
για την αγορά αντηλιακής προστασίας για το σώμα ή το παιδί.
2 Μαΐου 2014 - 14 Ιουνίου 2014

¾¶ÐÅ¹ÐÉÃÄ¹ÐÅ¹ÈÐ

*Ισχύει σε επιλεγμένα προϊόντα αντηλιακής προστασίας για το πρόσωπο.
**Κερδίζετε ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ αξίας 7€, την οποία θα μπορείτε να εξαργυρώσετε στις επόμενες αγορές
σας μέχρι 30 Ιουλίου 2014, σε επιλεγμένα προϊόντα αντηλιακής προστασίας για το σώμα ή το παιδί των
εταιρειών που συμμετέχουν.
Η ΠΡΟΣΦΟΡΑ ΔΕΝ ΙΣΧΥΕΙ ΣΥΝΔΥΑΣΤΙΚΑ ΜΕ ΑΛΛΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ.
ΕΞΑΙΡΟΥΝΤΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΥΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ.

zwÍÍzÍmÍv~ÍzwÍmÍzx~Íu~ÍmÍv~ÍwzÍ
vÍ mÍ Í z~Í ̤Í Í Í Í mÍ v~Í Í Í uÍ zÍ
mÍ zÍ zxÍ mÍ &xÍ Í zxÍ .*31Í !0"Í mÍ u~Í +0)#2',%Í Í #z~
-E>OJ>à-LUSà ß Ð-µ¯ÈÐ¸®²ÈÐ²Ã®¿²È Ð z Ð ÐÐÐ}²º²¿®²ÐÅÅº¼È ÐÐÐÐ ÐFÐÐÐ ÐÐNF?PK?NJSQJ?TGNF?PK AMK Ðwww.pharmaplus.gr
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éĘĒăĖėĊ
ėČđ÷éøéëëðñöúîúé
ėČĕēāĉĆĕĖĆĕ
éĒĎēĐğĈČĖČìĎćĔāćĊĘĖČďĆĎñĔĎėĎďă
Μα γιατί πάνε
όλοι οι πελάτες
σ'αυτήν;
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«Για να είναι ευχαριστημένοι οι άνθρωποι με τη
δουλειά τους, χρειάζονται 3 πράγματα: Πρέπει
να τους ταιριάζει, πρέπει να μην εργάζονται
πολύ περισσότερο απ’ όσο πρέπει και πρέπει να
αισθάνονται ότι είναι επιτυχημένοι σ’ αυτή»
John Ruskin

ø

ε κάθε σύγγραμμα που αναφέρεται σε μεθόδους αύξησης της παραγωγικότητας, τα
πρώτα και κυρίαρχα ερωτήματα που μπαίνουν, πριν από το οτιδήποτε είναι:
9
¤¾ÎÂÊÏÊ®ÎÔÑÕÏ¾uÏØÆØ×ÂÑÊÒÓÉu¼νοι από τη δουλειά τους;
9
Έχουν σαφή και ξεκάθαρη άποψη το
τι και ποιος είναι ο στόχος της επιχείρησης;
9ØuuÆÓ¼×ÏØÎÒÓÏ¿ÑÂuÂÓÉÖÆÊ×Æ¾ρησης;
¤ÑÕÓÉuÂÓÊÌ®ÏØÑÊÎÙÉÓ½ÒÏØuÆÓÉÎ
αύξηση της παραγωγικότητας, πρέπει να
απαντηθούν από τον ηγέτη της ομάδας.

Από τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ,
Φαρμακοποιό

Ας πάρουμε όμως τα πράγματα από
την αρχή. Οι άνθρωποι για να φθάσουν
στο μέγιστο της απόδοσης τους πρέπει
να αγαπούν αυτό που κάνουν και να
αντλούν ευχαρίστηση από την εκτέλεση
του. Η λέξη motive (κίνητρο) και η λέξη
emotion (συναίσθημα), έχουν την ίδια
λατινική ρίζα, το motere που σημαίνει
eÌÊÎÐk²ÂÒØÎÂÊÒÔ½uÂÓÂÆ¾ÎÂÊÏØÒÊÂÒÓÊκά αυτά που μας παρακινούν, που μας
ωθούν προς επίτευξη των στόχων μας.
¤¾ÎÂÊÓÂeÌÂÁÒÊuÂkÏØuÂÖÆÎÆÑÈÏÏÊούν, ενώ τα κίνητρα με τη σειρά τους,
είναι αυτά που διαμορφώνουν τον τρόπο με τον οποίο αντιλαμβανόμαστε τα
πράγματα, που δίνουν μορφή στις πράξεις μας.
²ÂuÆÈ®ÍÂ¼ÑÈÂÓÕÎÂÎÔÑÐÕÎËÆÌÊÎÏÁÎ
από τα μεγάλα συναισθήματα!
¤®ÎÌ®ÏÊÏ½Ì®ÓÊÂ¿ÓÂÊÏ®ÎÕÅÆÎ
είναι σύμφωνο με τη λειτουργία της επιχείρησής μας ή με εμάς τους ίδιους, τότε
πριν ζητήσουμε «αύξηση της παραγω-

γής», οφείλουμε να τα διορθώσουμε.
Ίσως η πιο κάτω ιστορία βοηθήσει στο
να γίνει πιο κατανοητό, πως η αύξηση
της παραγωγής έχει σχέση με τις λέξεις
motive και emotion.
Κάποτε ένας περιπατητής είδε στο δρόμο
του δύο εργάτες που κάτω από τον ήλιο
έσπαγαν πέτρες. Ο ένας βαρύς και ράθυμος με δυσκολία έσπαγε, κοιτάζοντας
συνεχώς το ρολόι πίσω του στο καμπαναριό μιας εκκλησίας. Ο άλλος έσπαγε
πέτρες με μανία, έδειχνε να είναι ακούραστος και χωρίς να σηκώσει το κεφάλι του έσπαγε τη μία πέτρα πίσω από την
®ÍÍÉ²ÏØÖÍÉÒÊ®ÙÆÊÌÂÊÑÕÓ®ÓÏÎÑÐτο «Τι κάνεις εδώ;» Ο πρώτος του απαντά
«Άσε, ρε φίλε, δεν βλέπεις; Μέσα στη ζέστη σπάω πέτρες.» Και συνέχισε να σπάει
με τον ίδιο βαρύ και ράθυμο τρόπο. Πλησιάζει τον δεύτερο και τον ρωτά «Τι κάνεις εδώ;» Αυτός με ένα χαμόγελο, παρά
την κούραση του, σηκώνει το κεφάλι και
του απαντά «Συμμετέχω στο να φτιάξουμε
την ωραιότερη εκκλησία του χωριού μας.»
Ένα λοιπόν πρώτο συμπέρασμα. Ανιχνεύστε πριν ζητήσετε τα «θέλω» της επιχείρησης σας, τα «θέλω» του εργαζόμενου. Με
τον πρώτο εργάτη δεν μπορεί να υπάρξει
αύξηση της παραγωγικότητας, εκτός και
εάν ξαναπιάσετε το νήμα από την αρχή.
ÉÍÂÅ½ÓÏØ×Ó¾ÒÓÆemotion. Ο δεύτερος
έχει το emotion και χρειάζεται το motive.

Πώς επιτυγχάνεται η αύξηση
της παραγωγικότητας;
Η αύξηση της παραγωγικότητας της εργασίας επιτυγχάνεται με:
9 την καλύτερη οργάνωση της,
9 τη βελτίωση του επιπέδου κατάρτισης
των εργαζομένων και βέβαια με,
9 τα κατάλληλα κίνητρα προς τους εργαζομένους.
Ισχυρά κίνητρα είναι: η καλύτερη αμοιβή, τα πριμ παραγωγικότητας και επίτευξης στόχων, το κλίμα σιγουριάς για
την εργασία του, οι καλές συνθήκες εργασίας και ότι άλλο ενισχύει την ύπαρξη
αξιοκρατικών και συμμετοχικών διαδικασιών, στη βάση της φιλοσοφίας ότι η
παραγωγή είναι συλλογική διαδικασία.
Από την πιο πάνω παράγραφο είναι εμφανές ότι το εργασιακό περιβάλλον είναι κυρίαρχο στην αύξηση της παραγωγικότητας.
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Θα ήθελα να σταθώ λίγο στο σημείο των
ÌÂÊÑÐÎ²ÉÎÂuÏÊÃ½ÒÆÌ®ÓÕÓÏØÏÑ¾ÏØ
επιβίωσης. Κανένας άνθρωπος δεν εργάζεται όταν το «τσουκάλι» του δεν είÎÂÊÈÆu®ÓÏ²¿ÓÆÃÍ¼ÆÊu¿ÎÏeÅÏØÍÆÊ®k
και όχι «εργασία». Οι αμοιβές που επιτρέπουν να γεμίζουν τα τσουκάλια τους,
δίνουν το πρώτο κίνητρο στους ανθρώÏØÖ²ÏÅÆÁÓÆÑÏÆ¾ÎÂÊÉÂÒÇ®ÍÆÊÂ¿ÓÊ
ÅÆÎÌÑ¼uÆÓÂÊÉÂu¿ÌÍÆÊÏÖÒ®ÔÉÓÉÖ
απόλυσης πάνω από τα κεφάλια τους.
Να θυμάστε οι άνθρωποι καταξιώνοÎÓÂÊu¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏØÖÉuÊουργώντας συνεχώς, επιζητούν να δημιÏØÑÈÏÁÎÒØÎÆ×ÐÖÐÒÓÆÓÏ¼ÅÂÇÏÖÎÂ
δημιουργούν. Κάντε τους ανθρώπους να
ÎÊÐÔÏØÎÂÇÆÎÓÊÌ®ÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÖÆ¾Ëτε τους με πράξεις πόσο σημαντική είναι
ÉÂÑÏØÒ¾ÂÓÏØÖ²ÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÆ¾ÎÂÊ
εκπληκτικά το πως αυξάνεται η αποτεÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ²¼ÍÏÖÂÎÓÂuÆ¾ÄÓÆÓÏ
παραγόμενο έργο.

Τι γίνεται όμως τη στιγμή του
λάθους και της κριτικής;
Οι επικεφαλείς αντιμετωπίζουν συχνά το
θέμα της παροχής τόσο θετικής όσο και
αρνητικής επαναπληροφόρησηςÂÎÂÓÑÏÇÏÅ¿ÓÉÒÉÖ GFFECBDL ÈÊÂÅÊ®φορες πλευρές της απόδοσης των εργαζομένων. Για προφανείς λόγους, το να
παρέχεις θετική αξιολόγηση και κριτική στον υφιστάμενο, είναι μια διαδικασία που ο καθένας θα μπορούσε να αναλάβει ένθερμα.
Όμως δεν θα μπορούσε να ειπωθεί το
ίδιο και για την παροχή αρνητικής αξιολόγησης και κριτικής. Όλοι αισθανόμαστε άβολα όταν χρειάζεται να δώσουμε άσχημα νέα σε κάποιον εργαζόμενό
μας σχετικά με την απόδοσή του.
Φοβόμαστε μήπως έτσι τον προσβάλλουμε ή δεν είμαστε διατεθειμένοι να
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αντιμετωπίσουμε την αμυντική συμπεριφορά του. Γι’ αυτό το λόγο η αρνητική
κριτική συχνά αποφεύγεται ή αναβάλλεται από τον μάνατζερ και όποτε τελικά γίνεται, δεν οδηγεί συχνά σε θετικά αποτελέσματα για κανέναν από τους δύο. Η
αρνητική κριτική μπορεί όμως να γίνει
αποδεκτή από τον εργαζόμενο όταν είναι αντικειμενική.
Για να γίνουν όλα σωστά στο θέμα της
κριτικής και της αξιολόγησης, τόσο από
την πλευρά του εργοδότη προς τον υφιστάμενο, όσο και αντίστροφα ή ακόμη
και μεταξύ συναδέλφων εργαζομένων,
πρέπει να ακολουθούνται κάποιοι βασικοί κανόνες.

Πώς κάνουμε
εποικοδομητική κριτική;
9 ¤ÊÌÆÎÓÑÕÎ¿uÂÒÓÆÒÆÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖ
συμπεριφορές του άλλου, τις οποίες
περιγράφουμε απλά (έγινε αυτό και
αυτό), αποφεύγοντας να τις αξιολογήσουμε συγχρόνως,
9 Φροντίζουμε να κάνουμε τη συζήτηση με τον άλλο προσωπικά, δίχως την
παρουσία τρίτων, ώστε να μην τον εκθέσουμε,
9 Προσανατολίζουμε την κριτική μας
σε συγκεκριμένα γεγονότα που σχετίζονται με την επίτευξη των στόχων
του άλλου
9 Φροντίζουμε η κριτική (θετική ή αρνητική) να γίνει σε σύντομο χρονικό
διάστημα από τη στιγμή της σχετικής
ενέργειας ή συμπεριφοράς του άλλου,
9 Προσπαθούμε να σιγουρευτούμε ότι
ο συνομιλητής μας κατανόησε το περιεχόμενο της κριτικής που κάνουμε,
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9 Όταν χρειάζεται να κάνουμε αρνητική κριτική, αναφερόμαστε στην ενέργεια και όχι στο πρόσωπο του άλλου
(έγινε αυτό λάθος και όχι εσύ έκανες
αυτό το λάθος).
9 Προσπαθούμε να σιγουρευτούμε ότι
ο συνομιλητής μας έχει τη δυνατότητα να βελτιώσει τα λάθη του ή τη μειωμένη απόδοσή του, ούτως ώστε να
τον βοηθήσουμε αν χρειαστεί.
9 ¤ÊÒÉuÂ¾ÎÆÓÂÊÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ®¿ÓÊ
όταν χρειάζεται να κάνουμε αρνητική κριτική, ξεκινάμε τη συζήτηση τονίζονται αρχικά στον άλλον τα θετικά
του σημεία (θετικά strokes) και στη
συνέχεια αναφερόμαστε σε αρνητικές ενέργειες ή συμπεριφορές.
9 Αντίθετα όταν χρειάζεται να κάνουμε θετική κριτική, αναφερόμαστε απ’
ευθείας στο πρόσωπο του συνομιλητή μας και όχι αόριστα στην ενέργεια
(Μπράβο που εσύ έκανες αυτό καλά
και όχι μπράβο που έγινε αυτό καλά)

Πώς να μετρήσουμε και
να αξιολογήσουμε την
παραγωγικότητα στο
φαρμακείο
Η αύξηση της παραγωγικότητας των συνεργατών μας περνάει από τον εξορθολογισμό του χρόνου που περνάνε στο
CBDLPGGJDFÈÊÂ®ÍÍÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ
PGGJDFÈÊÂ®ÍÍÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ
PGGJDFÈÊÂ®ÍÍÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ
ÈÊÂ®ÍÍÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ ÂÖÌÂÂÖÌÂ
λούμε λοιπόν να είστε πολύ προσεκτικοί στο κόστος της εργασίας που αφιερώνουν για δουλειές όπως, η παραλα-
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βή και ο έλεγχος των παραγγελιών και
η τακτοποίηση τους στα ράφια, καθώς
και η επεξεργασία των συνταγών ή εργασίες στο εργαστήριο που δεν μπορείτε συνεχώς να ελέγχετε.
Πρέπει να ξεκαθαρίσετε ποιος κάνει τι
και πότε, αλλά και με τι κόστος. Αυτό είναι απαραίτητο, ιδιαίτερα σε μικρά φαρμακεία όπου ο υπάλληλος κάνει απ’ όλα.
Αναμφισβήτητα οι γραφειοκρατικές εργασίες είναι πολλές και χρονοβόρες και
αποσπούν παραγωγικές ώρες από όλα
τα άτομα.
Μπορούμε όμως να βρούμε τρόπους καλύτερης οργάνωσης των ως άνω εργασιών, ώστε να υπάρχει όσο το δυνατόν
περισσότερος ελεύθερος χρόνος για την
εξυπηρέτηση των πελατών στον πάγκο.
Ας τονίσουμε εδώ ότι η αύξηση της παραγωγικότητας δεν συνδέεται με το να
μειώσουμε τον χρόνο εξυπηρέτησης
ÓÏØÆÍ®ÓÉ¤ÅÐØ®Ñ×ÏØÎ¼ÎÎÏÊÆÖ
αντιστρόφως ανάλογες. Όσο περισσότερο χρόνο περνάμε με τον πελάτη με
την εγκάρδια υποδοχή και τη στοχευμένη συμβουλή, τόσο αυξάνονται οι πωλήσεις και συνεπώς η παραγωγικότητα του
υπαλλήλου, η οποία συνήθως μετράται
με τον ΜΟ στο καλάθι των αγορών του
πελάτη, σε συνάρτηση με τον χρόνο που
δαπανάται.
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÉÂÑÂÈÕÈÊÌ¿ÓÉÓÂÆ¾ÎÂÊ
αποτέλεσμα της ποιότητας της συμβουλής, που θα δώσει την ευκαιρία πρότασης συμπληρωματικών προϊόντων εκτός
συνταγογραφούμενου φαρμάκου.

Για το λόγο αυτό είναι σημαντικό να μετρηθεί ανά υπάλληλο, ο ΜΟ αγορών των
πελατών εκτός συνταγογραφούμενου
φαρμάκου, παράλληλα με τον ΜΟ των
αγορών συνταγογραφούμενων φαρμάκων στον καθορισμένο χρόνο.
²ÆÍÊÌ®ÉÑÂÌÓÊÌ½ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï Å¾νει στοιχεία δύσκολα μετρήσιμα όσον
αφορά την παραγωγικότητα. Ο χρόνος
για γραφειοκρατικές εργασίες στο back
PGGJDF,Ï×Ñ¿ÎÏÖÈÊÂÎÂÇÑÏÎÓ¾ÒÏØÎÓÂÑ®
ο χρόνος για να φροντίσουν τα ράφια και γενικά την εικόνα του χώρου πώλησης, αλλά και οι προσπάθειες για να
κάνουν έναν πελάτη πιστό στο φαρμακείο με την επιμελή ενασχόληση με το
πρόβλημα υγείας του, συχνά δεν δίνουν
άμεσα μετρήσιμα ικανοποιητικά αποτελέσματα σε ότι αφορά την παραγωγικότητα. Αν τη μετρήσουμε όμως σε βάθος
χρόνου π.χ. ενός εξαμήνου ή έτους, θα
δούμε ότι η ενασχόληση με το πρόβλημα του πελάτη και η ενεργός συμβουλή
θα δώσει καρπούς στον τζίρο.
Η ποιοτική άποψη της παραγωγικότητας
πρέπει να μετρηθεί και να αξιολογηθεί
για κάθε υπάλληλο κατά τη διάρκεια συναντήσεων με τον κάθε ένα ξεχωριστά,
στην αρχή κάθε χρόνου ή κάθε εξάμηνο.
Απαραίτητο μάλιστα είναι κατά τη διάρκεια αυτών των συναντήσεων να καταγράφονται οι αρμοδιότητες και οι απαιτούμενες προσπάθειες για κάθε υπάλληλο. 

Συμπέρρασμα
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²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÏÊÌÏÎÏuÊÌ®
προβλήματα; Θα μπορούσε μια από τις λύσεις
να ήταν και ένας νέος τρόπος διοίκησης του
ανθρώπινου δυναμικού;

Από τον ΙΩΑΝΝΗ - ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΧΑΡΑΜΗ
Oικονομολόγο, www.PharmaManage.gr - www.GreekShares.com

õ

ι δύσκολες εποχές για το
φαρμακείο κορυφώνονται.
ÆÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÂÎÊÌ¿ÖÌÂÊ
η ευκολότερη λύση είναι
να αναζητήσετε διεξόδους και «μέσα
στην επιχείρησή σας», γιατί προφανώς
δεν έχετε επιρροή στο εξωτερικό περιβάλλον.
Αρχικά πρέπει να δείτε με τον λογιστή
ή τον οικονομικό σας σύμβουλο τους
«αριθμούς» σε όλα τα επίπεδα. Ο στόχος είναι να προσδιορίστε τα αρνητικά
πεδία, αλλά και τα πεδία που λειτουργούν καλά και στα οποία πρέπει να στηριχτείτε για να κινητοποιήσετε τους συνεργάτες σας.

Παίξτε το χαρτί της
διαφάνειας στους αριθμούς
Μετά τη διάγνωση των αριθμών, παίξτε το χαρτί της διαφάνειας, ενημερώνοντας σε μια συνάντηση εργασίας τους συνεργάτες σας για τα ποσοστά ανάπτυξης
ή πτώσης της κάθε κατηγορίας, το μηνιαίο αριθμό πελατών καθώς και το μέσο
¿ÑÏÓÕÎÂÈÏÑÐÎÓÏØÖÒÆ©¦ ³ª¢ Ç®Ñμακα και παραφάρμακα. Όσο περισσότερο ο Φαρμακοποιός δίνει ακριβείς αριθμούς και στόχους, τόσο περισσότερο οι
συνεργάτες του κατανοούν τη δύσκολη
κατάσταση της επιχείρησης που εργάζονται και σκέπτονται πιο ώριμα για το
μέλλον τους εδώ. Αλλά προς θεού μην
ÓÏØÖÆÑ®ÒÆÓÆÓÉÎÌÂÓÂÒÓÑÏÇ½²ÏÎÂ
τους πείτε ότι «όλα πάνε άσχημα και είναι να κτυπάω το κεφάλι μου στο τοίχο»,
θα φέρετε το αντίθετο αποτέλεσμα και

θα τους απογοητεύσετε.
¤¾ÎÂÊÍÏÊ¿ÎÃÂÒÊÌ¿ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂ
παρουσιάσει ένα σχέδιο ενεργειών και
λύσεις που θα βελτιώσουν την κατάσταση, εξηγώντας ότι όλοι μας πρέπει να σηκώσουμε τα μανίκια και να δουλέψουμε πιο αποδοτικά για να βελτιώσουμε το
τζίρο και να κερδίσουμε νέους πελάτες
στο φαρμακείο, βελτιώνοντας την υποδοχή του πελάτη και εφαρμόζοντας τεχνικές συμπληρωματικής πρότασης σε
κάθε ζήτηση ή συνταγή.
Ο φαρμακοποιός δεν μπορεί να τα κάνει
όλα μόνος του, πρέπει λοιπόν να στηριχθεί στους συνεργάτες του.

Ξαναδείτε τα βασικά
Πρώτη ερώτηση που πρέπει να κάνετε
στον εαυτό σας είναι:
«Η οργάνωση εργασίας του φαρμακείου
μου είναι αποδοτική;»
Αυτός ο προβληματισμός είναι βασικός.
Η κρίση κινητοποιεί ορισμένους στο να
ξεκινήσουν ενέργειες που μέχρι πριν
λίγα χρόνια, όταν όλα πήγαιναν καλά,
δεν τις θεωρούσαν απαραίτητες. Όπως
για παράδειγμα να θεσμοθετήσουν μία
συνάντηση εργασίας με όλη την ομάδα
κάθε μήνα, όπου θα μιλήσουν όλοι και
θα μοιραστούν ενδιαφέρουσες ιδέες. Παράλληλα απαραίτητη είναι και μια συνάντηση αξιολόγησης με τον καθένα ξε×ÕÑÊÒÓ®ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÇÏÑ¼ÖÓÏ×Ñ¿νο, για να επισημάνετε τα θετικά στοιχεία της εργασίας και της συμπεριφοράς του, αλλά και τα σημεία προς βελτίωση, θέτοντάς του στόχους ποσοτικούς,
αλλά και ποιοτικούς.

Δώστε έμφαση στην
εκπαίδευση των συνεργατών
σας
Μέσα στο σχέδιο της κινητοποίησης του
προσωπικού, ένα σύστημα ανάθεσης αρμοδιοτήτων είναι βασικό. Κάνοντας τον συνεργάτη σας υπεύθυνο για μια κατηγορία
προϊόντων, δίνοντάς του στόχους, αυτό σημαίνει κινητοποίηση. Αλλά το όλο εγχείρημα πρέπει να συνοδεύεται και από ένα
πλάνο εκπαίδευσης στις κατηγορίες που
αναθέτονται οι αρμοδιότητες. Αλλά και αυτό
δεν αρκεί. Η εκπαίδευση πρέπει να συνοδεύεται και από τεχνικές πωλήσεων, από
τεχνικές και τρόπους συμπληρωματικής
πώλησης ή μεθόδους βελτίωσης των σχέσεων με τον πελάτη και της πιστότητας του
ÆÍ®ÓÉ¤ÆÎÅÁÏÎÓÂÖÒÓÉÎÆÒÕÓÆÑÊÌ½ÂÎÂβάθμιση των συνεργατών σας, δημιουργείται μια θετική διάθεση σε αυτούς, που
έχει αντίκτυπο στην εργασία τους.
ØÒÓØ×ÐÖ¿uÕÖÈÊÂÏÍÍÏÁÖÂÌ¿uÉ
ισχύουν τα:
«μη χαλάσουμε τη βολή μας!»,
«μη δουλέψουμε παραπάνω!»,
«μη βάλουμε το μυαλό μας να κουραστεί!»,
«μην επενδύσουμε ούτε ένα ευρώ στην
εκπαίδευση!»

Μειώνοντας τα έξοδα της
μισθοδοσίας
Ανάλογα με τη σοβαρότητα της κατάστασης, υπάρχουν και άλλες πιο επώδυνες
λύσεις όπως η μείωση μισθών, κυρίως σε
ØÄÉÍ¿uÊÒÔÏØÖµÍÍÉÍÁÒÉÆ¾ÎÂÊÎÂuÆÊÕθεί για ορισμένους ο χρόνος εργασίας και
τέλος η απόλυση. Για τους ειδικούς η καλύτερη λύση είναι να γίνει απόλυση ενός
ατόμου, παρά να μειωθούν οι μισθοί των
ατόμων που πραγματικά το αξίζουν.

Έξι συμβουλές για
επιβράβευση βάση στόχων
XΠροσδιορίστε συγκεκριμένους στόχους
Ο φαρμακοποιός μπορεί να βάλει στόχους όπως:
- Αύξηση του τζίρου σε μια κατηγορία
προϊόντων,
- Ανάπτυξη ενός νέου τομέα,
- Προσπάθεια συμπληρωματικής πρότασης σε κάθε συνταγή ή ελεύθερη
ζήτηση,
 ØuÃÏØÍ½ØÈÆ¾ÂÖÒÆÌ®ÔÆÆÌÓ¼ÍÆÒÉ
συνταγής.
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Y Παραμείνετε μέσα στα δεοντολογικά πλαίσια
Φυσικά για τα συνταγογραφούμενα φάρμακα δεν μπορεί να απαιτήσετε αύξηση
των πωλήσεων και συμπληρωματική
πρόταση, γιατί αυτό αντίκειται στον κώδικα δεοντολογίας. Αλλά μπορείτε κάλλιστα να ζητήσετε από τους συνεργάτες
σας καλύτερη και πιο εγκάρδια εξυπηρέτηση των πελατών, συμβουλές σε κάθε
εκτέλεση συνταγής, με στόχο την πιστότητα και την αύξηση του πελατολογίου.
Z Βάλτε στόχους ρεαλιστικούς με την
κατάσταση της αγοράς
Προσοχή, δεν πρέπει να τεθούν πολύ
αισιόδοξοι στόχοι, διότι πολλοί πελάτες
πλέον αντιμετωπίζουν οικονομικά προβλήματα. Θα πρέπει λοιπόν να βρούμε
τη σωστή ισορροπία μεταξύ χαμηλών
στόχων και πολύ αισιόδοξων που τελικά δεν κινητοποιούν.
[Κάντε συνυπεύθυνους τους συνεργάτες σας στα αποτελέσματα
Για να αποφύγει ένα αίσθημα απογοήτευσης, ο φαρμακοποιός, θα πρέπει να προσαρμόσει τις φιλοδοξίες του στη σημερινή
κατάσταση της αγοράς και βάση αυτής να
προσαρμόσει την πολιτική της επιβράβευÒÉÖÊ¿ÓÊÈÊÂÎÂÂØË½ÒÆÊÓÉÎÂÑÂÈÕÈÊÌ¿τητα της επιχείρησής του, ένα από τα βασικά «κλειδιά» είναι να δώσει στόχους με
μπόνους σταθερό ή κυμαινόμενο.
\ Δώστε έμφαση στην επιβράβευση
Ανάμεσα στα διάφορα συστήματα αμοιβής, η επιβράβευση με μπόνους ανάλογα με τα αποτελέσματα, είναι ένα σύστημα που κινητοποιεί τον εργαζόμενο. Φυσικά πριν ανακοινώσετε αυτό το σύστημα
επιβράβευσης στους συνεργάτες σας, θα
πρέπει να μελετήσετε την πρόταση προηγουμένως με τον λογιστή ή με τον οικονομικό σας σύμβουλο. Η φόρμουλα μέτρησης συνδέεται κυρίως με οικονομικούς ή λογιστικούς δείκτες, που μετρούν
την απόδοση της επιχείρησης ως προς το
ÌÂÔÂÑ¿ÓÉÖÆÊÒ¿ÅÉuÂ£¼ÃÂÊÂÂÑ®ÍÍÉÍÂ
μπορεί να στηριχτεί και σε κριτήρια πραγματοποίησης στόχων, όπως η αύξηση του
τζίρου ή η βελτίωση του «sell out” σε μια
κατηγορία προϊόντων. Όποιος και να είναι
ο τρόπος υπολογισμού, ιδανικά θα πρέπει
το ετήσιο μπόνους να μην είναι το λιγότεÑÏÓÏØÆÎ¿ÖuÉÎÊÂ¾ÏØuÊÒÔÏÁÓÏØÆÑ-
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ÈÂÙ¿uÆÎÏØÉÍÂÅ½ÂÎÏÌÂÔÂÑ¿ÖuÊÒÔ¿Ö
ενός υπαλλήλου μηνιαία είναι 1000 ευρώ,
το ελάχιστο ετήσιο που πρέπει να του τεÔÆ¾ÒÂÎÆÊÃÑ®ÃÆØÒÉÆ¾ÎÂÊÆØÑÐªØσικά μέσα στο χρόνο και παρακολουθώντας συνεχώς τα αποτελέσματα, οι αρχικοί
στόχοι μπορεί να μεταβληθούν λίγο προς
τα πάνω ή προς τα κάτω ανάλογα με την
κατάσταση της αγοράς.
] Επικοινωνήστε τους αριθμούς σας
Για κάθε επιβράβευση απαιτείται απαραίτητα να παρουσιάζεται ένα μέρος των
αριθμών της επιχείρησης στο προσωπικό
και ιδιαίτερα σε επίπεδο τζίρου, περιθωρίου κέρδους και απόδοσης. Αυτό είναι
ένα καλό μέσο για να ευαισθητοποιήσει
τους συνεργάτες σας για την κατάσταση
της επιχείρησης, για τους κοινούς στόχους
που έχετε να πιάσετε και για τις ομαδικές
και ατομικές προσπάθειες που πρέπει να
καταβληθούν. Φυσικά αυτό που δεν πρέπει να γνωστοποιήσετε είναι το επίπεδο
ÓÕÎÅÊÌÐÎÒÂÖÂÏÍÂÃÐÎÆÎØ®Ñ×ÆÊ
καμία αναγκαιότητα να το κάνετε.

Πέντε συμβουλές για να
ευαισθητοποιήσετε την ομάδα
σας
X Απαλλαγείτε από την υπάρχουσα
απαισιοδοξία
Αυτή η συναισθηματική κατάσταση είναι
αρνητική για το μέλλον της επιχείρησης.
Οπωσδήποτε η πολιτική κρίση, η οικονομική και η κοινωνική, δημιουργεί ένα αγ×ÐÅÆÖÌÍ¾uÂÆÎ¼×ÆÊ¿uÕÖÌÂÎ¼ÎÂÎ¿ημα να ζείτε καθημερινά στην επιχείρησή σας και εσείς και οι συνεργάτες σας
με αυτό, διότι η απαισιοδοξία «σκοτώνει»
την κινητοποίηση και τον ενθουσιασμό.
Y Μοιραστείτε τον ενθουσιασμό σας
με την ομάδα σας

¤¾ÎÂÊ¼ÎÂÌÂÔ½ÌÏÎÏØÏÇÆ¾ÍÆÓÆÎÂÌ®νετε για να κινητοποιήσετε την ομάδα
σας, διότι η θετική συμπεριφορά στην
εργασία είναι ένα φαινόμενο μεταδοτικό, όχι μόνο στους συνεργάτες σας, αλλά
ÌÂÊÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
περιμένετε από τους συνεργάτες σας να
είναι αισιόδοξοι, αν καθημερινά εσείς είσαστε απαισιόδοξος σε όλες σας τις συuÆÑÊÇÏÑ¼Ö²ÏÎÂÅÊÏÊÌÆ¾Ì®ÏÊÏÖÅÆÎ
είναι μόνο να δίνει οδηγίες και να ελέγχει, αλλά θα πρέπει να μοιράζεται ένα
ομαδικό σχέδιο και τον ενθουσιασμό του.
Z Βελτιώστε το περιβάλλον εργασίας
ÆÆÑ¾ÏÅÏÌÑ¾ÒÉÖÂØÓ¿ÏØÆÑÊu¼ÎÏØÎ
οι εργαζόμενοι είναι να τους δοθεί ένα
νόημα για την εργασία τους και να καθοδηγούνται με ξεκάθαρες αρμοδιότητες και υποχρεώσεις και φυσικά να ελέγχονται. Αυτό το επιτυγχάνετε σε μεγάλο
βαθμό με τις ομαδικές συναντήσεις ερÈÂÒ¾ÂÖ¤¾ÒÉÖÌÂÊuÆÓÊÖÂÓÏuÊÌ¼ÖÂËÊÏλογήσεις, διότι η αναγνώριση κάθε ατόμου στην εργασία είναι μια αξία βασική. Αντίθετα η συνεχής αρνητική κριτική δεν κινητοποιεί. Πρέπει να υιοθετηθεί
μια κουλτούρα διοίκησης θετική, η οποία
σχολιάζει αρχικά τα θετικά στοιχεία του
εργαζόμενου και στη συνέχεια προτείνει
λύσεις βελτίωσης και εξέλιξης χωρίς να
αναφέρεται στις αδυναμίες.
[ Ξεπεράστε τις μέχρι τώρα συνήθειές σας
Η μονοτονία στη δουλειά δεν κινητοποιεί. Προτείνοντας νέες ιδέες στην ομάδα,
δημιουργείτε ενδιαφέρον.
\ Επιτρέψτε λίγη χαλάρωση και γιορτή
Για παράδειγμα, η κοπή της πίτας στην
αρχή του χρόνου, μια ομαδική έξοδος
για διασκέδαση, είναι ενέργειες που κινητοποιούν.

Έξι συμπεριφορές εενός αισιόδοξου μάνατζερ
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η εμπιστοσύνη υπερβαίνει τα αυστηρά
παγκόσμια πρότυπα ποιότητάς μας.
Αυτό που έχει σημασία πάνω από
όλα, είναι ότι νοιαζόμαστε για τους
ανθρώπους.
Η Mylan είναι μια κορυφαία
φαρμακευτική εταιρεία παραγωγής
γενοσήμων προϊόντων με παρουσία
σε πάνω από 140 χώρες σε όλο τον
κόσμο. Παρέχει πρόσβαση σε ένα
ευρύ φάσμα φαρμάκων υψηλής
ποιότητας, προσιτών σε όλους.

'Hʋɚàַß&ɼȵɏ

Η δική μας
Mylan
είναι η δική
σας Mylan
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Η προτεραιότητα για όλους εμάς
στη Mylan είναι η ίδια:
εσείς και οι ασθενείς σας.

Επισκεφθείτε: YourMylan.com

