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ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½6η Διημερίδα + Έκθεση - ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ,È¾ÎÆÓÂÊÒÆÒØÎÅØÂÒu¿
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ÒÉÓÏØÆÑÊÏÅÊÌÏÁPHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ÌÂÊÓÏØ www.MedicalManage.gr uÆ ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼
ÎÉÂÏÅÏ×½ ÈÎÐÒÉÌÂÊÂÎÓÊÌÆÊuÆÎÊÌ¿ÓÉÓÂÒÆ¿ÍÂÓÂÔ¼uÂÓÂ
ÏØÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÓÏØÖÒÁÈ×ÑÏÎÏØÖÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ
Με 32 Ομιλίες, 8 Στρογγυλά Τραπέζια και 18 Εργαστήρια,®ÎÕÒÓÂÎ¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂÏØÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÏÊªÂÑ
uÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÊÏÊ§ÂÓÑÏ¾
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ÒÓÑÂÓÉÈÊÌÏÁÖÒÂÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ

(Το Οριστικό Πρόγραμμα θα δημοσιευθεί
Μέχρι Τέλος Δεκεμβρίου 2014)
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ÒÂÖÅÐÒÆÊÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔ½ÒÆÓÆÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏ
ÎÓÂÔ¼uÂÓÂ®ÎÕÒÓÏ.BSLFUJOH ÓÏ.BOBHFNFOU ÓÉÊÂ×Æ¾
ÑÊÒÉ ÓÉÎ¤ÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÌÂÊÊÒÓ¿ÓÉÓÂÆÍ®ÓÉ ÓÊÖ²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖ
ÌÂÊÓÂ ØÒÓ½uÂÓÂÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½Ö ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÊÖ¯¼ÆÖÓ®ÒÆÊÖ
ÒÓÏ¤®ÈÈÆÍuÂ ÓÏuÆ¾ÖÏØÅÆÎÅÊÅ®ÒÌÏÎÓÂÊÒÓÏÂÎÆÊÒÓ½
uÊÏÌÂÊÌÂÍÏÁÎÓÂÊÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÏØÎÏÊ¤ÊÒÓ½uÏÎÆÖ³ÈÆ¾ÂÖ
ÒÓÉÅÁÒÌÏÍÉÍ¼ÏÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ
Η 6η ΔιΗμερίδα + Εκθεση έχει σαν στόχο να προσελκύσει 6.500 Φαρμακοποιούς και Ιατρούς από όλη την Ελλάδα και την Κύπρο.
¤ÎÅÊÂÇ¼ÑÏØÒÂÔÂÆ¾ÎÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÌÂÊÉ¼ÌÔÆÒÉuÆ®ÎÕ
Â¿ÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÏØuÆÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÓÏØÖ¼uÑÂÌÓÂÍ¼
ÏÎÒÓÉÑ¾ÙÏØÎÓÉÎÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÆË¼ÍÊËÉÓÕÎªÂÑuÂÌÏÏÊ
ÐÎÌÂÊÓÕÎ§ÂÓÑÐÎ
¤Í®ÓÆÍÏÊ¿ÎÈÊÂÎÂÂÎÂÙÉÓ½ÒÓÆÊÅ¼ÆÖÌÂÊÍÁÒÆÊÖÌÂÊÎÂÆÂÎÂ
Ò×ÆÅÊ®ÒÓÆÓÏÆ®ÈÈÆÍu®ÒÂÖ®ÎÕÒÆuÊÂÑÏÒÇÏÑ®ØÉÑÆÒÊ
ÐÎ ÑÏÒÂÑuÏÒu¼ÎÕÎÒÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖØÈÆ¾ÂÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÂÖ

Η συμμετοχή είναι εντελώς δωρεάν
Παρέχεται και Πιστοποιητικό Παρακολούθησης

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!
Τ.: 210 984 3274 - F.: 211 800 5575
info@PharmaManage.gr - info@MedicalManage.gr
www.PharmaManage.gr/6th_conference.asp
www.MedicalManage.gr/6th_conference.asp
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÷ĔēďĆėĆĔėĎďğ÷ĔğĈĔĆĆöĎĐĎġđďĆĎìĔĈĆĖėČĔĄĜđ
ÊÂÎÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÏØuÆÎÂÆÊÍ¼ËÆÓÆÓÊÖÏuÊÍ¾ÆÖÏØÒÂÖÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏØÎ ÒÂÖ
παραθέτουμε παρακάτω τις περιλήψεις όλων των ομιλιών, στρογγυλών
τραπεζιών και εργαστηρίων έτσι ώστε να κάνετε το ατομικό σας πρόγραμμα
παρακολούθησης.
÷ĔēĖēĚăĖĊğĐĊĕėĎĕēĎĐĄĊĕčĆėČĔČčĊĄĆĘĖėČĔāėēĜĔāĔĎēĂđĆĔĒČĕďĆĎĐăĒČĕ

® Ομιλίες για Φαρμακοποιoύς

ΣΑΒΒΑΤΟ, 14/2/2014
12:30 έως 18:40
11 Ομιλίες και
5 Στρογγυλά Τραπέζια

15:00 - 15:40

12:30 - 13:10

® úēîĐĊďėĔēđĎďğüĆĔĆďĊĄē

üĆĔĆďēēĎēĠĖėČđďĔĄĖČėēĘ
ùăĊĔĆďĆĎĖėĎĕ÷ĔēďĐăĖĊĎĕ
ėēĘéĠĔĎē÷ĊĐĆėēďĊđėĔĎďă
÷ĔēĖĂĈĈĎĖČ
Με στόχο την πιστότητα πελάτη, διαφορετικές τεχνικές του μάρκετινγκ, έχουν
σκοπό την πελατοκεντρική προσέγγιση
και την παροχή βελτιστοποιημένων υπηρεσιών. Οι «στιγμές αλήθειας» στην κάθε
επαφή του πελάτη στο περιβάλλον ενός
φαρμακείου, τα συστήματα CRM, η χρήση
των κοινωνικών δικτύων και άλλοι τρόποι διαχείρισης των σχέσεων με τους πελάτες είναι η «συνταγή επιτυχίας» για το
μέλλον. Από την πλευρά του μάρκετινγκ,
ο τομέας των πωλήσεων πλέον αντιπροσωπεύει τη σχέση επιχείρησης-πελατών,
κάνοντας τον πελάτη τον πολυτιμότερο
πόρο της επιχείρησης.
Γιάννης Πολλάλης, ¨ÂÔÉÈÉÓ½Ö ÓÑÂÓÉγικής, Πανεπιστήμιο Πειραιώς
Τάκης Ζερβακάκης, Φαρμακοποιός,
ÁuÃÏØÍÏÖ¤Ê×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

13.15-14.00
ýéðøìúðùóöð
Λουράντος Κωνσταντίνος, Πρόεδρος
ª ÌÂÊª ¢
Σκουτέλης Αθανάσιος, Πρόεδρος ΙατριÌ½Ö¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖ¢ÔÉÎÐÎ
Δεμέτζος Κωνσταντίνος, Ñ¿ÆÅÑÏÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖ

®® Κοινές Ομιλίες Φαρμακοποιών & Ιατρών

Κοσμάτος Μάκης, Ñ¿ÆÅÑÏÖ¤ª¤´
Γιαρμενίτης Θεόδωρος, Πρόεδρος
 £¢¨
Καπετανάκη Μαρία,Ñ¿ÆÅÑÏÖ¤ª
Σακελλαρίδη Χριστίνα, Πρόεδρος ΠανελÍ½ÎÊÏØ ØÎÅ¼ÒuÏØ¤ËÂÈÕÈ¼ÕÎ

ΑΙΘΟΥΣΑ C1 – 500 Θέσεις – Lobby

® öôĂēĕøğĐēĕėēĘ

6

® Ομιλίες για Ιατρούς

ĖėČđìĐĐāĉĆ
Ó¿×ÏÖÓÉÖÂÑÏÁÒÂÖuÆÍ¼ÓÉÖÆ¾ÎÂÊÉÌÂταγραφή των βασικών χαρακτηριστικών
των ηλεκτρονικών φαρμακείων τα οποία
ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÏÁÎÓÂÊÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ¦uÆλέτη αναδεικνύει τόσο εμπορικά θέματα
(τρόπος λειτουργίας των ηλεκτρονικών
φαρμακείων), όσο και θέματα εναρμόνισης με την τρέχουσα νομοθεσία.
Γεώργιος Δουκίδης, Καθηγητής Πληροφοριακών συστημάτων, Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών
Κατερίνα Φραϊδάκη, Senior Researcher,
ELTRUN - ΟΠΑ
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

16:30 - 17:10

® éēėĊĐĊĖĆėĎďăùĚĂĖČďĆĎ

ìĎďēĎđĜđĄĆðĆėĔēĠéĖčĊđēĠĕ
¦ÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÂÒÔÆÎÏÁÖÂ¿ÓÊÖÂρεχόμενες υπηρεσίες του ιατρού θα πρέπει να αποτελεί το βασικό στόχο του τεÍÆØÓÂ¾ÏØ ÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÒ½uÂÖÔÂÂÒ×Ïληθούμε με έναν από τους σημαντικότερους παράγοντες που συμβάλλουν στην
ικανοποίηση των ασθενών, αυτόν της
αποτελεσματικής διαπροσωπικής σχέσης και επικοινωνίας ιατρού-ασθενούς
που οδηγεί αναντίρρητα στην επιτυχία της
θεραπευτικής αντιμετώπισής του.
Γεώργιος Ι.Αυλωνίτης, Καθηγητής,
¢ÎÂÍÑ¿ÆÅÑÏÖ ØuÃÏØÍ¾ÏØ °ÊÌÏÎÏμικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Χορηγός www.MedicalManage.gr

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

18:00 - 18:40

®®
îĎĆĚĊĄĔĎĖČėĜđýĔğđĎĜđ

ôēĖČāėĜđĖĊùĘđčăďĊĕ
ñĔĄĖČĕ
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÉ×ÐÑÂuÂÖÅÊ¼Ñ×Æται βαθιά οικονομική κρίση με δυσμενείς
επιπτώσεις στην υγεία και τις υπηρεσίες
υγείας και ιδιαίτερα στον έλεγχο και τη διÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎ×Ñ¿ÎÊÕÎÎÏÒÉu®ÓÕÎ³¿ÓÏ
πρίσμα αυτό, επιβάλλεται η εθνική πολιτική υγείας και οι κλινικές πρακτικές να
ενισχυθούν για τη διασφάλιση της υγείας
των χρονίως πασχόντων, τμήμα του πληθυσμού, το οποίο πλην του ισχυρού νοσολογικού φορτίου, χαρακτηρίζεται από ηλικιακή γήρανση και χαμηλά εισοδήματα.
Γιάννης Κυριόπουλος, Ομότιμος ΚαθηÈÉÓ½Ö°ÊÌÏÎÏuÊÌÐÎÓÉÖ³ÈÆ¾ÂÖ ¤ÔÎÊÌ½
×ÏÍ½Éu¿ÒÊÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ
Χορηγός www.PharmaManage.gr &
www.MedicalManage.gr

ΑΙΘΟΥΣΑ C2 – 260 Θέσεις – Lobby

12:30 - 13:10

®®
ìĎĖĆĈĜĈăĖėĆñĆĎđēėğĆ

üāĔĆďĆ
Απόψεις που επικρατούν καθώς και η
ÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÓÉÖÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÖ ÓÉÖÂÏÓÆλεσματικότητας, ασφάλειας και ευχρηστίας, αλλά και της πορείας από την έρευνα
ÌÂÊÂÎ®ÓØËÉÓÏØÎ¼ÏØÇÂÑu®ÌÏØ u¼×ÑÊ
να φτάσει στα χέρια του ασθενή. Με την
παρουσίαση των εμπλεκόμενων φορέων και του κανονιστικού πλαισίου, περιγράφεται και σηματοδοτείται ο ρόλος του
επαγγελματία της υγείας, Ιατρού και Φαρμακοποιού, στη λήψη ορισμένων μέτρων
για την ασφαλή χρήση του φαρμάκου,
¿ÕÖÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊÒÓÏ ÁÒÓÉuÂÊαχείρισης του Κινδύνου κάθε φαρμάκου.
Πάρις Μποσκόπουλος, Φαρμακοποιός,
ÁuÃÏØÍÏÖ¤Ê×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ
Χορηγός www.PharmaManage.gr &
www.MedicalManage.gr

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢



® ÷ĊĐāėĊĕČĕČĐĎďĄĆĕĖėē

üĆĔĆďĊĄēďĆĎùĘğĔęĜĖČ
ĖėČüĆĔĆďĊĘėĎďăéĈĜĈă
ÏÊÏÆ¾ÎÂÊÓÏÑÏÇ¾ÍÓÕÎÉÍÊÌÊÕu¼ÎÕÎ
ÆÍÂÓÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÏÊÏÊÂÑ®ÈÏ
ÎÓÆÖÅØÒ×ÆÑÂ¾ÎÏØÎÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂuÂÙ¾
ÓÏØÖ5JQTÌÂÊu¼ÔÏÅÏÊÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÖ¢¾ÓÊÂ
ÌÂÊÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÓÉÖuÉÒØuu¿ÑÇÕÒÉÖ
ÂÒÔÆÎÐÎuÆÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½
ÏÊÂÆ¾ÎÂÊÉÔ¼ÒÉÌÂÊÏÑ¿ÍÏÖÓÏØÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏÁÒÓÉÒØuu¿ÑÇÕÒÉÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ
Νάντια Ποσειδώνος, ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



®®
üēĔēĐēĈĎďğöĎďēđēĎďğ

ďĆĎôēēčĊėĎďğĐĆĄĖĎēėĜđ
üĆĔĆďĊĘėĎďġđ ðĆėĔĎďġđ
ûČĔĊĖĎġđ
ªÏÑÏÍÏÈÊÌ¼ÖÂÍÍÂÈ¼ÖÌÂÊÂÎÂÓÑÏ¼ÖÒÓÊÖ
ÓÆ×ÎÊÌ¼ÖÓÕÎÆÍ¼È×ÕÎÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏÁÄÏÖ
ÓÕÎÎ¼ÕÎÑÏÒÓ¾uÕÎÂÑÂÃ®ÒÆÕÎ
²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÏÊÈÊÂÓÑÏ¾ÕÖÒÓ¿×ÏÖ
ÓÕÎÆÍÆÈÌÓÊÌÐÎØÉÑÆÒÊÐÎÂ¾ÅÂÍÏÖÉ
ÆÆÑ×¿uÆÎÉÆÇÂÑuÏÈ½ÓÕÎÎ¼ÕÎÍÏÈÊÒÓÊ
ÌÐÎÑÏÓÁÕÎ¯¼ÂÍÏÈÊÒÓÊÌ½ÑÏÒ¼È
ÈÊÒÉÂ¿ÓÊÖÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖÏu½ÌÂÊÆØ
ÆÍÊË¾ÂÂ¿ªÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÆÖ §ÂÓÑÊ
Ì®¨¼ÎÓÑÂÌÂÊªÂÑuÂÌÆ¾ÂµÎÏÊÈuÂÓÕÎ
ÆÂÈÈÆÍu®ÓÕÎÂÎÂÅÊ®ÑÔÑÕÒÉÓÕÎÂ
ÑÆ×¿uÆÎÕÎØÉÑÆÒÊÐÎ
Δημήτρης Δημητρίου, ÁuÃÏØÍÏÖÆÊ
×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ °ÑÌÕÓ¿Ö¤ÍÆÈÌÓ½ÖÏÈÊÒÓ½Ö
°¤  "$$"
Χορηγός www.PharmaManage.gr &
www.MedicalManage.gr



® ùėĔēĈĈĘĐğúĔĆĂċĎ

ùĘĐČĔġĆėĆĉĎĆėĔēęăĕ
ăùĘĐČĔġĆėĆûĈĊĄĆĕ
ĜĕęēĔĂĆĕĆđāėĘĒČĕėēĘ
ìĐĐČđĎďēĠęĆĔĆďĊĄēĘ
ÕÖÉuÆÓÂÓ¿ÊÒÉÓÕÎ ÒÆÍÆÊÓÏØÑÈÊ
Ì® GVODUJPOBM ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÒÌÆØ®
ÒuÂÓÂ ÉÒÓ½ÑÊËÉÓÉÖÊÅ¼ÂÖÓÕÎÇØÒÊÌÐÎ
ÉÈÐÎÔÆÑÂÆ¾ÂÖÂ¿ÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ
ÏÁÖuÂÙ¾uÆÓÉÎÂÏÅÏ×½ÓÏØÖÂ¿ÓÏÎÊÂ
ÓÑÊÌ¿Ì¿ÒuÏ ÆÊÒÇÑ®ÈÊÒÆÓÉÎÌÂÔÊ¼ÑÕÒ½
ÓÏØÖÒÂÎÃÏÉÔ½uÂÓÂ³ÈÆ¾ÂÖ 3FNFEJFT 
¢¿ÄÆÊÖ¤uÆÊÑ¾ÆÖÑÏÓ®ÒÆÊÖÂ¿ÅÊÂ
ÇÏÑÆÓÊÌÏÁÖÆÌÑÏÒÐÏØÖÓÏØÌÍ®ÅÏØ
Συντονιστής: Σπύρος Τερζόπουλος,Ê
ÆØÔÁÎÕÎ ÁuÃÏØÍÏÖ1)"3."$&/5&3
¢¤

Συμμετέχουν
Γιάννης Παπαγεωργίου,ªÂÑuÂÌÏÏÊ
¿Ö¤ÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿Ö ØÎÆÑÈ®ÓÉÖ)FBMUI"JE
Μαρία Μερτσιώτη, ÊÆØÔÁÎÓÑÊÂÓu½uÂÓÏÖ
ÊÂÓÑÊÌ½ÖÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖ)FBMUI"JE
Χειρουργός - Ορθοπεδικός (to be
DPOGJSNFE
Κλινικός Διατροφολόγος UPCFDPOGJSNFE
Χορηγός PHARMACENTER

ΑΙΘΟΥΣΑ C3 – 300 Θέσεις – Εντός
της Έκθεσης



® ìĎĚĊĎĔČĆėĎďğ÷Đāđē

üĆĔĆďĊĄēĘ
¶ÎÂÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¿Í®ÎÏÆÑÊÈÑ®ÇÆÊÓÏ
¿ÑÂuÂÌÂÊÓÏØÖÒÓ¿×ÏØÖuÊÂÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ
ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÊÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¼ÖÌÂÊÓÂÌÓÊÌ¼Ö
ÏØÔÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÏÁÎÈÊÂÎÂÓÂÆÊÓÁ
×ÆÊ©ÏÑÆ¾ÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÓÏØÖ
ÃÂÒÊÌÏÁÖÆÊ×ÆÊÑÉÒÊÂÌÏÁÖÑÏÛÏÍÏÈÊ
ÒuÏÁÖ ÒÓ¿×ÏØÖ ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖÌÂÊÅÊÏÊÌÉ
ÓÊÌÏÁÖÆÍ¼È×ÏØÖ©ÆÂÍ¿ÌÂÊÌÂÓÂÎÏÉÓ¿
ÓÑ¿ÏÔÂÂÑÏØÒÊÂÒÓÆ¾Ø¿ÅÆÊÈuÂÆÊ×ÆÊ
ÑÉuÂÓÊÌÏÁÍ®ÎÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ uÆÒÌÏ
¿ÓÉÎÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÉÆÇÂÑuÏÈ½ÓÏØ
Γιάννης Κοντάκος,°ÊÌÏÎÏuÏÍ¿ÈÏÖ  Áu
ÃÏØÍÏÖ¤Ê×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



®0DUNHWLQJðĆėĔĊĄēĘ

ìęĆĔğĖėĊėĆñĆĐĠėĊĔĆúLSV
©®ÑÌÆÓÊÎÈÌÆ¾ÎÂÊÏÏÊÂÅ½ÏÓÆÅÑÂÒÓÉ
ÑÊ¿ÓÉÓÂÏØÏÅÉÈÆ¾ÓÉÎÑÂÌÓÊÌ½ÒÂÖÒÆ
uÊÂÆÊÔØuÉÓ½ÌÂÓÆÁÔØÎÒÉÑÏÃÏÍ½ÖÓÕÎ
ØÉÑÆÒÊÐÎÌÂÊÓÉÖÆÊÌ¿ÎÂÖÒÂÖ¨ÂÓÆÁ
ÔØÎÒÉÏØÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂÆÑÊÍÂuÃ®
ÎÆÊÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÏØÆÊÒÏÅ½uÂÓÏÖu¼ÒÕÓÉÖ
ÂÁËÉÒÉÖÓÏØÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØ ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉ
ÓÏØÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ ÅÊÂÓ½ÑÉÒÉ½ÂÁËÉÒÉ
uÆÑÊÅ¾ÏØÂÈÏÑ®Ö Æ¾ÒÏÅÏÒÆÎ¼ÆÖØÉÑÆ
Ò¾ÆÖÌÂÊÎ¼ÆÖÂÈÏÑ¼Ö½ÌÂÓÂÏÍ¼uÉÒÉÂÑ
ÎÉÓÊÌ½ÖÅÉuÏÒÊ¿ÓÉÓÂÖÂÑÂÔ¼ÓÏØuÆuÆ
ÑÊÌ¼Ö×Ñ½ÒÊuÆÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÓÂÃÂÒÊÌ®
ÓÏØu®ÑÌÆÓÊÎÈÌ ¿ÕÖÊÒ×ÁÏØÎÒ½uÆÑÂ
Ιωάννης Χαραμής,°ÊÌÏÎÏuÏÍ¿ÈÏÖ  Áu
ÃÏØÍÏÖ©®ÑÌÆÓÊÎÈÌ
Χορηγός www.MedicalManage.gr



® îĎēĄďČĖČďĆĎČñĎđČėēēĄČĖČ

ėēĘ÷ĔēĖĜĎďēĠ
ÊÂÎÂÇÔ®ÒÏØÎÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÒÓÏu¼ÈÊ
ÒÓÏÓÉÖÂ¿ÅÏÒ½ÖÓÏØÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÈÂ
ÏÁÎÂØÓ¿ÏØÌ®ÎÏØÎÌÂÊÎÂÂÎÓÍÏÁÎ

ÆØ×ÂÑ¾ÒÓÉÒÉÂ¿ÓÉÎÆÌÓ¼ÍÆÒ½ÓÏØ²Â
ÒØÎÂÊÒÔ½uÂÓÂÆ¾ÎÂÊÏØÒÊÂÒÓÊÌ®ÂØÓ®ÏØ
uÂÖÌÊÎÏÁÎ ÏØuÂÖÕÔÏÁÎÑÏÖÓÉÎ
Æ¾ÓÆØËÉÓÕÎÒÓ¿×ÕÎuÂÖ Æ¾ÎÂÊÓÂeÌÂÁ
ÒÊuÂkÏØuÂÖÆÎÆÑÈÏÏÊÏÁÎ²ÂÌ¾ÎÉ
ÓÑÂuÆÓÉÒÆÊÑ®ÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÂØÓ®ÏØÅÊÂ
uÏÑÇÐÎÏØÎÓÏÎÓÑ¿ÏuÆÓÏÎÏÏ¾ÏÂÎÓÊ
ÍÂuÃÂÎ¿uÂÒÓÆÓÂÑ®ÈuÂÓÂ ÏØÅ¾ÎÏØÎ
uÏÑÇ½ÒÓÊÖÑ®ËÆÊÖuÂÖ²ÂuÆÈ®ÍÂ¼ÑÈÂ
ÓÕÎÂÎÔÑÐÕÎËÆÌÊÎÏÁÎÂ¿ÓÂuÆÈ®ÍÂ
ÒØÎÂÊÒÔ½uÂÓÂ
Ανδρέας Καλλιβωκάς,ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



® ùĠĈĚĔēđĆóČĚĆđēĈĔĆęĎďā

ùĘĖėăĆėĆ÷ĘĐġđĆĕ
éđāėĘĒČĕėĜđüĆĔĆďĊĄĜđ
ėēĘóĂĐĐēđėēĕ
 óĎĆ÷ĔĆĈĆėĎďăìĊĎĔĄĆ
WHVWLPRQLDO
²ÂÒÁÈ×ÑÏÎÂuÉ×ÂÎÏÈÑÂÇÊÌ®ÒØÒÓ½uÂ
ÓÂÌÂÊÉÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½Æ¾ÎÂÊÂ¿ÓÂÒÉuÂ
ÎÓÊÌ¿ÓÆÑÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÒÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏÁÈÊÂÓÉÒÕÒÓ½Ñ¿ÃÍÆÄÉÌÂÊÓÉÎ
ÂÎ®ÓØË½ÓÏØÒÓÉÎ¯¼Â¤Ï×½¢Î®ÍØÒÉ
®ÎÕÒÓÂÏÇ¼ÍÉÂ¿ÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÌÂÊÉ
ÆÊÒÓÑÏÇ½ÓÉÖÆ¼ÎÅØÒÉÖ¦uÆÍ¼ÓÉÌÂÊ
ÉÆuÆÊÑ¾ÂÂ¿uÊÂÑÂÈuÂÓÊÌ½ØÍÏÏ¾
ÉÒÉuÊÂÖeFOEUPFOEkÍÁÒÉÖ
Ιωάννης Σταθούρος,ÊÆØÔÁÎÕÎ Áu
ÃÏØÍÏÖÓÉÖ4NBSU8BSF
Χορηγός SmartWare

ΑΙΘΟΥΣΑ TV – 125 Θέσεις –
Στρογγυλά Τραπέζια– Εντός της
Έκθεσης



®ñĆĐĂĕ÷ĔĆďėĎďĂĕ0DUNHWLQJ

ĖėēðĆėĔĊĄēðĆėĔēĄ
ñĆėĆčĂėēĘđėČđìĊĎĔĄĆėēĘĕ
¤Î¼ÑÈÆÊÆÖÌÂÊÊÅ¼ÆÖÏØÆÇÂÑu¿ÒÓÉÌÂÎ
Â¿ÊÂÓÑÏÁÖÌÂÊÆ¾×ÂÎÑÂÈuÂÓÊÌ®Â½
×ÉÒÉÒÓÉÎÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ
ÌÂÊÒÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÏØÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØÓÏØÖ
ΣυντονιστήςΣοφία Νέτα ÉuÏÒÊÏÈÑ®
ÇÏÖ³ÈÆ¾ÂÖ
Συμμετέχουν οι Ιατροί:
Αλέξανδρος Μορτάκης,ØÎÂÊÌÏÍ¿ÈÏÖ
Απόστολος Γαϊτάνης,ÍÂÒÓÊÌ¿Ö´ÆÊ
ÑÏÁÑÈÏÖ
Mohammad Mhaidat,ÆÑuÂÓÏÍ¿ÈÏÖ
Κωνσταντίνος Καλογερόπουλος,°ÅÏ
ÎÓ¾ÂÓÑÏÖ¤ÎÅÏÅÏÎÓÏÍ¿ÈÏÖ
Χορηγός www.MedicalManage.gr

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

êĔăďĆđóēĚĐēĠĕéđāėĘĒČĕ
ĖėČôĂĆñĆėāĖėĆĖČ
÷ĔĆĈāėĜđ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÓÂÔ¼ÓÏØÎÓÉÎÆuÆÊ
Ñ¾ÂÓÏØÖÆÑÊÈÑ®ÇÏÎÓÂÖÓÊÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÏØ
¼ÌÂÎÂÎÈÊÂÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÏÁÎÌÂÊÎÂ
ÃÈÏØÎÌÆÑÅÊÒu¼ÎÏÊÒÆÂØÓ½ÓÉÅÁÒÌÏÍÉ
ÆÏ×½ ÂÎÂÍÁÏÎÓÂÖÓÂÏÊÌÏÎÏuÊÌ®ÅÆÅÏ
u¼ÎÂÓÉÖÌ®ÔÆÆ¼ÎÅØÒÉÖ½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖ
ÌÂÊÓÉÖÂ¿ÅÏÒ½ÖÓÉÖ
Συντονιστής: Τάκης Ζερβακάκης,ªÂÑ
uÂÌÏÏÊ¿Ö  ÁuÃÏØÍÏÖ¤Ê×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ
Συμμετέχουν οι Φαρμακοποιοί:
Γιώργος Χατζόπουλος, ¯¼ÑÂuÏÖ
Έρση Τσούτσουρα, ÂÍÂu¾ÎÂ
Νίκος Αγγελίδης, ¢Ô½ÎÂ
Νικολέττα Μιχαλοπούλου,¨ÂÍÂu®ÓÂ
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



® îùĘđĊĎĖęēĔāėČĕ

éĘėēęĔēđėĄĉĆĕĖėČđ
÷ĔĜėēćāčĎĆüĔēđėĄĉĆ
ûĈĊĄĆĕĖėēùĠĖėČĆûĈĊĄĆĕ
ďĆĎėČđöĎďēđēĄĆėēĘ
ñĔāėēĘĕ
ÓÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÌÑ®ÓÉu¼ÍÉÓÉÖ¤¤É
ÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÂÏÓÆÍÆ¾ÃÂÒÊÌ½ÑÏÓÆ
ÑÂÊ¿ÓÉÓÂÓÕÎÌØÃÆÑÎ½ÒÆÕÎÑÏÌÆÊu¼
ÎÏØÎÂÆÊÓÁ×ÏØÎÌÂÍÁÓÆÑÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉ
ÓÂÓÕÎÒØÒÓÉu®ÓÕÎØÈÆ¾ÂÖÓÏØÖ ÓÉÒØ
Ù½ÓÉÒÉÔÂÓÆÔÏÁÎØ¿ÄÉÓÂuÆÈ®ÍÂÏÇ¼
ÍÉÏØÔÂ¼×ÆÊÌÂÊÈÊÂÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÉÑÂ
ÌÓÊÌ½ÓÉÖÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ
Συντονιστής: Γεώργιος Δόκιος,ÆÎÊÌ¿Ö
ÊÆØÔØÎÓ½Ö¤ª¤´
Συμμετέχουν:
Βασίλης Σερέτης, ¢ÎÓÊÑ¿ÆÅÑÏÖ ØÎÅ¼
ÒuÏØ¤ª¤´fªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
Γεώργιος Σαρελάκος, .BSLFU"DDFTT
.BOBHFS "&4(1
Κατερίνα Βουρεξάκη, ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö 
Ñ¿ÆÅÑÏÖ¤ÊÓÑÏ½ÖÊÂÇ½uÊÒÉÖªÂÑ
u®ÌÕÎÌÂÊ ØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÊÂÓÑÏÇ½Ö
¤°ª ¤ÌÑ¿ÒÕÏÖ³ÏØÑÈÆ¾ÏØ³ÈÆ¾ÂÖ UP
CFDPOGJSNFE
Χορηγός ΕΦΕΧ



® ùĘđĊĔĈĆĖĄĊĕüĆĔĆďĊĄĜđ

ìĎėĘĚČĂđĊĕ÷ĊĔĎėġĖĊĎĕ
¢ÎÂÍÁÏÎÓÂÖÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®uÏÎÓ¼ÍÂÒØÎÆÑ
ÈÂÒÊÐÎÑÏÃÍ½uÂÓÂ ÅØÒÌÏÍ¾ÆÖ ÂÏÓØ
×¾ÆÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÆÊÓØ×Éu¼ÎÆÖÑÏÒ®ÔÆÊÆÖ

8

Συντονιστής: Βαγγέλης Παϊδούσης, °Ê
ÌÏÎÏuÏÍ¿ÈÏÖ  ÁuÃÏØÍÏÖ¤Ê×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ
Συμμετέχουν οι Φαρμακοποιοί:
Γιώργος Πανδής, ØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÂªÂÑ
uÂÌÆ¾Â¨¼ÑÌØÑÂÖ
Κρίτωνας Βλάχος, ØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÂªÂÑ
uÂÌÆ¾Â ÂÍÂu¾ÎÂÖ
Μάριος Ρούσσος, ØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÂªÂÑ
uÂÌÆ¾Â ÁÑÏØ
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΚΥΡΙΑΚΗ, 15/2/2014
10:30 έως 18:40
15 Ομιλίες και
3 Στρογγυλά Τραπέζια
ΑΙΘΟΥΣΑ C1 – 500 Θέσεις – Lobby



® úēüĆĔĆďĊĄēâđĆ

ìāĈĈĊĐĆėēĘóĂĐĐēđėēĕ
¢ÖÅÏÁuÆÓÏÂÁÑÊÏÌÂÊÎÂÔ¼ÒÏØuÆÓÊÖ
Ã®ÒÆÊÖÓÏØÏÑ®uÂÓÏÖuÂÖ ÆËÆÓ®ÙÏÎÓÂÖÓÏ
ÒÉuÆÑÊÎ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÉÖÌÑ¾ÒÉÖÌÂÊÓÏØ
uÎÉuÏÎ¾ÏØ¢ÖuÉu¼ÎÏØuÆu¿ÎÏÒÓÏÒ½
uÆÑÂ ÂÍÍ®ÂÖÒ×ÆÅÊ®ÒÏØuÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®
ÓÏu¼ÍÍÏÎÓÏØÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖ ÏØÌÂÓ®ÓÉ
ÈÎÐuÉÓÕÎÍ¼ÏÎÆÊÅÊÌÐÎ¼×ÆÊÑÏÏÓÊ
Ì¼ÖÌÂÊÆØÌÂÊÑ¾ÆÖ ÂÍÍ®¿×ÊuÆÓÉÅÏu½
ÏØu¼×ÑÊÓÐÑÂÈÎÕÑ¾ÙÂuÆ
Πόπη Χαραμή, ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö  ÁuÃÏØ
ÍÏÖ©®ÑÌÆÓÊÈÌÌÂÊ¤ÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ



®

Ομιλία στα
Αγγλικά με
μεταφραστικό
εξοπλισμό

+ìĒĂĐĎĒČĖėĆ
ùĘĐČĔġĆėĆ
ĎĆėĔēęăĕ
ÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®ÆÇÂÑ
u¿ÙÆÓÂÊÉÏÍÊÒÓÊÌ½ÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÒÆÒØuÍÉ
ÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖËÆÌÍÆÊÅÐÎÏÎÓÂÖ¿ÍÆÖ
ÓÊÖÆØÆÑÈÆÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÓÕÎÂÂÑÂ¾ÓÉ
ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇÊÌÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÈÊÂÓÏÎ®Î
ÔÑÕÏ¯¼ÆÖÑÕÓÏÏÑÊÂÌ¼ÖÏÑÈÂÎÊÌ¼Ö
ÒØÎÔ¼ÒÆÊÖuÆÇÑ¼ÒÌÂÃÊÏÍÏÈÊÌ®Ã¿ÓÂÎÂ
ÇØÒÊÌ¼Ö ×ÕÑ¾ÖÌÂÔ¿ÍÏØ×ÉuÊÌ®
Ñ¿ÒÔÆÓÂÌÂÊÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ® ¼×ÏØÎÒØÎ
ÅØÂÒÓÆ¾uÆuÏÎÂÅÊÌ¿ÌÂÊÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ®
ÓÆÌuÉÑÊÕu¼ÎÏÓÑ¿Ï ÐÒÓÆÎÂÂÎÂÅÆÊ
ÌÎÁÆÓÂÊÓÏÒØÎÆÑÈÊÒÓÊÌ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÌÂÊ
ÎÂuÆÈÊÒÓÏÏÊÆ¾ÓÂÊÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉ
ÓÂÓÏØÖ¦Î¼ÂÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÒØuÍÉÑÕu®
ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÂÎÓÂÏÌÑ¾ÎÆÓÂÊÒÓÊÖÂÂÊ
Ó½ÒÆÊÖÓÏØÒÁÈ×ÑÏÎÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÈÊÂÅÊ
ÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉu¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÌÂÊÎÏÓÏu¾Â

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

Stephen Terrass,¤ÑÆØÎÉÓ½ÖÎÕÎ
ÁuÃÏØÍÏÖÓÉÖ5&33"/0/"/VUSJUJPO 
8FNCMFZ1BSL 6,
Χορηγός ΒΙΟΝΑΤ



® ÷ĜĕđĆéĘĒăĖĊėĊėĎĕ÷ĜĐăĖĊĎĕ

ĖĆĕĎĆĚĊĄĔĎĖČėēĘĚġĔēĘ
0HUFKDQGLVLQJ ÷ĔēĜčČėĎďĂĕ
ĊđĂĔĈĊĎĊĕ
ÐÖÎÂÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÆ¾ÓÆÓÏ
Ομιλία στα
×ÐÑÏÒÂÖÒÓÊÖ°²$ÌÂ
Αγγλικά
με
ÓÉÈÏÑ¾ÆÖÐÖÎÂÏÑ
μεταφραστικό
ÈÂÎÐÒÆÓÆÓÂÑ®ÇÊÂÒÂÖ
εξοπλισμό
ÐÒÓÆÎÂÂÎÓÂÏÌÑÊÔÆ¾
ÓÆÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÆÑÂ
ÒÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÐÖÎÂÂØ
Ë½ÒÆÓÆÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÒÂÖuÆÓÊÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖ
ÑÏÕÔÉÓÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÌÂÊÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖ
eÏÑÂÓ¿ÓÉÓÂÖkÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
Tom Gybels,$PSQPSBUF4BMFT%JSFDUPS 
0NFHB1IBSNB/7
Χορηγός Omega Pharma



®®

îĈĊėĎďĂĕ$ĔĊėĂĕĖĊ
ĠĖďēĐēĘĕñĆĎĔēĠĕ
ÆÅÁÒÌÏÍÏØÖÌÂÊÑÏÁÖÓÏu®ÎÂÓÙuÆÎÓÆ¾
ÎÂÊÑÏÂÂÊÓÏÁuÆÎÏ ÆÎÐÉÉÈÆÒ¾ÂÂÏ
ÓÆÍÆ¾ÓÏÎÌÑ¾ÒÊuÏÂÑ®ÈÏÎÓÂÆÂÈÈÆÍ
uÂÓÊÌ½ÖÌÂÊÆÊ×ÆÊÑÉÒÊÂÌ½ÖÆÊÓØ×¾ÂÖ¦
®ÒÌÉÒÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÖÉÈÆÒ¾ÂÖÂÂÊ
ÓÆ¾ÌÑ¾ÒÊuÆÖÉÈÆÓÊÌ¼ÖÂÑÆÓ¼Ö¿ÕÖÉÂ¿
ÌÓÉÒÉÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÖ ÉÂÌÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂ ÉÅÊ
Ï¾ÌÉÒÉÂÍÍÂÈÐÎ ÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÌÂÓ®ÍÍÉ
ÍÉÖÌÏØÍÓÏÁÑÂÖ É¼uÎÆØÒÉÌÂÊÉÌÊÎÉ
ÓÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÂÎÔÑÐÕÎ
Δημήτρης Μπουραντάς,¨ÂÔÉÈÉÓ½Ö©®
ÎÂÓÙuÆÎÓ °ÊÌÏÎÏuÊÌ¿ÂÎÆÊÒÓ½uÊÏ¢ÔÉ
ÎÐÎ ÊÆØÔØÎÓ½Ö©ÆÓÂÓØ×ÊÂÌÐÎÑÏ
ÈÑÂuu®ÓÕÎÊÏ¾ÌÉÒÉÖ¤Ê×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ
ÊÏ¾ÌÉÒÉÖ¢ÎÔÑÕ¾ÎÕÎ¿ÑÕÎ
Χορηγός www.PharmaManage.gr &
www.MedicalManage.gr



® üĘĖĎďāĔēĝğđėĆüĘėĎďā

üāĔĆďĆùĘĐČĔġĆėĆ
ĎĆėĔēęăĕñĆĐĐĘđėĎďāýĔăĖČ
ďĆĎéĖęāĐĊĎĆ
¢ÎÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊÓÂÍ¼ÏÎÒØÎ½ÔÉÇØÒÊÌ®
ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÒÆÇØ
ÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö 
ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÏØÅÊÂÌÊÎÏÁÎÓÂÊu¼ÒÕÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÕÎ¤ÊÒÉuÂ¾ÎÏÎÓÂÊÏÊÆÎÅÆ¾ËÆÊÖÓÏØÖ 
ÏÊÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ ÏÊÂÍÍÉÍÆÊ
ÅÑ®ÒÆÊÖ ÏÊÑÏÇØÍ®ËÆÊÖÌÂÊÏÊÆÑÊÏÑÊÒuÏ¾
ÒÓÉÎ×Ñ½ÒÉÓÏØÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏÎÏuÏÔÆÓÊ

1
Ⱦɲʄʙʎɼʄɽɲʏɸ
ʍʏɻʆɹɲɸʋʉʖɼ
ʏɻʎɷɿʋʄɼʎ
ɴʌʉɶʖʉɷɿɲʍʏʉʄɼʎϭ

Xoterna
Breez





    



ȸʆɹɲ

Xoterna
Breezhaler

XOT-A01-0914

ɳʋɲʇɻʅɸʌɻʍʀʘʎɴʌʉɶʖʉɷɿɲʍʏɲʄʏɿʃɼ1
ɽɸʌɲʋɸʀɲɶɿɲʏʉʐʎʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃʉʑʎ
ɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɍȰɅ͘

yŽƚĞƌŶĂΠƌĞĞǌŚĂůĞƌΠ
ϴϱʅŐͬϰϯʅŐ

®

®

ϭ͘ɅɸʌʀʄɻʗɻʏʘʆɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏʉʐɅʌʉʁʊʆʏʉʎ
Xoterna®Breezhaler®(SmPC)
ȳɿɲʏɻʍʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔɻʍɻʏʉʐʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏɻʆɅɸʌʀʄɻʗɻɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʉʐɅʌʉʁʊʆʏʉʎ
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Ì¿ÍÂ¾ÒÊÏÏØÅÊ¼ÆÊÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÂØÓ®
Ελένη Σκαλτσά,¨ÂÔÉÈ½ÓÑÊÂªÂÑuÂÌÏ
ÈÎÕÒ¾ÂÖÌÂÊ´ÉuÆ¾ÂÖªØÒÊÌÐÎÑÏÚ¿
ÎÓÕÎ ÂÎÆÊÒÓ½uÊÏ¢ÔÉÎÐÎ

®î÷ĆĔēĚăùĘćēĘĐġđĜĕ

éđāĉĊĎĒČėēĘøğĐēĘėēĘ
üĆĔĆďēēĎēĠĂĖĆĖėē
ùĠĖėČĆûĈĊĄĆĕ
°ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÒÂÎu¼ÑÏÖÓÉÖÑÕÓÏ
Ã®ÔuÊÂÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖØÈÆ¾ÂÖ¼×ÆÊÕÖÑÐ
ÓÉÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖØÈÆ¾
ÂÖÓÕÎÏÍÊÓÐÎ¦¼ÍÍÆÊÄÉÏÑÊÏÔ¼ÓÉÒÉÖ
ØÉÑÆÒÊÐÎÏÅÉÈÆ¾ÓÉÎÆÏ×½ÂØÓ½ÒÓÉÎ
ÂÎ®ÅÆÊËÉÎ¼ÕÎuÆÔ¿ÅÕÎ½ÓÑ¿ÕÎÈÊÂ
ÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÓÉÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÖÓÏØ
ÓÂØÓ¿ÓÉÓÂÖ¨ÂÍÆ¾ÓÂÊÎÂÆÎÉuÆÑÐÒÆÊÈÊÂ
ÓÉÎÏÑÔ½×Ñ½ÒÉÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÌÂÊÎÂ
uÆÊÐÒÆÊÊÔÂÎ½ÆuÇ®ÎÊÒÉÌ®ÏÊÂÖÂÎÆÊ
ÔÁuÉÓÉÖÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖ u¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÂÑÏ×½
ÒØuÃÏØÍÐÎÑÏÖÓÏÎÂÒÔÆÎ½ ÒÂÎu¼ÑÏÖ
ÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ
Ιωάννης Παπαδόπουλος,ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
°ÊÌÏÎÏuÏÍ¿ÈÏÖ³ÈÆ¾ÂÖ )41)
³ÊÅ®ÌÓÕÑªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÎÆÊ
ÒÓÉu¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ
Χορηγός ΕΦΕ

ΑΙΘΟΥΣΑ C2 – 260 Θέσεις – Lobby



®®

êĎēĐēĈĎďăćĔĊęĎďă
÷ĆĎĉĎďăĉĎĆėĔēęăúĆĈĎĆėĄ
ďĆĎėĆĔĂĊĎ
¦ÆÊÍÏÈ½ÃÊÏÍÏÈÊÌÐÎÃÑÆÇÊÌÐÎÌÂÊÂÊ
ÅÊÌÐÎÓÑÏÇÐÎÆ¾ÎÂÊÉÊÅÂÎÊÌ½Ñ¿ÓÂÒÉ
ÈÊÂÓÂÃÑ¼ÇÉÂÊÅÊ®Í¿ÈÕÓÕÎÂØËÉ
u¼ÎÕÎÂÎÂÈÌÐÎÒÆÔÑÆÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®
ÈÊÂÓÉÎØÈÊ½ÂÎ®ÓØËÉÓÏØÖÆÎÂÑÌÆ¾
¿uÕÖ¼ÎÂÖ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒu¿ÖÈÊÂÎÂÌ®ÎÆÊ
¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÃÊÏÍÏÈÊÌ¿´ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÒØ
ÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÒØÎÔ½ÌÆÖÂÑÂÈÕÈ½Ö ÆÎ
ÅÆÍÆ×Æ¾ÖÌÂÊÆËÂÎÓÍÉÓÊÌÏ¾¼ÍÆÈ×ÏÊÒÆ¿ÍÂ
ÓÂÒÓ®ÅÊÂÂÑÂÈÕÈ½ÖuÆÒØÒÓÂÓÊÌ®Â¿
ÓÉÇÁÒÉÌÂÊuÆÒÆÃÂÒu¿ÒÆÂØÓ½Î
Παναγιώτης Μ. Ευθυμίου ÂÊÅ¾ÂÓÑÏÖ
³ÆÁÔØÎÏÖÂÊÅ¾ÂÓÑÏÖÃÑÆÇÏÎÉÊÂÌÐÎ
ÒÓÂÔuÐÎ½uÏØ¥ÕÈÑ®ÇÏØ  ØÎÆÑÈ®
ÓÉÖÂÊÅÊÂÓÑÊÌ½Ö¨ÍÊÎÊÌ½Öe©¦²¤±¢k
Χορηγός Γερολυμάτος International



® öøğĐēĕėĜđĎĆėĔēęĎďġđ

ùĘĐČĔĜāėĜđĖėČđ
÷ĔğĐČěČďĆĎéđėĎĊėġĎĖČ
ėĜđýĔğđĎĜđìďęĘĐĎĖėĎďġđ
éĖčĊđĊĎġđēĘùĚĊėĄċēđėĆĎĊ
ėČëăĔĆđĖČ
²ÂÅÊÂÓÑÏÇÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂ¼×ÏØÎÒÉ
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uÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂuÂÖ ÌÂÊÆÊÅÊÌ¿
ÓÆÑÂÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂÏÍ¼uÉÒÉÓÕÎ×Ñ¿ÎÊÕÎ
ÆÌÇØÍÊÒÓÊÌÐÎÂÒÔÆÎÆÊÐÎÏØÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊ
uÆÓÂÈÉÑÂÓÆÊ® ÌÂÑÌ¾ÎÏÖ ÌÂÑÅÊÏ®ÔÆÊÂ 
ÅÊÂÃ½ÓÉÖ ÂÑÔÑ¾ÓÊÅÂ Î¿ÒÏÖÓÏØ¢ÍÓÒ×®ÊuÆÑ
ÌÂ ©ÆÏÊÏØÖuÉ×ÂÎÊÒuÏÁÖuÏÑÏÁÎÓÂ
ÅÊÂÓÑÏÇÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÎÂÌÂÓÂÏÍÆ
u½ÒÏØÎÂØÓ¼ÖÓÊÖÂÔ½ÒÆÊÖÌÂÊÆÊÒÓÉuÏ
ÎÊÌ½ÓÆÌuÉÑ¾ÕÒÉÓÉÖÅÑ®ÒÉÖÓÏØÖÐÖ
uÏÑÏÁÎÎÂÒØÎÅØ®ÙÏÎÓÂÊuÆ¼ÎÂÒØÈÌÆ
ÌÑÊu¼ÎÏÑ¿ÈÑÂuuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÒÆÌ®ÔÆ
ÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾ÂÂÍÍ®ÌÂÊuÆÒØu
ÃÂÓÊÌ¼ÖÔÆÑÂÆ¾ÆÖÓÉÖÌÍÂÒÒÊÌ½ÖÊÂÓÑÊÌ½Ö
Μάριος Δημόπουλος, ÊÂÓÑÏÇÏÍ¿ÈÏÖ
ØÈÈÑÂÇ¼ÂÖ
Χορηγός JMN Pharmaceutical



®® ýĔČĖĎēēĎġđėĆĕėē:HE

ĈĎĆđĆñėĄĖĊėĊ÷ĎĖėğ
÷ĊĐĆėēĐğĈĎē
ÓÉÎ ÆÏ×½ ÓÉÖ eÂØÓÏÅÊ®ÈÎÕÒÉÖk ÓÏ
dIUUQXXXljÔÂÓÏÃÍ¼ÂÓÆÒÂÎXPSME
XJEFXFC½ÕÖXIPXIFSFXIBUÈÊÂÎÂ
ÆÊÌÏÊÎÕÎ½ÒÆÓÆuÆÓÏØÖÆÎÅØÎ®uÆÊÆÍ®
ÓÆÖÒÂÖ°ÂÒÔÆÎ½ÖÍ¼ÏÎÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÂÊ 
ÂuÇÊÒÃÉÓÆ¾ Ä®×ÎÆÊ ÑÏ×ÕÑ®ÆÊÒÆeÂØ
ÓÏÅÊ®ÈÎÕÒÉk®ÔÉÒÉÖ©ÊÂÂ¿ÓÊÖÃÂÒÊ
Ì¿ÓÆÑÆÖÌÂÊÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿ÓÆÑÆÖÍ¼ÏÎÉ
È¼ÖÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒ½ÖÓÏØÆ¾ÎÂÊÓÏÈÎÕÒÓ¿
ÒÆ¿ÍÏØÖuÂÖIUUQXXXl²ÏÊÎÓÆÑÎ¼Ó
ÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÂÎÂ¿ÓÏØÖeÌÂÔÑ¼ÓÆÖkÂÍÍ®
ÌÂÊeÅÊÌÂÒÓ¼ÖkÓÕÎÆÊÒÓÉu¿ÎÕÎØÈÆ¾ÂÖ
Ñ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖ 
ÈÊÂÎÂuÂÖÈÎÕÑ¾ÒÏØÎÌÂÊÂØÓÏ¾
Νικόλαος Καλύβας, ÁuÃÏØÍÏÖ ÓÑÂ
ÓÉÈÊÌ½ÖÌÂÊ POMJOF¤ÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÈÊÂÓÉ
ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½¢ÈÏÑ®
Χορηγός Ν.Kalyvas,Online
Communication Consulting Strategies



® úēüĆĔĆďĊĄēėēĘùăĊĔĆ

ďĆĎėēĘéĠĔĎē¡ùėĔĆćğĕ
ĊĄđĆĎēĈĎĆĐğĕăĖėĔĆćā
ĆĔĊđĄċēĘĊ 
ÐÖÂÎÓÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÉÏÍÊÓÆ¾ÂÓÏÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏÓÏØÒ½uÆÑÂ©ÏÑÏÁÎÏÊØÉÑÆÒ¾ÆÖ
ÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖØÈÆ¾ÂÖÂÎÂÇÏ
ÑÊÌ®uÆÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÌÂÊÓÉÎÒØuu¿ÑÇÕ
ÒÉÓÏØÂÒÔÆÎÏÁÖÎÂÒØuÃ®ÍÏØÎÒÓÉÎuÆ¾
ÕÒÉÓÕÎÌÑÂÓÊÌÐÎÅÂÂÎÐÎÐÖuÏ
ÑÆ¾ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÎÂÂÎÂÓÁËÆÊØÉÑÆÒ¾ÆÖ
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÒ½uÆÑÂ ÏÊÌÏ
ÅÏuÐÎÓÂÖÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØÂÁÑÊÏÊÂÓ¾
ÏÊÂÎÕÓ¼ÑÕØÉÑÆÒ¾ÆÖuÏÑÏÁÎÎÂÒØu
Ã®ÍÏØÎÒÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÕÎÂÏÓÆÍÆÒu®
ÓÕÎØÈÆ¾ÂÖÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÌÂÊÌÂÓÆ¼ÌÓÂ

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

ÒÉÒÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÙÕ½ÖÓÏØÖ
Σταύρος Μπελώνης,ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö 
Ñ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ°uÏÒÏÎÅ¾ÂÖ ØÎÆÓÂÊÑÊ
ÒuÐÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ¤ÍÍ®ÅÂÖ
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ C3 – 300 Θέσεις – Εντός
της Έκθεσης



®ýĔČĖĎēēĎġđėĆĕėČđ

úĊĚđēĐēĈĄĆĈĎĆėČđ÷ĔēćēĐă
ėČĕ÷ĔĆďėĎďăĕėēĘðĆėĔĊĄēĘ
Æ¼ÎÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ÌÂÊuÆÓÂ
ÃÂÍÍ¿uÆÎÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎØÈÆ¾ÂÖ ÏÂÒÔÆÎ½Ö
ÆÍ®ÓÉÖÄÉÇÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆ
ÑÏÌÂÊÂÏÓÆÍÆ¾ÏÅÉÈ¿ÈÊÂÆÂÎÂÒÓÂÓÊÌ¼Ö
ÆËÆÍ¾ËÆÊÖ¦ÒØuÃÏÍ½ÓÉÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖÈÊÂ
ÓÉÎÑÏÃÏÍ½ÓÉÖÊÂÓÑÊÌ½ÖÑÂÌÓÊÌ½ÖÒ½uÆ
ÑÂ Æ¾ÎÂÊÌÂÔÏÑÊÒÓÊÌ½¿×Êu¿ÎÏÈÊÂÓÉÎÂÎ®
ÓØËÉÓÉÖÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂÓÉÎÆÊÃ¾ÕÒ½ÓÉÖ
Αντώνης Σακάλογλου, ÁuÃÏØÍÏÖ¤Ê
×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ½Ö¢Î®ÓØËÉÖ
Χορηγός www.MedicalManage.gr



® ñĆėĆđēġđėĆĕėČđâđđēĎĆ

÷ĊĐāėČéĖčĊđă öĎ
ûČĔĊĖĄĊĕĖėēðĆėĔĊĄē
¤ÌÓ¾uÉÒÉÓÏØÊÂÓÑÊÌÏÁÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖÒÓÏ
ÒÁÎÏÍÏÓÕÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎÓÏØÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓ¿Ö
ÓÏØÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏÒÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÓÏØ
Ø¿ÒÓÂÒÉ¢ÏÅÏ×½ÂØÓ½ÖÓÉÖÑÂÈuÂÓÊ
Ì¿ÓÉÓÂÖÌÂÊ¼ÎÎÏÊÂÖeÂÒÔÆÎ½ÆÍ®ÓÉkÌÂÊ
ÐÖÎÂÓÉÎÆÌuÆÓÂÍÍÆØÓÆ¾ÓÆÈÊÂÂuÏÊÃÂ¾Ï
¿ÇÆÍÏÖ ÆËÂÒÌÐÎÓÂÖuÊÂÊÏuÏÎÓ¼ÑÎÂÌÂÊ
ÆØ¼ÍÊÌÓÉÊÂÓÑÊÌ½¢ÏÅÏ×½ÓÉÖÊÂÓÑÊÌ½ÖÒÂÎ
ØÉÑÆÒ¾ÂØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÂÎÂÇÏÑ®ÒÆÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ
ÌÂÊÆÑÈÂÍÆ¾ÂNBSLFUJOHÌÂÊÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ
ÈÊÂÌÓ¾ÒÊuÏÊÒÓÏÁÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØ
Πόπη Χαραμή,ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö  ÁuÃÏØ
ÍÏÖ©®ÑÌÆÓÊÎÈÌÌÂÊ¤ÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ
Χορηγός www.MedicalManage.gr



® ìĘďĆĎĔĄĊĕéđāėĘĒČĕĖėĆ

óîùûüé
ÂÂÑÏØÒÊÂÒÓÏÁÎÏÊÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÂÎ®ÓØ
ËÉÖÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÏØuÏÑÏÁÎÎÂ
ÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÓÂ©¦ ³ª¢ÑÏÚ¿ÎÓÂ Æ
uÊÂÆÏ×½¿ÏØÉÂÎ®ÓØËÉÂ¿ÓÂÒØ
ÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÒÌÆØ
®ÒuÂÓÂ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊ ÓÂ©¦ ³ª¢
uÏÑÆ¾ÎÂÂÏÓÆÍ¼ÒÏØÎÃÂÒÊÌ¿ØÍÐÎÂ
ÂÎ®ÓØËÉÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ uÆÓÊÖÂÎÏÅÊ
Ì¼ÖÓ®ÒÆÊÖÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÉÂÈÏÑ®ÓÏØÖ
Νικόλαος Κωστάρας,ÆÎÊÌ¿ÖÊÆØÔØ
ÎÓ½Ö*.4

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

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

® ÷ĔēďĐăĖĊĎĕìĘďĆĎĔĄĊĕ

ďĆĎđĂĊĕ÷ēĐĎėĎďĂĕĈĎĆėČđ
éĘėēęĔēđėĄĉĆĖėČđìì
°ÊÎ¼ÆÖÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÏØ
ÅÊÂuÏÑÇÐÎÏÎÓÂÊÒÓÏÆØÑÕÂÚÌ¿ÆÑÊ
Ã®ÍÍÏÎ¦ÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÒÓÏÆ¾ÌÆÎÓÑÏ
ÓÕÎÆØÑÕÂÚÌÐÎÏÍÊÓÊÌÐÎÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾Â
ÌÂÊÏÏØÒÊÐÅÉÖÑ¿ÍÏÖÓÉÖÒÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉ
ÓÂÓÕÎÒØÒÓÉu®ÓÕÎØÈÆ¾ÂÖØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖ
ÌÂÊÑÂÌÓÊÌ¼ÖÈÊÂÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÓÉÖÂØ
ÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÒÓÏÍÂ¾ÒÊÏÓÕÎÎ¼ÕÎÒØÎ
ÔÉÌÐÎÏØ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÏØÎÓÉÎÑÏÒÇÏ
Ñ®ÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖ
Γεώργιος Σαρελάκος,.BSLFU"DDFTT
.BOBHFS "&4(1
Χορηγός ΕΦΕΧ



® éēėĊĐĊĖĆėĎďăĊĎďēĎđĜđĄĆ

ĊėēđĆĖčĊđăĖĊĉĠĖďēĐĊĕ
ďĆėĆĖėāĖĊĎĕéğėČïĊĜĔĄĆ
ĖėČđ÷ĔāĒČ
¦ÌÂÍ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊ®ÎÓÂ¼u
ÇØÓÉÒÆÌ®ÔÆ®ÎÔÑÕÏÂÑ¿ÍÂÂØÓ® 
Ø®Ñ×ÏØÎu¼ÔÏÅÏÊÏØuÏÑÏÁÎÎÂÅÊ
ÅÂ×ÔÏÁÎÌÂÊ¼ÓÒÊÎÂÃÆÍÓÊÕÔÆ¾ÉÆÊÌÏÊ
ÎÕÎ¾ÂuÆÓÏÎÂÒÔÆÎ½¢ØÓ¿Æ¾ÎÂÊÊÅÊÂÊÓ¼
ÑÕÖÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÒÆÅÁÒÌÏÍÆÖÌÂÓÂÒÓ®
ÒÆÊÖÏØÆÎÅÆ×Ïu¼ÎÕÖÏÊÂÓÑ¿ÖÂÎÓÊuÆ
ÓÕ¾ÙÆÊÒÆÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ã®ÒÉÖÆÌÓÏÁ
ÓÏØ ÉÏuÊÍ¾ÂÂØÓ½ÔÂÅÊÅ®ËÆÊÌÂÊÔÂÅÐ
ÒÆÊÒÓÏØÖÒØuuÆÓ¼×ÏÎÓÆÖÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂ
ÆËÂÒÌÉÔÏÁÎÒÓÂÑÕÓ¿ÌÏÍÍÂÏØÂÇÏ
ÑÏÁÎÓÊÖÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂÌ¼ÖÅÆËÊ¿ÓÉÓÆÖÏØ
ÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖÈÊÂÓÉeÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ
ÆÎ¿ÖÆËÏÑÈÊÒu¼ÎÏØÂÒÔÆÎ½k½ÓÉÎeÂÎÂ
ÌÏ¾ÎÕÒÉÅØÒ®ÑÆÒÓÕÎÆÊÅ½ÒÆÕÎk
Μαρία Χιόνη ÊÅ®ÒÌÏØÒÂ§ÂÓÑÊÌ½°ÑÏ
ÍÏÈ¾ÂÒÓÉÎ¢ÈÈÍÊÌ½ÍÐÒÒÂ¤ÊÌÏÊ
ÎÕÎÊÂÌ¼ÖÆËÊ¿ÓÉÓÆÖ ÊÅÂÒÌÂÍÆ¾ÏÂÎ
ÏØ¢ÔÉÎÐÎ
Χορηγός www.MedicalManage.gr

ΑΙΘΟΥΣΑ TV – 125 Θέσεις –
Στρογγυλά Τραπέζια– Εντός της
Έκθεσης



® ìđĎĖĚĠĖėĊėČđ

éđėĆĈĜđĎĖėĎďğėČėāĖĆĕĊėĎĕ
:(%$&7,2163,(55()$%5(
ìĐĐāĕ
¤Î¼ÑÈÆÊÆÖu¼ÒÕÅÊÂÅÊÌÓÁÏØÏØÂÎÂ
ÓÁÒÒÆÊÉ1JFSSF'BCSF¤ÍÍ®ÖÈÊÂÓÏØÖ
ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÌÂÊÓÏÑÏÒÕÊÌ¿ÓÏØÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏØ
i ¨ÊÎÉÓÏÏ¾ÉÒÉ¨ÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎ
 %*(*5"-"$5*0/4
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i ¨ÊÎÉÓÏÏ¾ÉÒÉÑÏÒÕÊÌÏÁ
PF MYPARTNER
i ©É×ÂÎÏÑÈ®ÎÕÒÉªÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
 &$"3&1-64
Αντωνία Μαρκούρη, ÊÆØÔÁÎÓÑÊÂ²u½
uÂÓÏÖÑÏÃÏÍ½Ö¢Î®ÓØËÉÖ1JFSSF
'BCSF¤ÍÍ®Ö
Νίκος Χαριτόπουλος,ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö 
§ÅÊÏÌÓ½ÓÉÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
Έφη Θεοδωρέλου,ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö ³ÆÁ
ÔØÎÉ&DBSFQMVT1JFSSF'BCSF¤ÍÍ®Ö
Ράνια Λέχου,ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö ÊÆØÔÁ
ÎÓÑÊÂ²u½uÂÓÏÖ³ÉÑÆÒÊÐÎ¤ÌÂ¾ÅÆØ
ÒÉÖ1JFSSF'BCSF¤ÍÍ®Ö
¢°¨²¦ ²¤±¤¢¯²°°§ ©§¨°
&$"3&1-64 ¨¤±§¥°¯²¢  ²°©¤
¢°§¢¯§ ©°1*&33&'"#3&
Χορηγός Pierre Fabre Hellas



® îùĘđĊĚĎċğĊđČìďĆĄĉĊĘĖČ

ėēĘüĆĔĆďēēĎēĠ
ÑÏÍÏÈ¾ÙÆÊÏΚωνσταντίνος Δεμέτζος 
¨ÂÔÉÈÉÓ½ÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö²Æ×ÎÏÍÏÈ¾
ÂÖÌÂÊ¯ÂÎÏÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ ÂÎÆÊÒÓÉu¾
ÏØ¢ÔÉÎÐÎ
Συντονιστής: Άννα Τσαντίλη-Κακουλίδου,
¨ÂÔÉÈ½ÓÑÊÂªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö´ÉuÆ¾ÂÖ
ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö¢Î®ÍØÒÉÖ ÂÎÆÊÒÓÉu¾
ÏØ¢ÔÉÎÐÎ
Συμμετέχουν:
Ιωάννα Χήνου ¨ÂÔÉÈ½ÓÑÊÂªÂÑuÂÌÏ
ÈÎÕÒ¾ÂÖÌÂÊ´ÉuÆ¾ÂÖªØÒÊÌÐÎÑÏÚ¿
ÎÓÕÎ ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ ×ÏÍ½ÂÎÆÊÒÓÉ
u¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ
Θέμα: Η εκπαίδευση στην ορθή χρήση
των ΜΥΣΥΦΑ και Φυσικών προϊόντων,
ÕÖuÏ×Í¿ÖÂÎ®ÅÆÊËÉÖÓÉÖÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½Ö
Ø¿ÒÓÂÒÉÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÓÉÒÁÈ
×ÑÏÎÉ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
Σοφία Χατζηαντωνίου,&ÊÌ¨ÂÔÉÈ½
ÓÑÊÂªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖÂÎ
ÏØÂÓÑÐÎ
Θέμα:Εφαρμογή της Επιμόρφωσης στο
Εργαστήριο του Φαρμακείου
¦ÒØÎÆ×½ÖÆÎÉu¼ÑÕÒÉÌÂÊÆÌÂ¾ÅÆØÒÉ
ÓÕÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÊÖÆËÆÍ¾
ËÆÊÖÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÉÎÆÊÒÓ½uÉÏØØÉ
ÑÆÓÏÁÎ Æ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ½ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂ
ÅÊÂÓÉÑ½ÒÏØÎÓÏØÄÉÍ¿Æ¾ÆÅÏÓÉÖÂ
ÑÆ×¿uÆÎÉÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ¦ÏÑÔ½ÆÇÂÑuÏ
È½ÒÓÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÓÕÎ
Î¼ÕÎÈÎÐÒÆÕÎÏØÂÏÌÏu¾ÙÆÊÏªÂÑ
uÂÌÏÏÊ¿Ö ÒØuÃ®ÍÍÆÊÌÂÔÏÑÊÒÓÊÌ®ÒÓÉÎ
ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÏØÂÑ¼×Ï
ÎÓÂÊÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½
Χορηγός ΕΦΕ

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



® ðĉĔĠēđėĆĕĂđĆôĂēüĆĔĆďĊĄē
ĖĊĠĖďēĐēĘĕñĆĎĔēĠĕ
Î¼ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÓÂÔ¼ÓÏØÎÓÉÎ
ÆuÆÊÑ¾ÂÓÏØÖÈÊÂÓÊÖÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÏØÂÎÓÊ
uÆÓÐÊÒÂÎÌÂÊÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÒÓÉÎ¼Â
ÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ½ÓÏØÖÑÏÒ®ÔÆÊÂ ÕÖ
ÑÏÒÂÔÏÁÎÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÏÁÎÌÂÊÎÂ
ÒÓÂÔÏÁÎÒÓÉÅÁÒÌÏÍÉÂØÓ½ÆÏ×½ ÂÍÍ®
ÌÂÊÓÊÒØuÃÏØÍ¼ÖÅ¾ÎÏØÎÒÓÏØÖÒØÎÂÅ¼Í
ÇÏØÖÓÏØÖÏØÔÂÓÏÍu½ÒÏØÎÌ®ÓÊÓ¼ÓÏÊÏ
Συντονιστής: Γιάννης Κοντάκος, °ÊÌÏ
ÎÏuÏÍ¿ÈÏÖ  ÁuÃÏØÍÏÖ¤Ê×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ
Συμμετέχουν οι Φαρμακοποιοί:
Κυριακή Γωνιοτάκη,´ÂÎÊ®
Πέννυ Λαζογιώργου, ¢Ô½ÎÂ 
Ολίνα Ηλιάδου, ®ÎÔÉ
Στέλιος Κονδύλης,´ÂÍÌ¾ÅÂ
Χορηγός PHARMACY management ΚΑΙ
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Εργαστήρια
ROOM 1 – 25 Θέσεις – Στο χώρο
του Lobby

® WINMEDICA

ùĠĈĚĔēđČĎĆĚĊĄĔĎĖČĆğėē
üĆĔĆďēēĎğĆĖčĊđġđĊ
ùĆďĚĆĔġĉČĎĆćăėČéđĆĎĄĆ
úĎĆĐĐāċĊĎėē
ÉuÂÒ¾ÂÓÉÖÂØÓÏu¼ÓÑÉÒÉÖÒÂÌ×®ÑÏØ Øu
ÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÌÂÍÁÓÆÑÆÖuÆÓÑ½ÒÆÊÖ²ÊÑ¼
ÆÊÎÂÑÏÒ¼×ÏØuÆÒÓÉÎÆÊÍÏÈ½ÒØÒÓ½
uÂÓÏÖÂØÓÏu¼ÓÑÉÒÉÖ¦ÒÉuÂÒ¾ÂÓÏØÒÊÅ½
ÑÏØÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾Â©ÁÔÏÊÌÂÊÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉ
ÓÆÖÑÏÃÍ½uÂÓÂÒÓÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÒÊÅ½ÑÏØ
ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÂÒÔÆÎÐÎuÆÂÎÂÊu¾Â½ÂØËÉu¼
ÎÆÖÂÎ®ÈÌÆÖÒÆÒ¾ÅÉÑÏ¯¼ÂÑÕÓÏÏÑÊÂ
Ì½ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÒÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÒÊÅ½
ÑÏØ ÁÈ×ÑÏÎÆÖÍÁÒÆÊÖÈÊÂÊÌÂÎÏÏÊÉu¼
ÎÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÆÌÂÍÁÓÆÑÉÏÊ¿ÓÉÓÂÙÕ½Ö
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2014
10.30-11.10, 12.30-13.10, 15.00-15.40,
16.30-17.10, 18.00-18.40
Κρατήσεις: Βλαχοπούλου Μαρία
Τ.: 210 748 8821/εσωτ.111 ή Αντωνίου
Μαρία Τ: 6957 830 241

ROOM 2 – 50 Θέσεις – Στο χώρο
του Lobby

® JOHNSON &JOHNSON
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2014
10:30-11:10¤Ï×ÊÌ½¢ÍÍÆÑÈ¾ÂÊ®ÈÎÕ
ÒÉÌÂÊÒÁÒÓÂÒÉÈÊÂuÊÂÂÒÇÂÍ½ÌÂÊÂÏ
ÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾Â
12:30-13:10 & 15:00-15:40¨ÑØÏÍ¿ÈÉuÂ
ºÍÂ¿ÒÂÑ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÓÆÈÊÂuÊÂÂÏ
ÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾Â

16:30-17:10 3P$©ÊÂ¯¼Â¤Ï×½ÒÓÉÎ¢ÎÓÊÈ½ÑÂÎ
ÒÉuÆÓÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÉÖÂÊÒÔÉÓÊÌ½ÖÅÆÑuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÖ
¢ÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÈÊÂÆÍ®ÓÆÖ3P$fÌÂÓ¿ÊÎÑ¿ÒÌÍÉÒÉÖ
18:00-18:40©É ØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂª®ÑuÂÌÂ²®
ÒÆÊÖÌÂÊÆËÆÍ¾ËÆÊÖÒÓÉÎÂÈÌ¿ÒuÊÂ ÆØÑÕÂÚÌ½ÌÂÊÆÍ
ÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®²Ñ¿ÏÊÂÎ®ÓØËÉÖÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖÒÓÏ
ÅÊÌ¿ÒÂÖÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
Κρατήσεις: Τ.: 800 500 1555 (γραμμή χωρίς χρέωση)

ROOM 3 – 70 Θέσεις – Στο χώρο του Lobby

® ΕΤΑΙΡΕΙΑ

ΑΝΑΠΤΥΞΗΣ & ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗΣ
ΔΙΚΤΥΩΝ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ
ĄďėĘēĆđĊĒĆĔėăėĜđüĆĔĆďĊĄĜđ+ùĜĖėă
éāđėČĖČĖėĎĕìĘďĆĎĔĄĊĕėēĘùăĊĔĆ
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2014
11:00-12:30, 13:30-15:00, 16:00-17:30
ÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎ¿ÖÂÎ¾Ò×ØÑÏØÂÎÆÍÍÂÅÊÌÏÁÊÌÓÁ
ÏØªÂÑuÂÌÆ¾ÕÎuÆÒÌÏ¿ÓÉÎÂÎÂÃ®ÔuÊÒÉÂØÓÐÎÒÆ
ØÈÊÆ¾ÖÌÂÊÌÆÑÅÏÇ¿ÑÆÖÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖ
ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÆØ¼ÍÊÌÓÏØÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌÏÁÍ®ÎÏØÏØ
ÔÂÂÎÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊÓÂÒÓ®ÅÊÂØÍÏÏ¾ÉÒÉÖÌÂÊÆÇÂÑuÏÈ½Ö
Κρατήσεις: Νατάσα Βασιλικοπούλου Τ.:210 483 2322
Εσωτ.201

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ C1-B2 – Στο χώρο της Έκθεσης

® PIERRE FABRE HELLAS
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2014
12:00–16:00
AVENE:¤ÎÊÒ×ÁÒÓÆÓÊÖ³ÉÑÆÒ¾ÆÖÒÂÖÑÏÖÓÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖÒÂÖuÆÓÏÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ¿41"ÓÉÖ"7&/&
¤ÌÂ¾ÅÆØÒÉuÆÔ¼uÂeÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ½ÖªÑÏÎÓ¾
ÅÂÖ¢ÆØÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉÖÓÏØ¤ØÂ¾ÒÔÉÓÏØ¼ÑuÂ
ÓÏÖk¢ÇÆÔÆ¾ÓÆÒÓÂ¼uÆÊÑÂ×¼ÑÊÂÓÕÎÂÊÒÔÉÓÊÌÐÎ
uÂÖÈÊÂuÊÂÅÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ½ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÓÏØÑÏÒÐ
ÏØÒÂÖuÆÑÏÚ¿ÎÓÂ"7&/&ÌÂÊÙ½ÒÓÆÓÉÎÆuÆÊ
Ñ¾ÂÆÎ¿ÖÑÂÈuÂÓÊÌÏÁ41" 4"/*5"41&3"26"
"7&/& ¢ÏÌÓ½ÒÆÓÆÓÉÎÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖ"7&/&
ÈÊÂÓÉÅÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ½ÌÂu¾ÎÂÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÓÏØÆØ
Â¾ÒÔÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÒÓÏ×ÐÑÏÒÂÖ ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿
uÏ×Í¿ÂÎ®ÓØËÉÖÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ
17:00–20:00
KLORANE:¢Î®ÍÂÇÑÆÖ©ÏÁÌÍÆÖª¾ÎÏ¨ÂÑ¼ ÊÌ®
ÓÏ¨ÏÎÓ¿¤ÊuÆÍÐÖ¢ÓÉu¼ÍÉÓÏ©ÏÊÑÂ¾Ï¹ÒÊÏºÏÊÏ
ÌÂÊÂÎÆ¾ÎÂÊÓÏÒÓØÍÓÕÎuÂÍÍÊÐÎÒÂÖ ¢¯¢¤§²¤²°
ÒÓÉÒÓÊÈu½uÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂÓÉÖ,MPSBOF
Κρατήσεις: Όλγα Καλίνογλου T.: 210 771 5353/
εσωτ.230
ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ C3-B4 – Στο χώρο της Έκθεσης

® GLAXOSMITHKLINE


&DWHJRU\0DQDJHPHQWĖėēüĆĔĆďĊĄē

ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2014
15:00–15:40, 16:30–17:10, 18:00–18:40
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2014
10:30-11:10, 12:30-13:10, 15:00-15:40
Κρατήσεις: Βικτώρια Παπαδοπούλου Τ.: 210 688 2334
– 694 347 8222

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ C7 – Στο χώρο της
Έκθεσης

® OMEGA PHARMA
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2014
10:30-11:10ÆÊÓÏØÑÈÊÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖÓÏØ
ÆÓÊÌÏÁÌÂÊ°ËÆ¾ÂÊ®ÑÑÏÊÂ
Γεράσιμος Ι. Μάντζαρης, ØÎÓÏÎÊÒÓ½Ö
ÊÆØÔØÎÓ½ÖÂÒÓÑÆÎÓÆÑÏÍÏÈ¾ÂÖ ¯¢
e¤ØÂÈÈÆÍÊÒu¿Ö
12:30-13:10¦ ØÎÆÊÒÇÏÑ®ÓÏØ9-4
.&%*$"-ÒÓÉÎ¢ÐÍÆÊÂ£®ÑÏØÖuÆªØ
ÒÊÌ¿²Ñ¿ÏÅÑ®ÒÉÖ
Ειρήνη Μπαμπαρούτση, ¨ÍÊÎÊÌ½ÊÂÊÓÏ
Í¿ÈÏÖf¢ÔÍÉÓÊÌ½ÊÂÓÑÏÇÏÍ¿ÈÏÖ
15:00-15:40ÊÂÓÂÑÂ×¼Ö§ÒÏÑÑÏ¾ÂÖÓÏØ
¨¿ÍÏØÌÂÊ¨ÏÍÊÌ¼ÖÏÊuÐËÆÊÖÉ Øu
ÃÏÍ½ÓÏØªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÓÉÎ¢ÎÓÊuÆÓÐ
ÊÒ½ÓÏØÖ
Κωνσταντίνος Μυρίλλας,©ÂÊÆØÓ½ÑÂÖ
´ÆÊÑÏØÑÈ¿ÖØÎÂÊÌÏÍ¿ÈÏÖ
16:30-17:10 ¦©ÁÓÉÌÂÊÉÂÔÏÍÏÈ¾ÂÓÉÖ
ÉÁÒÉÓÏÂÍÂÒÒÊÎ¿¯ÆÑ¿1):4*0.&3
Βασίλειος Παπανικολάου ¤ÊuÆÍÉÓ½Ö¢
ÉÖÂÎÆÊÒÓÉuÊÂÌ½Ö±¨ÍÊÎÊÌ½Ö§Ï
ÌÑÂÓÆ¾ÏØ¯ÏÒÏÌÏuÆ¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ
18:00-18:40ÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÂÔÏÇØÒÊÏ
ÍÏÈ¾ÂÌÂÊ¢ÎÓÊuÆÓÐÊÒÉ
Κωνσταντίνος Καραμπάτσας, ´ÆÊÑÏØÑ
È¿Öf°ÇÔÂÍu¾ÂÓÑÏÖ ¤¾Ì¨ÂÔÉÈÉÓ½Ö
°ÇÔÂÍuÏÍÏÈ¾ÂÖ ÊÅ®ÌÓÕÑÂÎu¾ÏØ
#SJTUPM 6,

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2014
10:30-11:10ÆÊÓÏØÑÈÊÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖÓÏØ
ÆÓÊÌÏÁÌÂÊ°ËÆ¾ÂÊ®ÑÑÏÊÂ
Γεράσιμος Ι. Μάντζαρης, ØÎÓÏÎÊÒÓ½Ö
ÊÆØÔØÎÓ½ÖÂÒÓÑÆÎÓÆÑÏÍÏÈ¾ÂÖ ¯¢
e¤ØÂÈÈÆÍÊÒu¿Ö
12:30-13:10¦©ÁÓÉÌÂÊÉÂÔÏÍÏÈ¾ÂÓÉÖ
ÉÁÒÉÓÏÂÍÂÒÒÊÎ¿¯ÆÑ¿1):4*0.&3
Βασίλειος Παπανικολάου, ¤ÊuÆÍÉÓ½Ö¢
ÉÖÂÎÆÊÒÓÉuÊÂÌ½Ö±¨ÍÊÎÊÌ½Ö§Ï
ÌÑÂÓÆ¾ÏØ¯ÏÒÏÌÏuÆ¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ
15:00-15:40ÊÂÓÂÑÂ×¼Ö§ÒÏÑÑÏ¾ÂÖÓÏØ
¨¿ÍÏØÌÂÊ¨ÏÍÊÌ¼ÖÏÊuÐËÆÊÖÉ Øu
ÃÏÍ½ÓÏØªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÓÉÎ¢ÎÓÊuÆÓÐ
ÊÒ½ÓÏØÖ
Κωνσταντίνος Μυρίλλας, ©ÂÊÆØÓ½ÑÂÖ
´ÆÊÑÏØÑÈ¿ÖØÎÂÊÌÏÍ¿ÈÏÖ
16:30-17:10 ÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÂÔÏÇØÒÊÏ
ÍÏÈ¾ÂÌÂÊ¢ÎÓÊuÆÓÐÊÒÉ
Κωνσταντίνος Καραμπάτσας,´ÆÊÑÏØÑ
È¿Öf°ÇÔÂÍu¾ÂÓÑÏÖ ¤¾Ì¨ÂÔÉÈÉÓ½Ö
°ÇÔÂÍuÏÍÏÈ¾ÂÖ ÊÅ®ÌÓÕÑÂÎu¾ÏØ
#SJTUPM 6,
¨ÑÂÓ½ÒÆÊÖΠανάκη Νατάσα,
T.: 210 8188900

ΠΕΡΙΠΤΕΡΟ C10 – Στο χώρο της
Έκθεσης

®
ALES GROUPE


úĆôĂĆĘđĆėāìēĔĎďā
ìĔĈĆĐĊĄĆėēĘüĆĔĆďēēĎēĠ

)¤ÊÍÆÌÓÊÌ½©®ÑÌÂ É³ÃÑÊÅÊÌ½¨ÏÒuÆ
ÓÏÍÏÈ¾Â É¤ËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÌÂÊÉ¨ÂÊÎÏÓÏu¾Â
ÐÖuÏÑÆ¾ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂÂËÊÏÏÊ
½ÒÆÊÓÂÎ¼ÂÑÏÒÏÅÏÇ¿ÑÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÏØ
¼×ÆÊÒÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØ
Αμαλία Κεχαγιά, ´ÉuÊÌ¿Öf³ÆÁÔØ
ÎÉ¤ÊÒÓÉuÏÎÊÌÐÎ¤ÌÂÊÅÆÁÒÆÕÎ"MFT
(SPVQF)FMMBT
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2015 13:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2015 13:30

ĎĊďĉĎďġđėĆĕėēéĠĔĎēùăĊĔĆ
e¢ÖÏÑÂuÂÓÊÒÓÏÁuÆÓÉÎÂÍÍÂÈ½kÌ®ÎÏ
ÎÓÂÖ¼ÎÂÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÓÂË¾ÅÊÒÓÉÎÆÊ×ÆÊ
ÑÉuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
Ανδρέας ΚαλλιβωκάςÌÂÊÂÑÏØÒ¾ÂÒÉ
ÓÏØÎ¼ÏØÃÊÃÍ¾ÏØÓÏØ
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2015 18:30
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2015 11:30

öĎ÷ĆĐĎĂĕ1ĂĊĕĊĘďĆĎĔĄĊĕďĆĎ
ĜĕđĆėĎĕéĒĎēēĎăĖĊėĊ
°ÓÏu¼ÂÖe©ÂÍÍÊ®k¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿ÌÂÊÏ
ÍÁÓÊuÏÂÎÂËÊÏÏ¾ÉÓÏÌÆÇ®ÍÂÊÏ²ÊÂÎÂÙÉ
Ó®ÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö¿ÓÂÎuÂ¾ÎÆÊÒÓÏÇÂÑ
uÂÌÆ¾Ï²ÊÂÂÎÓ½ÒÆÊÖuÂÖÅ¾ÎÏØÎÓÂÆËÆÊ
ÅÊÌÆØu¼ÎÂIBJSTQB
Στέλλα Σουλελέ )BJS&YQFSU1SPVE"N
CBTTBEPS1IZUP
ΣΑΒΒΑΤΟ 14/2/2015, 17:00
ΚΥΡΙΑΚΗ 15/2/2015 15:00
¨ÑÂÓ½ÒÆÊÖΗρώ Καζάρα Τ.:2106086400

PROCTO-SYNALAR N FLUOCINOLONE ACETONIDE + LIDOCAINE HYDROCHLORIDE

1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PROCTO - SYNALAR N 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: ¨®ÔÆØ¿ÔÆÓÏÆÑÊ¼×ÆÊ'MVPDJOPMPOFBDFUPOJEFNH-JEPDBJOFIZESPDIMPSJEF NH
¨®ÔÆÈÑÂuu®ÑÊÏÏÑÔÊÌ½ÖÌÑ¼uÂÖÆÑÊ¼×ÆÊ'MVPDJOPMPOFBDFUPOJEFNH-JEPDBJOFIZESPDIMPSJEF NH'MVPDJOPMPOFBDFUPOJEF$)'0B %JGMVPSPÃ B  UFUSBIZESPYZQSFHOB EJFOF EJPOF DZDMJD BDFUPMXJUI
BDFUPOF-JEPDBJOFIZESPDIMPSJEF$)/0)$-)0 %JFUIZMBNJOP  BDFUPYZMJEJEFNPOPIZESPDIMPSJEFNPOPIZESBUF 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: ³¿ÔÆÓÂ °ÑÔÊÌ½ÌÑ¼uÂ 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις:
ØuÓÕuÂÓÊÌ½ ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉ ÓÉÖ ÇÍÆÈuÏÎ½Ö ÌÂÊ ÓÏØ ÌÎÊÒuÏÁ ÒÆ ÅÆÑuÂÓÏ®ÔÆÊÆÖ ÏØ ÂÎÓÂÏÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊ ÒÓÉ ×ÏÑ½ÈÉÒÉ ÓÏÊÌÏÁ ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÏÁÖ  ¿ÕÖ ÆËÕÓÆÑÊÌ¼Ö ÌÂÊ ÆÒÕÓÆÑÊÌ¼Ö ÂÊuÏÑÑÏÜÅÆÖ  ÆÑÊÑÕÌÓÊÌ¿ ¼ÌÙÆuÂ  ÌÎÉÒu¿ ÅÂÌÓØÍ¾ÏØ 4.2.
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τρόπος χορήγησης: Â¿ÓÏÏÑÔ¿ Δοσολογία: ¦ÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌØuÂ¾ÎÆÓÂÊÂ¿¼ÕÖÆÃÅÏu®ÅÆÖ¦ÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÉÅ¿ÒÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂØ¿ÔÆÓÏÓÏÑÕ¾ÌÂÊ¼ÎÂÓÏÃÑ®ÅØuÆÓ®ÓÉÎÌ¼ÎÕÒÉ½uÊÌÑ½
ÏÒ¿ÓÉÓÂÂÍÏÊÇ½ÖÏØÂÍÏ¾ÇÆÓÂÊÂÂÍ®ÒÓÉÎ®Ò×ÏØÒÂÆÑÊÏ×½ ÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ¦ÂÍÏÊÇ½uÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎÊÒÓÆ¾ÌÂÊu¼ÒÂÒÓÏÏÑÔ¿uÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂÆÊÅÊÌÏÁÑÁÈ×ÏØÖ ÆÏÍÍ®ÆÑÊÒÓÂÓÊÌ®uÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÒØÎÅØÂÒu¼ÎÉÔÆÑÂÆ¾ÂuÆÂÍÏÊÇ½
ÌÂÊ Ø¿ÔÆÓÂ ÑÊÎ ÆÇÂÑuÏÒÓÆ¾ É ÂÍÏÊÇ½ ÌÂÍ¿ Æ¾ÎÂÊ ÎÂ È¾ÎÆÊ ÆÅÑ¿ÍÏØÓÑÏ4.3 Αντενδείξεις: ²Ï 130$50  4:/"-"3 ¯ ÂÎÓÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊ ÒÆ ÂÒÔÆÎÆ¾Ö ÏØ ÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎ ØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾Â ÒÆ Ì®ÏÊÏ Â¿ ÓÂ ÒØÒÓÂÓÊÌ® ÓÏØ ²Ï 130$504:/"-"3 /
ÂÎÓÆÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÏÇÔÂÍuÊÌ½×Ñ½ÒÉ¤¾ÒÉÖÒÆÃÂÑÊ®ÎÆÇÑÊÌ½Î¿ÒÏuÆÆËÂ¾ÑÆÒÉÓÉÎ¼ÇÑÕÒÉ ÒÆÄÁ×ÕÒÉ½ÒÆÑÏÅÊ®ÔÆÒÉÈÊÂÄÁ×ÕÒÉ ÒÆÆÎÆÑÈ½ÇØuÂÓ¾ÕÒÉ ÒÆÍÏÊuÐÅÉÎÏÒ½uÂÓÂ ÒÆÂÓÑÏÇ¾ÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ ÒÁÇÊÍÉ ÂÑÂÒÊÓÊÌ¼ÖuÏÍÁÎÒÆÊÖ 
uÊÌÑÏÃÊÂÌ¼Ö uØÌÉÓÊÂÒÊÌ¼Ö½ÊÏÈÆÎÆ¾ÖÍÏÊuÐËÆÊÖ ÒÆÂÊuÏÑÑÂÈÊÌ½ÅÊ®ÔÆÒÉÌÂÊ¿ÓÂÎÑ¿ÌÆÊÓÂÊÎÂÈ¾ÎÆÊÆuÃÏÍÊÂÒu¿Ö 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση: ¢ÂÈÏÑÆÁÆÓÂÊÉÂÑÂÓÆÓÂu¼ÎÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÒÆÂÊÅÊ® Æ
ÆÑ¾ÓÕÒÉÆuÇÂÎ¾ÒÆÕÖÍÏÊuÐËÆÕÖÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÓÏØÌÂÓ®ÍÍÉÍÏØÂÎÓÊuÊÌÑÏÃÊÂÌÏÁ½ÂÎÓÊuØÌÉÓÊÂÒÊÌÏÁÂÑ®ÈÏÎÓÂ Æ®Î¿uÕÖÉÍÏ¾uÕËÉÅÆÎÆÍ¼È×ÆÓÂÊÓ¿ÓÆÒØÎ¾ÒÓÂÓÂÊÉÅÊÂÌÏ½ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØu¼×ÑÊÖ¿ÓÏØÉÍÏ¾uÕËÉÆÍÆÈ×ÔÆ¾Í½ÑÕÖ
£ÂÒÊÌ½ÒÁÒÓÂÒÉÎÂuÉÎÈ¾ÎÆÓÂÊ×Ñ½ÒÉÓÏÊÌÏÁÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÏÁÖ¼ÑÂÎÓÕÎÅÁÏÆÃÅÏu®ÅÕÎ×ÕÑ¾ÖÓÉÎÆÂÎÆË¼ÓÂÒÉÓÏØÂÑÑÐÒÓÏØÂ¿ÓÏÎÆÊÅÊÌ¿ÈÊÂÓÑ¿©ÆÓ®Â¿ÆÂÎÆÊÍÉuu¼ÎÉÓÏÊÌ½ÆÇÂÑuÏÈ½ ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÉu¼ÑÆÖ ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎ
ÌØÑ¾ÕÖÇÔÏÑÊÕu¼ÎÕÎ uÏÑÆ¾ÎÂÂÑÂÓÉÑÉÔÆ¾ÑÏÒÕÑÊÎ½uÆ¾ÕÒÉ½ÂÐÍÆÊÂÓÉÖÅÑÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÖÓÏØÖ ÓÂ×ØÇØÍÂË¾Â ÏØÂÏÌÂÔ¾ÒÓÂÓÂÊuÆÓ®Â¿ÅÊÂÌÏ½ÏÍ¾ÈÕÎÉuÆÑÐÎ½ÆÃÅÏu®ÅÕÎ¤ÇÂÑuÏÈ½ÓÏÊÌÏÁÂÎÂÊÒÔÉÓÊÌÏÁ¼ÑÂÎÓÕÎÆÃÅÏu®ÅÕÎ
ÅÆÎÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÍ¿ÈÕÓÏØÌÊÎÅÁÎÏØÆuÇ®ÎÊÒÉÖÆÌÅÉÍÐÒÆÕÎØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö¦ÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÌÂÌÏ½ÔÆÊÂÖÑ¼ÆÊÎÂÂÏÌÍÆ¾ÆÓÂÊÑÊÎÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÊÅÊÏÒÌÆØ®ÒuÂÓÏÖ ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆÑÆÔÊÒuÏÁ½ÂÊuÏÑÑÂÈ¾ÂÖÂ¿ÓÏÏÑÔ¿ É
ÔÆÑÂÆ¾ÂÑ¼ÆÊÎÂÅÊÂÌ¿ÓÆÓÂÊ³®Ñ×ÆÊÉÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½ÖÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÂ¿ÓÏÏÑÔ¿©ÆÈ®ÍÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÏØÎÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÂ¿ÓÏ¨¯ Í¿ÈÕÓÉÖÆÑÊÆ×¿uÆÎÉÖMJEPDBJOF½ÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½Ö
ÅÑ®ÒÉÖÓÏØÆÑÊÆ×Ïu¼ÎÏØÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÏÁÖ°Ì¾ÎÅØÎÏÖÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½ÖÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÆ¾ÎÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÖÒÓÂÂÊÅÊ®²ÂØ¿ÔÆÓÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏÓÊuÐÎÓÂÊÂ¿ÓÉÎÂÍÏÊÇ½ÒÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÕÎÆÒÕÓÆÑÊÌÐÎÂÊuÏÑÑÏÜÅÕÎ¦ÔÆÑÂÆ¾ÂuÆ130$50
4:/"-"3/ÅÆÎÂÏÌÍÆ¾ÆÊÏÓ¼ÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÏØÂÊÓ¾ÏØÓÕÎÂÊuÏÑÑÏÜÅÕÎ ÓÏÊÌ½ØÈÊÆÊÎ½ ÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖÅØÒÌÏÊÍÊ¿ÓÉÓÂÖÌÍ ÌÂÊÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂØÏÌÂÓÂÒÓ½ÒÆÊÓÉ×ÆÊÑÏØÑÈÊÌ½Æ¼uÃÂÒÉ¿ÓÂÎÂØÓ½ÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊ ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆÂÇ½ÖÓÉÖÌÑ¼uÂÖuÆÓÂ
u®ÓÊÂ ÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊ®uÆÒÉ¼ÌÍØÒÉÓÕÎuÂÓÊÐÎuÆuÆÈ®ÍÉÏÒ¿ÓÉÓÂÁÅÂÓÏÖ©ÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÍÉÔÆ¾ÒÏÃÂÑ¿ÖÆÑÆÔÊÒu¿Ö 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: ¦-JEPDBJOFÔÂÑ¼ÆÊÎÂ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊuÆÑÏÒÏ×½ÒÆ
ÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏØÂ¾ÑÎÏØÎÂÎÓÊÂÑÑØÔuÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ¿ÕÖÓÏUPDBJEJOF ÆÆÊÅ½ÉÓÏËÊÌ½ÅÑ®ÒÉÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÒØÎÆÑÈÊÌ½ 4.6 Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: ÆÎØ®Ñ×ÏØÎÆÂÑÌ½ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÈÊÂÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÕÎÓÏÊÌÐÎÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎ
ÌÂÓ®ÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÖ ÒÆ¼ÈÌØÆÖÈØÎÂ¾ÌÆÖ²ÏÊÌ½ÆÇÂÑuÏÈ½ÊÒ×ØÑÐÎÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÒÆ¼ÈÌØÂÙÐÂ¼×ÆÊÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊÂÎÕuÂÍ¾ÆÖÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÏØÆuÃÑÁÏØÊÂÓÏÎÍ¿ÈÏÂØÓ¿ÓÂÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ uÏÑÏÁÎÎÂ×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊÌÂÓ®ÓÉÎ
ÆÈÌØuÏÒÁÎÉu¿ÎÏÂÎÓÏÂÎÂuÆÎ¿uÆÎÏ¿ÇÆÍÏÖÅÊÌÂÊÏÍÏÈÆ¾ÓÏÎÊÔÂÎ¿Ì¾ÎÅØÎÏÈÊÂÓÏ¼uÃÑØÏ ÆÓ¼ÓÏÊÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂ×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊÒÆuÆÈ®ÍÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖ½ÈÊÂuÂÌÑÁ×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÌÂÓ®ÓÏÑÐÓÏÓÑ¾uÉÎÏÓÉÖÌÁÉÒÉÖ Χρήση
κατά την γαλουχία: ºÓÂÎÉ×Ñ½ÒÉÓÏÊÌÐÎÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÏØÔÉÍÂÒuÏÁÌÑ¾ÎÆÓÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ ÉÏÒ¿ÓÉÓÂÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÑÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÒÓÏÆÍ®×ÊÒÓÏ 4.7. Eπίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÓÉÎÆ¾ÅÑÂÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÒÓÉÎÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÏÅ½ÈÉÒÉÖÌÂÊ×ÆÊÑÊÒuÏÁuÉ×ÂÎÉu®ÓÕÎ 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: ²ÏÊÌ¼ÖuÆÓ®uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ°Ê
ÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÏØ¼×ÏØÎÂÎÂÇÆÑÔÆ¾uÆÓÂÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ÒÓÊÖÔ¼ÒÆÊÖÆÇÂÑuÏÈ½ÖÆ¾ÎÂÊ¢¾ÒÔÉuÂÌÂÁÒÏØ ÌÎÉÒu¿Ö ÆÑÆÔÊÒu¿Ö ËÉÑ¿ÓÉÓÂ ÔØÍÂÌ¾ÓÊÅÂ ØÏuÆÍ®×ÑÕÒÉ²ÑÏÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÌÍÊÎÊÌ½ÖÆÊÌ¿ÎÂÖÆ¾ÂÌÂ¾ÑÏØ½ÓÏÊÌ½Ö
×Ñ½ÒÆÕÖ uØÌÉÓÊ®ÒÆÊÖ  ÄÐÑÂ  ÆØÓÆÑÏÂÔ½Ö ÍÏ¾uÕËÉ  uÊÌÑÏÃÊÂÌ¼Ö ÍÏÊuÐËÆÊÖÓÏÊÌ¼Ö ¼ÎÂÑËÉ ÍÂÎÔ®ÎÏØÒÉÖ ÍÏ¾uÕËÉÖ ½ ÆÊÅÆ¾ÎÕÒÉ ÆËÆÍÊÒÒ¿uÆÎÉÖ  uØÌÉÓÊÂÒÊÌ¼Ö ÍÏÊuÐËÆÊÖ  ¼ÎÂÑËÉ uÏÍØÒuÂÓÊÌ½Ö ÓÆÑu¾ÎÔÏØ ÌÂÊ ÏËØÓÆÎÐÎ ÌÏÎÅØÍÕu®ÓÕÎ
¢ÎÂÒÓÏÍ½ ÓÉÖ ÆÏØÍÐÒÆÕÖ ÓÑÂØu®ÓÕÎ  ÂÌuÏÆÊÅ½ ÒÓÏÊ×Æ¾Â ½ ÇÍØÌÓÂ¾ÎÕÒÉ  ÔÆÑÊÎ½ ÊÅÑÐÂ  ÆÑÊÒÓÏuÂÓÊÌ½ ÅÆÑuÂÓ¾ÓÊÖ  ÆË®ÎÔÉuÂ Ø¿ uÏÑÇ½ ÑÏÅ¿×ÑÏØ ÂÌu½Ö  ÆÊÅÆ¾ÎÕÒÉ ÈÍÂØÌÐuÂÓÏÖ  ØÏÓÑÏ½ ÇÍØÌÓÂÊÎÐÅÏØÖ ÄÕÑÊ®ÒÆÕÖ Æ¾ ÅÊÂÌÏ½Ö ÓÉÖ
ÔÆÑÂÆ¾ÂÖ 3FCPVOE1IFOPNFOPO ÂÓÑÏÇ¾ÆÖØ¿uÏÑÇ½ÏØÍ½Ö ÈÑÂuuÏÆÊÅ½ÖÑÂÃÅÐÒÆÊÖ ÆØÑØÂÈÈÆ¾ÆÖ ÆËÂÎÔ½uÂÓÂÏÑÇØÑÊÌ® ÆÑÁÔÉuÂÅÊ®×ØÓÏ ÃÍ®ÓÊÅÏÇØÒÂÍÍÊÅÐÅÉ®ÓØÂÆËÂÎÔ½uÂÓÂ ÂÍÍÆÑÈÊÌ½ØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾Â ÓÏÊÌ½ØÆÑÓÑ¾×ÕÒÉ°Ê
ÂÑÂ®ÎÕÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÒØÎ½ÔÆÊÖÂÍÍ®uÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎÊÒÓÏÁÎÒØ×Î¿ÓÆÑÂuÆÓÉ×Ñ½ÒÉÒÓÆÈÂÎ½ÖÆ¾ÅÆÒÉÖ½uÆÓ®Â¿uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ¦-JEPDBJOFuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö
ÆÎÊÌ¼ÖuÆÓ®uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ¨ÂÓÂÒÓÏÍ½ÓÉÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØÇÍÏÊÏÆÊÎÆÇÑÊÅÊÌÏÁ®ËÏÎÂ ÓÐÒÉÓÏØÆÊ¼ÅÏØÓÉÖÌÏÑÓÊÙ¿ÍÉÖÒÓÏÍ®ÒuÂ ÒÁÎÅÑÏuÏ$64)*/( 4.9 Υπερδοσολογία: ÆÆÑ¾ÓÕÒÉØÆÑÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÖÂØË®ÎÆÊÏÌ¾ÎÅØÎÏÖ
ÆuÇ®ÎÊÒÉÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÕÎÆÎÆÑÈÆÊÐÎ²ÉÍ¼ÇÕÎÏ¨¼ÎÓÑÏØÉÍÉÓÉÑÊ®ÒÆÕÎ¢Ô½ÎÂÖ   5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες: ²ÏÂÌÆÓÏÎ¾ÅÊÏÓÉÖÇÍÏØÏÒÊÎÏÍ¿ÎÉÖÆ¾ÎÂÊÓÏÊÌ¿ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ¼ÖuÆÏÍÁ
ÊÒ×ØÑ½ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉ ÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉÌÂÊÂÈÈÆÊÏÒØÒÂÒÓÊÌ½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂ¦ÍÊÅÏÌÂÜÎÉÆ¾ÎÂÊÊÒ×ØÑ¿ÂÎÂÊÒÔÉÓÊÌ¿ ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÆØÑÁÓÂÓÂÈÊÂÓÏÊÌ½ÂÎÂÊÒÔÉÒ¾Â ÆØÌÎ¿ÓÉÓÆÖÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÓÏÊÌ®ÈÊÂÓÉÎÑ¿ÌÍÉÒÉÂÎÂÊÒÔÉÒ¾ÂÖÓÏØ
ÇÍÆÈuÂ¾ÎÏÎÓÂÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏØ 5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες: ¦ªÂÑuÂÌÏÌÊÎÉÓÊÌ½ÓÏØ130$504:/"-"3/Æ¾ÎÂÊÂÑ¿uÏÊÂuÆÓÉÎÒØÎ½ÔÉÓÕÎÓÏÊÌ®ÆÇÂÑuÏÙÏu¼ÎÕÎÂÍÏÊÇÐÎÌÂÊØÏÔ¼ÓÕÎÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎ°ÃÂÔu¿ÖÓÉÖÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÓÕÎÓÏÊÌÐÎ
ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÌÂÔÏÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÏÍÍÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉØÌÎ¿ÓÉÓÂÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ ÉÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ½ÓÏØuÏÑÇ½ ¼ÌÅÏ×Â ÉÆÑÊÏ×½ÓÉÖÆ®ÍÆÊÄÉÖ ÅØÒ×¼ÑÆÊÂÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÒÆÂ×Ê®ÌÆÑÂÓ¾ÎÉÒÓÊÃ®ÅÂ ÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ
ÂÁËÉÒÉÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖÒÆÅ¼ÑuÂuÆÍÁÒÉÓÉÖÒØÎ¼×ÆÊ®ÖÓÏØ ÌÂÊÉ×Ñ½ÒÉÒÓÆÈÂÎÏÁÖÆ¾ÅÆÒÉÖ ÏØÒÊÂÒÓÊÌ½ÂÁËÉÒÉÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖ ©ÆÓ®ÓÉÎÂÏÑÑ¿ÇÉÒ½ÓÏØÖÂ¿ÓÏÅ¼ÑuÂ ÓÂÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÓÉÇÂÑuÂÌÏÌÊÎÉÓÊÌ½ÏÑÆ¾ÂÓÕÎ
ÒØÒÓÉuÂÓÊÌ®×ÏÑÉÈÏÁuÆÎÕÎÆÒuÆÁÏÎÓÂÊÒÆÏÊÌ¾ÍÏØÖÃÂÔuÏÁÖuÆÓÊÖÑÕÓÆÜÎÆÖÓÏØÍ®ÒuÂÓÏÖ©ÆÓÂÃÏÍ¾ÙÏÎÓÂÊÌÁÑÊÂÒÓÏ½ÂÑÌÂÊÂÆÌÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊu¼ÒÕÓÕÎÎÆÇÑÐÎ©ÆÑÊÌ®Â¿ÓÂÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ÌÂÊÓÏØÖuÆÓÂÃÏÍ¾ÓÆÖÓÏØÖÂÆÌÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊ
Æ¾ÒÉÖuÆÓÉ×ÏÍ½ÂÑ¿ÓÊÉMJEPDBJOFÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊ ÉÃÊÏÍÏÈÊÌ½ÉuÊÆÑ¾ÏÅÏÖÙÕ½ÖÓÉÖÆ¾ÎÂÊuÊÌÑ½ ÍÆÓ® ÌÂÊÏÊÒØÈÌÆÎÓÑÐÒÆÊÖÓÉÖÒÓÏÍ®ÒuÂÏÍÁuÊÌÑ¼ÖÈÊÂÎÂØ®ÑËÆÊÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ5.3 Προκλινικά στοιχεία για την ασφάλεια:
©ÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÆÖuÆÍ¼ÓÆÖÒÆÙÐÂ ÌÂÑÌÊÎÏÈ¼ÎÆÒÉÖ uÆÓÂÍÍÂËÊÏÈ¼ÎÆÒÉÖÌÂÊÆ¾ÅÑÂÒÉÖÒÓÉÈÏÎÊu¿ÓÉÓÂ ÅÆÎ¼×ÏØÎÈ¾ÎÆÊuÆÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½©ÆÍ¼ÓÆÖuÆÓÂÍÍÂËÊÏÈ¼ÎÆÒÉÖuÆQSFEOJTPMPOFÌÂÊIZESPDPSUJTPOF ¼ÅÕÒÂÎÂÑÎÉÓÊÌ®ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ 6.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος των εκδόχων Υπόθετα: .FOUIPM $JUSJDBDJE 4PSCJUBOTUFBSBUF 1SPQZMFOFHMZDPM 1PMZTPSCBUF "FSPTJM 8JUFQTPM8 8JUFQTPM&f°ÑÔÊÌ½ÌÑ¼uÂ.FOUIPM $JUSJDBDJE NFUIZMQBSBCFO
& QSPQZMQBSBCFO& QSPQZMFOFHMZDPM NJOFSBMPJM IFBWZ TUFBSZMBMDPIPM DFUZMBMDPIPM TPSCJUBOTUFBSBUF QPMZTPSCBUF XBUFS QVSJGJFE 6.2 Ασυμβατότητες: ¨ÂuÊ®ÈÎÕÒÓ½ 6.3 Διάρκεια ζωήςu½ÎÆÖ6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά
την φύλαξη του προϊόντος: ªØÍ®ÒÒÆÓÂÊÒÆÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾ÂÅÕuÂÓ¾ÏØ 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Υπόθετα: ¨ÏØÓÊ®ÓÕÎØÏÔ¼ÓÕÎÒÆÍÆØÌ½Ô½ÌÉ Ορθική κρέμα: ¾×ÑÕuÏÒÕÍÉÎ®ÑÊÏHÂ¿ÂÍÏØu¾ÎÊÏ uÆÑÁÈ×ÏÖÂÒÇÂÍÆ¾ÂÖ ÐuÂ
17$ÍÆØÌ¿ÌÂÊÍÆØÌ¿ÑÏÕÔÉÓÊÌ¿ÑÁÈ×ÏÖÂ¿ÏÍØÂÊÔØÍ¼ÎÊÏ 6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμούÆÎÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖ 6.7 Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Δικαιούχος και υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα: ©ÊÎ¼ÑÃÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÆ 
¨ÉÇÊÒÏÁ       ¢¦¯¢ ²ÉÍ     '"9  7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ³¿ÔÆÓÂ  °ÑÔÊÌ½ ÌÑ¼uÂ  8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  9.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
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$GYDQFH3KDUPDFLHV
Γιορτές στα ADVANCE Pharmacies ĉ÷õ

(ĎĕĖēąĖĉăą
ĉĐċāēěĕċĔćčą
ĖċđċēĒĘČąďăą
από την Alcon
¦Alcon ÏÂÈÌ¿ÒuÊÏÖÉÈ¼ÓÉÖÒÓÉ
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÕÎuÂÓÊÐÎÌÂÊÓu½uÂÓÉÖ
/PWBSUJT ÂÎÂÌÏ¾ÎÕÒÆÓÉÎ¼ÎÂÑËÉÆÌ
ÒÓÑÂÓÆ¾ÂÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÈÊÂÓÉÎÆÎÉ
u¼ÑÕÒÉÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÉËÉÑÏÇÔÂÍu¾Â 
uÊÂÒØ×Î½ÆÍÍÊÐÖÅÊÂÈÎÕÒu¼ÎÉ®
ÔÉÒÉ ÏØÆÉÑÆ®ÙÆÊÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂ
ÂÎÔÑÐÏØÖÒÆ¿ÍÏÓÏÎÌ¿ÒuÏ ½uÆ
ÑÂ ÆÌÂÓÏÎÓ®ÅÆÖ×ÊÍÊ®ÅÆÖ®ÓÏuÂÒÓÉÎ
¤ÍÍ®ÅÂ®Ò×ÏØÎÂ¿ËÉÑÏÇÔÂÍu¾Â É
ÏÏ¾ÂÑÏÌÂÍÆ¾ÌÏÌÌ¾ÎÊÒuÂÓÕÎuÂ
ÓÊÐÎ ÆÑÆÔÊÒu¿ÌÂÊÔÏÍ½¿ÑÂÒÉ
¦"MDPOÔÂÆÌÓÆÍ¼ÒÆÊuÊÂÒÆÊÑ®Â¿
ÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÆÖÈÊÂÓÉÎÆÎÉu¼ÑÕÒÉ
Ò×ÆÓÊÌ®uÆÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÓÉÖËÉ
ÑÏÇÔÂÍu¾ÂÖÌÂÊÓÊÖÆÊÍÏÈ¼ÖÔÆÑÂ
Æ¾ÂÖÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÖuÆÓÏSystane®
Ultra, uÊÂÑÏÉÈu¼ÎÉÔÆÑÂÆ¾ÂuÆu¾Â
uÏÎÂÅÊÌ½ÂÓÆÎÓÂÑÊÒu¼ÎÉÒÁÎÔÆÒÉÒÆ
ÒØÎÅØÂÒu¿uÆ¼ÎÂ¼ËØÎÏÒÁÒÓÉuÂ
×ÏÑ½ÈÉÒÉÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÆÎÊÒ×Øu¼
ÎÉÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÒÓÂu®ÓÊÂÌÂÊÃÆÍÓ¾Õ
ÒÉÒÓÉÎ¿ÑÂÒÉÈÊÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÂ×ÑÏ
ÎÊÌ®ÅÊÂÒÓ½uÂÓÂ¦ÆÌÒÓÑÂÓÆ¾ÂÆÑÊ
ÍÂuÃ®ÎÆÊuÊÂÓÉÍÆÏÓÊÌ½ÅÊÂÇ½uÊÒÉ
ÏØÔÂuÆÓÂÅÏÔÆ¾ÒÆÆÔÎÊÌ¿ÓÉÍÆÏ
ÓÊÌ¿Å¾ÌÓØÏ ÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÊÒÓ¿ÓÏÏØ 
ÆÎÉuÆÑÕÓÊÌ¼ÖÏuÊÍ¾ÆÖÌÂÔÐÖÌÂÊ®Í
ÍÆÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖ

Δυναμική καμπάνια "1+1 ΔΩΡΟ" των φαρμακείων ADVANCE, με δεδομένη επιτυχία!
¦ÑÏÒÇÏÑ®ÊÒ×ÁÆÊÈÊÂÓÏÅÊ®ÒÓÉuÂÆÌÆuÃÑ¾ÏØA ÂÆØÔÁÎÆÓÂÊÒÓÏØÖÆ
ÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÂ¿ÌÂÓ¿×ÏØÖÓÉÖ$BSE"EWBOUBHFÌÂÊÂÇÏÑ®ÒÆÅÆÌ®ÅÆÖ
ÑÏÚ¿ÎÓÂÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖ ÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÌÂÊÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
³ÏÒÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂÌ®Â¿¿ÍÂÓÂu¼ÒÂÓÉÖ"EWBODF ÆÊÅÊÌ¿ÇØÍÍ®ÅÊÏ 
¼ÎÓØÏÑÏÒÇÏÑÐÎ ¬ÉÇÊÂÌ½ ½uÂÎÒÉ ÅÊÌÓØÂÌ¿ÑÂÅÊ¿ÇÕÎÏ"%3BEJP ÆÑÊÏÅÊ
Ì¿7JUBMJU QPSUBM GBDFCPPL EJSFDUNBJM ÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖÌÂÊÂ¿ÅØÎÂÓ½ÅÊÂÇÉuÊ
ÒÓÊÌ½ÆÌÒÓÑÂÓÆ¾ÂÒÓÂ©©¤
¤ÊÍ¼ÏÎ Ì®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÍÂu
Ã®ÎÆÊÓÏ$PNNVOJDBUJPO,JU ØÍÊ
Ì®ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÓÉÖÌÂu®ÎÊÂÖ 
ÓÏÏÏ¾ÏÆËØÉÑÆÓÆ¾Ó¿ÒÏÓÉÎ
ÑÏÃÏÍ½ÓÕÎÑÏÒÇÏÑÐÎÒÓÏ
×ÐÑÏ ¿ÒÏÌÂÊÓÏÎÒÌÏ¿ÓÉÖÅÊ
ÂÌ¿ÒuÉÒÉÖÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÌÂÊÓÏØ
ÆÒÕÓÆÑÊÌÏÁÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÅÉ
uÊÏØÑÈÐÎÓÂÖÈÊÏÑÓÊÎ½ÅÊ®ÔÆÒÉ

üĖăĊĒĐĖąĔĖĒąğēčĒ$EERWW
Σχέση Εμπιστοσύνης με το Φαρμακείο»
¦"CCPUU-BCPSBUPSJFT¤ÍÍ®ÖÒÓÂÍÂ¾ÒÊÂÓÕÎÆÌÂÊÅÆØÓÊÌÐÎÒÆuÊÎÂÑ¾ÕÎÏØÅÊÏÑÈÂ
ÎÐÎÆÊÒÆ¿ÍÉÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ Ó¼ÍÆÒÆuÆuÆÈ®ÍÉÆÊÓØ×¾ÂÓÏ ®ÃÃÂÓÏ¯ÏÆuÃÑ¾ÏØ
ÒÓÏ©¼ÈÂÑÏ©ÏØÒÊÌ½ÖÓÉÖÆÒÒÂÍÏÎ¾ÌÉÖu¾ÂÂÌ¿uÂÆÌÅ½ÍÕÒÉuÆÓ¾ÓÍÏ«Χτίζοντας το
αύριο... Abbott: Σχέση Εμπιστοσύνης με το Φαρμακείο»
Ó¿×ÏÖÎÂÆÎÉuÆÑÐÒÆÊÌÂÊÎÂÆÌÂÊÅÆÁÒÆÊÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖuÆÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÓÑ¿
Ï®ÎÕÒÆÆ¾ÌÂÊÑÂÔ¼uÂÓÂ ÓÂÏÏ¾ÂÓÏØÖÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÒÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ñ®ËÉ
Í½ÔÏÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÂ¿ÓÉÎÆØÑÁÓÆÑÉÆÑÊÏ×½ÓÉÖÆÒÒÂÍÏÎ¾ÌÉÖÂÑÆØÑ¼ÔÉÒÂÎ
ÒÓÉÎÆÌÅ½ÍÕÒÉÌÂÊÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÂÎÏuÊÍÉÓ¼ÖuÆÈ®ÍÏØÌÁÑÏØÖ°ÌÏÖ¤Ø®ÈÈÆÍÏÖÊÂ
uÂÑ¼ÍÍÏÖ©ÏØÑuÏÁÍÉÖ ¢ÎÂÍÉÑÕÓ½Ö¨ÂÔÉÈÉÓ½ÖÂÔÏÍÏÈ¾ÂÖÓÉÖÂÔÏÍÏÈÊ
Ì½Ö¨ÍÊÎÊÌ½Ö§ÂÓÑÊÌ½Ö ×ÏÍ½ÖÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎÓÏØ¯ÏÒÏÌÏuÆ¾ÏØe¢²²§¨°¯k 
ÂÎ¼ÓØËÆÓÏÔ¼uÂe¦Ô¼ÒÉÓÕÎuÂÌÑÏÍÊÅÐÎÒÓÊÖÍÏÊuÐËÆÊÖÓÏØÂÎÂÎÆØÒÓÊÌÏÁkÏ
ÌÏÖÉu½ÓÑÉÖ±¾×ÓÆÑ¨ÂÑÅÊÏÍ¿ÈÏÖ ÊÆØÔØÎÓ½ÖÓÏØ¨ÂÑÅÊÏÍÏÈÊÌÏÁÓu½uÂÓÏÖÓÉÖ¤Ø
ÑÕÌÍÊÎÊÌ½Ö¢ÔÉÎÐÎ u¾ÍÉÒÆÈÊÂÓÏÎeÑ¿ÍÏÓÕÎÏÍØÂÌ¿ÑÆÒÓÕÎÍÊÂÑÐÎÏË¼ÕÎ
ÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌÏÁÌÊÎÅÁÎÏØk

¦"MDPOÅÆÒuÆÁÆÓÂÊÎÂÒØÎÆ×¾ÒÆÊÎÂ
ÂÑ¼×ÆÊÌÂÊÎÏÓ¿uÆÖÔÆÑÂÆØÓÊÌ¼Ö
ÆÊÍÏÈ¼ÖÈÊÂÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÕÎuÂ
ÓÊÐÎuÆÒÌÏ¿ÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖ¿ÑÂ
ÒÉÖÓÕÎÂÎÔÑÐÕÎ
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óāąąĒĖĉďĉĕąĖčĎĂČĉēąĉăą
για ασθενείς με άσθμα και ΧΑΠ 
ąĞĖċ*6.
©¾Â Î¼Â ÔÆÑÂÆ¾Â ÏØ
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆάσθμα και Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια ´¢ ÕÑÉ
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂuÆu¾Â
ÉuÆÑ½ÒÊÂÅ¿ÒÉ ¼Ñ×ÆÓÂÊ
ÒÓÉ×ÐÑÂuÂÖ ¿ÕÖÂÎÂÌÏ¾ÎÕÒÂÎÉ(MBYP4NJUI,MJOFQMD (4, ÌÂÊ
É5IFSBWBODF*ODÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÓÉÎ®ÂËÉuÆÑÉÒ¾ÕÖÆÊÒÎÆ¿uÆÎÉÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÏÁÖÃÂÈÕÎÊÒÓ½uÂÌÑ®ÖÅÑ®ÒÉÖ *$4-"#" ÔÆÑÂÆ¾Â
¦ÔÆÑÂÆ¾Â¼ÍÂÃÆ®ÅÆÊÂÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖÂ¿ÓÏÎ¤ÔÎÊÌ¿°ÑÈÂÎÊÒu¿ªÂÑu®ÌÕÎÓÏ¯Ï¼uÃÑÊÏÓÏØÌÂÊÂÎÂu¼ÎÆÓÂÊÎÂÅÊÂÓÆÔÆ¾ÒÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®uÆÓ®ÓÉÎÏÍÏÌÍ½ÑÕÒÉÓÕÎÅÊÂÅÊÌÂÒÊÐÎÓÊuÏÍ¿ÈÉÒÉÖÌÂÊ
ÂÏÙÉu¾ÕÒÉÖ
ºÕÖÆÊÒ½uÂÎÆÏÑ¿ÆÅÑÏÖÌÂÊÅÊÆØÔÁÎÕÎÒÁuÃÏØÍÏÖÓÉÖ(4,
&ÍÍ®ÅÂÖ´ÕÑÐÎ¢ÅÑÊÂÓÊÌ½Ö 3PCFSUP(SFDP eÆ¾uÂÒÓÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ×ÂÑÏÁuÆÎÏÊÏØÏÊ¶ÍÍÉÎÆÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆµÒÔuÂ½´¢ÔÂ¼×ÏØÎÑ¿ÒÃÂÒÉÒÆ¼ÎÂÎ¼ÏÇ®ÑuÂÌÏÏØÔÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ®ÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÓÏØÖÙÕ½k
¢¿ÓÉÎÍÆØÑ®ÓÏØ ÏÎÆØuÏÎÏÍ¿ÈÏÖ ÊÂÓÑÊÌ¿ÖÅÊÆØÔØÎÓ½ÖÓÉÖ(4,
¤ÍÍ®ÅÂÖ ÑÉÈ¿ÑÉÖ®ÒÌÏÖ ÂÎ¼ÇÆÑÆÒ×ÆÓÊÌ®ÕÖe¤¾uÂÒÓÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÊÌÂÎÏÏÊÉu¼ÎÏÊÏØÑÏÒÔ¼ÓÏØuÆÒÓÉÇÂÑ¼ÓÑÂÓÕÎÊÂÓÑÐÎ¼ÎÂÎ¼Ï
ÆÊÒÎÆØÒÓÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÇÂÑu®ÌÕÎÏØÔÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÆÂØÓÏÁÖ
ÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÏØ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÌ®ÔÆÒÓÊÈu½
ÓÏØÐÑÏØ Â¾ÑÎÏÎÓÂÖu¿ÍÊÖuÊÂÆÊÒÎÏ½ÓÉu¼ÑÂk
°ÌÂÔÉÈÉÓ½ÖÎÆØuÏÎÏÍÏÈ¾ÂÖÓÉÖÂÎÆÊÒÓÉuÊÂÌ½ÖÎÆØuÏÎÏÍÏÈÊÌ½Ö¨ÍÊÎÊÌ½ÖÓÏØÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ¨Ñ½ÓÉÖ ¯ÊÌ¿ÍÂÏÖ ÊÂÇ®ÌÂÖ ÒÉuÆ¾ÕÒÆuÆÓÉÒÆÊÑ®ÓÏØ¿ÓÊeÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆ¿ÓÊÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆµÒÔuÂÌÂÊ
´¢¼×ÏØÎÒØ×Î®ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌÂÊ¼ÓÒÊÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÆuÆ¾ÖÕÖÈÊÂÓÑÏ¾ÎÂ¼×ÏØuÆuÊÂÒÆÊÑ®Â¿ÅÊÂÔ¼ÒÊuÆÖÆÊÍÏÈ¼ÖÈÊÂÎÂÌÂÍÁÄÏØÎÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÌ®ÔÆÂÒÔÆÎÏÁÖk

Ο Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος

āďĒĔøĖċĔ([&R
°Ñ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½Ö
ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖ
¤ª¤ ¨ÂÔÉÈÉÓ½ÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ö¯®ÎÏ²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ
Ì¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÏÖ¯Æu¼ÓÙÏÖ ÆÌÍ¼×ÓÉÌÆu¼ÍÏÖÓÏØ
ÅÊÏÊÌÉÓÊÌÏÁ ÒØuÃÏØÍ¾ÏØ
FYFDVUJWFDPNNJUUFF&Y$P ÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö°uÏÒÏÎÅ¾ÂÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ¤ÊÒÓÉuÐÎ &VSPQFBO
'FEFSBUJPOPG1IBSNBDFVUJDBM4DJFODFT&6'&14 
¦ÆÌÍÏÈ½¼ÍÂÃÆ×ÐÑÂÒÓÉÒØÎÆÅÑ¾ÂÒÉÓÏØDPVODJM
NFFUJOH ÒÓÉ£Ê¼ÎÎÉÖu¼ÍÏÖÓÏØ&Y$P 
ÏÌÆu¼ÓÙÏÖÂÎ¼ÍÂÃÆÓÏ×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÏÈÊÂÓÏÒØÎÓÏÎÊÒu¿ÓÕÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌÐÎÅÊÌÓÁÕÎÓÉÖ&6'&14
¦ÆÌÍÏÈ½ÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÓÂÍÂ¾ÒÊÂÓÉÖÒØÎÆÅÑ¾ÂÒÉÖÓÏØ&Y$PÓÉÖ&6'&14ÒÓÏ¨¼ÎÓÑÏÓÕÎªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ¤ÊÒÓÉuÐÎÒÓÏÂÎÆÊÒÓ½uÊÏÓÉÖ£Ê¼ÎÎÉÖ¦
ØÏÄÉÇÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖ¤ÍÍ®ÅÂÖ¼ÓØ×ÆÆØÑÆ¾ÂÖÂÏÅÏ×½ÖÌÂÊ
ÈÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®ÒÓÂ×ÑÏÎÊÌ®ÓÉÖÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏ¾ÉÒÉÖÓÉÖ
¤ª¤ É¤ÍÍ®ÅÂÆÌÑÏÒÕÆ¾ÓÂÊÒÓÏ&Y$PÓÉÖ&6'&14
¦ÂÑÏØÒ¾ÂuÂÖÒÓÏDPVODJMNFFUJOH½ÓÂÎÌÂÔÏÑÊÒÓÊÌ½ÖÒÉuÂÒ¾ÂÖÌÂÔÐÖÂÑÏØÒÊ®ÒÓÉÌÂÎÏÊÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÓÂÏÑ®uÂÓÂÓÉÖ¤ª¤ÈÊÂÓÉÎÏÍÊÓÊÌ½ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÒÆÆ¾ÆÅÏ¤ØÑÐÉÖ ¿ÕÖÂØÓ®ÅÊÂuÏÑÇÐÎÏÎÓÂÊÂ¿ÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÒÓÊÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÊÒÓ½uÆÖÌÂÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÉÖÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ
ÈÊÂÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÌÂÊÂÒÇÂÍ½Ç®ÑuÂÌÂ ÆÂÑÌÐÖ
ÓÆÌuÉÑÊÕu¼ÎÂ
Η συμμετοχή της ΕΦΕ και κατά επέκταση της Ελλάδας στο ExCo της EUFEPS, μέσω του προέδρου της,
ÂÖÂÏÓÆÍ¼ÒÆÊÓÉÎÂÂÑ×½ÓÉÖÊÏÆÎÆÑÈ½ÖÒØuuÆÓÏ×½ÖÓÕÎ¤ÍÍ½ÎÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÒÓÊÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖ
ÓÉÖÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÖÓÏØÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ ¿ÕÖÆÊÓ®ÒÒÏØÎÏÊ
ÆËÆÍ¾ËÆÊÖÒÓÏÎÆØÑÕÂÚÌ¿×ÐÑÏ

,7H4'LJLWDO0DUNHWLQJėċēĉĕăĉĔ
²ÂÄÉÇÊÂÌ®u¼ÒÂÌÂÊÓÂÌÏÊÎÕÎÊÌ®Å¾ÌÓØÂÌÂÔÏÑ¾ÙÏØÎÓÂÂÈÏÑÂÒÓÊÌ®ÅÊÍ½uuÂÓÂÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÌÂÊÆÊÃ®ÍÍÏØÎÒÓÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÎÂÆÇÂÑu¿ÒÆÊÓÊÖÅÊÌ¼ÖÓÏØÓÆ×ÎÊÌ¼ÖÄÉÇÊÂÌÏÁ
NBSLFUJOH EJHJUBMNBSLFUJOH 
H ITeQÂÑ¼×ÆÊÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÆÖÍÁÒÆÊÖÄÉÇÊÂÌÏÁNBSLFUJOH uÆÄÉÇÊÂÌ¼ÖÏÔ¿ÎÆÖÒÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÆ¿ÍÉÓÉ×ÐÑÂ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÂÎ®ÓØËÉÌÂÊØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÏØÆÑÊÆ×Ïu¼ÎÏØÓÏØÖ&ËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏÑÏÒÕÊÌ¿ÇÑÏÎÓ¾ÙÆÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÈÊÂÓÉÒØÎÓ½ÑÉÒÉÓÏØÅÊÌÓÁÏØÌÂÊ
ÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÕÎuÉÎØu®ÓÕÎÈÊÂÓÏÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏËÆ×ÕÑÊÒÓ®
¤ÊÍ¼ÏÎ É*5F2¼×ÆÊÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÓÉÎÏÍØÍÉÔ¼ÒÓÆÑÉÍÂÓÇ¿ÑuÂÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖÒÓÏ*OUFSOFUÌÂÊÓÂTNBSUQIPOFT XXXJGBSNBLFJB
HS  J'BSNBLFJB'BSNBLFJB ÈÊÂÓÂÆÇÉuÆÑÆÁÏÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÈÊÂÓÊÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÆÎÊÒ×ÁÏÎÓÂÖÓÉÎeÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½kÆÊÌ¿ÎÂÓÏØ
²¼ÍÏÖ ÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÌÂÊÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÒÆÍ¾ÅÕÎÒÓÏ'BDFCPPLÌÂÊÆÇÂÑuÏÈÐÎÒÓÂTNBSUQIPOFT
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éēĀĆĉėĕċĖċĔ3+$50$&(17(5
από τη μητρική εταιρεία HEALTH AID Vitamin Supplements
°Ì ÁÑÏÖ²ÆÑÙ¿ÏØÍÏÖ ÊÆØÔÁÎÕÎ ÁuÃÏØÍÏÖÓÉÖ
PHARMA CENTER ÂÑ¼ÍÂÃÆÑ¿ÒÇÂÓÂÓÏÃÑÂÃÆ¾ÏÈÊÂ
ÓÉÎÆÊÓØ×½ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÏØÆÇ®ÑuÏÒÆ ÌÆÑÅ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎ
ÑÐÓÉÔ¼ÒÉÂÎ®uÆÒÂÒÓÊÖÆØÑÕÂÚÌ¼Ö×ÐÑÆÖÌÂÊÂÎÂÎ¼ÕÒÆÓÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÉÎ)FBMUI"JEÈÊÂÓÂÆ¿uÆÎÂ
×Ñ¿ÎÊÂuÆÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÔÆÓÊÌ¼ÖÑÏÏÓÊÌ¼ÖÂÎ®ÓØËÉÖ
¦ÂÏÎÏu½¼ÈÊÎÆÒÆÆÊÅÊÌ½ÓÆÍÆÓ½ÒÓÏ)FBMUI"JE)PVTF
ÒÓÏ)BSSPX-POEPO ÂÑÏØÒ¾ÂÓÏØÊÅÑØÓ½ÓÉÖÌ3BHFOESB
1BUFMÌÂÊÆ¾ÍÆÌÓÕÎÆÌÑÏÒÐÕÎÓÉÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖ
ÊÂÓÏØÖµÈÈÍÏØÖÂÑÂÈÕÈÏÁÖ É¤ÍÍ®ÅÂÒ½uÆÑÂÂÏÓÆÍÆ¾'JSTU1SJPSJUZÕÖÂÈÏÑ®ÌÂÊÂØÓ¿Ì®ÎÆÊÑÂÈuÂÓÊÌ®
ÆÑ½ÇÂÎÉÓÉÎÏu®ÅÂÓÉÖ¤ÍÍÉÎÊÌ½Ö)FBMUI"JEÌÂÊÓÏÎ
¾ÅÊÏÓÏÎÌ²ÆÑÙ¿ÏØÍÏÊÂÓÏÍ¿ÈÏÂØÓ¿ÓÏØÑÏÓ®ÔÉÌÆ
ÉÔ¼ÒÉÓÏØ&VSPQFBO$POTVMUBOUÈÊÂÎÂÒØÎÅÑ®uÆÊÒÓÉÎ
ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÉÂÎ®ÓØËÉ®ÍÍÕÎÂÈÏÑÐÎ Ã®ÒÆÊÓÕÎÆÊÓØ×Éu¼ÎÕÎÆuÆÊÑÊÐÎÓÏØ
¢Ì¿uÂu¾ÂÌÂÊÎÏÓ¿uÂÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½Ì¾ÎÉÒÉÓÉÖ1IBSNB$FOUFS ÏØ¼ÓØ×ÆuÆÈ®ÍÉÖÂÏÅÏ×½Ö½ÓÂÎÉÆuÏÑÊÌ½ÏÍÊÓÊÌ½ÓÉÖ Ã®ÒÆÊÓÉÖ
ÏÏ¾ÂÖÑÏ¼ÃÉÑÐÓÉÒÆuÆ¾ÕÒÉÓÊuÐÎÌÂÊÂÎÂÑÏÒÂÑuÏÈ½ÓÕÎÒØÎÆÑÈÂÒÊÐÎÓÉÖuÆÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â uÆÒÓ¿×ÏÓÉÎÑÏÒÇÏÑ®ÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿ÓÆÑÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÓÏØÖÓÆÍÊÌÏÁÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö

&DUH+XE
μια σύγχρονη γωνιά υγείας στο
φαρμακείο
²ÏCareHubÆ¾ÎÂÊÆÍÍÉÎÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÌÂÊÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂØÆÑÒÁÈ×ÑÏÎÏIFBMUIDPSOFSÏØ
ÂÑ¼×ÆÊÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉØÉÑÆÒ¾ÂÑ¿ÍÉÄÉÖ
ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ uÆuÆÓÑ½ÒÆÊÖ
¿ÕÖ¾ÆÒÉ ÏËØÈ¿ÎÏ
ÒÓÏÂ¾uÂ Ã®ÑÏÖÌÂÊÍÊÏu¼ÓÑÉÒÉÌÂÔÐÖÌÂÊÅÊÂÅÑÂÒÓÊÌ®
UFTUT¿ÕÖÑÏÅÊ®ÔÆÒÉÈÊÂ"M[IFJNFS ÅØÒ×ÑÕuÂÓÏÄ¾Â 
ÆÔÊÒu¿ÖÒÓÏÌ®ÎÊÒuÂÌÂÊ®ÍÍÂ¤¾ÒÉÖÆ¾ÎÂÊÌÂÊ¼ÎÂÔÂØu®ÒÊÏÆÑÈÂÍÆ¾ÏÐÍÉÒÉÖ ÂÇÏÁÆÌÓ¿ÖÓÉÖÂÇÏÑu½ÖÏØ
Å¾ÎÆÊÈÊÂÎÂÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆÆÒÆ¾ÖÑÏÚ¿ÎÓÂÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ 
uÏÑÆ¾ÎÂÑÏÃ®ÍÍÆÊÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÑÏÒÇÏÑ¼ÖÒÓÏ×Ñ½ÒÓÉ
uÆÂ¿ÍØÓÉÒÓ¿×ÆØÒÉ
²Ï$BSF)VC¼×ÆÊ½ÅÉÓÏÏÔÆÓÉÔÆ¾ÒÓÂÑÐÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
ÏØÔ¼ÍÏØÎÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÏÁÎÌÂÊÎÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎuÊÂ
ÊÏÍÏÁÒÊÂÆuÆÊÑ¾ÂÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÂ¿×Ñ½ÒÓÆÖÓÏ¼×ÏØÎ½ÅÉ×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÆÊ
ÌÂÊÓÏÔÆÕÑÏÁÎu¾ÂÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ½ØÉÑÆÒ¾ÂÒÓÉÎØÈÆ¾Â
Από την Intelligent Media, www.intelligentmedia.gr
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ùĒ&6$&50σε λειτουργία
ĕĖą*5((13+$50$&<
²ÏÍÉÑÏÇÏÑÊÂÌ¿ÒÁÒÓÉuÂÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ Ò×¼ÒÆÕÎ uÆ ÆÍ®ÓÆÖ
CRM (Customer
Relationship Management)ÏØ¼×ÆÊÂÎÂÓÁËÆÊÉ$4"
ÌÂÊÅÊÂÔ¼ÓÆÊÒÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ® Æ¾ÎÂÊÓÏÒÁÒÓÉuÂÏØÆÊÍ¼×ÓÉÌÆÂ¿ÓÉÎ¢¯ ³ª¢ ÂÎÆÍÍ½ÎÊÂ ØÎÆÓÂÊÑÊÒÓÊÌ½
ªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÈÊÂÓÉÎØÍÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÓÉÖÌ®ÑÓÂÖu¼ÍÏØÖÓÕÎ(3&&/1)"3."$:
²ÏÅ¾ÌÓØÏÓ¼ÔÉÌÆÒÆÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÌÂÊÂÎÂÓÁÒÒÆÓÂÊÒÓÏØÖ
¯ÏuÏÁÖ¢ÓÓÊÌ½Ö ©ÆÒÒÉÎ¾ÂÖ ¦ÍÆ¾ÂÖ ÂÌÕÎ¾ÂÖ ¢ÑÌÂÅ¾ÂÖÌÂÊ¢ÊÓÕÍÏÂÌÂÑÎÂÎ¾ÂÖÆ¾ÓÏØÂÑ¿ÎÓÏÖ ¿ÏØ½ÅÉ
¼×ÏØÎÒØÎÅÆÔÆ¾Í½ÔÏÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¦Ò×ÆÅ¾ÂÒÉÆ¾ÎÂÊÓ¼ÓÏÊÂ ÏØÎÂÆÊÓÑ¼ÆÊÆ¼ÌÓÂÒÉÒÆ¿ÍÉÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÒÓÂÅÊÂÌ® uÆÒÌÏ¿ÎÂÌÂÍÁÄÆÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖ¿ÍÏØÓÏØÅÊÌÓÁÏØ
(3&&/1)"3."$:
²Ï$4"$3.ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÂØÓ¿ÎÏuÉÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÂÎ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÍÍ®ÌÂÊÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÒÆÏu®ÅÆÖ
ÌÂÊÅ¾ÌÓØÂ uÆÑ¿ÒÔÆÓÉÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂÈÊÂÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÉÖÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ÖÇÁÒÉÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÏØ¼×ÆÊÏ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖuÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÓÏØÌÂÓ®ÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÆËØÉÑ¼ÓÉÒ½ÖÓÏØ

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

Η Pharma Center - Health Aid

üĒēċćĞĔ
ĖĒėĒėøėĐĉĈēăĒė
Ορθοπεδικής Χειρουργικής
και Τραυματολογίας

)¤ÍÍÉÎÊÌ½ÆÓÂÊÑ¾Â°ÑÔÏÆÅÊÌ½Ö´ÆÊÑÏØÑÈÊÌ½Ö
ÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÆ¼ÕÖ°ÌÓÕÃÑ¾ÏØÒÓÏ%JWBOJ
$BSBWFM)PUFM ÓÏÏ¤Ó½ÒÊÏÂÎÆÍÍ½ÎÊÏ ØÎ¼ÅÑÊÏuÆÅÊÆÔÎ½ÒØuuÆÓÏ×½ Æ¾ÍÆÌÓÏØÖÏuÊÍÉÓ¼Ö
ÌÂÊuÆÈ®ÍÉÑÏÒ¼ÍÆØÒÉÈÊÂÓÑÐÎÆÊÒÓÉu¿ÎÕÎ
ÉuÂÎÓÊÌ½ÑÏÒ¼ÍÆØÒÉÌÂÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ¿ÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÆ¾×ÂÎÏÊÂÎÂÇÏÑ¼ÖÒÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÌÂÊ¢ÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÑÏÃÍÉu®ÓÕÎ°ÒÓÐÎÌÂÊ¢ÑÔÑÐÒÆÕÎ 
²ÂÆ¾ÆÅÂÓÉÖÃÊÓÂu¾ÎÉÖ%ÒÓÉÎ°ÒÓÆÏÂÑÔÑ¾ÓÊÅÂ
ÌÂÊÏÊ¯Æ¿ÓÆÑÆÖ¢¿ÄÆÊÖÈÊÂÓÊÖÂÑÂuÏÑÇÐÒÆÊÖ
ÓÉÖ ÏÎÅØÍÊÌ½Ö Ó½ÍÉÖ
¦1IBSNB$FOUFS)FBMUI"JEuÆÓÉÎÍÉÑ¼ÒÓÆÑÉÒÆÊÑ®ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÈÊÂÓÊÖÂÑÔÑÐÒÆÊÖOsteoflex
RangeÒÓ½ÑÊËÆÕÖ×ÏÑÉÈ¿ÖÓÉÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÉ uÆ
¼ÎÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÆÑ¾ÓÆÑÏ ¿ÏØÏÊÆÊÒÌ¼ÓÆÖÆ¾×ÂÎ
ÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÆÎÉuÆÑÕÔÏÁÎÂ¿ÓÏÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÑÏÒÕÊÌ¿ ÈÊÂÓÂÎ¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÒÆÊÑ®Ö
ÏØØÆÑÌÂÍÁÓÏØÎ¿ÍÏÓÏÇ®ÒuÂÑÏÃÍÉu®ÓÕÎÓÕÎÂÑÔÑÐÒÆÕÎÌÂÊÓÕÎÏÒÓÐÎ 0TUFPGMFY
uÆ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿°ËÁ 0TUFPGMFYuÆÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏ
0TUFPGMFYuÆÌÍ 
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÉ1IBSNB$FOUFS¼ÌÂÎÆÌÂÊÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÓÉÖªÊÍÂÎÅÊÌ½Ö¨ÑØÏÔÆÑÂÆØÓÊÌ½Ö
¢ÎÂÍÈÉÓÊÌ½Ö ÆÊÑ®ÖIce Power ÈÊÂ¿ÍÏÓÏÆÁÑÏÖÆÇÂÑuÏÈÐÎÓÉÖ ÒÓÊÖÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼ÖuÏÑÇ¼Ö
$PME(FM 3PMMPO *OTUBOUJDF 4QSBZ $PNQSFTT 
TQPSUTMJRVJE
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Ο ρόλος του φαρμακοποιού
τώρα και στα ερτζιανά

ĉĖĒĐêčĠēćĒðčĒĕā¡
©¾ÂÑÕÓ¿ÓØÉÌÂÊÒ¾ÈÏØÑÂuÏÎÂÅÊÌ½ÈÊÂÓÏÆÍÍÉÎÊÌ¿ÑÂÅÊ¿ÇÕÎÏÆÌÏu½ÈÊÂÓÏÇ®ÑuÂÌÏÌÂÊÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ¼×ÆÊËÆÌÊÎ½ÒÆÊÎÂuÆÓÂÅ¾ÅÆÓÂÊÂ¿ÓÊÖ ÆÓÆuÃÑ¾ÏØÒÓÏÎ"MQIB
¦ÆÌÏu½ÏØÆÊuÆÍÆ¾ÓÂÊÌÂÊÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÌÂÊÒØÈÈÑÂÇ¼ÂÖÊÐÑÈÏÖ¨ÊÏÒ¼Ö ÏÎÏu®ÙÆÓÂÊ«Φάρμακο για την ιστορία… Η
ιστορία του Φαρμάκου»ÌÂÊÃÈÂ¾ÎÆÊÒÓÏÎÂ¼ÑÂÌ®ÔÆ¨ØÑÊÂÌ½ÑÕ¾ÒÓÊÖ
 ÆÎÐÌ®ÔÆÆØÓ¼ÑÂ ²ÆÓ®ÑÓÉÌÂÊÂÑÂÒÌÆØ½ÒÓÊÖÓÏÑÕ¾ÌÂÊ
ÒÓÊÖÓÏÂ¿ÈÆØuÂÂÌÏÁÈÏÎÓÂÊÊÒÓÏÑ¾ÆÖÂ¿ÓÏÃÊÃÍ¾ÏÓÏØe²ÏªÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÖ¨ÂÑÅÊ®ÖuÂÖf¢ÌÑÊÃ¼Ö¢ÎÂuÎ½ÒÆÊÖuÊÂÖ¥Õ½ÖkÏØÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾Â¿ÓÉ1IBSNB¤ÌÅÏÓÊÌ½
²ÏÃÊÃÍ¾ÏÂØÓ¿u¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÆÑÊÈÑÂÇ½ÂÍÐÎ ÍÊÓÐÎÌÂÔÉuÆÑÊÎÐÎÊÒÓÏÑÊÐÎÂÎÔÑÐÕÎÓÉÖÅÊÍÂÎ½Ö¿ÑÓÂÖ ÂÏÓØÐÎÆÊuÆÈÍÂÇØÑ¿ÓÑ¿Ï
ÓÉÃÂÔÊ®Ò×¼ÒÉÏØ¼×ÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÓÉÖÈÆÊÓÏÎÊ®ÖuÆÓÏØÖÏÍ¾ÓÆÖ 
Ò×¼ÒÉuÏÎÂÅÊÌ½ÏØÅÊÂÇÏÑÏÏÊÆ¾ÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØ uÆÓÂÓÑ¼ÏÎÓ®ÖÓÏÎÂ¿
¼ÎÂÎÂÍ¿ÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂÒÆÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÍÆÊÓÏØÑÈ¿ØÈÆ¾ÂÖ
²ÏuÏÎÂÅÊÌ¿ÂØÓ¿ÃÊÃÍ¾ÏÒ¾ÈÏØÑÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÊÖÃÊÃÍÊÏÔ½ÌÆÖÌÂÊÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂuÂÖl

ėċēĉĕăĉĔ
ĒėĕĖċēăĊĒėĐ
ĖĒĐáďďċĐąûąēąĎĒĒčĞ
)eLPOUBLPTNBOBHFNFOUDPOTVMUBOUTkÒÆÒØÎÓÏu¾ÂeLPOUBLPTNDk ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÆÊÒÓ¼ÈÂÒuÂÓÉÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÏØÊ®ÎÎÉ¨ÏÎÓ®ÌÏØuÆuÊÂÏu®ÅÂÅÊÂÌÆÌÑÊu¼ÎÕÎÌÂÊ¼uÆÊÑÕÎÒØuÃÏÁÍÕÎÏØÂÑ¼×ÆÊÆÈÈØÉu¼ÎÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ 
×®ÑÉÒÓÊÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¼ÖÌÂÊÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
ÓÏÌÂÎ®ÍÊÓÏØªÂÑuÂÌÆ¾ÏØÉÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÓÉÖLPOUBLPTNDÓÉÖÅ¾ÎÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊuÊÂÍÆÊ®ÅÂØÉÑÆÒÊÐÎÏØÒÓÉÑ¾ÙÏØÎÓÏÎ¶ÍÍÉÎÂ
ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿
¤ÎÅÆÊÌÓÊÌ® ÂÎÂÇ¼ÑÏØuÆÂ¿ÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎ
i ©ÆÍ¼ÓÆÖÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÖÈÊÂÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÌÆÎÓÑÊÌÐÎuÏÎ®ÅÕÎ ÒØÈ×ÕÎÆÁÒÆÊÖ ÒØÒÓÆÈ®ÒÆÊÖ
i °ÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÆÖ ØuÃÏØÍÆØÓÊÌ¼Ö³ÉÑÆÒ¾ÆÖÊÏ¾ÌÉÒÉÖ
i ¤ËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÉÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÈÊÂÓÏÎªÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÌÂÊÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÓÏØ
i ¤uÏÑÊÌ¿3FQPSUJOH °ÊÌÏÎÏuÊÌ¿3FQPSUJOHÌÂÊÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ
i .BSLFUJOH ÑÏÃÏÍ½ÓÏØªÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
i ÊÂÈÎÕÒÓÊÌ¿Ö¼ÍÆÈ×ÏÖªÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
i ¶ÑÆØÎÆÖ©ØÒÓÊÌÏÁÆÊÒÌ¼ÓÉ NZTUFSZTIPQQJOH
i ¨®ÑÓÂÆÍ®ÓÉ ÃÂÒÊÒu¼ÎÉÒÓÏÑÏÇ¾ÍÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØ
i ´ÑÉuÂÓÏÅÏÓÏÁuÆÎÂÑÏÈÑ®uuÂÓÂ¤ ¢
www.kontakosmc.gr/56services
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2.833 επισκέπτες και 63 εταιρείες āĈěĕąĐ

ąēĠĐ στοĒ3+$50$SRLQW
©ÆÓÉÎÂÔÑ¿ÂÒØuuÆÓÏ×½ÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÌÂÊÆÌÑÏÒÐÕÎÓÉÖ
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÈÏÑ®ÖÂ¿¿ÍÉ
ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÏÍÏÌÍÉÑÐÔÉÌÂÎÏÊ
ÆÑÈÂÒ¾ÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁÒØÎÆÅÑ¾ÏØ¼ÌÔÆÒÉÖ1)"3."QPJOU
ÓÏÂ¿ÈÆØuÂÓÉÖ¨ØÑÊÂÌ½Ö
°ÌÓÕÃÑ¾ÏØ²ÏÒØÎ¼ÅÑÊÏÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÆÈÊÂÉ×ÑÏÎÊ®ÏΦαρμακευτικός Σύλλογος Θεσσαλονίκης ÒÓÏÒØÎÆÅÑÊÂÌ¿Ì¼ÎÓÑÏe§
£ÆÍÍ¾ÅÉÖkÒÓÉ¤ Ø¿ÓÉÎÂÊÈ¾ÅÂÓÏØΠανελληνίου Φαρμακευτικού Συλλόγου
Æ×ÕÑÊÒÓ½ÒÓÊÈu½ÒÓÊÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖÓÏØÒØÎÆÅÑ¾ÏØÂÏÓ¼ÍÆÒÆÓÏÒÓÑÏÈÈØÍ¿ÓÑÂ¼ÙÊÈÊÂ
ÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÏÍÊÓÊÌ½ÌÂÊÓÊÖÅÂ®ÎÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖ uÆÓÉÒØuuÆÓÏ×½ÆÌÑÏÒÐÕÎÂ¿ÓÏÎ×ÐÑÏÓÉÖ³ÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÏØªÂÑu®ÌÏØ
¤ÊÍ¼ÏÎ ÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÏØÒÓÑÏÈÈØÍÏÁÓÑÂÆÙÊÏÁÂÑÏØÒÊ®ÒÓÉÌÂÎÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÓÉÖÂÎ®ÍØÒÉÖ uÆÑÂÈuÂÓÊÌ®ÅÆÅÏu¼ÎÂ ÈÊÂÓÉÎe¨ÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÓÏØ¤ÍÍÉÎÊÌÏÁªÂÑuÂÌÆ¾ÏØÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ½©ÁÔÏÖk Æ¿ ÓÊÂÇÏÑ®ÓÏØ¿ÍÏÊÏÑ¿ÈÑÂuuÂÓÏØÒØÎÆÅÑ¾ÏØ ÓÂÔ¼uÂÓÂ½ÓÂÎÏÍÍ®ÌÂÊÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÂ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂuÆÓÊÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖÓÏØÒØÎÆÅÑ¾ÏØ ÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÂÎÌÂÊÅÁÏÒÆuÊÎ®ÑÊÂ
ÏØÑÏÒ¼ÍÌØÒÂÎÓÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÕÎÒØÎ¼ÅÑÕÎe°ÅÉÈ¿ÖÆÊÃ¾ÕÒÉÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØk
uÆ×ÏÑÉÈ¿ÓÉÎÆÓÂÊÑÆ¾Â£§¢¯¤ÌÂÊÓÏ ÆuÊÎ®ÑÊÏ°uÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½Ö uÆÔ¼uÂeÉÏÑÔ½
ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÉÖÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ÖÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇ¾ÂÖk

óāĒĔĈčąĈčĎĖėąĎĞĔĖĞĒĔP\ODQJU
¦ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾Â.ZMBO ÂÈÌ¿ÒuÊÏÖÉÈ¼ÓÉÖ
ÒÓÉÎÂÑÏ×½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖØÈÆ¾ÂÖ ÒØÎÆ×¾ÙÆÊÎÂÌÂÊÎÏÓÏuÆ¾ÒÓÏÎ¤ÍÍÉÎÊÌ¿×ÐÑÏuÆÓÉÎ¼ÎÂÑËÉÓÏØÎ¼ÏØ
ÅÊÂÅÊÌÓØÂÌÏÁÓ¿ÏØmylan.gr
©ÆÒÓ¿×Ï®ÎÓÂÓÉÎÌ®ÍØÄÉÓÕÎÂÎÂÈÌÐÎ¿ÍÕÎ¿ÒÕÎÆuÍ¼ÌÏÎÓÂÊÒÓÉÎÂÑÏ×½
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖØÈÆ¾ÂÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ¢ÒÔÆÎÆ¾Ö §ÂÓÑÏÁÖ ªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ ¤ÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖ
³ÈÆ¾ÂÖ ÂÎÏ¾ÈÏØuÆuÂÙ¾ÒÂÖ¼ÎÂÎ¼ÏÌÂÎ®ÍÊÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ
¦.ZMBOÆ¾ÎÂÊÅÆÒuÆØu¼ÎÉÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÆÊÑ¿ÒÃÂÒÉÈÊÂÅÊÒÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÂÎÔÑÐÏØÖÒÆÇ®ÑuÂÌÂ³ÄÉÍ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖ
ÊÂÎÂÓÏÌÂÓÂÇ¼ÑÏØuÆÂØÓ¿ ÑÏÒÂÔÏÁuÆÂÅÊ®ÌÏÂÎÂÃÆÍÓÊÐÒÏØuÆÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÂÑÏ×½Ö³ÈÆ¾ÂÖuÆÑÏÒÇÏÑ®ÆÎ¿ÖuÆÈ®ÍÏØ×ÂÑÓÏÇØÍÂÌ¾ÏØÑÏÒÊÓÐÎÌÂÊÏÊÏÓÊÌÐÎÔÆÑÂÆÊÐÎÒÓÏÎ¶ÍÍÉÎÂÂÒÔÆÎ½
ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ É.ZMBOÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾®ÎÕÂ¿ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂÒÆÍÉÔÐÑÂ
ÔÆÑÂÆØÓÊÌÐÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎ ÆÎÐÒØÎÆ×¾ÙÆÊÂuÆ¾ÕÓÂÎÂÆuÍÏØÓ¾ÙÆÊÓÏ×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÏ
ÓÉÖÑÏÖ¿ÇÆÍÏÖÓÏØ¶ÍÍÉÎÂÂÒÔÆÎ½ÌÂÊÓÏØÒØÒÓ½uÂÓÏÖ³ÈÆ¾ÂÖ
ÓÉÑÊÙ¿uÆÎÉÒÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂ ÓÉÎ¨ÂÊÎÏÓÏu¾Â ÓÉÎ¤ËØÉÑ¼ÓÉÒÉÌÂÊÓÉÎÂÈÌ¿ÒuÊÂ
Ñ¿ÒÃÂÒÉ Ì®ÎÏØuÆÒØÎ½ÔÆÊÂÓÉÎÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÌÂÊÂÑÊÒÓÆ¾ÂÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎuÂÖ
ºÏÊÂÌÂÊÂÎÆ¾ÎÂÊÉÒ×¼ÒÉÒÂÖuÆÓÉ.ZMBO ÔÂÂÏÍÂuÃ®ÎÆÓÆ®ÎÓÂÂØÓ½ÓÉÒÓÂÔÆÑ½ÏÊ¿ÓÉÓÂ
©ÂÙ¾ ÂÍÍ®ÙÏØuÆÓÏÓÏ¾ÏÒÓÉÎÂÑÏ×½ªÑÏÎÓ¾ÅÂÖ³ÈÆ¾ÂÖÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
Ακολουθήστε μας στο mylan.gr
ÊÂÓ¾ÅÆÎÑ¿ÌÆÊÓÂÊÂÍ®ÈÊÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ αλλά για τα Φάρμακα της Mylan!
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ėċēĉĕăĉĔćčą
ĖċĈčĎĖğěĕċ
ĘąēąĎĉăěĐ
ÓÏ“My Social Pharmacy”ÒØÎÅØ®ÙÆÓÂÊÉÆÓ½ÖÍ¼ÏÎÆuÆÊÑ¾ÂÌÂÊ
ÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ.&%*$"-
130.05*0/uÆ¼ÎÂÒÁÎÏÍÏØÉÑÆÒÊÐÎÏØÍÁÎÏØÎÓÂ×¼ÑÊÂÒÆÌ®ÔÆ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÔ¼ÍÆÊÎÂÂËÊÏÏÊ½ÒÆÊÓÂÒÁÈ×ÑÏÎÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÓÉÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖÑÏÖ¿ÇÆÍÏÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÖÓÏØ
¦ÑÏÃÏÍ½ÒÂÖÒÓÏÅÊÂÅ¾ÌÓØÏÌÂÊ
ÒÓÂu¼ÒÂÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÖÅÊÌÓÁÕÒÉÖ
ÂÏÓÆÍÆ¾ÊÅÂÎÊÌ½ÍÁÒÉÈÊÂÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÏØÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØÒÂÖ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÎÅÊÂÔ¼ÓÆÓÆÌÂÊÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂ FTIPQ 
©¼ÒÂ Â¿ ÓÏ ÒÁÒÓÉuÂ ÓÏØ d.Z
4PDJBM1IBSNBDZjÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÆÈÊÂ
ÓÏØÖÒÓ¿×ÏØÖÒÂÖÌÂÊÆuÆ¾ÖÂÍ®
ÓÏØÖØÍÏÏÊÏÁuÆuÆÓÉ×Ñ½ÒÉÓÕÎ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÕÎÆÑÈÂÍÆ¾ÕÎ
²ÂØÓ¿×ÑÏÎÂ ÆÌÂÊÅÆÁÏØuÆÓ¿ÒÏ
ÆÒ®Ö¿ÒÏÌÂÊÓÏÑÏÒÕÊÌ¿ÒÂÖ
ÈÊÂuÆÈÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÆÊÔØuÉÓÏÁ
ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÏÖ ÆÆÎÂÍÍÂÒÒ¿uÆÎÂÕÑ®ÑÊÂ Éu¼ÑÆÖÓÉÎÆÃÅÏu®ÅÂÅÉuÏÒÊÆÁÏÎÓÂÊÑÏÒÇÏÑ¼Ö ÅÊÂÈÕÎÊÒuÏ¾ ÅÊÂÇÉu¾ÒÆÊÖÌÂÊÍÏÊ¼Ö
ÂÎÂÑÓ½ÒÆÊÖÏØÔÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÏØÎ
ÓÉu¼ÈÊÒÓÉÅØÎÂÓ½ÑÏÃÏÍ½ÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖÒÓÂTPDJBMNFEJB
¤ÎÌÂÓÂÌÍÆ¾ÅÊÒ×ÆÅÊ®ÙÏØuÆÌÂÊØÍÏÏÊÏÁuÆÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖNBSLFUJOHÏØ
ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÏØÌÁÌÍÏØÆÑÈÂÒÊÐÎÒÂÖ ÓÉÎÑÏÒ¼ÍÌØÒÉÓÏØÆÊÅÊÕÌ¿uÆÎÏØÂÑÊÔuÏÁ
ÌÂÊdÆ¾ÅÏØÖjÂÒÔÆÎÐÎ ÓÉÃÆÍÓÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÆÊÌ¿ÎÂÖÌÂÊÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÓÉÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÖÒÂÖÓÂØÓ¿ÓÉÓÂÖ Ì®
www.mysocialpharmacy.com
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APOSTORE èėĖĒąĖĒĒčċāĐą

øėĕĖĂąĖąèĒČĂĎċĔ
ûąēąĎĉăĒė
H APOSTORE Gmbh Æ¾ÎÂÊ
ÑÕÓÏ¿ÑÏÖ ÆÓÂÊÑÆ¾Â ÂÈÌÏÒu¾ÕÖ ÒÓÉÎ ÌÂÓÂÒÌÆØ½
ÂØÓÏuÂÓÏÏÊÉu¼ÎÕÎÒØÒÓÉu®ÓÕÎÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎÈÊÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿ÂÓ¼ÎÓÆÖ ÂÏÅÆÊÌÎÁÏØÎÆÑ¾ÓÑÂÎÂÓÏÎÌÂÊÎÏÓ¿uÏ×ÂÑÂÌÓ½ÑÂÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ
²ÏÒÁÒÓÉuÂ$VCF Æ¾ÎÂÊÉÊÏ
Ñ¿ÒÇÂÓÉÍÁÒÉÑÏuÏÓÊÌ½Ö
ÂØÓÏuÂÓÏÏÊÉu¼ÎÉÖÂÏÔ½ÌÉÖÓÉÖ"QPTUPSF¤ÊÍ¼ÏÎ
ÓÏØ×ÐÑÏØÏØÆËÏÊÌÏÎÏuÆ¾ÓÂÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï uÆÊÐÎÆÓÂÊ
ÅÑÂÒÓÊÌ®Ï×Ñ¿ÎÏÖÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÌÂÊuÏÑÆ¾ÏÍÁÆÁÌÏÍÂ
ÎÂÓÑÏÏÏÊÉÔÆ¾ÌÂÔÁÄÏÖÌÂÊu½ÌÏÖ
²ÏÌ¿ÒÓÏÖÓÏØ$VCF ÂÏÒÃ¼ÎÆÓÂÊÓÂ×ÁÓÆÑÂÒÆÒÁÈÌÑÊÒÉuÆ
ÓÂ®ÍÍÂÒØÒÓ½uÂÓÂÍ¿ÈÕ
²ÉÖØÄÉÍ½Ö×ÕÑÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÒÆÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÏ×ÐÑÏfu¼×ÑÊÓÆu®×ÊÂÒÆu¿ÍÊÖ u¼ÓÑÂu½ÌÏÖÌÂÊ u¼ÓÑÂÍ®ÓÏÖ
²ÉÖÓÂ×ÁÓÂÓÉÖÆÊÒÂÈÕÈ½ÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØËÆÆÑÎ®ÓÂ
ÓÆu®×ÊÂÒÆÍÆÓ®ÓÉÖÐÑÂÖ
²ÉÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÆÑÉÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÓÏØÂÏÔ¼uÂÓÏÖÌÂÊ
ÓÉÖÉuÆÑÏuÉÎ¾ÂÖÍ½ËÉÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
¦ÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÉÖ"104503&ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂuÆÓÉÎLAS
Solutions LtduÆÓÉÎÓÆ×ÎÊÌ½ÌÂÓ®ÑÓÊÒÉÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁÌÂÊ
ÓÉÎÏÍÁ×ÑÏÎÉÆuÆÊÑ¾ÂÒÆÂØÓ¿uÂÓÂÒØÒÓ½uÂÓÂÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ
ÂÏÔÉÌÐÎ ÆÈÈØ®ÓÂÊÓÉÎÆÊÓØ×½ÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÌÂÊØÏÒÓ½ÑÊËÉ
ÓÕÎÒØÒÓÉu®ÓÕÎÐÑÆÖÓÉÎÉu¼ÑÂ Éu¼ÑÆÖÓÏ×Ñ¿ÎÏ
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óāĒûąēąĎĉăĒĕĖċêďėĘĀĈą
από την TSOUMANIS Pharmacy Design
²ÏªÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÒ×ÆÅÊ®ÒÂuÆÇÊÍÏËÆÎÆ¾¿ÍÏÓÏ
Ç®ÒuÂ ÓÕÎ ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊØÉÑÆÒÊÐÎÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊ¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏ
ªÂÑuÂÌÆ¾Ï
°ÒÓ¿×ÏÖ½ÓÂÎÎÂ
ÅÏÔÆ¾u¼ÒÂÂ¿ÓÏ
Ò×ÆÅÊÂÒu¿ÉÅØÎÂuÊÌ¿ÓÉÓÂÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÏ×ÐÑÏÖ ÐÒÓÆÎÂuÆÓÂuÏÑÇÕÔÆ¾ÒÆ
ÙÕÎÓÂÎ¿ÌÁÓÓÂÑÏÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖuÆÓÂËÁªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÂÊÆÍ®ÓÉ
ÂÑ®uÆÓÑÏÊ¿ÕÖÉÆÑÈÏÎÏu¾Â ÉÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÉÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÓÂÒÌÆØ½Ö ÔÆÕÑÏÁÎÓÂÊÂØÓÏÎ¿ÉÓÏÊ ÌÂÊÈÊÂÆu®ÖÌÂÊÈÊÂÓÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖuÂÖ

õďĒĎďċēěāĐċ μηχανογραφική
λύση 6PDUW3KDUPD6\V

°ÍÏÌÍÉÑÐÎÆÓÂÊÉÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÌÂÊÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆÂÑÂÈÕÈÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏÒÁÒÓÉuÂSmartPharmaSys®ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Âu¼ÍÉÓÏØÅÊÌÓÁÏØÓÉÖ"EWBODFÏØËÆÌ¾ÎÉÒÆÒÓÊÖÂÑ×¼ÖÓÉÖ
×ÑÏÎÊ®ÖÌÂÊÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÉÎÍ½ÑÉuÉ×ÂÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÒØuÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÌÂÊÓÏ¨ÆÎÓÑÊÌ¿ ÁÒÓÉuÂÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÈÊÂÓÉÎÆÌuÆÓ®ÍÍÆØÒÉÓÉÖÌ®ÑÓÂÖÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖÆÍ®ÓÉÌÂÊ
ÓÉÎÂËÊÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÅÆÅÏu¼ÎÕÎ
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂuÏÎÓ¼ÑÎÏÒÁÒÓÉuÂ UPVDITDSFFO ÂÎÆÓØÈu¼ÎÏuÆÒÁÈ×ÑÏÎÆÖuÆÔ¿ÅÏØÖ ÓÏÏÏ¾ÏÂËÊÏÏÊÐÎÓÂÖÒÓÏu¼ÈÊÒÓÏÓÉÎÒÉuÆÑÊÎ½ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÆ¾ÎÂÊÓÂ×ÁÓÂÓÏ ÂÒÇÂÍ¼ÖÌÂÊÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¿ uÆuÊÌÑ¼ÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÒÆÆËÏÍÊÒu¿ÌÂÊÆÌu®ÔÉÒÉ 
ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖÂ¿ÍØÓÂÂÑ¿ÒÌÏÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÕÎÒÉuÆ¾ÕÎ
ÐÍÉÒÉÖ ÂØÓ¿uÂÓÂ ÒÆÏÏÊÆÒÅ½ÏÓÆÒØÎÔ½ÌÆÖÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
ÂÍ¿ÓÉÓÂÌÂÊÆØÌÏÍ¾Â×ÆÊÑÊÒuÏÁ ÂÒÇ®ÍÆÊÂÒØÎÂÍÍÂÈÐÎÌÂÊ
ÅÆÅÏu¼ÎÕÎ Î¼ÆÖuÆÔ¿ÅÏØÖ®ÎÓÍÉÒÉÖÒÓÂÓÊÒÓÊÌÐÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎ
ÌÂÊÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖ ÑÕÓÏÏÑÊÂÌ®ÒØÒÓ½uÂÓÂÆÊÌÏÊÎÕÎÊÐÎ 
ÅÊÌÓÁÕÒÉÖÌÂÊÂÎÓÂÍÍÂÈ½ÖÅÆÅÏu¼ÎÕÎÌÂÊÂÑ¼×ÆÓÂÊÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÏuÆØÏÒØÒÓ½uÂÓÂÌ®ÑÓÂÖÆÍ®ÓÉ -PZBMUZDBSE ÌÂÊ
ÑÏÕÔÉÓÊÌÐÎÆÎÆÑÈÆÊÐÎ ¨ÆÎÓÑÊÌ½ÖÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÏÍÍÐÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÅÊÂÒÁÎÅÆÒÉÖuÆÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÆÖ ÅÊÂÒÁÎÅÆÒÉÖuÆ
ÒØÒÓ½uÂÓÂ&31 FTIPQTÌÂÊuÆÑÏuÏÓÊÌ¼ÖuÉ×ÂÎ¼ÖÂÏÔ½ÌÆØÒÉÖÌÂÊÅÊÂÎÏu½Ö
Από τη Smartware AE, www.smartware.gr
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Επιμορφωτικά σεμινάρια από τον

øğĆĒėďĒúćĉăąĔ 
Με μεγάλη επιτυχία
ολοκληρώθηκε το πρώτο από μια σειρά επιμορφωτικών σεμιναρίων, που διοργάνωσε το
περιοδικό «Σύμβουλος
Υγείας» με τη συμμετοχή συνεργαζόμενων
φαρμακείων στην ΚαÍÂu®ÓÂ ÓÏ ®ÃÃÂÓÏÉ
¯ÏÆuÃÑ¾ÏØ ÒÓÏËÆÎÏÅÏχείο Elite City Resort με
Ô¼uÂeÑ¿ÍÉÄÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÅÊÂÃÉÓÊÌÏÁÏÅÊÏÁÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÒØÎ½ÔÆÊÆÖk¦ÒØuuÆÓÏ×½½ÓÂÎuÆÈ®ÍÉÌÂÊËÆ¼ÑÂÒÆÌ®ÔÆÑÏÒÅÏÌ¾Â ÌÏ¿Ö
ÓÏØÒÆuÊÎÂÑ¾ÏØ½ÓÂÎÎÂÆÎÉuÆÑÕÔÏÁÎÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÆÍ®ÓÆÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÈÊÂÔ¼uÂÓÂÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÏÅÊÂÃ½ÓÉ
°Ì¥¼ÑÃÂÖ¢ÔÂÎ®ÒÊÏÖÆÎÅÏÌÑÊÎÏÍ¿ÈÏÖ ÉÌ¨ÏÑÂÌÏÃÏÁÎÉ¢ÑÆÓ½ÆÎÅÏÌÑÊÎÏÍ¿ÈÏÖ ÉÌÏØÌ®ÌÏØ¢ÇÑÏÅ¾ÓÉ ÅÊÂÊÓÏÍ¿ÈÏÖÅÊÂÓÑÏÇÏÍ¿ÈÏÖ 
ÆË¼×ÏÎÓÆÖÆÊÒÓ½uÏÎÆÖÓÉÖ©ÆÒÒÉÎÊÂÌ½ÖÑÕÓÆÁÏØÒÂÖÌÂÊÏÌ¢¾ÒÕÏÖ§Õ®ÎÎÉÖ ÊÂÓÑÊÌ¿ÖÅÊÆØÔØÎÓ½ÖÓÉÖ1BSBQIBSN*OU¢¤ Ì¼ÑÅÊÒÂÎÓÏ
ÌÏÊÎ¿uÆÓÊÖÑÂÌÓÊÌ¼ÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÌÂÊÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÏØÅÊÂÃ½ÓÉ
²ÏÆÑÊÏÅÊÌ¿e ÁuÃÏØÍÏÖ³ÈÆ¾ÂÖkÑÏÒ¼ÇÆÑÆuÊÂËÆ×ÕÑÊÒÓ½ÃÑÂÅÊ® 
ÒÓÏÓ¼ÍÏÖÓÉÖÏÏ¾ÂÖÏÊÑÏÒÌÆÌÍÉu¼ÎÏÊÆ¾×ÂÎÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÒØÙÉÓ½ÒÏØÎuÆÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖÌÂÊÎÂÂÏÍÂÁÒÏØÎÅÊ®ÇÏÑÂÆÅ¼ÒuÂÓÂÂ¿ÓÏÎ
ÍÏÁÒÊÏuÏØÇ¼

Το βρεφικό γάλα neomil

ĉĖĒĐĒĀĊĉĖąčURQWDPLO
¦uÉÓÑÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂRontis Corporation ÂÑ®ÈÆÊÆÅÐÌÂÊ×Ñ¿ÎÊÂÓÏÃÑÆφικό γάλα neomil, το οποίο προωÔÆ¾ÌÂÊÅÊÂÌÊÎÆ¾ÒÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®u¼ÒÕÓÉÖÔØÈÂÓÑÊÌ½ÖÓÉÖ3POUJT
)FMMBT"&#&²ÉÎ¾ÅÊÂÂÌÑÊÃÐÖÇ¿ÑuÏØÍÂ uÆÓÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÏØÆÒÆ¾ÖÆuÊÒÓÆÁÆÒÓÆ ÑÏÕÔÆ¾ÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂuÂÖÒÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿uÆÓÉÎÏÎÏuÂÒ¾Ârontamil
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂuÂÖÆ¼ÍÆËÆÎÂÑÏÕÔÆ¾ÆÇÆË½ÖÓÉÒÆÊÑ®ÃÑÆÇÊÌ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖuÆ¼ÎÂÆÎÊÂ¾Ï¿ÎÏuÂÖÆÌÓÏÁÓÏØ ÒÓÏÑÏÒÆ×¼ÖÅÊ®ÒÓÉuÂÔÂÅÊÂπιστώσετε ότι το γάλα με το όνομα neomil που διακινείται μόνο από τα
Φαρμακεία, θα αντικαθίσταται σταδιακά από ανανεωμένη συσκευασία,
ÉÏÏ¾ÂÔÂÇ¼ÑÆÊÍ¼ÏÎÓÏ¿ÎÏuÂSPOUBNJM
ÂÖÅÊÂÃÆÃÂÊÐÎÏØuÆ¿ÓÊÉÎ¼ÂÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÆÑÊ¼×ÆÊÓÉÎ¾ÅÊÂÂÌÑÊÃÐÖ
ØÄÉÍ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÃÑÆÇÊÌ½ÅÊÂÓÑÏÇ½uÆÓÂ¾ÅÊÂuÏÎÂÅÊÌ®×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®
Από τη RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε., www.rontis.gr
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éĀĕċćčąøąĒėĀĐ
ĎąčèĘēĞďĒėĖēą
από τη ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ ΑΕ
ÑÏÒÇÏÑ® Þ,HÌÂÊÞ,H
¦Î¼Â£®ÒÉÈÊÂÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½ÌÂÔÂÑÊÒÓÊÌÐÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ¿ÕÖÒÂuÏØ®Î ÂÇÑ¿ÍÏØÓÑÂÌÂÊ
TIPXFSHFMTÂÑ¼×ÆÊ¼ÎÂÎÂÍ¿ÓÑ¿ÏÂÑÂÒÌÆØ½ÖuÊÂÖuÆÈ®ÍÉÖÏÊÌÊÍ¾ÂÖÌÂÔÂÑÊστικών προϊόντων με συστηματιÌ½ÏÊ¿ÓÉÓÂ
´ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÏÖ
9
¤ËÂÊÑÆÓÊÌ®ÂÍ½ÌÂÊÈÑ½γορη μεθοδολογία παραÒÌÆØ½Ö
9
Μίγμα ανιονικών και μηιονικών επιφανειοδραστικών με σταθεροποιÉÓ¼Ö ÌÂÊ ÑÏÂÈÕÈÏÁÖ
ÂÇÑÊÒuÏÁ ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆuÂÍÂÌÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÈÊÂÓÏÅ¼ÑuÂÌÂÊ
ÓÂuÂÍÍÊ®
9
¤ËÊÒÏÑÑÏÉu¼ÎÉÒÆÏØÅ¼ÓÆÑÏQ)ÌÂÊÂÑÂÒÌÆØ½
®ÇÔÏÎÉÖÏÒ¿ÓÉÓÂÖØÌÎ½ÖÌÂÊÌÑÆuÐÅÏØÖÒÂÏØÎ®ÅÂÖÏØËÆÍ¼ÎÆÓÂÊÆÁÌÏÍÂÌÂÊÍ½ÑÕÖ
9
¤ËÂÊÑÆÓÊÌ®ÆÎÆÑÈ½ÒÆÆ¾ÆÅÂ×Ñ½ÒÉÖ
9
¨ÂÍ½ÅÊÂÁÈÆÊÂÌÂÊÆÍÂÇÑÊ®Â¿×ÑÕÒÉ
9
´ÂuÉÍ¿ÊËÐÅÆÖÏØÌÂÔÊÒÓ®ÆÁÌÏÍÉÓÉÎÂ¿×ØÒÉÌÂÊÓÉÎ®ÎÓÍÉÒ½ÓÉÖ
Μεθοδολογία Παρασκευής
i¦uÆÔÏÅÏÍÏÈ¾ÂÂÑÂÒÌÆØ½ÖÓÏØÓÆÍÊÌÏÁÑÏÚ¿ÎÓÏÖÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÎÂÑÂ¾ÕÒÉÓÉÖÃ®ÒÉÖuÆ
νερό και στη συνέχεια την προσθήκη του αρώuÂÓÏÖ ÓÏØ×ÑÐuÂÓÏÖÌÂÊÓÏØÒØÎÓÉÑÉÓÊÌÏÁÓÉÖ
ÆÊÍÏÈ½ÖÒÂÖ²ÏÊËÐÅÆÖÓÏØÓÆÍÊÌÏÁÒÌÆØ®ÒuÂÓÏÖÂØË®ÎÆÓÂÊuÆÓÉ×Ñ½ÒÉ®ÍÂÓÏÖ¤¾ÒÉÖ ÂÎ®λογα με την εφαρμογή μπορεί να προστεθεί και
u¾ÂÏÒ¿ÓÉÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÏØuÂÍÂÌÓÊÌÏÁÂÑ®ÈÏÎÓÂ
ÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÌÂÊ¢ÎÂÍØÓÊÌ½Âρουσίαση των πιθανών εφαρμογών επικοινωνήÒÓÆuÆÓÉ ³¯¤ ©° ¢¤
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6235$778723+$50$&<'(6,*1
Μοναδικές προτάσεις “concept pharmacy”
¦SOPRATTUTO PHARMACY DESIGNÂÑ¼×ÏÎÓÂÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÖuÆÍ¼ÓÉÖ¼×ÆÊÒÂÎÒÓ¿×ÏÓÉÎÌ®ÍØÄÉØÄÉÍÐÎÂÂÊÓ½ÒÆÕÎÌÂÊ
ÓÉÎÑÂÈuÂÓÏÏ¾ÉÒÉÒÓÏÂÌ¼ÑÂÊÏ¿ÍÕÎÓÕÎÂÎÂÈÌÐÎÓÕÎÆÍÂÓÐÎÏØ
ÓÉÎÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊ
¶×ÏÎÓÂÖÒÓÉÎÏu®ÅÂuÂÖÂÎÔÑÐÏØÖuÆ®ÑÊÒÓÉÒ×ÆÅÊÂÒÓÊÌ½ÆuÆÊÑ¾ÂÌÂÊ
ÏÍÁ×ÑÏÎÉÆ¾ÑÂ uÂÖÅ¾ÎÆÓÂÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂuÆÍÆÓÐÎÓÂÖÓÏÎÌ®ÔÆ×ÐÑÏ 
ÎÂÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆÌÂÊÎÂÒ×ÆÅÊ®ÙÏØuÆÓÉÎÊÅÂÎÊÌ¿ÓÆÑÉÍÁÒÉÂÍÍ®ÌÂÊÎÂÂÑÏØÒÊ®ÙÏØuÆÂÌÑÊÃ½ÑÏÛÏÍÏÈÊÒu¿ÓÏØ¼ÑÈÏØÒÆÑÏÌÂÔÏÑÊÒu¼ÎÏ×Ñ¿ÎÏ
©ÏÎÂÅÊÌ¼ÖÑÏÓ®ÒÆÊÖdDPODFQUQIBSNBDZjuÆÓÂØÓ¿ÓÉÓÂÌÂÊÍÁÒÆÊÖuÆÏÊÏÓÊÌ¼ÖÆÇÂÑuÏÈ¼Ö ÅÊÂÓÉÑÐÎÓÂÖÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ®ÌÏÒÓÏÍ¿ÈÊÂ
©¾ÂuÊÌÑ½ÂÍÍÂÈ½ÒÆ¼ÎÂÒÉuÆ¾Ï Æ¾ÎÂÊu¾Âu¿ÎPÂ¿ÓÊÖÏÍÍ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖuÂÖ ÉÏÏ¾ÂuÏÑÆ¾ÎÂÆÊÇ¼ÑÆÊuÊÂÒÉuÂÎÓÊÌ½ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ©ÆÈÎÐuÏÎÂÂØÓ¿ ÂÍÍ®ÌÂÊ¼ÎÂÌ¿ÒuÏÏØÂÍÍ®ÙÆÊ ÉÏÍÊÓÊÌ½
uÂÖÆ¾ÎÂÊÎÂÆÑÈÂÙ¿uÂÒÓÆÌ®ÔÆu¼ÑÂÈÊÂÎÂÅÉuÊÏØÑÈÏÁuÆ¼ÎÂÌÂÍÁÓÆÑÏu¼ÍÍÏÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
«Ένα ταξίδι 1000 χιλιομέτρων αρχίζει με ένα απλό βήμα».
²Ï¿ÑÂu®uÂÖÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÕÖÏÅÉÈ¿ÖÒÆÌ®ÔÆuÂÖÆÑÈÂÒ¾Â ÆÑÊÈÑ®ÇÏÎÓÂÖÓÏÓÊÑ¼ÆÊÎÂÆÊÓÆØ×ÔÆ¾ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÒØÎÆ×¾ÒÏØuÆÎÂÂÑ¼×ÏØuÆØÉÑÆÒ¾ÆÖØÄÉÍ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÆÊÓÏØÑÈÏÁuÆuÆÈÎÐuÏÎÂÓÏÌÏÊÎ¿ÒØuÇ¼ÑÏÎ¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖÆÍ®ÓÉÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÒÆÑÂÈuÂÓÊÌ®×ÂuÉÍ¿Ì¿ÒÓÏÖÓÊÖÂÑÏ×¼ÖÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎuÂÖ ÂÍ®ÊÒÓÆÁÏÎÓÂÖ¿ÓÊÅÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÏÓÆÍÏÁÎ
¼ÎÂÆ¾ÅÏÖÏÍØÓÆÍÆ¾ÂÖ

Πρωτοποριακό και Ολοκληρωμένο (VKRSúćĉăąĔĎąčõĒēĘčĀĔ

ąĞĖċ3KDUPD3/86
²ÏÅ¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ1IBSNB1-64 u¼ÍÏÖÓÏØ
°u¾ÍÏØ-BWJQIBSN ËÆÌÊÎ®uÊÂÎ¼Â ÑÕÓÏÏÑÊÂÌ½
ÅÊÂÅÊÌÓØÂÌ½ÆÇÂÑuÏÈ½ÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÆuÏÑ¾ÏØ ÓÏ
www.pharmaplus.gr.
²ÏXXXQIBSNBQMVTHSÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿¼ÑÈÏ
ÏØÅÊÂuÏÑÇÐÔÉÌÆuÆÓ®Â¿¼ÑÆØÎÆÖ ÏÊÏÏ¾ÆÖ
¼ÅÆÊËÂÎ¿ÓÊÏÊÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÏØÑÏÓÊuÏÁÎÓÊÖÂÈÏÑ¼Öu¼ÒÕÅÊÂÅÊÌÓÁÏØÒÆÑÏÚ¿ÎÓÂØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÏuÏÑÇÊ®Ö ¼ÑÂÎÓÉÖ×ÂuÉÍ½ÖÓÊu½Ö ÆËÆÓ®ÙÏØÎÓÉÎÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÓÏØPOMJOFÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖÏØÆÊÍ¼ÈÏØÎ ÓÏ
ÆÁÑÏÖÓÉÖÏÊÌÊÍ¾ÂÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖÌÂÊÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÏØÓÏØÖÂÑ¼×ÆÓÂÊ
®ÎÕÒÆÂØÓ®ÓÂÌÑ¾ÒÊuÂÒØuÆÑ®ÒuÂÓÂ ÆÑÈ®ÒÓÉÌÆÉÏu®ÅÂÓÉÖ1IBSNB 1-64ÌÂÊuÆÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÒÁuÃÏØÍÏÓÏ¤ÑÈÂÒÓ½ÑÊÏ¦ÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁ¤Ê×ÆÊÑÆ¾Î&-536/ÓÏØ°ÊÌÏÎÏuÊÌÏÁÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎÌÂÊÒØÎÆÑÈ®ÓÉÓÉ/FUTUVEJP ÑÏ×ÐÑÉÒÆÒÓÉÎØÍÏÏ¾ÉÒÉ
ÆÎ¿ÖÒÁÈ×ÑÏÎÏØÌÂÊÂËÊ¿ÊÒÓÏØe-TIPQ ÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖÂÊ×u½Ö
¦ÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÌÂÊÇØÒÊÌ½ÂÑÏØÒ¾ÂÓÏØÂÎÆÍÍÂÅÊÌÏÁÅÊÌÓÁÏØ1IBSNB 1-64ÌÊÉÆÈÈÁÉÒÉÓÏØ°u¾ÍÏØ-BWJQIBSNÂÏÓÆÍÏÁÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ®ÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂ¤ÊÍ¼ÏÎ ÉÆÁÌÏÍÉÆÑÊ½ÈÉÒÉ ÏÊÂÍ¼ÖÂÈÏÑ¼Ö ÏÊÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÆÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ É®uÆÒÉÂÑ®ÅÏÒÉ 
ÉuÆÈ®ÍÉÏÊÌÊÍ¾ÂÈÎÕÒÓÐÎÆÈÌÆÌÑÊu¼ÎÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÒØÎÔ¼ÓÏØÎÓÂÃÂÒÊÌ®×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÓÏØÅÊÌÓØÂÌÏÁe-TIPQ της 1IBSNB
1-64 ÆÂØÓ¿¿uÕÖÏØÑÂÈuÂÓÊÌ®ÌÂÊÎÏÓÏuÆ¾ÈÊÂÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÓÏXXXQIBSNBQMVTHSÆ¾ÎÂÊÉÒÁÎÅÆÒÉÓÕÎÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÐÎÂÈÏÑÐÎuÆÓÉÎÌ®ÑÓÂ¿ÎÓÕÎ+pluscard, ÌÂÔÐÖÌÂÊÉØÄÉÍÏÁÆÊ¼ÅÏØÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉ BGUFS TBMFT TFSWJDF ÒÆ¿ÒÏØÖ
ÓÏÆÊÍ¼ÈÏØÎÈÊÂÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÓÏØÖ
¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÂÏÍØ®ÑÊÔuÂÑÏÚ¿ÎÓÂØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÏuÏÑÇÊ®ÖÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÏ×Ñ½ÒÓÉÖÓÏØXXXQIBSNBQMVTHSuÏÑÆ¾ÎÂÆÎÉuÆÑÕÔÆ¾½ÎÂØÏÃ®ÍÍÆÊÓÊÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÓÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÖÍÁÒÆÊÖÒÆÔ¼uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÏuÏÑÇÊ®ÖÏØÓÏÎÂÂÒ×ÏÍÏÁÎ
Μάθετε περισσότερα στο www.pharmaplus.gr
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PARAMEDICA,

KHDOWK
SURGXFWV
©ÆÏÅÉÈ¿ÓÏuÆÑ®ÌÊÌÂÊ
ØË¾ÅÂ ÓÉÎ ÂÑ®ÅÏÒÉ
ÌÂÊ ÓÉ ÒÁÈ×ÑÏÎÉ ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÈÎÐÒÉÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÂuÆuÊÂÂÑÂÈÕÈÊÌ½uÏÎ®ÅÂuÆÓÂÏ¾ÉÒÉÖÂÑÕuÂÓÊÌÐÎÌÂÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÇØÓÐÎ ØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÊuÆ¶ÍÍÉÎÆÖÂÑÂÈÕÈÏÁÖÇØÓÐÎÌÂÊÆÍÍÉÎÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÂÏÒÓÂÈuÂÓÏÏ¾ÉÒÉÖÌÂÊÂÑ®ÈÕÈÉÖÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÂÑÔ¼ÎÏØÆÍÂÊÏÍ®ÅÏØ ÍÂuÃ®ÎÏØuÆÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÂÑÕuÂÓÊÌÐÎÌÂÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÇØÓÐÎÆËÂÊÑÆÓÊÌ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖ©ÆÓÂÆÎÍ¿ÈÕÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÂÑ®ÈÏØuÆuÊÂÒÆÊÑ®ÔÆÑÂÆØÓÊÌÐÎÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ
ÂÍÍ®ÌÂÊÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖuÆÃ®ÒÉÓÏ
ÌÆÑ¾ ÓÊÖÈÎÐÒÓÆÖÌÆÑÂÍÏÊÇ¼Ö
°ÊÒØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÊÆÊÒÓ½uÏÎÆÖÓÉÖPARAMEDICA health
products¼×ÏØÎÆÎÓÑØÇ½ÒÆÊÒÓÂuØÒÓÊÌ®ÓÉÖÂÑ®ÅÏÒÉÖÌÂÊ
ÓÉÖÆÊÒÓ½uÉÖÌÂÊ¼ÓÒÊ¼×ÏØuÆÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÆË®ÈÏØuÆ
ÂÎ¼ÂÇÂ¿ÍÂÓÂÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÕÎÂÑÕuÂÓÊÌÐÎÌÂÊ
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÇØÓÐÎ ÌÂÊÎÂÒÂÖÓÂÑÏÒÇ¼ÑÏØuÆÕÖ
¿ÒÊuÂÈÊÂØÈÆ¾ÂÌÂÊÆØÆË¾Â ÕÖÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÈÊÂÌÂÍÍÕÊÒu¿ ÕÖÑ¿ÍÉÄÉ½ÕÖÌÂÓÂÒÓÏÍ½ÑÏÃÍÉu®ÓÕÎØÈÆ¾ÂÖ
³®Ñ×ÆÊÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÂÌ¿uÉ ÌÂÓ¿ÊÎÒØÎÆÎÎ¿ÉÒÉÖ ÈÊÂÂÑ®ÈÕÈÉÑÏÚ¿ÎÓÕÎQSJWBUFMBCFM
¤ÈÈÁÉÒÉÓÉÖ1"3".&%*$" IFBMUIQSPEVDUT ÉÆËÂÊÑÆÓÊÌ½
ÏÊ¿ÓÉÓÂÓÕÎÓÆÍÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ

GMP

Η %/(667,$3KDUPDFHXWLFDO
στην ομοιοπαθητική
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂBLESSTIA PharmaceuticalÂÑ®ÈÆÊÑÐÓÆÖ
ÁÍÆÖÈÊÂÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÐÎÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊ
©¦ ³ª¢ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÐÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÒ×Éu®ÓÕÎuÆ
ÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉD(.1 DVSSFOU(PPE.BOVGBDUVSJOH1SBDUJDF 
uÆÒÓ¿×ÏÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÒÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌÏÁÌÂÊÂÒÇÂÍÏÁÖÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÏÁÇÂÑu®ÌÏØ 
ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÉÒÕÒÓ½ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÏØÂÒÔÆÎ½
²Â©¦ ³ª¢ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®Ò×½uÂÓÂÏØ
ÑÏÓÆ¾ÎÆÊ ÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÒÆÂÎÔÑÐÏØÖÌ®ÔÆÉÍÊÌ¾ÂÖÂÑÂÒÌÆØ®ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÒÆÓÆÍÊÌ¿ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ¿Ç®ÑuÂÌÏuÆÓ®Â¿ÒÁÎÓÏuÉÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ½ÆÑÈÂÒ¾Â ÈÊ
ÂØÓ¿ÌÂÊÆ¾ÎÂÊÒÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ¶ÓÒÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÑ¼×ÆÊÓÆÍÊÌ¿ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ¿Ç®ÑuÂÌÏÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÓÏØ ÏÏÏ¾ÏÖuÏÑÆ¾ÎÂÓÏ®ÑÆÊÂÑ®ÍÍÉÍÂuÆÏÏÊÂÅ½ÏÓÆ®ÍÍÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÎÂ
ÂÍÍ®ËÆÊÓÊÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÓÏØÒØÎ½ÔÆÊÆÖ
¦#-&445*"1IBSNBDFVUJDBMÂÎÂÓÁÒÒÆÓÂÊuÆÆÊÓØ×¾ÂÒÓÏÅÊÆÔÎ½×ÐÑÏÓÕÎÂÑÂÈÕÈÐÎÑÐÓÕÎØÍÐÎÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÐÎ
ÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÑ¿ÒÇÂÓÂ¼ÓØ×ÆÓÉÎÂÎÂÈÎÐÑÊÒÉÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÉÖÂ¿ÓÉÎ*"$1 *OUFSOBUJPOBM"DBEFNZ
PG$PNQPVOEJOH1IBSNBDJTUT ÉÏÏ¾ÂÓÉÒØuÆÑÊ¼ÍÂÃÆÒÓÏÎ
Æ¾ÒÉuÏÌÂÓ®ÍÏÈÏÓÕÎ$PSQPSBUF1BSUOFSTÓÉÖ

èĐąĎąăĐčĕċûąēąĎĉăěĐ
από τη FORMApouranis
¦¤ÓÂÊÑ¾ÂFORMApouranisÊÅÑÁÔÉÌÆÓÏÒÓÉ
ÆÒÒÂÍÏÎ¾ÌÉÌÂÊÂ¿Ó¿ÓÆ¼×ÆÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÉÖÒÆ®ÎÕÂ¿ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÒÆ
¿ÍÉÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
©¼ÒÂÂ¿uÊÂÏÑÆ¾Â®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎÃÑÊÒÌ¿uÂÒÓÆ
ÒÆÔ¼ÒÉÎÂÆÈÈØÉÔÏÁuÆÈÊÂÓÉÎ®ÑÓÊÂÌÂÓ®ÑÓÊÒÉÌÂÊ
ÓÉÎÑÏÉÈu¼ÎÉÓÆ×ÎÏÈÎÕÒ¾ÂÒÓÏ×ÐÑÏÓÉÖÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ Ó¿×ÏÖuÂÖÂÑÂu¼ÎÆÊ¿ÍÂÂØÓ®
ÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÉ®uÆÒÉÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÏÊÏÓÊÌ½ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉ¦ÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÏØuÂÖÅÆ¾×ÎÏØÎÏÊÆÍ®ÓÆÖuÂÖÂÏÓÆÍÆ¾Æ×¼ÈÈØÏÈÊÂÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎuÂÖÌÂÔÐÖÌÂÊÌ¾ÎÉÓÑÏÈÊÂÒØÎÆ×ÐÖÌÂÍÁÓÆÑÆÖÌÂÊÅÉuÊÏØÑÈÊÌ¿ÓÆÑÆÖÍÁÒÆÊÖ
©ÏÑÆ¾ÓÆÎÂuÂÖÃÑÆ¾ÓÆÒÓÏÎÆÌÔÆÒÊÂÌ¿uÂÖ×ÐÑÏÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÂÆÑÏÅÑÏu¾ÏØ ÍÉÒ¾ÏÎËÆÎ)ZBUU ÒÓÉÆÒÒÂÍÏÎ¾ÌÉ
½ÒÓÏXXXGPSNBQPVSBOJTHS
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ðõ÷÷ëø/ ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ
COLOUR CORRECTING CREAM SPF30
²ÏUSBEFNBSLÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÉÖ¨°±±¤ µÈÑÊÏ²ÑÊÂÎÓ®ÇØÍÍÏ 
×ÂÑ¾ÙÆÊ ÂØÓ½ÓÉÇÏÑ® ÓÉuÏÎÂÅÊÌ½ÓÏØÅÑ®ÒÉÒÓÉÎÑÐ
ÓÉ ÏuÐÎØuÉ$$$SFBNÓÉÖu®ÑÌÂÖ¤ÎÐÎÆÊÅØÎ®uÆÊÖuÆ
ÆÊÍ¼ÏÎÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÇØÒÊÌ®ÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®¿ÕÖ
$BSPC5SFF £ÊÓÂu¾ÎÉ¤ÌÂÊ4JDIVBO1FQQFSÒÆu¾ÂNVMUJ
UBTLJOHÇ¿ÑuÏØÍÂÏØÆÎØÅÂÓÐÎÆÊÒÆÃ®ÔÏÖ ÆÎÐÌÂÍÁÓÆÊ
ÓÊÖÂÓ¼ÍÆÊÆÖ ÇÕÓ¾ÙÆÊ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖ®uÆÒÏFGGFDUÍ®uÄÉÖ 
ÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÏuÏÊÏuÏÑÇ¾ÂÓÏØÓ¿ÎÏØÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ 
¼×ÆÊÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊØÄÉÍ½ÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÑÏ
ÒÓÂÒ¾ÂÏÍÍÂÍ½ÅÑ®ÒÉÏØÆÊÃÆÃÂÊÐÔÉÌÆÂ¿ÓÏÒÁÎÏ
ÍÏÓÕÎÈØÎÂÊÌÐÎÏØÓÉÅÏÌ¾uÂÒÆ ÅÊÂÊÒÓÐÎÏÎÓÂÖ®uÆÒÂ
ÊÏÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÉ ÍÂuÆÑ½ÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÂÓ¼ÍÆÊÆÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂ
¦νέα Άγριο Τριαντάφυλλο / CC Cream SPF30ÊÒÏÑÑÏÆ¾
ÂÎ®uÆÒÂÒÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÑÏÒÐÏØÌÂÊÒÓÊÖÓÆ×ÎÊÌ¼ÖÓÏØÂÎÆ
ÊÓ½ÅÆØÓÏØNBLFVQ²ÂÇØÒÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÉÖÅÑÏØÎÈÊÂ
ÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÊÖÅØÒ×ÑÕu¾ÆÖ Å¾ÎÏÎÓÂÖ¼uÇÂÒÉÒÓÉÎÆÎØ
Å®ÓÕÒÉÌÂÊÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ©ÆÆÍÂÇÑÊ®
ØÇ½ ÏØeÆÎÐÎÆÓÂÊkuÆÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂÓÏØÑÏÒÐÏØ ÂÌ¿uÂÌÂÊÒÓÊÖ
ÊÏËÉÑ¼ÖÆÑÊÏ×¼Ö ×ÂÑ¾ÙÆÊ¼ÎÂÂ¿ÍØÓÂÇØÒÊÌ¿ ÏuÏÊ¿uÏÑÇÏ ÍÂuÆ
Ñ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ ÆÂÏ×ÑÐÒÆÊÖ-JHIU.FEJVN 

Συσκευασίες δώρου &HUDGL&XSUD
από τη +HDOWK3OXV
¦ÒÆÊÑ®ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÑÏÒÐÏØÌÂÊ
ÒÐuÂÓÏÖ$FSBEJ$VQSB ÁÒÓÆÑÂÂ¿
ÓÉÎÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÏÑÆ¾ÂÓÉÖ ÑÏÓÆ¾ÎÆÊ
ÅØÏËÆ×ÕÑÊÒÓ¼ÖÒØÒÌÆØÂÒ¾ÆÖÅÐÑÏØ
ÈÊÂÓÏªÔÊÎ¿ÕÑÏ´ÆÊuÐÎÂ
Η πρώτη συσκευασία δώρου (Gift pack) περιλαμβάνει:
i ¤ÎØÅÂÓÊÌ½MJHIU ÍÆÓ¿ÑÆØÒÓÉ ÌÑ¼uÂ uÆ)ZBMVSPOJDBDJE ÑÏ
£ÊÓÂu¾ÎÉ£ÌÂÊ4FSJDJO
i "ÎÓÊÑØÓÊÅÊÌ½ÌÑ¼uÂÏÍÍÂÍ½ÖÅÑ®ÒÉÖ uÆÏÍØÇÂÊÎ¿ÍÆÖÌ¿ÌÌÊ
ÎÕÎ ÓÂÇØÍÊÐÎ £ÊÓÂu¾ÎÉ¢ ¤ÌÂÊÇ¾ÍÓÑÂ67
i ÂÍ®ÌÓÕuÂÌÂÔÂÑÊÒuÏÁÑÏÒÐÏØ uÆÑÕÓÆÜÎÉÈ®ÍÂÌÓÏÖ £Ê
ÓÂu¾ÎÉ¢ÌÂÊ¤
Σε μια κομψή θήκη για καλλυντικά ή κοσμήματα!
Η δεύτερη συσκευασία δώρου (Gift Pack) περιλαμβάνει:
i ¢ÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ½ÌÑ¼uÂÈÊÂËÉÑ®Å¼ÑuÂÓÂ uÆÌÆÑ¾u¼ÍÊÒÒÂÖÌÂÊÏ
ÍÁÓÊuÂÆÎØÅÂÓÊÌ®ÌÂÊÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®
i ¨Ñ¼uÂ×ÆÑÊÐÎ uÆÌÆÑ¾u¼ÍÊÒÒÂÖÌÂÊÈÍØÌÆÑ¾ÎÉ
i ©ÂÎÓÉÍ®ÌÊÂ¯ÓÆuÂÌÊÈÊ®ÙÈÊÂÑ¿ÒÕÏ©®ÓÊÂ uÆÂÍ¿ÉÌÂÊÆÌ
×ÁÍÊÒuÂuÆÍÊÏÁ
Σε ένα κομψό τσαντάκι με τρείς θήκες για καλλυντικά ή κοσμήματa!
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+\GURYLW$QWL6SRW&UHDP
για τις Μελαχρωματικές βλάβες
H Hydrovit Anti-Spot CreamÆ¾ÎÂÊ
u¾ÂÌÑ¼uÂuÆÂÏ×ÑÕuÂÓÊÌ¼ÖÌÂÊ
ÊÒ×ØÑ®ÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ É
ÏÏ¾ÂÃÂÒ¾ÙÆÊÓÉÅÑ®ÒÉÓÉÖÒÆÇØ
ÒÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® ¿ÕÖÓÂ"OUJ4QPU
&YUSBDUT ÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂ©ÏØ
ÑÊ®Ö ±ÉË¾ÆÓÑÂÖ ±¾ÙÂÖ ÌÏØÓÆÍÍ®
ÑÊÂÖÌÂÊ ÓÂÇØÍÊÏÁ ÏØÍÆÊÓÏØÑ
ÈÏÁÎÕÖÂÎÂÒÓÏÍÆ¾ÖÓÉÖÓØÑÏÒÊÎ®
ÒÉÖ ÌÁÑÊÏØÆÎÙÁuÏØÈÊÂÓÉÒÁÎÔÆ
ÒÉuÆÍÂÎ¾ÎÉÖ ÌÂÊÉ£ÊÓÂu¾ÎÉ$1.H 
¼ÎÂuÊÌÑÏÒÁuÍÏÌÏuÆÂÏ×ÑÕuÂ
ÓÊÌ½ÌÂÊÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÆÑÊ¼×ÆÊ Æ¾ÒÉÖ £ÊÓÂu¾
ÎÉ&uÆÆÎØÅÂÓÊÌ¼ÖÌÂÊÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ  ÌÏØÂ
Í¼ÎÊÏuÆÆÎØÅÂÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊ5J0ÈÊÂÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿
ÓÉ67ÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾Â
¤¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ½ÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉuÆÍÂÈ×ÑÕuÂÓÊÌÐÎ
ÃÍÂÃÐÎ¿ÕÖÆÇÉÍ¾ÅÆÖ u¼ÍÂÒuÂ ×Í¿ÂÒuÂ ÂÎ®ÅÆÖ 
ÅÆÑuÂÓÊÌ¼ÖÌÉÍ¾ÅÆÖ ÆÎÐuÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾ÌÂÊ
uÆÓ®Â¿ÔÆÑÂÆ¾ÆÖMBTFSÌÂÊQFFMJOH
Aπό την Target Pharma

øĉčēĀ1HXWURJHQD®
με Nordic Berry
¦ÆÎØÅÂÓÊÌ½¯ÏÑÃÉÈÊ
Ì½ª¿ÑuÏØÍÂÓÉÖ/FV
USPHFOB ® ÒØÎÂÎÓ® ÓÏ
ÒÏÁÆÑÇÑÏÁÓÏ/PSEJD
#FSSZ
¦/FVUSPHFOB®ÒØÎÆÑ
È®ÒÓÉÌÆuÆÅÆÑuÂÓÏÍ¿
ÈÏØÖÈÊÂÎÂÂÎÂÓÁËÆÊÓÉ
Î¼ÂÒÆÊÑ®Neutrogena® Nordic Berry ÉÏÏ¾ÂÒØÎ
ÅØ®ÙÆÊÓÉ¯ÏÑÃÉÈÊÌ½ª¿ÑuÏØÍÂuÆÓÏÒ®ÎÊÏ ÌÂÎ
ÅÊÎÂÃÊÌ¿ÒÏÁÆÑÇÑÏÁÓÏ/PSEJD#FSSZ¦ÒÆÊÑ®ÓÉÖ
/FVUSPHFOB®uÆ/PSEJD#FSSZÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ¼ÎÓÆ
ÆÎØÅÂÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÌÑ¼
uÂ×ÆÑÊÐÎ TUJDL×ÆÊÍÊÐÎ ÌÑ¼uÂÏÅÊÐÎ ÈÂÍ®ÌÓÕuÂ
ÌÂÊÌÑ¼uÂÒÐuÂÓÏÖÓÂÏÏ¾ÂÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÂÆÎÊÒ×Á
ÏØÎÓÏÆ¾ÆÅÏÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖÂÇ½ÎÏ
ÎÓ®ÖÓÉÎÂÂÍ½ ¿uÏÑÇÉÌÂÊØÈÊ½Ì®ÔÆu¼ÑÂ¤ÊÍ¼
ÏÎ ÔÑ¼ÇÏØÎÂÌ¿uÉÌÂÊÓÉÎÊÏÂÇØÅÂÓÕu¼ÎÉÆÊÅÆÑ
u¾ÅÂ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÉuÉÍÊÂÑ½ØÇ½ÓÏØÖÂÏÑ
ÑÏÇ®ÓÂÊ®uÆÒÂÌÂÊÓÏÂÂÍ¿ÓÏØÖ®ÑÕuÂÓÂÌÂÔÊÒÓ®
ÏÍÁÆØ×®ÑÊÒÓÂÒÓÉ×Ñ½ÒÉ
Από την Johnson & Johnson Hellas
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ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ:

2UJDQLF6QDLO*HOĖċĔ
dr.organic
Εξαιρετικές αναπλαστικές
ιδιότητες και στοχευμένη
επανόρθωση από τη φυσική
ευεργετική ουσία που παράγει
το σαλιγκάρι
²ÏÒÂÍÊÈÌ®ÑÊÂÑ®ÈÆÊ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿
ÇØÒÊÌÐÎÏØÒÊÐÎ  ÏÊ ÏÏ¾ÆÖ ÒØuÃ®ÍÍÏØÎ
ÒÓÉÎÆÂÎ¿ÑÔÕÒÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÓÏØÌÆÍÁÇÏØÖÓÏØ°Ê
ÆØÆÑÈÆÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓ¼ÖÓÏØÂÎÂÌÂÍÁÇÔÉÌÂÎÓØ×Â¾ÂÂ¿ÌÂÍÍÊÆÑÈÉÓ¼ÖÒØÍÍ¼ÌÓÆÖÒÂÍÊÈÌÂÑÊÐÎÒÓÉ´ÊÍ½ ÏÊÏÏ¾ÏÊÂÑÂÓ½ÑÉÒÂÎ¿ÓÊÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØÖ½ÓÂÎÆËÂÊÑÆÓÊÌ®uÂÍÂÌ®ÌÂÊÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÂ ÆÎÐÏÊuÊÌÑ¼ÖÆÌÅÏÑ¼ÖÌÂÊÓÂÈÅÂÑÒ¾uÂÓÂÂ¿ÓÊÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖÆÏØÍÐÎÏÎÓÂÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÈÑ½ÈÏÑÂ
²ÏOrganic Snail GelÓÉÖdr.organic¼×ÆÊÕÖÃÂÒÊÌ¿ÓÏØÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÏÇØÒÊÌ¿¼ÌÌÑÊuÂÓÏØÒÂÍÊÈÌÂÑÊÏÁ ÏØÆÑÊ¼×ÆÊÂÍÍÂÎÓÏÜÎÉ ÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏÌÂÊÆÍÂÒÓ¾ÎÉ ÆÎÐÆ¾ÎÂÊÆuÍÏØÓÊÒu¼ÎÏ
ÌÂÊuÆÈÍØÌÏÍÊÌ¿ÏËÁ ÑÕÓÆÜÎÆÖÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÆÖ²ÏuÏÎÂÅÊÌ¿
ÂØÓ¿HFM¼×ÆÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ¼ÖÂÎÂÍÂÒÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊ¼ÎÓÏÎÉÆÂÎÏÑÔÕÓÊÌ½ÌÂÊÆÏØÍÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÒÆÑ¿ÒÕÏ
ÌÂÊÒÐuÂÑ¼ÇÆÊÒÆÃ®ÔÏÖÓÏÅ¼ÑuÂÌÂÊÒØuÃ®ÍÍÆÊuÆÇØÒÊÌ¿
ÓÑ¿ÏÒÓÉÎÌØÓÓÂÑÊÌ½ÂÎÂÎ¼ÕÒÉ uÆÊÐÎÏÎÓÂÖÓÊÖÂÓ¼ÍÆÊÆÖÓÏØ
Å¼ÑuÂÓÏÖ ÍÆÊÂ¾ÎÏÎÓÂÖÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÌÂÊ×ÂÑ¾ÙÏÎÓÂÖÏuÏÊ¿uÏÑÇÉ
¿ÄÉÒÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂ¤ÊÍ¼ÏÎ uÏÑÆ¾ÎÂÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÕÎÍÆÓÐÎÈÑÂuuÐÎÌÂÊÓÕÎÑØÓ¾ÅÕÎÓÏØÑÏÒÐÏØ
Aπό την ΙSOPLUS A.E., www.healthyme.gr

AQUA VITA από την Apivita

1($ð÷ëòèòèùïó

Εντατική ενυδάτωση - Αναζωογόνηση - Προστασία
από την πρόωρη γήρανση Αντιμετώπιση μαύρων κύκλων
¦"1*7*5"ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÓÉ¯¼Â¨Ñ¼uÂ©ÂÓÊÐÎAQUA VITA ÓÏÑÏÚ¿ÎuÆ
ÓÏÏÏ¾ÏÏÍÏÌÍÉÑÐÎÆÓÂÊÉÏuÐÎØuÉÒÆÊÑ®ºÕÖÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆ¿ÍÏÊ Ï
Ñ¿ÍÏÖÓÏØÎÆÑÏÁÒÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂÆ¾ÎÂÊÌÂÓÂÍØÓÊÌ¿ÖÊÂÓÉÑÆ¾ÓÉÎØÈÆ¾Â
ÓÕÎÌØÓÓ®ÑÕÎ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÒÕÒÓ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖÌÂÊ
ÂØË®ÎÆÊÓÉÒÇÑÊÈÉÍ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÆÂÎÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÉÖ ÑÏÒÓÂÓÆÁÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÂ¿
ÓÉÎÑ¿ÕÑÉÈ½ÑÂÎÒÉ¢ÎÒØÎØÏÍÏÈ¾ÒÏØuÆÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö
¿ÓÊÉÑ¿ÕÑÉÈ½ÑÂÎÒÉÆØÔÁÎÆÓÂÊÕÖÆ¾ÓÏÍÆ¾ÒÓÏÎÈÊÂ
ÓÉÈ½ÑÂÎÒÉ Ó¿ÓÆÒØÎÆÊÅÉÓÏÏÊÏÁuÆ¿ÒÏÒÉuÂÎÓÊÌ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÑÏÒÓÂÓÆÁÏØuÆÓÏÅ¼ÑuÂÂ¿ÓÉÎÂÐÍÆÊÂØÈÑÂÒ¾ÂÖ ÐÑÆÖÓÏÕÑÏ
©ÆÓÉ¯¼Â¨Ñ¼uÂ©ÂÓÊÐÎ"26"7*5" ÑÏÒÇ¼ÑÏØuÆ
ÒÓÉÎÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆÊÅÆÑu¾ÅÂÈÁÑÕÂ¿ÓÂu®ÓÊÂÓÉÎÆÎÓÂÓÊÌ½ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÓÉÎÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÏØ
Ó¿ÒÏ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ
©ÆÏÒÏÒÓ¿ÇØÒÊÌ¿ÓÉÓÂÖÏØÂÈÈ¾ÙÆÊÓÏ É¯¼Â
"26"7*5"©ÂÓÊÐÎ
9¤ÎØÅÂÓÐÎÆÊÂÎÂÙÕÏÈÏÎÆ¾ÓÉÎÆÑÊÏ×½ÈÁÑÕÂ¿
ÓÂu®ÓÊÂ
9¢ÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÂÒÉu®ÅÊÂÌÏÁÑÂÒÉÖ
9ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÂ¿ÓÉÎÑ¿ÕÑÉÈ½ÑÂÎÒÉ
9²ÏÎÐÎÆÊÓÉuÊÌÑÏÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÃÏÉÔ®ÆÊÒÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÕÎuÂÁÑÕÎÌÁÌÍÕÎÓÏØÏÊÅ½uÂÓÏÖÒÓÉÎ
ÆÑÊÏ×½ÓÕÎuÂÓÊÐÎ

0HUYHLOODQFHH[SHUWη νέα αντιγηραντική σειρά της NUXE!
¦Î¼ÂÒÆÊÑ®ÓÉÖNUXE Merveillance® expertuÆÓÏÅÑÂÒÓÊÌ¿ÆÌ×ÁÍÊÒuÂÂ¿ÓÏÍÏØÍÏÁÅÊEBZMJMZÒÓÏ×ÆÁÆÊÒÓÊÖÃÂÒÊÌ¼ÖÑÕÓÆÜÎÆÖÎÆ¿ÓÉÓÂÖÓÏÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏ ÓÉÎÆÍÂÒÓ¾ÎÉÌÂÊÓÉÃÊuÆÎÓ¾ÎÉÑÏÍÂuÃ®ÎÆÊÌÂÊÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÉÈ½ÑÂÎÒÉÏØÑÏÌÂÍÆ¾ÓÂÊuÆÓÏ¼ÑÂÒuÂÓÕÎ×Ñ¿ÎÕÎÍ¿ÈÕÓÉÖÈÍØÌÏÙÉÍ¾ÕÒÉÖ Ñ¿ÒÅÆÒÉÒÂÌ×®ÑÕÎÒÓÊÖÑÕÓÆÜÎÆÖ 
¢ÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÊÖÏÑÂÓ¼ÖÑØÓ¾ÅÆÖÌÂÊÓÉ×ÂÍ®ÑÕÒÉ ×ÂÑ¾ÙÆÊÂÂÍ½ÌÂÊÍÂuÆÑ½ÆÊÅÆÑu¾ÅÂ
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂu¾ÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ½ÒÆÊÑ® ÉÏÏ¾ÂÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ
i ¨Ñ¼uÂÉu¼ÑÂÖÈÊÂÌÂÎÏÎÊÌ¼ÖÆÊÅÆÑu¾ÅÆÖ
i ÍÏÁÒÊÂÌÑ¼uÂÉu¼ÑÂÖÈÊÂËÉÑ¼ÖÆÊÅÆÑu¾ÅÆÖ
i ¨Ñ¼uÂÎÁ×ÓÂÖÈÊÂ¿ÍÏØÖÓÏØÖÓÁÏØÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
i 4FSVNÈÊÂ¿ÍÏØÖÓÏØÖÓÁÏØÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
i ¨Ñ¼uÂuÂÓÊÐÎ
²ÂÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÂÓÉÖ/69&ÌÂÊÎÏÓÏuÏÁÎÌÂÓÂÔ¼ÓÏÎÓÂÖÅÊÍÐuÂÓÂÆØÑÆÒÊÓÆ×Î¾ÂÖÈÊÂÓÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÒÆÊÑ®²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ¼×ÏØÎØÄÉÍ¿ÏÒÏÒÓ¿ÇØÒÊÌ¿ÓÉÓÂÖ u¼×ÑÊ ÂÏÍÂØÒÓÊÌ¼ÖØÇ¼ÖÌÂÊuÏÎÂÅÊÌ¿®ÑÕuÂ
Από τη Pharmathen
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¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

:LOG2PHJD
:LOG2
Εν
Ενισχυτικό
Συμπλήρωμα
Ωμέγα-3 λιπαρών οξέων
Ωμ
Dicloplast®,

ðĒďďĀĉčĉĎĉă
ĒėĒĐĀĉč
²ÏDicloplastÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏ
ÎÐÅÆÖ¼uÍÂÒÓÑÏÅÊÌÍÏÇÂÊÎ®ÌÉÖÏØÂÑ¼×ÆÊ
ÓÏÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾ÂÌÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ½ÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉ
ÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÏØÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÊÖÊÏ
ÒØ×Î¼ÖÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÂÔ½ÒÆÊÖÓÏØuØÏÒÌÆ
ÍÆÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ¿ÕÖÂÔÍÉÓÊÌÏ¾ÓÑÂØuÂ
ÓÊÒuÏ¾ ÓÏÊÌ¼ÖÇÍÆÈuÏÎ¼ÖÌÂÊ×Ñ¿ÎÊÆÖÑÆØuÂ
ÓÊÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖ¿ÕÖÉÏÒÇØÂÍÈ¾Â ÓÏÂØ×ÆÎÊ
Ì¿ÒÁÎÅÑÏuÏÌÂÊÉÏÒÓÆÏÂÑÔÑ¾ÓÊÅÂ

²Ï%JDMPQMBTUÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÂÈÑ½ÈÏÑÏÌÂÊ®uÆÒÏ
ÓÑ¿ÏÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÏØ¿ÎÏØ¨ÏÍ
Í®ÆÊÒÓÉÎ®Ò×ÏØÒÂÆÑÊÏ×½ÂÑ¼×ÏÎÓÂÖÌÍÊ
ÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÂÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÂÎÂÌÏÁ
ÇÊÒÉÌÂÊÔÆÑÂÆ¾ÂÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÂ¿ÓÉ
ÉÐÑÂÆÇÂÑuÏÈ½ÖÈÊÂ¼ÕÖÌÂÊÐÑÆÖ ÅÑÐ
ÎÓÂÖÂÆØÔÆ¾ÂÖÒÓÏÒÉuÆ¾ÏÓÏØ¿ÎÏØÌÂÊuÆÊ
ÐÎÏÎÓÂÖÓÉÎÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÒÓÏÎ¿ÎÏ ÓÉÎ¼ÎÓÂ
ÒÉÓÏØÌÂÊÓÏÑ½ËÊuÏ
ÓÉÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÆÑÊ¼×ÏÎÓÂÊ
i ¼uÍÂÒÓÑÂÅÊÂÒÓ®ÒÆÕÎYDN
i ÆÑÊ¼×ÆÓÂÊÅÊ×Ó®ÌÊÒØÈÌÑ®ÓÉÒÉÖÈÊÂÂÌ¿
uÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÒÓÂÔÆÑ¿ÓÉÓÂ
Να μην εφαρμόζεται σε τραύματα ή ανοικτές
πληγές. Θεραπεία έως 2 εβδομάδων
Από την Angelini Pharma Ελλάς
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²Ï
²ÏWildOmega
3 EPANH%)"NH
ÓÉÖ/FX3PPUT)FSCBMÆ¾ÎÂÊÓÏÊÅÂÎÊÌ¿ÒØ
ÓÉÖ
uÍ½ÑÕuÂÈÊÂÎÂÌÂÑÕÔÏÁÎÏÊÌÂÓÂÎÂ
u
ÍÕÓ¼ÖÓÂÏÇ¼ÍÉÓÕÎu¼ÈÂÍÊÂÑÐÎÏË¼
ÍÕ
ÕÎÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆÏÍÍ®Æ¾ÅÉÄÂÑÊÐÎ
ÕÎ
ÓÏØÌÑÁÏØÎÆÑÏÁÌÂÊÏØÆ¾ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÏ
ÓÏØ
ÎÂÍÉÇÔÏÁÎu¿ÎÏÂ¿ÓÉÎÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉ
ÎÂ
ØÎÓÆÍÆ¾ÒÓÉÎÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌ½ÌÂÊÌØÌÍÏ
Ø
ÇÏÑÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â
ÇÏ
³ÏÒÓÉÑ¾ÙÆÊÓÏÌÆÎÓÑÊÌ¿ÎÆØÑÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ
³
©ÆÊÐÎÆÊÓÏÎ¿ÎÏÓÕÎÂÑÔÑÐÒÆÕÎÂ¿
©Æ
ÓÊÖÂÑÔÑ¾ÓÊÅÆÖ
ÓÊÖÂÑÔ
¤ÎÊÒ×ÁÆÊÓÏÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ
Από την Adelco Α.Ε.

óāĉĔéčĒďĒćčĎāĔéēĉĘčĎāĔ
ðēāĉĔELREHEHąĞĖċĐ&$1$
°ÊÎ¼ÆÖβιολογικές βρεφικές κρέμες bio-bebe®ÂÑÂÒÌÆØ®ÙÏÎÓÂÊuÆÅÊ
ÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÓÉÎØÈÊÆÊÎ½ÒÆ¿ÍÂÓÂÒÓ®ÅÊÂ
ÓÉÖÂÑÂÈÕÈ½ÖÓÏØÖ
¨ØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÆÓ¼ÒÒÆÑÊÖÈÆÁÒÆÊÖ
i ±ØÙ®ÍÆØÑÏÏÍÊÌ½Ö®ÍÆÒÉÖ
i ¨Ñ¼uÂÅÉuÉÓÑÊÂÌÐÎÏÍÊÌ½Ö®ÍÆÒÉÖ
i ¨Ñ¼uÂu½ÍÏØuÆÅÉuÉÓÑÊÂÌ®ÏÍÊÌ½Ö®ÍÆÒÉÖ
i ¨Ñ¼uÂuÂÎ®ÎÂuÆÅÉuÉ
ÓÑÊÂÌ®ÏÍÊÌ½Ö®ÍÆÒÉÖ
ØuÍÉÑÐÎÏØÎÓÏÅÊÂÊÓÏÍ¿
ÈÊÏÓÏØÃÑ¼ÇÏØÖÂ¿ÓÏÎÏ
½Ïu½ÎÂ
ÆÑÊ¼×ÏØÎÎÊÇ®ÅÆÖÅÉuÉ
ÓÑÊÂÌÐÎÏÍÊÌ½Ö®ÍÆÒÉÖÌÂÊ
ÇÑÏÁÓÕÎ ÌÂÊ ÅÊÆØÑÁÎÏØÎ
ÏuÂÍ®ÓÏÇ®ÒuÂÓÕÎÈÆÁ
ÒÆÕÎÓÏØÃÑ¼ÇÏØÖ¦ÍÆ¾Â
ØÇ½ÓÏØÖÌÂÊÉÒÁÎÔÆÒÉ×Õ
Ñ¾ÖÈÍÏØÓ¼ÎÉÆ¾ÎÂÊÆÁÆÓÉ 
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÈÊÂÓÉuÊÌÑ½ ÆØ
Â¾ÒÔÉÓÉÃÑÆÇÊÌ½ÌÏÊÍ¾ÓÒÂ
°ÊÃÊÏÍÏÈÊÌ¼ÖÃÑÆÇÊÌ¼ÖÌÑ¼
uÆÖCJPCFCF}ÅÆÎÆÑÊ¼
×ÏØÎÙ®×ÂÑÉ ÂÍ®ÓÊ ×ÑÕ
ÒÓÊÌ¼ÖÏØÒ¾ÆÖ ÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ® 
ÃÆÍÓÊÕÓÊÌ®ÈÆÁÒÉÖÌÂÊ×ÉuÊ
Ì®Ñ¿ÒÔÆÓÂ

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

1HXUR$JHΕξειδικευμένο
συμπλήρωμα διατροφής για τη μνήμη
¿ÒÏ ÒØ×Î® ÌÂÊ ÒÆ ¿
ÒÏØÖ¼×ÆÊÆuÇÂÎÊÒÓÆ¾ÂØÓ¿
ÓÏÑÏÒÕÑÊÎ¿eCMBDLPVUk 
ÂØÓ½ÉÂÑÏÅÊÌ½ÂÎÆ®Ñ
ÌÆÊÂuÎ½uÉÖ©Â ÒÓÏØÖÆ
ÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖØÈÊÆ¾ÖÂÎÔÑÐ
ÏØÖ ÂÇÏÁÆ¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿Ö
¿ÓÊÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÉ
uÎ½uÉuÂÖÆÈÌÂ
ÓÂÍÆ¾ÆÊ uÍÏ
Ì®ÑÆÊÌÂÊÅÏØ
ÍÆÁÆÊuÆÌÂÔØÒÓ¼
ÑÉÒÉlÍ¿ÈÕ®È×ÏØÖ ÌÏÁÑÂÒÉÖ ÒÓÑÆÖ 
ÆÎÓÂÓÊÌÐÎÑØÔuÐÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ÆÌÂÊÅÆØÓÊÌÐÎØÏ×ÑÆÐÒÆÕÎ
²ÐÑÂØ®Ñ×ÆÊÓÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂ
ÓÑÏÇ½ÖNeuroAge
´®ÑÉÒÓÏÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÓÕÎÅÁÏÆÈÌÆÌÑÊu¼ÎÕÎ
ÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÂ¿ÓÉÎ&VSPQFBO'PPE4BGFUZ"VUIPSJUZ &'4" 
¿ÕÖÏÒ¾ÅÉÑÏÖÌÂÊÓÏÂÎÓÏÔÆÎÊÌ¿ÏËÁ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÂÏÓÆÍÆ
ÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÕÎÓÑÊÐÎÌÍÊÎÊÌ®ÆÍÆÈu¼ÎÕÎÒØÒÓÂ
ÓÊÌÐÎÓÏØ ÓÉÎÏØÑÊÅ¾ÎÉ ÓÉÎÌØÓÊÅ¾ÎÉÌÂÊÓÉ - ÈÍÏØÓÂu¾ÎÉ ÅÊÂ
ÓÉÑÏÁÎÓÂÊÒÆ®ÄÏÈÉdÇ¿ÑuÂjÌÂÊÆÈÑ½ÈÏÑÒÉ¿ÍÆÖÏÊÓØ×¼ÖÓÉÖ
ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ ¿ÕÖÉÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉ ÉuÎ½uÉ É
u®ÔÉÒÉÌÂÊÉÍÏÈÊÌ½
Από την ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία,
Consumer Health Care, www.elpen.gr

NEO Συμπλήρωμα Διατροφής

9,7$5(1(:6NLQ+DLU
óDLOV
²Ï VITARENEWÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÆÊÅÊÌ®
Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂ
ÓÑÏÇ½Ö uÆÃÊÓÂu¾ÎÆÖ u¼ÓÂÍÍÂ
-ÌØÒÓÆÜÎÉ ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÙÕÓÊÌ½Ö
ÒÉuÂÒ¾ÂÖÈÊÂÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÌÂ
Í½ÖØÈÆ¾ÂÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ ÓÕÎuÂÍ
ÍÊÐÎÌÂÊÓÕÎÎØ×ÊÐÎ
ÊÂ¢©¤±°¤±©¢
¦ÍÏÁÒÊÂÒÆÃÊÓÂu¾ÎÉ$ÒÁÎÔÆÒ½
ÓÏØÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿ÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØ ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏØ
ÅÏuÊÌÏÁÒØÒÓÂÓÊÌÏÁÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ ÑÏÒÓÂÓÆÁÏÎÓÂÖÂÑ®Í
ÍÉÍÂÓÂÌÁÓÓÂÑÂÂ¿ÓÏÏËÆÊÅÕÓÊÌ¿ÒÓÑÆÖÆÑÊ¼×ÆÊÆ¾ÒÉÖ
×ÂÍÌ¿ÏÏÏ¾ÏÖÅÊÂÓÉÑÆ¾ÓÏÎØÈÊ½×ÑÕuÂÓÊÒu¿ÓÏØÅ¼ÑuÂ
ÓÏÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÄÆØÅ®ÑÈØÑÏ ÃÊÏÓ¾ÎÉ ÃÊÓÂu¾ÎÉ£ÌÂÊ£
ÊÂ¤±¢©¢§¢
¦ÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØÒÆ×ÂÍÌ¿ÒØuÃ®ÍÆÊÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉ
ÓÏØÇØÒÊÌÏÁ×ÑÐuÂÓÏÖÓÕÎuÂÍÍÊÐÎ ÆÎÐÉÃÊÏÓ¾ÎÉ ÓÏ
ÒÆÍ½ÎÊÏÌÂÊÏÄÆØÅ®ÑÈØÑÏÖÓÂÅÊÂÓÉÑÏÁÎØÈÊ½
ÊÂ°©°±ª¢¯³´§¢
¦ØÄÉÍ½ÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ7JUBSFOFX4LJO )BJS/BJMT
ÒÆÒ¾ÅÉÑÏ ÄÆØÅ®ÑÈØÑÏÌÂÊÒÆÍ½ÎÊÏÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÉuÂÎÓÊ
Ì®ÒÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÕÎÎØ×ÊÐÎ
Aπό τη Pharmanel Pharmaceuticals S.A.
Consumer Health Care, www.pharmanel.gr

Immune Biotix της Quest ćčąĖċĐĉĐăĕęėĕċĖĒėąĐĒĕĒĒčċĖčĎĒğ
²ÏImmune Biotix της QuestÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖuÏÎÂÅÊÌ¿ÖÒØÎÅØÂÒu¿ÖÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÏØÆÎÊÒ×ÁÏØÎÓÏÂÎÏÒÏ
ÏÊÉÓÊÌ¿§ÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂÆÑÊ¿ÅÏØÖ¼ËÂÑÒÉÖÊÐÒÆÕÎ ÈÑ¾ÉÖÌÂÊÌÑØÏÍÏÈ½uÂÓÏÖ
¦uÏÎÂÅÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉÓÏØ*NNVOF#JPUJYÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÃ½ÓÂÈÍØÌ®ÎÆÖ ÒÌ¿ÑÅÏ ÑÏÃÊÏÓÊÌ® ÄÆØÅ®ÑÈØ
ÑÏ ÒÆÍ½ÎÊÏ ×ÂÍÌ¿ÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉ%
9 0ÊÃ½ÓÂÈÍØÌ®ÎÆÖÆ¾ÎÂÊÊÒ×ØÑ®ÃÊÏÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÏØÆÎÊÒ×ÁÏØÎÓÏÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂÌÂÊ
uÆÊÐÎÏØÎÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÊÐÒÆÕÎÌÂÊ®ÍÍÕÎÍÏÊuÐËÆÕÎ
9 5PÆÌ×ÁÍÊÒuÂÒÌ¿ÑÅÏØÄØ×Ñ½ÖÕÑ¾uÂÎÒÉÖ¼×ÆÊÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉÂÎÓÊuÊÌÑÏÃÊÂÌ½ÅÑ®ÒÉ¼ÎÂÎÓÊÍ½ÔÏØÖ
uÊÌÑÏÏÑÈÂÎÊÒuÐÎ
9 ¬ÆØÅ®ÑÈØÑÏÖ ÒÆÍ½ÎÊÏ ×ÂÍÌ¿Ö ÃÊÓÂu¾ÎÉ%Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÔÑÆÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÏØÔÕÑÂÌ¾ÙÏØÎÓÏ
ÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿
9 ²ÂÑÏÃÊÏÓÊÌ® ÓÂeÌÂÍ®kÃÂÌÓ½ÑÊÂ ÅÆÎÆÊÓÑ¼ÏØÎÒÓÂÂÔÏÈ¿ÎÂuÊÌÑ¿ÃÊÂÎÂÑÏÒÃ®ÍÍÏØÎÓÏÎÏÑ
ÈÂÎÊÒu¿
²ÏÑÏÚ¿ÎÂÎ½ÌÆÊÒÓÉÎÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ®ÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎ#JPUJYÓÉÖ2VFTU ÏØÆ¾ÎÂÊÓÂu¿ÎÂÑÏÃÊÏÓÊ
Ì®ÒÆÌ®ÄÏØÍÆÖ%3DBQTÈÊÂÓÉÎÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÕÎÅÑÂÒÓÊÌÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÂÆØÔÆ¾ÂÖÒÓÏ¼ÎÓÆÑÏ¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂ×ÏÑÓÏÇ®
ÈÏØÖ´ÕÑ¾ÖÍÂÌÓ¿ÙÉ ÂÍ®ÓÊ½ÈÍÏØÓ¼ÎÉ
Από τη Douni Health Products
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EKXHMFBNKNTQR
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x¾¶Əƒ¶ƏÆ½ƒƏ¹À±Ƒºǧº¾Ə½ƏÆƒ¨Æ½ƏÂ¶¯ƏÆºƏƐ¶Ä±ÂÃ§Á½Â½
ƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏƏÀƏƒ§ÀƏº¿º¾¹¾Ɛº±Æ§ƒÀƏÂ±Æ¬Ƒ¨Á®Æ¶Ə
¹¾¶ÃÁÀ»¨¯Ə¬À±Ə·À½ÄƏƐ¶Ä½ÆºÁ¾ƒ
¡¢©¢͒ ¡©¢¥©¢§ ͐¥©¢§©͓§©
ζ ¡¢©͐¡¦§¡©¢¥©͒¥
ζ

̺¢¢͔¥©¡¢͔¥©͔ §¥©͐¦§©͗¢©¢©©©©©©©©©©©©©©© ͔¦©͔©
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óāąĕĉčēĀ$F1RUP
για Λιπαρές & Ακνεϊκές Επιδερμίδες
από τη )UH]\GHUP
¦'3&;:%&3.ÍÂÎÒ®ÑÆÊÓÉÎ¼Â ÂÎÂÎÆÕu¼ÎÉÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌ½ÒÆÊÑ®"D
/PSNÈÊÂÓÉÎÆÑÊÏ¾ÉÒÉÓÏØÍÊÂÑÏÁ uÆÓ®ÒÉÂÌu½ÖÅ¼ÑuÂÓÏÖ ÓÉÑÊÈu¼
ÎÉÒÓÉÎÌÂÊÎÏÓ¿uÏÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â0QUJNJ[FE%FMJWFSZ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÂØËÉu¼ÎÉ
ÅÊÂÅÆÑuÊÌ½ÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉ ®uÆÒÉÌÂÊÂÑÂÓÆÓÂu¼ÎÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÅÑ®ÒÉÖÌÂÊ
Â¿ÍØÓÉÆËØÈ¾ÂÎÒÉÓÏØÑÏÃÍÉuÂÓÊÌÏÁÅ¼ÑuÂÓÏÖ²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂAc-Norm
ÂÏÓÆÍÏÁÎuÊÂÂØÓ¿ÎÏuÉÑ¿ÓÂÒÉÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÖÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÓÉÖ
ÂÌu½Ö ÂÍÍ®Æ¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ®ÌÂÊÈÊÂÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ ÂÑ®ÍÍÉÍÂuÆÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÏØÑÏÓÆ¾ÎÆÊÏÈÊÂÓÑ¿Ö
¦ÒÆÊÑ®ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊÂ¿uÉÇÂÈÆÒÕÑÏÈ¿ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÔÉuÆÑÊÎÏÁÌÂÊÃÂÔÁÌÂÔÂÑÊÒuÏÁ ÑÏÚ¿ÎÓÂÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖÌÂÊÒuÉÈuÂÓÏ
ÑÁÔuÊÒÉÖ ÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÈÊÂÓÂ×Æ¾ÍÉÌÂÊÌ®ÍØÄÉÓÕÎÂÓÆÍÆÊÐÎ¤¾ÎÂÊÅÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ®ÆÍÆÈu¼ÎÂÌÂÊÅÆÎÆÑÊ¼
×ÏØÎQBSBCFOT

óāąĕĉčēĀ$F1RUP0HGLOLNH
για Ακνεϊκές Επιδερμίδες από τη )UH]\GHUP
¦Î¼ÂÒÆÊÑ®'3&;:%&3."D/PSNÒØuÍÉÑÐÎÆÓÂÊuÆÓÂÆÂÎÂÒÓÂÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ Ac-Norm
Medilike¤¾ÎÂÊuÊÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÓÉÖÂÌ
u½Ö ÌÂÔÐÖÉÌÂÊÎÏÓÏu¾Â.FEJMJLFÒÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÒÆÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÂÎ®ÍÏÈÉÖÂÏÓÆÍÆÒuÂ
ÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎuÏÑ¾ÕÎ¶ÓÒÊ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÓÂÊ®uÆÒÉÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÂÎÂÌÏÁÇÊ
ÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÌÂÊÆÊÍÏÈ½ÔÆÑÂÆØÓÊÌÐÎÒ×Éu®ÓÕÎ×ÕÑ¾Ö×ÑÏÎÊÌÏÁÖÆÑÊÏÑÊÒuÏÁÖ
ÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÌÂu¾ÂÂÎÆÊÔÁuÉÓÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂ¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÂÌ¿uÉÌÂÊÈÊÂÑÏÆÇ½ÃÏØÖÆÇ½
ÃÏØÖ ÆÈÌÁÏØÖÌÂÊÔÉÍ®ÙÏØÒÆÖ
¦ÒÆÊÑ®ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊÂ¿ÓÊÖ"D/PSN.FEJMJLF&GGFDU ÌÂÊÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÕÎÒØ
uÓÕu®ÓÕÎÓÉÖ½ÊÂÖ u¼ÓÑÊÂÖÌÂÊÒÏÃÂÑ½ÖÂÌu½ÖÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â¤¾ÎÂÊuÉÇÂÈÆÒÕÑÏÈ¿ÎÂ ÅÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ®ÆÍÆÈu¼ÎÂÌÂÊÅÆÎÆÑÊ¼
×ÏØÎQBSBCFOT

7(55$129$Νέα συμπληρώματα διατροφής
²ÂTERRANOVA Æ¾ÎÂÊÂÈÎ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂ
ÓÑÏÇ½Ö ÇØÒÊÌ® ×ÕÑ¾ÖÑ¿ÒÔÆÓÂÌÂÊÒØÎÓÉ
ÑÉÓÊÌ®ÊÂÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÂÏÑÑ¿ÇÉÒ½ÓÏØÖ ¼×ÏØÎ
ÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÓÏ.BHOJGPPE ¼ÎÂÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼
ÎÏÇØÒÊÌ¿uÆ¾ÈuÂÃÏÓ®ÎÕÎÌÂÊÅÊÂÓÑÏÇÊÌÐÎÒØÒÓÂÓÊ
ÌÐÎuÆÒØÎÆÑÈÊÒÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ ÏØÆÑÊ¼×ÆÓÂÊÒÆÌ®ÔÆ
ÑÏÚ¿Î Ó¿×ÏÖÓÏØÆ¾ÎÂÊÎÂÑÏÆÓÏÊu®ÒÆÊÓÏÒÐuÂ 
ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖ¼ÎÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÏeÆÑÊÃ®ÍÍÏÎk ÑÏ
ÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÅÆ×ÓÆ¾ÌÂÊÎÂÂÏÑÑÏÇ½ÒÆÊÓÊÖÃÊÓÂu¾ÎÆÖ 
ÓÂu¼ÓÂÍÍÂÌÂÊ¿ÍÂÓÂØ¿ÍÏÊÂÒØÒÓÂÓÊÌ®uÆÓÏÎÌÂ
ÍÁÓÆÑÏÅØÎÂÓ¿ÓÑ¿Ï
²ÂÇØÓ®ÌÂÊÓÂÃ¿ÓÂÎÂÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊÒÓÂ5&33"/07"Æ¾ÎÂÊÇÑ¼ÒÌÂÄØ×Ñ½ÖË½ÑÂÎÒÉÖ 'SFTI'SFF[F%SJFE uÆÂÏ
Ó¼ÍÆÒuÂÎÂÅÊÂÓÉÑÏÁÎÓÏÒÁÎÏÍÏÒ×ÆÅ¿ÎÓÉÖÃÊÏ×ÉuÊÌ½ÖÂÌÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÂÑ×ÊÌÏÁÇÑ¼ÒÌÏØÇØÓÏÁ¤ÊÍ¼ÏÎ Æ¾ÎÂÊ¿ÍÂÒ×ÆÅ¿Î
ÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÂÃÊÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÊuÆÒÕÒÓ¼ÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼ÖÌÂÍÍÊ¼ÑÈÆÊÂÖÌÂÊÒØÍÍÏÈ½Ö
ºÍÉÉÒÆÊÑ® ÏØ½ÅÉÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÆ¤ØÑÕÂÚÌ¼Ö×ÐÑÆÖ Æ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÌÂÊÈÊÂWFHFUBSJBOÌÂÊWFHBO ÂØÒÓÉÑ®ÇØÓÏÇ®ÈÏØÖ 
Από τη ΒΙΟΝΑΤ, www.bionat.gr
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óāąĉĒęĂĕĖċāĖēċĕċĕąĎęĀēĒė
Ήρθε η τεχνολογία ανέπαφης μεταφοράς GlucoMen AREO!
).&/"3*/*%*"(/045*$4 ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ®ÎÓÏÓÆuÆÂËÊÏÊÒÓ¾Â¿ÓÊÊÏÒÁÈ×ÑÏÎÏ ÂÒÇÂÍ¼ÖÌÂÊ
ÂÌÑÊÃ¼ÖÈÊÂÓÉu¼ÓÑÉÒÉÓÏØÒÂÌ×®ÑÏØÊÂÑÐÓÉÇÏÑ® ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÓÏGlucoMen Areo,ÓÏ
uÏÎÂÅÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂÂÎ¼ÂÇÉÖuÆÓÂÇÏÑ®ÖÅÆÅÏu¼ÎÕÎÏØÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÎÆÁÌÏÍÉ ÈÑ½ÈÏÑÉ
ÂÍÍ®ÌÂÊÂËÊ¿ÊÒÓÉuÆÓÂÇÏÑ®ÅÆÅÏu¼ÎÕÎÈÊÂÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÅÊÂÃ½ÓÉ
²ÏØÆÑÒÁÈ×ÑÏÎÏÍÏÈÊÒuÊÌ¿ÓÏØ(MVDP.FO"SFPÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉuÆÓÂÇÏÑ®uÆÓÑ½ÒÆÕÎÒÂÌ×®ÑÏØÒÓÏÌÊÎÉÓ¿ ÓÏUBCMFU½ÓÏÎØÏÍÏÈÊÒÓ½×ÕÑ¾ÖÌÂÍÐÅÊÏÒÁÎÅÆÒÉÖuÆÓÉÎÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â/FBS
'JFME$PNNVOJDBUJPO /'$ ÏØÒØÎÅ¼ÆÊÓÊÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¼ÖÒØÒÌÆØ¼ÖuÆÓÂËÁÓÏØÖÂÎ¼ÂÇÂ
¢Ì¿uÉ uÆÅÆ¾ÌÓÆÖÈÆÁuÂÓÏÖÌÂÊ®ÒÌÉÒÉÖ ÂÎÓÊÒÓ®ÔuÊÒÉÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾ÂÖÌÂÊÂÊuÂÓÏÌÑ¾ÓÉ ÑØÔuÊÙ¿uÆÎÏØÖÅÆ¾ÌÓÆÖØ¼ÑØ¿ÈÍØÌÂÊu¾ÂÖ ÂÍÍ®ÌÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÇÕÓÊÙ¿uÆÎÉÏÔ¿ÎÉÈÊÂÂÌ¿uÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÉÆØÌÏÍ¾Â ÉÎ¼ÂÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÉÖÈÆÎÊ®Ö(MVDP.FO"SFPÈ¾ÎÆÓÂÊÒÁuuÂ×ÏÖÒÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½u¼ÓÑÉÒÉÓÏØÒÂÌ×®ÑÏØ
Tο σύστημα GlucoMen Areo πληρoί τις προδιαγραφές του προτύπου ISO 15197:2013
Από τη MENARINI Diagnostics SA

+H[DOHQ6SUD\
Η αποτελεσματική θεραπεία για τον
πονόλαιμο από τις πρώτες ενοχλήσεις
°Ñ¿ÍÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÖÈÊÂÓÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉ
u¾ÂÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÖÌÂÊÈÑ½ÈÏÑÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌÂÓ®ÓÏØÏÎ¿ÍÂÊuÏØ 
Â¿ÓÊÖÑÐÓÆÖÌÊ¿ÍÂÖÆÎÏ×Í½ÒÆÊÖ ÌÂÔÐÖÒÓÏØÖÂÎÂÙÉÓÏÁÎÍÁÒÉ
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
²Ï)FYBMFO}ÏØÒØÎÊÒÓÏÁÎÌÂÊÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊÏÊÈÊÂÓÑÏ¾ÆÅÐÌÂÊ
×Ñ¿ÎÊÂÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÏØÏÎ¿ÍÂÊuÏØ ÓÐÑÂuÆÓÉÅÊÍ®ÒÊÂÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÆ¤ËÆÓÊÅ¾ÎÉ   ÈÊÂÊÒ×ØÑ½ÂÎÓÊÒÉÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÌÂÊÒÆÑÂÌÓÊÌ½uÏÑÇ½TQSBZÈÊÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÆØÌÏÍ¾ÂÒÓÉ×Ñ½ÒÉÆÑÂÆÁÆÊ®uÆÒÂ
ÓÊÖÇÍÆÈuÏÎ¼ÖÏØÑÏÌÂÍÏÁÎÏÎ¿ÍÂÊuÏÌÂÊÒÓÂuÂÓ®ÓÉÎÆÊÅÆ¾ÎÕÒÉ
ÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÊÖÌÏÊÎ¼ÖÌÂÑÂu¼ÍÆÖÍÂÊuÏÁÏØ
ÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÏØÎÑÏÒÕÑÊÎ® ÓÏHexalen® Spray 
ÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÏØÎÑÏÒÕ
ÔÆÑÂÆÁÆÊÓÏÎÏÎ¿ÍÂÊuÏ
Â¿ÓÂÑÐÓÂÌÊ¿ÍÂÖÒØuÓÐuÂÓÂ¦ÂÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÂÌ½ÓÏØÅÑ®ÒÉuÏÑÆ¾
ÎÂÅÊÂÑÌ¼ÒÆÊ¼ÕÖÐÑÆÖ ÓÏÏÏ¾ÏÒÉÎÂÅÊÂÑÌ¼ÒÆÊ
uÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÆÇÂÑuÏÈ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂÆ¾uÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊ
ÎÂÊÂÑÌÆÓ¼ÖÈÊÂÎÂÂÏÇÆØ×ÔÆ¾ÉÆÊÎÂÊÂÑÌÆÓ¼Ö
ÅÆ¾ÎÕÒÉ
²Ï)FYBMFO
²Ï)FYBMFO}TQSBZÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÌÂÊ
ÈÊÂ¼ÎÂuÆÈ®ÍÏÍ½ÔÏÖÍÏÊuÐËÆÕÎÓÉÖ
ÈÊÂ¼ÎÂuÆÈ®
ÒÓÏuÂÓÏÇÂÑØÈÈÊÌ½ÖÌÏÊÍ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÓÕÎ
ÒÓÏuÂÓÏÇÂÑ
ÅÏÎÓÊÐÎ¿ÕÖÇÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂ ÂuØÈÅÂÍ¾ÅÏÎÓÊÐÎ¿Õ
ÓÊÅÂ ®ÇÔÆÖ ÏØÍ¾ÓÊÅÂ

uØÌÉÓÊ®ÒÆÊÖÌÍ
Από την JJohnson & Johnson Hellas
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6\QDODU2WLF
για την εξωτερική ωτίτιδα
²Ï4ZOBMBS0UJDÆ¾ÎÂÊ
¼ÎÂÖÒØÎÅØÂÒu¿ÖÓÏÊÌÏÁÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅÏÁÖuÆÂÎÓÊuÊÌÑÏÃÊÂÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ²Ï
ÂÌÆÓÏÎ¾ÅÊÏÓÉÖªÍÏØÏÒÊÎÏÍ¿ÎÉÖÆ¾ÎÂÊÓÏÊÌ¿
ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ¼ÖuÆ
ÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÊÒ×ØÑ½ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÌÂÊÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉÅÑ®ÒÉ ¼×ÆÊ
ÅÆÂÏÅÆÊ×ÔÆ¾ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÆÌÆ¾¿ÏØ®ÍÍÏÊÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÂ¼ÓØ×ÂÎ
²ÏSynalar OticÆÑÊ¼×ÆÊÒÓÂ¼ÌÅÏ×ÂÓÏØQSPQZMFOF
HMZDPM¼ÎÂØÅÑ¿ÇÊÍÏ¼ÌÅÏ×Ï uÆ×ÂuÉÍ½ÆÊÇÂÎÆÊÂÌ½Ó®ÒÉ ÏØÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÉÅÊ®×ØÒÉÌÂÊÓÉÅÊÆ¾ÒÅØÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ¤¾ÒÉÖÏÊÅÑÂÒÓÊÌ¼ÖÏØÒ¾ÆÖÓÏØÅÊÂÍÁuÂÓÏÖÆ¾ÎÂÊÆØÅÊ®ÍØÓÆÖÌÂÊÒÓÂÔÆÑ¼Öu¼ÒÂÒÓÏ¼ÌÅÏ×Ï
¦Ò×ÆÓÊÌ®×ÂuÉÍ½ÓÂ×ÁÓÉÓÂÆËÂÓu¾ÒÆÕÖ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÂÑÂuÏÎ½ÓÏØÅÊÂÍÁuÂÓÏÖÈÊÂÊÌÂÎ¿×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂÏØÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÎÆË®ÍÕÒÉÌÂÊÓÉÎ
ÆÂÇ½uÆ¿ÍÂÓÂÒÉuÆ¾ÂÓÉÖÂÍÍÏ¾ÕÒÉÖ
²Ï4ZOBMBS0UJDÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÉÖÆËÕÓÆÑÊÌ½ÖÕÓ¾ÓÊÅÂÖÌÂÊÓÏØÆÌÙ¼uÂÓÏÖÓÏØ¼ËÕÂÌÏØÒÓÊÌÏÁ¿ÑÏØ
Από τη Minerva Φαρμακευτική

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ
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óāąĈĉĈĒāĐą

óëõ625(),;EDOP

από τη MSD
για τους ασθενείς
με καρκίνο

Για τον επιχείλιο έρπητα

¦.4% ÈÎÕÒÓ½ÕÖ.FSDLÒÓÊÖ¦ÎÕu¼ÎÆÖÏÍÊÓÆ¾ÆÖÌÂÊÓÏÎ¨ÂÎÂÅ® 
ÂÎÂÌÏ¾ÎÕÒÆÈÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®ÅÆÅÏu¼ÎÂÂ¿ÓÉÎÆÑÆØÎÉÓÊÌ½×Ñ½ÒÉ
ÓÏØpembrolizumabfÓÉÖBOUJ1%ÔÆÑÂÆ¾ÂÖÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖfÒÓÏÎ
ÑÏ×ÕÑÉu¼ÎÏÌÂÑÌ¾ÎÏÓÏØÒÓÏu®×ÏØÌÂÊÒÓÏÎÑÏ×ÕÑÉu¼ÎÏÌÂÑÌ¾
ÎÏÏØÑÏÅ¿×ÏØÌÁÒÓÆÕÖ ÏØÑÏÔÉÍ¾ÏØ ÒÓÏÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÓÆÑÏÆØÑÕÂÚ
Ì¿ÏÈÌÏÍÏÈÊÌ¿ÒØÎ¼ÅÑÊÏ &4.0 ÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÑ¿ÒÇÂÓÂ
ÓÉÎÆÎÆËÆÍ¾ËÆÊuÆÍ¼ÓÉª®ÒÉÖCÂËÊÏÍÏÈ½ÔÉÌÆÉuÏÎÏÔÆÑÂÆ¾ÂuÆ
QFNCSPMJ[VNBCÒÓÊÖÂÑÂ®ÎÕÏu®ÅÆÖÂÒÔÆÎÐÎ ÓÕÎÏÏ¾ÕÎÏÊ¿ÈÌÏÊ
½ÓÂÎÔÆÓÊÌÏ¾ÒÓÉÎ¼ÌÇÑÂÒÉÓÏØ1%- Ã®ÒÆÊÆÊÅÊÌ½ÖÂÎÏÒÏÚÒÓÏ×ÉuÊ
Ì½ÖÌÍÊÎÊÌ½ÖÆË¼ÓÂÒÉÖ ÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÓÉÖ.4%
²ÂÂÑ×ÊÌ®ÆØÑ½uÂÓÂÏØÂÑÏØÒÊ®ÒÓÉÌÂÎÂÎÂÇÏÑÊÌ®uÆÓÏÎÑÏ×Õ
ÑÉu¼ÎÏÌÂÑÌ¾ÎÏÒÓÏu®×ÏØ¼ÅÆÊËÂÎ ÒØÎÏÍÊÌ¿ÏÒÏÒÓ¿ÂÎÓÂ¿ÌÑÊÒÉÖ
ÌÂÊ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÒÓÏÎÑÏ×ÕÑÉu¼ÎÏÌÂÑÌ¾ÎÏÏØÑÏÅ¿×ÏØÌÁÒÓÆ
ÕÖ ÓÏÏÒÏÒÓ¿®ÈÈÊËÆÓÏ
ÂÑÏØÒÊ®ÒÓÉÌÂÎÆ¾ÒÉÖÓÂÆÊÌÂÊÑÏÏÊÉu¼ÎÂÆØÑ½uÂÓÂÒÓÏÎÑÏ×Õ
ÑÉu¼ÎÏuÉuÊÌÑÏÌØÓÓÂÑÊÌ¿ÌÂÑÌ¾ÎÏÓÏØÎÆÁuÏÎÂÓÂÏÏ¾Â ÌÂÓ¼ÅÆÊ
ËÂÎÂÎÓÊÎÆÏÍÂÒuÂÓÊÌ½ÅÑÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÒÓÏØÖÑÕÓÏÔÆÑÂÆØ¿uÆ
ÎÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆÑÏ×ÕÑÉu¼ÎÏ©©¨ÌÂÊÒÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏØ¼ÍÂ
ÃÂÎÂÍÂÊ¿ÓÆÑÂÔÆÑÂÆ¾Â ÒÆÏÒÏÒÓ¿ÌÂÊ ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â

²ÏCBMNSoreFix Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÎ¼ÏÊÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌ¿ÑÏ
Ú¿ÎÈÊÂÓÉÎÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÂ¿ÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÓÏØÆÊ
×Æ¾ÍÊÏØ¼ÑÉÓÂÌÂÊÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÆÂÎÆuÇ®ÎÊÒ½ÖÓÏØ
¦ÒÁÎÔÆÒ½ÓÏØÆ¾ÎÂÊÂÓÆÎÓÂÑÊÒu¼ÎÉÌÂÊÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊ
Â¿ÅÁÏÆÎÐÒÆÊÖÄÆØÅ®ÑÈØÑÏØ²ÏCBMNÆ¾ÎÂÊÅÊÂ
ÇÂÎ¼ÖÌÂÊÅÊÂÌÑÊÓÊÌ¿ ÆÑÊ¼×ÆÊÑÏ
ÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÎØÆÑÊÐÅÉÂÌÓÊ
ÎÏÃÏÍ¾Â67 u¿ÎÏÓÏÒÕÍÉÎ®ÑÊÏ 
ÌÂÊÔÑÆÓÊÌ®ÒÓÏÊ×Æ¾Â ¿ÕÖÃÊ
ÓÂu¾ÎÉ¤
°ÆÊ×Æ¾ÍÊÏÖ¼ÑÉÖÌ®ÎÆÊ
ÓÏÎÌÁÌÍÏÓÏØÒÆÓ¼ÒÒÆ
ÑÂÒÓ®ÅÊÂ©ÆÓÉ×Ñ½
ÒÉÓÏØ4PSF'JYÒÆÌ®ÔÆ
ÒÓ®ÅÊÏÆÊÓÂ×ÁÎÆÓÂÊÉÅÊ
ÂÅÊÌÂÒ¾ÂÆÏÁÍÕÒÉÖ
²ÏCBMN Ã®ÍÒÂuÏ ×ÆÊÍÊÐÎ4PSF'JYÆ¾ÎÂÊÊÒÓÏÏÊÉ
u¼ÎÏÊÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌ¿ÑÏÚ¿Î¨Í®ÒÉÖ
ØÒÌÆØÂÒ¾ÆÖÅÊÂÔ¼ÒÊuÆÖ4PSF'JYÒÕÍÉÎ®ÑÊÏNM 41'
 ÌÂÊ4PSFGJYÃÂÙ®ÌÊNM
Από την ΠΡΟΚΤΕΡ & ΓΚΑΜΠΛ ΕΛΛΑΣ ΜΕΠΕ

&HQWUXP0(1 &HQWUXP:20(1
γιατί οι άνδρες και οι γυναίκες

āęĒėĐĈčąĘĒēĉĖčĎāĔąĐĀćĎĉĔ
¦1GJ[FS$POTVNFS)FBMUIDBSFÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÅÁÏÎ¼ÆÖÏÍØÃÊÓÂu¾
ÎÆÖÓÉÖÒÆÊÑ®Ö$FOUSVN ÏØÌÂÍÁÓÏØÎÓÊÖÆÊÅÊÌ¼ÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎÅÁÏÇÁ
ÍÕÎÓÏCentrum MEN με ειδική σύνθεση για άνδρεςÌÂÊÓÏCentrum WOMEN με ειδική σύνθεση για γυναίκες
²Ï$&/536..&/Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖuÆÆÊÅÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉÃÊÓÂuÊÎÐÎÌÂÊuÆÓÂÍÍÊÌÐÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎ ¼ÓÒÊÐÒÓÆÎÂÌÂÍÁÓÆÊ
ÓÊÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØ®ÎÅÑÂ©ÆÂØËÉu¼ÎÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖ£ÊÓÂuÊÎÐÎÓÏØÒØuÍ¼ÈuÂÓÏÖ£ ÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÕÎ
ÌÂÔÉuÆÑÊÎÐÎÂÎÂÈÌÐÎÈÊÂÆÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊ©ÂÈÎÉÒ¾ÏØ ÈÊÂÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÌÂÍ½ÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÕÎuØÐÎÌÂÊÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÉÖÌÂÑÅÊ®Ö
²Ï$&/536.80.&/ Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖuÆÆÊÅÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉÃÊÓÂuÊÎÐÎÌÂÊuÆÓÂÍÍÊÌÐÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎ ¼ÓÒÊÐÒÓÆÎÂ
ÌÂÍÁÓÆÊÓÊÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÉÖÈØÎÂ¾ÌÂÖ©ÆÂØËÉu¼ÎÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖªØÍÍÊÌÏÁÏË¼ÏÖ ÈÊÂÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØÂÊÒÔ½uÂÓÏÖÌ¿Õ
ÒÉÖ ×®ÑÉÒÓÏÒÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÓÏØÒÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½Â¾uÂÓÏÖ ¢ÒÃÆÒÓ¾ÏØ ÈÊÂÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿ÌÂÊÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉØÈÊÐÎÏÒÓÐÎÌÂÊ ÊÅ½
ÑÏØ ÈÊÂÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿ÓÕÎÆÑØÔÑÐÎÂÊuÏÒÇÂÊÑ¾ÕÎÌÂÊÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÆÑÊÏÅÊÌÐÎÂÕÍÆÊÐÎÂ¾uÂÓÏÖÌÂÓ®ÓÏÎ¼uuÉÎÏÌÁÌÍÏ
²Ï$FOUSVN.&/ÌÂÊÓÏ$FOUSVN80.&/ÒØÎÊÒÓÐÎÓÂÊ
i ÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖuÆÊÕu¼ÎÉÖÑ¿ÒÍÉÄÉÖÔÑÆÓÊÌÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÂ¿ÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½
i ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÂØËÉu¼ÎÕÎÅÊÂÓÑÏÇÊÌÐÎÂÎÂÈÌÐÎ
i ÆÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÒÓÑÆÖ uÆÂØËÉu¼ÎÆÖÄØ×ÏÍÏÈÊÌ¼ÖÌÂÊÒÕuÂÓÊÌ¼ÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖ
i ÆÆÑÊ¿ÅÏØÖ¼ÎÓÏÎÉÖÇØÒÊÌ½ÖÌÂÊÂÔÍÉÓÊÌ½ÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÖ
i ºÓÂÎÏÏÑÈÂÎÊÒu¿ÖÆÌÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØuÏÑÆ¾ÎÂÂØË½ÒÏØÎÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÃÍ®ÃÉÖÂ¿ÓÊÖÆÍÆÁÔÆÑÆÖÑ¾ÙÆÖ½ÎÂuÆÊÐÒÏØÎ
ÓÉÎ®uØÎÂ ÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌÏ¾ÑÁÏÊ Ç®ÒÉÂÎ®ÑÑÕÒÉÖ 
Από τη Pfizer Hellas A.E.
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w[Z^POjOn]Z]_WOZa`Wa_eXwZVyYXWLX
AERIUS®ba`_^]

AERIUS®\Y`aBVbaTPIB]

 -,-+*)(* '-& %*$+*#"&'(#-& !$- -,'-)  .92<:C 50 [\a_]PIBBRX] B[ P[\WY IBRXaV
ba`_^] !-(-'(##*(!-)-'(#)&,") UTS[ba`_^V\[ZaRQ[a50b[`PVZ]W]b^XO N_bVQV]
B[MXL`WRKbZT`[aKJIWYWVHTZB]_V\[ZaRQ[aP]_WYsO Fa]WVX\PEZO_]WTPVMVWLX[_bYQLXDP 
\]ZTMZ]HV    #(,(#") !$-%-$(")      cV .92<:C [Xb[^_XIW]a
Ma]QZE`O`[[XEPa_[K_]a[HEDVIKOPa_^]K [WeX_]aTXLMa]WOX]X]_VqHa`OWLX`IB\WLBTWLX
\VI `Q[W^sVXW]a B[  ]PP[ZMa_E ZaX^Wab] DP  \]ZTMZ]HV    _X^bL`O DP  \]ZTMZ]HV  
* t\[Z[I]a`SO`^]`WObZ]`Wa_EVI`^]`[_T\VaV]\YW]R_bVQ]\VI]X]HRZVXW]a
`WOX \]ZTMZ]HV   E `WO PVZ]W]b^XO   " ...0<  .>?@ @ A
B0<A  xWOX \[Z^\WL`O `VD]ZEK X[HZa_EK ]X[\TZ_[a]K WV .92<:C S] \ZR\[a X] QZO`aBV\Va[^W]a
B[ \ZV`VQE DP  \]ZTMZ]HV    J`S[X[^K B[ `\TXa] _POZVXVBa_T \ZVDPEB]W] bI`]X[d^]K `WO
M]P]_WYsO ]X[\TZ_[a]K $*88 P]_WT`OK E bI`]\VZZYHO`OK MPI_YsOKM]P]_WYsOK b[X S] \ZR\[a
X] P]BDTXVIX ]IWY WV HTZB]_V    */1A 2 Περίληψη του προφίλ ασφάλειας x[
_PaXa_RK bV_aBRK `[ RX] [qZVK [Xb[^d[LX `IB\[ZaP]BD]XVBRXOK WOK ]PP[ZMa_EK ZaX^Wab]K _]a WOK
QZYXa]KabaV\]SVqK_X^bL`OK`WO`IXa`WeB[XObY`OWLX50OB[ZO`^LK]X[\aSqBOW[K[XRZM[a[K
B[ WV .92<:C ]X]HRZSO_]X `[  \[Za``YW[ZVIK ]`S[X[^K ]\Y [_[^XVIK \VI RP]D]X ]MLME B[
[a_VXa_YHTZB]_V fa\aV`IQXRK]\YWaK]X[\aSqBOW[K]XWabZT`[aK\VI]X]HRZSO_]X[\a\PRVXWVI
[a_VXa_VqH]ZBT_VIEW]X_Y\L`O  dOZV`WVB^] _]a_[H]P]PM^]  x[B^]_PaXa_E
bV_aBEB[[HEDVIK]`S[X[^KOPa_^]K RLK [WeXO\aV`IQXE]X[\aSqBOWO[XRZM[a]EW]XO
_[H]P]PM^] JIWE[BH]X^`WO_[`WVWLX]`S[XeX\VIRP]D]XS[Z]\[^]B[b[`PVZ]W]b^XO_]a
`WVWLX]`S[XeX\VIRP]D]X[a_VXa_YHTZB]_V #@?.2./1A3@<3<
.>0 z`IQXYWOW]WLX]X[\aSqBOWLX]XWabZT`[LX`WaK_PaXa_RKB[PRW[K\VI]X]HRZSO_]X
[\a\PRVX WVI [a_VXa_Vq H]ZBT_VI _]a TPP[K ]X[\aSqBOW[K [XRZM[a[K \VI RQVIX ]X]H[ZS[^ _]WT
WOX \[Z^VbV B[WT WOX _I_PVHVZ^] \]Z]W^S[XW]a `WVX ]_YPVISV \^X]_]  fa `IQXYWOW[K [BHTXa`OK
VZ^sVXW]aLK\VPq`IQXRKɵ
`IQXRKɵ
RLK<
YQa`IQXRKɵ
RLK<
`\TXa[K
ɵ
 RLK <
 \VPq `\TXa[K <
 _]a BO MXL`WRK b[X B\VZVqX X] [_WaBOSVqX
]\Y W] ba]SR`aB] b[bVBRX]  Ψυχιατρικές διαταραχές: Πολύ σπάνιες: g[Ib]a`SE`[aK  Διαταραχές
του νευρικού συστήματος: Συχνές: U[H]P]PM^]. Πολύ σπάνιες: hTPO I\XOP^] ]i\X^] jIQV_aXOWa_E
I\[Z_aXOWa_YWOW] [\aPO\Wa_RK _Z^`[aK  Καρδιακές διαταραχές: Πολύ σπάνιες: c]QI_]Zb^] ]^`SOB]
\]PBeX  pa]W]Z]QRK WVI M]`WZ[XW[Za_Vq `I`WEB]WVK Συχνές: kOZV`WVB^]  Πολύ σπάνιες: UVaPa]_Y
TPMVKX]IW^]RB[WVKbI`\[j^]baTZZVa] pa]W]Z]QRKWVIE\]WVK_]aWLXQVPOHYZLXwVPq`\TXa[K
JIdE`[aKWLXO\]Wa_eX[XsqBLX]IdOBRXOQVP[ZISZ^XOO\]W^Wab] Διαταραχές του δέρματος και του
υποδόριου ιστού:Μη γνωστές: lLWV[I]a`SO`^] Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του
συνδετικού ιστού: Πολύ σπάνιες: mI]PM^]  Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης:
Συχνές: UY\L`O  Πολύ σπάνιες: JXWabZT`[aK I\[Z[I]a`SO`^]K Y\LK ]X]HIP]d^] ]MM[aVV^bOB]
bq`\XVa]_XO`BYK[dTXSOB]_]a_X^bL`O Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειώνz
]X]HVZT\aS]XVPVMVqB[XLX]X[\aSqBOWLX[X[ZM[aeXB[WT]\YWOQVZEMO`OTb[a]K_I_PVHVZ^]KWVI
H]ZB]_[IWa_Vq\ZVyYXWVK[^X]a`OB]XWa_E G\aWZR\[aWO`IX[QE\]Z]_VPVqSO`OWOK`QR`OKVHRPVIK
_aXbqXVIWVIH]ZB]_[IWa_Vq\ZVyYXWVK hOW[^W]a]\YWVIK[\]MM[PB]W^[KWVIWVBR]WOKIM[aVXVBa_EK
\[Z^S]PjOK X] ]X]HRZVIX V\Va[`bE\VW[ \aS]XVPVMVqB[X[K ]X[\aSqBOW[K [XRZM[a[K `WVX GSXa_Y
fZM]Xa`BYl]ZBT_LXm[`VM[^LX  '  nVP]ZMYKJSEX]cOP     
l]d   o`WYWV\VK1;;8 >>> .7/ 09 #*'-8-)')*5"(*)#&#-%-$(*)
%.9,3(1*98715.$;-!.9;/79-'7*-!7--.:-76!.9;/79-:129.& )zXLBRXVr]`^P[aV 
*$(+-(*5"(*)#&#-%-$(*))

 )
  +"$-+,(*
*,*"9$)) '-& #"(+",-&   JIMVq`WVI
  u[\WVB[ZE \POZVHVZa]_T `WVaQ[^] Ma] WV
\]ZYX H]ZB]_[IWa_Y \ZVyYX [^X]a ba]SR`aB] `WVX ba_WI]_Y WY\V WVI GIZL\]y_Vq fZM]Xa`BVq
l]ZBT_LX1;;8 >>> .5* .<978* .< 00 pa`_^]v

Συχνές: U[H]P]PM^]  Συχνές (παιδιά μικρότερα των 2 ετών): Ji\X^]  Πολύ σπάνιες: hTPO I\XOP^]
]i\X^] jIQV_aXOWa_E I\[Z_aXOWa_YWOW] [\aPO\Wa_RK _Z^`[aK  # B  Πολύ
σπάνιες: c]QI_]Zb^] ]^`SOB] \]PBeX  5B . 2<.1 <<0.  Συχνές:
kOZV`WVB^] Συχνές (παιδιά μικρότερα των 2 ετών): paTZZVa]  Πολύ σπάνιες: UVaPa]_Y TPMVK X]IW^]
RB[WVKbI`\[j^]baTZZVa] 5B.0.3B.?A>63 Πολύ σπάνιες:JIdE`[aK
WLX O\]Wa_eX [XsqBLX ]IdOBRXO QVP[ZISZ^XO O\]W^Wab]  5B . .  .
.6. <.1  Μη γνωστές: lLWV[I]a`SO`^]  5B . .<?.1 <<0.
.<.1<.1 Πολύ σπάνιες: mI]PM^] 7B<@<A..1
B.02A<A Συχνές:UY\L`O Συχνές (παιδιά μικρότερα των 2 ετών):wIZ[WYK Πολύ σπάνιες:JXWabZT`[aK
I\[Z[I]a`SO`^]K Y\LK ]X]HIP]d^] ]MM[aVV^bOB] bq`\XVa] _XO`BYK [dTXSOB] _]a _X^bL`O 
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειώνz]X]HVZT\aS]XVPVMVqB[XLX]X[\aSqBOWLX
[X[ZM[aeXB[WT]\YWOQVZEMO`OTb[a]K_I_PVHVZ^]KWVIH]ZB]_[IWa_Vq\ZVyYXWVK[^X]a`OB]XWa_E 
G\aWZR\[aWO`IX[QE\]Z]_VPVqSO`OWOK`QR`OKVHRPVIK_aXbqXVIWVIH]ZB]_[IWa_Vq\ZVyYXWVK 
hOW[^W]a]\YWVIK[\]MM[PB]W^[KWVIWVBR]WOKIM[aVXVBa_EK\[Z^S]PjOKX]]X]HRZVIXV\Va[`bE\VW[
\aS]XVPVMVqB[X[K]X[\aSqBOW[K[XRZM[a[K`WVXGSXa_YfZM]Xa`BYl]ZBT_LXm[`VM[^LX  '
 nVP]ZMYKJSEX]cOP     l]d   o`WYWV\VK1;;8
>>> .7/ 09 #*'-8-)')*5"(*)#&#-%-$(*)%.9,3(1*98715.$;-!.9;/79-'7*-
!7--.:-76 !.9;/79-:129. &  ) zXLBRXV r]`^P[aV   *$(+-) *5"(*) #&#-%-$(*)
)
      +"$-+,(* *,*"9$)) '-& #"(+",-&   JIMVq`WVI

u[\WVB[ZE\POZVHVZa]_T`WVaQ[^]Ma]WV\]ZYXH]ZB]_[IWa_Y\ZVyYX[^X]aba]SR`aB]`WVXba_WI]_Y
WY\V WVI GIZL\]y_Vq fZM]Xa`BVq l]ZBT_LX 1;;8 >>> .5* .<978* .<  0 0  wY`aBV
baTPIB]v

AERIUS®\Y`aBVbaTPIB]
-,-+*)(*'-&%*$+*#"&'(#-&!$- -,'-).92<:C 50 54\Y`aBVbaTPIB] !-(-'(#
#*(!-)-'(#)&,")UTS[54\Y`aBVIba]PqB]WVK\[ZaRQ[a 50b[`PVZ]W]b^XO N_bVQV]B[
MXL`WRKbZT`[aKJIWYWVH]ZB]_[IWa_Y\ZVyYX\[ZaRQ[a  50 54`VZDaWYPOK Fa]WVX\PEZO_]WTPVMV
WLX [_bYQLX DP  \]ZTMZ]HV    #(,(#") !$-%-$(")    
cV .92<:C [Xb[^_XIW]a Ma] QZE`O `[ [XEPa_[K [HEDVIK _]a \]abaT OPa_^]K TXL WVI  RWVIK Ma] WOX
]X]_VqHa`O WLX `IB\WLBTWLX \VI `Q[W^sVXW]a B[  ]PP[ZMa_E ZaX^Wab] DP  \]ZTMZ]HV   
_X^bL`ODP \]ZTMZ]HV  *t\[Z[I]a`SO`^]`WObZ]`Wa_EVI`^]`[_T\VaV]\Y
W] R_bVQ] \VI ]X]HRZVXW]a `WOX \]ZTMZ]HV   E `WO PVZ]W]b^XO   " ...0<
 .>?@ @ A B0<A x[ \]abaT OPa_^]K _TWL WLX  [WeX O baTMXL`O WOK ]PP[ZMa_EK
ZaX^Wab]K [^X]a aba]^W[Z] bq`_VPV X] ba]_ZaS[^ ]\Y TPP[K BVZHRK ZaX^Wab]K  z ]\VI`^] PV^BLdOK
WVI ]XeW[ZVI ]X]\X[I`Wa_Vq `I`WEB]WVK E bVBa_eX ]XLB]PaeX _]SeK [\^`OK WV a`WVZa_Y WVI
]`S[XE HI`a_RK [d[WT`[aK _]a _]WTPPOP[K [ZM]`WOZa]_RK _]a b[ZB]Wa_RK [d[WT`[aK S] \ZR\[a X]
POHSVqX I\YjO  w[Z^\VI  WLX [XOP^_LX _]a WLX \]abaeX OPa_^]K A  [WeX [^X]a H]aXVWI\a_T
\WLQV^ B[W]DVPa`WRK WOK b[`PVZ]W]b^XOK _]a [BH]X^sVIX IjOPYW[ZO R_S[`O DP  \]ZTMZ]HV   
z ]`HTP[a] WOK b[`PVZ]W]b^XOK `[ \]abaT OPa_^]K A  [WeX \VI [^X]a \WLQV^ B[W]DVPa`WRK [^X]a
O ^ba] Y\LK `[ \]abaT \VI [^X]a HI`aVPVMa_V^ B[W]DVPa`WRK  fa [\abZT`[aK WOK b[`PVZ]W]b^XOK `[
\WLQVqK B[W]DVPa`WRK OPa_^]K   [WeX b[X RQVIX B[P[WOS[^  xWOX \[Z^\WL`O `VD]ZEK X[HZa_EK
]X[\TZ_[a]K WV .92<:C S] \ZR\[a X] QZO`aBV\Va[^W]a B[ \ZV`VQE DP  \]ZTMZ]HV    JIWY WV
H]ZB]_[IWa_Y\ZVyYX\[ZaRQ[a`VZDaWYPO G\VBRXLK]`S[X[^KB[`\TXa]_POZVXVBa_T\ZVDPEB]W]
bI`]X[d^]K `WO HZVI_WYsO bI`]\VZZYHO`OK MPI_YsOKM]P]_WYsOK E ]X[\TZ_[a]K `]_Q]ZT`OK
a`VB]PWT`OKb[XS]\ZR\[aX]P]BDTXVIX]IWYWVHTZB]_V  */1A2Περίληψη
του προφίλ ασφάλειας: xWV \P]^`aV _PaXa_eX bV_aBeX `[ \]aba]WZa_Y \POSI`BY O BVZHE `aZV\aVq
WOKb[`PVZ]W]b^XOKQVZOMESO_[`[`qXVPV \]abaeXOPa_^]KBOXeXRLK [WeX z`IXVPa_E
[\^\WL`O[BHTXa`OK]X[\aSqBOWLX[X[ZM[aeX`[\]abaTOPa_^]K RLK [WeXEW]X\]ZYBVa]Ma]WaK
VBTb[Kb[`PVZ]W]b^XOK_]a[a_VXa_VqH]ZBT_VI x[DZRHO_]aXE\a]OPa_^]KRLK BOXeXVa\aV
`IQXRK]X[\aSqBOW[K]XWabZT`[aK\VI]X]HRZSO_]X[\a\PRVXWVI[a_VXa_VqH]ZBT_VIEW]XbaTZZVa]
\IZ[WYK _]a]i\X^]  x[B^]\ZY`S[WOB[PRWOb[X\]Z]WOZESO_]X]X[\aSqBOW[K
[XRZM[a[K`[TWVB]OPa_^]KB[W]dq_]a [WeXB[WT]\YB^][HT\]dbY`O 50\Y`aBVIba]PqB]WVK
b[`PVZ]W]b^XOK xWO`IXa`WeB[XObY`O`WV\P]^`aV_PaXa_eXbV_aBeX\VIba[dEQSO`]X`[[XEPa_[K
_]a[HEDVIK`[RX][qZVK[Xb[^d[LX`IB\[ZaP]BD]XVBRXOKWOK]PP[ZMa_EKZaX^Wab]K_]aWOKQZYXa]K
abaV\]SVqK _X^bL`OK ]X]HRZSO_]X ]X[\aSqBOW[K [XRZM[a[K B[ WV .92<:C `[   \[Za``YW[ZVIK
]`S[X[^K]\Y[_[^XVIK\VIRP]D]X]MLMEB[[a_VXa_YHTZB]_V fa\aV`IQXRK]\YWaK]X[\aSqBOW[K
[XRZM[a[K \VI ]X]HRZSO_]X [\a\PRVX WVI [a_VXa_Vq H]ZBT_VI EW]X _Y\L`O    dOZV`WVB^]
  _]a _[H]P]PM^]     #@?.2. /1A3 @<3 < .>0   z
`IQXYWOW] WLX ]X[\aSqBOWLX ]XWabZT`[LX `WaK _PaXa_RK B[PRW[K \VI ]X]HRZSO_]X [\a\PRVX WVI
[a_VXa_VqH]ZBT_VI_]aTPP[K]X[\aSqBOW[K[XRZM[a[K\VIRQVIX]X]H[ZS[^_]WTWOX\[Z^VbVB[WTWOX
_I_PVHVZ^]\]Z]W^S[XW]a`WVX]_YPVISV\^X]_] fa`IQXYWOW[K[BHTXa`OKVZ^sVXW]aLK\VPq`IQXRK
ɵ
`IQXRKɵ
RLK<
YQa`IQXRKɵ
RLK<
`\TXa[Kɵ
RLK<

\VPq`\TXa[K<
_]aBOMXL`WRKb[XB\VZVqXX][_WaBOSVqX]\YW]ba]SR`aB]b[bVBRX] 
4B B  Πολύ σπάνιες: g[Ib]a`SE`[aK  5B . .1 <<0. 

AERIUS®ba]`\[aZYB[X]ba`_^]
-,-+*)(*'-&%*$+*#"&'(#-&!$- -,'-).92<:C50ba`_^]ba]`\[aZYB[X]`WV`WYB] 
 !-(-'(# #*( !-)-'(# )&,") UTS[ ba`_^V ba]`\[aZYB[XV `WV `WYB] \[ZaRQ[a 50
b[`PVZ]W]b^XO N_bVQV]B[MXL`WRKbZT`[aKJIWYWVHTZB]_V\[ZaRQ[aB]XXaWYPO_]a]`\]ZWTBO
G   Fa] WVX \PEZO _]WTPVMV WLX [_bYQLX DP  \]ZTMZ]HV    #(,(#") !$-%-$(") 
    cV .92<:C [Xb[^_XIW]a Ma] QZE`O `[ [XEPa_[K _]a [HEDVIK OPa_^]K
 [WeX _]a TXL Ma] WOX ]X]_VqHa`O WLX `IB\WLBTWLX \VI `Q[W^sVXW]a B[  ]PP[ZMa_E ZaX^Wab]
DP  \]ZTMZ]HV    _X^bL`O DP  \]ZTMZ]HV    * t\[Z[I]a`SO`^]
`WO bZ]`Wa_E VI`^] `[ _T\VaV ]\Y W] R_bVQ] \VI ]X]HRZVXW]a `WOX \]ZTMZ]HV   E `WO
PVZ]W]b^XO   " ...0<  .>?@ @ A B0<A xWOX \[Z^\WL`O
`VD]ZEK X[HZa_EK ]X[\TZ_[a]K WV .92<:C S] \ZR\[a X] QZO`aBV\Va[^W]a B[ \ZV`VQE  cV
\ZVyYX ]IWY \[ZaRQ[a 50 H]aXIP]P]X^XOK ]XT 50 bY`OK .92<:C ba`_^VI ba]`\[aZYB[XVI
`WV `WYB]  z H]aXIP]P]X^XO B\VZ[^ X] [^X]a [\aDP]DEK Ma] ]XSZe\VIK B[ H]aXIP_[WVXVIZ^] 
  */1A 2  Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: x[ _PaXa_RK bV_aBRK `[ RX] [qZVK
[Xb[^d[LX`IB\[ZaP]BD]XVBRXOKWOK]PP[ZMa_EKZaX^Wab]K_]aWOKQZYXa]KabaV\]SVqK_X^bL`OK`WO
`IXa`WeB[XObY`OWLX50OB[ZO`^LK]X[\aSqBOW[K[XRZM[a[KB[W]ba`_^].92<:C]X]HRZSO_]X
`[\[Za``YW[ZVIK]`S[X[^K]\Y[_[^XVIK\VIRP]D]X]MLMEB[[a_VXa_YHTZB]_V fa\aV`IQXRK
]\YWaK]X[\aSqBOW[K]XWabZT`[aK\VI]X]HRZSO_]X[\a\PRVXWVI[a_VXa_VqH]ZBT_VIEW]X_Y\L`O
  dOZV`WVB^] _]a_[H]P]PM^]  x[B^]_PaXa_EbV_aBEB[[HEDVIK]`S[X[^K
OPa_^]K  RLK  [WeX O \aV `IQXE ]X[\aSqBOWO [XRZM[a] EW]X O _[H]P]PM^]  JIWE [BH]X^`WO_[
`WV  WLX ]`S[XeX \VI RP]D]X S[Z]\[^] B[ b[`PVZ]W]b^XO _]a `WV  WLX ]`S[XeX \VI
RP]D]X[a_VXa_YHTZB]_V #@?.2./1A3@<3<.>0 z`IQXYWOW]
WLX ]X[\aSqBOWLX ]XWabZT`[LX `WaK _PaXa_RK B[PRW[K \VI ]X]HRZSO_]X [\a\PRVX WVI [a_VXa_Vq
H]ZBT_VI _]a TPP[K ]X[\aSqBOW[K [XRZM[a[K \VI RQVIX ]X]H[ZS[^ _]WT WOX \[Z^VbV B[WT WOX
_I_PVHVZ^]\]Z]W^S[XW]a`WVX]_YPVISV\^X]_] fa`IQXYWOW[K[BHTXa`OKVZ^sVXW]aLK\VPq`IQXRK
ɵ
`IQXRKɵ
RLK<
YQa`IQXRKɵ
RLK<
`\TXa[Kɵ
RLK<

\VPq`\TXa[K<
_]aBOMXL`WRKb[XB\VZVqXX][_WaBOSVqX]\YW]ba]SR`aB]b[bVBRX] 
4B B  Πολύ σπάνιες: g[Ib]a`SE`[aK  5B . .1 <<0. 
Συχνές: U[H]P]PM^] Πολύ σπάνιες:hTPOI\XOP^]]i\X^]jIQV_aXOWa_EI\[Z_aXOWa_YWOW][\aPO\Wa_RK
_Z^`[aK  # B  Πολύ σπάνιες: c]QI_]Zb^] ]^`SOB] \]PBeX  5B .
2<.1 <<0.  Συχνές: kOZV`WVB^]  Πολύ σπάνιες: UVaPa]_Y TPMVK X]IW^] RB[WVK
bI`\[j^] baTZZVa]  5B . 0.  3 B.?A>63  Πολύ σπάνιες: JIdE`[aK WLX
O\]Wa_eX[XsqBLX]IdOBRXOQVP[ZISZ^XOO\]W^Wab] 5B....6.
<.1  Μη γνωστές: lLWV[I]a`SO`^]  5B . .<?.1 <<0.  .
<.1 <.1  Πολύ σπάνιες: mI]PM^]  7 B  <@< <. <A. A
..1B.02A<A Συχνές:UY\L`O Πολύ σπάνιες:JXWabZT`[aKI\[Z[I]a`SO`^]KY\LK]X]HIP]d^]
]MM[aVV^bOB]bq`\XVa]_XO`BYK[dTXSOB]_]a_X^bL`O Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών: z ]X]HVZT \aS]XVPVMVqB[XLX ]X[\aSqBOWLX [X[ZM[aeX B[WT ]\Y WO QVZEMO`O Tb[a]K
_I_PVHVZ^]K WVI H]ZB]_[IWa_Vq \ZVyYXWVK [^X]a `OB]XWa_E  G\aWZR\[a WO `IX[QE \]Z]_VPVqSO`O
WOK `QR`OK VHRPVIK_aXbqXVI WVI H]ZB]_[IWa_Vq \ZVyYXWVK  hOW[^W]a ]\Y WVIK [\]MM[PB]W^[K WVI
WVBR] WOK IM[aVXVBa_EK \[Z^S]PjOK X] ]X]HRZVIX V\Va[`bE\VW[ \aS]XVPVMVqB[X[K ]X[\aSqBOW[K
[XRZM[a[K`WVXGSXa_YfZM]Xa`BYl]ZBT_LXm[`VM[^LX  '  nVP]ZMYKJSEX]cOP
     l]d   o`WYWV\VK1;;8 >>> .7/ 09  &.<.?.2 
x[\[Z^\WL`OI\[ZbV`VPVM^]K[d[WT`W[WOPEjOWLX_]Sa[ZLBRXLXBRWZLXMa]WOX]\VBT_ZIX`O
WOK BO ]\VZZVHOBRXOK bZ]`Wa_EK VI`^]K  xIXa`WTW]a `IB\WLB]Wa_E _]a I\V`WOZa_Wa_E ]MLME  m[
DT`OBa]_PaXa_EbV_aBE\VPP]\PeXbY`[LX`WOXV\V^]QVZOMESO_]XRLK50b[`PVZ]W]b^XOK
[XXR]HVZRKO_PaXa_EbY`Ob[X\]Z]WOZESO_]X_PaXa_T`Q[WasYB[X[K[\abZT`[aK zb[`PVZ]W]b^XO
b[X]\VDTPP[W]aB[WOX]aBV_TS]Z`O p[X[^X]aMXL`WY[TX]\VDTPP[W]aB[WOX\[ZaWVX]aVbaqPa`O 
#*'-8-)')*5"(*)#&#-%-$(*) %.9,3(1*98715.$;-!.9;/79-'7*-!7--.:-76
!.9;/79-:129.& )zXLBRXVr]`^P[aV  *$(+-(*5"(*)#&#-%-$(*) )
 
   +"$-+,(* *,*"9$)) '-& #"(+",-&   JIMVq`WVI
  u[\WVB[ZE
\POZVHVZa]_T`WVaQ[^]Ma]WV\]ZYXH]ZB]_[IWa_Y\ZVyYX[^X]aba]SR`aB]`WVXba_WI]_YWY\VWVI
GIZL\]y_Vq fZM]Xa`BVq l]ZBT_LX 1;;8 >>> .5* .<978* .<  0 0  pa]`\[aZYB[X]
ba`_^]v
:;?.2>
!79*3 .;*4 #44.90@426"55<674
 
(2.+.61**9 .;*4 #44.90@426"55<674
  
 w[Z^POjOn]Z]_WOZa`Wa_eXwZVyYXWVK'")(C
 1;;8 *=2*;2765.-2,26. ,75 5.-2,*;276: 26-.?
,/5/<:.*,;2765.-2,*;276.;*245.-2,*;276"
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ από τη Pharmathen

Tovanor®EUHH]KDOHU®
ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΓΛΥΚΟΠΥΡΡΟΝΙΟ
Κυκλοφόρησε πρόσφατα το Tovanor ®
Breezhaler®uHÌ¿ÎÊÖÈÊÂÆÊÒÎÏ½ ÒÆÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÕÎÒÌÍÉÑÐÎÌÂÄÂÌ¾ÕÎ ÓÏÏÏ¾Ï
ÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊ ÕÖÃÑÏÈ×ÏÅÊÂÒÓÂÍÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾Â
ÒØÎÓ½ÑÉÒÉÖÈÊÂÓÉÎÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÒÆÆÎ½ÍÊÌÆÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆ×Ñ¿ÎÊÂÂÏÇÑÂÌÓÊÌ½ÎÆØuÏÎÏ®ÔÆÊÂ ´¢ 
¤¾ÎÂÊuÊÂÎ¼ÂÆÊÒÎÆ¿uÆÎÉÔÆÑÂÆ¾ÂËÉÑ®ÖÒÌ¿ÎÉÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÈÊÂ®ÂËÉuÆÑÉÒ¾ÕÖ×ÏÑ½ÈÉÒÉ
¨®ÔÆÂÑÆ×¿uÆÎÉÅ¿ÒÉ ÉÅ¿ÒÉÏØÆË¼Ñ×ÆÓÂÊ
Â¿ÓÏÆÊÒÓ¿uÊÏÓÉÖÒØÒÌÆØ½Ö#SFF[IBMFS® ÆÑÊ¼×ÆÊuHÃÑÕuÊÏÁ×ÏØÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ ÊÒÏÅÁÎÂuÉuÆuHÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ
5PÑÏÚ¿ÎÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÓÉÔÆÓÊÌ½Í¾ÒÓÂ
¤ÎÅÆÊÌÓÊÌ½² Þ
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών ισχύει η νεότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως ισχύει)
* Tovanor® Breezhaler® 44μg - Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 19.06.2014.

;RWHUQD%UHH]KDOHU®
ΜΗΛΕΪΝΙΚΗ ΙΝΔΑΚΑΤΕΡΟΛΗ/
ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΓΛΥΚΟΠΥΡΡΟΝΙΟ
Κυκλοφόρησε πρόσφατα το Xoterna ®
Breezhaler®uHuHÌ¿ÎÊÖÈÊÂÆÊÒÎÏ½ ÒÆ
ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÕÎÒÌÍÉÑÐÎÌÂÄÂÌ¾ÕÎ ÓÏÏÏ¾Ï
ÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊ ÕÖÃÑÏÈ×ÏÅÊÂÒÓÂÍÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾ÂÒØÎÓ½ÑÉÒÉÖÈÊÂÓÉÎ
ÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÒÆÆÎ½ÍÊÌÆÖ
ÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆ×Ñ¿ÎÊÂÂÏÇÑÂÌÓÊÌ½ÎÆØuÏÎÏ®ÔÆÊÂ ´¢ 
¤¾ÎÂÊuÊÂÎ¼ÂÆÊÒÎÆ¿uÆÎÉÔÆÑÂÆ¾ÂËÉÑ®ÖÒÌ¿ÎÉÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÈÊÂ®ÂËÉuÆÑÉÒ¾ÕÖ×ÏÑ½ÈÉÒÉ
¨®ÔÆÌÂÄ®ÌÊÏÆÑÊ¼×ÆÊuHuÉÍÆÚÎÊÌ½ÖÊÎÅÂÌÂÓÆÑ¿ÍÉÖÊÒÏÅÁÎÂuÉuÆuHÊÎÅÂÌÂÓÆÑ¿ÍÉÖÌÂÊuHÃÑÕuÊÏÁ×ÏØÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ ÊÒÏÅÁÎÂuÏuÆuHÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ¨®ÔÆÂÑÆ×¿uÆÎÉÅ¿ÒÉ ÉÅ¿ÒÉÏØÆË¼Ñ×ÆÓÂÊÂ¿ÓÏÆÊÒÓ¿uÊÏÓÉÖÒØÒÌÆØ½Ö9PUFSOB}#SFF[IBMFS} ÆÑÊ¼×ÆÊuHuÉÍÆÚÎÊÌ½ÖÊÎÅÂÌÂÓÆÑ¿ÍÉÖÊÒÏÅÁÎÂuÉuÆuHÊÎÅÂÌÂÓÆÑ¿ÍÉÖÌÂÊuHÃÑÕuÊÏÁ×ÏØÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ ÊÒÏÅÁÎÂuÏuÆuHÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ
5PÑÏÚ¿ÎÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÓÉÔÆÓÊÌ½Í¾ÒÓÂ
¤ÎÅÆÊÌÓÊÌ½² Þ
(Σε περίπτωση τροποποίησης του Δελτίου Τιμών ισχύει η νεότερη τιμή συμπεριλαμβανομένου του ΦΠΑ όπως ισχύει)
* Xoterna® Breezhaler® 85μg/43μg - Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 12.06.2014

£°¦¦ ²¤¯¢§¯°³¯²¢ª¢±©¢¨¢§°¢ ª¢¦¨¢§
¢¯¢ª¤±¤²¤°¤ ²§ ¢¯¤§³©¦²¤ ¤¯¤±¤§¤ §¢°¢
²¢ª¢±©¢¨¢ ³©¦±¯°¯²¢ ²¦¯¨§²±§¯¦¨¢±²¢

50

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

*8062)73,&.6TM
Καινοτόμος, άνετη και μιας χρήσης
λύση για την ασφαλή
αφαίρεση της πλάκας
i ¨ÍÊÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖ
ÏØÍ¾ÓÊÅÂÖÌÂÊÂÇÂ¾ÑÆÒÉÓÉÖuÆÒÏÅ¿ÎÓÊÂÖÍ®ÌÂÖuÆÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
¾ÒÉuÆÂØÓ½ÓÏØÏÅÏÎÓÊÌÏÁÎ½uÂÓÏÖ
i ¤ÁÌÂuÓÆÖuÂÍÂÌ¼ÖÓÑ¾×ÆÖÒÊÍÊÌ¿ÎÉÖ
ÆuÏÓÊÒu¼ÎÆÖuÆGMVPSJEFÈÊÂÂÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÅÊÂÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â
i ²Æ×ÎÏÍÏÈ¾Â×ÕÑ¾ÖÒÁÑuÂ¢ÂÍ¿ÌÂÊÂÒÇÂÍ¼ÖÈÊÂÆØÂ¾ÒÔÉÓÂÏÁÍÂ
i ¢ÂÍ¿uÂÒ®ÙÒÓÂÏÁÍÂÏØÑÏ®ÈÆÊÓÉÎÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÓÏØÂ¾uÂÓÏÖÌÂÊÓÂØÈÊ½ÏÁÍÂ
i §ÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂÈ¼ÇØÑÆÖ ÆuÇØÓÆÁuÂÓÂÌÂÊÏÑÔÏÅÏÎÓÊÌ¼ÖÒØÒÌÆØ¼Ö
i ÊÂÔ¼ÒÊuÏÒÆuÆÈ¼ÔÉ3FHVMBS -BSHF 9-BSHF
i ÆÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓu×uÆÑÂÌÓÊÌ½Ô½ÌÉuÆÓÂÇÏÑ®Ö
Από τη Pharmathen

ðēėĒďĞćċą
ðēėĒďĞćċą
Η Tilman έχει
τη
η λύση!

¦£¼ÍÈÊÌÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂÇØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎTilman
£¼ÍÈÊÌÉ ÆÓÂÊÑÆ¾Â ÇØÓÊÌÐÎ ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ Tilman ÑÕÓÏ¿ÑÏÖÒÓÉÎ
ÑÕÓÏ¿ÑÏÖ ÒÓÉÎ
ÂÑÂÈÕÈ½ÌÊÂÎ®ÓØËÉÇØÓÊÌÐÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊÇØÓÊÌÐÎÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ uÆÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉ×Ñ¿ÎÕÎÒÓÉÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÌÂÊÊÆÔÎ½ÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÏÑÔ½ÖÂÑÂÒÌÆØÂÒÓÊÌ½ÖÑÂÌÓÊÌ½Ö(.1ÒÓÉÎÆÊÍÏÈ½ÆÌ×ØÍÊÒu®ÓÕÎ Å¾ÎÆÊÍÁÒÉÒÓÏÌÑØÏÍ¿ÈÉuÂ ×®ÑÉÒÓÉÎØÄÉÍ½ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÕÎÇØÓÊÌÐÎÓÉÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
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Νέα

άπαξ ημερησίως
αντιχολινεργική θεραπεία
με άμεσο βρογχοδιασταλτικό
αποτέλεσμα που διαρκεί...1
1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
Tovanor® Breezhaler® (SmPC)
Για τη συνταγογράφηση του προϊόντος συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
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ȀȠȜʌȚțȒȝĮȡȝĮȡȣȖȒ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ıȣıțİȣȒȢİȚıʌȞȠȒȢ7RYDQRU%UHH]KDOHU ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȉĮțĮȥȐțȚĮįİȞʌȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮʌȓȞȠȞĲĮȚȈĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȓįȠȞĲĮȚȠįȘȖȓİȢȖȚĮĲȠıȦıĲȩĲȡȩʌȠȤȠȡȒȖȘıȘȢĲȠȣʌȡȠȧǹȓıșȘȝĮʌĮȜȝȫȞ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȩȞĲȠȢǹıșİȞİȓȢȠȚȠʌȠȓȠȚįİȞʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞȕİȜĲȓȦıȘıĲȘȞĮȞĮʌȞȠȒșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȡȦĲȘșȠȪȞ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢĲȠȣșȫȡĮțĮțĮȚĲȠȣȝİıȠșȦȡĮțȓȠȣ
İȐȞțĮĲĮʌȓȞȠȣȞĲȠĳȐȡȝĮțȠĮȞĲȓȞĮĲȠİȚıʌȞȑȠȣȞīȚĮȠįȘȖȓİȢıȤİĲȚțȐȝİĲȘȤȡȒıȘĲȠȣĳĮȡȝĮȈȣȝĳȩȡȘıȘțȩȜʌȦȞĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
țİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢʌȡȚȞĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ4.3ǹȞĲİȞįİȓȟİȚȢȊʌİȡİȣĮȚıșȘȆĮȡĮȖȦȖȚțȩȢȕȒȤĮȢ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ıȓĮıĲȘįȡĮıĲȚțȒȠȣıȓĮȒıİțȐʌȠȚȠĮʌȩĲĮȑțįȠȤĮʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
ǲȡİșȚıȝȩȢĲȠȣȜĮȚȝȠȪ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǼȚįȚțȑȢʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢțĮȚʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢțĮĲȐĲȘȤȡȒıȘǻİȞİȞįİȓțȞȣĲĮȚȖȚĮȤȡȒıȘıİȠȟȑĮ
ǲʌȓıĲĮȟȘ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
İʌİȚıȩįȚĮȉȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUİȓȞĮȚȝȓĮȐʌĮȟȘȝİȡȘıȓȦȢȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮșİȡĮʌİȓĮıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
țĮȚįİȞİȞįİȓțȞȣĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮȡȤȚțȒșİȡĮʌİȓĮȠȟȑȦȞİʌİȚıȠįȓȦȞȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȣįȘȜȦȢșİȡĮǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȖĮıĲȡİȞĲİȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌİȓĮįȚȐıȦıȘȢȊʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮǱȝİıİȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮȢȑȤȠȣȞĮȞĮĳİȡșİȓȝİĲȐ
ȄȘȡȠıĲȠȝȓĮ
ȈȣȤȞȑȢ
ĲȘȞȤȠȡȒȖȘıȘĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUǼȐȞİȝĳĮȞȚıșȠȪȞıȘȝİȓĮʌȠȣȞĮȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞĮȜȜİȡȖȚīĮıĲȡİȞĲİȡȓĲȚįĮ
ȈȣȤȞȑȢ
țȑȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮįȣıțȠȜȓİȢıĲȘȞĮȞĮʌȞȠȒțĮȚĲȘȞțĮĲȐʌȠıȘįȚȠȖțȦȝȑȞȘȖȜȫııĮ
ǻȣıʌİȥȓĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȤİȓȜȘ țĮȚ ʌȡȩıȦʌȠ  țȞȓįȦıȘ įİȡȝĮĲȚțȩ İȟȐȞșȘȝĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ĲȠ
ȉİȡȘįȩȞĮĲȦȞȠįȩȞĲȦȞ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
7RYDQRU %UHH]KDOHU țĮȚ ȞĮ ȣʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȝİ İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ ȆĮȡȐįȠȟȠȢ ȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢ Ȉİ țȜȚȞȚțȑȢ ȝİȜȑĲİȢ ȝİ 7RYDQRU %UHH]KDOHU įİȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ ʌĮȡȐįȠȟȠȢ ȕȡȠȖȤȩıʌĮǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣįȑȡȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȣȣʌȠįȩȡȚȠȣȚıĲȠȪ
ıȝȠȢȍıĲȩıȠʌĮȡȐįȠȟȠȢȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢȑȤİȚʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓȝİȐȜȜȘșİȡĮʌİȓĮİȚıʌȞȠȒȢțĮȚ
ǲȟȐȞșȘȝĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌİȚȜȘĲȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘ ȗȦȒ ǼȐȞ ʌĮȡȠȣıȚĮıĲİȓ ĮȣĲȩ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ 7RYDQRU
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȝȣȠıțİȜİĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȣıȣȞįİĲȚțȠȪȚıĲȠȪ
BreezhalerșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮțȩʌĲİĲĮȚĮȝȑıȦȢțĮȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĮȜȜĮțĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮǹȞĲȚȤȠȜȚǹȜȖȠȢıĲĮȐȞȦțĮȚțȐĲȦȐțȡĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȞİȡȖȚțȒįȡȐıȘȉȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮıșİȞİȓȢȝİ
ȂȣȠıțİȜİĲȚțȩșȦȡĮțȚțȩȐȜȖȠȢ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȖȜĮȪțȦȝĮ țȜİȚıĲȒȢ ȖȦȞȓĮȢ Ȓ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ȠȪȡȦȞ ȅȚ ĮıșİȞİȓȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȦȞȞİĳȡȫȞțĮȚĲȦȞȠȣȡȠĳȩȡȦȞȠįȫȞ
ıȤİĲȚțȐȝİĲĮıȘȝİȓĮțĮȚĲĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮĲȠȣȠȟȑȠȢȖȜĮȣțȫȝĮĲȠȢțȜİȚıĲȒȢȖȦȞȓĮȢȞĮįȚĮțȩʌĲȠȣȞ
ĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUțĮȚȞĮİʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞȐȝİıĮȝİĲȠȞȚĮĲȡȩĲȠȣȢıİʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȈȣȤȞȑȢ
ȅȣȡȠȜȠȓȝȦȟȘ
ʌȠȣİȝĳĮȞȓıȠȣȞțȐʌȠȚȠĮʌȩĮȣĲȐĲĮıȘȝİȓĮȒıȣȝʌĲȫȝĮĲĮǹıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒ ȞİĳȡȚțȒįȣǻȣıȠȣȡȓĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȂȑĲȡȚĮȝȑıȘĮȪȟȘıȘĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȢȑțșİıȘȢ $8&last ȑȦȢĳȠȡȑȢ
ȀĮĲĮțȡȐĲȘıȘȠȪȡȦȞ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİıİȐĲȠȝĮȝİȒʌȚĮțĮȚȝȑĲȡȚĮȞİĳȡȚțȒ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚȑȦȢĳȠȡȑȢıİȐĲȠȝĮ
īİȞȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢțĮȚțĮĲĮıĲȐıİȚȢĲȘȢȠįȠȪȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚȞİĳȡȠʌȐșİȚĮĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣȈİĮıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȞİȀȩʌȦıȘ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ĳȡȚțȒ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ İțĲȚȝȫȝİȞȠȢ ȡȣșȝȩȢ ıʌİȚȡĮȝĮĲȚțȒȢ įȚȒșȘıȘȢ țȐĲȦ ĲȦȞ  POPLQ
ǲȟĮıșȑȞȚıȘ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
P ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞĮıșİȞȫȞȝİȞİĳȡȠʌȐșİȚĮĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣȖȚĮĲȘȞȠʌȠȓĮĮʌĮȚĲİȓĲĮȚįȚȪȜȚıȘĲȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ
 ȆȚȠıȣȤȞȐȖȚĮĲȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠʌĮȡȐȖȚĮĲȠİȚțȠȞȚțȩĳȐȡȝĮțȠıĲȘȝȘȞȘȕȐıȘįİįȠȝȑȞȦȞ
ȩĳİȜȠȢȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣİȞįİȤȩȝİȞȠȣțȚȞįȪȞȠȣ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹȣĲȠȓȠȚĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚ
ȝȩȞȠ
ȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚʌȡȠıİțĲȚțȐȖȚĮįȣȞȘĲȚțȑȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣǹıșİȞİȓȢ
 ǲȤȠȣȞȜȘĳșİȓĮȞĮĳȠȡȑȢȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮȢțĮĲȐĲȘȞİȝʌİȚȡȓĮȝİĲȐĲȘȞțȣțȜȠĳȠȡȓĮıİıȤȑıȘ
ȝİ ȚıĲȠȡȚțȩ țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȒȢ ȞȩıȠȣǹıșİȞİȓȢ ȝİ ĮıĲĮșȒ ȚıȤĮȚȝȚțȒ țĮȡįȚĮțȒ ȞȩıȠ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ȝİĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUȅȚĮȞĮĳȠȡȑȢĮȣĲȑȢȑȖȚȞĮȞȠȚțİȚȠșİȜȫȢĮʌȩȑȞĮʌȜȘșȣıȝȩ
ĮȡȚıĲİȡȐȢțȠȚȜȓĮȢȚıĲȠȡȚțȩİȝĳȡȐȖȝĮĲȠȢȝȣȠțĮȡįȓȠȣĮȡȡȣșȝȓĮ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȘȢĲȘȢȤȡȩȞȚĮȢıĲĮĮțĮșȩȡȚıĲȠȣȝİȖȑșȠȣȢțĮȚȖȚĮĮȣĲȩįİȞİȓȞĮȚʌȐȞĲĮįȣȞĮĲȩȢȠĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȩȢȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢ
șİȡȒȢțȠȜʌȚțȒȢȝĮȡȝĮȡȣȖȒȢ ȚıĲȠȡȚțȩİʌȚȝȒțȠȣȢıȣȞįȡȩȝȠȣ47ȒĲȦȞȠʌȠȓȦȞĲȠ47F ȝȑșȠįȠȢ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢȒȠțĮșȠȡȚıȝȩȢĲȘȢĮȚĲȚȠȜȠȖȚțȒȢıȣıȤȑĲȚıȘȢȝİĲȘȞȑțșİıȘıĲȠĳȐȡȝĮțȠǼʌȠȝȑȞȦȢ
)ULGHULFLD  ȣʌȑıĲȘ İʌȚȝȒțȣȞıȘ ! PV ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȐȞįȡİȢ Ȓ ! PV ȖȚĮ ĲȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ  İȓȤĮȞ
ȘıȣȤȞȩĲȘĲĮȣʌȠȜȠȖȓıșȘțİȝİȕȐıȘĲȘȞțȜȚȞȚțȒİȝʌİȚȡȓĮ
ĮʌȠțȜİȚıĲİȓĮʌȩĲȚȢțȜȚȞȚțȑȢįȠțȚȝȑȢțĮȚİʌȠȝȑȞȦȢȘİȝʌİȚȡȓĮıİĮȣĲȑȢĲȚȢȠȝȐįİȢĮıșİȞȫȞİȓȞĮȚ
  ȆĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ ʌȚȠ ıȣȤȞȐ ȖȚĮ ĲȠ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠ ʌĮȡȐ ȖȚĮ ĲȠ İȚțȠȞȚțȩ ĳȐȡȝĮțȠ ıİ İȞȒȜȚțİȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȉȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮȣĲȑȢĲȚȢȠȝȐįİȢ
!İĲȫȞȝȩȞȠ
ĮıșİȞȫȞǲțįȠȤĮ: ȅȚĮıșİȞİȓȢȝİıʌȐȞȚĮțȜȘȡȠȞȠȝȚțȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮįȣıĮȞİȟȓĮȢıĲȘȖĮȜĮțĲȩȗȘ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ȈĲȘ ıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȒ İȟȐȝȘȞȘ ȕȐıȘ įİȑȜȜİȚȥȘȜĮțĲȐıȘȢ/DSSȒțĮțȒĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȖȜȣțȩȗȘȢȖĮȜĮțĲȩȗȘȢįİȞʌȡȑʌİȚȞĮʌȐȡȠȣȞĮȣĲȩ
įȠȝȑȞȦȞȘıȣȤȞȩĲȘĲĮĲȘȢȟȘȡȠıĲȠȝȓĮȢȒĲĮȞȑȞĮȞĲȚĲȘȢĮȨʌȞȓĮȢȑȞĮȞĲȚ
ĲȠĳȐȡȝĮțȠ4.5ǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢȝİȐȜȜĮĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮțĮȚȐȜȜİȢȝȠȡĳȑȢĮȜȜȘțĮȚĲȘȢȖĮıĲȡİȞĲİȡȓĲȚįĮȢȑȞĮȞĲȚȖȚĮĲȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUțĮȚĲȠİȚțȠȞȚțȩĳȐȡȝĮțȠ
ȜİʌȓįȡĮıȘȢ Ǿ ıȣȖȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȠȣ 7RYDQRU %UHH]KDOHU ȝİ ȐȜȜĮ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮǾȟȘȡȠıĲȠȝȓĮĮȞĮĳȑȡșȘțİțȣȡȓȦȢțĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȦȞʌȡȫĲȦȞİȕįȠȝȐįȦȞĲȘȢ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐįİȞȑȤİȚȝİȜİĲȘșİȓțĮȚȦȢİțĲȠȪĲȠȣįİıȣıĲȒȞİĲĮȚȈİȝȓĮțȜȚȞȚțȒȝİșİȡĮʌİȓĮȢȝİįȚȐȝİıȘįȚȐȡțİȚĮĲİııȐȡȦȞİȕįȠȝȐįȦȞıĲȘȞʌȜİȚȠȞȩĲȘĲĮĲȦȞĮıșİȞȫȞȍıĲȩıȠ
ȜȑĲȘıİȣȖȚİȓȢİșİȜȠȞĲȑȢȘıȚȝİĲȚįȓȞȘȑȞĮȢĮȞĮıĲȠȜȑĮȢĲȘȢȝİĲĮĳȠȡȐȢȠȡȖĮȞȚțȫȞțĮĲȚȩȞĲȦȞʌȠȣ
ıĲȠ   ĲȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ĲĮ ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ ıȣȞİȤȓıĲȘțĮȞ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȦȞ 
șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ıȣȞĲİȜİȓ ıĲȘ ȞİĳȡȚțȒ ĮʌȑțțȡȚıȘ ĲȠȣ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣ ĮȪȟȘıİ ĲȘȞ ȠȜȚțȒ ȑțșİıȘ
ȝȘȞȫȞǻİȞĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞȞȑĮʌİȡȚıĲĮĲȚțȐȟȘȡȠıĲȠȝȓĮȢȖȚĮĲȠȣȢȝȒȞİȢǹȞĮĳȠȡȐʌȚșĮȞȠ$8& ĲȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣțĮĲȐțĮȚȝİȓȦıİĲȘȞİĳȡȚțȒțȐșĮȡıȘțĮĲȐȂİȕȐıȘĲȠ
ȜȠȖȠȪȝİȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞǾĮȞĮĳȠȡȐʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚİȪȡȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞȝİĲĮȕȠȜȫȞįİȞĮȞĮȝȑȞİĲĮȚțĮȝȓĮțȜȚȞȚțȐıȘȝĮȞĲȚțȒĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȜȜȘȜİʌȓȫȞȝİĲȐĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȐįİȚĮȢțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢİȓȞĮȚıȘȝĮȞĲȚțȒ
įȡĮıȘȩĲĮȞĲȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠȤȠȡȘȖİȓĲĮȚʌĮȡȐȜȜȘȜĮȝİıȚȝİĲȚįȓȞȘȒȐȜȜȠȣȢĮȞĮıĲȠȜİȓȢĲȘȢȝİǼʌȚĲȡȑʌİȚĲȘıȣȞİȤȒʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĲȘȢıȤȑıȘȢȠĳȑȜȠȣȢțȚȞįȪȞȠȣĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧĲĮĳȠȡȐȢĲȦȞȠȡȖĮȞȚțȫȞțĮĲȚȩȞĲȦȞǾĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȤȠȡȒȖȘıȘĲȠȣTovanor BreH]KDOHUțĮȚĲȘȢĮʌȩ
ȩȞĲȠȢǽȘĲİȓĲĮȚĮʌȩĲȠȣȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢĲȠȣĲȠȝȑĮĲȘȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢȞĮĮȞĮĳȑȡȠȣȞ
ĲȠȣıĲȩȝĮĲȠȢİȚıʌȞİȩȝİȞȘȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢİȞȩȢȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȪ ĮȖȦȞȚıĲȒȣʌȩıĲĮșİȡȑȢıȣȞȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȝȑıȦĲȠȣİșȞȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢĮȞĮșȒțİȢ țĮȚĲȦȞįȪȠįȡĮıĲȚțȫȞȠȣıȚȫȞįİȞİʌȘȡȑĮıİĲȘĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒĲȦȞįȪȠĳĮȡȝĮțİȣĲȚĳȠȡȐȢǼșȞȚțȩȢȅȡȖĮȞȚıȝȩȢĭĮȡȝȐțȦȞȂİıȠȖİȓȦȞ*5ȋȠȜĮȡȖȩȢǹșȒȞĮȉȘȜ
țȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ  īȠȞȚȝȩĲȘĲĮ țȪȘıȘ țĮȚ ȖĮȜȠȣȤȓĮ ǼȖțȣȝȠıȪȞȘǻİȞ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ țȜȚȞȚțȐ
ĭĮȟǿıĲȩĲȠʌȠȢKWWSZZZHRIJUȊʌİȡįȠıȠįİįȠȝȑȞĮıȤİĲȚțȐȝİĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUıİȑȖțȣİȢȖȣȞĮȓțİȢȂİȜȑĲİȢıİȗȫĮįİȞ
ȜȠȖȓĮ ȊȥȘȜȑȢ įȩıİȚȢ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐ ıȘȝİȓĮ țĮȚ
țĮĲȑįİȚȟĮȞȐȝİıȘȒȑȝȝİıȘĲȠȟȚțȩĲȘĲĮıĲȘȞĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȉȠ
ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮȖȚĮĲĮȠʌȠȓĮȘıȣȝʌĲȦȝĮĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮȝʌȠȡİȓȞĮİȞįİȓțȞȣĲĮȚȅȟİȓĮįȘȜȘĲȘȡȓĮıȘ
ȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚțĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢİȖțȣȝȠıȪȞȘȢȝȩȞȠİȐȞĲȠȩĳİȜȠȢ
ȝİĲȐ Įʌȩ ĮțȠȪıȚĮ Įʌȩ ĲȠȣ ıĲȩȝĮĲȠȢ țĮĲȐʌȠıȘ țĮȥĮțȓȦȞ7RYDQRU %UHH]KDOHU İȓȞĮȚ ĮʌȓșĮȞȠ
ȖȚĮĲȘȝȘĲȑȡĮȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣįȣȞȘĲȚțȠȪțȚȞįȪȞȠȣȖȚĮĲȠȑȝȕȡȣȠĬȘȜĮıȝȩȢǻİȞİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩİȐȞ
ȞĮ ıȣȝȕİȓ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȝȚțȡȒȢ Įʌȩ ĲȠȣ ıĲȩȝĮĲȠȢ ȕȚȠįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ   ȉĮ ȝȑȖȚıĲĮ
ĲȠȕȡȦȝȚȠȪȤȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠĮʌİțțȡȓȞİĲĮȚıĲȠĮȞșȡȫʌȚȞȠȖȐȜĮȍıĲȩıȠĲȠȕȡȦȝȚȠȪȤȠȖȜȣțȠİʌȓʌİįĮıĲȠʌȜȐıȝĮțĮȚȘıȣȞȠȜȚțȒıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȑțșİıȘȝİĲȐĮʌȩİȞįȠĳȜȑȕȚĮȤȠȡȒȖȘıȘ
ʌȣȡȡȩȞȚȠ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȝİĲĮȕȠȜȚĲȫȞ ĲȠȣ  ĮʌİțțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ȝȘĲȡȚțȩ ȖȐȜĮ ĲȦȞ
ȝȚțȡȠȖȡĮȝȝĮȡȓȦȞȕȡȦȝȚȠȪȤȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣ ȚıȠįȪȞĮȝȠȝİȝȚțȡȠȖȡĮȝȝȐȡȚĮȖȜȣțȠʌȣȡĮȡȠȣȡĮȓȦȞ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǾȤȡȒıȘĲȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣĮʌȩȖȣȞĮȓțİȢʌȠȣșȘȜȐȗȠȣȞșĮ
ȡȠȞȓȠȣ
ıİȣȖȚİȓȢİșİȜȠȞĲȑȢȒĲĮȞĮȞĲȓıĲȠȚȤĮʌİȡȓʌȠȣĳȠȡȑȢțĮȚĳȠȡȑȢȣȥȘȜȩĲİȡĮĮʌȩĲȘ
ʌȡȑʌİȚȞĮİȟİĲȐȗİĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠȩĳİȜȠȢȖȚĮĲȘȖȣȞĮȓțĮİȓȞĮȚȝİȖĮȜȪĲİȡȠĮʌȩĲȠ
ȝȑȖȚıĲȘțĮȚıȣȞȠȜȚțȒȑțșİıȘıİıĲĮșİȡȒțĮĲȐıĲĮıȘʌȠȣİʌȚĲİȪȤșȘțİȝİĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘ
įȣȞȘĲȚțȩțȓȞįȣȞȠȖȚĮĲȠȑȝȕȡȣȠ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ īȠȞȚȝȩĲȘĲĮ: ȂİȜȑĲİȢĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚ
ȝȚțȡȠȖȡĮȝȝȐȡȚĮȐʌĮȟȘȝİȡȘıȓȦȢ ĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUțĮȚȒĲĮȞțĮȜȐĮȞİțĲȐǿįȚĮȓȐȜȜĮįİįȠȝȑȞĮıİȗȫĮįİȞȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞĮȞȘıȣȤȓĮıȤİĲȚțȐȝİĲȘȖȠȞȚȝȩĲȘĲĮĲȩıȠıĲȠȣȢȐȞįȡİȢ
ĲİȡİȢʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢĮʌȩȡȡȚȥȘȢțĮȚȐȜȜȠȢȤİȚȡȚıȝȩȢĬĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȘıȣȩıȠ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ ȕȜ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ    ǼʌȚįȡȐıİȚȢ ıĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȠįȒȖȘıȘȢ țĮȚ
ıțİȣȒİȚıʌȞȠȒȢʌȠȣʌĮȡȑȤİĲĮȚȝİțȐșİȞȑĮıȣȞĲĮȖȒȀȐșİıȣıțİȣȒİȚıʌȞȠȒȢʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠȡȤİȚȡȚıȝȠȪȝȘȤĮȞȫȞȉȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠįİȞȑȤİȚțĮȝȓĮȒȑȤİȚĮıȒȝĮȞĲȘİʌȓįȡĮıȘıĲȘȞȚțĮȞȩĲȘȡȓʌĲİĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ȤȡȒıȘ  ȘȝİȡȫȞ  ȀǹȉȅȋȅȈ ȉǾȈǹǻǼǿǹȈ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ NoYDUWLV
ĲĮȠįȒȖȘıȘȢțĮȚȤİȚȡȚıȝȠȪȝȘȤĮȞȫȞǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȆİȡȓȜȘȥȘĲȠȣʌȡȠĳȓȜĮıĳȐ(XURSKDUP/LPLWHG:LPEOHKXUVW5RDG+RUVKDP:HVW6XVVH[5+$%ǾȞȦȝȑȞȠǺĮıȓȜİȚȠ
ȜİȚĮȢǾıȣȤȞȩĲİȡȘĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȒĮȞİʌȚșȪȝȘĲȘİȞȑȡȖİȚĮȒĲĮȞȘȟȘȡȠıĲȠȝȓĮ  ǾʌȜİȚȠȞȩǹȇǿĬȂȅȈ ȅǿ ǹǻǼǿǹȈȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ(89.ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆȇȍȉǾȈ
ĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȞĮĳȠȡȫȞ ȟȘȡȠıĲȠȝȓĮȢ șİȦȡȒșȘțĮȞ ȩĲȚ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ
ǼīȀȇǿȈǾȈǹȃǹȃǼȍȈǾȈ ȉǾȈ ǹǻǼǿǹȈ   ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾȈ
ȒĲĮȞȒʌȚİȢİȞȫțĮȝȓĮĮʌȩĮȣĲȑȢįİȞȒĲĮȞıȠȕĮȡȒȉȠʌȡȠĳȓȜĮıĳȐȜİȚĮȢȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚʌİȡĮȚȉȅȊȀǼǿȂǼȃȅȊȁİʌĲȠȝİȡȒʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐıĲȠȚȤİȓĮȖȚĮĲȠʌĮȡȩȞĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȩ
ĲȑȡȦĮʌȩȐȜȜĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȚȢĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮʌȡȠȧȩȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝĮıĲȠȞįȚĮįȚțĲȣĮțȩĲȩʌȠĲȠȣǼȣȡȦʌĮȧțȠȪȅȡȖĮȞȚȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢțĮĲĮțȡȐĲȘıȘȢȠȪȡȦȞĲĮȠʌȠȓĮȒĲĮȞȩȤȚıȣȤȞȐȆĮȡĮĲȘȡȒșȘțĮȞ İʌȓıȘȢ ȖĮıĲȡİȞĲİȡȚțȑȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ ȖĮ- ǺȠȘșȒıĲİȞĮȖȓȞȠȣȞĲĮĳȐȡȝĮțĮʌȚȠĮıĳĮȜȒțĮȚ ıȝȠȪĭĮȡȝȐțȦȞKWWSZZZHPDHXURSDHXȉȇȅȆȅȈǻǿǹĬǼȈǾȈ
ȂİȚĮĲȡȚțȒıȣȞĲĮȖȒǼȃǻǼǿȀȉǿȀǾȁȉ729$125® %5((=+$/(5®
ıĲȡİȞĲİȡȓĲȚįĮȢțĮȚĲȘȢįȣıʌİȥȓĮȢǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣıȤİĲȓȗȠǹȞĮĳȑȡİĲİ
ȝJ¼ ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢĲȠȣǻȉȚıȤȪİȚȘȞİȩĲİȡȘ
ȞĲĮȚȝİĲȘȞĲȠʌȚțȒĮȞȠȤȒʌİȡȚİȜȐȝȕĮȞĮȞİȡİșȚıȝȩĲȠȣȜĮȚȝȠȪȡȚȞȠĳĮȅȁǼȈĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȖȚĮ
ĲȚȝȒ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĭȆǹ ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ  ȆİȡĮȚĲȑȡȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȣȖȖȓĲȚįĮȡȚȞȓĲȚįĮțĮȚʌĮȡĮȡȡȚȞȠțȠȜʌȓĲȚįĮȈȣȞȠʌĲȚțȩȢʌȓȞĮțĮȢĮȞİʌȚȅȁǹĲĮĳȐȡȝĮțĮ
ȡȓİȢįȚĮĲȓșİȞĲĮȚĮʌȩĲȠȞȉȠʌȚțȩǹȞĲȚʌȡȩıȦʌȠĲȠȣțĮĲȩȤȠȣĲȘȢǱįİȚĮȢ
șȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞȅȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞțĮĲȐ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȢĲȘȞ©ȀǿȉȇǿȃǾȀǹȇȉǹª
ȀȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ĲȠȣȢʌȡȫĲȠȣȢȑȟȚȝȒȞİȢįȪȠțȪȡȚȦȞıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȫȞįȠțȚȝȫȞĭȐıȘȢǿǿǿ

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

ëðüúñïøòèö÷èøïóõú
ðèûëτης Nature’s Bounty για τη
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ρύθμιση του βάρους

της Solgar

°Ñ®ÒÊÎÏÖÌÂÇ¼Ö×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÂÑÂÅÏÒÊÂÌ®ÈÊÂÓÏÎ¼ÍÆÈ×Ï
ÓÏØÒÕuÂÓÊÌÏÁÃ®ÑÏØÖÊÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ ÑÏÍÂuÃ®ÎÆÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÓÉÒØÒÒÐÑÆØÒÉÍ¾ÏØÖÒÓÏÒÐuÂÌÂÊuÆÊÐÎÆÊÓÉÎÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÓÕÎØÅÂÓÂÎÔÑ®ÌÕÎÂ¿ÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
²Ïchlorogenic acid,ÃÂÒÊÌ¿ÅÑÂÒÓÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÏØÑ®ÒÊÎÏØ
ÌÂÇ¼ ÅÊÂÔ¼ÓÆÊÊÒ×ØÑ¼ÖÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÌÂÓÂÏÍ¼uÉÒÉÓÕÎÆÍÆÁÔÆÑÕÎÑÊÙÐÎ¢ÏÑÑÏÇ®ÓÂÊ
ÒÆØÄÉÍ®Æ¾ÆÅÂ uÆÓÂÃÏÍ¾ÙÆÓÂÊÆÁÌÏÍÂ ÆÎÐÃÏÉÔ®ÌÂÊÒÓÏÒÕÒÓ¿uÆÓÂÃÏÍÊÒu¿ÓÉÖÈÍØÌ¿ÙÉÖÂ¿ÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
5PÇØÒÊÌ¿ÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖuÆÆÌ×ÁÍÊÒuÂÂ¿Ñ®ÒÊÎÏÌÂÇ¼ÓÉÖ/BUVSFT
#PVOUZ ÂÑ¼×ÆÊÒÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
DIMPSPHFOJDBDJEÌÂÊ¼×ÆÊ×ÂuÉÍ½ÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÆÌÂÇÆÜÎÉ Â¿ÌÏÁÂ
ÌÂÇ¼ ¤¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂ®ÎÓÑÆÖÌÂÊÈØÎÂ¾ÌÆÖÏØÆÊÔØuÏÁÎÎÂÑØÔu¾ÒÏØÎÌÂÊ
ÎÂÅÊÂÓÉÑ½ÒÏØÎÓÏÒÕuÂÓÊÌ¿ÓÏØÖÃ®ÑÏÖ 
ÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂ¿ÒÏØÖÒØ×Î®ÂÊÒÔ®ÎÏÎÓÂÊ¼ÎÓÏÎÉÆÊÔØu¾ÂÈÊÂÈÍØÌ¿
Από την ΙSOPLUS A.E., www.healthyme.gr

Εσείς γνωρίζετε τι σημαίνει V + M
και γιατί ο συνδυασμός τους κάνει τον οργανισμό μας πιο δυνατό;
To “VjÆ¾ÎÂÊÏÊβιταμίνες 7JUBNJOT 
ÌÂÊÓÏdMjÆ¾ÎÂÊÓÂμέταλλα .JOFSBMT ÏØÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÒÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿ÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÌÂÊÓÂÏÏ¾ÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÊÖÒÕÒÓ¼ÖÂÎÂÍÏÈ¾ÆÖÉÏÍØÃÊÓÂu¾ÎÉ7.}
ÓÉÖ4PMHBS ÃÏÉÔÐÎÓÂÖuÆÂØÓ¿ÎÓÏÎÓÑ¿ÏÎÂ×Ó¾ÒÏØuÆ¼ÎÂÎ
ÅØÎÂÓ¿ÏÑÈÂÎÊÒu¿ÌÂÊ¼ÎÂÈÆÑ¿ÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ
¦VMf} ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ¿ÍÂÓÂÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÔÑÆÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® ÃÊÓÂu¾ÎÆÖ u¼ÓÂÍÍÂÌÂÊÊ×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾Â ÂuÊÎÏË¼Â ÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ® ÆÓÊÌ®¼ÎÙØuÂ ØÆÑÓÑÏÇ¼Ö Ã¿ÓÂÎÂ ØÅÂÓÏÅÊÂÍØÓ¼Ö¾ÎÆÖÌÂÊÃÊÏÇÍÂÃÏÎÏÆÊÅ½¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÈÊÂ®ÓÏuÂ
¿ÍÕÎÓÕÎÉÍÊÌÊÐÎ ÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂ®ÓÏuÂuÆ¼ÎÓÏÎÆÖÇØÒÊÌ¼Ö
ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖ¤¾ÒÉÖ Æ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ×Ñ½ÒÊuÉÈÊÂÂÔÍÉÓ¼Ö 
®ÓÏuÂÌÂÊÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖuÆ¼ÎÓÏÎÏØÖÑØÔuÏÁÖÙÕ½Ö ÌÂÔÐÖ
ÌÂÊÈÊÂ×ÏÑÓÏÇ®ÈÏØÖ
Όλες οι απαραίτητες βιταμίνες & μέταλλα, για δυνατό οργανισμό & ισχυρό ανοσοποιητικό κάθε μέρα!
Από την ΙSOPLUS A.E., www.healthyme.gr

21&$//9,9,'Νέος, καινοτόμος μετρητής σακχάρου αίματος
υψηλών προδιαγραφών από τη :LQ0HGLFD με μοναδική προσφορά!
×ÆÅ¿ÎÏÊuÊÒÏ¾uÆÓÑÉÓ¼ÖÒÂÌ×®ÑÏØÏØÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÅÆÎÅÊÂÔ¼ÓÏØÎÒÁÈ×ÑÏÎÆÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼Ö ÅÉÍÂÅ½ÓÏ*40
 uÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂÅÆ¾×ÎÏØÎÍÂÎÔÂÒu¼ÎÆÖÓÊu¼Ö Ô¼ÓÏÎÓÂÖÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÒÂÖ
¤ÒÆ¾ÖÆ¾ÒÓÆÒ¾ÈÏØÑÏÊÈÊÂÓÊÖuÆÓÑ½ÒÆÊÖÏØÌ®ÎÏØÎÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÒÂÖuÆÓÏØÖuÆÓÑÉÓ¼ÖÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÕÖÓÐÑÂ
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂWinMedicau¼ÒÕÓÉÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÉÖuÆÓÉÎ¢uÆÑÊÌÂÎÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂACON Laboratories IncÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÅÊ®ÔÆÒÉÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÓÏØÅÊÆÔÎÐÖÌÂÓÂËÊÕu¼ÎÏØuÆÓÑÉÓ½ÒÂÌ×®ÑÏØOn Call® Vivid.
Ο μετρητής On Call® Vivid, είναι πιστοποιημένος με ISO 15197:2013 και διαθέτει ακρίβεια 100% στις μετρήσεις σε όλο το φάσμα των
τιμών σακχάρου. Έτσι οι διαβητικοί ασθενείς
μπορούν να αισθάνονται απόλυτη εμπιστοσύνη
και ασφάλεια στην διαχείριση του διαβήτη τους.
Τώρα μπορείτε να παραγγείλετε ταινίες
σακχάρου ON CALL VIVID με έκπτωση ως
και 33%. Στις 3 συσκευασίες ταινιών των 50
πληρώνετε μόνο τις δύο. Η προσφορά θα διαρκέσει μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.
´²ÈÊÂÒØÒÌÆØÂÒ¾ÆÖ Þ
°§²¢§¯§¤ ¢°¥¦©§¯°¯²¢§¢°°¢²¢
¢ ª¢§ ²§¨¢²¢©¤§¢
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úĞČĉĖą(YDTX
ąĞĖċ:LQ0HGLFD
ΝΕΑ, ΑΜΕΣΗ και ΑΣΦΑΛΗΣ λύση
για τη δυσκοιλιότητα με φυσικό
τρόπο δράσης

Sildenafil Sandoz 50 mg και 100 mg

ąĞĖċ6DQGR]
¦4BOEP[ÆÊÒ½ÈÂÈÆÂ¿ÓÏÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®
ÓÏ4JMEFOBGJM4BOEP[NHÌÂÊNH
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÓÏÑÐÓÏÈÆÎ¿ÒÉuÏÒÊÍÅÆÎÂÇ¾ÍÉÖÒÓÉÎ
ÆÍÍÉÎÊÌ½ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÏÑ®¨ÂÊÎÏÓÏuÆ¾ÌÂÊÆËÆÍ¾ÒÒÆÓÂÊÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ® ÂÇÏÁÓÏÅÊÒÌ¾ÏÆ¾ÎÂÊÅÊÍ®ÅÊ×ÏÓÏuÏÁuÆÎÏÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÆÊÍÏÈ¼ÖÒÓÏÅÏÒÏÍÏÈÊÌ¿Ò×½uÂÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÓÂÈÎÕÒÓ®ØÄÉÍ®ÏÊÏÓÊÌ®Ñ¿ÓØÂÓÉÖ4BOEP[
¢ØÓ¿ÂÌÑÊÃÐÖÓÏ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ¿ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ Ã®ÙÆÊÒÆÑÐÓÏÍ®ÎÏÉÎ¼ÂÌÂu®ÎÊÂÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖuÆ
ÓÏÎ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ¿Ó¾ÓÍÏ«Διαίρει και βασίλευε»,Å¾ÎÏÎÓÂÖ¼uÇÂÒÉÒÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊuÆÓÉÅÊÍ½ÅÊ×ÏÓ¿uÉÒÉÆÊÓØÈ×®ÎÆÓÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÆØÆÍÊË¾Â

²ÂØ¿ÔÆÓÂEva/quÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊu¼×ÑÊÓ¼ÍÏÖÓÏØ¼ÓÏØÖÒÆÆÊÅÊÌ½
ÑÏÒÇÏÑ®ÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊstand 5 συσκευασιών συν μία
συσκευασία δώροÌÂÊÆÎÉuÆÑÕÓÊÌ®ÇØÍÍ®ÅÊÂÂÒÔÆÎÐÎ ÒØÎÏÍÊÌ½¼ÌÓÕÒÉÈÊÂÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ 
´²ÑÏÒÇÏÑ®ÖÞ ÑÏÓÆÊÎ¿uÆÎÉ²ÂÎ®ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÞ
5PØ¿ÔÆÓÏ&WBRVÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÎ¼ÏÊÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÓÉÎ®uÆÒÉÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÉÖÅØÒÌÏÊÍÊ¿ÓÉÓÂÖÏÏÊÂÒÅ½ÏÓÆÂÊÓÊÏÍÏÈ¾ÂÖ ÒØÎ½ÔÆÊÖÌÂÊ×Ñ¿ÎÊÆÖ .ÆÓ®ÓÉÎÆÊÒÂÈÕÈ½ÓÏØÒÓÏ¼ÎÓÆÑÏ ÂÆÍÆØÔÆÑÐÎÆÊuÊÌÑÏÇØÒÂÍ¾ÅÆÖ ÏÊÏÏ¾ÆÖ
ÑÂÈuÂÓÏÏÊÏÁÎ¼ÎÂeÓÏÊÌ¿uÂÒ®ÙkÒÓÂÓÏÊ×ÐuÂÓÂÓÏØÆÎÓ¼ÑÏØ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÒÆ
²Ï¤WBRVÅÑÂu¿ÎÏÎÓÏÊÌ® ÅÆÎÑÏÌÂÍÆ¾ÆË®ÑÓÉÒÉ ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊÒÆÆÎ½ÍÊÌÆÖ ÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ ¼ÈÌØÆÖ ÔÉÍ®ÙÏØÒÆÖ ÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏØÖ®ÓÏuÂuÆÂÊuÏÑÑÏÜÅÆÖ½®ÍÍÂÓÏÊÌ®ÑÏÃÍ½uÂÓÂ ÓÂÅÊÂÌ®eÆÌÂÊÅÆÁÆÊkÓÏ¼ÎÓÆÑÏÆÂÎÂÇ¼ÑÏÎÓÂÖÓÉ
ÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÆÎ¿Ö½ÆÑÊÒÒÏÓ¼ÑÕÎØ¿ÔÆÓÕÎ u¾Â
½ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂÆÎØ®Ñ×ÆÊÔ¼uÂØÆÑÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÖ½ÓÏËÊÌ¿ÓÉÓÂÖ
¯ÂÃÑ¼×ÆÓÂÊÑÊÎÓÉ×Ñ½ÒÉ
ÁÎÔÆÒÉÊÓÓÂÎÔÑÂÌÊÌ¿Î®ÓÑÊÏ ¿ËÊÎÏÓÑØÈÊÌ¿Ì®ÍÊÏ ØÅÂÓÏÅÊÂÍØÓ½ ÏÍØÂÊÔØÍÆÎÏÈÍØÌ¿ÍÉ
§ÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎuÆÒ½uÂÎÒÉ$&
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Αντιφλεγμονώδες & Αναλγητικό
Διάλυμα
για στοματικές πλύσεις
¦ÆÓÂÊÑ¾Â¢ÑÑÊ®ÎÊªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½
¢¤ÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÉÎ%PNQ
TQB ÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾
ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÂ¿
ÓÏ  ÓÏ ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÖÌÂÊ
ÂÎÂÍÈÉÓÊÌ¿ÅÊ®ÍØuÂ SOLU-KET®
uÆ ÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾Â ÓÏuÆÓ®ÍØÒ¾ÎÉÖ®ÍÂÖÓÉÖÌÆÓÏÑÏÇÂ¾ÎÉÖÒÆÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉ 
²Ï40-6,&5®ÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÓÉÒØuÓÕuÂÓÊÌ½ÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÓÕÎÆÑÆÔÊÒÓÊÌÐÎÌÂÊÇÍÆÈuÏÎÕÅÐÎÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÕÎÓÉÖ
ÒÓÏuÂÓÊÌ½ÖÌÏÊÍ¿ÓÉÓÂÖ
²ÏÅÏÒÏÍÏÈÊÌ¿ÓÏØÒ×½uÂÆ¾ÎÂÊÅÁÏÍÁÒÆÊÖÉuÆÑÉÒ¾ÕÖ
uÆNM40-6,&5®ÂÑÂÊÕu¼ÎÂÒÓÂNMuÆÎÆÑ¿
Από την ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

Sildenafil/Sandoz

SI B 07 2014

Sildenafil Citrate

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





¢ ¢¥¢ª£ª¥¢ª£¢¢ ¥¢
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼À
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼À
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼À
¢¢¥¢¢¥ª 
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼ÀÔÄÃÈÒÊ¼ÎÏÄÑÈº×ÄÈPJVLOGHQDILO ÕÖFLWUDWH 
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼ÀÔÄÃÈÒÊ¼ÎÏÄÑÈº×ÄÈPJVLOGHQDILO ÕÖFLWUDWH 
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼ÀÔÄÃÈÒÊ¼ÎÏÄÑÈº×ÄÈPJVLOGHQDILO ÕÖFLWUDWH ÈÀ
ÓÎÍÏË»ÑÇÊÀÓËÎÆÎÓÕÍÄÊÃ½×ÕÍÁËºÏÄÏÀÑÆÑÀÅÎ
 £¢¥«  ¢£ ÈÒÊ¼Î 6LOGHQDILO6DQGR]  PJ ÃÈÒÊ¼À ¥À ÃÈÒÊ¼À
6LOGHQDILO6DQGR]PJÄ¼ÍÀÈÆÀËÙÈÀÒÓÑÎÆÆØËÄËÀÅÑÐÖÒÓÈÊÓÃÈÒÊ¼ÀÊÀÈÅºÑÎØÍÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÈÊ»ÄÆÊÎÏ»ÒÓÇÌ¼À½ÂÇÓÎØÖÊÀÈÓÇÍÀÍÆËØÅÇÄÏÈÆÑÀÅ»¦§ÒÓÇÍËËÇ½ÂÇÓÎØÖ
ÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÈÊ»ÆÑÀÌÌ»×ÑÇÒÈÌÄ¿ÄÈÌ½ÍÎÆÈÀÍÀÃÈÄØÊÎË¿ÍÄÈÓÇÔÑÀ¿ÒÇÆÈÀÃÈÄØÊ½ËØÍÒÇ
ÓÇÖÊÀÓÏÎÒÇÖÊÀÈ½×ÈÆÈÀÓÎÃÈÀ×ÕÑÈÒÌ½ÒÄ¼ÒÄÖÃ½ÒÄÈÖ
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ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÎØÄÏÈÏÄÅØÊ½ÓÀ¢ÅÔÀËÌÈÊºÖÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖ
ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÃÀÊÑ¿ÑÑÎÈÀÖ¬ËËÄÖ¢ÅÔÀËÌÈÊºÖÈÀÓÀÑÀ×ºÖ
ÇÀÑÓÇÑÈÓÈÃÈÊ»ÏÑ½ÒÔÈÀÈÒ×ÀÈÌÈÊ»ÀÌÅÈÁËÇÒÓÑÎÄÈÃÎÏÔÄÈÀ
ÇÆÍÕÒÓºÖ
¢ ÀÏ½ÅÑÀÉÇÓÕÍÀÌÅÈÁËÇÒÓÑÎÄÈÃÈÊÐÍÀÆÆÄ¼ÕÍ
ºËËÄÈÌÌÀÎÏÓÈÊÎ¿ÏÄÃ¼ÎØ
ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÎØÕÓ½ÖÊÀÈÓÎØËÀÁØÑ¼ÍÔÎØ
¸×ÈÒØ×ÍºÖ
·ËÈÆÆÎÖÌÁÎºÖ
ÏÍÈÄÖ
ÐÅÕÒÇ
ÆÆÄÈÀÊºÖÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖ
Ø×ÍºÖ
ÉÀÂÇ
ÏÍÈÄÖ
ªÏºÑÓÀÒÇªÏ½ÓÀÒÇ
ÀÑÃÈÀÊºÖÈÀÓÀÑÀ×ºÖ
¸×ÈÒØ×ÍºÖ
¼ÒÔÇÌÀÏÀËÌÐÍ¥À×ØÊÀÑÃ¼À
ÏÍÈÄÖ
ÌÅÑÀÆÌÀÌØÎÊÀÑÃ¼ÎØÎËÏÈÊ»ÌÀÑÌÀÑØÆ»
ÇÆÍÕÒÓºÖ
ÎÈËÈÀÊ»ÀÑÑØÔÌ¼ÀÒÓÀÔ»ÖÒÓÇÔÆ×ÇÈÅÍ¼ÃÈÎÖÊÀÑÃÈÀÊ½Ö
ÔÍÀÓÎÖ
ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÎØÀÍÀÏÍÄØÒÓÈÊÎ¿ÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÓÎØÔÐÑÀÊÀÊÀÈÓÎØÌÄÒÎÔÕÑÀÊ¼ÎØ
Ø×ÍºÖ
£ÈÍÈÊ»ÒØÌÅ½ÑÇÒÇ
ÏÍÈÄÖ
Ï¼ÒÓÀÉÇ
ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÎØÆÀÒÓÑÄÍÓÄÑÈÊÎ¿ÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖ
Ø×ÍºÖ
ØÒÏÄÂ¼À
ÏÍÈÄÖ
ÌÄÓÎÖ ÀØÓ¼À ÇÑÎÒÓÎÌ¼À
ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÎØÃºÑÌÀÓÎÖÓÎØØÏÎÃ½ÑÈÎØÈÒÓÎ¿ÊÀÈÓÕÍÌÀËÀÊÐÍÌÎÑ¼ÕÍ
¸×ÈÒØ×ÍºÖ
ÄÑÌÀÓÈÊ½ÄÉÍÔÇÌÀ
ÇÆÍÕÒÓºÖ
¿ÍÃÑÎÌÎ6WHYHQ-RKQVRQ¥ÎÉÈÊ»ÏÈÃÄÑÌÈÊ» ÄÊÑ½ËØÒÇ
7(1
ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÎØÌØÎÒÊÄËÄÓÈÊÎ¿ÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÊÀÈÓÎØÒØÍÃÄÓÈÊÎ¿ÈÒÓÎ¿
¸×ÈÒØ×ÍºÖ
ØÀËÆ¼À
ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÎØÀÍÀÏÀÑÀÆÕÆÈÊÎ¿ÒØÒÓ»ÌÀÓÎÖÊÀÈÓÎØÌÀÒÓÎ¿
ÇÆÍÕÒÓºÖ
ÑÈÀÏÈÒÌ½ÖÀÑÀÓÄÓÀÌºÍÇÒÓ¿ÒÇ
ÄÍÈÊºÖÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖÊÀÈÊÀÓÀÒÓÒÄÈÖÓÇÖÎÃÎ¿×ÎÑ»ÆÇÒÇÖ
¸×ÈÒØ×ÍºÖ
ÕÑÀÊÈÊ½ËÆÎÖ½ÏÕÒÇ
ÀÑÀÊËÈÍÈÊºÖÄÉÄÓÒÄÈÖ
¸×ÈÒØ×ÍºÖ
ØÉÇÌºÍÎÖÊÀÑÃÈÀÊ½ÖÑØÔÌ½Ö
ÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÎØÕÓ½ÖÈÅÍ¼ÃÈÀÊÐÅÕÒÇÈÅÍ¼ÃÈÀÌÄ¼ÕÒÇ»ÀÏÐËÄÈÀÀÊÎ»Öº×ÄÈÀÍÀÅÄÑÔÄ¼ÒÄºÍÀÌÈÊÑ½ÀÑÈÔÌ½ÏÄÑÈÒÓÀÓÈÊÐÍÌÄÓÓÇÍÊØÊËÎÅÎÑ¼ÀÓÎØÏÑÎÚ½ÍÓÎÖÒÓÇÍÀÆÎÑ
ÊÀÈÒÄÊËÈÍÈÊºÖÌÄËºÓÄÖÌÄÓÇ×Ñ»ÒÇ½ËÕÍÓÕÍÀÍÀÒÓÎËºÕÍÅÕÒÅÎÃÈÄÒÓÄÑÒÇÖÓ¿ÏÎØ
3'( ÒØÌÏÄÑÈËÀÌÁÀÍÎÌºÍÎØÓÎØVLOGHQDILO
ªÏÄÑÃÎÒÎËÎÆ¼ÀÄÌÄËºÓÄÖÄÅÏÀÉÃ½ÒÄÕÍºÕÖPJÌÄÄÔÄËÎÍÓºÖÎÈÀÍÄÏÈÔ¿ÌÇÓÄÖÀÍÓÈÃÑÒÄÈÖ»ÓÀÍÏÀÑ½ÌÎÈÄÖÌÄÀØÓºÖÏÎØÏÀÑÀÓÇÑ»ÔÇÊÀÍÌÄ×ÎÑ»ÆÇÒÇ×ÀÌÇË½ÓÄÑÕÍÃ½ÒÄÕÍÀËËÎÈÒØ×Í½ÓÇÓÄÖÄÌÅÍÈÒÇÖÊÀÈÇÒÎÁÀÑ½ÓÇÓÀÓÎØÖ»ÓÀÍÀØÉÇÌºÍÄÖ
½ÒÄÈÖÓÕÍPJÃÄÍÀ¿ÉÇÒÀÍÓÇÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ½ÓÇÓÀÀËËÀØÉ»ÔÇÊÄÇÒØ×Í½ÓÇÓÀ
ÓÕÍÀÍÄÏÈÔ¿ÌÇÓÕÍÄÍÄÑÆÄÈÐÍ ÊÄÅÀËÀËÆ¼ÀºÉÀÂÇÙËÇÃØÒÏÄÂ¼ÀÑÈÍÈÊ»ÒØÌÅ½ÑÇÒÇÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÇÖ½ÑÀÒÇÖ ÄÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖË»ÂÇÖØÏÄÑÁÎËÈÊ»ÖÃ½ÒÇÖÏÑºÏÄÈÍÀÄÅÀÑÌ½ÙÎÍÓÀÈÓÀÀÏÀÈÓÎ¿ÌÄÍÀÒØÍ»ÔÇØÏÎÒÓÇÑÈÊÓÈÊÌºÓÑÀ¢ÓÄ×ÍÇÓ½ÖÍÄÅÑ½ÖÃÄÍÀÍÀÌºÍÄÓÀÈÍÀ
ÄÏÈÓÀ×¿ÍÄÈÓÇÍÀÏºÊÊÑÈÒÇÓÎØÅÀÑÌÊÎØÆÈÀÓ¼ÓÎVLOGHQDILOÃÄÒÌÄ¿ÄÓÀÈÒÄØÂÇË½ÏÎÒÎÒÓ½
ÀÏ½ÓÈÖÏÑÕÓÄÜÍÄÖÓÎØÏËÒÌÀÓÎÖÊÀÈÃÄÍÀÏÎÁËËÄÓÀÈÌÄÓÀÎ¿ÑÀ
£ª¥£¢¢£ÀÓËÎÆÎÖÄÊÃ½×ÕÍ¸ÉÈÍÎÅÕÒÅÎÑÈÊ½ÀÒÁºÒÓÈÎ ÍØÃÑÎ ØÓÓÀÑ¼ÍÇ ÌÈÊÑÎÊÑØÒÓÀËËÈÊ» ÎÏÎÁÈÃ½ÍÇ ÀÑÌÄËË½ÙÇ ÍÀÓÑÈÎ¿×ÎÖ ÃÈÀÒÓÀØÑÎ¿ÌÄÍÇÀÆÍ»ÒÈÎÓÄÀÓÈÊ½ ÀÓÑÈÎ¿×ÎÖÒÀÊ×ÀÑ¼ÍÇÊÀÍÀÓÑÈÎ¿×ÎØÀÑÆÈËÎ¿×ÎØ
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ùąĐāąąĞĖĒĐðĞĕĒ

ëĊĔĆđĄĆ
Το μονοπώλιο των OTC καλά κρατεί, με
μικρές εξαιρέσεις
ÓÉÆÑuÂÎ¾ÂÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂ¿ÕÖÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÃÊÓÂu¾ÎÆÖ
½ÆÎÅØÎÂuÕÓÊÌ®¼×ÏØÎeËÆÇÁÈÆÊkÂ¿ÓÏuÏÎÏÐÍÊÏÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¢ÎÓÊÑÏÒÕÆÁÏØÎ¿uÕÖu¿ÍÊÖÓÏÓÕÎ05$ ÌÂÊÉÌÂÓÂÎ®ÍÕÒ½ÓÏØÖÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆÁÇÆÒÉ²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÅÊÂÓÉÑÏÁÎuÆÑ¾ÅÊÏÂÈÏÑ®ÖÌÂÊÓÏØ¿ÍÏÊÏ
uÏÊÑ®ÙÆÓÂÊÒÆÂÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÒÆÒÏÁÆÑu®ÑÌÆÓ
ÊÂÎÂuÏÑÏÁÎÌ®ÏÊÂ05$ ÎÂÕÍÏÁÎÓÂÊÆÌÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÑ¼ÆÊÎÂÍÉÑÏÁÎÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÌÑÊÓ½ÑÊÂÂÎÂÇÏÑÊÌ®uÆÓÉÒÁÒÓÂÒ½ÓÏØÖ ÓÉÅÏÒÏÍÏÈ¾Â
ÌÂÊÓÊÖÆÎÅÆ¾ËÆÊÖÓÏØÖÂÑ¿ÍÂÂØÓ® ÒØ×Î®Ì®ÏÊÂÑÏÚ¿ÎÓÂÆÎÓ®ÒÒÏÎÓÂÊÒÆ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿uÊÂÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ uÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂuÏÑÏÁÎÎÂÆÎÓÂ×ÔÏÁÎ
ÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÌÂÊÒÓÏÌÂÔÆÒÓÐÖuÏÎÏÕÍ¾ÏØ®ÎÓÕÖÉÍÆÊÏÎ¿ÓÉÓÂÓÕÎÂÑÂÈÕÈÐÎ©¦ ³ª¢ÇÂ¾ÎÆÓÂÊ¿ÓÊÂÎÓÊÓ¾ÔÆÓÂÊÒÓÉÎÐÍÉÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÏØÖ
ÆÌÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÊÖÅÉÍÐÒÆÊÖÓÏØ+PSH8JFD[PSF, ÑÏ¼ÅÑÏØÓÏØÒØÎÅÊÌ®ÓÏØÓÕÎÂÑÂÈÕÈÐÎuÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÏØÓÏÎ¾ÙÆÊ«η πώληση σε ευρεία κλίμακα χαλάει την εικόνα του προϊόντος και την τιμή του και καθιστά τη συμβουλή του φαρμακοποιού αδύνατη».²Ï¾ÅÊÏÊÒÓÆÁÏØÎÌÂÊÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ ÏØÆÌÓÊuÏÁÎ¿ÓÊÉÆØÑÆ¾ÂÅÊ®ÔÆÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂØÓÐÎØÏÃÊÃ®ÙÆÊÓÏÌÁÑÏÖÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÎÂÎ®ÓØË½ÓÏØ
®ÎÓÕÖ¿ÕÖ¼ÈÊÎÆÒÂÇ¼ÖÌÂÊÒÓÏ ØÎ¼ÅÑÊÏÓÕÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÏØÅÊÆË½×ÔÉÂ¿ÓÊÖ¼ÕÖÌÂÊÓÊÖ ÆÓÆuÃÑ¾ÏØÒÓÏ©¿ÎÂ×Ï ÉÆÑuÂÎÊÌ½ÌØÃ¼ÑÎÉÒÉÇÂ¾ÎÆÓÂÊ¿ÓÊÒÓÉÑ¾ÙÆÊÓÏØÖÂÎÆË®ÑÓÉÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÊ
¼×ÆÊÓÉÅÊ®ÔÆÒÉÎÂÓÏØÖÑÏÒÓÂÓÆÁÒÆÊ

Πωλήσεις φαρμάκων από το διαδίκτυο
ÂÑ¿ÍÏÏØÓÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÉÆÑuÂÎ¾Â¼×ÏØÎÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â
×Ñ¿ÎÊÂÓÏÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÕÎ05$ ÅØÒÌÏÍÆÁÏÎÓÂÊÎÂËÆÆÑ®ÒÏØÎÓÏÈÊÂ
ÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊu®ÍÊÒÓÂÏÊÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓ¼ÖÓÏØÖuÆÊÐÎÏÎÓÂÊÒÆÂØÓ¿ÎÓÏÎÓÏu¼Â ØÎÆÐÖ Æ¾ÎÂÊÙÕÓÊÌ½ÖÒÉuÂÒ¾ÂÖÈÊÂÂØÓÏÁÖÎÂ
ÃÆÍÓÊÐÒÏØÎÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÓÏØÖÒÆÇ®ÑuÂÌÂ ×ÕÑ¾Ö¿uÕÖÎÂ¼×ÏØÎÓÏÅÊÌÂ¾ÕuÂÎÏuÊÌ®ÎÂÌ®ÎÏØÎÆÌÓÐÒÆÊÖ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÆÑÊÏÑ¾ÙÆÊÓÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÕÎ
ÂÒÔÆÎÐÎ ÒÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÊÖÂØËÉu¼ÎÆÖÕÍ½ÒÆÊÖÓÕÎ05$
¦È¼ÓÉÖÒÆÕÍ½ÒÆÊÖÒÓÏÅÊÂÅ¾ÌÓØÏ ÉÈÆÑuÂÎÊÌ½ÂÍØÒ¾ÅÂ%PD.PSSJT ÆÊÎÏÆ¾ÒØÎÆ×ÐÖÏÍÁÍÏÌÂÒØÒÓ½uÂÓÂÈÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÆÊÎÂÌ®ÎÆÊÆÌÓÐÒÆÊÖÒÓÂ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊÌ®ÔÆÇÏÑ®ÏÅÉÈÆ¾ÓÂÊÒÓÂÅÊÌÂÒÓ½ÑÊÂÂ¿
ÌÂÓÂÈÈÆÍ¾ÆÖÂÑÂÅÏÒÊÂÌÐÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ²ÏÎ¯Ï¼uÃÑÊÏÓÏØÉ%PD
.PSSJTÌÂÓÂÅÊÌ®ÒÓÉÌÆÂÌ¿uÉÇÏÑ¼ÖÍ¿ÈÕÓÕÎÆÌÓÐÒÆÕÎÒÆÒØÎÓÂÈ¼Ö 
Ì®ÓÊÏØÓÆÍÊÌ®ÌÂÓÂÍ½ÈÆÊÎÂÓÉÖÌÏÒÓ¾ÙÆÊÂÌÑÊÃ®
¢¿ÓÏ¼ÕÖÓÏÑ¿ÓÆÊÎÆÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ¼ÎÂCPOVTÂÈÏÑÐÎÆØÑÐ
ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÉÖÌÂÊÍ½ÑÕÒÆÒÆÑ¿ÒÓÊuÂÆÌÂÓÏÎÓ®ÅÆÖ×ÊÍÊ®ÅÆÖÆØÑÐÒØÎ
ÓÂÅÊÌÂÒÓÊÌ®¼ËÏÅÂ ÏØÓÆÍÊÌ®ÅÆÎÂÎÓÊÒÓ®ÔuÊÒÂÎÓÏÆuÏÑÊÌ¿ÓÉÖ¿ÇÆÍÏÖ
Â¿ÂØÓ¼ÖÓÊÖÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÆÖ¢Ñ×¼ÖÓÏØÆÊÎ¿ÉÒÆÌÂÊÍ®ÎÒÂÑÆeÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ÆÑÕÓÉuÂÓÏÍ¿ÈÊÂk¿ÏØÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÂÂÎÓÐÎÓÂÖÒÆ
ÏÑÊÒu¼ÎÆÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖ ÆÕÇÆÍÏÁÎÓÂÎÂ¿¼ÎÂCPOVTÂÈÏÑÐÎÆØÑÐ ÓÏ
ÏÏ¾ÏÒÓÉÎÏØÒ¾Â½ÓÂÎuÊÂÆÊÌÂÍØuu¼ÎÉ¼ÌÓÕÒÉ²ÂÅÊÌÂÒÓ½ÑÊÂ¿uÕÖÓÉÖ
ÂÂÈ¿ÑÆØÒÂÎÎÂÒØÎÆ×¾ÒÆÊÂØÓ½ÓÉÎÑÂÌÓÊÌ½¢ØÓ½ÓÉ×ÑÏÎÊ®¿uÕÖeËÂÎÂ×ÓÁÉÒÆkÃ®ÙÏÎÓÂÖÆÌÓÕÓÊÌ®ÌÏØ¿ÎÊÂÒÆÆÑÊÏÅÊÌ®ÊÅÊÕÓÊÌÐÎÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÐÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎ¨ÂÊÈÊÂuÊÂÂÌ¿uÉÇÏÑ®ÏÅÉÈ½ÔÉÌÆÒÓÂÅÊÌÂÒÓ½ÑÊÂ
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ðėĆĐĄĆ
8 χρόνια μετά
την άρση του
μονοπωλίου πώλησης των
ΜΗΣΥΦΑ
¢¿ÓÏÒÓÉÎ§ÓÂÍ¾ÂÓÂuÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂÕÍÏÁÎÓÂÊÌÂÊÒÓÂÒÏÁÆÑu®ÑÌÆÓ²ÊÒØuÃÂ¾ÎÆÊÍÏÊ¿Î×Ñ¿ÎÊÂ
uÆÓ®Â¿ÓÉÎ®ÑÒÉÓÏØuÏÎÏÕÍ¾ÏØ
²ÏÔ¼uÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÍ¼ÏÎÇÍ¼ÈÏÎ Í¿ÈÕÓÉÖ
ÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÁÇÆÒÉÖÂÑ¿ÍÂÂØÓ®ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÌ¿uÂÅØÒÌÏÍÆÁÏÎÓÂÊÎÂÅÆ×ÓÏÁÎ
ÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ
½uÆÑÂ ÓÏÓÏ¾Ï¼×ÆÊÅÊÂuÏÑÇÕÔÆ¾ÕÖÆË½Ö
)ÂÅÆÊÏÅ¿ÓÉÒÉÓÉÖÐÍÉÒÉÖ©¦ ³ª¢ÒÆ
®ÍÍÂÒÉuÆ¾ÂÐÍÉÒÉÖ ÂÑÌÆ¾ÎÂØ®Ñ×ÆÊ
ÉÂÑÏØÒ¾ÂÆÎ¿ÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ÏÅ½ÈÉÒÆÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÂÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
ÌÂÊÒÆeÕÎ¾ÆÖ³ÈÆ¾ÂÖkÂÑ¿ÍÂÂØÓ® 
ÆÑ¾ÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÉ×ÐÑÂÅÆÎ
ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÂÎÑ¿ÃÍÉuÂÂ¿ÓÂÒÏÁÆÑ
u®ÑÌÆÓ ÁuÇÕÎÂu®ÍÊÒÓÂuÆÓÉÎÑ¿ÆÅÑÏÓÉÖ¶ÎÕÒÉÖ§ÅÊÏÌÓÉÓÐÎªÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ 
'FEFSGBSNB "OOBSPTB3BDDB ÓÏÓÏØ
¿ÈÌÏØÓÕÎ©¦ ³ª¢ÕÍÏÁÎÓÂÊÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â¤ÊÍ¼ÏÎ ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÂÒÓÂÓÊÒÓÊÌ®
ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÖ*.4 ÓÏÓÏÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÓÕÎ©¦ ³ª¢¼ÈÊÎÂÎÂ¿ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ¼ÎÂÎÓÊu¿ÍÊÖ Â¿ÓÂÂÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊu¿ÍÊÖ Â¿ÓÂÒÏÁÆÑu®ÑÌÆÓ
²ÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÂØÓ®ÌÂÓÂÅÆÊÌÎÁÏØÎ¿ÓÊÏÊÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÓÆÍÊÌ®ÅÆ¾×ÎÏØÎÆÁÎÏÊÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÏÍ¿ÈÏÖÏØÅÊÂÓÉÑ½ÔÉÌÆÂØÓ½
ÉØÆÑÏ×½ÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÂØÓ½ÖÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ Æ¾ÎÂÊÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÓÆÍÊÌ®Â¼ÓØ×ÆÉu®×É
ÈÊÂÓÊÖuÆÊÕu¼ÎÆÖÓÊu¼ÖÒÓÂÆÌÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÉuÆ¾ÂÐÍÉÒÉÖ«Τα ΜΗΣΥΦΑ το
2013 πωλούνταν 14% φθηνότερα στα σούπερ μάρκετ, αλλά η τιμή τους είχε ήδη ανέβει κατά 9,1% μέσα σε 2 χρόνια» ÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊÉ¶ÎÕÒÉÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½
"MUSPDPOTVNP
²ÏÓ¼ÍÏÖÓÏØuÏÎÏÕÍ¾ÏØÆÊÒ½ÈÂÈÆÏØÒÊÂÒÓÊÌ®ÓÉÎ¼ÎÎÏÊÂÓÏØÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ uÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÏÊÂÍØÒ¾ÅÆÖÂÎÆË®ÑÓÉÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¿ÕÖÉÊÓÂÍÊÌ½&TTFSF#FOFTTFSF½
ÉÃÑÆÓÂÎÊÌ½-MPZET ÎÂÑÏÓÆ¾ÎÏØÎeÆÎÃÑÂÒuÐkÑÏÒÇÏÑ¼Ö ÒÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØuÏÊ®ÙÏØÎuÆuÊÌÑ®ÒÏÁÆÑu®ÑÌÆÓÌÂÊÎÂÅÊÂuÏÑÇÕÔÆ¾ÓÆÍÊÌ®¼ÎÂÎ¼ÏÆ¾ÅÏÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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éĘĖėĔĆĐĄĆ
Φαρμακοποιοί
κατ’ οίκον, σε
συνεργασία με τους ιατρούς
²ÏÑ¿ÈÑÂuuÂ).3 )PNF.FEJDJOF3FWJFX Æ¾ÎÂÊuÊÂÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÂÏØ¼×ÆÊËÆÌÊÎ½ÒÆÊÒÓÉÎ¢ØÒÓÑÂÍ¾ÂÌÂÊÆËÏØÒÊÏÅÏÓÆ¾
ÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÎÂÌ®ÎÏØÎuÊÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÏØÂÒÔÆÎ½ 
ÒÓÏÒ¾ÓÊÓÏØ²ÏÑ¿ÈÑÂuuÂÂÆØÔÁÎÆÓÂÊ
ÒÆÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏØÆ¾ÎÂÊÆ¾ÇÏÃÏÊÈÊÂÌÂÌ½
Ó½ÑÉÒÉÓÕÎÊÂÓÑÊÌÐÎÏÅÉÈÊÐÎ½ÈÊÂÌÂÓ®×ÑÉÒÉÇÂÑu®ÌÕÎ½ÒÆÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏØ
¼×ÏØÎÌÍÉÑÏÎÏu½ÒÆÊuÊÂÎ¼ÂÇØÒÊÌ½½
ÎÆØuÂÓÊÌ½ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÏØÎÂÍÍÂÈ¼ÖÒÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÏØÖ¦ÂÑ×½
È¾ÎÆÓÂÊÂ¿ÓÏÎÈÆÎÊÌ¿ÊÂÓÑ¿ÏØÔÂÑ¼ÆÊ
ÎÂÑÏÒÌÂÍ¼ÒÆÊÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÓÏØÎÂÒØuuÆÓ¼×ÆÊÒÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÌÂÊÎÂÆÊÍ¼ËÆÊ¼ÎÂ
ÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ÌÂÔ¿ÓÊu¿ÎÏ
ÏÊÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾¼×ÏØÎÓ¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÆËÏØÒÊÏÅ¿ÓÉÒÉ
¢¿Ó¿ÓÆÏØËÆÌ¾ÎÉÒÆÓÏ ÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÖØ¿ÄÉ¿ÓÊÌ®ÔÆ×Ñ¿ÎÏÆÊÒ®ÈÏÎÓÂÎ
ÒÓÂÎÏÒÏÌÏuÆ¾ÂÆÑ¾ÏØÂÒÔÆÎÆ¾Ö
ÌÂÊu¿ÎÏÓÏÆËÂØÓÐÎÂÌÏÍÏØÔÏÁÒÂÎ
ÂÌÑÊÃÐÖÓÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÉu¼ÎÉÔÆÑÂÆ¾Â
ÓÏØÖ ÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂ¼×ÆÊ½ÅÉÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÒÆÊÂÑÂÌÏÍÏØÔ½ÒÆÊÖÌÂÓÏ¾ÌÏÎ°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÒØuÍÉÑÐÎÆÊ¼ÎÂ
ÆÑÕÓÉuÂÓÏÍ¿ÈÊÏÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÉÔÆÑÂÆ¾Â
ÓÏØÂÒÔÆÎ½ÓÏØÌÂÊÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÓÏØÌÂÊÈÑ®ÇÆÊuÊÂÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÓÏÎÔÆÑ®ÏÎÓÂÊÂÓÑ¿ÓÏØ°ÊÂÓÑ¿ÖÔÂÒØÎÂÎÓ½ÒÆÊ
ÆÌÎ¼ÏØÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÈÊÂÎÂÑÏÃÆ¾ÒÆÓØ×¿Î
ÂÍÍÂÈ¼Ö ÂÎÌÑÊÔÆ¾ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏ
²ÏÑ¿ÈÑÂuuÂÂØÓ¿ÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÉÔÆÓÊÌ½
Æ¾ÅÑÂÒÉÏØ¼×ÆÊÈÊÂÓÏÎÂÒÔÆÎ½ ÆÎÔÂÑÑÁÎÆÊÓÉÎÂÎÓÂÍÍÂÈ½ÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖuÆÓÂËÁÓÕÎÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÐÎØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÃÆÍÓÊÐÎÆÊÓÉÒ×¼ÒÉÂÒÔÆÎ½ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
ÂÑ¿ÍÂÂØÓ® ÓÏÎ©®ÑÓÊÏÓÏØÆËÂÊÓ¾ÂÖÓÉÖÌÂÓ®×ÑÉÒÉÖÏØ¼ÈÊÎÆÂ¿Ì®ÏÊÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÊÊÂÓÑÏÁÖ ÓÏ
ØÏØÑÈÆ¾ÏÆ¼ÍÆËÆÎÂÆÑÊÏÑ¾ÒÆÊÓÏÎÂÑÊÔu¿ÓÕÎÒØuuÆÓÏ×ÐÎÒÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÒÆ
ÂÎ®u½ÎÂ¤ÊÍ¼ÏÎ ¼ÔÆÒÆÕÖ¿ÑÊÏÎÂ
¼×ÏØÎuÆÒÏÍÂÃ½ÒÆÊÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ×Ñ¿ÎÊÂ
ÈÊÂÎÂÒØuuÆÓ¼×ÆÊÏ¾ÅÊÏÖÂÒÔÆÎ½ÖËÂÎ®
ÒÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂ
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ùąĐāąąĞĖĒĐðĞĕĒ

ëĆĐĐĄĆ
Γενόσημα: Συνεχίζεται η
δυναμική τους διείσδυση στην αγορά
²ÉÒÓÊÈu½ÏØÉÂÍÍ¾ÅÂ³ÏØÑÈ¿Ö³ÈÆ¾ÂÖ.BSJTPM5PVSBJOF
ÑÏÒÂÔÆ¾ÎÂÆÎÔÂÑÑÁÎÆÊÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎ 
uÊÂÂÎ®ÍØÒÉÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ4NBSU1IBSNB$POTVMUJOHÂËÊÏÍÏÈÆ¾ÓÉÎÆ¾ÅÑÂÒÉÓÕÎu¼ÓÑÕÎÏØ¼×ÏØÎÍÉÇÔÆ¾ÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ¦uÆÍ¼ÓÉÌÂÓÂÅÆÊÌÎÁÆÊÆ¾ÒÉÖÓÊÖÑÏÏÓÊÌ¼ÖÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎu¼×ÑÊÌÂÊÓÏ
ºÕÖ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÂÎÂÇ¼ÑÆÊÉ³ÏØÑÈ¿Ö«έχει ήδη γίνει σημαντική πρόοδος, αλλά σε ένα μόνο τμήμα της αγοράς
των φαρμάκων και έχουμε καθυστερήσει σε σχέση με τους
γείτονές μας, κυρίως επειδή στη Γαλλία τα ακριβά και τα καινούργια φάρμακα συνταγογραφούνται συχνά»
¦³ÏØÑÈ¿ÖÔÂÑ¼ÆÊÍÏÊ¿Î ÎÂÌÂÓÂÑÓ¾ÒÆÊÒÁÎÓÏuÂ¼ÎÂ
ÍÂ¾ÒÊÏÅÑ®ÒÉÖÈÊÂÎÂÆÎÔÂÑÑÁÎÆÊÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÂØÓÐÎÓÕÎ
ÇÂÑu®ÌÕÎÊÂÓÏÓ¾ÔÆÎÓÂÊÒÆÊÒ×ÁÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂu¼ÓÑÂ
ÑÏÖÂØÓ½ÎÓÉÎÌÂÓÆÁÔØÎÒÉ ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉÅÊÆÁÑØÎÒÉÓÉÖ
Í¾ÒÓÂÖÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎÏØÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÇØÓÊÌ½Ö
ÑÏ¼ÍÆØÒÉÖ½Æ¾ÎÂÊÆÊÒÎÆ¿uÆÎÂ
ÁuÇÕÎÂ®ÎÓÕÖuÆÓÏÎ+FBO.JDIFM1FOZ Ñ¿ÆÅÑÏÓÉÖ
4NBSU1IBSNB$POTVMUJOH ÏØu¿ÍÊÖÑÂÈuÂÓÏÏ¾ÉÒÆuÊÂ
ÂÎ®ÍØÒÉÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎ ÏÊÓÑÆÊÖÌÁÑÊÏÊÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÈÂÍÍÊÌ½ÖÂÈÏÑ®ÖÆ¾ÎÂÊ«το δικαίωμα της αντικατάστασης με την εξίσωση των ορίων ανάμεσα στα πρωτότυπα και τα γενόσημα φάρμακα, η αναθεώρηση του περιθωρίου κέρδους των φαρμακοποιών και ο μηχανισμός της ανταμοιβής υποκατάστασης»©®ÍÊÒÓÂ¿ÕÖÏ
¾ÅÊÏÖÓÏÎ¾ÙÆÊ«μόνο αυτός ο μηχανισμός οδήγησε στην αύξηση της υποκατάστασης από τις 15 στις 20 μονάδες».
®ÎÓÕÖ ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÇÂ¾ÎÆÓÂÊ¿ÓÊÂÏÓÆÍÏÁÎÓÏÎÌÁÑÊÏ
uÏ×Í¿ÂÎ®ÓØËÉÖÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎ ÁuÇÕÎÂ
uÆÓÉÎ¾ÅÊÂuÆÍ¼ÓÉ u¿ÎÏÓÏÆÑ¾ÏØÓÉÖÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÖÈ¾ÎÆÓÂÊÃ®ÒÆÊÅÑÂÒÓÊÌ½ÖÏØÒ¾ÂÖ ÂÑ¿ÍÏÏØÉÑÂÌÓÊÌ½ÂØÓ½Æ¾ÎÂÊØÏ×ÑÆÕÓÊÌ½Â¿ÓÏ ×ÕÑ¾Ö¿uÕÖÎÂ
Ø®Ñ×ÏØÎÌØÑÐÒÆÊÖ½Ì¾ÎÉÓÑÂÈÊÂÓÏØÖÊÂÓÑÏÁÖ«Ο νόμος
“Bertrand” που δημοσιεύθηκε τον Δεκέμβριο του 2011 προβλέπει ότι η υποχρέωση αυτή θα τεθεί σε ισχύ από την 1η Ιανουαρίου 2015, στο σύνολο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων»ÓÏÎ¾ÙÆÊÏ+FBO.JDIFM1FOZ¨ÂÊÒØÎÆ×¾ÙÆÊ«Οι γιατροί θα μπορούν να συμπληρώνουν στη συνταγογράφηση με
δραστική ουσία και το εμπορικό όνομα. Επιπλέον, τα οικονομικά κίνητρα για τους γιατρούς που συνταγογραφούν από τη
λίστα των γενόσημων έχουν ήδη τεθεί σε ισχύ από το 2009».
¦ÅÊÆ¾ÒÅØÒÉÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂ
ÆÎÊÒ×ØÔÆ¾Æ¾ÒÉÖÂ¿ÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÕÎÅÊÂÔ¼ÒÊuÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÌÂÔ¿ÓÊ¼ÎÂÂ¿ÓÂÌÁÑÊÂÆu¿ÅÊÂÏØÓÏÎ¾ÙÏØÎÏÊÈÊÂÓÑÏ¾Æ¾ÎÂÊ¿ÓÊÓÏÇ®ÑuÂÌÏÆ¾ÎÂÊeÂÎÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÓÏk
¤ÊÍ¼ÏÎ Ï+FBO.JDIFM1FOZÆÌÓÊu®¿ÓÊÏÌÁÑÊÏÖÍ¿ÈÏÖ
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ÏØÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÂÑÎÏÁÎÓÂÊÓÉÎÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÒÉuÆÈÆÎ¿ÒÉuÏ Æ¾ÎÂÊÉÂÑÎÉÓÊÌ½ÆÊÌ¿ÎÂÏØ¼×ÆÊÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾ÈÊÂÓÂ
ÈÆÎ¿ÒÉuÂÂ¿ÓÂ©©¤
®ÎÓÕÖ ÒÁuÇÕÎÂuÆuÊÂ¼ÑÆØÎÂÏØÅÊÆË½×ÔÉÓÏÇÔÊÎ¿ÕÑÏÓÏØÈÊÂÍÏÈÂÑÊÂÒu¿ÓÉÖ¤ÔÎÊÌ½Ö¶ÎÕÒÉÖ¤ÂÈÈÆÍuÂÓÊÐÎ³ÈÆ¾ÂÖ ÓÏÓÕÎ®ÍÍÕÎÅ½ÍÕÒÂÎ¼ÓÏÊuÏÊ
ÎÂÂÍÍ®ËÏØÎÓÊÖÒØÎ½ÔÆÊ¼ÖÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÐÎÏÎÓÂÖÈÆÎ¿ÒÉuÂÇ®ÑuÂÌÂ¦¼ÑÆØÎÂÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÆÂÎÓÊÑÏÒÕÆØÓÊÌ¿ÅÆ¾ÈuÂÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÕÎÂÓ¿uÕÎ¢¿ÂØÓÏÁÖÓÏ
Å½ÍÕÒÂÎ¼ÓÏÊuÏÊÎÂÂÑ×¾ÒÏØÎÎÂÌÂÓÂÎÂÍÐÎÏØÎÈÆÎ¿ÒÉuÂ®uÆÒÂ ÆÎÐÓÏÑÏÓÊu®ÎÂÒØÙÉÓ½ÒÆÊÑÐÓÂ
uÆÓÏÎÊÂÓÑ¿ÓÏØ

Οι Γάλλοι λένε όχι στην πώληση των
ΜΗΣΥΦΑ εκτός φαρμακείου
ÆÑ¾ÏØÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂØÏÈÑÂÇ¼ÖÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÆÓÏÅÉuÏÄ½ÇÊÒuÂÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÓÏÇÔÊÎ¿ÕÑÏÓÏØ
Â¿ÓÏÎ*'01 uÆÔ¼uÂ«Θέλω τα φάρμακα να μείνουν στο
φαρμακείο»Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂuÊÂÂÓ½Â¿ÅÆÊËÉ¿ÓÊÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÆ¾ÎÂÊÑÏÒÌÏÍÍÉu¼ÎÏÊÒÓÏÅ¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ¾ÈÏØÑÂÏÊ®ÍÍÏÊÂÈÂÏÁÎÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÏØÖ ÂÍÍ®ÉÈÆÎÊÌ½ÆÊÌ¿ÎÂÈÊÂÓÏÆ®ÈÈÆÍuÂÆ¾ÎÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ u®ÍÍÏÎÍ¿ÈÕ
ÆÍÍÊÏÁÖÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖÈÊÂÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØuÏÑÆ¾ÎÂ
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö¨®ÏÊÂÂ¿ÓÂÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÂ
ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØÑÏ¼ÌØÄÂÎÂ¿ÓÉÎ¼ÑÆØÎÂÆ¾ÎÂÊÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ¿ÓÊÓÏÓÕÎÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÕÎÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊÓÂ¼ËÏÅÂ
ÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØÖÒØÎÅ¼ÏÎÓÂÊuÆÓÉÎÂÑÏ×½ÊÂÓÑÊÌÐÎØÉÑÆÒÊÐÎ ÆÎÐÓÏÅÉÍÐÎÆÊÆ¾ÒÉÖ¿ÓÊÒØ×Î®½ÆÑÊÒÓÂÒÊÂÌ®ÍÂuÃ®ÎÏØÎÇ®ÑuÂÌÂ×ÕÑ¾ÖÎÂ¼×ÏØÎÒØuÃÏØÍÆØÔÆ¾
¼ÎÂÎÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖ¦ÃÂÑÁÓÉÓÂÍÏÊ¿ÎÓÉÖÊÂÓÑÊÌ½Ö
ÒØuÃÏØÍ½ÖÂÑÂu¼ÎÆÊÂÅÁÎÂuÉ ÂÇÏÁu¿ÎÏÓÏÓÕÎ
ÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÕÎÅÉÍÐÎÏØÎÎÂÓÉÎ¼×ÏØÎÍ®ÃÆÊØ¿ÄÉÓÏØÖ 
ÒØ×Î®½ÆÑÊÒÓÂÒÊÂÌ®ÌÂÊÓÏÂÑÂÅ¼×ÆÓÂÊ¿ÓÊÅÆÎ¼×ÆÊ
ÏÓ¼½Ò×ÆÅ¿ÎÏÓ¼ÙÉÓ½ÒÆÊÓÉÈÎÐuÉÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ
°ÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÒØÎÆ×¾ÙÏØÎÎÂÔÆÕÑÏÁÎÓÂÊÂ¿ÓÏØÖÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÆÖÕÖeÆÊÅÊÌÏ¾ÒÓÏÇ®ÑuÂÌÏkÂÇÏÁÆÑ¾ÏØÓÏ
ÈÎÕÑ¾ÙÏØÎ¿ÓÊÂ¿ÓÉÎη§ÂÎÏØÂÑ¾ÏØÆÊÓÑ¼ÆÓÂÊÉ
ÐÍÉÒÉÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿ÅÊÂÅÊÌÓØÂÌÏÁÖÓ¿ÏØÖÏØÒØÎÅ¼ÏÎÓÂÊuÆ¼ÎÂÇØÒÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÑ¿ÍÂÂØÓ®¿uÕÖÉ
ÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÂØÓ½ÅÆÎÂÑÌÆ¾ÈÊÂÎÂÓÏØÖÆ¾ÒÆÊÎÂÂÈÏÑ®ÒÏØÎÇ®ÑuÂÌÂu¼ÒÕÅÊÂÅÊÌÓÁÏØ uÆÓÏÎÂÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊ
ÅÆÔ¼ÍÆÊÎÂÑÏÃÆ¾ÒÆuÊÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÈÊÂÓ¾ÑÏÓÊu®
ÎÂÆÕÇÆÍÉÔÆ¾Â¿ÓÊÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÆÎ¿ÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ²Ï
¿uÕÖÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊÅÆÎÃÑ¾ÒÌÆÊÓÉÎÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÏØÔ¼ÍÆÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊÊÏÒØ×Î®
ÏÊÂÆ¾ÎÂÊ¿uÕÖÉ¤ØÑÕÂÚÌ½ÒÓ®ÒÉÈÊÂ¿ÍÂÂØÓ®
e²ÏÇ®ÑuÂÌÏÅÆÎÆ¾ÎÂÊÑÏÚ¿Î×ÕÑ¾ÖÌÊÎÅÁÎÏØÖk¢ØÓ¿Æ¾ÎÂÊÓÏu½ÎØuÂÏØÒØÎÆ×ÐÖÂÎÂÇ¼ÑÆÊÏ¤ÔÎÊÌ¿Ö ÁÍÍÏÈÏÖ
ªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÂÏÇÁÈÆÊÓÉÎØÏÃ®ÔuÊÒÉÆÎ¿ÖÑÏÚ¿ÎÓÏÖÏØÏÊÅÆØÓÆÑÆÁÏØÒÆÖÆÊÓÐÒÆÊÖÓÏØ
uÏÑÆ¾ÎÂÂÏÃÏÁÎÅÑÂuÂÓÊÌ¼Ö

ùąĐāąąĞĖĒĐðĞĕĒ

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

êĂĐĈĎē

²ÏÅÊÂÌÁÃÆØuÂÈÊÂÓÏØÖÓÆ×ÎÏÌÑ®ÓÆÖÒÓÊÖ£ÑØË¼ÍÍÆÖ
ÍÏÊ¿Î Æ¾ÎÂÊÂÎÓÆÍÊÌ®ÓÂÇ®ÑuÂÌÂÔÂÆËÏuÏÊÕÔÏÁÎuÆ
ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÆØÑÆ¾ÂÖÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉÖ

Και άλλες αντιδράσεις για την πώληση
ΜΗΣΥΦΑ εκτός φαρμακείου
ªØÒÊÌ® ÇÍ¼ÈÏÎÔ¼uÂÒØÎÆ×¾ÙÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÉÐÍÉÒÉÓÕÎ
©¦ ³ª¢ÆÌÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÂuÆÈ®ÍÂÒÏÁÆÑu®ÑÌÆÓ¨ÂÊÏÊÂÎÓÊÅÑ®ÒÆÊÖÌÂÍ®ÌÑÂÓÏÁÎ¢Î®uÆÒÂÒÓÂÌÁÑÊÂÆÊ×ÆÊÑ½uÂÓÂÆ¾ÎÂÊ¿ÓÊÉ®ÑÒÉÓÏØuÏÎÏÕÍ¾ÏØÅÆÎ
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÎÂuÆÊÐÒÆÊÓÊÖÓÊu¼ÖÓÕÎ©¦ ³ª¢ ÏÁÓÆÔÂ
ÂØËÉÔÏÁÎÏÊÕÍ½ÒÆÊÖÓÏØÖ ÌÂÔ¿ÓÊÅÆÎÔÂÂÍÍ®ËÆÊÓÉÎ
Ñ¿ÔÆÒÉÂÈÏÑ®ÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½²ÏÆÓ½ÒÊÏÏÒ¿ÏØ
ÅÂÂÎ®ÓÂÊÂÎ®®ÓÏuÏÒÓÉÂÍÍ¾ÂÈÊÂØÓ½ÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾Â
Æ¾ÎÂÊu¿ÎÏÆØÑÐ ØÎÆÐÖÉ®ÑÒÉÓÏØuÏÎÏÕÍ¾ÏØ
¿×Êu¿ÎÏÅÆÎÔÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÓÉÎÑ¿ÔÆÒÉÂÈÏÑ®Ö ÂÍÍ®
ÔÂÔ¼ÒÆÊÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÕÎÏÍÊÓÐÎÂ¿ÌÂÓ®×ÑÉÒÉÇÂÑu®ÌÕÎ ÁuÇÕÎÂuÆÓÊÖÆÌÓÊu½ÒÆÊÖÓÏØ6/1'
ÔÂÂÆÊÍÉÔÏÁÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿Ô¼ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖÂ¿ÓÉÎ®ÑÒÉÓÏØuÏÎÏÕÍ¾ÏØ
¦³ÏØÑÈ¿Ö³ÈÆ¾ÂÖ®ÎÓÕÖ ÓÏÎ ÆÓ¼uÃÑÉÓÏØÒÆ
Ò×ÆÓÊÌ½ÆÑÐÓÉÒÉÒÆÑÂÅÊÏÇÕÎÊÌ¿ÒÓÂÔu¿Ò×ÆÓÊÌ®uÆ
ÓÉÎ®ÑÒÉÓÏØuÏÎÏÕÍ¾ÏØ Å½ÍÕÎÆuÆÓÂËÁ®ÍÍÕÎ¿ÓÊ
«…το πιο σημαντικό είναι να διασφαλίσουμε ότι τα φάρμακα είναι ασφαλή και ότι οι Γάλλοι θα καταναλώνουν
λιγότερα φάρμακα».

Το 67ο Εθνικό Συνέδριο Φαρμακοποιών
in brief
ÓÉÎ¾ÅÊÂÔÆuÂÓÊÌ½ Ò×ÆÓÊÌ®uÆÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ¿ÕÖÑÏ¼ÌØÄÆÂ¿ÓÏÏ¤ÔÎÊÌ¿ ØÎ¼ÅÑÊÏ
ªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÓÏÎ°ÌÓÐÃÑÊÏ
 ÉÆÊÒÓ½uÉÓÉÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÌÏÎÏu¾ÂÖÔÂÅÐÒÆÊ
Î¼ÂÐÔÉÒÉÒÓÏÎÌÍ®ÅÏ ÂÇÏÁÑÏÒÅ¾ÅÆÊØÆÑÂË¾ÂÒÓÉ
ÅÑ®ÒÉÓÏØ¦ÂË¾ÂÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÏØÑÏÓÆ¾ÎÏÎÓÂÊ
ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂuÏÑÆ¾ÎÂuÆÓÑÉÔÆ¾u¼ÒÕÓÉÖÒ×¼ÒÉÖ
Ì¿ÒÓÏØÖÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÏÖ¦ÆÊÒÓ½uÉÓÉÖÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÌÏÎÏu¾ÂÖÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÎÂÊÓÊÏÍ¿ÈÉÒÉÌ®ÏÊÕÎÆËÆÍ¾ËÆÕÎÒÓÏÎÌÍ®ÅÏÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉÎ¼ÂÂÏÒÓÏÍ½ÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ Ô¼uÂÓÂÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÉÎÏuÏÔÆÒ¾Â½ÂÌ¿uÂÌÂÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂu¼ÓÑÂ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÆuÃÏÍÊÂÒuÐÎÌÂÓ®ÓÉÖÈÑ¾ÉÖÏØ¼×ÏØÎÑÏÃÍÆÇÔÆ¾Â¿ÓÏÒ×¼ÅÊÏÎ¿uÏØÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÌÂÊÂÎÂu¼ÎÆÓÂÊÎÂÄÉÇÊÒÓÆ¾ÒÁÎÓÏuÂ
¶ÎÂÂÌ¿uÉÔ¼uÂÏØÓ¼ÔÉÌÆÒÓÏ ØÎ¼ÅÑÊÏ½ÓÂÎÌÂÊÏÆÌuÏÎÓÆÑÎÊÒu¿ÖÓÏØÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ¦
³ÏØÑÈ¿Ö³ÈÆ¾ÂÖÆË½ÈÉÒÆ¿ÓÊÒÓ¿×ÏÖÓÉÖÆ¾ÎÂÊÎÂÂÌÏÍÏØÔ½ÒÆÊÓÏÎÆÌuÏÎÓÆÑÎÊÒu¿ÒÓÏÎÏÏ¾ÏÆÎÓ®ÒÒÏÎÓÂÊÉÆË¼ÍÊËÉÓÏØÓÑ¿ÏØÂuÏÊÃ½Ö ÉÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÏØÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌÏÁÑ¿ÍÏØ ÉÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÐÍÉÒÉÖÓÕÎ©¦ ³ª¢ÒÓÏ
ÅÊÂÅ¾ÌÓØÏÌÂÊÉÐÍÉÒÉÓÕÎÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÐÎÂÎ®ÓÆu®×ÊÏ

Μια καμπάνια για
τα διανυκτερεύοντα
φαρμακεία
©ÆÒÌÏ¿ÎÂÂØË½ÒÏØÎÓÏÎÒÆÃÂÒu¿ÓÕÎÏÍÊÓÐÎ
ÈÊÂÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÕÎÅÊÂÎØÌÓÆÑÆØ¿ÎÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ Â¿ÓÊÖ ÆÓÆuÃÑ¾ÏØÉ¶ÎÕÒÉªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ£ÆÍÈ¾ÏØÓÑ¼×ÆÊuÊÂÌÂu®ÎÊÂuÆÓÏÒÍ¿ÈÌÂÎ«Τη νύχτα οι φαρμακοποιοί που διανυκτερεύουν είναι στη διάθεσή σας για να ανταποκριθούν σε
κάθε επείγουσα ανάγκη φαρμάκων».¦ÌÂu®ÎÊÂ
ÂØÓ½ÑÏÌ®ÍÆÒÆÂ¾ÒÔÉÒÉÒÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ 
ÌÂÔ¿ÓÊ¼ÇÆÑÆËÂÎ®ÒÓÏÑÏÒÌ½ÎÊÏÓÂÌÁÑÊÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÓÕÎÅÊÂÎØÌÓÆÑÆØ¿ÎÓÕÎ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÓÏÔ¼uÂÓÉÖÆÆ¾ÈÏØÒÂÖ
ÂÎ®ÈÌÉÖ½ÏÊÂuÏÊÃ¼ÖÓÏØÖ
¢¿ÓÉÎÉ§ÂÎÏØÂÑ¾ÏØÔÂÓÆÔÆ¾ÒÆÊÒ×ÁÉ
ÆÎÂÑu¿ÎÊÒÉÓÏØÕÑÂÑ¾ÏØÂ¿ÓÊÖÓÏÑÕ¾u¼×ÑÊ
ÓÊÖÓÉÖÆÏu¼ÎÉÖ
®ÎÓÕÖ ÈÊÂÎÂÃÆÍÓÊÕÔÏÁÎÂÌ¿uÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÏÊ
ÂÑÆ×¿uÆÎÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ É¶ÎÕÒÉªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ£ÆÍÈ¾ÏØÂÎÂÌÏÊÎÐÎÆÊuÊÂÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÏØÖ
ÊÂÓÑÏÁÖ ÈÊÂÌÂÍÁÓÆÑÏÒØÎÓÏÎÊÒu¿uÆÓÏÅÊÌ¿ÓÏØÖ
ÒÁÒÓÉuÂÆÇÉuÆÑÊÐÎÌÂÊuÆÓÊÖÅÉu¿ÒÊÆÖÂÑ×¼Ö 
uÆÒÓ¿×ÏÎÂÆËÆÓ®ÒÏØÎÓÉÎÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÎÂÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÂÊÓÏÌÏÊÎ¿Â¿ÓÏÎuÏÎÂÅÊÌ¿ÆØÑÕÂÚÌ¿
ÂÑÊÔu¿ÈÊÂuÉÆÆ¾ÈÏØÒÂÊÂÓÑÊÌ½ÃÏ½ÔÆÊÂ

õêöîðìüìøòûçöçïøìöî÷øîïòøôùõöôýôòøô÷
HEXALEN(Hexetidine)
êñõôöîïìôòôñç÷îçøôùúçöñçïêùøîïôùõöôýôòøô÷HEXALEN®
õôîôøîïìïçîõô÷ôøîïì÷ùòíê÷ìĔĈćĒĄĔĕČčÿĔĖĔĕĄĕČčÿHexetidine 0.2% w/v
Hexetidine: C21 H45 N3
1.3 - bis (2-ethylhexyl) hexahydro-5-methyl-5-pyrimidinamine
3. úçöñçïôøêûòîïìñôöúì÷ĕđĄĕČčĝĈčďĀėĚĄ
çďĕĈďćĈĂĐĈČēòĄĊĘđĒĊĆĈĂĕĄČĔĈĄČćČÿĊĎČčĂĄēčÿĕĚĕĚďĈĕğď
4.4 îćČĄĂĕĈĒĈēõĒđĈČćđđČāĔĈČēčĄČîćČĄĂĕĈĒĈēõĒđėĖĎÿĐĈČēčĄĕÿĕĊĘĒāĔĊ
òĄĊĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČĆČĄĄčĒđĘĒĝďČĄċĈĒĄĈĂĄĆČĄĕĂđĒĈĂďĄćČĄĕĄĒÿĐĈČĕĊďČĔđĒĒđĂĄĕĊēĘĎĚĒĂćĄēĕĊēĔĕđĄĕČčāēčđČĎĝĕĊĕĄē
òĄĘđĒĊĆĈĂĕĄČĈĒđĔđĘāĔĈĄČćČÿćČĝĕČĖÿĒĘĈČčĂďćĖďđēĈėÿďČĔĊēĎĄĒĖĆĆđĔĄĔđĞ
đĖđĒĈĂĆĈďČčÿďĄĒđčĎĊċĈĂĄĝĕĊďĕđČčāĘĒāĔĊĈčďĈėĚÿĕĚďĖĝĂĈĔĊčĄċğē
čĄČĎĝĆĚĕĊēĞĄĒĐĊēĕđĖČďċĈĎĄĂđĖ
÷ĈĈĒĂĕĚĔĊĄĒĄĕĈČďĝĈďĚďĔĖĕĚÿĕĚďĆČĄĈĒČĔĔĝĕĈĒĈēĄĝĊĀĒĈēĈāĘĚĒĂēĖĒĈĕĝċĄĒĀĈČďĄĈĄďĈčĕČÿĕĄČĊčĄĕÿĔĕĄĔĊčĄČďĄĈČĎĀĆĈĕĄČĊčĄĕÿĎĎĊĎĊċĈĒĄĈĂĄ
ĈďĒĀĈČďĄčĄĕĄĂďĈĕĄČ
çďĈČċĞĊĕĈēĈďĀĒĆĈČĈē
øđėÿĒĄčđĈĂďĄČĆĈďČčÿđĎĞčĄĎÿĄďĈčĕĝĈČčĒāČċĄďĝĕĊĕĄĒĝčĎĊĔĊēĈĒĈċČĔđĞ
āĈĖĄČĔċĊĕđđĂĊĔĊē
÷ĈĈĒČčđĞēĄĔċĈďĈĂēĀĘĈČĄĒđĖĔČĄĔċĈĂāČđēĈĒĈċČĔĝēĕĊēĆĎğĔĔĄēčĄČĕĚďČĔĕğď
ĕđĖĔĕĝĄĕđēÞĎĎĈēđĎĞĔÿďČĈēĄďĈČċĞĊĕĈēĈďĀĒĆĈČĈēĈĂďĄČĄĒđćČčāĄďĄČĔċĊĔĂĄ
čĄČĄĎĎđĂĚĔĊĕĊēĆĈĞĔĊē
ïÿĕđĘđēĕĊēÿćĈČĄēčĖčĎđėđĒĂĄē
-RKQVRQ -RKQVRQ&RQVXPHUçê
çČĆČĄĎĈĂĄē êČćĄĞĒđĖñĄĒđĞĔČ
øĊĎ
õĈĒĄČĕĀĒĚĎĊĒđėđĒĂĈēĕĊēõĈĒĂĎĊęĊēûĄĒĄčĕĊĒČĔĕČčğďĕđĖõĒđěĝďĕđēćČĄĕĂċĈďĕĄČĄĝ
ĕđďčÿĕđĘđÿćĈČĄēčĖčĎđėđĒĂĄēčĄĕĝČďĄČĕāĄĕđē
ĈďĄĄČĕĈĂĕĄČČĄĕĒČčāĔĖďĕĄĆā
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ñėĄċēđėĆĕėēóìòòöô
ĄďėĘĆęĆĔĆďĊĄĜđ
ìėĆĎĔĊĄĊĕęĆĔĆďĊĄĜđ
ùûôìøëéùðìù¡



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

¢ª§¤±©¢

²ÏÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿uÏÎÓ¼ÍÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÂÍÍ®ÙÆÊ
ÌÂÊÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÅÆÎ¼×ÏØÎ®ÍÍÉÆÊÍÏÈ½Â¿
ÓÏÎÂÆÂÎÆËÆÓ®ÒÏØÎÓÊÖÅÏu¼ÖÓÏØÖ
²ÉÒÓÊÈu½ÏØ¿ÍÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÅÆÎ¼×ÏØÎÓÂ
ÏÊÌÏÎÏuÊÌ®u¼ÒÂÌÂÊÓÏÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÂÎÔÑÐÊÎÏ
ÅØÎÂuÊÌ¿ ÈÊÂ ÎÂ ÑÏÒÇ¼ÑÏØÎ ÓÊÖ ÒÕÒÓ¼Ö
ØÉÑÆÒ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÓÏØu®ÑÌÆÓÊÎÈÌ
ÈÊÂÎÂÆ¾ÎÂÊÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ® ÏÊÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖuÆÓÂËÁ
ÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÍ¼ÏÎÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖ

ø

ÓÏÎ×Ñ¿ÎÏÌÂÊÒÆÍ¾ÈÏÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÏÇ®ÑuÂÌÏÏØÂÏÙÉuÊÐÎÆÓÂÊÂ¿ÓÂÓÂuÆ¾Â ÒÆÏÍÍ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â
ÅÆÎÔÂÌÂÍÁÓÆÊÏÁÓÆÓÂÈÆÎÊÌ®ÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ®¼ËÏÅÂÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ

¨ÂÎÆ¾ÖÅÆÎÂuÇÊÃ®ÍÍÆÊ¿ÓÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÈÎÐÑÊÒÆ×ÑØÒ¼ÖÆÏ×¼ÖÑÊÎuÆÑÊÌ®×Ñ¿ÎÊÂ
ºuÕÖÉÒØÎÆ×ÊÙ¿uÆÎÉÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ
uÆ¾ÕÒÉÓÏØÓÙ¾ÑÏØ Í¿ÈÕÓÕÎÌØÃÆÑÎÉÓÊÌÐÎu¼ÓÑÕÎÆËÏÑÔÏÍÏÈÊÒuÏÁÓÕÎÅÂÂÎÐÎÒÓÉÎØÈÆ¾Â ÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÖÅÁÎÂuÉÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÌÂÊÉÑ¿ÒÇÂÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØÏÒÏÒÓÏÁÌ¼ÑÅÏØÖ
ÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂ Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÏ
ÅÆÅÏu¼ÎÏÒ½uÆÑÂ ×ÆÅ¿ÎÓÂuÊÒ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÒÓÏÌ¿ÌÌÊÎÏÌÂÊ®Ñ×ÊÒÂÎÎÂ
ÌÍÆ¾ÎÏØÎÂÑÌÆÓ®²ÏÆ®ÈÈÆÍuÂÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆuÊÂÌÑ¾ÒÊuÉÌÂÊÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÌÂu½
ÅÊÂÎÁÏÎÓÂÖÓÏÓ¼ÍÏÖÆÎ¿ÖÌÁÌÍÏØ ÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÖÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÓ®¼ÎÂ
uÆÈ®ÍÏu¼ÑÏÖÂÑÏÆÓÏ¾uÂÒÓÏØÖÎÂÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÏÁÎÓÉÎ¼ÂÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÑÂÈu®ÓÕÎ
ÆÎÈ¾ÎÆÓÂÊ¿uÕÖÎÂÂÑÂu¼ÎÏØuÆÑÏÒÌÏÍÍÉu¼ÎÏÊÒÆ¼ÎÂÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿uÏÎÓ¼ÍÏ
ÓÏØÂÑÆÍÔ¿ÎÓÏÖÏØÅÆÎØ®Ñ×ÆÊÍ¼ÏÎÒ½uÆÑÂ
ÆÎuÏÑÏÁuÆÎÂ¼×ÏØuÆÂØÓÂ®ÓÆÖ¿ÓÊ
ÓÏÇ®ÑuÂÌÏÔÂÆ¾ÎÂÊÉÈ½Ì¼ÑÅÏØÖÌÂÊ
ÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ ¿ÓÂÎÉÅÉu¿ÒÊÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉÌÂÓÂÌÑÉuÎ¾ÙÆÓÂÊ×Ñ¿ÎÏuÆ

©ÑÏÒÓ®ÒÆuÊÂuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ½ÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÖ ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö¼×ÆÊÂÎ®ÈÌÉuÊÂÖeÔÆÑÂÆ¾ÂÖÒÏÌk
°ÑÏÃÍÉuÂÓÊÒu¿ÖÍÏÊ¿ÎÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊuÆÅÊÂÁÈÆÊÂÌÂÊÑÆÂÍÊÒu¿
Æ¼ÎÂÓ¼ÓÏÊÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÏÊÍÁÒÆÊÖÈÊÂÓÂ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÅÆÎ¼×ÏØÎÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÆ¾ÎÂÊÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ®ÌÂÊÌÆÑÅÏÇ¿ÑÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊ®ÍÍÆÖÂÑ®ÏÊÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖ¢ØÓ¿ÓÏuÏÎÓ¼ÍÏÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÒÆ¿ÍÆÖ
ÓÊÖÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆÂÑ¿uÏÊÆÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÂÎÅÆÎÔ¼ÍÏØÎÎÂ
ÏÅÉÈÉÔÏÁÎÒÊÈ®ÒÊÈ®Æ¾ÓÆÒÓÏÎÂÏØÍ½ÒÏØÎÓÂuÆÑ¾ÅÊ®ÓÏØÖ Æ¾ÓÆÎÂÌÍÆ¾ÒÏØÎ
²ÏÎÂÆÎÓÂ×ÔÆ¾Ì®ÏÊÏÖÒÆ¼ÎÂÅ¾ÌÓØÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ½ÎÂÒØÎÆÑÈÂÒÓÆ¾Ø¿uÏÑÇ½ÒØÒÓ¼ÈÂÒÉÖ½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÅÆÎÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÈ¾ÎÆÓÂÊØ®ÍÍÉÍÏÖ
Ì®ÏÊÏØÌÂÊ×®ÎÆÊÓÉÎÂÎÆËÂÑÓÉÒ¾ÂÓÏØ
¢ÎÓ¾ÔÆÓÂÂÂÎÓ®ÒÆuÊÂÂÎ®ÈÌÉÓÏØÆÍ®ÓÉÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÈÊÂÌÂÍÁÓÆÑÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ  ÂÌÏÍÏØÔÐÎÓÂÖ ÓÊÖ ÌÏÊÎÕÎÊÌÏÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¼ÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖÓÏØÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖ ÏØÂÂÊÓÏÁÎÍ¼ÏÎÒÏÃÂÑ¼Ö
ÆÆÎÅÁÒÆÊÖÒÆ×ÐÑÏØÖ ×Ñ¿ÎÏ ÂÎÔÑÐÊÎÏÅØÎÂuÊÌ¿ ÆuÏÑÆÁuÂÓÂ ÆÈÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÆËÏÍÊÒuÏÁÖl

το αφιέρωμα αυτό θα πάρουμε γνώμες ειδικών σε
τέτοιου είδους συνεργασίες, με στόχο να προσφέρουμε στους αναγνώστες μας ένα πλήρη χάρτη επιλογών.
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ĄďėĘĆùĘđĊĔĈĆĖĄĊĕìėĆĎĔĄĊĕëĎĆėĄ
÷ēĎĊĕēĎĔēĞēčĂĖĊĎĕ
°ÊÆËÆÍ¾ËÆÊÖÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ uÏÑÆ¾ÎÂÂÊÇÎÊÅ¾ÂÒÂÎ
Ì®ÏÊÏØÖÂ¿ÓÏØÖÒØuuÆÓ¼×ÏÎÓÆÖÓÏØÌÍ®ÅÏØ ÕÒÓ¿ÒÏÅÉuÊÏÁÑÈÉÒÂÎ¼ÎÂÎ¼ÏÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿
uÏÎÓ¼ÍÏ ÏØÆÎÐÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂ¼×ÆÊÆÊÓÆ¾ÎÆÊÓÊÖÒØÎÔ½ÌÆÖ
ÌÂÓÂÌÆÑuÂÓÊÒuÏÁÓÏØ Â¿ÓÉÎ
®ÍÍÉ ¼×ÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÓÏÎÌÍ®ÅÏu¼ÒÕÆÁÒÓÏ×ÕÎÒØÎÆÑÈÂÒÊÐÎ ÒØÒÓÆÈ®ÒÆÕÎÌÂÊÅÊÌÓÁÕÎ
¦Î¼ÂÆÏ×½ËÆÑÏÃ®ÍÆÊuÆÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö¿×Êu¿ÎÏuÆÊÕu¼ÎÉÖ
ÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÖÅÁÎÂuÉÖÂÍÍ®ÌÂÊ
uÆÈÂÍÁÓÆÑÕÎÂÂÊÓ½ÒÆÕÎ ÆÊÍÏÈÐÎÌÂÊÂÎÂÈÌÐÎ ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖ¼ÓÒÊÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÈÊÂÎ¼ÏØÖ×ÐÑÏØÖ ÆËÏÍÊÒuÏÁÖ ÆËÆÊÅÊÌÆÁÒÆÊÖ ØÉÑÆÒ¾ÆÖÌÂÊÑÏÚ¿ÎÓÂ
Από την ατομική διαχείριση της
επιχείρησης του φαρμακείου
στην αναζήτηση νέων συνεργασιών.
°ÊÃÂÒÊÌ¼ÖÑÏÛÏÔ¼ÒÆÊÖÑÊÎ
Â¿ÓÉÎÂ¿ÇÂÒÉÈÊÂu¾ÂÒØÎÆÑÈÂÒ¾Â ÒØÒÓ¼ÈÂÒÉ½ÒØuuÆÓÏ×½
ÒÆÅ¾ÌÓØÏ ÆÅÑ®ÙÏÎÓÂÊÒÆÓÑÆ¾Ö
ÃÂÒÊÌÏÁÖ®ËÏÎÆÖ
 ÌÏÊÎ½ÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂuÆÓÂËÁ
ÓÕÎÒØuuÆÓÆ×¿ÎÓÕÎÒØÎÆÑÈÂÓÐÎ 
 ÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÌÂÊ
 ÏÑÔ½ÆÊÍÏÈ½ÓÏØÒÉuÆ¾ÏØ
MPDBUJPO ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¦ÌÏÊÎ½ÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÆ¾ÎÂÊÏÔÆuÆÍÊÐÅÉÖÍ¾ÔÏÖÒÆuÊÂÒØÎÆÑÈÂÒ¾Â 
Â¿ÂØÓ½ÉÈ®ÙÏØÎÉÂÎÓÂÍÍÂÈ½
ÊÅÆÐÎ ÈÎÐÒÉÖÌÂÊÎ¼ÕÎÓ®ÒÆÕÎÏØÔÂÃÆÍÓÊÐÒÏØÎÓÊÖÅÆËÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÔÂÅÐÒÏØÎÓÉÎÂÎÂ-

ÈÌÂ¾ÂÐÔÉÒÉÈÊÂÒØÎÆ×½ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÌÂÊÂÎÓÂ¿ÌÑÊÒÉÒÓÊÖÒØÎÆ×¿uÆÎÆÖÂÍÍÂÈ¼ÖÓÏØÌÍ®ÅÏØ
ÆuÊÂÒØÎÆ×ÐÖÆËÆÍÊÒÒ¿uÆÎÉ
ÌÂÊuÆÈ®ÍÏØÆÁÑÏØÖÍ¼ÏÎÂÈÏÑ®ÉÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊ
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉ ÉÏÏ¾Â
ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÂÎ®ÓØËÉØÆÑÂË¾ÂÖÌÂÊÊÒÓ¿ÓÉÓÂÓÕÎÆÍÂÓÐÎ
¦ÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÅÆÎÂÏÓÆÍÆ¾Í¼ÏÎÓÉ
u¿ÎÉ ÍÁÒÉ ÂÎ ÌÂÊ ÂÑÂu¼ÎÆÊ®ÎÓÂuÊÂÊÒ×ØÑ½ÅÊÂÇÏÑ®
¢ÎÓ¾ÔÆÓÂÏÊÎ¼ÆÖÌÂÊÆËÆÍÊÈu¼ÎÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÂØÓ¼ÖÏØ
ÔÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊ½ÒÏØÎÓÏÎ×ÐÑÏ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÆËØÉÑÆÓÐÎÓÂÖÓÊÖÎ¼ÆÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½¦Æ¼ÎÅØÒÉÒÆØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖuÏÑÆ¾
ÎÂÃÑÆÊÌÂÊÆÌÓ¿ÖÓÏØ×ÐÑÏØÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÔÂÑÏÒÔ¼ÒÏØÎÒ¾ÈÏØÑÂÂË¾Â ÕÒÓ¿ÒÏÉØÆÑÂË¾ÂÓÏØÒÉuÆ¾ÏØÔÂÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾u¼ÒÕÓÉÖÂÑÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÖÓÉÖ
Ò×¼ÒÉÖuÆÓÂËÁÒØuÃÏØÍ½ÖÌÂÊ
ÑÏÚ¿ÎÓÏÖ
¢ØÓ½ÉÒ×¼ÒÉuÏÑÆ¾ÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÂ¿u¿ÎÉÓÉÖuÊÂ
ÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉØÉÑÆÒ¾Â ÏØ
ÇÂÎÓ®ÙÆÊÂÍ½ÂÍÍ®ÂÑÂu¼ÎÆÊ
¾ÒÕÖÓÏÊÏÅÁÒÌÏÍÏÆ¾ÓÆØÈuÂÒÓÏÎÌÍ®ÅÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
²ÏÒÉuÆ¾Ï MPDBUJPO ÔÂÂ¾ËÆÊ
ÌÂÔÏÑÊÒÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÒÓÉÎÆÊÓØ×¾ÂÆÎ¿ÖÎ¼ÏØÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌÏÁ
ÆÈ×ÆÊÑ½uÂÓÏÖ¢ÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖÑÏÈ Ñ u Ö
Ñ
Ö Ñ

¢¿ÓÏÎΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ Οικονομολόγο, Σύμβουλο επιχειρήσεων
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ÛÏÔ¼ÒÆÊÖÈÊÂÓÉÒÕÒÓ½ÆÊÍÏÈ½ÓÏØÒÉuÆ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÉÆÁÌÏÍÉ
Ñ¿ÒÃÂÒÉÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÒÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÉÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÉÖ
ÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÒÆÌÆÎÓÑÊÌ¿ÒÉuÆ¾ÏÓÉÖ¿ÍÉÖÒØÎÏÊÌ¾ÂÖÌÂÊ
uÆ¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿ÎÆØÌÏÍ¿ÓÆÑÉ
ÒÓ®ÔuÆØÒÉ
¦ÒÕÒÓ½ÆÊÍÏÈ½ÓÏØÒÉuÆ¾ÏØ
ÑÏÛÏÔ¼ÓÆÊuÆÍ¼ÓÉÌÂÊÌÂÓ¿ÊÎÆÊÍÏÈ½ÓÏØÌÏÊÎÏÁÒÓ¿×ÏØ
UBSHFUHSPVQ ÏØÔÂÆÊÍ¼ËÏØuÆÎÂÌÂÍÁÄÏØuÆ²ÏÌÏÊÎ¿ÒÓ¿×ÏÖÏØÂÆØÔØÎ¿uÂÒÓÆ
Æ¾ÎÂÊÉÂ®ÎÓÉÒÉÒÓÉÎÆÑÐÓÉÒÉÓÏØeÕÖkÌÂÊe¿ÒÏkuÂÌÑÊ®uÏÑÏÁuÆÎÂ®uÆ
Βασικό ρόλο σε οποιαδήποτε
μορφή συνεργασίας παίζει η
κατανόηση του «ένα και ένα δεν
κάνει ποτέ δύο»!
ÆÎÂÔÑÏ¾ÙÏØuÆÓÂ¼ÒÏÅÂÓÕÎ
ÒØÎÆÑÈÂÓÐÎÒØÎÆÓÂ¾ÑÕÎ ÂÍÍ®
ÅÉuÊÏØÑÈÏÁuÆØÆÑÂË¾ÆÖu¼ÒÕ
ÓÉÖÂÑÏ×½ÖÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎ
ÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌÐÎØÉÑÆÒÊÐÎ
¢ØÓ¿ÖÆ¾ÎÂÊÏÓÑ¿ÏÖÏØuÂÖ
ÌÂÔÊÒÓ®uÂÌÑÏÑ¿ÔÆÒuÂÃÊÐÒÊuÏØÖ.
ÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉÉuÆÍ¼ÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÖÏØÔÂÆÎÓ®ÒÒÆÓÂÊ
ÒÆ¼ÎÂÒØÎÏÍÊÌ¿#VTJOFTT1MBO 
ÌÑ¾ÎÆÓÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÈÊÂÓÉÎÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÓÏØuÆÈ¼ÔÏØÖÓÉÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ½ÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÖ
ÌÂÊÓÏØÑ¾ÒÌÏØ
ÑÏÓÆ¾ÎÆÓÂÊÍÏÊ¿ÎÎÂÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÏÃÂÑ®Ø¿ÄÉÉÒØuÃÏØÍ½ÆÊÅÊÌÏÁ

¢ª§¤±©¢

îĉČĎēĘĔĈĄĆĊėĆĎĔĊĎġđęĆĔĆďĊĄĜđ
Όσο θα μειώνεται η φαρμακευτική δαπάνη, θα αυξάνεται ο ανταγωνισμός στα
φαρμακεία. Αυτός είναι ο
κανόνας!
Θεωρώ επίσης, ότι θα είναι
μεγαλύτερη η μετακίνηση
τζίρου μεταξύ των φαρμακείων, απ’ ότι η διαρροή του
προς τα Super-Markets και
τα πολυκαταστήματα.
©¾ÂÆÓÂÊÑÆ¾ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÂÊÂ¿
φαρμακοποιούς που δραστηριοποιούνται στο
ίδιο δημοτικό διαμέρισμα, με όραμα να δημιουργήσουν σε τοπικό επίπεδο μία πιο δυναμική επιχειρηματική οντότητα για να αντιμετωπίσουν τον
σημερινό αλλά και τον αυριανό ανταγωνισμό.
²ÂÏÇ¼ÍÉÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÏÍÍ®ÌÂÊ®uÆÒÂ
¤ÎÅÆÊÌÓÊÌ®ÂÎÂÇ¼ÑÕ
i οικονομίες κλίμακας στα λειτουργικά έξοδα
i μεγαλύτερες εκπτώσεις από τους προμηθευτές
i προωθητικές ενέργειες με συμμετοχή των
προμηθευτών ανάλογα το sell-out
i καλύτερη οργάνωση - διαχείριση
²ÂÏÇ¼ÍÉÂØÓ® ÓÉÖÆÊÓÑ¼ÏØÎÎÂÅÊÆÌÅÊÌ½ÒÆÊ
μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και παράλληλα να
αυξήσει την κερδοφορία της.
²ÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÃ¼ÃÂÊÂ ÅÆÍÁÎÏÎÓÂÊ®ÂËuÆÓÉÎ
¾ÅÑØÒ½ÓÉÖ¤¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÅÊÂÑÌ½ÖÂÈÐÎÂÖ ¿ÕÖ
άλλωστε ισχύει για όλες τις επιχειρήσεις.
©ÆÈ®ÍÏÓÉÖ¿ÍÏÒÓÏÎÂÈÐÎÂÂØÓ¿Î Æ¾ÎÂÊÏÒÁÈχρονος τρόπος διαχείρισης, ο οποίος απέχει πολύ
από τον τρόπο που λειτουργούν τα περισσότερα
φαρμακεία σήμερα.
Για να επιτύχει όμως το εγχείρημα, χρειάζεται
ÌÂÊÌ®ÓÊÂÌ¿uÂÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿
την Επιχειρηματική ευελιξία. Δηλαδή να μπορεί να μεταφέρει, να κλείσει ή ν ‘ανοίξει φαρμακείο, ανάλογα με τη στρατηγική της και τις τρέχουσες συνθήκες της τοπικής αγοράς που δραστηριοποιείται.
Αυτή είναι και η μεγάλη διαφορά σε σύγκριση με
τη συμμετοχή ενός φαρμακείου σε δίκτυο φαρμακείων ή ακόμα και με την ίδρυση ενός τοπικού
ÅÊÌÓÁÏØ²ÂÅ¾ÌÓØÂuÏÑÏÁÎÎÂÆÎÊÒ×ÁÒÏØÎÒÆ
¼ÎÂÃÂÔu¿ÓÉÎÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÆÎ¿ÖÇÂÑuÂκείου, αλλά στις περισσότερες περιπτώσεις δεν
αρκεί για να ανταγωνιστούν τους «μεγάλους».
¤¾ÒÉÖÉÊÔÂÎ½¾ÅÑØÒÉ¢ÍØÒ¾ÅÕÎªÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ 

ÔÂÃÑÆÊÒÆÍÆÏÎÆÌÓÊÌ¿ÓÆÑÉÔ¼ÒÉÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØσης τις εταιρείες φαρμακείων, οι οποίες «ελέγχουν» την περιοχή τους, απ’ ότι ένα μεμονωμένο φαρμακείο ή μέλος ενός δικτύου.
¤¾ÎÂÊÒÆ¿ÍÏØÖÈÎÕÒÓ¿ ¿ÓÊÆËÂÌÏÍÏØÔÆ¾Ò½uÆρα να υπάρχει νομικό «κενό» στην ίδρυση εταιÑÆÊÐÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ²ÏÏÍØÎÏuÏÒ×¼ÅÊÏ ÂÎÓ¾
να διευκολύνει προς αυτήν την κατεύθυνση, η
οποία θα έδινε μεγάλη διέξοδο στην αγορά, επιτρέπει στους ισχυρούς να γίνουν ακόμα ισχυρόÓÆÑÏÊ²ÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂeÆÓÂÊÑÊÌ®Ò×½uÂÓÂkÏØ
έχουν δημιουργηθεί σε πολλές περιοχές της χώρας, λειτουργούν υπό το καθεστώς ενός ιδιωτικού συμφωνητικού, το οποίο καθορίζει τη μεταξύ τους σχέση. Παρόλα αυτά οι εταιρικές μερίδες των φαρμακοποιών είναι διασφαλισμένες,
διότι αφενός μεν παραμένουν οι φαρμακοποιοί
κάτοχοι της πολύτιμης άδειας τους, αφετέρου
δε η επιτρεπόμενη από τη νομοθεσία συμμεÓÏ×½Ì®ÔÆÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÆÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÕÖ
αδειούχος και ως μέτοχος), ισοδυναμεί με την
αξία του ποσοστού του στη συνολική εταιρεία.
¤Ë¿ÒÕÎÈÎÕÑ¾ÙÕ ÒÏÃÂÑ®ÑÏÃÍ½uÂÓÂÒØνεργασίας δεν προέκυψαν στις εταιρείες αυτές.
Ο λόγος είναι πολύ απλός. Όσες διαφορές ή διαφωνίες και εάν έχουν, το εγχείρημα της εταιρείας αποδίδει καρπούς σε όλους. Οι διαφωνίες είναι σημαντικό συστατικό της επιτυχίας, διότι μέσα από την τεκμηρίωση των διαφορετικών
απόψεων, προκύπτουν οι σωστές αποφάσεις
για το κοινό τους όφελος.
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÒÆÅÊ®ÇÏÑÆÖÆÑÊÏ×¼Ö ÅÊÆρευνούν οι φαρμακοποιοί το ενδεχόμενο σύσταÒÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎºÍÏÊÂÎÓÊÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊÓÉÎÂÎÂÈÌÂÊ¿ÓÉÓ®ÓÉÖÌÂÊÓÂÏÇ¼ÍÉÓÉÖ¤ÁÍÏÈÂÃ¼ÃÂÊÂ ÉÌØÑÊ¿ÓÆÑÉÂÎÉÒØ×¾ÂÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÏ
τρόπος διαχείρισης της νέας εταιρείας. Η σωστή
διαχείριση είναι το κλειδί της επιτυχίας. Η εμπειÑ¾ÂÓÆ×ÎÏÈÎÕÒ¾Â ÒÆ¼ÎÂÃÂÔu¿uÏÑÆ¾ÎÂÂÎÓÍÉθεί από τους συναδέλφους τους που μετέχουν
σε εταιρείες. Θα χρειαστεί όμως και η συνδροu½ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎÆËÕÓÆÑÊÌÐÎÒØuÃÏÁÍÕÎ
Κάποιοι φαρμακοποιοί εξακολουθούν να διστάζουν να «αποχωριστούν» την απόλυτη ανεξαρτησία τους και να συμμετάσχουν σε μία εταιρεία
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¤¾ÎÂÊ¾ÒÕÖÓÏÅØÒÌÏÍ¿ÓÆÑÏÃ½uÂ
ÏØÌÂÍÏÁÎÓÂÊÎÂ®ÑÏØÎ¤ÌÆ¾ÎÏÊÏØÔÆÕÑÏÁÎ
ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους, απέναντι στο σημερινό αλλά κυρίως στον αυριανό

Από τον ΕΥΑΓΓΕΛΟ ΠΑΙΔΟΥΣΗ,
Σύμβουλο Επιχειρήσεων - Δ/ντη της Pharmacy’s Added Value

ανταγωνισμό, καλά κάνουν.
Για όλους τους υπόλοιπους, θα έθετα το εξής
ÆÑÐÓÉuÂ
«Πόσο ακόμα θα πρέπει να συρρικνωθεί ο τζίρος
και η κερδοφορία σας για να αντιδράσετε; Έχετε
εναλλακτικές λύσεις;».
Θεωρώ λοιπόν κρίσιμο για κάθε φαρμακοποιό,
να εκτιμήσει την κατάσταση του φαρμακείου του
και να διερευνήσει τις επιλογές του.

îĊĊĎĔĄĆēĘ
Από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΚΟΥΤΣΟΥΜΠΗ,
Φαρμακοποιό, Δ/ντη
«Εταιρείας Φαρμακείων» Αίγινας
²ÏÒØÒÓ½ÔÉÌÆÉeÆÓÂÊÑÆ¾ÂkÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎuÂÖ
ÌÂÊÂ¿ÓÏuÆÓ¼×ÏØuÆÌÂÊÒÆÅ¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¤ÊÈÑÂuuÂÓÊÌ®ÔÂ¼ÍÆÈÂ¿ÓÊÉeÆÓÂÊÑÆ¾Âk
μας έδωσε τη δυνατότητα να διεκδικήσουμε μεγαλύτερο μερίδιο αγοράς και να μεγιστοποιήσουμε τα κέρδη μας από τις συμφωνίες με τους προuÉÔÆØÓ¼Ö ÃÆÍÓÊÐÎÏÎÓÂÖÂÑ®ÍÍÉÍÂÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂ
της ζωής μας. Από την άλλη, η συμμετοχή μας στο
δίκτυο, σε συγκεκριμένες κατηγορίες προϊόντων,
μας προσέφερε ακόμα καλύτερες συμφωνίες σε
προωθητικές ενέργειες και εκπτώσεις.
½uÆÑÂÓÏÆÑÊÔÐÑÊÏuÊÌÓÏÁÌ¼ÑÅÏØÖÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ Ã®ÒÆÊÓÉÖÎ¼ÂÖÌÍ¾uÂÌÂÖNBSLVQ ÆÑÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊÒÓÏ ×ÕÑ¾ÖÎÂØÏÍÏÈ¾ÙÏØuÆÓÊÖÊÔÂÎ¼Ö¼ËÓÑÂÆÌÓÐÒÆÊÖÂ¿ÓÉÇÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾Â
αλλά και το rebate.
Από την άλλη, η συνεχιζόμενη ανεργία, τα e-shops
και γενικότερα η οικονομική δυσχέρεια των καταναλωτών, δεν επιτρέπουν στο παραφάρμακο να
καλύψει τα διαφυγόντα κέρδη.
Για να ανταπεξέλθουμε στα νέα αυτά δεδομένα,
συνδυάζουμε σωστή διαχείριση αγορών, έξυπνες
προωθητικές ενέργειες και συνεχή προσαρμογή
των λειτουργικών μας δαπανών.
ºÍÂÃÂÒ¾ÙÏÎÓÂÊÒÓÉuÆÈ®ÍÉÂÎ®ÍØÒÉÓÕÎÅÆÅÏu¼νων μας, αποτέλεσμα της οργάνωσής μας.
Θεωρώ ότι είναι το μεγαλύτερο όφελός μας από
ÓÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÂÖ¤®ÎÂÑÂu¼ÎÂuÆuÆuÏÎÕμένα φαρμακεία, δεν θα μπορούσαμε να επωμιστούμε το κόστος της αναδιοργάνωσης των επιχειρήσεών μας.
¤®ÎuÏÑÏÁÒÂÍÏÊ¿ÎÎÂÈØÑ¾ÒÕÓÏ×Ñ¿ÎÏ¾ÒÕ
ÒÓÏÔÂÒØÎÆÑÈÂÙ¿uÏØÎÂËÂÎ®uÆÓÏØÖÒØÎÂδέλφους, αλλά θα ήθελα να είχαν επιταχυνθεί οι
διαδικασίες της σύγχρονης διαχείρισης που εφαρμόζουμε σήμερα.

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

65

¢ª§¤±©¢

ðñúûö3+$50$3/86
²Ï É-BWJQIBSN ¼ÎÂÖ¤Íληνικός ολοκληρωμένος φαρμακευτικός όμιλος με παρουÒ¾ÂÂ¿ÓÏ ÑÏ×ÐÑÉÒÆÒÆ
μια επαναστατική για την εποχή
δραστηριότητα, αυτή της παροχής των εξειδικευμένων υπηρεσιών στα φαρμακεία. Ίδρυσε
ÓÉ1IBSNB1-64uÆ¿ÑÂuÂÎÂ
ÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÔÕÑ®ÌÊÒÉÓÕÎ
ελληνικών φαρμακείων έναντι
του ανταγωνισμού -εγχώριου
και μη- και την εξέλιξή τους σε
μια προηγμένη επιχειρηματική
μονάδα κι ένα σύγχρονο χώρο
υγείας και ομορφιάς.
Η πρωτοποριακή, για την εποχή εκείνη, κίνηση της εταιρείας, αποτελεί σήμερα τάση για
τα ελληνικά φαρμακεία που
επιδιώκουν να είναι οργανωμένα, ανταγωνιστικά, σύγχρονα και κερδοφόρα, παρά τη συνεχή πτώση του κύκλου εργασιών και της κερδοφορίας που
παρατηρείται στο χώρο τα τελευταία έτη.
¦1IBSNB1-64ÒÓÏ×ÆÁÆÊÒÓÑÂτηγικά στην ανάδειξη του ελληνικού φαρμακείου σε πρότυπο
Σημείο Φροντίδας με τις Καλύτερες τιμές της αγοράς.

i

i
i

Α.
i
i

ΟΡΓΑΝΩΣΗ
Ολοκληρωμένη μηχανογράφηση του φαρμακείου.
Πλήρες αρχείο ειδών και
κωδικών με συνεχή υποÒÓ½ÑÊËÉ ÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖ  u¼ÒÕ
Internet).

i

i

i

i

ΕΜΠΟΡΙΚΟΤΗΤΑ ΚΑΙ
ΠΕΡΙΘΩΡΙΑ ΚΕΡΔΟΥΣ
Προμηθευτικό κέντρο παραφαρμάκων με τις καλύτερες τιμές της αγοράς, λόγω
κεντρικών αγορών με ανταγωνιστικούς όρους που διαπραγματεύεται η εταιρεία,
χωρίς την υποχρεωτική αγορά μεγάλων ποσοτήτων από
πλευράς φαρμακοποιού.
Κεντρική διαχείριση προμηθευτών.
ΕΞΩΤΕΡΙΚΗ ΚΑΙ
ΕΣΩΤΕΡΙΚΗ ΕΙΚΟΝΑ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
Πρωτοποριακή αρχιτεκτονική πρόταση για κοινή εικόνα, στηριγμένη σε εξειδικευμένες μελέτες για λογαριασμό της εταιρείας.
Οργάνωση του χώρου
σύμφωνα με την ανάγκη
ÓÏØ ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ Ã®ÒÆÊ
των αρχών του category
management).

Από τον ΣΤΕΛΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑ, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου PHARMA PLUS
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Δ.
i

i

i
Β.

Γ.
Οι υπηρεσίες της Pharma
PLUS αφορούν 4 βασικούς
άξονες υποστήριξης:

¤ÌÂ¾ÅÆØÒÉÌÂÊÅÊÂ×Æ¾ÑÊση του ανθρώπινου δυναuÊÌÏÁ ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÊ
ÃÏÉÔÏ¾
¤Ê×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¿Í®ÎÏÌÂÊ
μηνιαία απόδοση, report
©ÉÎÊÂ¾ÂÆ¾ÒÌÆÄÉÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏØÒØuÃÏÁÍÏØÈÊÂ
την παρακολούθηση της
πορείας του φαρμακείου.

i

MARKETING ΚΑΙ
ΠΡΟΩΘΗΣΗ
Πληθώρα ενεργειών
.BSLFUJOHÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®
για τα φαρμακεία του δικτύου.
²ÑÊuÉÎÊÂ¾ÏÆÑÊÏÅÊÌ¿ØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÏuÏÑÇÊ®Ö 1IBSNB
1-64 ÏØÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÅÕρεάν στον καταναλωτή.
Ολοκληρωμένα πλάνα επιÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÒÓÂ©©¤ ÊÂÇ½uÊÒÉ Éu¿ÒÊÆÖ ×¼ÒÆÊÖ 
Πρωτοποριακή, κοινή ηλεκτρονική κάρτα πελάτη συγκέντρωσης πόντων +plus
card ÉÏÏ¾ÂÂÎÓÂuÆ¾ÃÆÊ
εκείνους που προτιμούν τα
ÇÂÑuÂÌÆ¾Â1IBSNB1-64
για τις αγορές τους σε προϊόντα υγείας και ομορφιάς.
Ο αριθμός των κατόχων
έχει ξεπεράσει πλέον τα
®ÓÏuÂ

½uÆÑÂÓÏÅ¾ÌÓØÏ1IBSNB1-64
παρουσιάζει άνοδο πωλήσεων
ÓÏØÂÑÂÇÂÑu®ÌÏØÌÂÓ® 
ÌÂÓ®ÓÏÓÆÍÆØÓÂ¾ÏuÉÎÏÓÏØ
ÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÏÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Ï
περσινό διάστημα, καθώς και
αύξηση των επισκέψεων ανά
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÓ® 
Ñ¿ÒÇÂÓÂ É1IBSNB1-64ËÆκίνησε τη λειτουργία του E-Shop
της www.pharmaplus.gr που
δημιούργησε με την επιστημοÎÊÌ½ÒØuÃÏÍ½ÓÏØ¤ÑÈÂÒÓÉÑ¾ÏØ¦ÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁ¤Ê×ÆÊÑÆ¾ÎÓÏØ
°¢ ÑÐÉÎ¢ °¤¤ ÕÖ¼ÎÂ
ακόμα «όπλο» στα χέρια των
φαρμακοποιών για την ανάπτυξη και την κερδοφορία τους.

¢ª§¤±©¢
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To Δίκτυο φαρμακοποιών ADVANCE
PHARMACIES ίδρυσαν
ÓÏ ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾Â¿¿ÍÆÊÖÓÉÖ¤ÍÍ®δος. Αποτέλεσε συνειδητή επιλογή το
δίκτυο αυτό να έχει μορφή πολυμεÓÏ×ÊÌ½Ö¢ÎÐÎØuÉÖ¤ÓÂÊÑ¾ÂÖ ¼×ÏÎÓÂÖ
αποκλειστικά ως μέλη-μετόχους φαρμακοποιούς με ιδιόκτητα φαρμακεία,
με στόχο η υπεραξία που πλέον έχει
αποκτηθεί να είναι «περιουσία» των
φαρμακοποιών μας και όχι άλλων ιδιωτικών επιχειρήσεων.
ÓÂÂØÓ®×Ñ¿ÎÊÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÌÂÓÂφέραμε να δημιουργήσουμε το μεγαλύτερο Πανελλαδικό Δίκτυο Φαρμακείων και μοιραστήκαμε με πάνω από
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÏÌÏÊÎ¿¿ÑÂuÂuÂÖÈÊÂ
δημιουργία ενός επώνυμου και αναÈÎÕÑ¾ÒÊuÏØÅÊÌÓÁÏØ²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
-μέλη μας αποτελούν πλέον συνειδητή επιλογή του καταναλωτή, αποτελώντας αυτόνομο καθημερινό προορισμό,
και ξεχωρίζουν ως επιχειρήσεις στην
τοπική τους αγορά.
Προκειμένου να επιτύχουμε το αποτέλεσμα αυτό δημιουργούμε συνεχώς
με τα εξειδικευμένα στελέχη μας, νέα
ÑÕÓÏÏÑÊÂÌ®ÆÑÈÂÍÆ¾Â ÏØÂÎÂÃÂÔμίζουν την εξυπηρέτηση του πελάτη,
αναδεικνύουν τον ρόλο του φαρμαÌÏÏÊÏÁÕÖÒØuÃÏÁÍÏØ ÂØË®ÎÏØÎ
την πιστότητα των υπαρχόντων πελατών, προσελκύοντας ταυτόχρονα συνεχώς νέους.
Παράλληλα εξασφαλίζουμε για τα μέλη
μας όλες εκείνες τις συνθήκες που αυË®ÎÏØÎÓÉÎÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÌÂÊÃÆÍÓÊÐνουν τη ρευστότητα τους ώστε να είÎÂÊ¿×Êu¿ÎÏÃÊÐÒÊuÆÖÕÖÆÊ×ÆÊÑ½σεις αλλά και να είναι πλήρως ανταγωνιστικές.
Έχοντας αναπτύξει μια πλήρη «εργα-

λειοθήκη υπηρεσιών»ÏØÆÑÊ¼×ÆÊ
i Κάρτα Πελάτη – που πλέον αριθuÆ¾®ÎÕÂ¿ÌÂÓÂÎÂÍÕτές-μέλη,
i Έντυπη και ηλεκτρονική επικοινωνία με το κοινό,
i ¨ÆÎÓÑÊÌ¼ÖÒØuÇÕÎ¾ÆÖuÆÆÓÂÊρίες,
i ¦ÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÍÂÓÇ¿ÑuÂ##
μέσω της οποίας τα μέλη μας
μπορούν να αγοράσουν απευθείας ειδικές προσφορές ή προϊόντα με μεγάλη έκπτωση,
i Own products,
i Καμπάνιες για δωρεάν παροχές
υγείας με αναγνωρισμένους ομίÍÏØÖ ³¤§¢ *"53*$"ÌÍ
i
ØÎÆ×½ÖÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÏØÑÏσωπικού μέσω ψηφιακής εκπαιÅÆØÓÊÌ½ÖÍÂÓÇ¿ÑuÂ FMFBSOJOH 
σε συνεργασία με ΦαρμακευτιÌ¼Ö¤ÓÂÊÑ¾ÆÖÌÂÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖÂ¿ÓÏÎ
χώρο της υγείας,
i ³ÉÑÆÒ¾ÆÖ.FSDIBOEJTJOHÂÍÍ®
και παροχή προσωπικού επιχειÑÉuÂÓÊÌÏÁÒØuÃÏÁÍÏØ
i ©É×ÂÎÏÈÑÂÇÊÌ½ ØÏÒÓ½ÑÊËÉ
μέσω νέου πρωτοποριακού προγράμματος με καθημερινά ενημερωμένη και κατηγοριοποιημένη data φαρμάκων και παραφαρμάκων και δυνατότητα εξαγωγής
κάθε είδους αναφορών,
καταφέραμε να επιτύχουμε στα φαρμακεία μας αύξηση συναλλαγών κατά
ÆÑ¾ÏØÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â¼ÓÉ
Οι εξελίξεις στο χώρο μας όμως δεν
μας αφήνουν να εφησυχάσουμε. Γι’
αυτό το λόγο, το δίκτυό μας προχωρά ακόμα πιο δυναμικά, διατηρώντας
την πρωτοπόρο θέση του στην αγορά.
¶ÓÒÊ
ii
×ÆÅÊ®ÙÏØuÆÌÂÊØÍÏÏÊÏÁuÆ¼ÎÂ

Από τον ΘΑΝΟ ΧΑΤΖΗΓΑΛΑΝΗ,
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του δικτύου ADVANCE PHARMACIES SA
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σύγχρονο Προμηθευτικό Κέντρο
που θα εξασφαλίσει στα φαρμακεία μας καλύτερη διαχείριση
stock και αποθήκης, μεγαλύτερα περιθώρια κέρδους, καλύτερο έλεγχο πληρωμών, αλλά και
περισσότερο ελεύθερο χρόνο
για ουσιαστική επικοινωνία με
τον πελάτη.
¤ÌÒØÈ×ÑÏÎ¾ÒÂuÆÓÏÑ¿ÈÑÂuμα διαχείρισης των φαρμακείων
κάνοντας στρατηγική συμφωνία
με μια καταξιωμένη εταιρία που
προσφέρει εξειδικευμένες λύÒÆÊÖSFUBJM
Δημιουργήσαμε ειδική πλατφόρμα e-shop που δίνει τη δυνατότητα στα μέλη μας να έχουν
Ñ¿ÒÃÂÒÉÒÓÉÎ¼ÂÂØÓ½ÂÈÏÑ®uÆ
ελάχιστο κόστος, αποφεύγοντας
ÎÂÆÊÃÂÑØÎÔÏÁÎuÆÓÂ¼ËÏÅÂÌÂÊ
το χρόνο κατασκευής, συντήρησης και προώθησης ενός μεμονωμένου e-shop.
Δημιουργήσαμε μεγάλες εκπτωτικές καμπάνιες που επικοινωνήÒÂuÆÒÓÂ©©¤
ÉuÊÏØÑÈ½ÒÂuÆÓÏÅÊÌ¿uÂÖJOUFSOFUSBEJPÏØÂÌÏÁÈÆÓÂÊÒÓÂ
φαρμακεία μας και προωθεί στοχευμένα προϊόντα και υπηρεσίες .

½uÆÑÂÏØÉÂÈÏÑ®eÈ¼uÊÒÆkÂ¿
ÒØuÃÏÁÍÏØÖÌÂÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖÏØØ¿σχονται «εφήμερες εκπτώσεις» και
μεμονωμένες λύσεις, η ADVANCE
έχοντας ήδη διαμορφώσει ένα αναγνωρισμένα πελατοκεντρικό προφίλ,
ÃÂÅ¾ÙÆÊuÆÒÓÂÔÆÑ®Ã½uÂÓÂÂÎ®ÓØËÉÖ 
συνεχίζοντας να παρέχει ολοκληρωμένο «πακέτο» υπηρεσιών στα μέλη
της, επιτυγχάνοντας με τον καλύτερο
δυνατό τρόπο αυτό που ζητάει σήμεÑÂÉÂÈÏÑ®²Ée§¢ª°±°°§¦ ¦k

¢ª§¤±©¢
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¤ÅÐ ÌÂÊ uÆÑÊÌ®
χρόνια έχει παρατηρηθεί δραστηριότητα για συνένωση φαρμακείων με
μορφή εταιρειών,
δημιουργώντας άτυÂ½ÓØÊÌ®Å¾ÌÓØÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÒÓÉÎ¤Íλάδα, η οποία δε μπορεί παρά να ακολουθήσει αργά ή γρήγορα την τάση και
τις γραμμές αντίστοιχων κινήσεων χωÑÐÎÓÏØÆËÕÓÆÑÊÌÏÁ ÃÍ8BMHSFFOT 
Boots).
Όλες αυτές οι κινήσεις έχουν ως κύριο
γνώμονα τα οικονομικά οφέλη των μελών τους και τις εμπορικές συνεργασίες
με τις εταιρείες-προμηθευτές.
ÆÂØÓ½ÓÉÎÌÂÓÆÁÔØÎÒÉ×Ñ¿ÎÊÂÑÊÎ½ÓÂÎ
ÌÂÊÉÑ¿ÓÂÒÉÓÉÖ° ª¤ °uÏÒÏÎÅ¾Â
ØÎÆÓÂÊÑÊÒuÐÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ¤ÍÍ®ÅÏÖ 
ÈÊÂÓÏ¾ÌÓØÏ ØÎÆÓÂÊÑÊÒu¼ÎÕÎªÂÑuÂκείων με ενιαία ταυτότητα και σήμανση,
«Green Pharmacy». Οι συνθήκες όμως
για την άμεση υλοποίηση του εν λόγω δικτύου, όπως αποδείχθηκε εκ των υστέÑÕÎ ÅÆÎ½ÓÂÎÏÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖ ½uÆÑÂ 
με τις συνεχείς απομειώσεις και την έλÍÆÊÄÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖÑÏÃ®ÍÍÆÓÂÊÆÊÓÂÌÓÊÌ¿ÓÆÑÉÉÂÎ®ÈÌÉÈÊÂ¼ÎÂ¾ÌÓØÏ Øνεταιρισμένων Φαρμακείων με σκοπό
την ενδυνάμωση του ρόλου του φαρμακοποιού, τόσο ως προς την επιχειρηματική-εμπορική του διάσταση, όσο
και ως προς την επιστημονική του προÒÇÏÑ®²¼ÍÏÖÆÌÆuÃÑ¾ÏØÓÏØÉ
° ª¤ÆÌ×ÐÑÉÒÆÓÉÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÈÊÂ
την υλοποίηση αυτού του εγχειρήματος
ÒÓÉÎ¢¯ ³ª¢ ÂÎÆÍÍ½ÎÊÂ ØÎÆÓÂÊριστική Φαρμακοποιών). Από τότε μέχρι
σήμερα έχουν δημιουργηθεί προγράμματα υποστήριξης φαρμακείου, κάρτες
δικτύου, επίσημη ιστοσελίδα και έχουν
ÆÎÓÂ×ÔÆ¾®ÎÕÂ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂuÆ
uÆÈ®ÍÉÈÆÕÈÑÂÇÊÌ½ÅÊÂÒÏÑ® ÓÆÑÆ®
¤ÍÍ®ÅÂ ÆÍÏ¿ÎÎÉÒÏ ¸ÆÊÑÏ ¢ÊÓÕÍÏÂÌÂÑÎÂÎ¾Â ´ÂÎÊ®¨Ñ½ÓÉÖ ÏÂÑÊÔu¿Ö

των οποίων αναμένεται να αυξηθεί σημαντικά μέχρι το τέλος του έτους.
Ας μην ξεχνάμε, άλλωστε, ότι ο σύγχρονος φαρμακοποιός δεν αρκείται μόνο
στη διάθεση των φαρμάκων στους πεÍ®ÓÆÖÓÏØ ÂÍÍ®ÂÏÓÆÍÆ¾ÌÁÑÊÏÒÁuÃÏØλο της φαρμακευτικής περίθαλψης και
είναι ο τελευταίος επαγγελματίας υγείας
που επισκέπτονται οι ασθενείς πριν επιστρέψουν στο σπίτι.
Η λειτουργία του δικτύου φαρμακείων
Green Pharmacy είναι αμιγώς ανθρωποκεντρική και διέπεται από αξιοπιστία
και επαγγελματική τεκμηρίωση, εξασφαλίζοντας την ποιότητα των παρεχόμενων
προϊόντων και υπηρεσιών, και αλληλεγγύη προς το συνάνθρωπο.
Κύριος σκοπός του δικτύου πέραν όλων
των παραμέτρων που εξασφαλίζουν ποιότητα και προσιτές τιμές στα προϊόντα,
είναι να καθιερωθεί στη συνείδηση του
ασθενούς-καταναλωτή, ότι στα Φαρμακεία του Δικτύου παρέχονται υψηλού
επιπέδου ολοκληρωμένες υπηρεσίες
ÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂÖªÑÏÎÓ¾ÅÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ
Η λειτουργία του δικτύου Green
Pharmacy κινείται στον άξονα των αναγκών του ασθενούς-πελάτη. Για τον λόγο
αυτό, σχεδιάζεται, με σκοπό την άμεση
υλοποίηση, πρόγραμμα παροχής εξειδικευμένων υπηρεσιών νοσηλείας κατ’
οίκον ενώ, ταυτόχρονα, ο φαρμακοποι¿ÖÒÁuÃÏØÍÏÖØÈÆ¾ÂÖÆ¾ÎÂÊ®ÎÓÂÅ¾ÍÂ
ÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÈÊÂÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÆÔ¼uÂÓÂ
υγείας και θεραπευτικής αγωγής, σε συνεργασία πάντα με τους λοιπούς επαγÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ ÊÂÓÑÏÁÖ ÎÏÒÉÍÆØÓ¼Ö 
Όλα τα σημεία του Δικτύου Green
Pharmacy διαθέτουν την απαραίτητη
τεχνολογική υποδομή ώστε να παρέχουν υψηλή ποιότητα τόσο προϊόντων
ÂÍÍ®ÑÏ®ÎÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎ²ÂÇÂÑuÂκεία-μέλη του δικτύου, εξοπλίζονται με
ÍÏÈÊÒuÊÌ¿ÒÁÈ×ÑÏÎÉÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ uÉ-

Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΙΔΗ,
Πρόεδρο Δ.Σ. ΠΑΝ.ΣΥ.ΦΑ, Γεν. Γραμματέα Δ.Σ. ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε.
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χανογραφημένα προγράμματα διαχείρισης αποθήκης, πρόγραμμα πληροφόρησης για δραστικές ουσίες και αλληλεπιδράσεις, διαδραστικά εργαλεία), ώστε να
προσφέρουν άμεση και αποτελεσματική
εξυπηρέτηση. Η συμμετοχή δε, του ανθρώπινου δυναμικού των φαρμακείων,
σε εκπαιδευτικά προγράμματα, εξασφαλίζει την άμεση και διαρκή ενημέρωσή
του και κρατά σταθερή την ποιότητα των
προσφερόμενων υπηρεσιών και προϊόντων. Έτσι, το καταρτισμένο προσωπικό είναι έτοιμο να προσφέρει εξυπηρέτηση υψηλών προδιαγραφών σε ένα
χώρο που διαμορφώνεται λειτουργικά.
°ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÂÏÍÂuÃ®ÎÆÊÆÊÑ¿ÒÔÆτα προνόμια, όπως κάρτα bonus, αποκλειστικές εκπτώσεις και προσφορές,
δυνατότητα ηλεκτρονικών παραγγελιών και αγορών μέσω του e-shop www.
TVQFSNFEJDBM.gr, ενημέρωση και προσκλήσεις για κάθε εκδήλωση του ΔικτύÏØ ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Âu¼ÒÕFNBJM½TNTÈÊÂ
ενημερωτικούς σκοπούς, ενημέρωση
u¼ÒÕTPDJBMNFEJB GBDFCPPL UXJUUFS 
QJOUFSFTU ÌÂÊ¿ÍÂÂØÓ®ÇØÒÊÌ®ÓÉÑÐÎÓÂÖ
απόλυτη εχεμύθεια και προστασία των
προσωπικών δεδομένων του.
Το Δίκτυο Φαρμακείων Green Pharmacy έχει σχεδιαστεί και υλοποιείται
στοχεύοντας στην:
i ¤ÎÅØÎ®uÕÒÉÓÏØÑ¿ÍÏØÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ Ã®ÒÆÊÓÕÎÎ¼ÕÎÅÆÅÏμένων της αγοράς
i Βελτίωση της λειτουργίας και οργάνωσης των φαρμακείων
i Αναγνωρίσιμη ταυτότητα «Green
Pharmacy» ισότιμη με την αξιοπιστία, την εμπιστοσύνη και την επιστημονική τεκμηρίωση
i Άμεση ποιοτική εξυπηρέτηση και
προνομιακές προσφορές
i ¢ÎÂÃ®ÔuÊÒÉÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÒÓÏÎ
ασθενή-καταναλωτή
Ως φαρμακοποιός και μέλος του ΔικτύÏØÌÂÊÏ¾ÅÊÏÖ ÊÒÓÆÁÕÒÓÉÎÂÎÂÃ®ÔuÊση του φαρμακείου και την εδραίωση
ÓÏØÕÖÃÂÒÊÌ¿ØÍÐÎÂÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂÖ
ªÑÏÎÓ¾ÅÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ Å¾ÎÏÎÓÂÖÍÁÒÉuÆÒÆÃÂÒu¿ÒÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÏØ¼×ÆÊÏÂÒÔÆνής-πελάτης.
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¤¾ÎÂÊÌÏÊÎ®ÂÏÅÆÌÓ¿¿ÓÊÓÂÅ¾κτυα διανομής σε όλες τις αγορές και σε όλα τα επίπεδα αποτελούν την ασφαλέστερη οδό
προς την επιτυχία, καθιστώÎÓÂÖÃÊÐÒÊuÂÌÂÊÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊκά όλα τα εμπλεκόμενα μέρη.
²ÂØÓ¿×ÑÏÎÂÏÓÆÍÊÌ¿ÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÃÈÂ¾ÎÆÊÆ¾ÒÉÖÌÆÑÅÊσμένος από τις ολοκληρωμένες
εφοδιαστικές αλυσίδες, απολαμÃ®ÎÏÎÓÂÖÑÏÎÏuÊÂÌ¼ÖØÉÑÆσίες και προϊόντα.
Προφανώς τα φαρμακεία δε
θα μπορούσαν να αποτελέσουν
εξαίρεση, δεδομένου ότι αποτελούν το τελικό σημείο μιας εφοδιαστικής αλυσίδας. Ανεξαρτήτως της διαμόρφωσης του ιδιοκτησιακού καθεστώτος των
φαρμακείων σε κάθε χώρα, τα
δίκτυα φαρμακείων έχουν ένα
κοινό και απαραίτητο συστατικό στη δημιουργία τους. Δημιουργούνται από διανομείς όπως
ÌÂÊÂÎÍ¼ÈÏÎÓÂÊÇÂÑuÂÌÂÏÔ½κες, χονδρέμποροι, συνεταιρισμοί, με σκοπό να δημιουργηθούν μεγάλα, οργανωμένα,
αποτελεσματικά σχήματα που με
σύγχρονες μεθόδους θα καταφέρουν να παρέχουν στο φαρμακείο υψηλής ποιότητας προϊόντα και υπηρεσίες. Η ελληνική φαρμακευτική αγορά αποτέλεσε την εξαίρεση στον κανόνα αφού αρχικά παρουσίασε δίκτυα ή αλυσίδες φαρμακείων τα
ÏÏ¾ÂÅÆÎÆ¾×ÂÎÂØÓ¿ÂÌÑÊÃÐÖ
ÓÏÃÂÒÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÏÅ¾ÌÓØÏ
διανομής.
¦¢ÂÂÎÊÌÏÍ¿ÏØÍÏÖ¢¤ 
μια φαρμακαποθήκη με κύρος, με αποδεδειγμένες επενδύσεις και με μεγάλη παράδοση στην εξυπηρέτηση του ελληνικού φαρμακείου και του Έλλη-

ÎÂÂÒÔÆÎ½ uÆÇÂÑuÂÌÆ¾Â
μόνιμους και καθημερινούς συÎÆÑÈ®ÓÆÖÌÂÊ®ÍÍÂuÆÆÃÅÏμαδιαία συνεργασία, προχώρηÒÆÑÐÓÉÒÓÊÖ°ÌÓÕÃÑ¾ÏØA
στην ίδρυση του δικτύου ανεξάρτητων φαρμακείων υπό την
αιγίδα της.
Απευθυνόμενη στους φαρμακοποιούς που την τιμούν με τη συνεργασία τους και επιλέγοντας
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ®ÎÂÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÎÃÂσικό ή αποκλειστικό προμηθευτή αυτών και όχι απλά μια φαρμακαποθήκη «μερικής συνεργασίας» με το φαρμακείο, προχώρησε στη δημιουργία δικτύου για όλα τα φαρμακεία που την
επιλέγουν για συνεργάτη.
ÓÏ×ÆÁÏÎÓÂÖÎÂÔÕÑÂÌ¾ÒÆÊÓÏ
ελληνικό φαρμακείο για να παραμείνει ανταγωνιστικό και κερδοφόρο, του παρέχει μια σειρά από λύσεις που θα κάνει το
φαρμακείο-μέλος, δυνατότερο,
αποδοτικότερο και πιο πελατοκεντρικό.
i ©Æ¼ÎÂÎ¼ÏÍÏÈÊÒuÊÌ¿ÏØ
ανέπτυξε και παρέχει στα
φαρμακεία, δημιουργούνται κοινές αγορές με στόχο καλύτερες τιμές και εκπτώσεις.

i

©ÆÍ½ÑÉÅÊÂÇ®ÎÆÊÂÑÏÖ
ÓÊÖÇÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÆÖ
προτείνει εκπαιδεύσεις και
συνέργειες αλλά και στρατηγικές συνεργασίες στο
φάρμακο και στο ρόλο του
φαρμακοποιού ως επιστήμονα υγείας και του φαρμακείου ως σημείο πρωτοÃ®ÔuÊÂÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖ
i Ακόμα με μηδενικές χρεώσεις για τα μέλη, παρέχει υψηλού επιπέδου εξατομικευμένες για το κάθε
φαρμακείο, υπηρεσίες ορÈ®ÎÕÒÉÖÍÊÂÎÊÌ½Ö¿ÕÖ
διαχείριση αποθεμάτων,
ανάλυση κερδοφορίας και
πλήρη ανάλυση πελατολογίου και προϊοντικού χαρτοφυλακίου και μια σειρά
ακόμα από υπηρεσίες.
ÆÃ¿uÆÎÏÊÍ½ÑÕÖÓÏÎÌ®ÔÆ
φαρμακοποιό, από το πιο κεντρικό σημείο έως την πιο απομακρυσμένη γειτονιά, έχουμε τις
λύσεις για όλα τα φαρμακεία
που μας τιμούν με τη συνεργασία τους, χωρίς αποκλεισμούς,
χωρίς δεσμεύσεις και κυρίως
uÆÓÉÃ¼ÍÓÊÒÓÉÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÏØ
ανεξάρτητου ελληνικού φαρμακείου.

Από τον ΓΕΩΡΓΙΟ ΒΑΚΙΡΛΗ, Διευθυντή Ανάπτυξης Δικτύου TRUST WALL
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ìėĆĎĔĊĄĆéđāėĘĒČĕ ûēĖėăĔĎĒČĕ
ĎďėĠĜđüĆĔĆďĊĄĜđ
²ÏÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÌÂÊρό όλοι οι εμπλεκόμενοι στο χώρο του
ÇÂÑu®ÌÏØÃÊÐÎÏØμε τα δυσάρεστα
αποτελέσματα της οικονομικής κρίσης
στη χώρα μας. Περισσότερο από όλους
την κρίση ένιωσαν οι φαρμακοποιοί,
αντιμετωπίζοντας ταυτόχρονα τη μείωση του τζίρου και του ποσοστού κέρδους τους, τη μεγάλη έλλειψη ρευστότητας στην αγορά με την ταυτόχρονη μείωση των πιστώσεων από τους προμηθευτές και την αύξηση της πίστωσης προς
τα ασφαλιστικά ταμεία.
ÆÂØÓ¿ÓÏÏÍÁ®Ò×ÉuÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ½ÑÔÆ
να προστεθεί και η αλλαγή του νομικού
πλαισίου που καταργούσε το «ένας φαρμακοποιός - ένα φαρμακείο» και έδινε
πλέον τη δυνατότητα σε έναν φαρμακοποιό να έχει όσες άδειες φαρμακείου ήθελε. Η αλλαγή χειροτέρεψε την κατάσταση
και πολλοί συνάδελφοι προφήτευσαν ότι
½ÑÔÆÍ¼ÏÎÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØ¤ÍÍÉÎÊÌÏÁÇÂÑμακείου.
Παρατηρώντας όλοι πιο καθαρά τις εξελίξεις σήμερα, διαπιστώνουμε ότι κανένας φαρμακοποιός δεν άνοιξε ακόμη πολλά φαρμακεία. Πηγαίνοντας μάÍÊÒÓÂ¼ÎÂÃ½uÂÂÑÂ¼ÑÂÔÂÏÁuÆ¿ÓÊ
ούτε στο μέλλον κατά την άποψή μας, θα
ÒØuÃÆ¾Ì®ÓÊÓ¼ÓÏÊÏ ÂÇÏÁÉÅÏØÍÆÊ®ÓÏØ
φαρμακοποιού είναι πολύ υπεύθυνη και
προσωπική και σε καμία περίπτωση δεν
μπορεί να γίνει σωστά μόνο από υπαλÍ½ÍÏØÖ¤ÊÍ¼ÏÎÆ®ÎÌÏÒÓÏÍÏÈÉÔÏÁÎÏÊ
ατελείωτες ώρες εργασίας που απασχολείται ένας ιδιοκτήτης φαρμακείου χωρίς άδειες και άλλα, ίσως να μην φθάνουν τα κέρδη ενός καλού φαρμακείου
για να πληρωθεί ένας υπάλληλος.
¤ÆÊÅ½ÊÒÓÆÁÏØuÆÂ¿ÍØÓÂÓÂÂÑÂ®νω, άποψή μας είναι, ότι και με τη συγκεκριμένη αλλαγή του νόμου δεν θα υπάρξουν σημαντικές αλλαγές και όποιος φαρμακοποιός προσπαθήσει να δημιουργήσει πολλά φαρμακεία το πιο πιθανό είναι

να χάσει τα χρήματά του. Κατά τη δική μας
άποψη η μόνη λύση που υπάρχει για να
μείνουν φαρμακεία και φαρμακαποθήκες σε ελληνικά χέρια είναι να υπάρξει
στενότερη συνεργασία μεταξύ φαρμακείων και φαρμακαποθηκών.
Για όλα αυτά εμείς, δουλεύοντας με μεθοδικότητα εδώ και καιρό, προγραμματίζουμε να λειτουργήσουμε ένα πανελλαδικό δίκτυο ανεξάρτητων φαρμακείων
u¼ÒÂÒÓÏ ÅÑÏuÏÍÏÈÐÎÓÂÖÓÉÎ¿ÍÉ
ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÂ¿ÓÏÎ¯Ï¼uÃÑÊÏÓÏØ
Παρά το ότι τόσο η ανάπτυξη όσο και η
γεωγραφική εξάπλωση του Ομίλου μας,
uÂÖÅ¾ÎÆÊ¼ÎÂÒÂÇ¼ÖÑÏÃ®ÅÊÒuÂ¼ÎÂÎÓÊ
του ανταγωνισμού, αφού έχουμε συνοÍÊÌ®ÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÆÖÍ½ÑÕÖÆËÏÍÊÒu¼ÎÆÖÌÂÊÒÆÑÃ¾ÑÏØuÆÌÂÔÉuÆÑÊÎ®
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊ®ÍÍÂuÆuÉÎÊαίες προσφορές, δηλαδή μπαίνουμε σε
ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÆÎÓÏÁÓÏÊÖÌÊÎÏÁuÂÒÓÆ
με ιδιαίτερη προσοχή, καθ’ όσον το σχέδιο μας είναι ιδιαίτερα δύσκολο και φιλόδοξο, αφού απαιτεί αλλαγές στη νοοτροπία όλων μας, φαρμακοποιών και φαρμακεμπόρων και επιπλέον αποτελεί τη
u¿ÎÉÃÊÐÒÊuÉÍÁÒÉÏØuÂÖ¼×ÆÊuÆ¾ÎÆÊ
για να διασώσουμε τις επιχειρήσεις μας.
Το επιχειρηματικό μας σχέδιο εν συντομία περιλαμβάνει:
²ÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎ¿ÖÂÎ¾Ò×ØÑÏØÂÎÆÍλαδικού δικτύου ανεξάρτητων φαρμαÌÆ¾ÕÎuÆÒÌÏ¿ÓÉÎÂÎÂÃ®ÔuÊÒÉÓÕÎ
συνεργαζόμενων φαρμακείων σε υγιείς και κερδοφόρες επιχειρήσεις, που
θα υποστηρίζονται από σύγχρονες και
υγιείς φαρμακαποθήκες.
¢ØÓ¿ÔÂÆÊÓÆØ×ÔÆ¾uÆÅÁÏÓÑ¿ÏØÖ
Ο πρώτος είναι η ενδυνάμωση της διαπραγματευτικής ικανότητας του φαρμακοποιού.
Ο δεύτερος είναι η παροχή μιας δέσμης
απαραίτητων υπηρεσιών και ενεργειών
του Δικτύου προς το φαρμακείο που θα
εστιάζονται σε τρείς κατευθύνσεις και
ÊÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ

Από τον ΣΩΤΗΡΗ ΛΕΛΟ, Φαρμακοποιό-Φαρμακαποθηκάριο
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 στην οργάνωση του χώρου του φαρuÂÌÆ¾ÏØ DBUFHPSZNBOBHFNFOU
NFSDIBOEJTJOH 
 στην εκπαίδευση του φαρμακοποιού
και των υπαλλήλων του, καθώς και
 στην παροχή υπηρεσιών υποστήριξης σε νομικά-οικονομικά και άλλα
καθημερινά θέματα, τα οποία στερούν πολύτιμο χρόνο από τον φαρμακοποιό με αποτέλεσμα να μη μπορεί να προσηλωθεί στην ανάπτυξη
της επιχείρησής του.
¤¾ÎÂÊÒÂÇ¼Ö¿ÓÊÓÏ¾ÌÓØÏÏØÅÉuÊÏØÑγούμε θα έχει κανόνες, αλλά ταυτόχρονα
ÔÂÆ¾ÎÂÊÆØ¼ÍÊÌÓÏÌÂÊÔÂÒÆÃÂÒÓÆ¾Í½ρως τη διπλή ιδιότητα του Έλληνα φαρμακοποιού, τόσο την επιστημονική όσο
και την επιχειρηματική. Δεν αποκλείει μικρές ομάδες φαρμακοποιών ή φαρμακοποιούς που απογοητεύθηκαν στο παρελθόν από την ένταξή τους σε «αλυσίδες»,
που δεν ανταποκρίθηκαν στις προσδοÌ¾ÆÖÓÏØÖ ÆÌÂu¾ÂÆÑ¾ÓÕÒÉÅÆÎÔÂ
στερεί την ανεξαρτησία του φαρμακείου-μέλους και πάντα θα ακούει με προσοχή τις προτάσεις των φαρμακοποιών
ÒØÎÆÑÈÂÓÐÎÓÏØÈÊÂÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÕÎÂροχών και την εξέλιξη του Δικτύου.
²ÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ¿ÍÏØÂØÓÏÁÓÏØ¼ÑÈÏØÔÂ
ÂÎÂÍ®ÃÆÊuÊÂÎÆÏÒÁÒÓÂÓÉ¢¤ÉÏÏ¾ÂÒØστάθηκε αποκλειστικά και μόνο για το συγκεκριμένο σκοπό και στην πρώτη αύξηση μετοχικού κεφαλαίου που θα γίνει, θα
δοθεί η δυνατότητα σε όλους τους φαρμακοποιούς που θα συμμετέχουν στο ΔίÌÓØÏÎÂÍ®ÃÏØÎuÆÓÏ×¼ÖÓÉÖÒØÈÌÆÌÑÊu¼νης εταιρίας στην ονομαστική τους αξία,
τόσο για να αποκομίσουν κέρδη από τη
μελλοντική αύξηση της μετοχής, όσο και
για να έχουν λόγο στις αποφάσεις που θα
κληθεί να πάρει η εταιρία στο μέλλον.
²¼ÍÏÖÔ¼ÍÏØuÆÎÂÒÂÖÑÏÒÌÂÍ¼ÒÏØuÆ
στην 6η Διημερίδα φαρμακοποιών που θα
È¾ÎÆÊÒÓÏ.FUSPQPMJUBO&YQPÒÓÊÖÌÂÊ
ªÆÃÑÏØÂÑ¾ÏØ ¿ÏØÔÂÂÑÏØÒÊÂÒÓÆ¾
αναλυτικά το επιχειρηματικό μας σχέδιο.
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²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÓÏ¤ÍÍÉÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÈÎÐρισε και συνεχίζει να γνωρίζει απανωτά χτυπήματα τόσο σε οικονομικό όσο και θεσμικό επίπεδο, με αποτέλεσμα να μη μπορεί να συνεχίσει να υπάρχει με τη
μορφή που λειτουργούσε μέχρι σήμερα.
©¼ÒÂÒÆ¼ÎÂÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÌÂÓ®ÑÑÆØÒÉÖÓÕÎ¤ÍÍ½ÎÕÎ
πολιτών με μέτρα που διαλύουν το όποιο κοινωνικό κράτος υπήρχε,
ÏÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÅÂ®ÎÆÖuÆÊÐÔÉÌÂÎÒÓÏu¼ÒÂÒÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â
×Ñ¿ÎÊÂÌÂÊ¼ÓÒÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÑ¼ÆÊÎÂÑÏÒÂÔ½ÒÆÊÎÂÃÑÆÊÓÏØÖ
ÓÑ¿ÏØÖÆÊÃ¾ÕÒ½ÖÓÏØ°ÊÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÏØ¼×ÆÊÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÆÊ¼ÑÂ
από τα μέτρα, έχουν να κάνουν και με συσσωρευμένα κεφάλαια μεÈ®ÍÕÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ®ÒØuÇÆÑ¿ÎÓÕÎ TVQFSNBSLFU ÌÓÍ ÂÍÍ®ÌÂÊÏÍØÆÔÎÊÌÐÎÌÏÍÏÒÒÐÎÏØuÏÑÏÁÎÎÂÆÊÃ®ÍÏØÎÂÍÍÂÈ¼ÖÒÓÏØÖ
Î¿uÏØÖ ÏØuÆuÆÈ®ÍÉÑÏÔØu¾ÂÄÉÇ¾ÙÏØÎÏÊÌØÃÆÑÎÐÎÓÆÖÌÂÊÆριμένουν την κατάλληλη χρονική στιγμή να επενδύσουν στον τομέα
της λιανικής του φαρμάκου.
©¼ÒÂÒÆÂØÓ¿ÓÏÌÍ¾uÂ¼ÈÌÂÊÑÂÑÏÃÍ¼ÄÂuÆÒÓÏ ³ª¢¨Ñ½ÓÉÖÌÂÊ
Δωδεκανήσου ότι ο κάθε ένας φαρμακοποιός μόνος του, ιδιαίτερα αυτοί με τα ασθενέστερα φαρμακεία, θα οδηγούνταν σε σίγουρο κλείσιμο.
Αποφασίσαμε λοιπόν
α) να μην αφήσουμε να κλείσει κανένα φαρμακείο από τα μέλη
που συνεργάζονται μαζί μας και
Ã ÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÏØuÆÓÏÅ¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ³ª¢¨ÐÒÓÆÎÂÓÂ
ÃÏÉÔ½ÒÏØuÆÎÂÒÓÂÔÏÁÎ¿ÑÔÊÂÂ¼ÎÂÎÓÊÒÓÏÒÌÍÉÑ¿ÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿
Αντιπαραθέτοντας στις επιλογές τους τη δική μας στρατηγική για
το αύριο και με αυτές τις σκέψεις, δημιουργούμε στα πλαίσια πάÎÓÂÓÏØ ³ª¢¨ ÓÏ¾ÌÓØÏªÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÒÆÆÔÆÍÏÎÓÊÌ½Ã®ÒÉÏØ
Ò½uÆÑÂÂÑÊÔuÆ¾®ÎÕÂ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Â
Ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας του δικτύου αποδεικνύει ότι οι φαρμακοποιοί μέλη του, με στοχοποίηση σε συγκεκριμένα προϊόντα
μέσα από στρατηγικές συμφωνίες, μπορούν αναδεικνύοντας την επιστημονική τους γνώση να πουλούν αυτά που οι ίδιοι επιλέγουν και
σε συνδυασμό με τις κατάλληλες τιμές να αυξάνουν την κερδοφορία τους και να δημιουργούν πιστούς πελάτες στα φαρμακεία τους.
Βλέποντας τα αποτελέσματα του πρώτου χρόνου λειτουργίας πιστεύουμε ότι αυτή η στρατηγική, μπορεί να αντιμετωπίσει τις προκλήσεις του σήμερα και να δώσει προοπτική στο φαρμακείο του
ÂÁÑÊÏ®ÎÓÂu¼ÒÂÂ¿ÓÏeÅ¾ÌÓØÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖkÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÏ ³ª¢¨ ÒØuÆÑÊÍÂuÃÂÎ¿uÆÎÕÎÏÍØ®ÑÊÔuÕÎÆÎÆÑÈÆÊÐÎÏØÂÇÏρούν, όχι μόνο τη με κάθε τρόπο καθημερινή υποστήριξη, αλλά
ταυτόχρονα και με την ουσιαστική εκπαίδευση του.

Από τον ΑΠΟΣΤΟΛΟ ΓΕΝΕΤΖΑΚΗ,
Πρόεδρο του Συνεταιρισμού

ðñúûöüéøóéõðöô
Οι ραγδαίες πολιτικοοικονομικές εξελίξεις
ÏØÒÉuÆÊÐÔÉÌÂÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÂ¿ÓÏ 
εναρκτήριο έτος του οικονομικού τσουνάμι,
έχουν οδηγήσει στο ναδίρ πολλές οικονοuÊÌ¼ÖuÏÎ®ÅÆÖ uÊÌÑ¼ÖÌÂÊuÆÈ®ÍÆÖ²ÏÆÍληνικό φαρμακείο δεν αποτέλεσε εξαίρεση.
Æ¿ÍÉÂØÓ½ÓÉÎÂ¼ÎÂÉÑÏ½ÓÕÎÈÆÈÏÎ¿των, το κανάλι φαρμακείο οφείλει, με μεθοδικές, συλλογικές και στρατηγικές κινήσεις να εξορθολογιστεί και να εκσυγχρονιÒÓÆ¾ÐÒÓÆ uÆÂÎÂÃÂÔuÊÒu¼ÎÏÓÏÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÓÏØÑ¿ÍÏ Ï
φαρμακοποιός, να είναι πάντα η πρώτη και αξιόπιστη επιλογή του πελάτη.
¦ª¢±©¢§°¯ είναι ένα οργανωμένο δίκτυο φαρμακοποιÐÎ ÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÉÎ®ÓÑÂÂ¿ÓÏ¢ÏÓÆλείται από τριάντα φαρμακεία-μέλη, όλα στο χώρο της Πάτρας. Πρόκειται για μια αλυσίδα αξίας για τον καταναλωτή,
μια ομπρέλα προστασίας του μεμονωμένου φαρμακείου
απέναντι στην υφιστάμενη, επισφαλή, οικονομική κατάσταση. Γεννήθηκε από φαρμακοποιούς, προς όφελος των φαρuÂÌÏÏÊÐÎÌÂÊÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾uÆÓÉÒØuÃÏØÍ½ÆÎ¿ÖÆÌ®ÒÓÏØ
Παραμένοντας πάντα ένα ανοικτό δίκτυο σε όλους ανεξαιρέτως τους συναδέρφους φαρμακοποιούς, μπορεί να προσφέρει συνεχή επαφή με την αγορά του φαρμάκου και του
ÂÑÂÇÂÑu®ÌÏØ ÂÎÂÃ®ÔuÊÒÉÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÑÏÖÓPÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ ÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂÌ½ÆÎ¾Ò×ØÒÉÌÂÊÂÎÂÃ®ÔuÊÒÉÓÏØ
×ÐÑÏØÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¤ÊÍ¼ÏÎ ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉ®ÎÕÒÓÏ
NBSLFUJOHÌÂÊÒÓÏNBOBHFNFOU uÊÌÑ¿Ì¿ÒÓÏÖÒØuuÆÓÏ×½Ö 
οικονομίες κλίμακας, επώνυμα προϊόντα και δυνατές – αξι¿ÊÒÓÆÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖuÆÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÉÈ¼ÓÆÖÓÏØÌÍ®ÅÏØ²¼ÍÏÖ 
συμμετοχή στη λήψη των επιχειρησιακών αποφάσεων, διασφάλιση ποιοτικής και έγκαιρης διανομής των προϊόντων.
¦ªÂÑu®ËÊÏÎu¼ÒÂÒÆÂØÓ®ÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÁÂÑËÉÖÆ¾ÎÂÊÌÂÊ
εξακολουθεί να παραμένει δυνατή και συσπειρωμένη, με
τα μέλη της πιο οργανωμένα και πιστά, αναγνωρίζοντας την
ÂÎ®ÈÌÉÁÂÑËÉÖÒØÍÍÏÈÊÌÐÎÅÊÌÓÁÕÎ©ÆCVTJOFTTQMBO 
ετήσια εκπαιδευτικά προγράμματα, που προσφέρουν τεχνολογική, χρηματοοικονομική και στρατηγική γνώση στα
u¼ÍÉ uÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÆÖÒÓÂÔÆÑ¼ÖÒÓÏÃ®ÔÏÖÓÏØ×Ñ¿ÎÏØ É
Φαρμάξιον συνεχίζει να παραμένει πιστή στο όραμά της.
Και για τα επόμενα χρόνια παραμένει ένας ζωντανός οργανισμός με στόχο την άριστη ποιότητα των υπηρεσιών, τον ανθρωποκεντρικό προσανατολισμό, την παροχή γνώσεων, έτοιμη να ανταποκριθεί στις όποιες
μελλοντικές προκλήσεις.

Από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΗ,
CEO στην εταιρεία ΦΑΡΜΑΞΙΟΝ Α.Ε

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

73

¢¯¢³ ¤§

ĕėĐāĐĖĉėđċ

÷ēĎĆČĊĘďĆĎĔĄĆ

74

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

ĕėĐāĐĖĉėđċ

¢¯¢³ ¤§

©ÆÓÉuÂÌÑ¿×ÑÏÎÉÆuÆÊÑ¾ÂÓÏØÒÓÉÎÂÈÏÑ®
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÏÌ¨ ²¢ °³¯¢ ÆÎÊÌ¿Ö
ÊÆØÔØÎÓ½ÖÓÉÖ-0(*4$001 ÂÂÎÓ®ÒÆÌÂ¾ÑÊÂ
ÆÑÕÓ½uÂÓÂÓÉÖÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÖÓÏØÌÍ®ÅÏØÓÕÎ
φαρμακείων από μια πολύ ρεαλιστική πλευρά.
²ÏÔÆÓÊÌ¿Æ¾ÎÂÊÕÖÅÊÂÃÍ¼ÆÊ¿ÓÊÓÏÆ®ÈÈÆÍuÂ
¼×ÆÊÆØÌÂÊÑ¾ÆÖ ¿×Êu¿ÎÏÆÊÃ¾ÕÒÉÖÂÍÍ®ÌÂÊ
ανάπτυξης.
PHARMACY management KΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ:
Με τη μακρόχρονη εμπειρία σας στην
αγορά του φαρμακείου, ποιες πιστεύετε ότι θα είναι οι εξελίξεις;
ΚΩΣΤΑΣ ΔΟΥΝΑΣ: Οι αλλαγές που έχουν
πραγματοποιηθεί υπαγορεύονται, από
ÓÑÆÊÖÃÂÒÊÌÏÁÖÍ¿ÈÏØÖÑÐÓÏÎÂ¿ÓÉÎ
¾ÆÒÉÓÕÎÅÉuÏÒÊÏÎÏuÊÌÐÎÑÏÃÍÉu®των, δεύτερον από το ότι τα οικονομικά της υγείας θεωρούν τη μέχρι τώρα
λειτουργία του φαρμακείου σαν ένα κόστος για την πολιτεία. Δεν αναγνωρίζουν
την ανταποδοτικότητα του περιθωρίου
κέρδους που έχει το φαρμακείο, μέσα
από τον τρόπο χορήγησης του φαρμάÌÏØ²Ñ¾ÓÏÎÂ¿ÓÊÖÊ¼ÒÆÊÖÓÕÎÅÂÎÆÊστών για να δημιουργηθούν προϋποθέσεις εισόδου μεγάλης εφοδιαστικής
ÂÍØÒ¾ÅÂÖuÆÑ¿ÒÃÂÒÉÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
ØÎÆÐÖÏÌÍ®ÅÏÖÔÂÊ¼ÙÆÓÂÊÒØÎÆ×ÐÖ
για να μειωθεί ο αριθμός των φαρμακείων και να οδηγηθεί σε συγκέντρωση.
©¾ÂÆÊÍ¼ÏÎ¾ÆÒÉÏØÔÂÅÆ×ÓÆ¾Ï
κλάδος σχετίζεται σε πρώτη φάση με
ÓÉÎÐÍÉÒÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÓÕÎª³¨ÆÌÓ¿Ö
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ²ÏÔ¼uÂÆÅÐÅÆÎÆ¾ÎÂÊu¿ÎÏ
η απώλεια τζίρου και κερδοφορίας, αλλά
δημιουργούνται οι προϋποθέσεις ώστε
ÓÂÇ®ÑuÂÌÂÃÊÏÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ ÏØÔÂÂÏτελούν στο μέλλον ένα σημαντικό μέρος
της φαρμακευτικής δαπάνης, να μην τα
διαχειρίζεται το σύνολο των φαρμακείων, αλλά μόνο εκείνα που πληρούν προÛÏÔ¼ÒÆÊÖÇÁÍÂËÉÖÌÂÊÅÊ®ÔÆÒÉÖ ÂØστηρά καθορισμένες και ελεγχόμενες

θερμοκρασίες και υγρασίες), καθώς
και εξειδίκευσης στην παροχή υπηρεσιών συμμόρφωσης του ασθενούς και
της παρακολούθησης των θεραπευτιÌÐÎÒÓ¿×ÕÎ¸ÅÉÒÓÉ×ÐÑÂuÂÖÅÑÂστηριοποιούνται εταιρίες παροχής υπηρεσιών, αναφορικά με την πρόληψη και
τη συμμόρφωση του ασθενούς, που συνεργάζονται με τις φαρμακευτικές εταιρίες σε προγράμματα πρόληψης και υποστήριξης φαρμάκου προς τους ασθενείς.
¤¾ÒÉÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆ¿ÓÊÒÆ
μία περίοδο ανακατατάξεων και συνεπώς αντιπαραθέσεων, αυτοί που έχουν
ÒØÈÌÑÏÓÉu¼ÎÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ ÆÊÃ®ÍÏØÎ
τις θέσεις τους. Αυτή τη στιγμή η πολιÓÆ¾Â¼×ÆÊÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ ÂÎÆË®ÑÓÉÓÂÂ¿ÓÉÎ
αντιφατικότητα στην εφαρμογή). Οι εταιÑ¾ÆÖÂÑÏ×½ÖØÉÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖ ÒØuμόρφωσης και πρόληψης), συγκροτούν
στρατηγική και παίρνουν θέση στο ζωτικό χώρο δραστηριότητας του φαρμακείου. Αντίθετα το φαρμακείο ακόμη δεν
έχει διαμορφώσει στοιχεία στρατηγικής
ÌÂÊÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆÂuØÎÓÊÌ½Ô¼ÒÉ ØÎ¼πεια αυτού είναι ότι ο κλάδος θα έχει συνεχώς «απώλεια κεκτημένων», μέχρι να
επανακαθορίσει και να συγκροτήσει τη
στρατηγική του.
P.M&E: Πού πιστεύετε ότι πρέπει να
κατευθυνθεί ένα φαρμακείο για να είναι βιώσιμο και τι ακριβώς εννοείτε να
καθορίσει τη στρατηγική του;
Κ.Δ:°ÌÂÔÏÑÊÒu¿ÖÓÉÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÖÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÓÂÆË½ÖÒÉuÆ¾Â

 ¢Ñ×ÊÌ®ÏÑÏÒÅÊÏÑÊÒu¿ÖÓÏØÑ¿ÍÏØ
του φαρμακείου.
 ÏÊÏÆ¾ÎÂÊÓÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ÓÏØÍÆονέκτημα.
 ÏÊÆÖÆ¾ÎÂÊÏÊÂÎ®ÈÌÆÖÓÉÖÏÍÊÓÆ¾ας αναφορικά με τις δαπάνες υγείÂÖÌÂÊÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÕÎÑÕÓÏÃ®Ôμιων υπηρεσιών υγείας.
 ÏÊÂÆ¾ÎÂÊÉÒ×¼ÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
με τους άλλους φορείς και δραστηριότητες στο χώρο της υγείας.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÂÎÂÑÏÒδιορίσει τον ρόλο του στο πλαίσιο των
ÑÕÓÏÃ®ÔuÊÕÎØÉÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖ ÎÂ
επενδύσει στο ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα και να οικοδομήσει τη στρατηγική του στο σήμερα, κοιτάζοντας το αύÑÊÏ¤¾ÎÂÊÌÏÊÎ½ÂÎÂÇÏÑ®ÓÉÖÍÆÊÏÄÉφίας των φαρμακοποιών, ότι το φαρμαÌÆ¾ÏÆÊÓÆÍÆ¾ÓÑÆÊÖÑ¿ÍÏØÖÌÏÊÎÕÎÊÌ¿Ö 
επιστημονικός, επιχειρηματικός.
Έχει σημασία λοιπόν για τον καθορισμό της
στρατηγικής, όχι η ιεράρχηση με την έννοια
ποιος είναι περισσότερο αναγκαίος ρόλος,
αλλά ποια είναι η σχέση μεταξύ τους.
Αν ξεκινήσουμε με προτεραιότητα από
την πλευρά του επιχειρηματικού ρόλου,
τότε θα διαμορφώσουμε τη στρατηγική
μας κυρίως σε μία εμπορική κατεύθυνση. Πράγμα που όπως θα δούμε στη συÎ¼×ÆÊÂ ÅÆÎÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÏÁÓÆÒÓÏÂÎÓÂÈÕÎÊστικό του πλεονέκτημα, αλλά ούτε και καλύπτει τις σύγχρονες ανάγκες του πρωτοÃ®ÔuÊÏØÒØÒÓ½uÂÓÏÖØÈÆ¾ÂÖ ¿ÕÖÔÂÅÊÂμορφωθεί στο μέλλον. Αν δούμε όμως το
θέμα από την πλευρά του κοινωνικού και
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επιστημονικού ρόλου, τότε θα διαμορφώÒÏØuÆÓÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½uÂÖ ÌØÑ¾ÕÖuÆÃ®ÒÉ
τον ασθενοκεντρικό προσανατολισμό και
θα αναπτύξουμε υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας. Έχει διαφορά στον καθορισμό της στρατηγικής, αν θεωρήσουμε
ότι το φαρμακείο είναι μια επιχειρηματική
δραστηριότητα στο χώρο της υγείας ή είναι μία δραστηριότητα ως μέρος του πρωÓÏÃ®ÔuÊÏØÒØÒÓ½uÂÓÏÖØÈÆ¾ÂÖuÆÆÊ×ÆÊρηματικά χαρακτηριστικά.
P.M&E: Ποια, κατά τη γνώμη σας, είναι τα ανταγωνιστικά πλεονεκτήματα
του φαρμακείου;
Κ.Δ: ²¼ÒÒÆÑÂÆ¾ÎÂÊÓÂÃÂÒÊÌ®ÒÉuÆ¾ÂÏØ
διαμορφώνουν το ανταγωνιστικό πλεοÎ¼ÌÓÉuÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
µuÆÒÉ ÂÑ¿ÒÌÏÓÉÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÌ¿ÒÓÏÖ
Ñ¿ÒÃÂÒÉÓÏØÂÒÔÆÎÏÁÖ²ÏÍÊÈ¿ÓÆÑÏ
μέσα σε 5΄ ο πολίτης-ασθενής προσεγγίζει ένα φαρμακείο στον αστικό ιστό.
¤ÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÌÂÓ®ÑÓÊÒÉÏØuÏÑÆ¾
να παρέχει υπηρεσίες φαρμακευτικής
φροντίδας καλύτερα από άλλες επαγγελματικές ομάδες στο χώρο της υγείας.
ÎÐÒÉÓÏØÂÒÔÆÎÏÁÖ ÓÏØÊÒÓÏÑÊÌÏÁ
του, της οικογενειακής του κατάστασης,
της προσωπικότητας-ψυχολογίας του,
καλύτερα από οποιονδήποτε άλλο και
συνεπώς της ειδικότερης διαχείρισης
που απαιτείται, γιατί κάθε πολίτης και
ασθενής είναι μία διαφορετική οντότητα.
¢ØËÉu¼ÎÉÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÒÓÏÑ¿ÒÕÏ
του φαρμακοποιού από πλευράς πολιτών-ασθενών. Δεν μπορούμε να είμαστε
ιδιαίτερα αποτελεσματικοί στην πρόληψη
και στη συμμόρφωση του ασθενούς, εάν
δεν υπάρχει εμπιστοσύνη, γιατί δεν γνωρίζουμε και δεν μπορούμε να διαχειριστούμε
τις ιδιαιτερότητες της ψυχοσύνθεσής του.
P.M&E: Συνεπώς ποια η ευκαιρία για
το φαρμακείο;
Κ.Δ: Ο προσδιορισμός των αναγκών του
συστήματος υγείας συνιστά την ευκαιρία
για το φαρμακείο.
Οι μελέτες και οι πρακτικές των ανεπτυγμένων χωρών, αναδεικνύουν ότι τα κόστη στο σύστημα υγείας από την περιορισμένη πρόληψη, από τη μη συμμόρφωση του ασθενούς, τις αλληλεπιδράσεις κ.ά. είναι θέματα πολύ σημαντικά σε
σχέση με τη φαρμακευτική δαπάνη. Αλλά
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και στη χώρα μας μπορούμε να αναφέÑÏØuÆ¿ÓÊÏÑØÔuÊÒu¼ÎÏÖÅÊÂÃÉÓÊÌ¿ÖÌÏÒÓ¾ÙÆÊÓÏ¼ÓÏÖÞ ÆÎÐÏÂÑÑÁÔuÊÒÓÏÖ
Þ uÆÃ®ÒÉÓÉuÆÍ¼ÓÉÓÏØÌÂÔÉÈÉτή κ. Κυριόπουλου και της ομάδας του.
¢ÎuÆÃ®ÒÉÓÊÖÒÓÂÓÊÒÓÊÌ¼ÖÓÕÎÅÊÂÃÉÓÏÍ¿ÈÕÎÌÂÊÆÎÅÏÌÑÊÎÏÍ¿ÈÕÎÓÏÏØ
νοσούν είναι αρρύθμιστοι, τότε μία πρώτη προσέγγιση της επιπλέον δαπάνης,
λόγω μη συμμόρφωσης, προσεγγίζει ή
ÌÂÊËÆÆÑÎ®ÓÂÆÌÆØÑÐ¦ÅÂ®ÎÉ
για τους ακρωτηριασμούς ανέρχεται στα
ÞÆÓÉÒ¾ÕÖÏØÂÎØ½Ñ×ÂÎÑÏγράμματα-υπηρεσίες συμμόρφωσης θα
περιοριζόντουσαν στο ελάχιστο. Πλήθος
άλλων τέτοιων παραδειγμάτων δείχνουν
ότι υπάρχει ένα μεγάλο περιθώριο μείωσης των δαπανών υγείας.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÍÏÊ¿ÎuÆÃ®ÒÉÓÏÎÑ¿ÍÏ
του, το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα
ÌÂÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÑÕÓÏÃ®ÔuÊÏØÒØστήματος υγείας, μπορεί σε συνεργασία
με την ιατρική κοινότητα και τη φαρμαÌÆØÓÊÌ½ÃÊÏuÉ×ÂÎ¾Â u¼ÒÕÓÕÎÑÕÓÏÃ®ÔuÊÕÎØÉÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖ ÎÂÂ¾ËÆÊ
έναν σημαντικό ρόλο στη μείωση των
ÌÑÂÓÊÌÐÎÅÂÂÎÐÎ²ÂÂÎÕÓ¼ÑÕÏÑ¾ζουν και τη μήτρα χάραξης της στρατηγικής του φαρμακείου.
P.M&E: Ποιος είναι ο ρόλος των μικρών
και μεσαίων φαρμακείων που μπορούν
να ανταποκριθούν στα πλαίσια αυτής
της στρατηγικής;
Κ.Δ: ©ÆÃ®ÒÉÓÉÎÂÎÕÓ¼ÑÕÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ 
το επιχείρημα ότι πρέπει τα φαρμακεία
να μειωθούν, για να μειωθούν οι δαπάÎÆÖØÈÆ¾ÂÖ ÂÎÓÊÒÓÑ¼ÇÆÓÂÊ²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
δεν πρέπει να μειωθούν για να μειωθούν
οι δαπάνες υγείας. Η παροχή πρωτοÃ®ÔuÊÕÎØÉÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖÂÂÊÓÆ¾Å¼σμευση χρόνου από τον φαρμακοποιό,
ενώ παράλληλα και ο ασθενής πρέπει να
¼×ÆÊÒÁÎÓÏuÉÌÂÊÂÑ¿ÒÌÏÓÉÑ¿ÒÃÂÒÉ
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÉÖÈÆÊÓÏνιάς και όχι μόνο, μπορούμε να τα χαρακτηρίσουμε ως ριζώματα στην κοινωνία
που συγκρατούν σε υψηλό επίπεδο την
υγεία των πολιτών και επιπλέον συμÃ®ÍÏØÎÒÓÉÎÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÒØÎÏ×½ ÓÉÅÁσκολη περίοδο που διανύουμε και ιδιαίτερα τα κοινωνικά στρώματα χαμηλού
εισοδήματος. Και συγκεκριμένα πάρα
πολλά φαρμακεία λόγω της προσωπι-
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κής σχέσης με τους ασθενείς τους, χοÑÉÈÏÁÎÓÂÇ®ÑuÂÌÂuÆÅÊÌ½ÓÏØÖÆÊÃ®ρυνση επειδή οι ίδιοι λόγω της οικονομικής κρίσης δεν μπορούν να τα πληρώσουν. Πολλές φορές, συστάσεις και υποδείξεις των φαρμακοποιών έχουν σώσει
ζωές και αν το θέλετε ο φαρμακοποιός
της γειτονιάς παρέχει και μία άλλη σημαντική υπηρεσία στους δοκιμαζόμενους από την κρίση συμπολίτες μας, τη
ψυχολογική υποστήριξη!
P.M&E: Μήπως δυσαρεστηθούν οι γιατροί θεωρώντας ότι θα γίνει παρέμβαση στο επάγγελμα τους;
Κ.Δ: Κάθε άλλο, για να έχουν αποτέλεσμα οι υπηρεσίες αναφορικά με την πρόληψη και τη συμμόρφωση, απαιτείται η
διαμόρφωση μίας στενής σχέσης συνεργασίας μεταξύ γιατρών και φαρμακοποιών. Οι υπηρεσίες πρόληψης πεÑÊÍÂuÃ®ÎÏØÎÓÉÎØÏÌ¾ÎÉÒÉÓÕÎÏÍÊτών να επισκεφτούν τον γιατρό τους, γιατί ο φαρμακοποιός δεν κάνει διάγνωση.
Όπως επίσης ο γιατρός συστήνει τη θεραπευτική αγωγή και ο φαρμακοποιός
ÒØuÃ®ÍÆÊÐÒÓÆÏÂÒÔÆÎ½ÖÎÂÆÇÂÑu¿σει αυτά που του έχει συστήσει ο γιατρός, δηλαδή ο φαρμακοποιός ασχολείται με τη συμμόρφωση του ασθενούς σε
αυτά που εντέλλεται η ιατρική κοινότητα.
P.M&E: Προκύπτει κάποιο όφελος για
τις φαρμακευτικές εταιρίες;
Κ.Δ: ¤ÊÅÊÌ®ÈÊÂÓÊÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÏØ¼×ÏØÎ
φάρμακα υψηλού κόστους και έχουν
προγράμματα στήριξης του ασθενούς,
υπάρχει καταλληλότερος συνεργάτης
από τον επιστήμονα φαρμακοποιό σε
συνδυασμό με όλα όσα έχουμε αναφέρει στα αρχικά σας ερωτήματα;
¤ÊÍ¼ÏÎÒÓÏu¼ÍÍÏÎ ÈÊÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂ
ÃÊÏÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ ¿ÕÖÇÂ¾ÎÆÓÂÊÌÂÊÒÓÊÖ
ΗΠΑ, οι εταιρίες, οι γιατροί, οι φαρμακοποιοί και τα ασφαλιστικά ταμεία, συνεργάζονται μεταξύ τους σχετικά με την
αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια
των εν λόγω φαρμάκων.
©¾ÂÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÂËÁÓÕÎÆÓÂÊÑÊÐÎ 
φαρμακοποιών και γιατρών αναφορικά
uÆÓÂª³¨ uÏÑÆ¾ÎÂÅÊÂuÏÑÇÐÒÆÊÒ½μερα πρωτογενείς διαδικασίες, ώστε να
υποστηριχτούν οι υπηρεσίες διαχείρισης
ÇÂÑu®ÌÕÎÃÊÏÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ

flyingcolours
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©ÆuÊÂuÂÌÑ®ÊÒÓÏÑ¾ÂÌÂÊuÆÏÍÁÂÈ®ÉÈÊÂÓÏ
επάγγελμα, δυο φαρμακοποιοί, ένας παλιός και
ένα νέος προσπαθούν να σταθούν σε ένα δύσκολο
ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÂÈÏÑ®Ö ÂÍÍ®uÆÓÏÂÓÏÁÎÂÆÊ×ÆÊÑÏÁÎ
και να ζουν σε μια μικρή, όμορφη και τουριστική
¿ÍÉÓÉÎ¢Ñ®×ÕÃÂ
Παρουσίαση από τον φαρμακοποιό ΣΤΕΦΑΝΟ ΔΙΑΓΟΥΡΤΗ

ÓÂ ÂÃÃÂÓÏÌÁÑÊÂÌÂÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÎÌÂÑÅÊÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÊÈØÎÂÊÌÏÍÏÈÊÌ¿ÊÂÓÑÆ¾Ï
ÆÂ¿ÒÓÂÒÉ×ÍuØ®Ñ×ÆÊÌÂÊÓÏÌ¼ντρο υγείας Διστόμου που εξυπηρετεί
όλη την περιοχή.
ºÕÖÆ¾ÎÂÊÈÎÕÒÓ¿É¢Ñ®×ÕÃÂÂÏÓÆÍÆ¾
τον κορυφαίο χειμερινό τουριστικό προορισμό στη χώρας μας, κυρίως λόγω των
τριών χιονοδρομικών κέντρων που λειτουργούν στην περιοχή, καθώς επίσης
και λόγω της ύπαρξης πολυτελών ξενοδοχειακών μονάδων και άλλων τουριÒÓÊÌÐÎÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÕÎ ÓÂÃ¼ÑÎÆÖ ÌÂÇ¼ 
μπαρ, καταστήματα ένδυσης, καταστή-

ù

ο φαρμακείο μας ιδρύθηκε το
Â¿ÓÏÎÂÓ¼ÑÂuÏØÉμήτριο Διαγούρτη στον κεντριÌ¿ÅÑ¿uÏÓÉÖ¢Ñ®×ÕÃÂÖÌÂÊ
Â¿ÓÏ uÆÓÉÎÏÍÏÌÍ½ÑÕÒÉÓÕÎ
σπουδών μου συστεγάστηκε και μεταφέρθηκε σε νέο και ανακαινισμένο
χώρο, με την επωνυμία Συστεγασμένα
Φαρμακεία Δημητρίου και Στεφάνου
Διαγούρτη Ο.Ε.. Η οικογένεια μας έχει
παρελθόν, παρόν και μέλλον στο χώρο
του φαρμακείου, καθώς και η αδελφή
μου Κωνσταντίνα είναι φαρμακοποιός
και διατηρεί φαρμακείο στην Αθήνα.

Καλύπτοντας τις ανάγκες
υγείας της περιοχής μας
Η μικρή μας πόλη, διαθέτει ένα αγροτικό ιατρείο με δύο θέσεις γενικών ιατρών. Όμως λόγω της οικονομικής κρίσης και χάρη στη μεγάλη και προκλητική
αδιαφορία της πολιτείας, παρουσιάστηÌÂÎÒÉuÂÎÓÊÌ®ÑÏÃÍ½uÂÓÂÒÓÉÎÌ®ÍØψη των θέσεων, με αποτέλεσμα οι ασθενείς και ηλικιωμένοι να εξυπηρετούνται
u¿ÎÏÅÁÏuÆÓÑÆÊÖÇÏÑ¼ÖÓÉÎÆÃÅÏu®ÅÂ
και μάλιστα σε ένα τόπο που προσπαθεί
να αναπτύξει τον τουρισμό!
Αυτό μας επιφορτίζει ως παρόχους πρωÓÏÃ®ÔuÊÂÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖ uÆÆÊÑ¿ÒÔÆτες ευθύνες σε πολλά περιστατικά, όπως
ÌÑØÏÍÏÈ½uÂÓÂ ÊÐÒÆÊÖ ÑÏÃÍ½uÂÓÂÓÏØ
πεπτικού, τραυματισμούς… κ.α., έτσι
ώστε με τις γνώσεις και την εμπειρία μας
ÎÂÒØuÃÏØÍÆÁÏØuÆÌÂÊÎÂÂÑ¼×ÏØuÆ
ÓÊÖÑÐÓÆÖÃÏ½ÔÆÊÆÖÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖ
¿ÏØ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾¤ØÓØ×ÐÖØ®Ñ×ÏØÎ
ÂÊÅ¾ÂÓÑÏÊÌÂÊÏÅÏÎÓ¾ÂÓÑÏÊ ÆÎÐu¿ÎÏ
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ματα παραδοσιακών προϊόντων κ.α.).
¤¾ÒÉÖ ÂÏÓÆÍÆ¾ÒÓÂÔu¿ÈÊÂÓÏØÖÆÊσκέπτες του αρχαιολογικού χώρου των
ÆÍÇÐÎÏØÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆÏÍÁÌÏÎÓÊÎ½
απόσταση. Λόγω αυτής της ιδιαιτερότητας το φαρμακείο μας λειτουργεί σε ρυθuÏÁÖÓÂ×ØÓ½ÓÕÎ¢ÇÆÎ¿ÖÌØÑ¾ÕÖÓÂ
ÂÃÃÂÓÏÌÁÑÊÂÌÂÌÂÊÓÊÖÂÑÈ¾ÆÖÓÏØ×ÆÊμώνα, καλείται να εξυπηρετήσει τις αυξημένες ανάγκες της τουριστικής κίνησης και αφετέρου τις υπόλοιπες ημέρες
να λειτουργήσει σε ρυθμούς φαρμακείου σε επαρχιακή κωμόπολη.
Παρόλο που στις μεγάλες πόλεις και σε
τουριστικά μέρη η έννοια του ωραρίου
και των εφημεριών τείνει να εξαφανιÒÓÆ¾ ÒÓÉÎ¢Ñ®×ÕÃÂ ×®ÑÉÒÓÉÎÌÂÍ½ÒØνεννόηση μεταξύ συναδέλφων, έχουμε καταφέρει και διατηρούμε ένα σύστημα εφημεριών και ωραρίου ώστε
να μας παρέχεται καλύτερη ποιότητα
ζωής. Οι εφημερίες καταργούνται μόνο
ÈÊÂu¼ÑÆÖÓÉÎÆÑ¾ÏÅÏÓÕÎ¤ÏÑÓÐÎ
λόγω του μεγάλου αριθμού επισκεπτών.
ºÕÖÌÂÊÒÆ®ÍÍÆÖÆÑÊÏ×¼ÖÓÉÖ¤ÍÍ®δας δεν υπάρχει σύστημα διανυκτερεύσεων, αλλά φαρμακείο ασφαλείας με το
τηλέφωνο του φαρμακοποιού σε εμφανή θέση.

Ένας παραδοσιακός χώρος
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖÒÓÆÈ®ÙÆÓÂÊÒÆ¼ÎÂ¼τρινο και παραδοσιακό κτίριο. Έτσι με την
ÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉÓÏØÔ¼ÒÂuÆÒÂÎÒÓ¿×Ï
να δημιουργήσουμε ένα χώρο όπου θα
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συνδυάζεται το παραδοσιακό με το μοντέρνο. Ο χώρος του φαρμακοπωλείου
Óu ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÒÁÎÔÆÒÉËÁÍÊÎÕÎ
προθηκών με κρυφό φωτισμό, όπου τα
προϊόντα κατανέμονται με ιδιαίτερη προσοχή ώστε ο πελάτης να μπορεί να κατευθυνθεί και μόνος του προς την κατηγορία προϊόντων που τον ενδιαφέρει. Η
αρχιτεκτονική κατασκευή μας έδωσε τη
δυνατότητα του συνδυασμού κατηγοριοποίησης, τόσο ανά εταιρία, όσο και ανά
κατηγορία προϊόντων.
ÓÉÎÂÑÊÒÓÆÑ½Ó¼ÑØÈÂÃÑ¾ÒÌÆÊÌÂÎÆ¾Ö
μία μεγάλη ποικιλία καλλυντικών με την
κάθε εταιρία να έχει και μία ξεχωριστή
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ÑÏÔ½ÌÉ ÓÉÅÆËÊ®Ó¼ÑØÈÂÃÑ¾ÒÌÏØμε ποικίλες κατηγορίες από παιδικά και
προϊόντα προσωπικής φροντίδας, μέχρι
ορθοπεδικά, συμπληρώματα διατροφής
ÌÂÊÒÓÏuÂÓÊÌ½ÖØÈÊÆÊÎ½Ö ÓÏÎÌÆÎÓÑÊÌ¿
×ÐÑÏÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÅÁÏuÆÈ®ÍÆÖÈ¿ÎÅÏÍÆÖ
Η αριστερή περιέχει αντηλιακά σχεδόν
¿ÍÏÓÏ×Ñ¿ÎÏ Í¿ÈÕÓÏØ×ÊÏÎÏÅÑÏuÊÌÏÁ
αλλά και του καλοκαιριού), καθώς και
προϊόντα περιποίησης σώματος και η δεξιά γόνδολα περιέχει εποχιακά προϊόντα
όπως καραμέλες για το λαιμό, αρωματοÔÆÑÂÆ¾Â Ã¿ÓÂÎÂÌÂÊÑÏÚ¿ÎÓÂÂÅØÎÂÓ¾σματος. Για τα προϊόντα με ειδικές προσφορές υπάρχει και μια τρίτη γόνδολα.
ÓÏÃ®ÔÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏØ ÂÌÑÊÃÐÖÂ¼ÎÂÎÓÊÂ¿ÓÉÎÆ¾ÒÏÅÏ ÃÑ¾ÒÌÆται ο πάγκος εκτέλεσης συνταγών, που
χωρίζεται από μια κολόνα επενδεδυμένη με ξύλο, δημιουργώντας δύο διαφορετικές θέσεις εργασίας. Έτσι ο κάθε πε-
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Προσωπική σχέση και ενασχόληση με
μ τον πελάτη

Í®ÓÉÖÆËØÉÑÆÓÆ¾ÓÂÊuÆÅÊÂÌÑÊÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
¾ÒÕÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÑ®ÇÊÂ
¿ÏØÆ¾ÎÂÊÓÏÏÔÆÓÉu¼ÎÂÅÊ®ÇÏÑÂ05$
ÌÂÊÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¼ÖÒØÒÌÆØ¼Öu¼ÓÑÉÒÉÖ
Ê¼ÒÆÕÖÌÂÊÙÂ×®ÑÏØºÍÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂ
ÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆÒØÑÓÂÑÊ¼ÑÂ
²¼ÍÏÖØ®Ñ×ÆÊÂÏÔ½ÌÉÌÂÊÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏ
ÓuÆËÏÍÊÒu¼ÎÏuÆ¿ÍÂÓÂÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂ
uÉ×ÂÎ½uÂÓÂÈÊÂÂÑÂÒÌÆØ½ÈÂÍÉÎÊÌÐÎ
ÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ¤¾ÒÉÖØ®Ñ×ÆÊÒÓÏÎ¾ÅÊÏ
×ÐÑÏÓÏØ#BDL0GGJDF ÈÑÂÇÆ¾ÏÌÂÊÔ¼ÒÉ
ÈÊÂÂÑÏ×½ÑÐÓÕÎÃÏÉÔÆÊÐÎ

Οι αρμοδιότητες και οι
υπηρεσίες μας
©¼×ÑÊÓÏÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï½ÓÂÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÖÆØÔÁÎÉÖÌÂÊÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÓÏØ
ÂÓ¼ÑÂuÏØ¢¿ÓÉÒÓÊÈu½ÓÉÖÒØÒÓ¼ÈÂÒÉÖÌÂÊuÆÓ®ÏÊÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖ¼×ÏØÎÌÂÓÂÎÆuÉÔÆ¾°ÂÓ¼ÑÂÖuÏØÍ¿ÈÕÓÉÖuÆÈ®ÍÉÖÆuÆÊÑ¾ÂÖÓÏØÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏuÆÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎ
ÒÓÏÎ®ÈÌÏÌÂÊÓÉÎÂÑÏ×½ÓÉÖÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÖÒØuÃÏØÍ½ÖÈÁÑÕÂ¿ÓÏÇ®ÑuÂÌÏ 
ÆÎÐÉÅÊÌ½uÏØÒØuÃÏÍ½¼×ÆÊÎÂÌ®ÎÆÊ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏuÆÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÌÂÍÍØ-

ÎÓÊÌÐÎÌÂÊÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö 
ÌÂÔÐÖÌÂÊuÆÔ¼uÂÓÂÏÑÈ®ÎÕÒÉÖÂÏÔÆu®ÓÕÎÌÂÊÌÂÓÉÈÏÑÊÏÏ¾ÉÒÉÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ¨ÂÓ®ÌÂÊÑÏÁÖuÆÆËÕÓÆÑÊÌÏÁÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖ ÅÊÏÑÈÂÎÐÎÏØuÆFWFOUTuÆÓÉÎ
ÂÑÏØÒ¾ÂÂÊÒÔÉÓÊÌÐÎÈÊÂÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÎ¼ÕÎÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÌÂÊÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖÆÇÂÑu¿ÙÏØuÆÍ½ÑÆÖÒÁÒÓÉuÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÖÌÂÓÂÈÑÂÇ½ÖÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊ
ÂÑÂÇÂÑu®ÌÕÎ
ÐÒÓÆ ÎÂ ÑÏÍÂuÃ®ÎÏØuÆ ÇÂÊÎ¿uÆÎÂÂÐÍÆÊÂÖ
ÒÓÏÌ Í¿ÈÕ
ÉuÆÑÏuÉÎ¾ÂÖ Í½ËÆÕÖ
ÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÎÂÆÍ¼È×ÏØuÆÓÉÑÏ½ÓÕÎÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎuÂÖÂÑ®ÍÍÉÍÂÅÊÂÓÉÑÏÁuÆÂÑ×Æ¾ÏÓÕÎÆÍÂÓÐÎuÂÖÐÒÓÆÎÂ
uÏÑÏÁuÆÎÂÆÍ¼È×ÏØuÆÒÆÑÂÈuÂÓÊÌ¿
×Ñ¿ÎÏÓÏÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏÌÂÊÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÏØÂÑ¼×ÏØuÆ
¿ÈÕÓÉÖÅÁÒÌÏÍÉÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÒØÈÌØÑ¾ÂÖÌÂÊÓÏØÏÍÏ¼ÎÂÂØËÂÎ¿uÆÎÏØÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ ÂÌ¿uÉÌÂÊÂ¿ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂ
ÆÌÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁ×ÐÑÏØ ÑÏÒÂÔÏÁuÆÅÊÂÑÌÐÖÎÂÆÊÓØÈ×®ÎÏØuÆÌÂÍÁÓÆÑÆÖÓÊu¼ÖÈÊÂÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖ ÈÆÈÏÎ¿Ö
ÏØÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊ®uÆÒÂuÆÓÉÎ¾ÆÒÉÑÏÖ
ÓÏØÖÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖuÂÖÈÊÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖ
ÆÌÓÐÒÆÊÖÌÂÊÑÏÒÇÏÑ¼ÖÏØuÆÓÂÌØÍÏÁuÆÑÏÖÓÏÎÆÍ®ÓÉ

82

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

Προβληματισμοί στο
επάγγελμα
ÓÉÎÂÑÏÁÒÂÇ®ÒÉuÆÈ®ÍÏÖÆ¾ÎÂÊÏ
ÑÏÃÍÉuÂÓÊÒu¿ÖuÂÖÈÊÂÓÏu¼ÍÍÏÎÓÏØ
ÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÍ¿ÈÕÓÉÖÒØÎÆ×ÏÁÖÅÊÂÑÑÏ½ÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂ¿ÓÏÎ×ÐÑÏ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÑÏÖ®ÍÍÂÒÉuÆ¾ÂÐÍÉÒÉÖ¤ÓÂÊÑ¾ÆÖÏØÆÅÑÂÊÐÔÉÌÂÎuÆÓÉÎ
ØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÆÊÅÆÊÌÎÁÏØÎu¾ÂÂÌÂÓÂÎ¿ÉÓÉÈÊÂuÂÖÅÊ®ÔÆÒÉÈÊÂÆ¼ÌÓÂÒÉÒÆ®ÍÍÂÌÂÎ®ÍÊÂÅÊÂÎÏu½Ö ×ÕÑ¾ÖÓÉÎÓ½ÑÉÒÉ ÌÂÎÆÎ¿Ö ÑÏÒ×½uÂÓÏÖ¤¾uÂÊÃ¼ÃÂÊÏÖ¿ÓÊ
ÒÓÏ®uÆÒÏu¼ÍÍÏÎÂØÓ¿
ÔÂÂÏÓÆÍ¼ÒÆÊÂÎÓÊÌÆ¾uÆÎÏÂÎÓ¾ÅÑÂÒÉÖÂ¿
ÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎÒØÎÂÅ¼ÍÇÕÎ ÏÅÉÈÐÎÓÂÖ
ÒÓÉÎ ÏÑÊÒÓÊÌ½ ÓÏØÖ
¼ËÏÅÏÂ¿ÓÏØÖ×ÐÑÏØÖuÂÖ
ÆÑÏÒÕÊÌ¿Æ¾ÆÅÏ
Æ¾ÎÂÊÃ¼ÃÂÊÏ¿ÓÊÂÑ®ÓÊÖ
ÂÎÓÊËÏ¿ÓÉÓÆÖÔÂÆÊuÆ¾ÎÏØuÆ
ÒÓÉÎÑÏÒ®ÔÆÊÂÈÊÂÅÊÂÓ½ÑÉÒÉ
ÓÏØÆÊ¼ÅÏØÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÏØÂÑ¼×ÏØuÆÒÓÏÌÏÊÎ¿ ÒÓÉÎÂËÊÏÑÆ½ÌÂÊ
ÏÊÏÓÊÌ½®ÒÌÉÒÉÓÏØÍÆÊÓÏØÑÈ½uÂÓÏÖuÂÖ
ÌÂÊÒÓÉÎÑÏÒ®ÔÆÊÂÃÆÍÓ¾ÕÒÉÖÓÉÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓ®ÖuÂÖ¦ÙÕ½ÒÆ¼ÎÂÎÓ¿Ï
¿ÕÖÉ¢Ñ®×ÕÃÂuÂÖÅ¾ÎÆÊÒÂÇÐÖu¾Â
ÆØ×¼ÑÆÊÂÒÓÏÎÂÅÊÂ×ÆÊÑÊÙ¿uÂÒÓÆÓÏÎ×Ñ¿ÎÏuÂÖ ÅÊÂ×ÕÑ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½Â¿ÓÉÎÆÌÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÙÕ½uÂÖ
¼ÍÏØuÆÎÂÊÒÓÆÁÏØuÆ¿ÓÊÉÆÊuÏÎ½ÒÆ
ÒØÎÅØÂÒu¿uÆÓÉÒÕÒÓ½ÂÎÓ¾ÍÉÄÉÓÕÎ
ÒØÎÔÉÌÐÎÓÉÖÂÈÏÑ®Ö ÔÂuÂÖÌÑÂÓ½ÒÆÊÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÈÊÂÏÍÍ¼ÖÂÌ¿uÉÅÆÌÂÆÓ¾ÆÖÈÊÂÎÂÒØÎÆ×¾ÒÏØuÆlÓÏ©¼ÍÍÏÎ

¢¯¢³ ¤§

ëìôöùîóé
îìĘĔġČĖėČĉĠđČ
ėĜđėĎġđ
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¢¯¢³ ¤§

ÓÉÎ ¤ØÑÐÉ Ø®Ñ×ÏØÎ ÏÍÍ® uÏÎÓ¼ÍÂ
ØÏÍÏÈÊÒuÏÁÓÊuÐÎÈÊÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂ¿ÕÖÌÂÊ
ÏÍÍ®ÒØÒÓ½uÂÓÂÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾Â¨ÂÊuÆÑÊÌ®Æ¾ÎÂÊ
ÏÑÔÏÍÏÈÊÒÓÊÌ® ÆÎÐ®ÍÍÂuÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÂÒÓÂÔ½
Æ¿ÍÉ¿uÕÖÓÉÎ¤ØÑÐÉ ÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂÂÏÓÆÍÏÁÎ
ÓÉÎÌÁÑÊÂuÆÓÂÃÍÉÓ½ÑÏÒÂÑuÏÈ½ÖÓÕÎÅÂÂÎÐÎ
ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ¢¿ÃÏÑÑ®ÑÏÖÎ¿ÓÏ ÉÏÍÊÓÊÌ½
ÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾Âu®×ÆÓÂÊÈÊÂÓÉÎÆØÑÁÓÆÑÉ×Ñ½ÒÉ
ÓÏØÖÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÒÓÏÍÂ¾ÒÊÏÓÏØÆÍ¼È×ÏØÓÕÎ
ÅÂÂÎÐÎ  ÏÊ ÏÍÊÓÊÌ¼Ö ÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÎ ÌØÑ¾ÕÖ
uÆuÏ×Í¿ÓÉÎeÓÊu½k ÂÒÌÐÎÓÂÖÒØÎÆ×½¾ÆÒÉ
uÆÊÐÒÆÕÎ

õ

¢¿ÓÉΜΑΤΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ,
Φαρμακοποιό,
Σύμβουλο Οικονομικών Υγείας,
Pharmerit International

ÊÆÊÅÊÌÏ¾ØÏÒÓÉÑ¾ÙÏØÎ¿ÓÊ
eÒÕÒÓ½kÓÊu½ÓÏØÈÆÎ¿ÒÉuÏØÔÂÆ¾ÎÂÊÂØÓ½ÏØÔÂ
ÆÊÓÑ¼ÄÆÊÒÓÏØÖ¤ØÑÕÂ¾ÏØÖÂÑÂÈÕÈÏÁÖÎÂÂÑÂuÆ¾ÎÏØÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌÏ¾ÒÓÏÅÊÆÔÎ½ÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿ ÂÑ®ÍÍÉÍÂuÆÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂ×Ñ½ÒÉÖÓÏØÖ
¦ÒØÎÆ×½ÖuÆ¾ÕÒÉÓÕÎÓÊuÐÎ¿uÕÖ 
ÂÏÓÆÍÆ¾uÊÂÂÆÊÍ½ÈÊÂÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÓÕÎÃÊÏuÉ×ÂÎÊÌÐÎÅÏuÐÎÒÓÉÎ¤ØÑÐÉÌÂÊÂØÓ¿uÏÑÆ¾Æ¾ÒÉÖÎÂØÏÎÏuÆÁÒÆÊÓÉÎÑ¿ÒÃÂÒÉÒÓÉÎÆÑ¾ÔÂÍÄÉ
ØÈÆ¾ÂÖ¢¿ÓÏ ÏÊ×ÐÑÆÖuÆÐÑÊuÆÖÂÈÏÑ¼Ö¼×ÏØÎÅÊÆØÑÁÎÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ®
ÓÏÎ¿ÈÌÏÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ 
ÂÍÍ®ÒÆÏÍÁ×ÂuÉÍ¼ÖÓÊu¼Ö ÂÆÊÍÐÎÓÂÖ
¼ÓÒÊÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÓÉÖÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÖÓÕÎ
HFOFSJDTÏØÒØ×Î®ÂÎÂÙÉÓÏÁÎÇÔÉÎ¿ÓÆÑÏÌ¿ÒÓÏÖÂÑÂÈÕÈ½ÖÆÌÓ¿ÖÓÕÎ¤ØÑÕÂÚÌÐÎÒØÎ¿ÑÕÎ
°ÊÅÁÏÊÏeÐÑÊuÆÖk×ÐÑÆÖ ÏØÆ¾ÎÂÊÉ
©ÆÈ®ÍÉ£ÑÆÓÂÎ¾ÂÌÂÊÉÆÑuÂÎ¾Â ¼×ÏØÎ
ÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÓÏÅÊÌ¿ÓÏØÖuÉ×ÂÎÊÒu¿ÈÊÂ
ÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÊÖÓÊu¼Ö
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÌÂÊÏÊ×ÐÑÆÖÓÏØ¯¿ÓÏØ 
¿ÏØÓÏÈÆÎ¿ÒÉuÏÆ¾ÎÂÊÍÊÈ¿ÓÆÑÏÆÅÑÂÊÕu¼ÎÏ ¼×ÏØÎÌÂÊÂØÓ¼ÖÂÎÂÔÆÕÑÉu¼ÎÆÖ
ÓÊu¼Ö ÅÊ¿ÓÊÉÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÌÑ¾ÒÉÓÏÂÂÊÓÆ¾
ÓÏÎ¢Ñ¾ÍÊÏÓÏØÒÓÉÎ§ÒÂÎ¾Â
ÌÂÊÒÓÉÎÏÑÓÏÈÂÍ¾Â ÓÏ¾ÅÊÏ¼ÓÏÖ

Ας δούμε τι συμβαίνει σε μερικές Ευρωπαϊκές χώρες…

ΓΑΛΛΙΑ
Η Γαλλία παραμένει ανταγωνιστική
©ÆÓÏu¼ÓÑÏeÂÎÓÂuÏÊÃ½ÈÊÂØÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉkÒÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ ¼ÈÊÎÆÒÓÉÂÍÍ¾Â
uÊÂ®ÎÆØÑÏÉÈÏØu¼ÎÏØÆÌÒÓÑÂÓÆ¾ÂÒÓÂ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØ®ÈÈÊËÆÓÏ¼ÕÖÌÂÊ
 ¼ÎÂÏÒÏÒÓ¿ØÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÂ¿
u¼ÑÏØÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÏØÆ¾ÎÂÊÓÏ
ÌÂÍÁÓÆÑÏÒÓÏÎÌ¿ÒuÏÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂuÊÂ
ÅØÎÂuÊÌ½ÏØuÏÑÆ¾ÎÂÓÆÔÆ¾ÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÂ¿ÓÉÎ¾ÆÒÉÆ¾ÓÕÎÓÊuÐÎÏØÌÂÔÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÒÓÏÎÏuÏÒ×¼ÅÊÏÈÊÂÓÉ×ÑÉuÂÓÏÅ¿ÓÉÒÉÓÉÖ¨ÏÊÎÕÎÊÌ½Ö¢ÒÇ®ÍÊÒÉÖ
1-'44 ÈÊÂÓÏ uÂÙ¾uÆuÆÑÊÌ®Â¿
ÓÂÆÌÂÓÆØÑÐÂ¿ÓÉÎÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÉ¿ÑÕÎÂ¿ÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂÇ®ÑuÂÌÂ
ÒÓ¿ÒÏ ÉÂÍÍ¾ÂÆ¾ÎÂÊÂ¿ÓÊÖÍ¾ÈÆÖ×ÐÑÆÖ¿ÏØÉÒ×¼ÒÉÈÆÎ¿ÒÉuÏÑÕÓ¿ÓØÏÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏÊÒ×ØÑ½©¼×ÑÊÓÏÎ§ÏÁÍÊÏ
AÏ¿ÈÌÏÖÈÆÎ¿ÒÉuÕÎÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÕÎ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ®ÈÈÊËÆ
ÓÏ²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾ÂÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÂÎ®ÎÕÂ¿
ÅÊÖÆØÑÐ×®ÑÉÒÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ
¦ÒØÎÆ×½Ö¿uÕÖÓÐÒÉÓÊuÐÎÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾ÂÓÑ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÆ¾ÎÂÊ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ½Ò
ÂØÓ½ÓÉ×ÐÑÂ°ÊÓÊu¼ÖÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎ
Æ¾ÎÂÊÌ®ÓÕÂ¿ÓÏÎu¼ÒÏ¿ÑÏÒÓÉÎ¤ØÑÐÉ²ÏÈÆÎ¿ÒÉuÏÃ®ÍÍÆÓÂÊÅØÒuÆÎÐÖ
Â¿ÓÏÎeÌÂÌ¿²ÁÏkÒÓÉÂÍÍ¾ÂºÓÂÎ
ÏÊÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÏÊ ÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÌÂÊÊÂÓÑÊÌ¼ÖÂÑ×¼ÖÅÆÎÂuÇÊÒÃÉÓÏÁÎÍ¼ÏÎÓÉÎ
ÏÊ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ Ó¿ÓÆÆ¾ÎÂÊÏÊÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÏ¾ÇÏÑÆ¾ÖÏÊÏÏ¾ÏÊÂuÇÊÒÃÉÓÏÁÎÓÉÎ
ØÄÉÍ½ÓÊu½ÓÏØÖ
ÓÉÂÍÍ¾ÂÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ¼×ÏØÎuÊÂu¼ÒÉ
ÓÊu½ÓØÊÌ½ÖuÏÎ®ÅÂÖFYGBDUPSZ×ÕÑ¾Ö
Ç¿ÑÏÒÓÂÒÆÎÓÖ ¿ÓÂÎÆ¾ÎÂÊÒÆÎÓÖ
ÒÓÉÆÑuÂÎ¾Â Ò×ÆÅ¿ÎÅÊÍ®ÒÊÂ¶ÎÂÖ
ÆÑuÂÎ¿ÖÂÒÔÆÎ½ÖÑ¼ÆÊÎÂÅÂÂÎ½ÒÆÊÒ×ÆÅ¿ÎÅÊÍ®ÒÊÏ   ×Ñ½uÂÈÊÂ
ÎÂÂÈÏÑ®ÒÆÊÓÏ¾ÅÊÏu¿ÑÊÏ
°Ê×ÐÑÆÖ¿uÕÖ¿ÕÖÉ§ÓÂÍ¾ÂÌÂÊÉ
§ÒÂÎ¾ÂÆ¾ÎÂÊÏÊÅÁÏÆØÑÕÂÚÌ¼Ö×ÐÑÆÖ ¿ÏØÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ¼×ÏØÎÊÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ½ÓÊu½Â¿ÓÊÒÓÉÂÍÍ¾Â  
ÒÆÓÊu¼ÖÆÑÈÏÒÓÂÒ¾ÏØÒÓÉÎ§ÒÂÎ¾ÂÌÂÊ
 ÒÆÍÊÂÎÊÌ¼ÖÓÊu¼Ö ¢ÖÒÉuÆÊÕÔÆ¾
¿ÓÊÂØÓ¼ÖÏÊÅÊÂÇÏÑ¼ÖÓÊuÐÎÂÇÏÑÏÁÎ
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÑÆÊÖÔÆÑÂÆØÓÊÌ¼ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ

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

85

¢¯¢³ ¤§

ÆÎÐÒÓÉÆÑuÂÎ¾ÂÆÎÓ¿ÖÓÉÖ¾ÅÊÂÖÔÆÑÂÆØÓÊÌ½ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ²¼ÍÏÖ ®ÍÍÂuÏÎÓ¼ÍÂÅÑÏØÎu¼ÒÕuÊÂÖÒØuÇÕÎ¾ÂÖuÆÓÂËÁ
ÓÕÎÂÑÂÈÕÈÐÎÌÂÊÓÕÎÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÐÎ
ÓÂuÆ¾ÕÎÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÊÖÅÊÂÑÂÈuÂÓÆÁÒÆÊÖ
ÈÊÂÓÊÖÓÊu¼Ö ¿ÕÖÒÓÉÎ°ÍÍÂÎÅ¾Â ÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ¦ÆÑuÂÎ¾Â¼×ÆÊÑÏ×ÕÑ½ÒÆÊ
ÂÌ¿uÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ ÆÊÓÑ¼ÏÎÓÂÖÒÓÂ
ÓÂuÆ¾ÂÎÂÑÏÃÂ¾ÎÏØÎÒÆÑÏÒÌÍ½ÒÆÊÖ
ÈÊÂ®uÆÒÆÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÂ¿ÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ
ΓΕΡΜΑΝΙΑ

ÒÓÂÓ¾ÎÆÖ ÂÎÂÒÓÏÍÆ¾ÖÓÉÖÂÎÓÍ¾ÂÖÑÕÓÏÎ¾ÕÎÌÂÊÂÎÓÊØÆÑÓÂÒÊÌ®
Στόχοι συνταγογράφησης
¢Î®uÆÒÂÒÓÏØÖeuÏ×ÍÏÁÖkÈÊÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÅÊÆ¾ÒÅØÒÉÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎ ÏÊÏ
ÌÏÊÎ¿ÖÆ¾ÎÂÊÉeÆØÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉkÓÏØ
ÂÒÔÆÎ½ÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂeÓÊuÕÑÉÔÆ¾k
ÍÉÑÐÎÏÎÓÂÖÂ¿ÓÉÎÓÒ¼ÉÓÏØÓÉÅÊÂÇÏÑ®ÓÊu½Ö½¿ÍÏÓÏÏÒ¿ÂÎÆÊÍ¼ËÆÊ
ÓÏÑÕÓ¿ÓØÏ¢ØÓ¿ÒØuÃÂ¾ÎÆÊ¿×Êu¿ÎÏ
ÒÓÉÂÍÍ¾ÂÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÊÒÓÉ
ÆÑuÂÎ¾Â°ÑÊÒu¼ÎÆÖ×ÐÑÆÖ¿uÕÖ ¿ÕÖ
É£ÑÆÓÂÎ¾Â ÑÏÓÊuÏÁÎÎÂÆÎÆÑÈÏÁÎÌØÑ¾ÕÖÑÏÖÓÏÎÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÏÂÑ®uÆ
Ì¾ÎÉÓÑÏÓÏÌ¿ÒÓÏÖÓÉÖÒØÎÓÂÈ½Ö
ÓÉÂÍÍ¾Â ¿ÏØÏÊÈÊÂÓÑÏ¾ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁÎu¿ÎÏÒÓÏÓÕÎÆÑÊÓÐÒÆÕÎÇ®ÑuÂÌÂÆÎÓ¿ÖÍ¾ÒÓÂÖ uÆÒÉuÂÎÓÊÌ¿u¼ÒÏ¿ÑÏÒ×ÆÅ¿ÎuÆÓÉÎ¼ÎÅÆÊËÉeÂÎÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÓÏk ÉÍÁÒÉÓÏØÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÏØÒÓ¿×ÏØÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÖÔÂÂÎÂÈÌ®ÙÆÊÍ¼ÏÎÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖ
ÎÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁÎÈÆÎ¿ÒÉuÂÇ®ÑuÂÌÂÈÊÂÎÂÂÑÂuÆ¾ÎÏØÎÒÆ¼ÎÂÅÆÅÏu¼ÎÏÒÓ¿×ÏÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÖ¶ÎÂÖ®ÍÍÏÖ
ÓÑ¿ÏÖÏØÔÂÆÉÑÆ®ÒÆÊÓÉÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÆ¾ÎÂÊÌÂÊÉÆ¼ÌÓÂÒÉÓÕÎÔÆÑÂÆØÓÊÌÐÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎ
ÉuÆÊÐÒÓÆ¿ÓÊÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÓÉÖÂÍÍ¾ÂÖ 
ÏØÔÂÂÎÂÈÌ®ÒÆÊÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖÎÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁÎuÆÃ®ÒÉÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾ÂÂ¿ÓÏÎ§ÂÎÏØ®ÑÊÏÓÏØ uÏÊ®ÙÆÊ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏuÆÓÏÃÑÆÓÂÎÊÌ¿uÏÎÓ¼ÍÏ
Ñ®ÈuÂÓÊ ÒÓÉ£ÑÆÓÂÎ¾ÂÉØÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ
È¾ÎÆÓÂÊÆÎÓ¿ÖÓÉÖ¾ÅÊÂÖÅÑÂÒÓÊÌ½ÖÏØÒ¾ÂÖ 
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Η δικτατορία των ασφαλιστικών ταμείων
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ÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÏ¦ÎÕu¼ÎÏ£ÂÒ¾ÍÆÊÏÌÂÊ
ÓÉÆÑuÂÎ¾Â ÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂØ¿ÌÆÊÎÓÂÊÒÆ
ÑØÔu¾ÒÆÊÖÓÊuÐÎÂ¿ÓÏÌÑ®ÓÏÖ ÁuÇÕÎÂuÆÂØÓ¿ÓÏÒÁÒÓÉuÂ ÉÍÊÂÎÊÌ½ÓÊu½
ÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÍÊÈ¿ÓÆÑÉÂ¿ÓÏÓÉÖÓÊu½ÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÂÎÂÇÏÑ®Ö
¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÏuÊÌÑ¿ÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖ
ÈÊÂÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ ÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ
Ç®ÑuÂÌÂeØÏÇ¼ÑÏØÎkÆ¾ÒÉÖÂ¿uÊÂ
ÂÑÎÉÓÊÌ½ÂÎÓ¾ÍÉÄÉÓ¿ÒÏÓÏØÂÒÔÆÎ½ ¿ÒÏ
ÌÂÊÓÏØÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖÈÊÂÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÏØÖ
¦ ¼ÎÂÑËÉ ÊÒ×ÁÏÖ ÓÏØ ÅÊÂÓ®ÈuÂÓÏÖ
#BMEV[[J¿uÕÖÂÍÍ®ÙÆÊÓÂÑ®ÈuÂÓÂ
ÁuÇÕÎÂuÆÓÏÅÊ®ÓÂÈuÂÏØÆÌÅ¿ÔÉÌÆÓÏÎ ÆÓ¼uÃÑÊÏÓÏØ ÏÊÈÊÂÓÑÏ¾
Ñ¼ÆÊÎÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁÎu¿ÎÏÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾ÂÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ ÂÇ½ÎÏÎÓÂÖ
ÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÆÍÆÁÔÆÑÏÎÂÆÊÍ¼ËÆÊÂÎ®uÆÒÂÒÓÏÈÆÎÊÌ¿ÌÂÊÓÏÆuÏÑÊÌ¿Ò½uÂ
ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ
¨®ÓÊÂÎ®ÍÏÈÏuÆÓÉÎ§ÓÂÍ¾ÂÒØuÃÂ¾ÎÆÊÌÂÊ
ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ

¢¯¢³ ¤§

ċĀĒĚċĖěĐĉčĈčĎĠĐ

êøìüðñîĎĆėĔēęă
öĎĐğĈēĎ
ĈĎĆđĆì÷ìôûùìúì
ĖĊĆĘėăđėČđďĆėČĈēĔĄĆ
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Οι σημερινές απαιτήσεις της βρεφικής διατροφής
μπορούν να γίνουν εργαλείο ανάπτυξης της
κατηγορίας στο φαρμακείο, κερδίζοντας όλο και
περισσότερο τους νέους γονείς.
Αξίζει λοιπόν να επενδύσετε σε αυτήν την
κατηγορία;

í

σημαντικότητα της βρεφικής
διατροφής, είναι πλέον επιστημονικά αποδεδειγμένο,
ότι εξασφαλίζει γερές βάσεις
για όλη τη μετέπειτα ζωή του παιδιού. Η
άριστη πρόοδος του βρέφους όσον αφορά τη μεταβολή του βάρους του, του μήκους του αλλά και των άλλων μετρήσεων
αξιολόγησης της ανάπτυξής του, εξαρτάται πλήρως από τη διατροφή του που
πρέπει να είναι υψηλής ποιοτικής αξίας και πλούσια σε θρεπτικά συστατικά.

Από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΜΙΧΑΗΛΙΔΗ,
Υπεύθυνη Marketing,
Τμήμα Βρεφικής Διατροφής
RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε.

Ο μητρικός θηλασμός έχει επιστημονικά τεκμηριωθεί ότι αποτελεί την καλύτερη τροφή για τα βρέφη τουλάχιστον
κατά τους 6 πρώτους μήνες της ζωής
του, ενώ ιδανικό είναι να χορηγείται συμπληρωματικά και με άλλες τροφές μέ×ÑÊÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÕÎÆÓÐÎ³®Ñ×ÏØÎ Ã¼βαια, κάποιες περιπτώσεις όπου ο μητρικός θηλασμός δεν είναι εφικτός, είτε
γιατί η μητέρα δεν έχει επαρκή ποσότητα γάλακτος, είτε λόγω άλλων σοβαρών
παραγόντων.
Γι’ αυτές τις περιπτώσεις, διατίθενται
στην αγορά τα βρεφικά γάλατα, που είναι
ειδικά τροποποιημένα, ώστε να μπορούν
να «καλύπτουν» απαιτητικές περιπτώσεις. Η σύνθεσή τους εναρμονίζεται με

τις ανάγκες των βρεφών και τους προσφέρει όλα τα απαραίτητα στοιχεία που
¼×ÆÊÂÎ®ÈÌÉÏÏÑÈÂÎÊÒu¿ÖÓÏØÖ²ÂÃÑÆφικά γάλατα παρασκευάζονται με πρότυπο το μητρικό γάλα και η ομοιότητά τους
uÆÂØÓ¿ÑÏÏÅÆÁÆÊÒØÎÆ×ÐÖ²ÏÂÏÓ¼λεσμα είναι να βελτιστοποιείται η τελική
τους απόδοση στο βρεφικό οργανισμό,
χωρίς πρόσθετους κινδύνους από πλευράς ανοχής ή άλλων συνεπειών.
Για την πιο ορθή στόχευση των απαιτήσεων κάθε οργανισμού, τα βρεφικά
γάλατα διαχωρίζονται σε τρεις βασικές
ηλικιακές κατηγορίες:
Γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας: 0-6 μηνών
®ÍÂÓÂÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÉÍÊÌ¾ÂÖuÉÎÐÎ
Γάλατα 3ης βρεφικής ηλικίας: 1-3 ετών
Για την παρασκευή των βρεφικών γαλάÓÕÎÉÖÌÂÊÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÉÍÊÌ¾ÂÖ×ÑÉσιμοποιείται τροποποιημένο αγελαδινό
γάλα, δηλαδή αποβουτυρωμένο γάλα
αγελάδας ή ένα μίγμα αποβουτυρωμένου αγελαδινού γάλακτος με πρόσθετη
ÑÕÓÆÜÎÉÏÑÏÁ²ÏÍ¾ÏÖÓÏØÂÈÆÍÂÅÊνού γάλακτος αντικαθίσταται από μίγμα
φυτικών ελαίων (σόγιας, φοίνικα, ινδοκάρυδου, αραβοσίτου), ενώ παράλληλα
εμπλουτίζονται με λακτόζη, βιταμίνες και
ανόργανα στοιχεία.
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Γάλατα 1ης βρεφικής ηλικίας

η τη
ης επ

ÂÑÂÒÌÆØ®ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÂÈÆÍÂÅÊÎ¿È®ÍÂ 
ÆÎÊÒ×Øu¼ÎÏuÆ¿ÍÂÓÂÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÎÏØÌÍÆÏÓ¾ÅÊÂ ÑÕÓÆÜÎÆÖ u¼ÓÂÍÍÂ ØÅÂÓ®ÎÔÑÂÌÆÖÌÂÊÊ×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØÂÂÊÓÏÁÎÓÂÊ
ÈÊÂÎÂÌÂÍØÇÔÏÁÎÏÊÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎÃÑÆÇÐÎÂ¿ÓÉÒÓÊÈu½ÓÉÖÈ¼ÎÎÉÒ½ÖÓÏØÖ
¼ÕÖÓÏØÖÑÐÓÏØÖu½ÎÆÖÓÉÖÙÕ½Ö
ÓÏØÖ

ρεφικά γάλλατα

Γάλατα 2ης βρεφικής ηλικίας
ÊÂÇÏÑÏÏÊÏÁÎÓÂÊÂ¿ÓÂÈ®ÍÂÓÂÓÉÖÉÖ
ÃÑÆÇÊÌ½ÖÉÍÊÌ¾ÂÖÕÖÑÏÖÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊ
ÆÑÊ¼×ÏØÎÂØËÉu¼ÎÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖØÅÂÓÂÎÔÑ®ÌÕÎ ÂÎÓÂÏÌÑÊÎ¿uÆÎÂÒÓÊÖØÄÉÍ¼ÖÆÎÆÑÈÆÊÂÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊ¼ÎÂÎ½ÊÏu¼×ÑÊÎÂÏÍÏÌÍÉÑÐÒÆÊÓÏÎ
ÑÐÓÏ×Ñ¿ÎÏÓÉÖÙÕ½ÖÓÏØ°ÊÈÆØÒÓÊÌ¼Ö
ÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÕÎÃÑÆÇÐÎ ÏØÍ¼ÏÎÆ¾ÎÂÊ
ÂØËÉu¼ÎÆÖ ÌÂÍÁÓÏÎÓÂÊÍ½ÑÕÖÂ¿ÓÂ
ÆÁÈÆØÒÓÂÈ®ÍÂÓÂÂØÓ½ÖÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ

Γάλατα 3ης βρεφικής ηλικίας
©ÏÑÆ¾ÎÂØÏÌÂÓÂÒÓ½ÒÏØÎÓÏÎuÉÓÑÊÌ¿ÔÉÍÂÒu¿ ¿ÏØÂØÓ¿ÖÅÆÎ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊ 
½ÓÊÖÓÑÏÇ¼ÖÏØÌÂÎÏÎÊÌ®uÏÑÏÁÎÎÂ
ÆÎÓÂ×ÔÏÁÎÒÓÏÅÊÂÊÓÏÍ¿ÈÊÏÓÏØÃÑ¼ÇÏØÖ
ÒÆÂØÓ½ÓÉÎÉÍÊÌ¾Â

Ειδικά γάλατα
¤ÊÑ¿ÒÔÆÓÂØ®Ñ×ÏØÎÌÂÊÓÂÆÊÅÊÌ®È®ÍÂÓÂÏØÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÎÔÆÑÂÆØÓÊÌ®ÒÆ
ÆÑÊÓÐÒÆÊÖÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎÅÊÂÓÑÏÇÊÌÐÎÂÎÂÈÌÐÎÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÃÑÆÇÊÌ®È®ÍÂÓÂÆÑÂÊÓ¼ÑÕÆÆËÆÑÈÂÒu¼ÎÂ
ÈÊÂÃÑ¼ÇÉ
i uÆÅØÒÂÎÆË¾ÂÒÓÉÍÂÌÓ¿ÙÉ
i uÆÅØÒÌÏÊÍÊ¿ÓÉÓÂ
i uÆÌÏÍÊÌÏÁÖ
i uÆÈÂÒÓÑÏÏÊÒÏÇÂÈÊÌ½ÂÍÊÎÅÑ¿uÉÒÉ ÂÎÂÈÕÈ¼Ö
i uÆÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÒÓÏuÆÓÂÃÏÍÊÒu¿ÓÏØÖ
i ×ÂuÉÍÏÁÃ®ÑÏØÖ
i uÆÂÍÍÆÑÈÊÌ¼ÖÊÅÊÂÊÓÆÑ¿ÓÉÓÆÖ
¦ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½¼ÑÆØÎÂÌÂÊuÆÍ¼ÓÉ Ã¼ÃÂÊÂ ÒÓÏÆÅ¾ÏÓÕÎÃÑÆÇÊÌÐÎÈÂÍ®ÓÕÎ
ÅÆÎÒÓÂuÂÓ®ÏÓ¼¦ÑÏÒ®ÔÆÊÂÈÊÂÃÆÍÓ¾ÕÒÉÌÂÊÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÆ¾ÎÂÊÒØÎÆ×½ÖÌÂÊ
ÕÖÆÌÓÏÁÓÏØÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÊÏÍÍ¼ÖÌÂÊÎÏÓÏu¾ÆÖ ÒÆÂØÓ¿ÓÏÆÅ¾Ï
²ÂÃÑÆÇÊÌ®È®ÍÂÓÂÏØÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊ
ÒÆuÕÑ®u¼×ÑÊÌÂÊÓÏÎÑÐÓÏÓÏØÖ×Ñ¿-
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ÎÏÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎØÄÉÍ½ÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÆÍÂÌÓ¿ÙÉ ÌÂÔÐÖÂØÓ¿ÖÆ¾ÎÂÊÏÃÂÒÊÌ¿ÖØÅÂÓ®ÎÔÑÂÌÂÖÒÓÉÃÑÆÇÊÌ½ÅÊÂÓÑÏÇ½ ÍÂÌÓ¿ÙÉ uÂÍÓÏÅÆËÓÑ¾ÎÆÖ ©ÆÓ®ÓÏÎÑÐÓÏ×Ñ¿ÎÏÆuÇÂÎ¾ÙÆÓÂÊuÊÂÂÑÏÅÊÌ½ØÏÍÂÌÓÂÒ¾Â ÈÊÂØÓ¿
ÓÂÏÒÏÒÓ®ÓÉÖÍÂÌÓ¿ÙÉÖÒÓÏÈ®ÍÂuÆÊÐÎÏÎÓÂÊÒÓÏ uÆuÂÍÓÏÅÆËÓÑ¾ÎÆÖ 
¨ÂÓ®ÓÉuÆÍ¼ÓÉÃÑÆÇÊÌÐÎÈÂÍ®ÓÕÎ ÕÖ
Ñ¿ÓØÏÏÑ¾ÙÆÓÂÊÓÏuÉÓÑÊÌ¿È®ÍÂÌÂÊ
ÌÂÓÆ¼ÌÓÂÒÉÉÂÑÂÒÌÆØ½ÓÏØÖÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÆÂØÓ½ÓÉÎÂÑ×½¦ÂÎÂÍÏÈ¾ÂÌÂÙÆÜÎÉÖÏÑÏÁÈ®ÍÂÓÏÖÆ¾ÎÂÊ ¿uÏÊÂ
ÅÉÍÂÅ½uÆÂØÓ½ÓÏØuÉÓÑÊÌÏÁÈ®ÍÂÓÏÖ
¤¾ÒÉÖÓÂÈ®ÍÂÓÂÏØÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÒÓÂ
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ÃÑ¼ÇÉÌÂÊÒÓÂÎ½ÊÂu¼×ÑÊÌÂÊÓÏÎÏ
×Ñ¿ÎÏÓÉÖÙÕ½ÖÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÆuÍÏØÓÊÒu¼ÎÂuÆÎÏØÌÍÆÏÓ¾ÅÊÂ ¨ØÓÊÅ¾ÎÉ °ØÑÊÅ¾ÎÉ ¢ÅÆÎÏÒ¾ÎÉ §ÎÏÒ¾ÎÉ ÏØÂÎÏÒ¾ÎÉ ÏØØ®Ñ×ÏØÎÒÓÏÈ®ÍÂÓÉÖuÂu®Ö
ÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÏÍÍÂÍ®ÏÇ¼ÍÉÒÓÉÎ
ÂÎ®ÓØËÉ
²ÂÈ®ÍÂÓÂÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÉÍÊÌ¾ÂÖÆÑÊ¼×ÏØÎÒØuÃÊÏÓÊÌ®#MBDUJT'04ÓÂÏÏ¾Â
¼×ÏØÎÕÖÒÓ¿×ÏÎÂÑØÔu¾ÒÏØÎÓÉÒÁÎÔÆÒÉÌÂÊ½ÓÉÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖÆÎÓÆÑÊÌ½Ö×ÍÕÑ¾ÅÂÖÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÆÎÊÒ×ØÔÆ¾
É®uØÎÂÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÓÕÎÃÑÆÇÐÎ 
ÊÅÊÂÊÓ¼ÑÕÖÆ®ÎÂØÓ®¼×ÏØÎÈÆÎÎÉÔÆ¾uÆ
ÌÂÊÒÂÑÊÌ½ÓÏu½
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°ÊÇÑÏØÌÓÏÏÍÊÈÏÒÂÌ×ÂÑ¾ÓÆÖ'04ÏØ
ÆuÆÑÊ¼×ÏÎÓÂÊÒÆuÆÑÊÌ®È®ÍÂÓÂÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÉÍÊÌ¾ÂÖ ÃÏÉÔÏÁÎÒÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÔÑ¼ÄÉÓÉÖÕÇ¼ÍÊuÉÖÆÎÓÆÑÊÌ½Ö×ÍÕÑ¾ÅÂÖ  
¦ÏÍÊÌ½ÑÕÓÆÜÎÉØ®Ñ×ÆÊÒÆ×ÂuÉÍ®
Æ¾ÆÅÂ  NHNM ÒÆ¿ÍÂÓÂÃÑÆÇÊÌ®È®ÍÂÓÂ ÒÁuÇÕÎÂuÆÑ¿ÒÇÂÓÆÖÏÅÉÈ¾ÆÖ ÌÂÔÐÖÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊuÆÈ®ÍÉÒØÒ×¼ÓÊÒÉuÆÓÉuÆÓ¼ÆÊÓÂÆuÇ®ÎÊÒÉÂÊÅÊÌ½Ö
Â×ØÒÂÑÌ¾ÂÖ  
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÌÂÊuÆÓ®Â¿¼ÑÆØÎÆÖ ÓÂÃÑÆÇÊÌ®È®ÍÂÓÂÆuÍÏØÓ¾ÒÓÉÌÂÎ
uÆ-$16'"TÏØÅÊÂÅÑÂuÂÓ¾ÙÏØÎÒÉuÂ¾ÎÏÎÓÂÑ¿ÍÏÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØÌÂÊÓÉÖ¿ÑÂÒÉÖÒÓÂÔÉÍÂÒÓÊÌ® 
ÌÂÊÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂuÂÍÂÌÐÎÌÆÎÐÒÆÕÎ

Η εξέλιξη της κατηγορίας στο
φαρμακείο
ÂÑ®ÓÊÖÏÍÍÂÍ¼ÖÌÂÊÎÏÓÏu¾ÆÖÏØÒÉuÆÊÐÎÏÎÓÂÊÒÓÏÆÅ¾ÏÓÏØÃÑÆÇÊÌÏÁÈ®ÍÂÓÏÖÌÂÊÓÉuÆÈ®ÍÉÑÏÒ®ÔÆÊÂÏØÈ¾ÎÆÓÂÊÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏÓÏØÆÑÈÂÒÓÉÑ¾ÏØu¼×ÑÊÓÏÑ®ÇÊÓÏØÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖÈÊÂÓÉÎÆËÂÒÇ®ÍÊÒÉÓÉÖÂÎÐÓÆÑÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÂØÓÐÎ
ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÉÂÈÏÑ®ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ

Οι συμβουλές «κλειδιά»

¢¯¢³ ¤§

h ¯q°µ¾·®£¸¹¬q°¨e®»νιά» μόνο για τις μητέρες.
Δεν χρειάζεται να διαθέσετε
μεγάλο τμήμα του φαρμακείου σας, αρκεί να φροντίσετε
να διαχωρίζεται νοητά και
να δείχνει οικείο και αφιερωμένο στις νέες μητέρες.

h ¶¸¹¬°«°¨¤¹¬·¯{·µ¸µ½£¸¹¯´
τοποθέτηση των προϊόντων.
Αυτά που θα ξεχωρίσει πρώτα το μάτι μιας πελάτισσάς σας,
είναι αυτά που βρίσκονται στο
ύψος του ματιού της, δηλαδή
στο 3ο-4ο ράφι (αν μετρήσουμε από κάτω προς επάνω). Τοποθετείστε, λοιπόν, σε αυτό το
ύψος τα βρεφικά γάλατα και τα
προϊόντα που θέλετε να τραβήξουν κυρίως το ενδιαφέρον
τους.
h ·®¨´¶¸¹¬q°²·AFWFOUT¸¹µ
χώρο του φαρμακείου με θεματικές ενότητες που ενδιαφέρουν αυτό το κοινό γιατί θα βοηθήσουν ακόμα περισσότερο
στο να «χτιστεί» η σχέση σας.
Η συνεργασία, για παράδειγμα, με έναν κλινικό διατροφολόγο που θα βρίσκεται στο φαρμακείο μια φορά την εβδομάδα
για να παρέχει συμβουλές και
να δίνει απαντήσεις σε απορίες
των πελατών του φαρμακείου,
αποτελεί μια ιδέα που εφαρμόζεται ήδη με μεγάλη επιτυχία.

ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊ ÒÉuÂÎÓÊÌ¼Ö ÂÐÍÆÊÆÖ
uÆÓ®ÓÉÎÆ¾ÒÏÅÏÓÏØÈ®ÍÂÓÏÖÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÉÍÊÌ¾ÂÖÒÓÏØÖ×ÐÑÏØÖÓÕÎ4VQFS
.BSLFUTÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÌÏÊÎ½ ÂÎÆÍÍÂÅÊÌ½ÅÊÂ¾ÒÓÕÒÉÕÖÏÊÕÍ½ÒÆÊÖÒÆ
ÂØÓ½ÓÉÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÌÂÓÉÈÏÑ¾Â¼×ÏØÎÒØÑÑÊÌÎÕÔÆ¾ÒÆuÆÈ®ÍÏÏÒÏÒÓ¿
ÂÑ¿ÍÂ Ã¼ÃÂÊÂ ÓÂÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÈÆÈÏÎ¿ÓÂ ÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊÈÆÎÊÌ®ÓÕÎÃÑÆÇÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂÑÂu¼ÎÆÊάκρως κερδοφόρα ÌÂÊ
με λαμπρές προοπτικές.
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¤ÌÓ¿Ö ÍÏÊ¿Î Â¿ÓÉÎ®ÑÓÊÂÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÌÂÊÓÏÆØÈÆÎÊÌ¿ÌÂÊeÙÆÒÓ¿kÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÏØÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÌÂÊÏÊÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÊÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÑ¼ÆÊÎÂÑÏÒ¼ËÏØÎ Ø®Ñ×ÏØÎÌÂÊÌ®ÏÊÆÖÂÌ¿uÂÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÏØÔÂÃÏÉÔ½ÒÏØÎÎÂeÂÏÈÆÊÕÔÏÁÎkÏÊÕÍ½ÒÆÊÖÒÂÖ
¨®ÔÆÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓÊÖÅÊÌ¼ÖÓÏØ
ÊÅÊÂÊÓÆÑ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊuÏÎÂÅÊÌ¿ ÂÇÏÁuÆÓÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÓÉÎ
ÆÍÂÓÆ¾ÂÓÏØuÆÓÏÎÓÑ¿ÏÏØÏÆÌ®ÒÓÏÓÆÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓ¾ÂÖÆÊÍ¼ÈÆÊÆ×¿uÆÎÏÊ ¿uÕÖ ¿ÓÊÓÏÌÏÊÎ¿ÓÏØÃÑÆÇÊÌÏÁÈ®ÍÂÌÓÏÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏÏØÌÂÓÂÓ®ÒÒÆÓÂÊÒÓÊÖÑÐÓÆÖ ÂÎ¿×ÊÒÓÉÎÑÐÓÉÔ¼ÒÉÓÕÎÑÏÓÊu½ÒÆÐÎuÂÖ ÉÓ½ÑÉÒÉÓÕÎÃÂÒÊÌÐÎÌÂÎ¿ÎÕÎ ÌÂÔÐÖÌÂÊÉ
ÆÇÂÑuÏÈ½ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏØÍ®ÎÏØÅÑ®ÒÉÖÌÑ¾ÎÆÓÂÊÆÊÃÆÃÍÉu¼ÎÉÈÊÂÓÉÎÑÏÒ¼ÍÌØÒ½ÓÏØ
²ÏÃÑÆÇÊÌ¿È®ÍÂÔÂÇ¼ÑÆÊÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ
¶ÈÌÆÊÓÂÊ¿uÕÖÒÓÉÇÊÍÊÌ½ÒÂÖÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉ ÒÓÏÈÎÕÒÓÊÌ¿ÒÂÖÆ¾ÆÅÏ ÒÓÉÎ
ÆÎÉuÆÑÕu¼ÎÉÒÂÖ®ÏÄÉÈÊÂÓÊÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖÒÓÉÃÑÆÇÊÌ½ÅÊÂÓÑÏÇ½ ÒÓÏÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÒÂÖØ¿ÃÂÔÑÏ ÒÓÉuÆÓÂÅÏÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÕÎÈÎÐÒÆÐÎÒÂÖ ÒÓÏÓÂÍ¼ÎÓÏÒÂÖ
ÈÊÂÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â ÐÒÓÆÎÂÓÏØÖÌ®ÎÆÓÆÇ¾ÍÏØÖÓÏØÌÂÓÂÒÓ½uÂÓ¿ÖÒÂÖ ÎÂÒÂÖÃÍ¼ÏØÎÒÂÎÉÈ½¼uÊÒÓÉÖ ÆuÆÑÊÒÓÂÓÕu¼ÎÉÖÌÂÊÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÖÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖÌÂÊÎÂeÆÆÎÅÁÏØÎkÏÊ¾ÅÊÏÊÒÆuÊÂ
uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÒ×¼ÒÉuÂÙ¾ÒÂÖ

Βιβλιογραφία
 4VQQMFNFOUBUJPOPG*OGBOU'PSNVMB
8JUI1SPCJPUJDTBOEPS1SFCJPUJDT
"4ZTUFNBUJD3FWJFXBOE$PNNFOUCZUIF&41()"/$PNNJUUFF
PO/VUSJUJPO&41()"/$PNNJUUFF
PO/VUSJUJPO$ISJTUJBO#SBFHHFS FU
BM +1(/@7PMVNF /VNCFS 
'FCSVBSZ
 "NFSJDBO4PDJFUZGPS/VUSJUJPO
3 &WPMVUJPOBSZNPEJGJDBUJPOTPGIVNBONJMLDPNQPTJUJPOFWJEFODF
GSPNMPOHDIBJOQPMZVOTBUVSBUFE
GBUUZBDJEDPNQPTJUJPOPGBOUISPQPJE
NJMLT -BVSFO".JMMJHBOB 3JDIBSE1#B[JOFUC +PVSOBMPG)VNBO
&WPMVUJPO  

ċĀĒĚċĖěĐĉčĈčĎĠĐ
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ùûëýøöôéĖĚăĆėĆ

ďĆĎĆđėĎĐăěĊĎĕ
öóöðö÷éïîúðñôĔēĝğđėĜđ
ĖėēęĆĔĆďĊĄē
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°ÊÒÓÂÓÊÒÓÊÌ¼ÖÅÆ¾×ÎÏØÎ¿ÓÊÏÊ ØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ¼Ö
ÌÂÊ¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖÆÑÂÆ¾ÆÖÈ¾ÎÏÎÓÂÊÏÍÏ¼ÎÂÌÂÊ
πιο δημοφιλείς, με πρώτο λόγο την οικολογική
ÒÓÑÏÇ½ÓÏØÌÏÊÎÏÁÏØÂÑ×¾ÙÆÊÎÂÑÏÒ¼×ÆÊ
περισσότερο τον εαυτό του μέσω της ορθής
διατροφής και της πιο ακίνδυνης και λιγότερο
επιβαρυντικής θεραπείας.

õ

όρος «Συμπληρωματικές
και Εναλλακτικές Θεραπείες»ÏØØÊÏÔÆÓÆ¾É¤ØÑÕÂÚÌ½¶ÎÕÒÉ Æ¾ÎÂÊÊÏÅ¿κιμος από τον παλιό που περιείχε μόνο
ÓÏÎ¿ÑÏe¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼Ök ÅÊ¿ÓÊÆÎÂÑuÏÎ¾ÙÆÓÂÊÌÂÍÁÓÆÑÂÌÂÊÑÆÂÍÊÒÓÊÌ¿ÓÆÑÂuÆ
την κλινική πράξη.

Ομοιοπαθητική:
Συμπληρωματική ή
Εναλλακτική θεραπεία;
Η ομοιοπαθητική μπορεί να εφαρμοστεί
®ÍÍÏÓÆÕÖ ØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ½ÌÂÊ®ÍÍÏÓÆ
ÕÖ¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾ÂÖÒØuÍÉ-

ρωματική θεραπεία μπορεί να εφαρμοστεί παράλληλα με οποιαδήποτε χημική
θεραπεία και να δώσει στον ιατρό της
κάθε ειδικότητας, τη διέξοδο προς την
ομοιοπαθητική συνταγογραφία. Οι έρευνες έδειξαν ότι στην Αγγλία, Γαλλία και
Γερμανία το 60% των γενικών ιατρών
συνταγογραφούν ομοιοπαθητικά φάρμακα παράλληλα με τα χημικά, είτε ιδιωτικά, είτε στα νοσοκομεία, με αποτέλεσμα ταχύτερη θεραπεία, λιγότερες επιπλοκές και ταχύτερη ανάρρωση για τους
ÂÒÔÆÎÆ¾Ö²ÏÈÆÈÏÎ¿ÖÂØÓ¿ÌÂÍÕÒÏÑ¾ÙÆÓÂÊÌÂÊÆÎÊÒ×ÁÆÓÂÊÂ¿ÓÂ¤ÔÎÊÌ® ØÒÓ½uÂÓÂ³ÈÆ¾ÂÖÓÂÏÏ¾Â¼×ÏØÎÅÊÂÊÒÓÐσει μεγάλες εξοικονομήσεις χρημάτων
ετησίως. Η μεγάλη αποδοχή της ομοιοÂÔÉÓÊÌ½ÖÂ¿ÏÍÍ®¤ÔÎÊÌ® ØÒÓ½uÂÓÂ
³ÈÆ¾ÂÖÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö¶ÎÕÒÉÖÏÇÆ¾ÍÆται στο γεγονός της αναγνώρισης της κλινικής αποτελεσματικότητας της και όταν
χορηγείται συμπληρωματικά.
Η ομοιοπαθητική έχει σαν στόχο να
ενισχύσει την άμυνα του οργανισμού,
ώστε να μπορεί να αντεπεξέλθει καλύτερα απέναντι στην ασθένεια. Ποιος ρεαλιστής και λογικά σκεπτόμενος δεν θα
½ÔÆÍÆuÊÂÓ¼ÓÏÊÂÅÑ®ÒÉuÂÙ¾uÆÓÉ×ÉuÊκή θεραπεία που ούτως ή άλλως θα τη
συνταγογραφούσε;
ÓÏeÆÅ¾Ïu®×ÉÖkÆÎ¿ÖÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ 
όπου το χημικό φάρμακο θα μπορούσε
να παρομοιασθεί με τη δράση ενός δυ-

Από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΟΥΡΕΞΑΚΗ,
Φαρμακοποιό
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νατού, καλά εκπαιδευμένου και υπερσύγχρονα εξοπλισμένου μηχανοκίνηÓÏØÆÙÊÌÏÁ ÔÂ½ÓÂÎuÆÈ®ÍÉÆÎ¾Ò×ØÒÉ
και η δράση μιας σύγχρονης και αποτελεσματικής αεροπορίας με την οποία θα
μπορούσε να παρομοιασθεί η ομοιοπαθητική. Δύο δυνάμεις στον αγώνα είναι
καλύτερα από μία και αυτό το έχει αποδείξει η κλινική πράξη των τελευταίων
πενήντα ετών.
¦ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÌÂÊÕÖ
εναλλακτική θεραπεία όταν η χημική
θεραπεία έχει αποτύχει ή έχει εξαντλήÒÆÊÓÂ¿ÑÊÂÓÉÖ²¼ÓÏÊÏÂÑ®ÅÆÊÈuÂÆ¾ÎÂÊ
ÏÊ×Ñ¿ÎÊÆÖØÏÓÑÏÊ®ÙÏØÒÆÖÍÏÊuÐËÆÊÖ 
όταν το αντιβιοτικό δεν έχει άλλα περιÔÐÑÊÂÅÑ®ÒÉÖ²ÏÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ¿ÒÌÏÓÐνει τα μικρόβια, ενώ το ομοιοπαθητικό
φάρμακο ενισχύει το αμυντικό σύστημα για να τα εξοντώσει με τα δικά του
μέσα. Και σε αυτή την περίπτωση πολλοί συμβατικοί ιατροί υιοθετούν παράλληλα την ομοιοπαθητική συνταγογραÇ¾ÂÈÊÂÎÂ¼×ÏØÎÓÉeÅÁÏÒÆ¼ÎÂkÔÆÑÂπευτική δράση που τους δίνει μεγαλύτερη σιγουριά. Άλλωστε το ομοιοπαθητικό φάρμακο είναι ελεύθερο στη χρήση
όλων των ιατρών κάθε ειδικότητας και
όχι ειδικό προνόμιο κάποιων.

Ο ρόλος του φαρμακοποιού
στην ομοιοπαθητική
Όλα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα σε ολόκληρο τον κόσμο ανήκουν στην κατηγο-

98

Ñ¾ÂÓÕÎ©¦ ³ª¢ÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÂ¿
ÓÉÎÂÑ×½ÓÏØ ÏØ¼ÍÉËÆÓÏÆÎ¿Ö
έτους διάστημα προσαρμογής που έδωÒÆÉ¤ØÑÕÂÚÌ½¶ÎÕÒÉ Ñ¼ÆÊÎÂÂράγονται με πιστοποίηση GMP όπως δηλαδή ισχύει και για όλα τα χημικά φάρuÂÌÂ ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌ®ÎÏØuÆuÊÂÌÂÔÂÑ®
τυπική εννοιολογική και όχι ουσιαστική
ÅÊ®ÌÑÊÒÉ ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÖÕÖÒØÎÓÂγογραφούμενα τα ομοιοπαθητικά φάρμακα όταν αναγράφονται σε μια ιατριÌ½ÒØÎÓÂÈ½ÌÂÊ©¦ ³ª¢¿ÓÂÎÓÂÍÂuβάνει κανείς μόνος του ή με τη βοήθεια
του φαρμακοποιού του.
°Î¿uÏÖÏÑ¾ÙÆÊ¿ÓÊ©¦ ³ª¢×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÊ¿ÍÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂ Æ¾ÓÆ×ÉuÊÌ® Æ¾ÓÆ
ομοιοπαθητικά, τα οποία μπορεί να πάρει κανείς μόνος του, ή με τη βοήθεια του
φαρμακοποιού του, όταν η περίπτωση
του είναι ιατρικά πλήρως διερευνημένη
ÌÂÊÅÆÎ×Ñ½ÙÆÊÆÑÂÊÓ¼ÑÕÅÊÆÑÆÁÎÉÒÉÖ
Και εδώ έρχεται ο σημαντικός ρόλος του
φαρμακοποιού ως συμβούλου υγείας.
ÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎ©¦ ³ª¢ ÏÇÂÑuÂκοποιός είναι εκείνος που θα δράσει ως
ο ηθμός ασφαλείας για την προστασία της
ÅÉu¿ÒÊÂÖØÈÆ¾ÂÖ²Â×ÉuÊÌ®©¦ ³ª¢
είναι πιο εύκολα στη χρήση τους από τα
ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®©¦ ³ª¢ Í¿ÈÕÓÏØ¿ÓÊ
τα ομοιοπαθητικά συνδέονται άμεσα με
την ιδιοσυγκρασία του ατόμου και όχι
μόνο με το κλινικό του πρόβλημα.
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ¿uÕÖÅ¿ÔÉÌÆuÊÂ
ÏÍÏuÐÎÓÆÊÂÍÁÒÉÒÓÏÔ¼uÂÂØÓ¿uÆÓÉ
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δημιουργία ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων τα οποία περιέχουν ένα
σημαντικό αριθμό διακριτών ομοιοπαθητικών φαρμάκων το καθένα. Η προσφορά μιας αρκετά μεγάλης γκάμας διακριτών ομοιοπαθητικών φαρμάκων έχει το
πλεονέκτημα ότι δίνει την ευκαιρία στον
οργανισμό να κάνει μόνος του την ιδιοσυγκρασιακή επιλογή του ομοιοπαθητιÌÏÁÇÂÑu®ÌÏØÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ uÆÃ®ÒÉ
τη δική του ανάγκη κάθε φορά. Η επιλογή
αυτή είναι πιο αντικειμενική από άλλες
που κρύβουν μεγάλη υποκειμενικότητα
και σίγουρα πιο ουσιαστικά προσαρμοσμένη στις ανάγκες του οργανισμού και
μάλιστα σε πραγματικό χρόνο, δηλαδή τη
ÒÓÊÈu½ÏØÓÉ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÏÏÑÈÂÎÊÒu¿Ö
Για το λόγο αυτό τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα έγιναν το βασικό εργαλείο προσέγγισης της ομοιοπαθητικής
συνταγογραφίας για πάρα πολλούς ιατρούς διαφόρων ειδικοτήτων διεθνώς.
¤ÅÐÃ¼ÃÂÊÂ¼Ñ×ÆÓÂÊÎÂÑÏÒÓÆÔÆ¾ÌÂÊÏ
σημαντικός ρόλος του φαρμακοποιού,
αφού αυτός είναι ο κύριος διαχειριστής
ÓÕÎ©¦ ³ª¢ Æ¾ÓÆ×ÉuÊÌÐÎÆ¾ÓÆÏuÏÊοπαθητικών. Ο καταναλωτής στο φαρuÂÌÆ¾Ï×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊuÊÂÒÕÒÓ½ÆÊÒÓÉuÏνική υποστήριξη για να καλύψει σωστά
ÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÓÏØÈÊÂ©¦ ³ª¢ÇÂÑuÂÌÏληψία, ώστε να μη ξοδευτεί άσκοπα και
κυρίως να μην κινδυνέψει από άστοχες
επιλογές. Οι γνώσεις και κυρίως η ειλικρινής ηθική υποστήριξη του φαρμακοποιού, θα γίνουν τα εργαλεία για το χτίσιμο μιας δυνατής σχέσης που συχνά εξελίσσεται σε φιλική, μεταξύ φαρμακοποιού και πελάτη.
¢ØÓ½ÓÉÒ×¼ÒÉÓÉ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ
από κάθε άλλο ο φαρμακοποιός της σημερινής πραγματικότητας για να τη θέσει
ως ανάχωμα στην εξελισσόμενη οικονομική κρίση και τη διατήρηση του φαρμακείου του από την απορρόφηση των μεγάλων απρόσωπων μονάδων.

Προσαρμογή στη νέα
πραγματικότητα
Με τη νέα πραγματικότητα πρέπει ο φαρμακοποιός να ξεφύγει από την παλιά νοοτροπία που ανέπτυξε, επειδή στο παρελθόν όλα έτρεχαν μόνα τους χωρίς να
είναι αναγκαία η δική του προσωπική
ÂÑ¼uÃÂÒÉ²ÐÑÂ ÉÒÉuÆÑÊÎ½ÅÁÒÌÏÍÉ

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Augmentin 500 mg/125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Augmentin 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα. Augmentin
875 mg/125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Augmentin 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα (γεύση φράουλα). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε επικαλυμμένο με
λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει Amoxycillin trihydrate + Clavulanate potassium που αντι-στοιχεί σε Amoxicillin 500 mg και Clavulanic acid 125 mg. Τα 5ml κόνεως για πόσιμο εναιώρημα περιέχουνAmoxicillin
250 mg και Clavulanic acid 62.5 mg. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει Amoxycillin trihydrate + Clavulanate potassium που αντι-στοιχεί σε Amoxicillin 875 mg και Clavulanic acid 125 mg.
Τα 5 ml κόνεως για πόσιμο εναιώρημα περιέχουνAmoxicillin trihydrate + Clavulanate potassium που αντιστοι-χεί σε Amoxicillin 400 mg και Clavulanic acid 57 mg. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ.
παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: 500 mg/125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιμα εναιωρήματα. Κόνις
για πόσιμο εναιώρημα. 875 mg/125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία. Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα (γεύση φράουλα). Κόνις για πόσιμο
εναιώρημα. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρακάτω λοιμώξεων σε ενηλίκους και παιδιά (βλέπε παραγράφους 4.2, 4.4 και 5.1):
FkjIXMhMLS]\KMLgJM\M\\KRULUNJXSKVMIJM\L[YVKMZReWPQR]FkjIXMPQW]eSXSKVMFkjIXIYIJKVIKR[WIKYc\TRKMYh\UZcXSKVMYIJM\L[YVKMZReWPQRIYFijeRUWULUPIKMLgJRIOPURXMFaOWSXSKVM
FlOINURI_\XSKVMFmI\PMSKLQYNUKP[jIKYLMKNUKP[jIKYPMNML[RPU\XeRWOZLIL\KPQRMLOSSM\XSKVMVgZPMSMMJTn[MWUhM\`UVURSKL`MJUWSgPMSMPIIJILSIKRTPIR]LOSSM\XSKVMFkWSKLQYLMKM\b\KLQY
λοιμώξεις, ιδιαίτερα οστεομυελίτιδα. Θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επίσημες οδηγίες αναφορικά με την κατάλληλη χρήση αντιβακτηριακών παραγόντων. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης:kK
VTWIKYIL_\`nURSMKWITNUSULIXPIRUeYJ\UYSUJI\KIcTPIRUWIMPUjKLKNXR]LNMhUONMRKLTUj^PIIjMX\IW]TSMRUKVTWIKYV]N[RURSαι ως προς ένα μεμονωμένο συστατικό. Η δόση Augmentin που επιλέγεται
ZKMS]bI\MJIXMPKMYPIPURePQR]YNUXPej]YbMJ\QJIKRMNMPh`RIKOJTp]FdMMRMPIRTPIRMJMbUZTRMLMKS]RJKbMRgSUOYIOMKWb]WXMWIMRSKhMLS]\KMLU^YJM\`ZURSIYhNQJIJM\`Z\M_U  Fd]hM\^S]SM
LMKSUW]PIXUS]YNUXPej]YFd]R]NKLXMSUh`\UYLMKS]RI_\KLgNIKSUO\ZXMSUOMWbIRU^YTJeY_MXRISMKJM\ML`Seqc\gW]IRMNλακτικών μορφών Augmentin (π.χ. εκείνες που παρέχουν υψηλότερες δόσεις
αμοξικιλίνης ή/και διαφορετικές αναλογίες αμοξικιλίνης προς κλαβουλανικό οξύ) θα πρέπει να θεωρείται απαραίτητη (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). Για ενήλικες και παιδιά ≥ 40 kg, αυτό το σκεύασμα
Augmentin παρέχει συνολική ημερήσια δόση 1500 mg αμοξικιλίνη/375 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύμφωνα με τις παρακάτω συστάσεις. Σε παιδιά < 40 kg, αυτό το σκεύασμα Augmentin παρέχει
συνολική ημερήσια δόση 2400 mg αμοξικιλίνη/600 mg κλαβουλανικού οξέος, όταν χορηγείται σύμφωνα με τις παρακάτω συστάσεις. Εάν θεωρηθεί ότι απαιτείται υψηλότερη ημερήσια δόση αμοξικιλίνης,
συνιστάται να επιλεχθεί άλλο σκεύασμα Augmentin, προκειμένου να αποφευχθεί η χορήγηση περιττών υψηλών ημερήσιων δόσεων κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παραγράφους 4.4 και 5.1). Η διάρκεια της
bI\MJIXMYbMJ\QJIKRMLMbU\XnISMKMJTS]RMRSMJTL\KW]SUOMWbIRU^Yk\KWPQRIYNUKP[jIKYJcUWSIUPOINXSKVMMJMKSU^RPIZMN^Sερες περιόδους θεραπείας. Η θεραπεία δεν θα πρέπει να επεκταθεί πέραν
των 14 ημερών χωρίς επανεξέταση (βλέπε παράγραφο 4.4. σχετικά με την παρατεταμένη θεραπεία). Ενήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg: Μία δόση 500 mg/125 mg λαμβανόμενη τρεις φορές την ημέρα. lMKVK` s74
20 mg/5 mg/kg/ημέρα έως 60 mg/15 mg/kg/ημέρα χορηγούμενα σε τρεις ισομερώς κατανεμημένες δόσεις, Τα παιδιά μπορούν να λάβουν θε\MJIXMPIVKWLXMIRMKe\gPMSM@492:?6:lMKVK`]NKLXMYIS[RLMK
κάτω θα πρέπει κατά προτίμηση να λαμβάνουν Augmentin εναιώρημα ή JMKVKMS\KLU^Y_MLINXWLUOYmIRVKMSXbIRSMKLNKRKL`VIVUPQRMZKα δόσεις σκευασμάτων Augmentin 4:1 υψηλότερες από 40 mg/10 mg/
74S]R]PQ\MWIJMKVK`L`SeSeR IS[RqNKLKePQRUKmIRbIe\IXSMKMJM\MXS]S]]MRMJ\UWM\PUZgS]YVTW]YvI_\KLgVOWNIKSUO\ZXMkKMRMJ\UWM\PUZQYS]YVTW]YhMWXnURSMKWSUPQZKWSUWORKWS[PIRU
IJXJIVUMPUjKLKNXR]YmIRMJMKSIXSMKMRMJ\UWM\PUZgS]YVTW]YWIMWbIRIXYPIL`bM\W]L\IMSKRXR]Y=8PIZMN^SI\]MJT 9896:.
FΕνήλικοι και παιδιά ≥ 40 kg
CrCl: 10-30 ml/min
CrCl < 10 ml/min
Αιμοδιύλιση

500 mg/125 mg δύο φορές την ημέρα
500 mg/125 mg άπαξ ημερησίως
500 mg/125 mg κάθε 24 ώρες συν 500 mg/125 mg κατά τη διάρκεια της αιμοδιϋλισης να επαναλαμβάνονται στο τέλος της αιμοδιϋλισης (καθώς οι
συγκεντρώσεις τόσο της αμοξικιλίνης όσο και του κλαβουλανικού οξέος στο πλάσμα μειώνονται)

FΠαιδιά < 40 kg
CrCl: 10-30 ml/min
CrCl < 10 ml/min
Αιμοδιύλιση

15 mg/3.75 mg/kg δύο φορές την ημέρα (μέγιστο 500 mg/125 mg δύο φορές την ημέρα).
15 mg/3.75 mg/kg ως εφάπαξ ημερήσια δόση (μέγιστο 500 mg/125 mg).
15 mg/3.75 mg/kg την ημέρα μία φορά την ημέρα.
l\KRS]RMKPUL`bM\W] s94 s9474l\ULIKPQRUORMMJULMSMWSMbU^RSMLOLNU_U\U^RSMIJXJIVMSUO_M\P`LUO s94 s94MR`7g θα πρέπει να
χορηγηθούν μετά την αιμοκάθαρση.

Ηπατική δυσλειτουργία: Χορήγηση με προσοχή και έλεγχος της ηπατικής λειτουργίας σε τακτά χρονικά διαστήματα (βλέπε παραγράφους  LMK  d\TJUYcU\gZ]W]YdU@492:?6:J\UU\XnISMKZKMc\gW]
από το στόμα. Χορήγηση κατά την έναρξη ενός γεύματος, ώστε να ελαχιστοποιηθεί η ενδεχόμενη γαστρεντερική δυσανεξία και να βελτιστοποιηθεί η απορρόφηση της αμοξικιλίνης/του κλαβουλανικού οξέος. Η
bI\MJIXMPJU\IXRMM\cXnIKJM\IRSI\KL`W^P_eRMPIS]RlylS]YIRVU_NQhKMYPU\_gYLMKRMWORIcXnISMKPIWLI^MWPMcU\]ZU^PIRUMJT το στόμα. 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα.
Ανακινήστε για να ξεκολλήσει η κόνις, προσθέστε νερό σύμφωνα με τις οδηγίες, αναστρέφετε και ανακινείτε. Ανακινείτε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση (βλέπε παράγραφο 6.6.). 4.3 Αντενδείξεις:
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες σε οποιαδήποτε από τις πενικιλίνες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Ιστορικό σοβαρής άμεσης αντίδρασης υπερευαισθησίας (π.χ. αναφυλαξία) σε άλλον β-λακταμικό παράγοντα
(π.χ. κεφαλοσπορίνη, καρβαπενέμη ή μονοβακτάμη). Ιστορικό ίκτερου/ηπατικής δυσλειτουργίας λόγω αμοξικιλίνης/κλαβουλανικού οξέος (βλέπε παράγραφο 4.8). 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση: l\KRMJTS]RQRM\j]bI\MJIXMYPIMPUjKLKNXR]LNMhUONMRKLTUj^bMJ\QJIKRMZXRIKJ\UWILSKLgVKI\I^R]W]MRM_U\KL`PIJ\U]ZU^PIRες αντιδράσεις υπερευαισθησίας στις
πενικιλίνες, τις κεφαλοσπορίνες ή άλλους παράγοντες με β-λακτάμη (βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.8). Σοβαρές και περιστασιακά θανατηφόρες αντιδράσεις υπερευαισθησίας (αναφυλαξία) έχουν αναφερθεί σε
ασθενείς υπό θεραπεία με πενικιλίνη. Αυτές οι αντιδράσεις είναι πιθανότερο να εκδηλωθούν σε άτομα που έχουν ιστορικό υπερευαισθησίας στην πενικιλίνη και σε ατοπικά άτομα. Εάν παρουσιαστεί μια αλλεργική
αντίδραση, η θεραπεία με αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ πρέπει να διακοπεί και να ξεκινήσει κατάλληλη εναλλακτική θεραπεία. Στην περίπτωση που μία λοίμωξη είναι αποδεδειγμένα λόγω μικροοργανισμού(ών)
IOMXWb]SUOeRWS]RMPUjKLKNXR]STSIJ\QJIKRMIjIS`nISMKSUIRVIcTPIRUPISM_U\`YMJTMPUjKLKNXR]LNMhUONMRKLTUj^WIMPUjKLKNίνη σύμφωνα με τις επίσημες οδηγίες. Αυτό το σκεύασμα Augmentin δεν
είναι κατάλληλο προς χρήση όταν υπάρχει υψηλός κίνδυνος τα υποτιθέμενα παθογόνα να έχουν μειωμένη ευαισθησία ή αντίσταση σε παράγοντες με β-λακτάμη που δεν διαμεσολαβείται από β-λακταμάσες
ευαίσθητες σε αναστολή από το κλαβουλανικό οξύ. Αυτό το σκεύασμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση ανθεκτικού στην πενικιλίνη S. pneumoniae. Σπασμοί μπορεί να εμφανιστούν σε
ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς που λαμβάνουν υψηλές δόσεις (βλέπε παράγραφο 4.8). Η αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να αποφεύγεται εάν υπάρχει υπόνοια λοιμώδους
μονοπυρήνωσης, καθώς η εκδήλωση ενός ιλαροειδούς εξανθήματος έχει σχετιστεί με αυτήν την πάθηση μετά από χρήση αμοξικιλίνης. Η ταυτόχρονη χρήση αλλοπουρινόλης κατά τη διάρκεια της θεραπείας με
αμοξικιλίνη μπορεί να αυξήσει την πιθανότητα εμφάνισης αλλεργικών δερματικών αντιδράσεων. Η παρατεταμένη χρήση μπορεί ενίοτε να οδηγήσει σε υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων μικροοργανισμών. Η
IP_`RKW]LMS`S]RQRM\j]S]YbI\MJIXMYIRTYJO\IS[VUOYZIRKLIOPQRUOI\ObgPMSUYWcISKnTPIRUPI_N^LSMKRMPJU\IXRMIXRMKW^PJSePα γενικευμένου κηλιδοβλατίδώδους εξανθήματος (AGEP) (βλέπε
παράγραφο 4.8). Η αντίδραση αυτή απαιτεί την διακοπή του Augmentin και αντενδείκνυται οποιαδήποτε επακόλουθη χορήγηση αμοξικιλίνης. Η αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή σε ασθενείς με ένδειξη ηπατικής δυσλειτουργίας (βλέπε παράγραφο 4.2). Ηπατικά περιστατικά έχουν αναφερθεί κυρίως σε άρρIRIY LMK ]NKLKePQRUOY MWbIRIXY LMK PJU\IX RM WcISXnURSMK PI
παρατεταμένη θεραπεία. Τέτοια περιστατικά πολύ σπάνια έχουν αναφερθεί σε παιδιά. Σε όλους τους πληθυσμούς, τα σημεία και συμπτώPMSMWORgbeYIP_MRXnURSMKLMS`S]VK`\LIKMgNXZUPIS`S]RbI\MJIXM
αλλά σε ορισμένες περιπτώσεις μπορεί να μην γίνουν αντιληπτά μέχρι αρκετές εβδομάδες μετά τη διακοπή της θεραπείας. Συνήθως είναι αναστρέψιμα. Τα ηπατικά περιστατικά μπορεί να είναι σοβαρά και σε
εξαιρετικά σπάνιες περιπτώσεις, έχουν αναφερθεί θάνατοι. Αυτοί σχεδόν πάντα συνέβησαν σε ασθενείς με σοβαρή υποκείμενη πάθηση ή με παράληλη λήψη φαρμάκων γνωστών για την δυνητικά ηπατική τους
V\`W]hNQJIJM\`Z\M_U tOWcISKnTPIR]PIMRSKhKUSKL`LUNXSKVMQcIKMRM_I\bIXWcIVTRPITNUOYSUOYMRSKhMLS]\KMLU^YJM\`ZURτες και μπορεί η βαρύτητά της να κυμαίνεται από ήπια έως απειλητική για
S]neghNQJIJM\`Z\M_U iJUPQReYIXRMKW]PMRSKLTRMIjIS`nISMKSU ενδεχόμενο αυτής της διάγνωσης σε ασθενείς που παρουσι`nUORVK`\\UKMLMS`S]VK`\LIKMS]YcU\gZ]W]YUJUKeRVgJUSI
MRSKhKUSKL[RgPIS`MJTMOSgtS]RJI\XJSeW]JUOIP_MRKWbIXLUNXSKVMWcISKnTPIR]PISUMRSKhKUSKLT]cU\gZ]W]MPUjKLKNXR]YLNMhUONMRKLU^UjQUYJ\QJIKRMVKMLUJIX`PIWMRMn]S]bIX]WOPhUONgZKMS\U^
και να αρχίσει η κατάλληλη θεραπεία. Σε αυτή την περίπτωση αντενδεικνυται η χρήση αντι περισταλτικών φαρμάκων. Κατά τη διάρκεια παρατεταμένης θεραπείας ενδείκνυται περιοδική αξιολόγηση των
λειτουργιών των οργανικών συστημάτων, συμπεριλαμβανομένων της νεφρικής, ηπατικής και αιμοποιητικής λειτουργίας. Σπανίως έχει αναφερθεί επιμήκυνση του χρόνου προθρομβίνης σε ασθενείς που
NMPh`RUORMPUjKLKNXR]LNMhUONMRKLTUj^oMJ\QJIKRMI_M\PTnISMKLMS`NN]N]JM\MLUNU^b]W]TSMRcU\]ZU^RSMKSMOSTc\URMMRSKJ]LSKLά. Ενδέχεται να χρειαστούν αναπροσαρμογές της δόσης των
λαμβανόμενων από το στόμα αντιπηκτικών, ώστε να διατηρείται το επιθυμητό επίπεδο αντιπηκτικότητας (βλέπε παραγράφους 4.5 και 4.8). Σε ασθενείς με νεφρική δυσλειτουργία, η δόση θα πρέπει να
MRMJ\UWM\PTnISMKMR`NUZMPISUhMbPTS]YVOWNIKSUO\ZXMYhNQJIJM\`Z\M_U  tIMWbIRIXYPIPIKePQR]JM\MZeZgU^\eRJUN^WJ`νια έχει παρατηρηθεί κρυσταλλουρία κυρίως με παρεντερική
θεραπεία. Κατά τη χορήγηση υψηλών δόσεων αμοξικιλίνης, ενδείκνυται η διατήρηση επαρκούς πρόσληψης υγρών και παραγωγής ούρων για να μειωθεί η πιθανότητα σχηματισμού κρυστάλλων αμοξικιλίνης στα
ούρα. Σε ασθενείς με ουροκαθετήρες, θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας (βλέπε παράγραφο 4.9). Κατά τη θεραπεία μεMPUjKLKNXR]bMJ\QJIKRMc\]WKPUJUKU^RSMKIRnOPMSKLQYPQbUVUKPI
UjIKV`W]S]YZNOLTn]YLMS`SURQNIZcUZKMJM\UOWXMZNOLTn]YWSMU^\MIJIKVgpIOV[YbISKL`MJUSINQWPMSMPJU\IXRMJM\UOWKMWSU^RPIP]IRnOPMSKLQYPIbTVUOYqJM\UOWXMLNMhUONMRKLU^UjQUYWSU
Augmentin μπορεί να προκαλέσει μη ειδική σύνδεση IgG και λευκωματίνης με ερυθροκυτταρικές μεμβράνες και να οδηγήσει σε ψευδή θετικό έλεγχο Coombs. Υπάρχουν αναφορές θετικών αποτελεσμάτων με το
τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA σε ασθενείς που λαμβάνουν αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ, οι οποίοι στη συνέχεια βρέθηκε ότι δεν είχαν λοίμωξη από AspergillusmKMWSMO\U^PIRIYMRSKV\`WIKY
PIJUNOWMLcM\XVKMLMKJUNO_UO\MRTnIYJUOVIRJUOVIRJI\KQcUORAspergillus με το τέστ Bio-Rad Laboratories Platelia Aspergillus EIA έχουν αναφερθεί. Επομένως, θετικά αποτελέσματα δοκιμασιών σε ασθενείς
που λαμβάνουν αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να ερμηνεύονται με προσοχή και να επιβεβαιόνονται με άλλες διαγνωστικές μεθόδους. Τα Augmentin 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα
περιέχει 2.5 mg ασπαρτάμης (E951) ανά ml, μία πηγή φαινυλαλανίνης. Αυτό το φάρμακο θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με φαινυλοκετονουρία. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει
PMNSUVIjS\XR]ZNOLTn]wWbIRIXYPIWJ`RKMVOWMJU\\T_]W]ZNOLTn]YZMNMLSTn]YVIRbMJ\QJIKRMNMPh`RUORMOSTSU_`\PMLU4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες
μορφές αλληλεπίδρασης: Λαμβανόμενα από το στόμα αντιπηκτικά: Λαμβανόμενα από το στόμα αντιπηκτικά και πενικιλινούχα αντιβιοτικά έχουν χρησιμοποιηθεί ευρέως στην πράξη χωρίς αναφορές
αλληλεπίδρασης. Ωστόσο, στη βιβλιογραφία υπάρχουν περιπτώσεις αυξημένου διεθνούς κανονικοποιημένου λόγου σε ασθενείς που συντηρούνται με λήψη ακενοκουμαρόλης ή βαρφαρίνης και στους οποίους
χορηγείται ένα σχήμα αμοξικιλίνης. Σε περίπτωση που είναι απαραίτητη η συγχορήγηση, θα πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά ο χρόνος προθρομβίνης ή ο διεθνής κανονικοποιημένος λόγος με την
προσθήκη ή την απόσυρση της αμοξικιλίνης. Επιπλέον, ενδέχεται να είναι απαραίτητες αναπροσαρμογές της δόσης λαμβανόμενων από το στόμα αντιπηκτικών (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8). Μεθοτρεξάτη:
kKJIRKLKNXRIYIRVQcISMKRMPIK[WUORS]RQLL\KW]PIbUS\Ij`S]YZIZURTYJUOJ\ULMNIXIRVIcTPIR]M^j]W]SUjKLTS]SMYl\UhIRIWXV] Η συγχορήγηση με προβενεσίδη δεν συνιστάται. Η προβενεσίδη μειώνει
τη νεφρική σωληναριακή απέκκριση της αμοξικιλίνης. Η συγχορήγηση με προβενεσίδη μπορεί να αυξήσει και να επιμηκύνει τα επίπεδα αμοξικιλίνης στο αίμα αλλά όχι του κλαβουλανικού οξέος. 4.6 Kύηση και
γαλουχία:a^]W]uINQSIYWIn[MVIRLMSQVIKjMR`PIWIYgQPPIWIYIJKLXRVORIYIJKJS[WIKYWS]RIZLOPUW^R]WS]RMR`JSOj]SUOIPh\^UOWSURτοκετό ή στη μεταγεννητική ανάπτυξη (βλέπε παράγραφο 5.3).
lI\KU\KWPQRMWSUKcIXMWcISKL`PIS]c\gW]MPUjKLKNXR]YLNMhUONMRKLU^UjQUYLMS`S]VK`\LIKMS]YLOgWIeYWIMRb\[JUOYVIROJUVIKκνύουναυξημένο κίνδυνο συγγενών διαμαρτιών. Σε μια μόνο μελέτη σε
γυναίκες με πρόωρο τοκετό, παρατηρήθηκε ότι προφυλακτική αγωγή με αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ μπορεί να συσχετιστεί με αυξημένο κίνδυνο ελκονεκρωτικής εντεροκολίτιδας των νεογνών. Η χρήση
πρέπει να αποφεύγεται κατά τη διάρκεια της κύησης, εκτός εάν θεωρείται απαραίτητη από τον γιατρό. Γαλουχία: Και οι δύο ουσίες αποβάλλονται στο μητρικό γάλα (τίποτα δεν είναι γνωστό για τις επιδράσεις του
LNMhUONMRKLU^UjQUYWSUh\Q_UYJUOb]N`nIKtORIJ[YWSUh\Q_UYJUOb]N`nIKIXRMKJKbMRg]IP_`RKW]VK`\\UKMYLMKPOL]SKMWKLgY λοίμωξης των βλεννογόνων, οπότε μπορεί να χρειαστεί να διακοπεί ο
θηλασμός. Η αμοξικιλίνη/κλαβουλανικό οξύ θα πρέπει να χρησιμοποιείται μόνο κατά τη διάρκεια του θηλασμού μετά από αξιολόγηση του οφέλους/του κινδύνου από τον θεράποντα γιατρό. 4.7 Επιδράσεις
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών:mIRJ\MZPMSUJUKgb]LMRPINQSIYWcISKL`PISKYIJKV\`WIKYWS]RKLMRTS]SMUVgZ]W]YLMKcIK\KWPU^P]cMR[R~WSTWUIRVQcISMKRMJMρουσιαστούν
MRIJKb^P]SIYIRQ\ZIKIYJcMNNI\ZKLQYMRSKV\`WIKYn`N]WJMWPUXUKUJUXIYPJU\IXRMIJ]\I`WUORS]RKLMRTS]SMUVgZ]W]YLMKχειρισμού μηχανών (βλέπε παράγραφο 4.8). 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
kKJUKUWOcR`MRM_I\bIXWIYMRIJKb^P]SIYIRQ\ZIKIYwiIXRMKVK`\\UKMRMOSXMLMKQPISUYkKwiMJTLNKRKLQYVULKPQYLMKPISIZLριτική παρακολούθηση με το Augmentin, ταξινομήθηκαν σύμφωνα με την
Kατηγορία οργάνου συστήματος κατά MedDRA και παρατίθενται παρακάτω. Για την ταξινόμηση των ανεπιθύμητων ενεργειών χρησιμοποιήθηLMRUKJM\ML`SeU\UNUZXIYlUN^WOcRQYr  tOcRQYr  
QeY  cKWOcRQYr   QeY  tJ`RKIYr   QeY   lUN^WJ`RKIY   ZReWS]WOcRTS]SMVIν μπορεί να υπολογιστεί από τα διαθέσιμα δεδομένα).
Λοιμώξεις και παρασιτώσεις
Βλεννογονοδερματική καντιντίαση
Υπερανάπτυξη μη ευαίσθητων οργανισμών
mKMSM\McQYSUOMKPUJUK]SKLU^LMKSUONIP_KLU^WOWSgPMSUY
Αναστρέψιμη λευκοπενία (συμπεριλαμβανομένης ουδετεροπενίας)
Θρομβοκυτταροπενία
Αναστρέψιμη ακοκκιοκυτταραιμία

Συχνές
ZReWS]
Σπάνιες
Σπάνιες
ZReWS]

Αιμολυτική αναιμία
ZReWS]
lM\MSISMPQRUYc\TRUYMKPU\\MZXMYLMK
ZReWS]
χρόνος προθρομβίνης1
mKMSM\McQYSUOMRUWUJUK]SKLU^WOWSgPMSUY10
Αγγειονευρωτικό οίδημα
ZReWS]
Αναφυλαξία
ZReWS]
t^RV\UPUUPUK`nURPIU\URUWXM
ZReWS]
Αγγειακή υπερευαισθησία
ZReWS]
mKMSM\McQYSUORIO\KLU^WOWSgPMSUY
Ζάλη
Όχι συχνές
Κεφαλαλγία
Όχι συχνές
Αναστρέψιμη υπερδραστηριότητα
ZReWS]
2
Σπασμοί
ZReWS]
mKMSM\McQYSUOZMWS\IRSI\KLU^WOWSgPMSUY
500 mg/125 mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία
mK`\\UKM
lUN^WOcRQY
vMOSXM3
Συχνές
Έμετος
Συχνές
mOWJIpXM
Όχι συχνές
4
aUNXSKVMWcISKnTPIR]PISUMRSKhKUSKLT
ZReWS]
Μελανή τριχωτή γλώσσα
ZReWS]
250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα
mK`\\UKM
Συχνές
vMOSXM3
Συχνές
Έμετος
Συχνές
mOWJIpXM
Όχι συχνές
aUNXSKVMWcISKnTPIR]PISUMRSKhKUSKLT4
ZReWS]
Μελανή τριχωτή γλώσσα
ZReWS]
Αποχρωματισμός των δοντιών11
ZReWS]
mKMSM\McQYSUOgJMSUYLMKSeRcUN]_T\eR
Αυξήσεις AST και/ή ALT5
Όχι συχνές
Ηπατίτιδα6
ZReWS]
6
Χολοστατικός ίκτερος
ZReWS]
mKMSM\McQYSUOVQ\PMSUYLMKSUOOJUVT\KUOKWSU^7
mI\PMSKLTIj`Rb]PM
Όχι συχνές
Κνησμός
Όχι συχνές
Κνίδωση
Όχι συχνές
lUN^PU\_UI\^b]PM
Σπάνιες
Σύνδρομο Stevens-Johnson
ZReWS]
Τοξική επιδερμική νεκρόλυση
ZReWS]
lUP_UNOZ[V]YMJU_UNKVeSKLgVI\PMSXSKVM
ZReWS]
kjIXMZIRKLIOPQR]IjMRb]PMSKLg_NOLSMXReW]$9
ZReWS]
mKMSM\McQYSeRRI_\[RLMKSeRUO\U_T\eRUV[R
mK`PIW]RI_\XSKVM
ZReWS]
Κρυσταλλουρία8
ZReWS]
1
Βλέπε παράγραφο 4.4
2
Βλέπε παράγραφο 4.4
3
qRMOSXMWcISXnISMKWOcRTSI\MPIOp]NTSI\IYVTWIKYNMPhMRTPIRIYMJTSUWSTPMwRUKZMWS\IRSI\KLQYVKMSM\McQYIXRMKQLV]NIYμπορούν να περιοριστούν με τη λήψη του Augmentin στην αρχή του
γεύματος.
4
Συμπεριλαμβανομένης της ψευδομεμβρανώδους κολίτιδας και της αιμορραγικής κολίτιδας (βλέπε παράγραφο 4.4)
5
Μια μέτρια αύξηση σε AST και/ή ALT έχει σημειωθεί σε ασθενείς που έλαβαν αντιβιοτικά της κατηγορίας β-λακτάμης, αλλά η σημασία αυτών των ευρημάτων είναι άγνωστη.
6
Αυτές οι ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν σημειωθεί με άλλες πενικιλίνες και κεφαλοσπορίνες (βλέπε παράγραφο 4.4).
7
Αν αναφερθεί οποιαδήποτε δερματική αντίδραση υπερευαισθησίας, η θεραπεία θα πρέπει να διακόπτεται (βλέπε παράγραφο 4.4).
8
Βλέπε παράγραφο 4.9
9
Βλέπε παράγραφο 4.4
10
Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4
250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα
11
Επιφανειακός αποχρωματισμός των δοντιών έχει αναφερθεί πολύ σπάνια σε παιδιά. Η καλή στοματική υγιεινή προλαμβάνει τον αποχρωματισμό, καθώς συνήθως αποκαθίσταται με το βούρτσισμα των
δοντιών.
4.9 Υπερδοσολογία:tOPJS[PMSMLMKW]PIXMOJI\VUWUNUZXMYuJU\IXRMIP_MRKWSU^RZMWS\IRSI\KL`WOPJS[PMSMLMKVKMSM\McgSUOKWUnOZXUOOZ\[RLMK]NIκτρολυτών. Έχει παρατηρηθεί σχηματισμός
κρυστάλλων αμοξικιλίνης στα ούρα, ο οποίος, ενίοτε, οδηγεί σε νεφρική ανεπάρκεια (βλέπε παράγραφο 4.4). Σπασμοί μπορεί να εμφανιστούν σε ασθενείς με διαταραχή της νεφρικής λειτουργίας ή σε αυτούς
JUONMPh`RUOROp]NQYVTWIKYcIKMRM_I\bIXTSK]MPUjKLKNXR]LMbKn`RIKWIUO\ULMbISg\IYLO\XeYPIS`MJTIRVU_NQhKMcU\gZ]W]Pεγάλων δόσεων. Θα πρέπει να τηρείται τακτικός έλεγχος βατότητας
(βλέπε παράγραφο 4.4). Θεραπεία δηλητηρίασης: Τα γαστρεντερικά συμπτώματα μπορούν να αντιμετωπιστούν συμπτωματικά, δίνοντας προWUcg WSU KWUn^ZKU RI\U^]NILS\UNOS[R q MPUjKLKNXR]
κλαβουλανικό οξύ μπορεί να απομακρυνθεί από την κυκλοφορία με αιμοκάθαρση. 6.1 Κατάλογος εκδόχων: mKWLXM IJKLMNOPPQRM PI NIJST OPQRKU    94 Πυρήνας δισκίου: Crospovidone,
hydrated colloidal silica, low substituted hypromellose, magnesium stearate, silicon dioxide colloidal. Επικάλυψη:'6?.:6@9 16;C612 5D<=;9288;>2 9.0=;4;8  9.0=;4;8   lTWKPU IRMK[\]PM
    94 98 w><.=?.92 C.:?5.9 4@9 >6860. 428 0;88;61.8 >6860. >@006:60 .061 96C21 3=@6? .A;@= 5D<=;9288;>2 mKWκία επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο (875+125) mg. Πυρήνας δισκίου:
Magnesium stearate, sodium starch glycolate, silicon dioxide colloidal, cellulose microcrystalline. Επικάλυψη:'6?.:6@9 16;C612 5D<=;9288;>2 9.0=;4;8  9.0=;4;8   B.?2= <@=6 21 lTWKPU
εναιώρημα (400+57) mg/5 ml. Crospovidone, sodium carboxymethyl cellulose, magnesium stearate, sodium benzoate, strawberry flavor, xantham gum, aspartame, colloidal silica, silicon dioxide.
6.2 Ασυμβατότητες: Καμία γνωστή. 6.3 Διάρκεια ζωής: 24 μήνες. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: Τα δισκία, θα πρέπει να φυλάσσονται στις αρχικές συσκευασίες, σε μέρος
ξηρό, σε θερμοκρασία μέχρι 25°C. Η ξηρά σκόνη θα πρέπει να φυλάσσεται σε καλά κλεισμένα φιαλίδια, σε μέρος ξηρό σε θερμοκρασία δωματίου. Μετά την ανασύσταση διατηρείται για 7 ημέρες όταν φυλάσσεται στο
pOZIXU GQeYGvM_ON`WWISMKWIPQ\]JUOVIRSU_b`RUORLMKVIRSUhNQJUORSMJMKVK`6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη:mKWLXMIJKLMNOPPQRMPINIJSTOPQRKU  94}IOL`QeYOJTNIOLM
επικαλυμμένα δισκία, ωοειδούς σχήματος, που φέρουν στη μια πλευρά χαραγμένα τα γράμματα Α και C με μια εγκοπή στη μέση. Κουτί 1 g VKWLXeRlTWKPUIRMK[\]PM   9498fO`NKRM_KMNXVKM
PIJ[PMMNUOPKRXUOJUOJI\KQcUORPXMOJTNIOL]WLTR]uIS`S]RMRMW^WSMW]Wc]PMSXnISMKQRMOJTNIOLUIRMK[\]PMKMNXVKUSeR g 98mKWLXMIJKLMNOPPQRMPINIJSTOPQRKU 94}IOL`
έως υπόλευκα επικαλυμμένα δισκία, ωοειδούς σχήματος, που φέρουν στη μια πλευρά χαραγμένα τα γράμματα Α και C με μια εγκοπή στη μέση. Στην άλλη πλευρά, φέρουν χαραγμένα τα γράμματα C και Α. Κουτί 8, ή
VKWLXeRlTWKPUIRMK[\]PM 9498fO`NKRM_KMNXVKMPIJ[PMMNUOPKRXUOJUOJI\KQcUORPXMOJTNIOL]WLTR]uIS`S]RMRMW^WSMW]Wc]PMSXnISMKQRMOJTNIOLUIRMK[\]PMKMNXVKUSeR g 98
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός: Καμία ειδική υποχρέωση. 250 mg/62.5 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα. 400 mg/57 mg/5 ml κόνις για πόσιμο εναιώρημα (γεύση
_\`UONMiNQZcISITSKSUW_\`ZKWPMIXRMK`bKLSUJ\KRMJTS]c\gW]wRMLKRIXSIS]_K`N]ZKMRMjILUNNgWIK]LTRKYl\UWbQWSIRερό (όπως ενδείκνυται παρακάτω), αναστρέψτε και ανακινήστε καλά.
Εναλλακτικά γεμίστε τη φιάλη με νερό μέχρι λίγο παρακάτω από τη χαραγή στην ετικέτα της φιάλης, αναστρέψτε και ανακινήστε καλά. Στη συνέχεια γεμίστε με νερό ακριβώς μέχρι τη χαραγή, αναστρέψτε
και πάλι ανακινήστε καλά.
Όγκος νερού που πρέπει να προστεθεί για την
Τελικός όγκος ανασυσταμένου λαμβανόμενου από το
Περιεκτικότητα
ανασύσταση (ml)
στόμα εναιωρήματος (ml)
250 mg/62.5 mg/5 ml
Συμπλήρωμα έως το σημάδι
60
72
80
400 mg/57 mg/5 ml
64
70
Ανακινήστε καλά τη φιάλη πριν από κάθε δόση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:mKLMKU^cUYWgPMSUY2205.9=;@< ?1:48.:1zJI^bORUYLOLNU_U\XMYWS]RiNN`VM8.C;&96?586:2MIhI}Ie_a]_KWXMY , 152 32 Χαλάνδρι.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 10-3-2011.
Augmentin 1000 mg/200 mg
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Augmentin 1000 mg/200 mg κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε φιαλίδιο περιέχει
Amoxicillin Sodium + Clavulanate Poassium που αντιστοιχεί σε Amoxicillin 1000 mg και Clavulanic acid 200 mg. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ:
Κόνις για ενέσιμο διάλυμα ή διάλυμα προς έγχυση. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Augmentin ενδείκνυται για τη θεραπεία των παρακάτω λοιμώξεων σε ενήλικους και
JMKVK`hNQJIJM\MZ\`_UOY    LMK FtUhM\QY\KRKLές λοιμώξεις, ωτίτιδες και πονόλαιμοι (όπως μαστοειδίτιδα, περιαμυγδαλικές λοιμώξεις, επιγλωττίτιδα και παραρινοκολπίτιδα που συνοδεύεται
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εποχή απαιτεί από τον φαρμακοποιό επιÌÏÊÎÕÎ¾Â ÒØÙ½ÓÉÒÉÌÂÊÒØuuÆÓÏ×½
¤ÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂuÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÓÏØ¦uÂÈÊÌ½
λέξη της επιτυχίας. Όλες οι έρευνες και
ÒÓÂÓÊÒÓÊÌ¼ÖÅÆ¾×ÎÏØÎ¿ÓÊÂØÓ¿ÏØÙÉÓ®ει ο πελάτης από τον φαρμακοποιό σήuÆÑÂ Æ¾ÎÂÊÉ¤§¨°§¯¯§¢¯ÂÎÊÐÒÆÊ
ότι ο φαρμακοποιός είναι δίπλα του και
δείχνει ειλικρινές ενδιαφέρον να τον βοÉÔ½ÒÆÊ ½uÆÑÂÏØÏÂÒÔÆÎ½ÖÆÍ®ÓÉÖ
νιώθει παρατημένος από την πολιτεία,
χωρίς ουσιαστική βοήθεια τη στιγμή που
ÓÉÎ¼×ÆÊÂÎ®ÈÌÉ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ¼ÎÂÎÒÁuβουλο, έναν καλό φίλο που θα τον βοηθήσει να αξιοποιήσει σωστά τα λίγα χρήματα που διαθέτει για την υγεία του. Και
αυτός δεν είναι άλλος από τον φαρμακοποιό του, ακόμη και αν διαβεί την πόρτα του φαρμακείου χωρίς οικονομική
υποχρέωση και να πάρει δωρεάν συμβουλές, κάτι που για αυτόν είναι πολύ
σημαντικό.
Πρέπει εδώ να τονισθεί και η μεγάλη σηuÂÒ¾ÂÏØÅ¾ÎÆÊÉ¤ØÑÕÂÚÌ½¶ÎÕÒÉÒÓÏ
θεσμό της Αυτοθεραπείας και Αυτοφροντίδας τον οποίο αναπτύσσει εντατικά κυρίως
με τη βοήθεια των φαρμακοποιών, δεδομένου ότι αυτοί οι επαγγελματίες υγείας είναι ο ασφαλής σύνδεσμος του πελάτη με
ÓÂÌ®ÔÆÆ¾ÅÏØÖ©¦ ³ª¢¦ÅÊÂÑÌ½ÖÌÂÊ
ολοκληρωμένη επικοινωνία του φαρμακοποιού με τον καταναλωτή και η εξ αυÓ½ÖÏÑÔ½ÆÊÍÏÈ½ÓÏØ©³ ³ª¢ÏØÔÂ
ÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÓÉÎÏÑÔ½ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÓÏØÂρέμβαση, είναι η βάση στήριξης του θεσμού της Αυτοθεραπείας και ΑυτοφροντίÅÂÖÓÉÎÏÏ¾ÂÓÂÌÑ®ÓÉu¼ÍÉÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö¶ÎÕÒÉÖ×ÂÊÑÆÓ¾ÙÏØÎuÆÂÊÒÊÏÅÏË¾Â
Ο αναβαθμισμένος ρόλος του φαρμακοποιού είναι εδώ και πρέπει να τον στηρίξουμε όλοι μας. Οι συμβουλές από τον
φαρμακοποιό πρέπει βέβαια να δίνονται
με δεοντολογικά και επιστημονικά σωστό
τρόπο, ώστε να προστατεύεται ο ασθενής και κατ’ επέκταση η δημόσια υγεία.

Χημικό ή ομοιοπαθητικό
φάρμακο;
²ÂÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®Ò×½uÂτα είναι ένας πολύ καλός σύμμαχος του
φαρμακοποιού στην προσπάθεια του να
ÅÐÒÆÊÍÁÒÉÌÂÊÃÏ½ÔÆÊÂuÆ©¦ ³ª¢
ομοιοπαθητικά φάρμακα, εφόσον θέλει
να αξιοποιήσει και να αναδείξει αυτή την
κατηγορία, χωρίς ποτέ να μπει στο δίλημ-

GMP
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μα της σύγκρουσης με το χημικό φάρμακο. Άλλη δουλειά κάνει το χημικό φάρμακο και πρέπει να είναι σεβαστή από
όλους και άλλη δουλειά κάνει το ομοιοπαθητικό φάρμακο και πρέπει επίσης
να είναι σεβαστή από όλους.
²ÏÅ¾ÍÉuuÂ×ÉuÊÌ¿Ç®ÑuÂÌÏ½ÏuÏÊοπαθητικό φάρμακο καθώς και η σύγκριση, δηλαδή ποιο είναι το καλύτεÑÏ ÅÆÎØ®Ñ×ÆÊ¦Â®ÎÓÉÒÉÆ¾ÎÂÊ¿ÓÊ
το κάθε ένα είναι το καλύτερο στην καÓÉÈÏÑ¾ÂÓÏØ²ÏÅ¾ÍÉuuÂÂØÓ¿½ÆÌÆ¾ÎÏ 
είναι ένα πυροτέχνημα πολύ μικρής διάρκειας που πυροδοτείται από φανατικούς ομοιοπαθητικούς ή φανατικούς
συμβατικούς ιατρούς προς κάλυψη των

Η εξέλιξη του ομοιοπαθητικού φαρμάÌÏØÓÏØÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÒØÎÅØ®ÙÆÓÂÊuÆ
κάθε χημικό, χωρίς να χάνει τη θεραπευτική του αποτελεσματικότητα.
Ο μύθος της αντιδότησης του ομοιοπαθητικού φαρμάκου από τον καφέ είναι
Í¼ÏÎÌÂÊÂØÓ¿ÖÂÑÆÍÔ¿Î ½uÆÑÂuÏρεί κανείς να κάνει ομοιοπαθητική χωρίς να είναι απαραίτητο να στερηθεί τον
καφέ του. Η γενική οδηγία βέβαια ότι η
μεγάλη χρήση καφέ δημιουργεί αρκετά
προβλήματα στον οργανισμό, εξακολουθεί να υπάρχει στα πλαίσια της υγιεινής
συνήθειας και όχι στα πλαίσια της ομοιοπαθητικής φαρμακοληψίας.

δικών τους συμφερόντων με την απομόνωση και τον επηρεασμό ευαίσθηÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ²ÏÅ¾ÍÉuuÂÂØÓ¿ÃÍ®ÓÆÊ
μόνο τους ασθενείς που μπορεί να χάσουν μια ενδεικνυόμενη χημική θεραπεία ή να στερηθούν μια βοηθητικότατη
συμπληρωματική ομοιοπαθητική θεραπεία, στο βωμό του φανατισμού και των
προσωπικών συμφερόντων.
Ο φαρμακοποιός θα αποφασίσει με καÔÂÑ¿uØÂÍ¿ÓÊ©¦ ³ª¢ÔÂÒØÒÓ½ÒÆÊ
στον πελάτη του χωρίς φανατισμούς και
σκοπιμότητες. Άλλοτε θα συστήσει ένα
χημικό, άλλοτε ένα ομοιοπαθητικό και
άλλοτε ένα συνδυασμό των δύο, ανάλογα με τις ανάγκες του.
Ο παλιός και σκουριασμένος μύθος ότι
δήθεν το ομοιοπαθητικό φάρμακο αντιδοτείται από το χημικό, έχει μπει πλέον
ÒÓÏ×ÑÏÎÏÎÓÏÁÍÂÏÓÉÖÊÒÓÏÑ¾ÂÖ

Η συμβουλή μας στην
πρακτική
Πριν να συστήσει ο φαρμακοποιός ένα
ομοιοπαθητικό φαρμακευτικό σχήμα,
πρέπει με μερικές ερωτήσεις προς τον
πελάτη να εξακριβώσει αν η περίπτωση
του είναι πλήρως διαγνωσμένη και ότι δεν
×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÆÑÂÊÓ¼ÑÕÊÂÓÑÊÌ½ÅÊÆÑÆÁÎÉÒÉ
Παράδειγμα:©ÏÑÆ¾ÎÂÙÉÓ½ÒÆÊÌ®ÏÊÏÖ
φάρμακο για τις αιμορροΐδες. Ο φαρμακοποιός δεν πρέπει να πάρει ως δεδομένο ότι η πραγματική διάγνωση είναι αιμορροΐδες. Πρέπει να ρωτήσει τον πελάτη του για το αν έχει πλήρη ιατρική διερεύνηση και πόσο πρόσφατη είναι αυτή.
Αν πεισθεί από τις απαντήσεις ότι η διάγνωση είναι σωστή και πρόσφατα επιβεβαιωμένη, τότε μπορεί να συστήσει στον
ÆÍ®ÓÉÓÏØ¿ÓÊÆÌÆ¾ÎÏÖÎÏu¾ÙÆÊÌÂÍÁÓÆÑÏ
για την περίπτωση του. Αν όμως ο ασθε-
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νής δηλώσει ότι έχει αρκετό καιρό συuÓÐuÂÓÂÏØuÏÊ®ÙÏØÎuÆÓÏØËÂÅ¼Íφου του που έχει αιμορροΐδες αλλά δεν
έχει εξετασθεί από γιατρό, πρέπει να του
συστήσει αμέσως να πάει σε έναν γιατρό
της κατάλληλης για την πάθηση του ειÅÊÌ¿ÓÉÓÂÖ ÓÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÆÑ¾ÓÕÒÉ
ÒÆ¼ÎÂÎÈÂÒÓÑÆÎÓÆÑÏÍ¿ÈÏ¶ÓÒÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂ¾ÙÆÊÓÏÎÇØÒÊÌ¿ÓÏØÆÊÒÓÉuÏνικό ρόλο του συμβούλου υγείας, αλλά
αποκτάει και μια σχέση εμπιστοσύνης
με τον πελάτη του.
ªÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÏØÂ¾ÙÏØÎÒÕÒÓ®ÓÏÎ
κοινωνικό και επιστημονικό τους ρόλο
δεν φοβούνται την κρίση. Ο επιστημονικός ρόλος του φαρμακοποιού αναδεικνύεται και μέσα από τη χρήση των ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων,
δεδομένου ότι αυτά διατίθενται υπό μορφή πρώτων υλών που απαιτεί μια σύντομη φαρμακοτεχνική εργασία για να μεταÓÑÂÏÁÎÒÆÓÆÍÊÌ¿ÑÏÚ¿Î³®Ñ×ÏØÎÏÊ
αδρανείς ταμπλέτες του εκδόχου και το
ομοιοπαθητικό υγρό με το οποίο θα ψεκαστούν ώστε να εμβραχούν και να γίÎÆÊÓÏÓÆÍÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÏØÑÏÏÑ¾ÙÆÓÂÊÈÊÂ
χρήση. Αυτή η φαρμακοτεχνική εργασία
εμβροχής που μπορεί να γίνει μόνο από
τον φαρμακοποιό στο εργαστήριο του, είναι η ασπίδα σε κάθε πιθανότητα αυτά να
μεταφερθούν σε άλλα χέρια και η εγγύηση ότι τα ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα θα είναι για πάντα στη διαχείριση του φαρμακοποιού.
Η σωστή και lege artis εφαρμογή τους
εναπόκειται πλέον στο φαρμακοποιό. Η
ιατρική εξελίσσεται, τα φάρμακα εξελίσσονται και όλοι μας πρέπει να προσαρμοσθούμε στις εξελίξεις για να επιβιώσουμε και να ανακάμψουμε. 

ΠΡΟΦΙΛ
Η κυρία Βουρεξάκη Κατερίνα, είναι
Φαρμακοποιός, Μέλος Δ/Σ Ε.Ο.Φ
Απόφοιτος Φαρμακευτικής Σχολής
Πανεπιστημίου Αθηνών με 30χρονη εμπειρία στην ομοιοπαθητική και
στο εργαστήριο γενικότερα. Κάτοχος
αντίστοιχων τίτλων σπουδών και σεμιναρίων από Ελλάδα και Ευρώπη.
Εργάζεται στο ιδιόκτητο της Φαρμακείο έως και σήμερα.
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ìððñéĔēĝğđėĆ

ęĔēđėĄĉĆĕöôúðô
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²ÂÏÅÏÎÓÊÌ®Î½uÂÓÂ ÓÂÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÓÏÊÌ®
gels, τα στερεωτικά και καθαριστικά για τις
τεχνητές οδοντοστοιχίες, αποτελούν κατηγορίες
στο φαρμακείο που συχνά συνταγογραφούνται,
αλλά παράλληλα μπορούν να αποτελέσουν
ÂÎÆÌÓ¾uÉÓÂ ÑÏÚ¿ÎÓÂ ÒØuÃÏØÍ½Ö ÌÂÊ ÈÊÂ ÓÏ
φαρμακοποιό.

ò

ε παρουσία και στο φαρμακείο αλλά και στα καταστήματα ευρείας, η αγορά της στοματικής υγιεινής
και φροντίδας είναι άκρως ανταγωνιστική ανάμεσα στα δυο αυτά κανάλια. Για να διατηρήσει όμως
ÓÂuÆÑ¾ÅÊÂÓÏØÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÑ¼ÆÊÎÂeÂ¾ËÆÊkÒÓÉÎÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉ
της προσφοράς του και στον άξονα της συμβουλής υγείας.
ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂuu¼ÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏÊu®ÑÌÆÖ¼×ÏØÎÓÉÎÓ®ÒÉÎÂ
επικεντρώνονται στα προβλήματα δοντιών και να προτείνουν λύσεις πιο ιατροτεχνολογικές.
¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÊÖuÆÈ®ÍÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖuÆÓÊÖÏÅÏÎÓ¿ÌÑÆuÆÖÌÂÊÓÂÒÓÏματοπλύματα υπάρχει στο φαρμακείο και μια κατηγορία, με τα ειÅÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ
h ¹¨¸¹¬·¬»¹°²²¨°²¨º¨·°¸¹°²®°¨¹°¼¹¬½´¯¹¢¼
οδοντοστοιχίες
h ¹¨µ«µ´¹°²´£q¨¹¨
h ¹¨¨´¹°³¬®qµ´¶«¯¹µ{°²HFMT
Ας τις δούμε λοιπόν…
Με τη γήρανση του πληθυσμού παρ' όλη τη βελτίωση της στοματικής υγιεινής τα τελευταία χρόνια, τα προβλήματα δοντιών και
ούλων, όπως και η απώλεια δοντιών είναι αναπόφευκτα.
Και παρόλο που τα εμφυτεύματα δοντιών εξελίσσονται, η χρήση
τεχνικής οδοντοστοιχίας παραμένει η λύση επιλογής για ένα μεγάλο μέρος του πληθυσμού.
°ÊÂÑÊÔuÏ¾uÊÍ®ÎÆ
i ²ÏÓÕÎ¤ÍÍ½ÎÕÎ ÆÓÐÎÌÂÊ®ÎÕ ÅÆÎ¼×ÏØÎ¿ÍÂÓÂÇØσικά τους δόντια.*
i ²ÏÓÕÎÂÎÔÑÐÕÎÏØÅÆÎ¼×ÏØÎ¿ÍÂÓÂÇØÒÊÌ®ÓÏØÖÅ¿ντια, φοράνε τεχνητή οδοντοστοιχία.*
i ²Ï  Â¿ ¿ÒÏØÖ ÇÏÑ®ÎÆ ÓÆ×ÎÉÓ½ ÏÅÏÎÓÏÒÓÏÊ×¾Â ×ÑÉÒÊuÏποιούν κάποιο στερεωτικό.
i 5P  Â¿ ¿ÒÏØÖ ÇÏÑ®ÎÆ ÓÆ×ÎÉÓ½ ÏÅÏÎÓÏÒÓÏÊ×¾Â ×ÑÉÒÊuÏποιούν κάποιο καθαριστικό.
* Special Eurobarometer 330 Oral Health Feb. 2010

¶ÓÒÊ ÓÂ ÒÓÆÑÆÕÓÊÌ® ÌÂÊ ÓÂ ÌÂÔÂÑÊÒÓÊÌ® ÑÏÚ¿ÎÓÂ
τεχνητής οδοντοστοιχίας αποτελούν μία κατηγορία
με μια πολύ μεγάλη δυναμική ακόμη αναξιοποίητη στο φαρμακείο.
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÑ¼ÆÊÎÂÇÑÏÎÓ¾ÙÏØuÆÎÂÆÎÉuÆÑÐνουμε τους πελάτες μας ότι για μια ολοκληρωμένη
στοματική υγιεινή μόνο το βούρτσισμα δεν αρκεί,
ÌÂÔÐÖÂÏuÂÌÑÁÎÆÊu¿ÎÏ¼ÕÖÌÂÊÓÉÖÍ®ÌÂÖ²ÏÓÉÖÆÊÇ®ÎÆÊÂÖÓÕÎÅÏÎÓÊÐÎÌÑÁÃÆÓÂÊ
ανάμεσα στα ούλα, αποτελώντας τις τέλειες κρυψώνες για τα βακτήρια που συμβάλουν στη δημιουργία οδοντικής πλάκας. Μελέτες έχουν δείξει ότι όταν η χρήση οδοντικού νήματος συνδυάÙÆÓÂÊuÆÓÏÃÏÁÑÓÒÊÒuÂÂÇÂÊÑÆ¾u¼×ÑÊÌÂÊÓÉÖ
πλάκας.
Η χρήση οδοντικού νήματος συνεπώς κρατά τα
ούλα υγιή και αφαιρεί την πλάκα κάτω από τη
γραμμή των ούλων, απομακρύνοντας υπολείμματα τροφής και βακτήρια που συσσωρεύονται σε
περιοχές που η οδοντόβουρτσα είναι αδύνατον να
φτάσει, και όπου συνήθως ξεκινούν οι περιοδοντικές ασθένειες.
Η ένταξη του νήματος στην καθημερινή ρουτίνα
στοματικής υγιεινής είναι ιδιαίτερα σημαντική και
σε ασθενείς με ορθοδοντικές συσκευές, εμφυτεύματα και γέφυρες. Η επιλογή ενός οδοντικού νήμαÓÏÖÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÓÉÎÂÓÏuÊÌ½ÂÎ®ÈÌÉÌÂÊÑÏÓ¾uÉÒÉ
Για τους παραπάνω λόγους αναπτύχθηκαν τελευταία και τα οδοντικά νήματα καθώς και οδοντόβουρτσες ειδικές για τον καθαρισμό των μεσοδόντιων διαστημάτων, στην καθημερινή περιποίηση
της στοματικής κοιλότητας.
²¼ÍÏÖ uÊÂ ®ÍÍÉ ÌÂÓÉÈÏÑ¾Â ÆÊÅÊÌ½Ö ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ ÅÏντιών είναι τα αντιφλεγμονώδη τοπικά gels για
προβλήματα ούλων και δοντιών, για ανακούφιση και προστασία από ερεθισμούς και φλεγμονές,
όπως η ουλίτιδα και η περιοδοντίτιδα.
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Oι μάρκες και τα προϊόντα τους
Η εταιρεία (MBYP4NJUI,MJOF διαθέτει τη σειρά
$PSFHBÏØÆÑÊ¼×ÆÊÓÂÆË½ÖÑÏÚ¿ÎÓÂ

Merchandizing
1. Δ
Δώστε
ώστεε έμφαση στην οπτική
επικοιινωνία
νωνία των προϊόντων

2. ΣΣωστή
ωστή κατανομή στο ράφι ανά
ανά-λογα με
μ τον όγκο πωλήσεων

3. Δ
Διευκολύνετε
ύνετε την π
πρόσβαση
του πε άτη

4. Βάλτε ευανάγνωστη
η σήμανση

5. Β
Βάλτε
άλτε τα νέα και καινοτόμα
προϊόνντα στην καλύτερη θέση

7. Π
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µ ¸¹¬·¬»¹°²¥ $PSFHB χωρίς ψευδάργυρο
βοηθά τους χρήστες τεχνητής οδοντοστοιχίας να καταναλώνουν τρόφιμα, που χωρίς τη
×Ñ½ÒÉÓÏØ ÔÂÂ¼ÇÆØÈÂÎ¤¾ÎÂÊÌÍÊÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÏ¿ÓÊÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÎÆ¾ÒÏÅÏØÏÍÆÊuμάτων τροφής που προκαλούν ενόχληση και
πόνο. Βοηθά στην προστασία των ούλων από
ερεθισμούς. Βελτιώνει σημαντικά την άνεση,
την αυτοπεποίθηση και την ικανοποίηση του
χρήστη τεχνητής οδοντοστοιχίας καθώς και τη
σταθερότητα, τη συγκράτηση και την ικανότητα μάσησης.
¨²¨º¨·°¸¹°²«°¸²¤¨$PSFHBκαταπολεμούν
το 99% των βακτηρίων που προκαλούν κακοσμία, και βοηθούν στην απομάκρυνση των
Æ¾uÏÎÕÎÍÆÌ¼ÅÕÎÌÂÊÓÉÖÍ®ÌÂÖ ÆÂÎÓ¾ÔÆση με τις οδοντόκρεμες, δεν περιέχουν λειαντικά και δεν προκαλούν τραχύτητα στην επιφάνεια της τεχνητής οδοντοστοιχία, με αποτέÍÆÒuÂÎÂÆÑÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊÉÂÎ®ÓØËÉ
βακτηρίων.
¨²¨º¨·°¸¹°²«°¸²¤¨$PSFHB
για μερικές τεχνητές οδοντοστοιχίες, είναι σχεδιασμένα
για να προστατεύουν τα μεταλλικά μέρη από τη διάβρωση και παρέχουν τον εξειδικευμένο καθαρισμό που χρει®ÙÏÎÓÂÊÏÊuÆρ ι κ έ ς
οδοντοστοιχίες.

¢¯¢³ ¤§

Απομακρύνουν το 99,9% των βακτηρίων που
προκαλούν κακοσμία και άλλους μικροοργαÎÊÒuÏÁÖÏØuÏÑÆ¾ÎÂÆÑÆÔ¾ÙÏØÎÓÂÏÁÍÂ
²¼ÍÏÖÉ¸¹¬·¬»¹°²£²·¢q¨$PSFHB για μερικές τεχνητές οδοντοστοιχίες,
ÃÏÉÔ®ÒÓÉÒØÈÌÑ®ÓÉÒÉÌÂÊÆÑÊÏÑ¾ÙÆÊÓÉuÆÓÂκίνηση της μερικής οδοντοστοιχίας, με αποτέλεσμα να μειώνεται η πίεση που ασκείται στα
ØÏÒÓÉÑÊÌÓÊÌ®Å¿ÎÓÊÂÌÂÊÒÓÂÏÁÍÂ¤ÊÍ¼ÏÎ 
ÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÎÆÊÒ×ÐÑÉÒÉØÏÍÆÊuu®ÓÕÎÓÑÏφής που μπορεί να προκαλέσουν
ερεθισμό.
Από την ίδια εταιρεία κυκλοφορεί επίσης και το 4FOTPEZOF«µντικό Νήμα, ένα απαλό, μονόινο
νήμα, με επικάλυψη που διαλύεται για να απελευθερώσει φθόÑÊÏ ¤¾ÎÂÊ Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏ ÈÊÂ ÎÂ ÆÊσχωρεί εύκολα ακόμα και στα πιο
δύσκολα σημεία ανάμεσα στα δόÎÓÊÂ¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂ®ÓÏuÂuÆ
ευαίσθητα δόντια και αποτελεί σημαντικό μέρος της συνολικής στοματικής υγιεινής που βοηθά στην
προστασία από την ευαισθησία.
Η εταιρία "SSJBOJ¨·q¨²¬¾¹°²£ σε συνεργασία με τη POZG ÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾ ÒÓÉÎ ¤ÍÍ®ÅÂ ÓÏ
ολοκληρωμένο σύστημα περιποίησης τεχνητών οδοντοστοιχιών #0/:1-64®.
¦ÒÆÊÑ®ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ
²Â αναβράζοντα δισκία καθαρισμού BONY1-64® τα οποία δρουν
κατά όλων των βακτηρίων που προκαλούν
κακοσμία και ερεθισμό των ούλων, ενώ
παράλληλα με το ενεργό οξυγόνο που απελευθερώνουν, προσφέρουν βαθύ καθαρισμό στα σημεία που
δεν μπορεί να φτάσει
É ÏÅÏÎÓ¿ÃÏØÑÓÒÂ Æ
ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÅÊÒÌ¾ÕÎ
²Éστερεωτική και κολλητική κρέμα BONY1-64® που προσφέρει ισχυρή
συγκράτηση της
οδοντοστοιχίÂÖ ÈÊÂ  ÐÑÆÖ
¤uÏÅ¾ÙÆÊÆ¾ÒÉÖ
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την είσοδο τροφικών υπολειμμάτων ανάμεσα στην οδοντοστοιχία και τα ούλα, διευκολύνοντας τη μάσηση ακόμα και όταν αυτά έχουν
υποχωρήσει.
Η ίδια εταιρία σε συνεργασία με την %PNQà
TQB ÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÂ¿ÓÏ
το αντιφλεγμονώδες και αναλγητικό διάλυμα

40-6,&5® με δραστική ουσία το μετά λυσίνης άλας της κετοπροφαίνης σε συγκέντρωÒÉ  . ²Ï 40-6,&5® ενδείκνυται για τη
συμπτωματική ανακούφιση των ερεθιστικών
και φλεγμονωδών καταστάσεων της στοματικής κοιλότητας. ²ÏÅÏÒÏÍÏÈÊÌ¿ÓÏØÒ×½uÂÆ¾ÎÂÊÅÁÏÍÁÒÆÊÖÉuÆÑÉÒ¾ÕÖuÆNM ÂÑÂÊÕu¼ÎÂÒÓÂNMuÆÎÆÑ¿
Η *OUFSNFE uÂÖ ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊ ÓÏ $IMPSIFYJM 
για τοπική αντιμικροβιακή προστασία και ανακούφιση μακράς διάρκειας
δράσης.
²Ï $IMPSIFYJM
 HFM με
χλωρεξιδίÎÉ   ÆÌχυλίσματα χαμομηλιού και
α-bisabolol,
αποτελεί ειδικά σχεδιασμένη αντισηπτική γέλη με μακράς
διάρκειας παραμονή και δράση, για την αγωγή εντοπισμένων κακώσεων της στοματικής
κοιλότητας, την αποτελεσματική καταπολέμηση της ουλο-οδοντικής μικροβιακής πλάκας
και την τοπική ανακούφιση και προστασία από
ερεθισμούς και φλεγμονές, όπως η ουλίτιδα
και η περιοδοντίτιδα.
°ÅÉÈ¾ÆÖ ´Ñ½ÒÉÖ ²ÏÏÔÆÓ½ÒÓÆ uÊÂ ÏÒ¿ÓÉÓÂ
È¼ÍÉÖÒÓÉÎ®Ò×ÏØÒÂÆÑÊÏ×½ÇÏÑ¼ÖÉuÆÑÉÒ¾ÕÖÈÊÂ¼ÕÖÉu¼ÑÆÖ ÂÆØÔÆ¾ÂÖuÆ
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ÌÂÊÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÌÁÉÒÉÖ ØuÃÂÓ¿uÆ
θεραπείες ομοιοπαθητικής.
°ÅÉÈ¾ÆÖ´Ñ½ÒÉÖ¦¼ÎÂÑËÉÆÇÂÑuÏÈ½ÖÒÆÆρίπτωση χειρουργικών τραυμάτων ξεκινά την
επόμενη μέρα του χειρουργείου. Μετά από
σωστή στοματική υγιεινή εφαρμόστε κατάλληλη ποσότητα στην πάσχουσα περιοχή. Με τη
βοήθεια της άκρης του δακτύλου ή μίας μπατονέτας δημιουργείτε ένα λεπτό φιλμ κάνοντας
ÆÍÂÇÑÁ uÂÒ®Ù ¢Ç½ÎÆÓÆ ÎÂ ÅÑ®ÒÆÊ ÈÊÂ  ÍÆπτά και στη συνέχεια αποπτύετε χωρίς να ξεÍÁÎÆÓÆuÆÎÆÑ¿¦ÒØ×Î¿ÓÉÓÂÆÇÂÑuÏÈ½ÖÆ¾ÎÂÊÇÏÑ¼ÖÉuÆÑÉÒ¾ÕÖ¼ÕÖÆÃÅÏu®ÅÆÖ

το ειδικό ρύγχος του σωληναρίου, είτε με μια
μπατονέτα,είτε με ένα μεσοδόντιο βουρτσάκι ή
με μια μαλακή οδοντόβουρτσα. Δεν περιέχει
οινόπνευμα και έχει υπέροχη γεύση βοτάνων.
²Ï Chlorexil 0.20% spray με χλωρεξιδίνη
 ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂ×ÂuÏuÉλιού και α-bisabolol, αποτελεί την ιδανική μορφή
για τον τοπικό έλεγχο και
την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών σε εντοπισμένα σημεία της στοματοφαρυγγικής κοιλότητας,
ενώ ταυτόχρονα προσφέρει άμεση ανακούφιση και
προστασία ιδίως σε περιπτώσεις εντοπισμένων ερεθισμών ή φλεγμονών όπως σε
εντοπισμένη ουλίτιδα ή περιοδοντίτιδα, σε εμφυτεύματα, μετά από εξαγωγές και σε περιπτώσεις φαρυγγίτιδας ή αμυγδαλίτιδας όπου
μερικοί ψεκασμοί μέσα στη μέρα αρκούν. Δεν
περιέχει οινόπνευμα, και έχει υπέροχη γεύση
βοτάνων.
°ÅÉÈ¾ÆÖ´Ñ½ÒÉÖ¬ÆÌ®ÒÓÆÇÏÑ¼ÖÓÉÎÆÊÔØuÉÓ½ÆÑÊÏ×½ ÇÏÑ¼ÖÉuÆÑÉÒ¾ÕÖÈÊÂ
¼ÕÖÉu¼ÑÆÖ
Από την ίδια εταιρία και τo ΗΥ + ΑL GEL, μια
ειδικά σχεδιασμένη γέλη με τον μοναδικό συνÅØÂÒu¿ØÂÍÏØÑÏÎÊÌÏÁÎÂÓÑ¾ÏØ ÌÂÊÒÏØÌÑÂÍÇ®ÓÉÖ  ÈÊÂÓÉÎÑÏÂÈÕÈ½ÓÉÖÇØÒÊκής διαδικασίας ανάπλασης και επούλωσης
των μαλακών ιστών της στοματικής κοιλότητας και την παράλληλη προστασία των πασχόντων ιστών από εξωγενείς ερεθιστικούς παÑ®ÈÏÎÓÆÖ ¤¾ÎÂÊ ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ ÈÊÂ ¼ÍÌÉ  ÍÉÈ¼Ö
και τραυματισμούς οποιασδήποτε αιτιολογίας (περιοδοντικές αποξέσεις, εξαγωγές, ορθοδοντικοί μηχανισμοί, ξη-

Κυκλοφόρησαν από την
Pierre Fabre τα νέα μεσοδόντια βουρτσάκια ELGYDIUM CLINIC Mono
Compact που ξεχωρίζουν για την ποιότητα κατασκευής και την ανθεκτικότητά τους. Κάθε μεσοδόντιο βουρτσάκι έχει
προστατευτικό
καπάκι
για καλύτερη υγιεινή και
μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και για επιμήκυνση του
ÒÓÆÍ¼×ÏØÖ ¤¾ÎÂÊ ÆÑÈÏÎÏμικά σχεδιασμένα για ευκολία και άνεση στη χρήση, ενώ το πολύ λεπτό
τους στέλεχος δεν πληγώνει τα ούλα.
¨ØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÆuÆÈ¼ÔÉ
&-(:%*6..POP$PNQBDU#MVF  
&-(:%*6..POP$PNQBDU:FMMPX  
ELGYDIUM Mono Compact Orange (0.6)
ELGYDIUM Mono Compact Red (0.7)
ELGYDIUM Mono Compact Purple (0.8)
&-(:%*6..POP$PNQBDU(SFFO 

ροστομία κ.ά.) και
είναι σχεδιασμένο ώστε να
παρουσιάζει εξαιρετική ικανότητα πρόσφυσης
στην πάσχουσα περιοχή. Με δροσερή γεύση
δυόσμο για χρήση σε όλες τις ηλικίες ακόμη

¦ Pharmathen προτείνει στη μάρκα GUM μια
Í½ÑÉÒÆÊÑ®ÆÊÍÏÈÐÎÏÅÏÎÓÊÌÐÎÎÉu®ÓÕÎ
για να βρει ο χρήστης αυτό που του
ταιριάζει.
GUM® Εxpanding Floss
Απαλό με τα ούλα, ιδανικό για
ασθενείς με ευαισθησία στα
δόντια / ούλα και υποχώρηση των ούλων, λεπτό, εισχωρεί εύκολα ακόμα και ανάμεσα στα πιο στενά διαστήματα. Διαστέλλεται κατά τη χρή-
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ÒÉ ÆÊÓÑ¼ÏÎÓÂÖÒÓÏÎ½uÂÎÂÑÏÒÂÑu¿ÙÆÓÂÊ
ÒÓÂÏÊÌ¾ÍÂuÆÈ¼ÔÉÓÕÎuÆÒÏÅ¿ÎÓÊÕÎÅÊÂÒÓÉu®ÓÕÎÌÂÊÎÂÌÂÔÂÑ¾ÙÆÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÏÅÏÎÓÊÌ½
ÆÊÇ®ÎÆÊÂ
GUM® Flosbrush Automatic (250 χρήσεις)
¤ÁÌÏÍÏÒÓÉ×Ñ½ÒÉ¢Í®ÂÓ½ÒÓÆÓÏuÏ×Í¿ÈÊÂÎÂÑÏÕÔ½ÒÆÊ¼ÎÂÌÂÔÂÑ¿ÌÏuu®ÓÊ Î½uÂÓÏÖ ©Æ ÆÑÈÏÎÏuÊÌ½ ÍÂÃ½ uÆ
ÌÆÌÍÊu¼ÎÏÒ×ÆÅÊÂÒu¿ ÈÊÂÎÂÇÓ®ÎÆÊÓÂ
¾ÒÕ Å¿ÎÓÊÂ ÌÂÊ uÆ ¼ËÓÑÂÂÎÔÆÌÓÊÌ¼Ö
¾ÎÆÖ ©Æ ÆÒÕÓÆÑÊÌÏÁÖ ËÆ×ÕÑÊÒÓÏÁÖ
ÔÂÍ®uÏØÖ ÈÊÂ ÓÏ ÌÂÊÎÏÁÑÈÊÏ ÌÂÊ ÓÏ
×ÑÉÒÊuÏÏÊÉu¼ÎÏÎ½uÂÌÂÊuÆÌÂ®ÌÊÈÊÂØÈÊÆÊÎ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â
3.GUM® Ortho Floss (50 κλώσματα)
¯½uÂ ÒÆ uÆ ÒÌÍÉÑ¿ ®ÌÑÏ
ÏØ ÅÑÂ ÕÖ eÏÅÉÈ¿Ök ÌÂÊ
ÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊ ÓÉÎ ÆÊÒÂÈÕÈ½ Ì®ÓÕ Â¿ ÏÑÔÏÅÏÎÓÊÌ¼Ö ÒØÒÌÆØ¼Ö  È¼ÇØÑÆÖ ÌÂÊ ÆuÇØÓÆÁuÂÓÂ 
ÌÂÊ ÒÏÈÈÐÅÆÖ Óu½uÂ ÏØ
ÂÊ×uÂÍÕÓ¾ÙÆÊ ÓÉÎ Í®ÌÂ ÌÂÊ
ÓÂ ØÏÍÆ¾uuÂÓÂ ÓÑÏÇÐÎ ÌÂÊ
ÓÂ ÂÏuÂÌÑÁÎÆÊ ÈÊÂ Ã¼ÍÓÊÒÓÏ
ÌÂÔÂÑÊÒu¿ ÊÂÔ¼ÒÊuÏ
ÒÆ Î¼Â  ÆÁ×ÑÉÒÓÉ ÒØÒÌÆØÂÒ¾Â ÏØ ÑÏÇØÍ®ÒÒÆÊÂ¿u¼ÑÅÆuÂÌÂÊÂÐÍÆÊÆÖ
¢¿ÓÉÎ¾ÅÊÂu®ÑÌÂÌÂÊÓÏGUM® Ortho Gel
ÈÊÂ®ÇÔÆÖÌÂÊ¼ÍÌÉÓÏØÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏØ
i ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ ®uÆÒÉ ÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉ Â¿ ÓÏÎ
¿ÎÏ×®ÑÉÒÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿£ÊÏÒØuÃÂÓÏÁ
ÑÏÒÌÏÍÍÉÓÊÌÏÁÇÊÍuÏØeÂÏuÏÎÐÎÆÊk
ÌÂÊ ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊ ÓÉÎ ÍÉÈ½ Â¿ ÆËÕÓÆÑÊÌ®ÆÑÆÔ¾ÒuÂÓÂ

ċąćĒēĀ

i ÆÑÊ¼×ÆÊ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿ÏËÁ³ÄÉÍÏÁ©ÏÑÊÂÌÏÁ £®ÑÏØÖ  ÂÎÏuÏÊ¿ÓØÏ uÆ ÓÏ ÇØÒÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÏØÒÓÏuÂÓÊÌÏÁÊÒÓÏÁ ÈÊÂÓÉÎ
ÆÎÆÑÈÏÏ¾ÉÒÉ ÓÉÖ ÇØÒÊÌ½Ö ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÖ
ÆÏÁÍÕÒÉÖÌÂÊÆÂÎ¿ÑÔÕÒÉÖÓÕÎÊÒÓÐÎ
i ¤ÎÊÒ×ÁÆÊ ÓÉ ÇØÒÊÌ½ ®uØÎÂ ÓÏØ ÒÓÏuÂÓÊÌÏÁ ÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏØ  ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖ ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ Ñ¿ÍÉÄÉ ÌÂÊ ÑÏÒÓÂÒ¾Â ÓÕÎ
ÊÒÓÐÎ
i ÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÂÍÌÏ¿ÍÌÂÊÙ®×ÂÑÉÆÎÆÑÆÔ¾ÙÆÊ ÅÆÎÌÂ¾ÆÊ ÅÆÎuÏØÅÊ®ÙÆÊ
i ¢Ì¾ÎÅØÎÏÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÌÂÓ®ÏÒÉÖ
Η Omega Pharma ÑÏÓÆ¾ÎÆÊ ÓP Plac away
Thera Gel uÆ ×ÍÕÑÆËÊÅ¾ÎÉ   ÌÂÊ ØÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿ÏËÁ  ÈÊÂÆÏØÍÕÓÊÌ½ÌÂÊÂÎÂÍÂÒÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÒÓÂÏÁÍÂ ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÈÊÂÓÏÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ ¼ÍÆÈ×Ï ÓÉÖ uÊÌÑÏÃÊÂÌ½Ö Í®ÌÂÖ
ÌÂÊÓÕÎÎ¿ÒÕÎÓÏØÆÑÊÏÅÏÎÓ¾ÏØÒÓÏØÖÆÑÊÆuÇØÓÆØuÂÓÊÌÏÁÖ ÊÒÓÏÁÖ §ÅÂÎÊÌ¿ ÈÊÂ ÓÏÊÌ½
×Ñ½ÒÉ  ÑÊÎ ÌÂÊ uÆÓ® Â¿ Ì®ÔÆ ×ÆÊÑÏØÑÈÊÌ½
Æ¼uÃÂÒÉ ´ÕÑ¾Ö ÒÂÌ×ÂÑ¾ÎÉ  4-4  QBSBCFO

ÌÂÊ USJDMPTBO ©Æ Ø¼ÑÏ×É ÈÆÁÒÉ uÂÒÓ¾×ÂÖ 
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÌÂÊÈÊÂÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÏÁÖÂÒÔÆÎÆ¾Ö
ÂÑ®ÍÍÉÍÂ É ÒÆÊÑ® ¼×ÆÊ 2 οδοντικά νήματα Plac away ÓÏÌÉÑÕu¼ÎÏÌÂÊÓÏÂÌ½ÑÕÓÏ 
uÆ ÏØÅ¼ÓÆÑÉ ÈÆÁÒÉ  ÌÂÓ®ÍÍÉÍÂ ÌÂÊ ÈÊÂ ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÏÁÖ ÂÒÔÆÎÆ¾Ö ²Â Î½uÂÓÂ ÂØÓ® ÂÏÓÆÍÏÁÎÓÂÊÂ¿ÌÂÊ
Í¼ÏÎ ÍÆÓ¼Ö ¾ÎÆÖ ÌÂÊ
ÂÇÂÊÑÏÁÎ ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ® ÓÉÎ ÏÅÏÎÓÊÌ½
Í®ÌÂ Â¿ ÓÂ uÆÒÏÅ¿ÎÓÊÂÅÊÂÒÓ½uÂÓÂ¤ÊÒ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÆÁÌÏÍÂÒÓÂ
uÆÒÏÅ¿ÎÓÊÂÅÊÂÒÓ½uÂÓÂ ÂÌ¿uÂÌÂÊÒÓÊÖÊÏ
ÅØÒÑ¿ÒÊÓÆÖ ÆÑÊÏ×¼Ö ¦ ÒØ×Î½ ×Ñ½ÒÉ
ÓÏØÖ ÑÏÍÂuÃ®ÎÆÊ ÓÂ
ÑÏÃÍ½uÂÓÂÅÏÎÓÊÐÎÌÂÊÏÁÍÕÎ

Πόπη Χαραμή
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üĆĔĘĈĈĄėĎĉĆ
éĘĈĉĆĐĄėĎĉĆ
òĆĔĘĈĈĄėĎĉĆ
÷ĆĔĆďēĐēĠčČĖČďĆĎĖĘćēĘĐă
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Οι φαρυγγίτιδες, οι αμυγδαλίτιδες και οι
λαρυγγίτιδες μπορεί να εμφανιστούν με
ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½Ö¼ÎÓÂÒÉÖÒØuÓÐuÂÓÂ²ÂÂÑ®ÏÎÂ
για πονόλαιμο με τα οποία συνδέονται, πρέπει να
ÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊÒÏÃÂÑ®Ø¿ÄÉ
ÂÑÂÌ®ÓÕ ÂÑÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊ ¿ÍÂ ¿ÒÂ Ñ¼ÆÊ ÎÂ
ÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆÒÆÓ¼ÓÏÊÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÒÓÏÎ®ÈÌÏ
του φαρμακείου.

Από την ΟΛΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ,
Φαρμακοποιό, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας και
Θεραπευτικής, Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

¦ÆÑ¾ÓÕÒÉÒÓÏÎ®ÈÌÏ
«Η κόρη μου έχει πονόλαιμο, θα μπορούσα να της δώσω
παστίλιες για το λαιμό;»

Οι ερωτήσεις διερεύνησης πρέπει να
είναι:
«Τι ηλικία έχει;»
«Έχει άλλα συμπτώματα; (πυρετό, συνάχι, δυσκολία κατάποσης…)»
«Εδώ και πόσο καιρό πονάει ο λαιμός
της;»
«Αυτός ο πόνος είναι έντονος;»
«Τι θεραπεία κάνει;»
«Είναι αλλεργική σε ορισμένα φάρμακα;»
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Παθοφυσιολογία
Μερικοί χρήσιμοι ορισμοί
Ο φάρυγγας είναι ένα μυομεμβρανικό όργανο που αποτελείται από τρία επίπεδα: τον ρινοφάρυγγα, τον οροφάρυγγα και τον
υποφάρυγγα, που βρίσκεται πίσω
από τον λάρυγγα.
Οι αμυγδαλές είναι λεμφοειδείς
σχηματισμοί πίσω από τις παρειές του οροφάρυγγα, ο οποίος βρίσκεται πίσω από τη στοματική κοιλότητα.
Ο λάρυγγας είναι ένα όργανο που
βρίσκεται στο σταυροδρόμι μεταξύ της αεροφόρου και της γαστρεντερικής οδού, μεταξύ του φάρυγγα και του ανώτερου τμήματος της
ÓÑÂ×Æ¾ÂÖ ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊ®uÆÒÂuÆÓÊÖ
φωνητικές χορδές, ενώ επιτρέπει
την αποφυγή ατυχημάτων χάρη
στην επιγλωττίδα.
Η αμυγδαλίτιδα είναι μία λοίμωξη
οξεία των αμυγδαλών της υπερώας ή μία λοίμωξη του οροφάρυγγα που κυριαρχεί στις αμυγδαλές
της υπερώας.
Η ρινοφαρυγγίτιδα αποτελεί λοίμωξη του φάρυγγα και του ανώτερου αναπνευστικού.
Η λαρυγγίτιδα είναι φλεγμονή του
λάρυγγα. Μπορεί να είναι οξεία ή
και χρόνια, ενώ στα παιδιά διακρίνουμε κυρίως την υπογλώσσια λαρυγγίτιδα και αυτή της επιγλωττίδας.
²¼ÍÏÖÉφαρυγγίτιδα αντιστοιχεί σε
μια φλεγμονή του φάρυγγα θα λέγαμε πιο γενικευμένη. Λαρυγγίτιδα, αμυγδαλίτιδα και φαρυγγίτιδα
είναι στενά συνδεόμενες και για
μερικούς γιατρούς η φαρυγγίτιδα
είναι ένα από τα συμπτώματα της
λαρυγγίτιδας ή της αμυγδαλίτιδας.
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ÂΑιτιολογία
Η φαρυγγίτιδα είναι αποτέλεσμα οξείας
φλεγμονής του οροφάρρυγγα μέχρι τις
αμυγδαλές, από ένα μολυσματικό παράγοντα, όπως ιοί (ιός ινφλουέντζας, αδενοϊός, ιός του έρπητα, ιός Epstein barr),
είτε βακτήρια π.χ. το βακτήριο του βήτα-αιμολυτικού στρεπτόκοκκου της ομάÅÂÖ¢ 4(" ÏØÆØÔÁÎÆÓÂÊÈÊÂÓÏ
της φαρυγγίτιδας στα παιδιά και για το
ÓÉÖÇÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂÖÒÓÏØÖÆÎ½ÍÊκες. Ο κίνδυνος εμφάνισης φαρυγγίτιδας
από SGA είναι μέγιστος στην ηλικία από
¼ÕÖÆÓÐÎ Ò®ÎÊÏÖÅÆÒÓÏØÖÆÎ½ÍÊÌÆÖuÆÓ®ÓÂÌÂÊÒÓÂÂÊÅÊ®ÑÊÎÓÂ
πρώτα χρόνια ζωής.

ÂΣυμπτωματολογία
²ÂÊÏÒØÎ½ÔÉÒØuÓÐuÂÓÂÆ¾ÎÂÊÉÂ¿τομη εκδήλωση πονόλαιμου, δυσκολία
στην κατάποση και πόνος, πιθανώς και
πυρετός, μια αλλαγή στην όψη του οροφάρρυγγα και κάποιες φορές φλεγμονή
στα αυτιά και στα γάγγλια.
Πιο σπάνια εμφανίζονται και άλλα συμπτώματα ανάλογα με την ηλικία του
ασθενή και την αιτιολογία της φαρυγγίτιδας όπως: κοιλιακοί πόνοι και έμετος
στα παιδιά, εξανθήματα και αναπνευστικά συμπτώματα (συμφόρηση στη μύτη
και ρινική καταρροή, βήχας, δυσκολία
αναπνοής).

Ταξινόμηση της
Â
φαρυγγίτιδας
Α. Κλινικά ανάλογα με την όψη του
οροφάρυγγα διακρίνουμε:
i ÓÉÎÆÑØÔÉuÂÓÏÈ¿ÎÏÇÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂ
ή «κόκκινη» φαρυγγίτιδα, όταν
υπάρχει συμφόρηση στις αμυγδαλές και στο φάρυγγα και
i ÓÉeÍÆØÌ½kÇÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂ¿ÓÂÎ
υπάρχει διαπύηση στην επιφάνεια των αμυγδαλών πέραν του
ερυθήματος.
Αυτοί οι δύο τύποι αντιπροσω-
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πεύουν το 90% των διάφορων τύπων φαρυγγίτιδας. Μία φαρυγγίτιδα μπορεί επίσης να είναι φυσαλιδώδης όταν υπάρχουν και φυσαλίδες στο φάρυγγα (πρωτοπαθής ερπητική λοίμωξη, π.χ. ανεμοβλογιά) ή
ψευδο-μεμβρανώδης, όταν διακρίνουμε μία ψευδο-μεμβράνη περλέ
που επεκτείνεται σε όλη την περιοχή των αμυγδαλών.
Οι ελκωτικές φαρυγγίτιδες είναι πολύ
σπάνιες.
Β. Κλινικά ανάλογα με την αιτιολογία
διακρίνουμε:
Τις ιογενείς και βακτηριακής αιτιολογίας φαρυγγίτιδες που είναι
ερυθηματογόνες και μπορεί να εμφανιστούν κάθε εποχή του χρόνου.
Ο λαιμός είναι κόκκινος και μικρές
άσπρες κηλίδες πύου υπάρχουν
πάνω σε μια ή και στις δύο αμυγδαλές.
Η φαρυγγίτιδα στη λοιμώδη μονοπυρήνωση παρουσιάζει μη συνεκτικές ψευδομεμβράνες πάνω στις
αμυγδαλές και με πορφύρα της υπερώας, διάχυτες αδενοπάθειες και
συχνή σπληνομεγαλία. Μπορεί να
προκαλέσει μια διφθερίτιδα ή μια
οξεία λευχαιμία.
Οι φαρυγγίτιδες συνήθως συνοδεύουν
τις ωτίτιδες, τη γρίπη, την ιλαρά, την ανεμοβλογιά, την ερυθρά, την πολιομυελίτιδα.

Clarithromycin
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ΥΠΟΤ
ΤΡΟΠΙΑΖΟΥΣΕΣ
ΦΑ
ΑΡΥΓΓΙΤΙΔΕΣ

ματα που εμφανίζονται τη νύχτα, βαθμιαία, και συνδέονται με τον ρινοφάρυγγα,
όπως δύσπνοια, περίεργος και συνεχής
βήχας, αφωνία. Η επιγλώσσια μορφή της
είναι πολύ επικίνδυνη και κυρίως αυτή
που οφείλεται στον αιμμόφιλο ιό της ινφλουέντζας, γι’ αυτό και πρέπει να προηγείται εμβολιασμός του πληθυσμού.

Ένας πονόλαιμος όμως μπορεί να έχει
και προέλευση μη μολυσματική, δηλαδή να οφείλεται σε αλλεργίες, σε έντονη προσπάθεια της φωνής, σε εισπνοή
ερεθιστικών ουσιών, όπως ο καπνός ή οι
ατμοσφαιρικοί ρύποι, σε γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ή σε λήψη φαρμάκων που προκαλούν ξηροστομία.

ΕΙΔΙΚΑ ΤΕΣΤ ΔΙΑΓΝΩΣΗΣ
Το σκορ του Mac Isaac
²ÏÒÌÏÑÂØÓ¿Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒÌÏÑÓÆÒÒ®ÑÕÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎÏØÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÆÌÓÊu½ÒÏØμε τον κίνδυνο μιας φαρυγγίτιδας από στρεπτόκοκκο τύπου Α (SGA).
ÌÑÊÓ½ÑÊÂÒØÎÔ¼ÓÏØÎÂØÓ¿ÓÏÒÌÏÑ
 ØÑÆÓ¿ÖuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÖÂ¿{$¿ÎÓÏÖ
 Ï¾ÅÉuÂÂuØÈÅÂÍÐÎ½ÂÑÏØÒ¾ÂÆËÊÅÑÐuÂÓÏÖ¿ÎÓÏÖ
 ÓÏÍÊÈ¿ÓÆÑÏ¼ÎÂÑ¿ÒÔÊÏÂØ×ÆÎÊÌ¿È®ÈÈÍÊÏÆÐÅØÎÏÒÓÉÎÆË¼ÓÂÒÉ¿ντος
 ÂÏØÒ¾ÂÃ½×Â¿ÎÓÏÖ
ÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂ ÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÉÎÉÍÊÌ¾Â ÓÏÒÌÏÑÓÑÏÏÏÊÆ¾ÓÂÊ
i ÉÍÊÌ¾ÂuÆÓÂËÁ¼ÓÉ¿ÎÓÏÖ
i ÉÍÊÌ¾ÂuÆÓÂËÁÆÓÐÎ¿ÎÓÏÊ
i ®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ¿ÎÓÏÖ
ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂuÆÓÂËÁÆÓÐÎ ÉÂÑÏØÒ¾ÂÌÑÊÓÉÑ¾ÕÎÓÏÍÊÈ¿ÓÆÑÏ Æ¾ÎÂÊÒÉμάδι λοίμωξης από στρεπτόκοκκο τύπου Α.

¤¾ÒÉÖÅÊÂÌÑ¾ÎÏØuÆ
²É ρινοφαρυγγίτιδα που εκδηλώνεται από φταρνίσματα και συμφόρηση
ÒÓÉuÁÓÉÌÂÊÑÊÎÊÌ½ÌÂÓÂÑÑÏ½¤¾ÎÂÊuÊÂ
φλεγμονή που πλήττει τον οροφάρρυγγα, με πυρετό και βήχα, που διαρκεί από
7 έως 10 ημέρες, και συνήθως έχει ιογενή προέλευση.

ÓÏØÖÆÎ½ÍÊÌÆÖÆ®ÎÓÏÒÌÏÑ.BD*TBBDÆ¾ÎÂÊ¾ÒÏ½®ÎÕÂ¿ Ó¿ÓÆÆÊÃ®Íλεται το τεστ TDR.
To τεστ TDR είναι ένα γρήγορο διαγνωστικό τεστ για τον πυογενή στρεπτόκοκÌÏ4("²ÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÓÏØÆ¾ÎÂÊ¼ÓÏÊuÂÒÆÆÑ¾ÏØÍÆÓ® ¼×ÆÊÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÌÂÊÂÌÑ¾ÃÆÊÂÆÑ¾ÏØÒÓÏÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÒØÒÓÉuÂÓÊÌ®ÒÆÂÊδιά μεγαλύτερα των 3 ετών που εμφανίζουν ερυθηματώδη ή λευκή φαρυγγίÓÊÅÂ ÆÎÐÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÌÂÊÒÆÆÎ½ÍÊÌÆÖuÆÒÌÏÑ.BD*TBBD®ÎÕÓÏØ
¤®ÎÃÈÆÊÔÆÓÊÌ¿ Ó¿ÓÆÅÊÌÂÊÏÍÏÈÆ¾ÓÂÊÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÏÁ¤ÎÐÂÎÃÈÆÊÂÑνητικό, θα πρέπει να ληφθούν
υπόψη και δευτερεύοντες παράγοντες, όπως η ηλικία ή
η συχνότητα εμφάνισης φαρυγγίτιδας, για να χορηγηθεί ή όχι αντιβιοτικό από
τον ιατρό.

²Éλαρυγγίτιδα που μπορεί να είναι ιογεÎÏÁÖ½ÃÂÌÓÉÑÊÂÌ½ÖÑÏ¼ÍÆØÒÉÖ¤ÌÅÉλώνεται και αυτή με πονόλαιμο, η φωνή
γίνεται πιο βαριά, υπάρχει βήχας ξηρός,
ίσως και δυσκολία στην αναπνοή και πυÑÆÓ¿Ö²ÂÒØuÓÐuÂÓÂÆËÂÇÂÎ¾ÙÏÎÓÂÊÓÏ
λιγότερο σε μια εβδομάδα, ξαφνικά.
Ανάμεσα στους επιβαρυντικούς παράγοντες είναι το κρύο, η υγρασία, το κάπνισμα, το αλκοόλ, η σκόνη, ή κάποια προϋπάρχουσα ρινική ή τραχειοβρογχική
u¿ÍØÎÒÉ¤¾ÒÉÖ Ø®Ñ×ÏØÎÌÂÊÒÏÃÂρές μορφές λαρυγγίτιδας με συμπτώ-
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ÂΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÏØÅÊÂÈÎÕÒÔÆ¾Â¿ÓÏÎ
ÊÂÓÑ¿uÊÂÍÏ¾uÕËÉÂ¿ÒÓÑÆÓ¿ÌÏÌÌÏ
ÓÁÏØ¢ 4(" ÉÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÊÒÉÂÎÓÊβιοτικού είναι απαραίτητη.
ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÅØÒÓØ×ÐÖÈ¾ÎÆÓÂÊÂÍ¿ÈÊÒÓÉ×Ñ½ÒÉÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÐÎÓÂÏÏ¾Âu®ÍÊÒÓÂ
Å¾ÎÏÎÓÂÊÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÊÂÓÑÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½ uÆ
ÏÍ¼ÔÑÊÆÖÒØÎ¼ÆÊÆÖÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÂÎÔÆÌÓÊÌÐÎÒÓÆÍÆ×ÐÎÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉ
²ÂÌÑÊÓ½ÑÊÂÆÊÍÏÈ½ÖÆÎ¿ÖÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÏÁ
Æ¾ÎÂÊÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÅÊ®×ØÒÉÓÉÖÍÏ¾uÕËÉÖÒÓÊÖÂuØÈÅÂÍ¼Ö
Τρεις οικογένειες αντιβιοτικών απαντούν εδώ:
°ÊÆÎÊÌÊÍ¾ÎÆÖ(ÌÂÊ7¿ÕÖBNQJDJMJOF 
BNPYJDJMMJOF ÈÊÂÔÆÑÂÆ¾ÂÉuÆÑÐÎ
°ÊDFQIBMPTQPSJOFTÉÖÌÂÊÉÖÈÆÎÊ®Ö
ÈÊÂÔÆÑÂÆ¾ÂÉuÆÑÐÎ
²ÂuÂÌÑÏÍ¾ÅÊÂB[JUISPNZDJOF DMBSJUISPNZDJOFÌÂÊUFMJUISPNZDJOFÈÊÂÔÆÑÂÆ¾Â
ÉuÆÑÐÎ
°ÊÊÏÒØ×Î¼ÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ
ÓÕÎÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÐÎÆ¾ÎÂÊÂÍÍÆÑÈÊÌ¼ÖÂÎÓÊÅÑ®ÒÆÊÖÒÓÏÅ¼ÑuÂ ÅÊ®ÑÑÏÊÆÖ ¼uÆÓÏÊ 
γαστρικοί πόνοι.

ÂΗ ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ¿ÓÂÎÏÆÍ®ÓÉÖÂÑÂÏνείται για πονόλαιμο οι αιτίες μπορεί να
Æ¾ÎÂÊÅÊ®ÇÏÑÆÖÂuØÈÅÂÍ¾ÓÊÅÂ ÇÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂ ÍÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂ ÌÍÆ¾ÒÊuÏÇÕÎ½Öl

÷ēĎēĕĊĄđĆĎēĔğĐēĕėēĘęĆĔĆďēēĎēĠ
1. Να ενημερώσει για τον πονόλαιμο
°ÏÎ¿ÍÂÊuÏÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊ®ÎÓÂÒØÎÐÎØuÏÖuÆÓÉÎÆ¾ÒÌÆÄÉÒÓÏÈÊÂÓÑ¿
ÌÂÊÓÉÍ½ÄÉÂÎÓÊÃ¾ÕÒÉÖ°ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÊÏÈÆÎÏÁÖÂÊÓÊÏÍÏÈ¾ÂÖÔÆÑÂÆÁÏÎÓÂÊu¼ÒÂÒÆÍ¾ÈÆÖÉu¼ÑÆÖ
Πολλές περιπτώσεις με πονόλαιμο μπορεί
ÎÂÓÊÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö 
ÆÎÐ¿ÓÂÎØÏÄÊ®ÙÆÓÂÊÒÏÃÂÑ¼ÖÆριπτώσεις πρέπει να προτείνει την
Æ¾ÒÌÆÄÉÒÓÏÎÊÂÓÑ¿
ÊÂÎÂ®ÑÆÊÓÉÎÂ¿ÇÂÒÉÎÂÒØÒÓ½ÒÆÊÆ¾ÒÌÆÄÉÒÓÏÎÊÂÓÑ¿ ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÑ¼ÆÊÎÂÍ®ÃÆÊØ¿ÄÉÓÏØ
i ÓÊÖÌÑ¾ÒÊuÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ ÂÊÅÊ® ÂÎÏÒÏÌÂÓÂÒÓÏÍ½ ÉÍÊÌÊÕu¼ÎÂ
®ÓÏuÂuÆÏÍÍ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖl
i το ιατρικό και φαρμακευτικό ιστορικό
i ÓÉÎÂÑÏØÒ¾Â ÓÉÎ¼ÎÓÂÒÉÌÂÊÓÉÒØÎÁÂÑËÉÏÑÊÒu¼ÎÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎ ¼ÎÓÏÎÏÖÏÎ¿ÍÂÊuÏÖ ÅØÒÌÏÍ¾ÂÒÓÉÎÌÂÓ®ÏÒÉ ÒØÎÁÂÑËÉ¿ÎÏØÒÓÏÂØÓ¾ ØÄÉÍ¿ÖØÑÆÓ¿Ö Ã½×ÂÖ ¿ËÊÎÂÑÆÄ¾uÂÓÂl
i ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÌÂÊÓÉÎÆÊuÏÎ½ÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎ
ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ¿ÓÂÎÉÇÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂÒØÎÏÅÆÁÆÓÂÊÂ¿ØÄÉÍ¿ØÑÆÓ¿uÆ¿ÎÏÒÓÂÈ®ÈÈÍÊÂÓÏØÍÂÊuÏÁ ÌØÑ¾ÕÖÒÆÂÊÅÊ® ÂÌ¿uÉÌÂÊuÆ
ÂÏØÒ¾ÂÃ½×Â ÔÂÑ¼ÆÊÎÂØÏÄÊÂÒÓÏÁuÆuÊÂÃÂÌÓÉÑÊÂÌ½ÍÏ¾uÕËÉ
ÑÏÒÏ×½Æ¾ÒÉÖÑ¼ÆÊÎÂÅÏÔÆ¾ÒÆÏÑÊÒu¼ÎÆÖuÏÑÇ¼ÖÍÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂÖ
και σε ορισμένες επιπλοκές φαρυγγίτιδας όπου είναι επείγουσα η επίÒÌÆÄÉÒÓÏÎÊÂÓÑ¿

2. Να συμβάλει στη συμμόρφωση στη θεραπεία
i

i

i
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²ÂÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ®ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊÈÊÂÓÊÖÇÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÆÖÏØ
ÏÇÆ¾ÍÏÎÓÂÊÒÆÒÓÑÆÓ¿ÌÏÌÌÏÓÁÏØ¢ 4(" ÆÊÓÂ×ÁÎÏØÎÓÉÎÆËÂÇ®ÎÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎ uÆÊÐÎÏØÎÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÓÉÖÅÊÂÁÉÒÉÖ
ÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÓÏØÏÑÏÇ®ÑÑØÈÈÂ ÑÏÇØÍ®ÒÒÏØÎÂ¿ÓÊÖÆÊÍÏÌ¼ÖÌÂÊuÆÊÐÎÏØÎÓÉÎÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂuÆÓ®ÅÏÒÉÖÓÏØ4("ÒÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏØÂÒÔÆÎ½¤¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÓÏÎÊÒÓÆ¾ÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÎÂ
ÂÌÏÍÏØÔ½ÒÆÊÊÒÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÂÎÓÊÃ¾ÕÒÉÖ
ÊÂÓÉÎÂÏÇØÈ½ÒÓÏuÂ×ÊÌÐÎÅÊÂÓÂÑÂ×ÐÎÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉÍ½ÄÉÓÕÎ
ÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÐÎÒÓÏu¼ÒÏÓÕÎÈÆØu®ÓÕÎ ÆÌÓ¿ÖÌÂÊÂÎØ®Ñ×ÆÊ®ÍÍÉ
ÏÅÉÈ¾ÂÓÏØÊÂÓÑÏÁ ÌÂÔÐÖÌÂÊÉÂÑ®ÍÍÉÍÉÍ½ÄÉÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎ
ÈÊÂÂÏÇØÈ½ÅÊÂÓÂÑÂ×ÐÎÓÉÖÆÎÓÆÑÊÌ½Ö×ÍÕÑ¾ÅÂÖ
ÓÏØÖÂ¿ÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏÏÎ¿ÍÂÊuÏÖ ÉÅØÒÇÂÈ¾Â ÌÂÊÏØÑÆÓ¿ÖÆËÂÇÂÎ¾ÙÏÎÓÂÊu¼ÒÂÒÆÉu¼ÑÆÖÂ¿ÓÉÍ½ÄÉÓÉÖÂÎÓÊÃ¾ÕÒÉÖ ÂØÓ¿¿uÕÖÅÆÎÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÑ¼ÆÊÎÂÅÊÂÌ¿ÄÆÊÓÉÔÆÑÂÆ¾Â

Αμοξικιλλίνη/Κλαβουνικό οξύ

Για λεπτομερείς πληροφορίες παρακαλούμε απευθυνθείτε στην εταιρεία μας:
Λ. Κηφισίας 266, 152 32, Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ.: 210 6882100,
www.glaxosmithkline.gr
Για συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλούμε συμβουλευτείτε την
συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που υπάρχει στο
εσωτερικό του εντύπου

GR/CAM/0007/14
ΙΣΧΥΣ 11/2014 - 11/2016

Αξία που αντέχει στο χρόνο
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ċĕėĆĒėďĂĕąĔ

3. Να διαγνώσει τυχόν αποτυχία της θεραπευτικής
αγωγής
ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÏØÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÆÊu¼ÎÏØÎÂÑ¿ÍÉÓÉÔÆÑÂÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½½¼×ÏØuÆÆÂÎÆuÇ®ÎÊÒ½ÓÏØÖ ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÏÇÆ¾ÍÆÊÎÂ
ÌÂÔÏÅÉÈ½ÒÆÊÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÒÓÏÎÊÂÓÑ¿uÆÒÓ¿×ÏÓÉÎÆÂÎÆÌÓ¾uÉÒÉÓÉÖ
ÅÊ®ÈÎÕÒÉÖ
©ÊÂÎ¼ÂÆ¾ÒÌÆÄÉÒÓÏÎÊÂÓÑ¿Æ¾ÎÂÊÆ¾ÒÉÖÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ
i Æ®ÎÏØÑÆÓ¿ÖÆÊu¼ÎÆÊ¼ÑÂÓÕÎÉuÆÑÐÎÂ¿ÓÉÍ½ÄÉÓÉÖÂÎÓÊÃ¾ÕÒÉÖ½ËÂÎÂÆuÇÂÎ¾ÙÆÓÂÊuÆÓ®Â¿Éu¼ÑÆÖ 
i Æ®ÎÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÆÊu¼ÎÏØÎÈÊÂ®ÎÕÂ¿Éu¼ÑÆÖ 
i Æ®ÎØ®Ñ×ÆÊÆÎ¿×ÍÉÒÉÒÓÏÂÎÂÎÆØÒÓÊÌ¿ 
i Æ®ÎÆuÇÂÎÊÒÓÆ¾uÊÂØÐÅÉÖÆÊÆÇØÌ¾ÓÊÅÂ ¼ÎÂuÆÒÏÃÍÆÇ®ÑÊÏ
Ï¾ÅÉuÂ ÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÂ¿ÓÏÆÓÊÌ¿½¼ÎÂÅÆÑuÂÓÊÌ¿ÆË®ÎÔÉuÂ

4. Να ανακουφίσει από τα συμπτώματα
°ÌÁÑÊÏÖÒÓ¿×ÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÅÆÎÆ¾ÎÂÊÎÂÌ®ÎÆÊuÊÂÂÌÑÊÃ½ÅÊ®ÈÎÕÒÉÂÍÍ®ÎÂÌÂÓÂÎÏ½ÒÆÊÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÌÂÊÎÂÂÎÂÌÏØÇ¾ÒÆÊÂ¿ÓÂ
συμπτώματα.
ÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉ¿uÕÖ ÓÏÂÎÆ¾ÎÂÊÎÂÂÎÂÌÏØÇÊÒÓÏÁÎÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÂÇÏÁÑÐÓÂÅÊÂÈÎÕÒÓÏÁÎ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΣΥΜΒΟΥΛΗΣ ΣΤΟ
Â
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
¤ÅÐÔÂÂÎÂÇÆÑÔÏÁuÆu¿ÎÏÒÆÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÈÊÂÓÏÎÏÎ¿ÍÂÊuÏÏØuÏÑÏÁÎÎÂ×ÏÑÉÈÉÔÏÁÎÂ¿ÓÏ
φαρμακείο, είτε μόνα τους ή σε συνδυÂÒu¿uÆÓÉÎÂÎÓÊÃÊÏÔÆÑÂÆ¾ÂÏØ¼ÈÑÂÄÆÏÊÂÓÑ¿Ö
Για την ανακούφιση από τον πονόλαιμο
¤ÎÅÆ¾ÌÎØÎÓÂÊ
i ¦×Ñ½ÒÉÂÑÂÌÆÓÂu¿ÍÉÖ ÕÖÂÎÂÍÈÉÓÊÌ¿ÂÎÂÇÏÑ®ÖuÆuÊÂÉuÆÑ½ÒÊÂ
Å¿ÒÉNHHÒÓÏØÖÆÎ½ÍÊÌÆÖ
ÌÂÊNHLHÒÓÂÂÊÅÊ®¢ØÓ½É
ÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÆ¾ÎÂÊÒØÎ½ÔÕÖÂÏÓÆλεσματική για να μειώσει τον ποÎ¿ÍÂÊuÏ®uÆÒÂÈÊÂÐÑÆÖuÆÓ®
ÓÉÍ½ÄÉÓÉÖ
i

ÑÏÓÊuÆ¾ÒÓÆÓÉ×Ñ½ÒÉÂØÒ¾ÏÎÏØ
Â¿ÓÏÒÓ¿uÂÂ¿ÓÉ×Ñ½ÒÉØ¿ÔÆÓÏØÏØuÏÑÆ¾ÎÂÆÑÆÔ¾ÒÆÊÓÏÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏÓÏØÏÑÔÏÁ

i

¦ÊÃÏØÑÏÇÂ¾ÎÉÆ¾ÒÉÖuÏÑÆ¾ÎÂ
×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾ÒÓÏØÖÆÎ½ÍÊÌÆÖÒÆ
Å¿ÒÆÊÖNH ÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ

i

®ÑÂ ÏÍÍ® ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ 05$
Ø®Ñ×ÏØÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÈÊÂÓÏÎ
ÏÎ¿ÍÂÊuÏÂÒÓ¾ÍÊÆÖÈÊÂÓÏÍÂÊu¿ 
διαλύματα γαργαρισμού ή τοπικού
ÄÆÌÂÒuÏÁl
²ÂÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÆÅÐÆ¾ÎÂÊ
ÒØÎ½ÔÕÖÂÎÓÊÒÉÓÊÌ® IFYFUJEJOF 
DIMPSIFYJEJOF  IFYBNJEJOFl 
ÌÂÊuÆÓÏÊÌ½ÂÎÂÊÒÔÉÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ MJEPDBJOF UFUSBDBJOF DIMPSPCVUBOPMl ¢ÎÓ¾ÔÆÓÂÓÂÓÏÊÌ®ÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ®ÅÆÎ¼×ÏØÎÅÆ¾ËÆÊu¾ÂÑÂÈuÂτική αποτελεσματικότητα.



ÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂÒØuÃÏØÍ¼ÄÆÊÒÕÒÓ® Ñ¼ÆÊÎÂ
Í®ÃÆÊØ¿ÄÉ
i
i
i
i

ÓÉÎÁÂÑËÉÆØÂÔÐÎÏu®ÅÕÎÓÏØÍÉÔØÒuÏÁ ¿ÕÖÓÂÂÊÅÊ® 
ÏÊÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ ÏÊÂÎÏÒÏÌÂÓÆÒÓÂÍu¼ÎÏÊ 
ÓÊÖÒØÎØ®Ñ×ÏØÒÆÖÔÆÑÂÆ¾ÆÖ 
ÓÉÎÁÂÑËÉÌÂÊÓÉÒÏÃÂÑ¿ÓÉÓÂÌ®ÏÊÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎ 
ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÌÂÊÓÉÎÆÊuÏÎ½ÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÂØÓÐÎ

ÂÑÂÅÆ¾ÈuÂÓÏÖ×®ÑÉ Æ®ÎÉÇÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂÒØÎÅ¼ÆÓÂÊÌÂÊuÆØÑÆÓ¿ØÄÉÍ¿ uÆ¿ÎÏÒÓÂÈ®ÈÈÍÊÂÒÓÏÁÄÏÖÓÏØÌÆÇÂÍÊÏÁÌÂÊÓÏØÍÂÊuÏÁ ÌØÑ¾ÕÖ
ÒÆÂÊÅÊ®ÌÂÊuÆÓÉÎÂÏØÒ¾ÂÃ½×Â Ó¿ÓÆÑ¼ÆÊÎÂØÏÄÊÂÒÓÏÁuÆÃÂÌÓÉÑÊÂÌ½u¿ÍØÎÒÉÑÏÒÏ×½ÒÆÌ®ÏÊÆÖÒ®ÎÊÆÖuÏÑÇ¼ÖÍÂÑØÈÈ¾ÓÊÅÂÖ
ÏØ×Ñ½ÙÏØÎ®uÆÒÉÖÊÂÓÑÊÌ½ÖÆ¾ÃÍÆÄÉÖÌÂÊÒØuÃÏØÍ½Ö
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i

¢Ì¿uÉÌÂÊÓÏÂÍ¿ÈÍÆ¾ÄÊuÏuÊÂÖ
ÂÒÓ¾ÍÊÂÖÑÏÌÂÍÆ¾¼ÌÌÑÊÒÉÒ®λιου που υγραίνει και καταπραΰÎÆÊÓÏÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉλα απομακρύνει τα μικρόβια. ΠροÓÊuÆ¾ÒÓÆÓÊÖÂÒÓ¾ÍÊÆÖ×ÕÑ¾ÖÙ®×ÂÑÉ
για αποφυγή δημιουργίας τερηδόÎÂÖÏØÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÌÂÊÈÊÂ
τους διαβητικούς.

¯»©µ±Â±¡«»«´¾±»³½¾³´È·¾Ã·»¹ÄÆ·¾Ã·®±¶¹½³¯Ç¯¾«³½¾±½¯µ©®«
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i

¦Í½ÄÉÙÆÒÓÐÎÂÇÆÄÉu®ÓÕÎÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÂ¿ÓÏÎÏÎ¿ÍÂÊuÏÌÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂØÈÑÂ¾ÎÆÊÓÏØÖÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏØÖ

i

¦×Ñ½ÒÉÓÕÎÂÎÓÊÒÉÓÊÌÐÎÑ¼ÆÊ
να γίνεται με μέτρο για να μη διαÓÂÑÂ×ÔÆ¾É×ÍÕÑ¾ÅÂÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö

Για να μειωθεί η φλεγμονή
¤ÅÐÆÎÅÆ¾ÎØÓÂÊÉÂÂuØÍ®ÒÉ ¼ÎÂÂÎÓÊ
ÏÊÅÉuÂÓÊÌ¿¼ÎÙØuÏÌÂÊÂÏÒØuÇÏÑÉÓÊÌ¿½ÉFOPYPMPOFÏØÑÏ¼Ñ×ÆÓÂÊÂ¿
ÓÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÈÍØÌ¿ÑÊÙÂÖ
ÓÏÎÏÎ¿ÍÂÊuÏÆ¾ÒÉÖÆÎÅÆ¾ÌÎØÎÓÂÊÌÂÊ
οι παστίλιες με φλουροβιπροφαίνη για
®ÓÏuÂ®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ¦ÌÂÓÂÎ®ÍÕ-

ÒÉÓÏØÖ¿uÕÖÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊuÆÑÏÒÏ×½ ¿ÕÖ®ÍÍÕÒÓÆÒØuÃÂ¾ÎÆÊÌÂÊuÆ
όλα τα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη
ÓÂÏÏ¾Â¼×ÏØÎÂÎÓÆÎÅÆ¾ËÆÊÖ ×¼ÈÌØÆÖ ÌÂÊÂÑÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ
¢ÎÓ¾ÔÆÓÂÏÊÂÍ¼ÖÂÒÓ¾ÍÊÆÖuÆu¼ÍÊ½ÇØÒÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÆ¾ÎÂÊÊÏÂÌ¾ÎÅØÎÆÖ
Η Lisozyme Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÇØÒÊÌ¿ÖÂÑ®ÈÏÎÓÂÖ®uØÎÂÖÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÏØØÅÑÏÍÁÆÊÓÏØÖÏÍØÒÂÌ×ÂÑ¾ÓÆÖÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÓÊÖuÆuÃÑ®ÎÆÖÓÕÎÃÂÌÓÉÑ¾ÕÎ
²Âάλατα βισμουθίου επίσης δρουν σε
ÆÑÊÓÐÒÆÊÖÊÏÈÆÎÐÎÍÏÊuÐËÆÕÎÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö±
Η tixocortol που είναι ένα τοπικό κορÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ¼Ö¼×ÆÊuÊÂÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÅÑ®ÒÉ

Οι Εναλλακτικές Προσεγγίσεις
¢¿ÍÆØÑ®Öαρωματοθεραπείας ÈÊÂÆÊÒÎÏ¼Ö ÃÏÉÔÏÁÎÏÍÁÓÂÂÊÔ¼ÑÊÂ
έλαια της μέντας και ευκαλύπτου.
¢¿ÍÆØÑ®Öφυτοθεραπείας σαν αφεÄ½uÂÓÂ ÓÂÇÁÍÍÂ ÏÊÑ¾ÙÆÖÌÂÊÓÂ®ÎÔÉ
ÓÉÖ¢ÍÔÂ¾ÂÖPGGJDJOBMJT .BSTINBMMPX
Æ¾ÎÂÊ ÂÏÒØuÇÏÑÉÓÊÌ®  ÌÂÔÐÖ ÌÂÊ
ÓÂÇÁÍÍÂÌÂÊÓÂ®ÎÔÉÓÏØ"HSJNPOZ
"HSJNPOJBFVQBUPSJB ¤¾ÒÉÖÓÏFSZTJNVNHSBFDVNÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÂ¿ÓÏÎ
ÏÎ¿ÍÂÊuÏÌÂÊÓÉÎÂÇÕÎ¾Â ÆÎÐÒÉuÂÎÓÊÌ½Æ¾ÎÂÊÉÃÏ½ÔÆÊÂÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
ÌÂÊÉÆ×ÊÎ®ÓÒÊÂ
Η πρόποληÒÆÒÓÂÈ¿ÎÆÖ½ÂÒÓ¾ÍÊÆÖ ¼×ÆÊ
ÂÎÓÊÒÉÓÊÌ¼Ö ÂÎÂÊÒÔÉÓÊÌ¼ÖÌÂÊÆÏØÍÕτικές ιδιότητες.
Για γαργαρισμούς αναμειγνύουμε σε
¼ÎÂÏÓ½ÑÊuÊÂÌÏØÓÂÍÊ®ÓÏØÌÂÇ¼Â¿
×ÏÎÓÑ¿ÂÍ®ÓÊ ×Øu¿ÍÆuÏÎÊÏÁÌÂÊu¼ÍÊ½
ÃÑ®ÙÏØuÆuÊÂ×ÏÁÇÓÂÂ¿ÇÁÍÍÂÃÂÓ¿uÏØÑÏØÒÆNMÎÆÑÏÁ ÂÇ½ÎÏØuÆÎÂ
ÆuÏÓ¾ÒÏØÎÈÊÂÍÆÓ®ÌÂÊuÆÓ®Ì®ÎÏØμε γαργαρισμούς.
²¼ÍÏÖ Éομοιοπαθητική προτείνει το
.FSDVSJVTTPMVCJMJTÌÂÊÓÉ#FMMBEPOOB
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Οι συμβουλές «κλειδιά»

¤§¨°§¯¯§¢

Πολλές και διαφορετικές συμβουλές θα μπορούσαν να δοθούν στους ασθενείς στο φαρμακείο, μόνες τους ή ως συμπλήρωμα της ιατρικής
συνταγής.
Ας τις δούμε λοιπόν:

i ºÒÏÅÊÂÑÌÆ¾ÏÏÎ¿ÍÂÊtÏÖ ÌÂÍ¿
θα είναι να αποφεύγει κανείς το
κάπνισμα, το αλκοόλ αλλά και
την πικάντικη διατροφή.
i ÑÏÓÊt½ÒÓÆ ×ÍÊÂÑ® ÓÑ¿ÇÊtÂ
ÌÂÊ¿×ÊÏÍÁÙÆÒÓ® ÒÆtÂÍÂκή ή υγρή κυρίως μορφή, πίνετε αρκετά υγρά, ώστε να αποÇÆØ×ÔÆ¾ÉÂÇØÅ®ÓÕÒÉÒÆÆρίπτωση πυρετού, αλλά και για
την καλή ενυδάτωση της βλεννογόνου στο λαιμό.

i ´ÑÉÒÊtÏÏÊÆ¾ÓÆ×ÂÑÓÏt®ÎÓÊÍÂ
tÊÂÖ×Ñ½ÒÉÖ½ÂÌ¿tÉÌÂÊ×ÆÊρουργικές μάσκες, ώστε να
περιορίσετε τη μετάδοση, ενώ
ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÆ¾ÎÂÊÎÂÂÆÑ¾ÙÆÓÆÓÏ
Ò¾ÓÊÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎtÊÂÇÏÑ®ÓÉÎ
ημέρα.
i ÑÏÓÊt½ÒÓÆÙÆÒÓÏÁÖÌÂÊØÈÑÏÁÖ
×ÐÑÏØÖ ×ÕÑ¾ÖÂ¿ÓÏtÆÖÂÍÍÂγές θερμοκρασίας.
i ¤®Î É ÇÕÎ½ ÒÂÖ ÌÍÆ¾ÒÆÊ  É
αφωνία για 1-2 ημέρες θα ήταν
ιδανική.
i ¤®ÎÉÍÏ¾tÕËÉÆ¾ÎÂÊÒÓÑÆÓÏκοκκική, αποφύγετε όποια επαφή με παιδιά έως και τη δεύÓÆÑÉt¼ÑÂtÆÓ®ÓÉÎ¼ÎÂÑËÉÓÉÖ
θεραπείας με αντιβιοτικά. 
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üøöôúðé
ĖėēĒČĔğĉĂĔĆ
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²ÏËÉÑ¿Å¼ÑuÂÆ¾ÎÂÊuÊÂÒØ×Î½ÅÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ½
ÅÊÂÓÂÑÂ×½²ÂÒØuÓÐuÂÓÂÓÏØ¼×ÏØÎÒØ×Î®ÌÂÊ
ÄØ×ÏÍÏÈÊÌ¼ÖÆÊÅÑ®ÒÆÊÖÒÓÂ®Ò×ÏÎÓÂ®ÓÏuÂ
¤ÌÓ¿Ö Â¿ ÓÊÖ ÂÔÏÍÏÈÊÌ¼Ö ÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖ
ÆÑÊÓÐÒÆÊÖËÉÑ¿ÓÉÓÂÖ ÏØÏÅÆÑuÂÓÏÍ¿ÈÏÖ
ÔÂÇÑÏÎÓ¾ÒÆÊ ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö¼Ñ×ÆÓÂÊÒØ×Î®
ÂÎÓÊu¼ÓÕÏÖuÆ®ÓÏuÂÏØÅÆÎÎÏÊÐÔÏØÎ®ÎÆÒÉ
uÆÓÏÅ¼ÑuÂÓÏØÖÌÂÊÙÉÓÏÁÎÓÉÒØuÃÏØÍ½ÓÏØ
²ÊÑ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆÍÏÊ¿ÎÈÊÂÎÂÅÐÒÏØuÆ
την κατάλληλη συμβουλή στο φαρμακείο;

ù

Από τον ΣΤΑΜΑΤΗ ΓΡΗΓΟΡΙΟΥ 
Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο

ÏËÉÑ¿Å¼ÑuÂÂÑÏØÒÊ®ÙÆÓÂÊ
ÌÂÊÒÓÂÅÁÏÇÁÍÂ ÒÆ¿ÍÆÖÓÊÖ
ÇØÍ¼ÖÒÆÌ®ÔÆÆÑÊÏ×½ÓÏØ
ÍÂÎ½ÓÉ°ÊÒØÎÉÔ¼ÒÓÆÑÆÖÆÑÊÏ×¼ÖÓÏØÒÐuÂÓÏÖÒÓÊÖÏÏ¾ÆÖÂÑ×ÊÌ®
ÆÌÅÉÍÐÎÆÓÂÊÆ¾ÎÂÊÏÊÌÎ½uÆÖ ÉÏ¾ÒÔÊÂ
επιφάνεια των γλουτών και των μηρών
και το πλάγιο θωρακικό τοίχωμα από τις
uÂÒ×®ÍÆÖÕÖÓÉu¼ÒÉ ÆÎÐÒÆÑÏ×ÕÑÉu¼ÎÉËÉÑÏÅÆÑu¾ÂÆÉÑÆ®ÙÆÓÂÊÓÏÑ¿σωπο και ο τράχηλος.
²ÏÅ¼ÑuÂÈ¾ÎÆÓÂÊÓÑÂ×ÁÌÂÊÆuÇÂÎ¾ÙÆÊ
ÂÏÍ¼ÊÒÉ¤¾ÎÂÊÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÏÈÆÈÏνός ότι ο κύριος λατινικός όρος που πεÑÊÈÑ®ÇÆÊÓÉËÉÑÏÅÆÑu¾ÂÆ¾ÎÂÊÏÆÍÍÉÎÊÌ¿Ö
¿ÑÏÖÂÒÓÆÂÓÕÓÊÌ¿Å¼ÑuÂ ÒÓ¼ÂÑÍ¾ÏÖ 
ÈÊÂÎÂÅÆ¾ËÆÊÓÉÅÊÂÓÂÑÂÈu¼ÎÉÅÏu½ÌÂÊ
λειτουργία των λιπιδίων του επιδερμιδιÌÏÁÇÑÂÈuÏÁ ØÏÅÆÊÌÎÁÏÎÓÂÖÓ¿ÒÏÓÉÎ
ÂÔÏÇØÒÊÏÍÏÈ¾Â ¿ÒÏÌÂÊÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÖ
σύστασης προϊόντα που χρειάζονται για
την αποκατάσταση του.
¦ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÉÖËÉÑ½ÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
περιλαμβάνει την ελαχιστοποίηση των
ÆÌÍØÓÊÌÐÎÂÑÂÈ¿ÎÓÕÎ ÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏÊÌÐÎÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎÒÓÊÖÒÏÃÂÑ¼ÖÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÂÍÍ®ÌØÑ¾ÕÖÓÉuÂÌÑÏχρόνια εφαρμογή ενυδατικών και προστατευτικών παραγόντων που θα συντηρήσουν την ενυδάτωση της επιδερμίδας.

Η επιλογή του κατάλληλου ενυδατικού
για κάθε περίπτωση ανάμεσα στην πληθώρα των προϊόντων που κατακλύζουν
τον χώρο του φαρμακείου αποτελεί τον
στόχο του παρόντος άρθρου.

Παθοφυσιολογικοί
παράγοντες και μηχανισμοί
του ξηρού δέρματος
²ÏËÉÑ¿Å¼ÑuÂ¼×ÆÊÒØÒ×ÆÓÊÒÓÆ¾uÆÏÍλούς εξωγενείς παράγοντες όπως το
ËÉÑ¿ÌÍ¾uÂ ÏÊ×ÂuÉÍ¼ÖÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾ÆÖ
τους χειμερινούς μήνες και η υπερβολική χρήση νερού και σαπουνιών κυρίÕÖÂÍÌÂÍÊÌÏÁ1)ÌÂÊuÆØÄÉÍ¼ÖÆÑÊÆκτικότητες επιφανειοδραστικών.
Ωστόσο πολύ σημαντικότερο ρόλο στην
ÂÔÏÇØÒÊÏÍÏÈ¾ÂÓÏØ¼×ÏØÎuÊÂÒÆÊÑ®Â¿
ενδογενείς παράγοντες°ØÏÒÊÓÊÒu¿Ö 
η νεφρική ανεπάρκεια και μια σειρά από
ÌÍÉÑÏÎÏuÊÌ¼ÖÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖuÆÑÏÆË®Ñχουσες την ατοπία και αρκετά σπανιότεÑÂÓÉÎÊ×ÔÁÂÒÉ ¼×ÏØÎÑÕÓÆÁÏØÒÂÒÉμασία στην απώλεια της ενυδάτωσης της
επιδερμίδας.
¦Æ¾ÓÕÒÉÓÉÖËÉÑÏÅÆÑu¾ÂÖÂØË®ÎÆÊ
με την πρόοδο της ηλικίας απασχολώντας σχεδόν το σύνολο του πληθυσμού
άνω των 60 ετών.
¦uÆÊÕu¼ÎÉÂÑÂÈÕÈ½Òu½ÈuÂÓÏÖ ÏØ
ÒÆÌÂÎÏÎÊÌ¼ÖÒØÎÔ½ÌÆÖÍÊÂ¾ÎÆÊÌÂÊÒØγκρατεί τους ενυδατικούς παράγοντες
u¼ÒÂÒÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂ ÂÇÏÑ®ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÓÉËÉÑÏÅÆÑu¾ÂÓÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÌÂÊÂÊÅÊÌ½ÖÉÍÊÌ¾ÂÖÌÂÊÍÊÈ¿ÓÆÑÏÓÉËÉÑÏÅÆÑμία των ενηλίκων.
°ÊÌÁÑÊÆÖÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÒÓÏËÉÑ¿Å¼ÑuÂ
των ενηλίκων εμφανίζονται στην κεράÓÊÎÉÒÓÏÊÃ®ÅÂÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ©ÆÍ¼ÓÆÖ
ÅÆ¾×ÎÏØÎuÆÊÕu¼ÎÉÂÑÂÈÕÈ½ÌÆÑÂuÊÅ¾ÕÎ ÓÂÏÏ¾ÂÂÏÓÆÍÏÁÎÍÊ¾ÅÊÂÏØ
προστατεύουν από τη διαδερμική απώÍÆÊÂÁÅÂÓÏÖ¤ÊÍ¼ÏÎ ¼×ÏØÎÂÑÂÓÉρηθεί μεγαλύτερα ποσοστά παθολογιÌÐÎÌÆÑÂÓÊÎÐÎÌØÑ¾ÕÖ¨ÌÂÊ¨ÌÂÔÐÖÌÂÊÂÎÐÑÊuÉ¼ÌÇÑÂÒÉuÊÂÖÑÕÓÆÜÎÉÖ ÓÉÖÊÎÃÏÍÏØÌÑ¾ÎÉÖ ÏØÒØÎÅ¼ÆÓÂÊuÆÓÂÌÆÑÂÓÊÎÏÌÁÓÓÂÑÂ¢ÏÓ¼ÍÆÒuÂ
ÓÕÎÅÊÆÑÈÂÒÊÐÎÂØÓÐÎ Æ¾ÎÂÊÓÂÌÆÑÂÓÊνοκύτταρα να γίνονται άκαμπτα και να
χάνουν την ελαστικότητα και την ικανόÓÉÓ®ÓÏØÖÎÂÅÆÒuÆÁÏØÎÓÏÎÆÑ¿ ÓÏÏÏ¾Ï
ÓÆÍÊÌ®ÆËÂÓu¾ÙÆÓÂÊ
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¦ËÉÑ¿ÓÉÓÂÏÅÉÈÆ¾ÒÆÆuÇ®ÎÊÒÉÌÆÎÐÎ
ÂÎ®uÆÒÂÒÓÂÌÆÑÂÓÊÎÏÌÁÓÓÂÑÂÏØÌÍÊÎÊÌ®ÆuÇÂÎ¾ÙÏÎÓÂÊÕÖÑÕÈu¼Ö ÆÑÏ×ÕÑÉu¼ÎÂÒÓ®ÅÊÂÉÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ
ÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö uÆÓÊÖuÆÈ®ÍÆÖÌÂÊÏÍÍÂÍ¼ÖÑÕÈu¼ÖuÏÑÆ¾ÎÂÔØu¾ÙÆÊÓÉÎÌÏ¾ÓÉÆÎ¿ÖËÆÑÂu¼ÎÏØÏÓÂuÏÁ
°Ê®Ò×ÏÎÓÆÖÂÑÂÏÎÏÁÎÓÂÊÈÊÂ¼ÎÓÏÎÏ
ÌÎÉÒu¿½ÌÂÊÂ¾ÒÔÉuÂÌÂÁÒÏØ½ÎØÈuÐÎ ÑÏÆÑ×¿uÆÎÏÂ¿ÓÉÅÊ¼ÈÆÑÒÉÓÕÎ
ÎÆØÑÊÌÐÎÂÏÍ½ËÆÕÎÒÓÏÅ¼ÑuÂÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö°ÊÂÑÂÈ¿uÆÎÆÖÌØÓÓÂÑÏÌ¾ÎÆÖÓÉÖ
ÇÍÆÈuÏÎ½Ö ÆÊÅÆÊÎÐÎÏØÎÆÑÂÊÓ¼ÑÕÌÂÊ
ÒØÎÓÉÑÏÁÎÓÉÅÊÂÓÂÑÂ×½
¢ÎÌÂÊÉ½ÊÂËÉÑ¿ÓÉÓÂuÏÑÆ¾ÎÂÂÎÓÊuÆÓÕÊÒÓÆ¾u¿ÎÏuÆÆÎØÅÂÓÊÌ® ÒÓÊÖÒÏÃÂÑ¿ÓÆÑÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÆÇÂÑuÏÈ½ÓÏÊÌÐÎÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎ Æ¿ÍÆÖÓÊÖ
ÆÑÊÓÐÒÆÊÖ¿uÕÖÒÉuÂÎÓÊÌ½ÑÏÒÏ×½Ñ¼ÆÊÎÂÅÏÔÆ¾ÒÓÉÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ½ÂÈÕÈ½uÆÂÂÍ®ÌÂÔÂÑÊÒÓÊÌ® ×Ñ½ÒÉ
τοπικών μαλακτικών και αναπλαστικών
ÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ Ó¿ÒÏÈÊÂÓÉÈÑÉÈÏÑ¿ÓÆÑÉ

ÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ ¿ÒÏÌÂÊÈÊÂÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉ
ÓÕÎØÏÓÑÏÐÎ

Είδη ενυδατικών παραγόντων
°ÊÆÎØÅÂÓÊÌÏ¾ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÆ¾ÎÂÊÒ×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏÊÐÒÓÆÎÂÆÎÊÒ×ÁÏØÎ½ÎÂÂÏÌÂÔÊÒÓÏÁÎÓÉÎÆÎØÅ®ÓÕÒÉÓÉÖÌÆÑ®ÓÊÎÉÖÒÓÊÃ®ÅÂÖ¦ÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÉÆÊÅÆÑu¾ÅÂÂÏÌÓ®uÆÈÂÍÁÓÆÑÏ¿ÈÌÏÌÂÊÅ¾ÎÆÊÓÉÎÂ¾ÒÔÉση ενός μαλακού δέρματος με ομοιογεÎ½ ×ÕÑ¾ÖÑÕÈu¼ÖÅÏu½
Οι κυριότερες κατηγορίες ενυδατικών
ÂÑÂÈ¿ÎÓÕÎÂÑÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊÒÓÏÎ¾ÎÂÌÂ
¢ÎÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÆÎØÅ®ÓÕÒÉ ÏÍÍÏ¾Â¿ÓÏØÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÂØÓÏÁÖÅÆÎ
ÒÓÆÑÏÁÎÓÂÊÂÎÆÊÔÁuÉÓÕÎÆÎÆÑÈÆÊÐÎ
³ÄÉÍ¼Ö ÒØÈÌÆÎÓÑÐÒÆÊÖ ÈÍØÌÆÑ¾ÎÉÖ 
ÂØÅÑ¿ËØÏË¼ÕÎ½ÑÏØÍÆÎÏÈÍØÌ¿ÍÉÖuÏÑÆ¾ÎÂÈ¾ÎÏØÎÆÑÆÔÊÒÓÊÌ¼ÖÈÊÂÓÏ
Å¼ÑuÂ¦ÍÂÎÏÍ¾ÎÉÏÍÁÒØ×Î®ÑÏÌÂÍÆ¾
ÆËÆÂÇ½ÖÅÆÑuÂÓ¾ÓÊÅÂ²ÏQFUSPMBUVN 
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Κατηγορία

Τρόπος δράσης

Δραστικές ουσίες

¤ÇØÈÑÂÎÓÊÌ®

Προσελκύουν νερό στην
ÌÆÑ®ÓÊÎÉÒÓÊÃ®ÅÂ

(MZDFSJO
4PSCJUPM
Urea
"MQIBIZESPYZBDJET

Προστατευτικώς δρώÎÓÂu¼ÒÕÆÑ¾ÌÍÆÊÒÉÖ

¢ÏÌÂÔÊÒÓÏÁÎÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
του επιδερμιδικού φραγμού,
ÆuÏÅ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÅÊÂÅÆÑuÊÌ½
απώλεια ύδατος

-BOPMJO
1FUSPMBUVN
.JOFSBMPJM
4JMJDPOFT
;JODPYJEF

©ÂÍÂÌÓÊÌ®

Æu¾ÙÏØÎÓÏuÆÒÏÌØÓÓ®ÑÊÏ
×ÐÑÏÒÓÉÎÌÆÑ®ÓÊÎÉÒÓÊÃ®ÅÂ

4RVBMFOF
$IPMFTUFSPM
'BUUZBDJET
)ZBMVSPOJDBDJE

©ÊuÉÓÊÌ®ÇØÒÊÌÐÎ
ενυδατικών
ÂÑÂÈ¿ÎÓÕÎÌÂÊ
ÒÓÏÊ×ÆÊÕÅÐÎ
ÑÕÓÆÚÎÐÎ

Κατακρατούν νερό

"NJOPBDJET
Ammonia
6SJDBDJE
(MVDPTBNJOF
Creatinine
Citrate
0SHBOJDBDJET
1FQUJEFT

©ÊuÉÓÊÌ®×ÂuÉÍ½Ö
ÊÒ×ÁÏÖÒÓÆÑÏÆÊÅÐÎ

©ÊÌÑ½uÆ¾ÕÒÉÓÉÖÇÍÆÈuÏÎ½Ö (MZDZSSIFUJOJDBDJE
ÌÂÊÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÏØ
1BMNJUPZMFUIBOPMBNJEF
επιδερμιδικού φραγμού
5FMNFTUFJOF
"WFOBOUISBNJEFT
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ÑÏÚ¿ÎÆÆËÆÑÈÂÒ¾ÂÖÆÓÑÆÍÂÊÏÆÊÅÐÎ ÂÎ
ÌÂÊÅÆÎ¼×ÆÊÅÊÂÓØÕÔÆ¾ÒÌÆÓÊÌÊÒu¿ÖÈÊÂ
ÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÏØ ÕÒÓ¿ÒÏ¼×ÆÊÓÉÍÏÈÊÌ®
ÂÎÂuÆÎ¿uÆÎÉÆÊÃ®ÑØÎÒÉÒÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÌÂÓ®ÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÓÏØ
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂuÊÂÒÆÊÑ®Â¿Ñ¿ÒÔÆÓÂÇØÒÊÌ®ÆÎÆÑÈ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®Â¿ÓÏÎ
×ÐÑÏÓÉÖÃÏÓÂÎÊÌ½ÖÌÂÊÓÕÎÃÊÓÂuÊÎÐÎ 
¼Ñ×ÏÎÓÂÊÎÂÑÏÒÓÆÔÏÁÎuÆÒÁÈ×ÑÏÎÉ
ÌÏÒuÉÓÏÍÏÈÊÌ½ÓÆ×ÎÏÈÎÕÒ¾ÂÒÆÂØÓÏÁÖ
ÓÏØÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ ÐÒÓÆÎÂuÂÖÅÐÒÏØÎ
ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÍÁÒÆÊÖÈÊÂÌ®ÔÆÑ¿ÃÍÉuÂÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
ÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÂØÓ®ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊ
Α) Κολλοειδές βρώμης
)ÃÑÐuÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂ¿ÓÂÂÑ×ÂÊ¿ÓÆÑÂ
ÇØÒÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊ
ÒÓÉÅÆÑuÂÓÏÍÏÈ¾Â Æ¾ÓÆÕÖÓÏÊÌ¿ÌÂÔÂÑÊÒÓÊÌ¿ Æ¾ÓÆÈÊÂÔÆÑÂÆØÓÊÌÏÁÖÒÌÏÏÁÖ
²ÏÌÏÍÍÏÆÊÅ¼ÖÃÑÐuÉÖÂÑ®ÈÆÓÂÊuÆÓ®
Â¿uÊÂÅÊÂÅÊÌÂÒ¾Â®ÍÆÒÉÖÏÍ¿ÌÍÉÑÏØ
ÓÏØÌÂÑÏÁÓÉÖÃÑÐuÉÖ²ÏÌÏÍÍÏÆÊÅ¼ÖÃÑÐuÉÖØÆÑ¼×ÆÊÓÕÎÆÌ×ØÍÊÒu®ÓÕÎÃÑÐuÉÖ ÌÂÔÐÖÓÏÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊu¼ÒÕÓÉÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÖÆÌ×ÁÍÊÒÉÖ ÉÏÏ¾ÂÆÆËÆÑÈ®ÙÆÓÂÊÓu½uÂu¿ÎÏ
του καρπού της βρώμης, με αποτέλεσμα
ÒÓÏÓÆÍÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÎÂÆÑÊ¼×ÏÎÓÂÊÍÊÈ¿ÓÆÑÂÆÎÆÑÈ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÌÂÊ¼ÓÒÊÎÂØÒÓÆÑÆ¾
στην ικανότητα του να προστατεύει την
ÆÊÅÆÑu¾ÅÂ ÌÂÔÐÖÌÂÊÒÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂ
ÑÁÔuÊÒÉÖÓÏØ1)
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÂÂÍ¿ÌÂÔÂÑÊÒu¿ÍÆÊÓÏØÑÈÐÎÓÂÖÕÖuÊÌÑÏÒ¿ÈÈÏÖÆÎÌÂÓÂÒÓÑ¼ÇÆÊÓÏØÅÑÏÍÊÊÅÊÌ¿ÇÊÍu ¿ÕÖÓÂÌÏÊÎ®ÒÂÏÁÎÊÂ¢ÏuÂÌÑÁÎÆÊuÆÑÏÒÑ¿φηση και απορρόφηση υπολείμματα και
ÑÁÏØÖ ÒÆÒÓÆÑÆ®ÌÂÔÐÖÌÂÊÒÆØÈÑ½
uÏÑÇ½ ×ÊÅÑÐÓÂ 
¦×Ñ½ÒÉÌÏÍÍÏÆÊÅÏÁÖÃÑÐuÉÖÒÆuÏÑÇ½ÌÑ¼uÂÖ¼×ÆÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ¼ÖÆÎØÅÂÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ¤ÎÊÒ×ÁÆÊÓÏØÅÑÏÍÊÊÅÊÌ¿
GJMN ÐÒÓÆÎÂuÆÊÐÎÆÓÂÊÉÂÐÍÆÊÂÎÆÑÏÁ¤ÊÍ¼ÏÎ ÓÂÆÑÊÆ×¿uÆÎÂÏÍØÒÂÌ×ÂÑ¾ÅÊÂÓÏØÌÏÍÍÏÆÊÅÏÁÖÆ®ÈÏØÎ
τη δημιουργία δεσμών με τα μόρια του
ÎÆÑÏÁ¶×ÆÊÑØÔuÊÒÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÒÓÏ1)
ÅÊÂÓÉÑÐÎÓÂÖÓÏÏØÅ¼ÓÆÑÏ²ÂÇÍÂÃÏÎÏειδή και οι πολυφαινόλες του κολλοειδούς καταπραΰνουν τον κνησμό που συÎÓÉÑÆ¾ÌÂÊÂÎÂÙÕØÑÐÎÆÊuÊÂÂÓÏÊÌ½ 
ÆÑÆÔÊÒÓÊÌ½½ÂÍÍÆÑÈÊÌ½ÅÆÑuÂÓ¾ÓÊÅÂ°Ê
ÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÂØÓ¼Ö ÌÂÔÊÒÓÏÁÎÓÉÎÓÏÊÌ½

ȾȰȺȰɆȻɇɀɃɇ
ȾȰȺȰ
ȰɆȻɇɀɃɇ

 ËêãàèéóãéØàØñÛÜæ~ØéåâñÚåêç
 ÃØéÓââÞâåÚàØÙæÔëÞ

ȵɁɉȴȰɈɏɇȸ
ȵɁɉ
ɉȴȰ

Aveeno

{

DERMEXA

»åéÜâÜè~ØéàáÕÉÜæàåÖÞèÞéÞçÇÞæÕç
¾àÛÜæ~ÖÛØç~ÜÎêèàáÓ¾ãÜæÚÓËêèéØéàáÓ
ÅàØèÜàæÓÜàÛàáÓèìÜÛàØè~ÔãÞ
ÚàØéÞãäÞæÕÜàÛÜæ~ÖÛØ
+ $YHHQR  ¯³®³´Æ¼ ½¾±· ¯º³½¾¨¶± ¾Ã·
À¿½³´È· ¯·¯»È· ½¿½¾«¾³´È· ½¿·®Ç«
½¯¯©®±¬»È¶±¼«³²§»³¹§µ«³¹¬»È¶±¼
´¹µµ¹¯³®§¼¬»È¶±¼ «¬¯·«·²»«¶©®¯¼
½¾±½¯³»¦$YHHQR{'HUPH[D³«·«´«¾«
º»«ª·¯³¾±·¸±»¨¯º³®¯»¶©®«
¸³¹º¹³È·¾«¼ ¾³¼ ¯¿¯»¯¾³´§¼ ¯·¿®«¾³´§¼
´«³´«¾«º»«Å·¾³´§¼³®³Æ¾±¾¯¼¾±¼¬»È¶±¼
¾«º»¹ÄÆ·¾«¾±¼½¯³»¦¼'HUPH[D«·«´¹¿
À©°¹¿· ½±¶«·¾³´¦ ¾±· ¸±»¨ ¶¯ ¾¦½± ³«
«¾¹º©« ¯º³®¯»¶©®« ´«³ ¾±¼ º»¹½À§»¹¿·
«©½²±½±¦·¯½±¼
{

ÎêèàáÓ¾ãÜæÚÓËêèéØéàáÓÌÅ
º³µ§¹·¾«¼ ½¿½¾«¾³´¦ ¬«µ¶§·« «ºÆ ¾±· ´«»®³¦ ¾±¼ ÀÇ
½±¼ ¶¯ ¯º³½¾±¶¹·³´¦ «º¹®¯®¯³¶§·± «º¹¾¯µ¯½¶«¾³´Æ¾±¾«
´«³ «º«µµ«¶§·« «ºÆ ¯»¯²³½¾³´¹Ç¼ ¨ «µµ¯»³¹Æ·¹¿¼ º«
»¦¹·¾¯¼±$YHHQR{º«»§Á¯³º»¹ÄÆ·¾«¶¯À¿½³´¦¯·¯»¦
½¿½¾«¾³´¦º¹¿º»¹½®©®¹¿·¾³¼¬§µ¾³½¾¯¼´«µµ¿·¾³´§¼³®³
Æ¾±¾¯¼½¾±·¯º³®¯»¶©®«

ÏîæÖçJ;L;<?HM èØåòãàáØàåàãñãÜê~Ø
«½³½¶§·«½¾±·º¹µ¿¯¾¨¯¶º¯³»©«¾±¼-RKQVRQ -RKQVRQ
¾«º»¹ÄÆ·¾«¾±¼½¯³»¦¼$YHHQR{'HUPH[D¯©·«³¯³®³´¦½Á¯
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θεραπεία με κολλοειδές βρώμης, ιδανική συμπλήρωση της φαρμακευτικής
θεραπείας με στεροειδή, αλλά και αποτελεσματική μονοθεραπεία για την πρόÍÉÄÉÓÕÎØÏÓÑÏÐÎ ½uÆÑÂÉ×Ñ½ÒÉ
του κολλοειδούς βρώμης ως προστατευÓÊÌÏÁÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ¼×ÆÊÆÈÌÑÊÔÆ¾Â¿
ÓÏÎ°ÑÈÂÎÊÒu¿²ÑÏÇ¾uÕÎªÂÑu®ÌÕÎ
ÓÕÎ¦¢ '%" 
Β) Αβενανθραμίδες
Αν και αποτελούν ένα από τα κλάσματα
της βρώμης, οι αβενθραμίδες εξετάζοÎÓÂÊ×ÕÑÊÒÓ® ÈÊÂÓ¾Æ¾ÎÂÊuÊuÉÓÊÌ¼ÖÓÕÎ
στεροειδών και διαθέτουν δράση συγκρίσιμη σε μελέτες με την υδροκορÓÊÙ¿ÎÉ°ÊÂÃÆÎÂÎÔÑÂu¾ÅÆÖ¼×ÏØÎÇÏρές μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα
από τα υπόλοιπα κλάσματα της βρώμης. Η δράση τους συνίσταται στην αναστολή του παράγοντα NF-κB στο πυρήνα
του κυττάρου και την επακόλουθη καταστολή μιας σειράς κυτταροκινών της
ÇÍÆÈuÏÎ½Ö¿ÕÖ*- *- BOE.$1 
δηλαδή δράση ταυτόσημη με των στεÑÏÆÊÅÐÎ¶ÓÒÊÏÊÂÃÆÎÂÎÔÑÂu¾ÅÆÖ¼×ÏØÎ
ÊÒ×ØÑ¿ÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ uÆÊώνουν το ερύθημα και τον κνησμό στις
ÅÆÑuÂÓ¾ÓÊÅÆÖÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÅÆÎÆÊÃÂρύνουν το δέρμα από τις ανεπιθύμητες
ÅÑ®ÒÆÊÖÓÉÖuÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÖ×Ñ½ÒÉÖÓÕÎ
στεροειδών.
Γ) Κεραμίδια
²ÂÌÆÑÂu¾ÅÊÂÂÏÓÆÍÏÁÎuÊÂÏu®ÅÂÍÊÊÅ¾ÕÎuÆÑÕÓÂÑ×ÊÌ¿Ñ¿ÍÏÒÓÉÅÏu½
και τη φυσιολογία της επιδερμίδας. Μαζί
uÆÓÉ×ÏÍÉÒÓÆÑ¿ÍÉÌÂÊÓÂÆÒÓÆÑÏÏÊÉu¼ÎÂÍÊÂÑ®ÏË¼Â Ò×ÉuÂÓ¾ÙÏØÎÓÏÎÆÊδερμιδικό φραγμό ο οποίος εμποδίζει τη
διαδερμική απώλεια νερού, καθώς και
την είσοδο μικροοργανισμών στο δέρμα. Με την πρόοδο όμως της ηλικίας τα
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κεραμίδια στο δέρμα μας μειώνονται. Η
×Ñ½ÒÉÓÏÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎuÆÌÆÑÂu¾δια, αποκαθιστά και διατηρεί τον φραγμό της επιδερμίδας και εξισορροπεί την
απώλεια νερού.
Δ) Πανθενόλη
¦ÂÎÔÆÎ¿ÍÉ ÑÏÃÊÓÂu¾ÎÉ£ ÂÏÓÆÍÆ¾
εφυγραντικό, ενυδατικό και μαλακτικό
παράγοντα, δρα δηλαδή και με τους τρεις
uÉ×ÂÎÊÒuÏÁÖÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÆÎØÅ®τωση στο δέρμα. Η πανθενόλη προσροφά υγρασία από την ατμόσφαιρα, και
Ò×ÉuÂÓ¾ÙÆÊÅÆÒuÏÁÖuÆÓÂu¿ÑÊÂÓÏØÎÆρού, συγκρατώντας τα στην επιδερμίÅÂ ÆuÏÑÇ½ÌÑ¼uÂÖ½ÂÍÏÊÇ½Ö ÒØÎ½θως μαζί με αλλαντοΐνη, δρα ως μαλακτικό, γεμίζοντας τα μεσοκυττάρια διαστήματα, αποκαθιστώντας το υδρολιπιδικό φιλμ της επιδερμίδας και εμποδίζοντας τη διαδερμική απώλεια νερού.
Έτσι το δέρμα διατηρεί την ελαστικότητα
και τον τόνο του.

Στρατηγική μακροχρόνιας
αγωγής του ξηρού δέρματος
²ÏËÉÑ¿Å¼ÑuÂuÏÑÆ¾ÎÂÂÏÓÆÍÆ¾ÆÌÅ½ÍÕÒÉÌ®ÏÊÂÖ×Ñ¿ÎÊÂÖÅÆÑuÂÓÏ®θειας όπως η ατοπική δερματίτιδα, κάποιας συστηματικής νόσου όπως η νεÇÑÊÌ½ÂÎÆ®ÑÌÆÊÂ½ÏÒÂÌ×ÂÑÐÅÉÖÅÊÂβήτης ή να εμφανίζεται με την πρόοδο
της ηλικίας. Πέρα από την τοπική ή συστηματική φαρμακευτική αγωγή που θα
δώσει ο δερματολόγος, είναι απαραίτηÓÏÎÂÆÎÉuÆÑÕÔÆ¾Ï®Ò×ÕÎÈÊÂÓÉÎÌÂθημερινή περιποίηση του δέρματος του.
Για την ανακούφιση από τα συμπτώματα του ξηρού δέρματος και την αποκατάσταση της άνεσης στο δέρμα, ο φαρμακοποιός μπορεί να προτείνει ένα απαλό
καθαριστικό για το πρόσωπο και για το
σώμα, με ουδέτερο PH, που να σέβεται
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το υδρολιπιδικό φιλμ της επιδερμίδας. Ο
καθαρισμός πρέπει να γίνεται λελογισμένα, καθώς το υπερβολικό πλύσιμο μπορεί να επιτείνει το πρόβλημα.
¤ÊÍ¼ÏÎ Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂ×ÑÉÒÊuÏποιείται σε καθημερινή βάση ένας ενυδατικός παράγοντας, τόσο στο πρόσωπο όσο και στο σώμα, προκειμένου να
αποκαθιστά την ενυδάτωση της επιδερμίδας. Η εφαρμογή είναι καλύτερο να γίνεται μετά το καθημερινό λουτρό. Παράλληλα, μια κρέμα φραγμού είναι εξαιρετιÌ®×Ñ½ÒÊuÉÈÊÂÓÉÎÆÇÂÑuÏÈ½ÒÓÂ×¼ÑÊÂ
ÓÕÎÂÒ×¿ÎÓÕÎÂ¿ÂÔÏÍÏÈÊÌ½ËÉÑ¿ÓÉÓÂÓÏØÖ×ÆÊuÆÑÊÎÏÁÖu½ÎÆÖ¢ÎÓÏÒÌÆÁÂÒuÂÏØÆÇÂÑu¿ÙÏØuÆÆÑÊ¼×ÆÊÌÏÍÍÏειδές βρώμης και βιομιμητικά στεροειδών μπορούμε να δώσουμε στον ασθενή μας εξαιρετικό αποτέλεσμα στην αντιμετώπιση της ξηρότητας, καταπράϋνση
του κνησμού και απόλυτη ασφάλεια στη
uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂ×Ñ½ÒÉ
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Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΤΣΙΝΤΖΗΛΩΝΗ,
Γενικό Διευθυντή
της Intelligent Media

í

ÆÏ×½ ÏØ ÓÏ ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ήταν απλά και μόνο το σημείο προμήθειας φαρμάκων
ÓÉÖÈÆÊÓÏÎÊ®Ö¼×ÆÊÆÑ®ÒÆÊ
ανεπιστρεπτί. Η αγορά του φαρμακείÏØ¼×ÆÊÂÍÍ®ËÆÊÅÑÂuÂÓÊÌ®ÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â
×Ñ¿ÎÊÂ¦uÆ¾ÕÒÉÓÕÎÓÊuÐÎÓÕÎÇÂÑμάκων, η μείωση του ποσοστού κέρδους
και η αύξηση του ανταγωνισμού, δημιÏØÑÈÏÁÎ¼ÎÂÏÍÁÂÂÊÓÉÓÊÌ¿ÌÂÊÓÂ×¼ÕÖ
εναλλασσόμενο περιβάλλον. Παράλληλα
ο καταναλωτής είναι πιο ενημερωμένος
από ποτέ, απαιτώντας γρήγορη εξυπηρέτηση, προσωποποιημένη κάλυψη αναγκών και πλούσιο shopping experience.
°ÊÎ¼ÆÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÂÎ®uÆÒÂÒÓÂ
εργαλεία που θα βοηθήσουν το παραδοσιακό φαρμακείο να γίνει ένας λειτουργικός σταθμός εξυπηρέτησης και
ÏØÒÊÂÒÓÊÌ½ÖÂÑÏ×½ÖØÉÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖ
ØÎÏÓÊÌ®ÏÊÎ¼ÆÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖuÏÑÏÁÎ
ÎÂ×ÕÑÊÒÓÏÁÎÒÆÃÂÒÊÌÏÁÖØÍÐÎÆÖ
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²ÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏÑÆ¾ÎÂÂÂÎÓ½ÒÆÊ
ÒÓÊÖÆÊÌÆ¾uÆÎÆÖÂÍÍÂÈ¼ÖÓÏØÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌÏÁ
περιβάλλοντος, δημιουργώντας νέες μορφές
οργάνωσης, νέες πηγές κερδοφορίας και νέες
ÂÑÆ×¿uÆÎÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÔÂÆuÍÏØÓ¾ÒÏØÎ
ÓÉÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØÌÂÊÔÂÆÎÊÒ×ÁÒÏØÎÓÊÖ
πωλήσεις του.

1

2

3

Τεχνολογίες οργάνωσης και
πληροφόρησης
Η οργάνωση και αυτοματοποίηση
των παραγγελιών και των συνταγών με αυτόματα online συστήματα
uÏÑÆ¾ÎÂÆÎÊÒ×ÁÒÆÊÓÉÎÂÑÂÈÕÈÊÌ¿ÓÉÓÂ ÎÂÆÊÓÂ×ÁÎÆÊÓÊÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ
και να μειώσει το κόστος διεκπεραίωσης αυτών των διαδικασιών.
Τεχνολογίες διαχείρισης πελατών
Η δημιουργία κάρτα μέλους, το σύστημα CRM, το mobile marketing και
η δημιουργία website και e-shop, είÎÂÊÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖÏØuÏÑÏÁÎÎÂÂØξήσουν το εύρος του πελατολογίου,
να βελτιώσουν την ποιότητα εξυπηÑ¼ÓÉÒÉÖÌÂÊÎÂÆÎÊÒ×ÁÒÏØÎÓÉÎÑÏβολή και την επικοινωνία του φαρμακείου με άμεσο θετικό αντίκτυπο
στις πωλήσεις του και στη δημιουργία πιστού πελατολογίου.
Τεχνολογίες αυτοματισμού
Όσο οι υπηρεσίες και οι διαδικασίες του φαρμακείου αυτοματοποιούνται, τόσο το shopping experi-

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

ence των καταναλωτών βελτιώνεται. Ένα διαδραστικό health kiosk
μπορεί για παράδειγμα να προσφέρει υπηρεσίες πρόληψης, αυτοματοποιώντας μετρήσεις όπως η πίεση, το βάρος και το λίπος, να παÑ¼×ÆÊÌÂÔÆÓÏÏ¾ÉÒÉÌÂÊÅÊÂÇÏÑÏποίηση, ενώ μπορεί να συμβάλλει
στην πρόταση και συμβουλή προÚ¿ÎÓÕÎÒ×ÆÓÊÌÐÎuÆÓÉÎØÈÆ¾Â ÓÉÎ
πρόληψη και την ομορφιά.
°ÊÎ¼ÆÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ναι μία ανάγκη που γίνεται επιτακτική, διότι αποτελούν αναμφισβήτητα σήμερα
μία άμεση, αυτοματοποιημένη και προσωποποιημένη απάντηση στις ανάγκες
των καταναλωτών.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÓÂÓÑ¼ÆÓÂÊÒÆ¼ÎÂÎ
×ÐÑÏÏØÂÑ¼×ÆÊÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÆÖØÉρεσίες, συμβουλές και λύσεις με επίκεντρο τον ασθενή-πελάτη και την καλύτερη εξυπηρέτησή του.
Το φαρμακείο αλλάζει σελίδα. Εσείς θα
μείνετε πίσω; 
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Όσα περισσότερα e-shop δημιουργούνται, τόσο
μεγαλώνει ο ανταγωνισμός στο ηλεκτρονικό
εμπόριο, καθώς και οι απαιτήσεις για πιο
ÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ® ÌÂÊ ×ÑÉÒÓÊÌ® ÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®
καταστήματα.
ÓÏÎ ÂÌ¿ÍÏØÔÏ ÏÅÉÈ¿ ÔÂ ÅÊÂÃ®ÒÆÓÆ ÓÊÖ
κατευθύνσεις που μπορούν να σας βοηθήσουν,
Æ¾ÓÆÌÂÓ®ÓÉÎÂÑ×ÊÌ½ÌÂÓÂÒÌÆØ½ÓÏØTJUFÒÂÖ Æ¾ÓÆ
μετέπειτα, κατά την αναβάθμιση ή ανακατασκευή
του. Δεν αναφερόμαστε όμως στις κινήσεις που
Ò×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÓÏØÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁ
καταστήματος.

Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ,
Σύμβουλο Διοίκησης και
Διαχείρισης Φαρμακείων

φόρμα που θα

ν πλατ
Tip: Ελέγξτε τη ετε. Δείτε την ευ-

χρησιμοποιήσ
ιν
ευελιξία της πρ
χρηστία και την
η
αν
τε
εί
αυτή. Δ
επενδύσετε σε
εί
οι
οπ
ιμ
τή χρησ
πλατφόρμα αυ
.
op
sh
ημένα eται από επιτυχ

ø

ÓÉÎ ¤ÍÍ®ÅÂ ØÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊ
ότι λειτουργούν πάνω από
FTIPQ ÆÎÐu¿ÎÏÒÓÏ
Skroutz, τη δημοφιλέστερη
uÉ×ÂÎ½ÒÁÈÌÑÊÒÉÖÓÊuÐÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÂÎÓÂÈÕÎ¾ÙÏÎÓÂÊÂØÓ½ÓÉÒÓÊÈu½
από αυτά.
²ÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®FTIPQTØÏÍÏÈ¾ÙÏÎÓÂÊ
ÒÆÆÑ¾ÏØ ÆÎÆÑÈ®ÌÂÊuÉ 
¢ÎØÏÍÏÈ¾ÒÏØuÆÌÂÊÓÂÆÌÂÓÏÎÓ®ÅÆÖ×Êλιάδες e-shop του εξωτερικού, στα οποία
ÏÊ¶ÍÍÉÎÆÖÅÆ¾×ÎÏØÎÒÆÏÒÏÒÓ¿
την προτίμησή τους, τότε καταλαβαίνει ο
καθένας ότι το στήσιμο ενός ηλεκτρονικού καταστήματος πρέπει να γίνει με τον
Í¼ÏÎÒÁÈ×ÑÏÎÏÌÂÊÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¿ÓÑ¿Ï ÐÒÓÆÎÂ¼×ÆÊÊÔÂÎ¿ÓÉÓÆÖÆÊÓØ×¾ÂÖ
Æ¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏFTIPQuÏÑÏÁÎÎÂ
προστεθούν δεκάδες ή και εκατοντάδες
λειτουργίες και εργαλεία.

ëğĎĒďċĈčąęĉăēčĕċ
ÓÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÏØ¼×ÆÊÅÊÂuÏÑÇÕÔÆ¾ Ñ¼ÆÊÎÂuÏÑÆ¾ÓÆÎÂ
ÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÆÓÏTJUFÒÂÖÒØÎÆ×ÐÖ¦ÆÁÌÏÍÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎ ¿ÒÏÌÂÊÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÆÑÊÆ×Ïu¼ÎÏØÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ½
¶ÎÂÅÁÒ×ÑÉÒÓÏTJUF ÈÊÂÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÏÏ¾ÏØÑ¼ÆÊÎÂÂÎÂÓÑ¼×ÆÓÆÒÆeÏÅÉÈ¾ÆÖ
×Ñ½ÒÉÖk½ÂÌ¿uÂ×ÆÊÑ¿ÓÆÑÂ¼ÎÂTJUFÏØÂÂÊÓÆ¾ÓÉÎÂÑ¼uÃÂÒÉÑÏÈÑÂuuÂÓÊÒÓ½ ÔÂÒÉuÂ¾ÎÆÊÆ¾ÓÆÂØËÉu¼ÎÂÌ¿ÒÓÉÈÊÂÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÒÂÖ Æ¾ÓÆ¿ÓÊÅÆÎÔÂÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÂÊÂÑÌÆÓ®ÒØ×Î®¨ÂÊÏÊÅÁÏÆÑÊÓÐÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊuÉÆÊÔØuÉÓ¼Ö
Ó¿×ÏÖÒÂÖ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊ ÎÂuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÆÌÓÆÍÆ¾ÓÆÓÊÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¼ÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖÓÏØTJUFÒÂÖuÆÓ®Â¿ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÒÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ
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Tip: Πριν επιλέξ το e-shop σας, ελέγξτε

σκευαστή για
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ό
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.
κατασκευαστή

êēĂćĒēĒĘĞēĖěą
²ÏÈÑ½ÈÏÑÏÇ¿ÑÓÕuÂÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÃÂÒÊÌ½ÂÂ¾ÓÉÒÉÍ¼ÏÎº×Êu¿ÎÏ
ÃÏÉÔ®ÆÊÓÉÎÌÂÓ®ÓÂËÉÓÏØFTIPQÒÂÖÒÓÏ(PPHMF ¿×Êu¿ÎÏ×ÂuÉλώνει το κόστος της διαφήμισής του στο Google AdWords, αλλά
Æ¾ÎÂÊÊÂÌÂÊÃÂÒÊÌ½ÂÂ¾ÓÉÒÉÌÂÊÂ¿ÓÏØÖ×Ñ½ÒÓÆÖΑν το e-shop
σας χρειάζεται περισσότερα από 4 δευτερόλεπτα για να φορτώσει, χάνετε το 25% των επισκεπτών σας. Η Amazon σε πείραμα
ÏØ¼ÌÂÎÆ Æ¾ÅÆ¿ÓÊÈÊÂÌ®ÔÆÓÏØÅÆØÓÆÑÏÍ¼ÓÏØÌÂÔØÒÓ¼ÑÉÒÉÖÏØ¼ÃÂÙÆÒÓÏÇ¿ÑÓÕuÂÓÉÖÒÆÍ¾ÅÂÖÓÉÖ ¼×ÂÎÆ Â¿ÓÊÖ
ÕÍ½ÒÆÊÖÓÉÖ¢ØÓ¿ÒÉuÂ¾ÎÆÊÓÐÒÉÓÙ¾ÑÏØÈÊÂÌ®ÔÆÅÆØÓÆρόλεπτο καθυστέρησης!

°×Ñ¿ÎÏÖÏØÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÈÊÂÎÂÇÏÑÓÐÒÆÊ¼ÎÂFTIPQ ¿ÕÖÌÂÊ
Ì®ÔÆTJUF ÆËÂÑÓ®ÓÂÊÂ¿ÓÏÎ×Ñ¿ÎÏÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÏTFSWFSÈÊÂÎÂ
ÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÓÉÒÆÍ¾ÅÂÌÂÊÎÂËÆÌÊÎ½ÒÆÊÎÂÒÓ¼ÍÎÆÊÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÖ
ÒÓÏ×Ñ½ÒÓÉ ÌÂÔÐÖÌÂÊÂ¿ÓÏÎ¿ÈÌÏÓÕÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎÏØÑ¼ÆÊÎÂ
ÒÓÂÍÏÁÎÒÓÏÎCSPXTFSÓÏØ×Ñ½ÒÓÉÈÊÂÎÂÍÆÊÓÏØÑÈ½ÒÆÊÉÒÆÍ¾ÅÂ
¶ÓÒÊ ÏÓÆÍÊÌ¿Ö×Ñ¿ÎÏÖÆÉÑÆ®ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÏ¿ÒÏÂÏÅÏÓÊÌ®¼×ÆÊ
ÑÏÈÑÂuuÂÓÊÒÓÆ¾ÓÏFTIPQ Â¿ÓÉÎÊÒ×ÁÌÂÊÓÏÇ¿ÑÓÏÓÏØTFSWFS 
Â¿ÓÉÎÂ¿ÒÓÂÒÉÓÏØTFSWFSÂ¿ÓÏÎ×Ñ½ÒÓÉ Â¿ÓÉÃÆÍÓÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÈÑÂÇÊÌÐÎÏØÒÓ¼ÍÎÏÎÓÂÊÒÓÏ×Ñ½ÒÓÉ ÌÂÔÐÖÌÂÊÂ¿
ÓÉÒØu¾ÆÒÉÓÕÎÂÑ×Æ¾ÕÎÌÆÊu¼ÎÏØ IUNM DTT KT ÏØÒÓ¼ÍÎÏνται από τον server.
Μπορείτε να μετρήσετε πόσο γρήγορα φορτώνει οποιοδήποτε
TJUF×ÑÉÒÊuÏÏÊÐÎÓÂÖÓÂÆÈÈÆÎ½ÆÑÈÂÍÆ¾ÂÏØÂÑ¼×ÏØÎÊÂÏÊ
περισσότεροι browser.
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ûčďčĎĞĕĖčĔċęąĐāĔ
ąĐąĊĂĖċĕċĔ
²ÏFTIPQÒÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÅÊÂÃÂÒÓÆ¾ÌÂÊ
ÎÂÓÂËÊÎÏuÉÔÆ¾Â¿ÓÊÖÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÓÆÑÆÖuÉ×ÂÎ¼ÖÂÎÂÙ½ÓÉÒÉÖ ¿ÕÖÓÏ(PPHMF¢ÎÅÆÎÓÏÆÓÁ×ÆÊÂØÓ¿ Ó¿ÓÆ
ÔÂ×®ÒÆÓÆ¼ÎÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÌÂÎ®ÍÊÕÍ½ÒÆÕÎÏØÔÂ
λειτουργούσε για εσάς δωρεάν.
Φιλικό σημαίνει:
i ¦ÅÏu½ÓÕÎÅÊÆØÔÁÎÒÆÕÎ Ó¿ÒÏÈÊÂÓÊÖÒÆÍ¾ÅÆÖÓÕÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ¿ÒÏÌÂÊÈÊÂÓÊÖÒÆÍ¾ÅÆÖÓÕÎÌÂÓÉÈÏÑÊών.
i ¦Ñ¿ÃÍÆÄÉÓÕÎuÉ×ÂÎÊÒuÐÎÏØÔÂÂÏÓÑ¼ÏØÎ
ÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÅÊÍÏÁÆÑÊÆ×Ïu¼ÎÏØ
i ¦ÂØÓÏuÂÓÏÏÊÉu¼ÎÉÂÑÂÈÕÈ½ÆÎÉuÆÑÕu¼ÎÏØ
XML Sitemap το οποίο θα διαβάζει η Google. Αυτό
βοηθάει τη Google να διαβάσει και να ταξινομήσει
το site σας, αλλά και να σας εμφανίσει διαγνωστικά μηνύματα που θα σας βοηθήσουν να βελτιώσετε το site σας και την εμφάνιση του στο Google.

êēĂćĒēċĎąč
āđėĐċąĐąĊĂĖċĕċ
Πλέον, η γρήγορη και έξυπνη αναζήτηση, ειδικά σε
FTIPQuÆÏÍÍ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ
²ÂÒÉuÆ¾ÂÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏÒ¼ËÆÓÆÆ¾ÎÂÊ
i ¯ÂÅÏØÍÆÁÆÊÌÂÊuÆÓ¿ÎÏØÖÌÂÊ×ÕÑ¾Ö
i ¯ÂÅÏØÍÆÁÆÊÌÂÊuÆÆÎÊÌ¿ÌÂÊuÆÍÉÔØÎÓÊÌ¿×
ÂÎÏ×Ñ½ÒÓÉÖÄ®ËÆÊÓÉÍ¼ËÉeÃÊÓÂu¾ÎÆÖk ÎÂÓÏØ
ÆÊÒÓÑ¼ÄÆÊÌÂÊÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÏØÆÑÊ¼×ÏØÎÓÉ
Í¼ËÉeÃÊÓÂu¾ÎÉk
i Να δουλεύει και με greeklish. Να φέρνει δηλαδή
ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÌÂÊ¿ÓÂÎÄ®×ÎÕÈÊÂeWJUBNJOFTk
i Να φέρνει τα αποτελέσματα γρήγορα!
Με λίγα λόγια, να δουλεύει έτσι όπως αναμένεται από
έναν απλό χρήστη ÌÊ¿×ÊÂ¿ÑÏÈÑÂuuÂÓÊÒÓ¼Ö
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ĐāĉĔĖĉęĐĒďĒćăĉĔ

öďĂēĉĔ5HSRUWLQJ
Όπως στο φυσικό σας φαρμακείο, παρακολουθείτε τις
διελεύσεις σας ή τις συνταγές σας, τι τζίρο κάνετε και
προσπαθείτε να βελτιώσετε το αποτέλεσμα, έτσι και
ÒÓÏÎÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿Ì¿ÒuÏÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂ¼×ÆÓÆÍ½ÑÉÌÂÊÒÂÇ½ÆÊÌ¿ÎÂÓÉÖÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÖÓÕÎ×ÑÉÒÓÐÎ
στο site σας και πάνω από όλα, να γνωρίζετε ποιες κιÎ½ÒÆÊÖNBSLFUJOHÂÏÅ¾ÅÏØÎ ÏÊÆÖ¿×ÊÌÂÊÒÆÓÊÃÂÔμό, ώστε να διατηρείτε τις πιο αποδοτικές από αυτές και
ÎÂuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÓÊÖÃÆÍÓÊÐÎÆÓÆ³®Ñ×ÏØÎÏÍÍ®ÆÑÈÂλεία, που βοηθούν προς αυτή την κατεύθυνση, όμως
το Google Analytics θεωρείται η βάση στην οποία θα
πρέπει να πατήσετε.
²Ï(PPHMF"OBMZUJDTÂÑ¼×ÆÓÂÊÅÕÑÆ®ÎÂ¿ÓÉ(PPHMF
και η εγκατάστασή του είναι πολύ απλή.
£ÆÃÂÊÕÔÆ¾ÓÆ¿ÓÊÓÏTJUFÒÂÖ¼×ÆÊÒÓÉÔÆ¾ÌÂÊÑØÔuÊÒÓÆ¾
έτσι ώστε να σας δίνει εκτός της βασικής εγκατάσταÒÉÖÌÂÊÓÊÖÂÑÂÌ®ÓÕÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ
i Δεδομένα πωλήσεων και ηλεκτρονικού εμπορίου.
Ώστε να βλέπετε αριθμό παραγγελιών, τζίρο, μέσο
ÁÄÏÖÂÑÂÈÈÆÍ¾ÂÖÌÂÊÕÍÉÔ¼ÎÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÒÆÌ®ÔÆ
βασικό report του Google Analytics.
i Search Tracking (παρακολούθηση αναζήτησης).
 ÂÑÂÌÏÍÏØÔÐÎÓÂÖÓÊÖÂÎÂÙÉÓ½ÒÆÊÖÓÕÎ×ÑÉÒÓÐÎ
μέσα στο site σας μπορείτε να πάρετε πολύτιμες
πληροφορίες για τον τρόπο που αντιλαμβάνονται το
φαρμακείο σας, τις ανάγκες τους και τα θέλω τους.
i Event Tracking (Παρακολούθηση Συμβάντων).

ÓÉÎÂÍ½ÓÏØÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÏ(PPHMF"OBMZUJDTÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÊÖÒÆÍ¾ÅÆÖÏØÆÊÒÌ¼ÓÏÎÓÂÊÏÊ×Ñ½στες του site σας. Με την παρακολούθηση συμβάÎÓÕÎuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÓÏ×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÆÓÆÌÂÊÈÊÂÓÉÎ
παρακολούθηση ενεργειών που δεν θα βλέπατε,
¿ÕÖÓÏeÌÂÓ¼ÃÂÒuÂkÒÉuÂÎÓÊÌÐÎÂÑ×Æ¾ÕÎ½®Ñθρων, τα click σε συνδέσμους που οδηγούν τους
×Ñ½ÒÓÆÖÆÌÓ¿ÖÓÏØTJUFÒÂÖ ÓÉÎÆuÇ®ÎÊÒÉÒÇÂÍu®των, τις προβολές video κ.ά.
i Goals (Στόχοι).
 £ÆÃÂÊÕÔÆ¾ÓÆ¿ÓÊ¼×ÆÓÆÏÑ¾ÒÆÊÒÓÏ(PPHMF"OBMZUJDT
ÓÏØÖÆÊÔØuÉÓÏÁÖÒÓ¿×ÏØÖ ÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖ ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÆÖ ÆÈÈÑÂÇ¼Ö ÐÒÓÆÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÆÓÏ
DPOWFSTJPOSBUF ÏÒÏÒÓ¿uÆÓÂÓÑÏ½Ö ÈÊÂÌÂÔ¼ναν από αυτούς.
i Conversion Funnel (Διοχέτευση Στόχου).

Ó½ÎÏÎÓÂÖÓÏ$POWFSTJPO'VOOFM uÏÑÆ¾ÓÆÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÆÓÉÎÏÑÆ¾ÂÓÕÎ×ÑÉÒÓÐÎu¼ÒÂÒÆ
αυτό και να βλέπετε σε ποιο σημείο της διαδικαÒ¾ÂÖÂÈÏÑ®ÖØ®Ñ×ÆÊÉuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÂÐÍÆÊÂ×ÑÉστών και άρα τη δυνατότητα βελτίωσης.
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ëğĎĒďĒ&KHFNRXW
Ένα από τα κρισιμότερα σημεία κάθε e-shop είναι το checkout,
ÅÉÍÂÅ½ÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÏÍÏÌÍ½ÑÕÒÉÖÓÕÎÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎ¤ÌÆ¾Æ¾ÎÂÊÏØÏÍÏÌÍÉÑÐÎÆÓÂÊÏÑÕÓÂÑ×ÊÌ¿ÖÒÓ¿×ÏÖÌ®ÔÆFTIPQ 
δηλαδή οι πωλήσεις!!!
¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÍÏÊ¿ÎÂØÓ½ÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÎÂÆ¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÉ ËÆÌ®ÔÂÑÉÌÂÊÂÍ½ÈÊÂÓÏÎ×Ñ½ÒÓÉ¨®ÔÆÓÊÏØÔÂÓÏØÂÏÒ®ÒÆÊÓÉÎÑÏÒÏ×½½ÔÂÓÏÎuÆÑÅ¼ÄÆÊ Æ¾ÎÂÊÊÌÂÎ¿ÎÂÂÏτρέψει την πώληση.
Δεν είναι σπάνιο σε e-shop να παρατηρούμε μεγάλο ποσοστό
ÆÈÌÂÓ®ÍÆÊÄÉÖÓÉÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÖDIFDLPVU BCBOEPONFOUSBUF 
ÏØuÏÑÆ¾ÎÂÇÓ®ÎÆÊÌÂÊÓÏ
Τα βασικότερα σημεία που πρέπει να προσέξετε σε αυτό το
σημείο είναι:
i ¯ÂuÉÙÉÓ®ÓÆÌÂÓ®ÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÓÏØDIFDLPVUÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØ
ÅÆÎ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊºÒÏÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÙÉÓ®ÓÆ Ó¿ÒÏÂÏÓÑ¼ÆÓÆÓÏØÖ×Ñ½ÒÓÆÖÂ¿ÓÏÎÂÓÂÒØuÍÉÑÐÒÏØÎ
i ÂÑ¼×ÆÓÆ¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿ÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÓÑ¿ÏØÖÍÉÑÕu½Ö ¿ÕÖ¢ÎÓÊÌÂÓÂÃÏÍ½ ÂÑ®ÅÏÒÉÂ¿ÓÏ´ÐÑÏÒÂÖ 1BZ
1BM ÊÒÓÕÓÊÌ½¨®ÑÓÂ ²ÑÂÆÙÊÌ½¨ÂÓ®ÔÆÒÉÌÍ
i Αφαιρέστε από το checkout κάθε τι που μπορεί να αποσπάÒÆÊÓÉÎÑÏÒÏ×½ÌÂÊÅÆÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ
i Δώστε την επιλογή για guest checkout, δηλαδή τη δυνατόÓÉÓÂÏÍÏÌÍ½ÑÕÒÉÖÓÉÖÂÈÏÑ®Ö×ÕÑ¾ÖÎÂÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÂ¿ÓÏ
×Ñ½ÒÓÉÎÂeÈÑÂÇÓÆ¾kÒÓÏFTIPQÒÂÖ
i ¤uÇÂÎ¾ÒÓÆÌÂÓ®ÓÏDIFDLPVUÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØÔÂÂØË½ÒÏØÎÓÉÎ
ÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÓÏØ×Ñ½ÒÓÉ ¿ÕÖÓÉÒÇÑÂÈ¾ÅÂ44- ÊÒÓÏÏÊ½ÒÆÊÖÏØÓØ×¿Î¼×ÆÓÆ ÓÏØÖÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÖÒÓÏØÖÏÏ¾ους ανήκετε κ.λπ.
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èėĖĒąĖĒĒăċĕċ
ĈčąĈčĎąĕčĠĐ
ºÒÏÓÏFTIPQÒÂÖÆÓØ×Â¾ÎÆÊ ÌÂÊÏÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ¼ÖÂραγγελίες αυξάνονται, τόσο θα παίζει μεγαλύτερο ρόλο
η αυτοματοποίηση των διαδικασιών που ακολουθείÓÆ²ÂÅÁÏÊÏÒÉuÂÎÓÊÌ®ÒÉuÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÉÅÊÂÒÁÎÅÆÒÉ
uÆÓÏ&31ÒÂÖ ÁÒÓÉuÂ¤ÎÅÏÆÊ×ÆÊÑÉÒÊÂÌÏÁ ×ÆÅÊÂÒuÏÁ ½ÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÓÊuÏÍ¿ÈÉÒÉÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÉÅÊÂÒÁÎÅÆÒÉuÆÓÉÎÆÓÂÊÑÆ¾ÂÓÂ×ØuÆÓÂÇÏÑÐÎuÆÓÉÎÏÏ¾Â
θα συνεργαστείτε.
Διασύνδεση με ERP
Η διασύνδεση με το ERP μπορεί να γίνει σε πολλά επίÆÅÂ ÓÂÊÏÒÉuÂÎÓÊÌ®¿uÕÖÆ¾ÎÂÊ
Διασύνδεση παραγγελιών.
°ÊÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖÏØ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÒÓÏFTIPQÒÂÖÎÂÌÂÓÂ×ÕÑÏÁÎÓÂÊÂØÓ¿uÂÓÂÌÂÊÒÓÏ&31 Ó¿ÒÏÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÏØ
ÆÍ®ÓÉ ¿ÒÏÌÂÊÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÖÂÑÂÈÈÆÍ¾ÂÖ¶ÓÒÊ ÂÏφεύγονται λάθη και με ένα κουμπί μπορείτε να εκδώÒÆÓÆÓÏÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏÂÑÂÒÓÂÓÊÌ¿
i ÊÂÒÁÎÅÆÒÉÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
 ©ÆÓÉÅÊÂÒÁÎÅÆÒÉÂØÓ½ ÌÂÓÂ×ÕÑÆ¾ÓÆÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
σας μόνο μια φορά στο ERP και αυτόματα ενημερώÎÆÓÂÊÓÏFTIPQ¯¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ ÅÊÂÈÑÂÇ¼ÖÌÂÊÆÎÉuÆÑÐÒÆÊÖ½ÅÉÌÂÓÂ×ÕÑÉu¼ÎÕÎÆÑÎÊÏÁÎÓÂÊÂØÓ¿uÂÓÂÒÓÏFTIPQ Æ¾ÓÆÒÆÓÂÌÓ®×ÑÏÎÊÌ®ÅÊÂÒÓ½uÂτα, είτε όποτε το επιλέξετε.
i ÊÂÒÁÎÅÆÒÉÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂÖ
Η διασύνδεση αυτή είναι απαραίτητη αν η αποθήκη
του e-shop είναι κοινή με του φυσικού καταστήμαÓÏÖ¨®ÔÆÇÏÑ®ÏØÕÍÆ¾ÓÂÊÌ®ÏÊÏÑÏÚ¿ÎÂ¿ÓÏ
φυσικό κατάστημα, αφαιρείται και από τα διαθέσιμα
ÑÏÚ¿ÎÓÂÓÏØFTIPQ¶ÓÒÊ ÅÆÎÔÂÃÑÆÔÆ¾ÓÆÒÓÉÅØσάρεστη θέση να μη μπορέσετε να εκτελέσετε παÑÂÈÈÆÍ¾ÂÏØ½ÑÔÆÈÊÂÑÏÚ¿ÎÏØ¼×ÆÊÆËÂÎÓÍÉÔÆ¾
Διασύνδεση με εταιρεία Courier
©ÆÓÉÅÊÂÒÁÎÅÆÒÉÂØÓ½ÈÍÊÓÐÎÆÓÆ×Ñ¿ÎÏÌÂÊÍ®ÔÉ ÌÂÔÐÖÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÕÎÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎÏØÌÂÓÂ×ÕÑÏÁÎÓÂÊ
στο e-shop σας μετατρέπονται σε Voucher, το οποίο
ÆÊÌÏÍÍ®ÓÂÊ®ÎÕÒÓÏÑÏÖÂÏÒÓÏÍ½Å¼uÂ ×ÕÑ¾ÖÎÂ
πληκτρολογήσετε τίποτα.
³ÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊ ¿ÓÊÉØÍÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÂÑÂ®ÎÕÅÊÂÒÁÎÅÆÒÉÖuÏÑÆ¾ÎÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÌÂÓ®ÓÏÎ×Ñ¿ÎÏÏØÂÂÊτείται για την προετοιμασία των αποστολών.
¤ÊÍ¼ÏÎ ÏÆÍ®ÓÉÖÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÂÊuÆ4.4ÈÊÂÓÉÎÂÏστολή της παραγγελίας του και μπορεί να βλέπει online
και μέσα από το κατάστημά σας την εξέλιξη της αποστολής, κάτι που αυξάνει την αξιοπιστία του e-shop
σας κατακόρυφα.
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ĐāĉĔĖĉęĐĒďĒćăĉĔ

ûčďčĎĞēĒĔĎčĐċĖāĔ
ĕėĕĎĉėāĔ ĖąďāĖĉĔĎąč
ĎčĐċĖĀ
®ÎÕÂ¿ÓÕÎ×ÑÉÒÓÐÎÓÕÎTJUFÒÆÑÇ®ÑÏØÎÂ¿ÓÂuÍ¼τες και κινητά, ενώ σε πολλά site αυτό το ποσοστό ξεπερνάει το
ÌÂÊu®ÍÊÒÓÂuÆ¼ÎÓÏÎÂÂÎÏÅÊÌ½Ó®ÒÉ
Μπορείτε να δείτε τι ποσοστό των επισκεπτών του δικού σας site
ÓÏÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊÂ¿ÌÊÎÉÓ¼ÖÒØÒÌÆØ¼ÖÂ¿ÓÏÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏSFQPSU
ÓÏØ(PPHMF"OBMZUJDT ¨ÏÊÎ¿¨ÊÎÉÓ® ØÒÌÆØ¼Ö 
¦ÓÆ×ÎÊÌ½ÏØ¼×ÆÊÆÊÌÑÂÓ½ÒÆÊÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÕÖÂ®ντηση στην παραπάνω εξέλιξη είναι αυτή του responsive design.

²ÏSFTQPOTJWFEFTJHOÆ¾ÎÂÊÏÓÑ¿ÏÖÏØÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÌÂÊÂ¿ÓÉ
Google. Με το responsive design το site ή το e-shop προσαρu¿ÙÆÓÂÊÂØÓ¿uÂÓÂÒÓÊÖÅÊÂÒÓ®ÒÆÊÖÓÉÖÏÔ¿ÎÉÖÓÏØ×Ñ½ÒÓÉ¤¾ÓÆ
πρόκειται για μεγάλη οθόνη, είτε για μικρή, είτε για κινητή συσκευή σε οριζόντιο ή κάθετο προσανατολισμό, το site προσαρu¿ÙÆÊÓÊÖÅÊÂÒÓ®ÒÆÊÖÓÕÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎÓÏØ ½ÂÌ¿uÂÌÂÊÓÂuÆÓÂÌÊνεί ή και τα εξαφανίζει.

ëğĎĒďċĈċčĒėēćăą
ēĒĕĘĒēĠĐ ĉĎĖěĖčĎĠĐ
ĎĒėĒĐčĠĐ
¦Í¼ËÉÑÏÒÇÏÑ®Æ¾ÎÂÊuÊÂÍ¼ËÉÏØeÏØÍ®ÆÊkÏÍÁ²ÏFTIPQ
ÒÂÖÑ¼ÆÊÎÂÂÑ¼×ÆÊÆÁÌÏÍÏÓÑ¿ÏÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÖÆÌÓÐÒÆÕÎ 
προσφορών, δωροεπιταγών, εκπτωτικών κουπονιών κ.λπ.
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1HZVOHWWHU
 (0DLO0DUNHWLQJ
ÓÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÆÓØ×Éu¼ÎÂFTIPQ ÓÏFNBJM
marketing είναι ένα βασικό κανάλι δημιουργίας
πωλήσεων.
Ο λόγος κόστος / όφελος που προκύπτει από
τις ενέργειες αποστολής ενημερωτικών email
OFXTMFUUFS Æ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏuÆÈ®ÍÏÖÏØÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂ
εκτιμηθεί εύκολα.

Μια ολοκλη
ολοκληρωμένη υπηρεσία
e-mail marrketing πρέπει να
περιλ

ĐāĉĔĖĉęĐĒďĒćăĉĔ
νωστικό
οιήσετε το διαγ
οπ
ιμ
ησ
χρ
να
λίδα
Tip: Μπορείτε
cebook στη σε
ls/lint/
εργαλείο του Fa
cebook.com/too
.fa
rs
pe
lo
ve
de
tags που
https://
κυρότητα των
εγ
ν
τη
τε
ξε
έγ
Social
για να ελ
ς σχετικά με τα
σα
δα
λί
σε
η
ι
παράγε
Media.

6RFLDO0HGLD
²Âu¼ÒÂÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÖÅÊÌÓÁÕÒÉÖ 'BDFCPPL 5XJUUFS -JOLFE*O 
(PPHMF 1JOUFSFTU :PV5VCFÌÍ ÂÎ®ÍÏÈÂÌÂÊuÆÓÏÂÎÓÊÌÆ¾uÆÎÏ
του e-shop σας, μπορούν να είναι άλλη μία σημαντική πηγή πωλήσεων, αλλά και εργαλείο ενδυνάμωσης του brand σας.
ªÑÏÎÓ¾ÒÓÆÎÂØ®Ñ×ÆÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÈÊÂÓÂÂÌ¿ÍÏØÔÂ
i ¯ÂÂÑ¼×ÆÊÆÁÌÏÍÏÓÑ¿ÏÏÊ×Ñ½ÒÓÆÖÎÂÌ®ÎÏØÎMJLF TIBSF 
tweet, pin κλπ.
i Όταν γίνεται κάτι από τα παραπάνω, να εμφανίζεται στο αντίÒÓÏÊ×Ïu¼ÒÏÒÕÒÓ½ÇÕÓÏÈÑÂÇ¾ÂÌÂÊÓ¾ÓÍÏÖ
i ¯ÂØ®Ñ×ÆÊÅÊÂÑÌ½ÖÆÎÉu¼ÑÕÒÉÓÕÎGPMMPXFSTÈÊÂÒÉuÂÎÓÊÌ®
ÈÆÈÏÎ¿ÓÂ ×Î¼ÆÖÑÏÒÇÏÑ¼Ö½Î¼ÆÖÂÑÂÍÂÃ¼Ö

ëąććĉďąĖčĎĞ'HVLJQ
 ûěĖĒćēĀĘčĕċ
Όλα τα παραπάνω θα σας αποδώσουν ακόμα περισσότερο αν συνοδεύονται από επαγγελματικό design.
ºÒÏÌÂÍ®ÌÊÂÎÆÑÊÈÑ®ÇÆÓÆÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ½ÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÒÂÖÆ¾ÓÆ
στο site, είτε στο Facebook, είτε στο Newsletter, θα αυξήσει το κύρος και τα ποσοστά σας μια ωραία παρουσίαση. Ωραία παρουσίαση
ÒÉuÂ¾ÎÆÊËÆÌ®ÔÂÑÉ ÆÁÍÉÓÉ ®uÆÒÂÌÂÓÂÎÏÉÓ½ ÆÁÌÏÍÉÒÓÉ×Ñ½ÒÉ
¤ÆÎÅÁÒÓÆÒÆ
i ¤ÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¿ ×ÆÅÊÂÒu¿ÓÉÖÆÓÂÊÑÊÌ½ÖÒÂÖÓÂØÓ¿ÓÉÓÂÖ ÏÈ¿ÓØÏ ÆÊÒÓÏÍ¿×ÂÑÓÏ Ì®ÑÓÂ Ç®ÌÆÍÏÖÌÍ 
i ¤ÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ªÕÓÏÈÑ®ÇÊÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÂÖ ÓÕÎ×Ðρων σας, της ομάδας σας.
i ¤ÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¿EFTJHOÓÏØTJUFÒÂÖ ÓÕÎ'BDFCPPL1PTUÒÂÖ 
του Newsletter σας.
ΕΠΙΛΟΓΟΣ
²ÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿Æu¿ÑÊÏÒÆÏÍÍÏÁÖÇÂÎÓ®ÙÆÊÕÖÉÆÁÌÏÍÉÍÁÒÉÏØ
ÔÂÇ¼ÑÆÊÆÍ®ÓÆÖÂ¿¿ÍÉÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ½ÌÂÊÂ¿¿ÍÏÓÏÎÌ¿ÒuÏ Æ®Íλους, φαίνεται ως ένα βουνό νέων δεξιοτήτων και γνώσεων που θα
πρέπει να κατακτήσουν.
°ÕÅÆÌ®ÍÏÈÏÖÂØÓ¿Ö¼×ÆÊÒÂÎÒÓ¿×ÏÎÂÅÐÒÆÊÓÊÖÃÂÒÊÌ¼ÖÌÂÓÆØÔÁÎσεις για ένα σωστό στήσιμο ηλεκτρονικού καταστήματος.
ØuÃÏØÍ½uÂÖÆ¾ÎÂÊ ÂÎÅÆÎ¼×ÆÓÆ½ÅÉÆuÆÊÑ¾ÂÒÆÂØÓ¿ ÎÂÑÏÒÍ®βετε κάποια έμπειρη εταιρεία κατασκευής e-shop.
Ευχόμαστε Καλή Επιτυχία! 
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ȤȡȩȞȚĮ
ȥȘȜȐ,
ȝʌȡȠıĲȐ
įȣȞĮĲȐ
țĮȚțȠȞĲȐıĮȢ

Ένα περιοδικό . . .
για τους πελάτες του φαρμακείου σας!
Για επικοινωνία τηλ: 210.4179869
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ĎāėĆĒČęĆĔĆďĊĄēĘ
ĖėĆĐĆĄĖĎĆ
ďĆėĆĖėČāėĜđìûøìðéù
ĉĎĆđēăĕ
úĆğĔĎĆėēĘēđėĂĐēĘ¡
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¦ÒÕÒÓ½ÅÊ®ÓÂËÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÆ¼ÎÂÆuÏÑÊÌ¿
×ÐÑÏÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ½ Ó¿ÒÏÈÊÂÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉ
ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎ¿ÒÏÌÂÊÈÊÂÓÉÎÂÁËÉÒÉ
ÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎ
°Ê ÒÁÈ×ÑÏÎÏÊ ÌÂÓÂÒÌÆØÂÒÓ¼Ö Æ¾ÍÕÎ
×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÓÊÖÓÆ×ÎÊÌ¼Ö
ÑÏÃÏÍ½ÖÓÉÖÆØÑÆ¾ÂÖÅÊÂÎÏu½ÖÑÏÒÂÑu¿ÙÏÎÓ®Ö
ÓÆÖÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ 
ÑÏ×ÕÑÏÁÎ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÆ¼ÎÂDPODFQU
ÆØ¼ÍÊÌÓÕÎÆ¾ÍÕÎÑÏÃÏÍ½Ö ÏÍÁÅÊÂÅÆÅÏu¼ÎÏØ
ÒÓÊÖuÆÈ®ÍÆÖÂÍØÒ¾ÅÆÖÓÏØÆuÏÑ¾ÏØ
¦ÆÇÂÑuÏÈ½¿uÕÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÆ×ÎÊÌÐÎÏØ
×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÉÆØÑÆ¾ÂÅÊÂÎÏu½ ÆÌÓ¿ÖÂ¿ÔÆÓÊÌ®
¼×ÆÊÌÂÊÓÏØÖÆÑÊÏÑÊÒuÏÁÖÓÉÖ

Πρέπει να χρησιμοποιείται η
τεχνική διάταξη των επίπλων
της λιανικής στο χώρο του
φαρμακείου;
ÌÆÓ¿uÆÎÏÖÕÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÆuÏÑÊÌ¿Ö
×ÐÑÏÖØÄÉÍ½ÖÆÊÒÌÆÄÊu¿ÓÉÓÂÖ ÔÂÕ
ÎÂÊ¨ÂÊÉØÄÉÍ½ÂØÓ½ÆÊÒÌÆÄÊu¿ÓÉÓÂ 
Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÂ¿ÓÏØÖÍ¿ÈÏØÖÏØÃÍ¼ÏØuÆÎ¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÎÂÓÏÏÔÆÓÏÁÎÓÂÊÒØÎÆ×ÐÖu¼ÒÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
¿ÈÕÓÏØ¿ÓÊÓÏÒØÈÌÑ¾ÎÏØuÆuÆ®ÍÍÂ
ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÆØÑÆ¾ÂÖÍÊÂÎÊÌ½ÖÐÍÉÒÉÖ 
ÈÊÂÎÂ®ÑÏØuÆÓÂÏÇ¼ÍÉÓÕÎÓÆ×ÎÊÌÐÎ
ÕÍ½ÒÆÕÎÌÂÊÑÏÃÏÍ½ÖÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎ ÔÂÒÂÖÅÐÒÕ¼ÎÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ
²ÊÖÂÍÊ¿ÓÆÑÆÖÅÆÌÂÆÓ¾ÆÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂ
ÅÆ¾ÓÆ¿ÒÏÊÏuÊÌÑ®½ÓÂÎÓÂÒÏÁÆÑ
u®ÑÌÆÓ ÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÑÏÁ×ÕÎ½ÂÌ¿uÂÌÂÊÓÕÎÉÍÆÌÓÑÊÌÐÎÆÊÅÐÎÒÆÒ×¼ÒÉ
uÆÓÂÒÉuÆÑÊÎ®°Í¿ÈÏÖÆ¾ÎÂÊ¿ÓÊÂØË½ÔÉÌÆÌÂÓÂÌ¿ÑØÇÂÉÙ½ÓÉÒÉÍ¿ÈÕÂÁËÉÒÉÖÓÉÖÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÖÅÁÎÂuÉÖÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎ¶ÆÊÓÂÂÌÏÍÏÁÔÉÒÆÉÒØÎÆ×½ÖÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÎ¼ÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂ¿

¢¿ÓÏÎΠΕΤΡΟ ΤΣΟΥΜΑΝΗ
Υπεύθυνο Επιχειρησιακού
Σχεδιασμού της CHR CONSEPT
DESIGN & CONSTRUCTION AE

ÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÏØÒÓ¿×ÆØÂÎÒÓÉÎÍ½ÑÉ
Ì®ÍØÄÉÓÕÎÂÎÂÈÌÐÎÓÏØÖÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÉ
ÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÎ¼ÕÎÂÎÂÈÌÐÎ²ÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÍÊÂÎÊÌ½ÖÍÏÊ¿ÎuÆÓÉÒÆÊÑ®ÓÏØÖ
Ñ¿ÒÔÆÓÂÎ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÌÕÅÊÌÏÁÖÈÊÂÎÂÂØË½ÒÏØÎÓÏÎÓÙ¾ÑÏÓÏØÖ
ÊÂÎÂ¼×ÆÊuÊÂÊÌÂÎÏÏÊÉÓÊÌ½Â¿ÅÏÒÉ
ÉÒØÎÆ×¿uÆÎÉÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
u¼ÒÂÒÆ¼ÎÂÎÆuÏÑÊÌ¿×ÐÑÏ ÔÂÑ¼ÆÊ
ÎÂÓÏÏÔÆÓÏÁÎÓÂÊuÆÓ¼ÓÏÊÏÓÑ¿Ï¼ÓÒÊÏ
ÆÍ®ÓÉÖÎÂÓÂÃÍ¼ÆÊ ¿ÒÏÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ
È¾ÎÆÓÂÊ Æ¾ÓÆuÆeÓÆ×ÎÉÓÏÁÖÅÊÂÅÑ¿uÏØÖk
ÏØÔÂ¼×ÏØuÆÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊ Æ¾ÓÆuÆÓÉÎ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÒ½uÂÎÒÉ
ÓÊÖu¼ÑÆÖuÂÖ ÓÏ¾ÅÊÏÒØuÃÂ¾ÎÆÊuÆÓÂ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÒÓÏ×ÆÁÏØÎÂÌ¿uÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÓÉÎÐÍÉÒÉeÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎk ÈÊÂÆØÎ¿ÉÓÏØÖÍ¿ÈÏØÖ¯ÂÑÏÒÔ¼ÒÕ¿ÓÊÏÌ®ÔÆ×ÐÑÏÖ
¼×ÆÊÓÊÖÊÅÊÂÊÓÆÑ¿ÓÉÓ¼ÖÓÏØÌÂÊÆuÆ¾ÖÏÊ
ÌÂÓÂÒÌÆØÂÒÓ¼ÖÌÂÍÏÁuÂÒÓÆÎÂÑÏÒÂÑu¿ÒÏØuÆÓÊÖÓÆ×ÎÊÌ¼ÖÅÊ®ÓÂËÉÖÓÕÎÆ¾ÍÕÎÂÎ®ÍÏÈÂ
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Φροντίστε το «ταξίδι» του
πελάτη στο χώρο
¦ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÓÏØÒ×ÆÅÊÂÒuÏÁÓÏØ×ÐÑÏØËÆÌÊÎ®Â¿ÓÉÒÓÊÈu½ÏØÒÌÆÇÓ¿uÂÒÓÆÓÉÎÊÔÂÎ½ÑÏ½ÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
¢¿ÓÉÎÆ¾ÒÏÅÏÔÂÑ¼ÆÊÎÂÒÌÆÇÓÏÁuÆÓÉÎÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÂ¿ÂØÓ½ÓÉÎ
®ÏÄÉÉÆ¾ÅÑÂÒÉÓÉÖÆØÑÆ¾ÂÖÅÊÂÎÏu½ÖÆ¾ÎÂÊuÆÈ®ÍÉ£¼ÃÂÊÂ ÆÎÐÒÓÉÎ
ÆØÑÆ¾ÂÅÊÂÎÏu½ÆÊÌÑÂÓÆ¾uÊÂÅÊ®ÓÂ-

146

ËÉÅÊÂÅÑ¿uÕÎÒÆÆØÔÆ¾ÂÈÑÂuu½ ÆÎ
ÓÏÁÓÏÊÖÒÆ¼ÎÂÊÏuÊÌÑ¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂ
¿ÕÖÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÉÌØÌÍÊÌ½ÆÑÊÇÏÑ®ÓÕÎÆÍÂÓÐÎÆ¾ÎÂÊÏÍÁÊÏ
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ ÅÊ¿ÓÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊuÊÂ
ÒØÎÏÍÊÌ½®ÏÄÉ×ÐÑÏØÌÂÊ¼×ÆÊÓÏ
ÍÆÏÎ¼ÌÓÉuÂÎÂÆÊÓÑ¼ÆÊÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÎÂÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊÂÌ¿uÉÌÂÊÓÊÖ
ÍÊÈ¿ÓÆÑÏeÔÆÑu¼ÖkÙÐÎÆÖÓÏØÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖ £ÍÒ×½uÂÓÂ 
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°×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒu¿ÖeÆÑu½k½e´ÍÊÂÑ½k½
e¬Ø×Ñ½kÙÐÎÉ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÆÊÓÉÒØ×Î¿ÓÉÓÂÏØÑÏÒÆÈÈ¾ÙÆÊÏÆÍ®ÓÉÖ¼ÎÂÒÉuÆ¾ÏÓÏØÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖ ØÎ½ÔÕÖÉÅÆËÊ®ÍÆØÑ®ÓÏØÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊ
eÔÆÑu½kÙÐÎÉ¤ÌÆ¾ÎÉÓÉÎÍÆØÑ®ÆÊÍ¼ÈÆÊÎÂÂÌÏÍÏØÔ½ÒÆÊÓÏÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÆÂÈÌ¿ÒuÊÂÌÍ¾uÂÌÂÌÂÊ¼×ÆÊÎÂ
Ì®ÎÆÊ ÒØÎ½ÔÕÖ uÆÓÏÂÎÏÊÆÍ®ÓÆÖÆ¾ÎÂÊÅÆËÊ¿×ÆÊÑÆÖ½ÂÑÊÒÓÆÑ¿×ÆÊÑÆÖ
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï uÏÑÏÁuÆÎÂÂØË½ÒÏØuÆÓÊÖÂØÔ¿ÑuÉÓÆÖÕÍ½ÒÆÊÖ ÂÎÂ¿ÓÉÎ
Æ¾ÒÏÅÏÌÂÓÂÎÆ¾uÏØuÆÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÓÊÖÑÏÚÏÎÓÊÌ¼ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ¢ØÓ½ÉÌÂÓ®ÍÍÉÍÉ
ÌÂÓÂÎÏu½ÇØÒÊÌ®ÆËÂÑÓ®ÓÂÊÂ¿ÓÏÑÏÚÏÎÓÊÌ¿u¾ÈuÂÓÏØÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÓÊÖ
ÂÈÏÑÂÒÓÊÌ¼ÖÒØÎ½ÔÆÊÆÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎ 
¿ÕÖÌÂÊÓÊÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¼ÖÐÍÉÒÉÖÏØ
ÆÊÍ¼ÈÆÊÏÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
¤ÊÍ¼ÏÎÆÎÔÂÑÑÁÎÏØuÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ
ÎÂÌØÌÍÏÇÏÑ½ÒÏØÎu¼ÒÂÒÓÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂuÆÓÉÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÒ½uÂÎÒÉ ÆÎÐÅÉuÊÏØÑÈÏÁuÆu¼ÒÂÒÓÏ×ÐÑÏτεχνητούς
διαδρόμους uÆÈ¿ÎÅÏÍÆÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÓÏÏÔÆÓÉu¼ÎÆÖ ÂÇ½ÎÏÎÓÂÖ®ÎÓÂÂÑÌÆÓ¿×ÐÑÏÈÁÑÕÂ¿ÓÂØ¿ÍÏÊÂ¼ÊÍÂ 
ÐÒÓÆÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÏØuÆÓÉÎÏuÂÍ½ÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÌÂÊÓÉÎÂÎÆu¿ÅÊÒÓÉuÆÓ®ÃÂÒÉ
ÒÓÂØ¿ÍÏÊÂÓu½uÂÓÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¶ÓÒÊÍÏÊ¿Î×®ÑÉÒÓÏÎεργονομικό σχεδιασμόÏÊÆÍ®ÓÆÖÌÂÍÏÁÎÓÂÊÎÂÌÊÎÉÔÏÁÎÌØÌÍÊÌ®ÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾-
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ÏØ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÂØË®ÎÆÊÓÉÅÊÂÅÑÏu½
ÓÏØÖÌÂÊÓÏÎ×Ñ¿ÎÏÂÑÂuÏÎ½ÖÓÏØÖÒÓÏ
ÌÂÓ®ÒÓÉuÂÌÂÊÆÎÓ¼ÍÆÊÃÍ¼ÏØÎ¿ÍÂÓÂ
ÆÌÓÊÔ¼uÆÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
¢ÎÓ¾ÔÆÓÂÒÓÏÎÓÏu¼ÂÓÉÖÆØÑÆ¾ÂÖ ÓÏÓÂË¾ÅÊÓÏØÆÍ®ÓÉÈ¾ÎÆÓÂÊÒÆÆØÔÆ¾ÆÖÈÑÂuu¼Ö ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÉÎÓÂ×Æ¾Â
ÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÓÏØu¼ÒÂÒÓÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂÌÂÊ
ÒÓÉÈÑ½ÈÏÑÉÆÊÍÏÈ½ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
¤ÎÔÂÑÑÁÎÆÓÆÍÏÊ¿ÎÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÎÂÌØÌÍÏÇÏÑ½ÒÏØÎu¼ÒÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ 
ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖu¼ÒÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾Ï¿ÍÏØÖÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÏÖuÆÈ¿ÎÅÏÍÆÖ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÓÏÏÔÆÓÉu¼ÎÆÖÌÂÊuÆÅÆÍÆÂÒÓÊÌ®uÉÎÁuÂÓÂ ×ÕÑ¾Ö¿uÕÖÎÂÌÑÁÃÆÓÆÓÏÎ½ÓÏØÖ®ÈÌÏØÖÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖ
¢ØÓÏ¾Ñ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÏÑÂÓÏ¾Â¿ÓÉÎÆ¾ÒÏÅÏ ÅÊ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÏÆÍ®ÓÉÖ
ÎÂÎÊÐÔÆÊ¿ÓÊÔÂÆ¾ÎÂÊÆØÑ¿ÒÅÆÌÓÏÖÈÊÂ
ÎÂuÊÍ½ÒÆÊÈÊÂÔ¼uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÓÏØÌÂÊÅÆÎ
uÂ¾ÎÆÊÒÆ¼ÎÂÂÑ¿ÒÕÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂ
¯ÂÍÏÊ¿ÎuÊÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ½ÊÅÊÂÊÓÆÑ¿ÓÉÓÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÂÎÓ¾ÔÆÓÂuÆÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÆØÑÆ¾ÂÖ ¿ÏØÓÂÓÂuÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÒÓÉÎ¼ËÏÅÏ

Αλλάζοντας τη θέση
προϊοντικών ομάδων και
επίπλων προβολής
¶ÎÂÂ¿ÓÂÌÁÑÊÂÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂÏØ
¼×ÏØÎÓÂÒÁÈ×ÑÏÎÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂ Æ¾ÎÂÊ
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ÎÂÅÊÂÔ¼ÓÏØÎευέλικτα έπιπλα προβολής²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÎÆÏ×½ÌÂÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÉÖÆÍÂÓÆ¾ÂÖÓÏØÑ¼ÆÊÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÒÂÑu¿ÙÆÊÓÉÎÆuÏÑÊÌ½ÅÏu½ÓÏØ×ÐÑÏØÓÏØ
²ÂuÆÈ®ÍÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÍÊÂÎÊÌÏÁÆuÏÑ¾ÏØÅÆÎÅÊÒÓ®ÙÏØÎÎÂÂÍÍ®ËÏØÎÔ¼ÒÆÊÖ
ÑÏÃÏÍ½Ö¿ÓÂÎÂÑÂÓÉÑÏÁÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØÅÆÎÂÈÏÑ®ÙÏÎÓÂÊÂ¿
ÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö½ÂÎÓ¾ÔÆÓÂ¿ÓÂÎÆÊÔØuÏÁÎÎÂÑÏÃ®ÍÏØÎuÊÂÌÂÊÎÏÓÏu¾Â
ÑÏÇÂÎÐÖ u¿ÎÏÉuÆÓÂÌ¾ÎÉÒÉÓÕÎÌÆÎÓÑÊÌÐÎÆ¾ÍÕÎÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂØÓ¿ÏØÔÂ
Ì®ÎÆÊÓÉÅÊÂÇÏÑ®
ÊÂÎÂuÏÑÏÁuÆÍÏÊ¿ÎÎÂÂÍÍ®ÙÏØuÆ
ÓÊÖÔ¼ÒÆÊÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
¼×ÏØuÆ¼ÊÍÂÏØ¼×ÏØÎÌÂÓÂÒÌÆØÂÒÓÆ¾
uÆÆØ¼ÍÊÌÓÆÖÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¼ÖÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖ
ÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉ ÓÏÙÉÓÏÁuÆÎÏÆ¾ÎÂÊÉ
ÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÉ®ÎÆÒÉÓÕÎÌÊÎ½ÒÆÕÎÒÆÔ¼uÂÓÂÑÏÃÏÍ½ÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂ¿
ÓÏÎ¾ÅÊÏÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ×ÕÑ¾ÖÌÂÎ¼ÎÂ
ÆÊÍ¼ÏÎÌ¿ÒÓÏÖ
²ÂÆØ¼ÍÊÌÓÂ¼ÊÍÂÑÏÃÏÍ½ÖÃÏÉÔÏÁÎ
ÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÏØÌ®ÏÊÏÖÔ¼ÍÆÊÎÂÑØÔu¾ÒÆÊuÆÂÌÑ¾ÃÆÊÂÓÏÁÄÏÖÓÕÎÑÂÇÊÐÎ 
u¼×ÑÊÓÉÎÆÎÂÍÍÂÈ½ÓÕÎÒÉu®ÎÒÆÕÎÌÂÊ
ÓÉÎÂÎ®ÑÓÉÒÉÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÆ®ÈÌÊÒÓÑÂ
Ì®ÊÏÂÍ®ÂÑ¼×ÏØuÆÒÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÉÎÂ¿ÍØÓÉÆÍÆØÔÆÑ¾ÂÌÊÎ½ÒÆÕÎ
¶ÎÂ®ÍÍÏ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ¿ÍÆÏÎ¼ÌÓÉuÂ
Æ¾ÎÂÊÕÖuÏÑÆ¾ÎÂuÆÓÂÌÊÎÉÔÆ¾ÏÍ¿-
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ÌÍÉÑÉÉÆÊÓÆ¾×ÊÂÌÂÓÂÒÌÆØ½uÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÆØÌÏÍ¾Â Í¿ÈÕÓÕÎÆÊÅÊÌÐÎÒØÒÓÉu®ÓÕÎÂÎ®ÑÓÉÒÉÖÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊ

Ιδέες στο merchandising σε
σχέση με τα καταστήματα
λιανικής
¶ÎÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ¿ÓÏØNFSDIBOEJTJOH
Æ¾ÎÂÊÉuÂÙÊÌ½¼ÌÔÆÒÉÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÆ
ÆÂÑÌÆ¾ÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖÏØÌÂÓÂÍÂuÃ®ÎÏØÎÍ½ÑÕÖÓÂÑ®ÇÊÂ Ì®ÓÊÓÏÏÏ¾Ï
Æ¾ÎÂÊÙÕÓÊÌ½ÖÒÉuÂÒ¾ÂÖÈÊÂÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÉÖÐÍÉÒÉÖ¢ØÓ¿ÂÂÊÓÆ¾ÓÂÌÂÓ®ÍÍÉÍÂ¼ÊÍÂÏØuÏÑÏÁÎ
ÎÂÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎ®ÎÓÂÓÏGBDJOHÓÕÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÎÑÏÚÏÎÓÊÌ½
ÌÂÓÂÎÏu½ÒÓÏÎÓÙ¾ÑÏ¤¾ÒÉÖÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÓÏÁÄÏÖÓÕÎuÂÓÊÐÎ uÆÒÏÒÓÂÔuÊÌ®ÒÓÏ u ÒÉuÆÊÐÎÏØÎÅÊÍ®ÒÊÆÖÕÍ½ÒÆÊÖÂ¿ÓÂÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â Ì®ÓÕ Ñ®ÇÊÂ¢ØÓ®uÏÑÏÁÎÎÂ

ąēęčĖĉĎĖĒĐčĎĂęĠēĒė

×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÏÁÎÈÊÂÒÓÏ×ÆØu¼ÎÉÐÍÉÒÉÑÏÚ¿ÎÓÕÎ TUPDLÌÍ
³®Ñ×ÏØÎÑÂÈuÂÓÊÌ®ÏÍÍ®ÒÓÏÊ×Æ¾Â
ÓÕÎÓÆ×ÎÊÌÐÎÐÍÉÒÉÖÏØuÏÑÏÁÎÎÂ
ØÊÏÔÆÓ½ÒÏØÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÂ¿ÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÆØÑÆ¾ÂÖÅÊÂÎÏu½Ö ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÏÊ
ÌÆÎÓÑÊÌ¼ÖÌÂÓÂÒÌÆØ¼Ö È¿ÎÅÏÍÆÖ ÌÂÊÓÂ
TUBOEÏØØÏÒÓÉÑ¾ÙÏØÎÓÊÖÑÏÒÇÏÑ¼Ö
¨ÂÊÂÌÑÊÃÐÖÆÅÐ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÆ¾ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂ¿ÓÊÖuÆÈ®ÍÆÖ
ÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖÍÊÂÎÊÌÏÁÆuÏÑ¾ÏØ
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÏØÒØÎ½ÔÕÖ¼×ÏØuÆ
¼ÎÂuÊÌÑ¿ÓÆÑÏ×ÐÑÏ ÅÆÎuÏÑÏÁuÆÎÂ
¼×ÏØuÆÂÔÑÏÊÒÓÊÌ®ÓÊÖ¾ÅÊÆÖÈ¿ÎÅÏÍÆÖuÆ
¼ÎÂÌÂÓ®ÏÍÁuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂ
ÍÊÂÎÊÌ½Ö
¤¾ÒÉÖ ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏÊÈ¿ÎÅÏÍÆÖÅÆÎ
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁØÄÉÍ¼Ö ÅÉÍÂÅ½®ÎÕÂ¿ÓÏÁÄÏÖÓÕÎuÂÓÊÐÎ ÈÊÂ
ÎÂÆÊÓÑ¼ÏØÎÓÉÎÏÓÊÌ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â
uÆÓÏÎØ¿ÍÏÊÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏØ

°ÓÊÅ½ÏÓÆÌ®ÎÆÊÌ®ÏÊÏÖÂÑ¿ÍÂÂØÓ®ÔÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÒØÎÅØÂÒÓÊÌ®ÌÂÊuÆ®ÍÍÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÈÊÂÓÏu¼ÈÊÒÓÏÓÕÎÂÏÓÆÍÆÒu®ÓÕÎ ×ÉÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÒ½uÂÎÒÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÒÓÏÊ×Æ¾ÏÓÏÏÏ¾ÏÃÏÉÔ®ÆÊÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÎÂeÅÊÂÃ®ÙÆÊkÆÁÌÏÍÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÒ¼ÎÂ×ÐÑÏ

Συμπερράσματα

²¼ÍÏÖØ®Ñ×ÏØÎÌÂÊ®ÍÍÆÖÓÆ×ÎÊÌ¼Ö
ÑÏÃÏÍ½ÖÏØuÏÑÏÁÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
ÎÂØÊÏÔÆÓ½ÒÏØÎÂ¿ÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂ
ÆØÑÆ¾ÂÖÅÊÂÎÏu½Ö ¿ÕÖÏÇÕÓÊÒu¿Ö 
ÉuÏØÒÊÌ½ ÏÊÆØ×®ÑÊÒÓÆÖuØÑÕÅÊ¼Öl
¢ÍÍ®ÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂuÊuÉÔÏÁuÆÓÂ®ÎÓÂ
ÈÊÂÓ¾Ø®Ñ×ÏØÎÌÂÊÆÑÊÏÑÊÒuÏ¾ÓÏØÖ
ÏÏ¾ÏØÖÈÎÕÑ¾ÙÏØÎÏÍÁÌÂÍ®ÏÊÒÁÈ×ÑÏÎÏÊÌÂÓÂÒÌÆØÂÒÓ¼ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ

ÊÒÓÆÁÕ¿uÕÖ¿ÓÊÆÅÐ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÉÓ¿ÎÕÒÉÓÉÖδιαφοροποίησηςÂ¿®ÍÍÂ
ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÐÍÉÒÉÖÂÑ¿uÏÊÕÎ
eÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎk¦
ÒØuÃÏØÍ½ÌÂÊÉÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÓÉÓÂÆ¾ÎÂÊ ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®
ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö ÈÊÂÎÂÆËÉÈ½ÒÆÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÓÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØÑÏÓÆ¾ÎÆÊÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏÊ
ÏÏ¾ÏÊÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÆÊÅÑÏÁÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÒÓÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌ¿ÌÏÊÎ¿
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ĈčĒăĎċĕċ

5

êîóéúé

ĈĎĆùĠĈĚĔēđČ
öøëéôùî ĊĔĈĆĖĄĆĕ
ėČĕēāĉĆĕ
Ok μόλις άλλαξα
τη βιτρίνα !!
ΤΙ;;; Άλλαξες το
στήσιμο που έκανα
το πρωί;!!!
Αλαλούμ...!!!
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ĈčĒăĎċĕċ
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µÑÂÈÆ¿ÒÏÊÂ¿Æu®ÖÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆÓÏÎÏØÒÊÂÒÓÊÌ¿
ÏÑÊÒu¿ÓÉÖÍ¼ËÉÖe°u®ÅÂkÌÂÊ®ÑÂÈÆ¿ÒÏÊÂ¿
Æu®Ö¼×ÏØuÆu®ÔÆÊÎÂÅÏØÍÆÁÏØuÆÏuÂÅÊÌ®
¢¿ÓÏÎΘΑΝΟ ΧΑΤΖΗΓΑΛΑΝΗ,
Αναπληρωτή Γενικό Διευθυντή του δικτύου ADVANCE PHARMACIES SA

ô

ÆÌÊÎÐÎÓÂÖÅÆÎÔÂuÏÑÏÁÒÂÂÑ®ÎÂÆÒÓÊ®ÒÕÒÓÉÍ¼ËÉ
Ïu®ÅÂ
Ομάδα ÍÏÊ¿ÎÆ¾ÎÂÊ «ένα σύνολο ατόμων τα οποία πρέπει να δουλέψουν με αλληλεξάρτηση και με σκοπό
να επιτύχουν έναν στόχο με τον οποίο
όλοι συμφωνούν».
ºÒÂ ×Ñ¿ÎÊÂ ÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÏÁuÂÊ ÒÓÏ
×ÐÑÏÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¼×ÕÒØÎÆÊÅÉÓÏÏÊ½ÒÆÊ¿ÓÊ¿ÍÏÊÔ¼ÍÏØÎÎÂÆÌÂÊÅÆØÓÏÁÎÒÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÉÖÏu®ÅÂÖÔÆÕÑÐÎÓÂÖ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊÃÂÒÊÌ¿ÍÆÏÎ¼ÌÓÉuÂÆÎ¿Ö
ÒÁÈ×ÑÏÎÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÂÍÍ®ÅØÒÓØ×ÐÖ
ÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÇÏÑ¼ÖÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÓÂÆÊÔØuÉÓ®
¨ÁÑÊÂÂÊÓ¾ÂÆ¾ÎÂÊÏeÒØÈÌÆÎÓÑÕÓÊÒu¿Ök
ÓÏØ¾ÅÊÏØÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ É¼ÍÍÆÊÄÉ×Ñ¿ÎÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊÉ¼ÍÍÆÊÄÉÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÖÒÓÊÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ
²Ï®ÑÔÑÏÂØÓ¿ÔÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÎÂÒØÎÆÊÅÉÓÏÏÊ½ÒÆÓÆ¿ÓÊÉÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÉÖ
Ïu®ÅÂÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏeÃÏØÎ¿k ÆÎÐuÆ
ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂ
Ì®ÎÆÓÆÌÂÊÌÂÓÂuÆÑÊÒu¿ÆÑÈÂÒÊÐÎfÌÆÑÅ¾ÙÏÎÓÂÖÑÏÒÕÊÌ¿×Ñ¿ÎÏfÌÂÊÎÂÆÍ¼È×ÆÓÆÌÂÍÁÓÆÑÂÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÆÑÂ
ÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÒÂÖ



Βήμα 1 Καταγράψτε τις
κύριες εργασίες του
Φαρμακείου σας
ÊÂuÊÂÍ½ÑÉÌÂÓÂÈÑÂÇ½
Â ¨ÂÓÂÈÑ®ÄÓÆÓÏÓÊÌ®ÎÆÓÆÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂ¿ÓÏ®ÎÏÊÈuÂ¼ÕÖÓÏÌÍÆ¾ÒÊuÏ
ÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÎÂÌÏÍÏØÔ½ÒÓÆÌÂÊuÊÂÕÑÊÂ¾ÂÌÂÓÂÈÑÂÇ½ ×
ÓÊÌ®ÎÕ¿ÓÂÎÂÎÏ¾ÈÕ ¿ÓÆÅ¾ÎÕÂ-

ÑÂÈÈÆÍ¾Â ÌÍ 
Ã ¨ÂÓÂÈÑ®ÄÓÆÓÏÐÖ×ÆÊÑ¾ÙÆÒÓÆÌ®ÔÆ
ÆÑÈÂÒ¾Â ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖ ×ÕÖÈ¾ÎÆÓÂÊÏ¼ÍÆÈ×ÏÖÒØÎÓÂÈÐÎ ÕÖÈ¾ÎÏÎÓÂÊÏÊÂÑÂÍÂÃ¼Ö ÕÖÆÍ¼È×ÏÎÓÂÊÓÂÍÉËÊÑ¿ÔÆÒuÂÌÍ
ØÎÅØ®ÙÏÎÓÂÖÓÊÖÅÁÏÂØÓ¼ÖÌÂÓÂÈÑÂÇ¼Ö
ÔÂ¼×ÆÓÆuÊÂÍ½ÑÉÂÆÊÌ¿ÎÊÒÉÓÕÎÍÆÊÓÏØÑÈÊÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ



Βήμα 2 Αναζητείστε τα
ταλέντα του κάθε
συνεργάτη σας



Βήμα 3 Προσδιορίστε τον
ρόλο κάθε μέλους
της ομάδας, δίνοντας
αρμοδιότητες με
γραπτή και πλήρη
περιγραφή σε
μια συνάντηση
αξιολόγησης μαζί του
¸ÑÔÆÍÏÊ¿ÎÉÐÑÂÎÂeÒØÎÔ¼ÒÆÓÆkÓÂ
ÅÁÏÂÑÂ®ÎÕÃ½uÂÓÂ¢ÇÏÁ¼×ÆÓÆÌÂÓÂÈÑ®ÄÆÊÓÊÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ËÆÌÊÎ½ÒÓÆÎÂÓÊÖuÏÊÑ®ÙÆÓÆÒÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÏeÓÂÍ¼ÎÓÏk
ÓÏØÖ©ÊÂÑÏÒÕÊÌ½ÆÊÍÏÈ½ÔÂ½ÓÂÎÉ
ÂÎ®ÔÆÒÉÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎÏØÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊ
uÆÓÏÎ¼ÍÆÈ×ÏÌÂÊÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÒØÎÓÂÈÐÎÒÓÂÊÏÏÑÈÂÎÕÓÊÌ®u¼ÍÉÓÉÖÏu®ÅÂÖ ÆÎÐÒÓÂÊÏÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂÌ®ÉÂÎ®ÔÆÒÉÒÆÓÏuÆ¾ÖÐÍÉÒÉÖÌÂÊÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ

ΣΗΜΕ
ΕΙΑ ΠΡΟΣΟΧΗΣ
για πετυ
πετυχημένη
υχημένη ανάθεση

ÆuÊÂÏu®ÅÂuÏÑÆ¾ÎÂÒØÎÂÎÓ®ÆÊÌÂÎÆ¾Ö
ÏÍÍÐÎÆÊÅÐÎÂÎÔÑÐÏØÖuÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ® ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÓÑ¿Ï
ÒÌ¼ÄÉÖ ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÓÑ¿ÏÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ¦ÆÊÓØ×¾ÂuÊÂÖÓ¼ÓÏÊÂÖÏÍØÒØÍÍÆÌÓÊÌ½ÖÏu®ÅÂÖÆ¾ÎÂÊÎÂÂÎÂÌÂÍÁÄÆÓÆ
ÕÖuÏÑÆ¾ÏÌÂÔ¼ÎÂÖÂ¿ÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖÎÂÒØÎÆÊÒÇ¼ÑÆÊÒÓÏØÖÌÏÊÎÏÁÖ
ÒÓ¿×ÏØÖÏØ¼×ÆÓÆÔ¼ÒÆÊ
ÊÂÎÂÂÎÂÌÂÍÁÄÆÓÆÓÂÓÂÍ¼ÎÓÂÓÏØ
Ì®ÔÆÒØÎÆÑÈ®ÓÉÒÂÖÅÆÎ¼×ÆÓÆÂÑ®
ÎÂÒØÙÉÓ½ÒÆÓÆuÂÙ¾ÓÏØÌÂÊÎÂÓÏÎÂÑÂÓÉÑ½ÒÆÓÆÒÓÏÎÓÑ¿ÏÅÏØÍÆ¾ÂÖÓÏØ
£ÂÒÊÌ¼ÖÑÏÛÏÔ¼ÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊÎÂÂÏÅÆ×ÓÆ¾ÓÆÓÉÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØÌÂÔÆÎ¿Ö
ÌÂÊÎÂuÉÎÆÈÌÍÕÃÊÒÓÆ¾ÓÆÒÓÏÓÊ¼ÌÂÎÆ¼ÕÖÓÐÑÂ
¤ÊÑ¿ÒÔÆÓÂ ÈÎÕÑ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎÑÏÒÕÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØÌ®ÔÆÒØÎÆÑÈ®ÓÉÒÂÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÃÑÆ¾ÓÆÌÂÊÓÑ¿ÏØÖÎÂÓÏÎÂÑÂÌÊÎ½ÒÆÓÆ¨®ÔÆÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÖÂÑÂÌÊÎÆ¾ÓÂÊuÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÓÑ¿ÏÌÂÊÍ¼ÏÎÒÓÉÒÁÈ×ÑÏÎÉÃÊÃÍÊÏÈÑÂÇ¾Â¼×ÆÊÌØÑÊÂÑ×½ÒÆÊÕÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÆÑÉuÏÑÇ½ÂÑÂÌ¾ÎÉÒÉÖÉeÑÏÒÕÊÌ½ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉk

Τα ΟΦΕΛΗ του καθορισμού θέσεων
εργασίας και αρμοδιοτήτων είναι πολλαπλά:
i ° Ì®ÔÆ ÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÖ Â¿ ÂÍ¿Ö
Ø®ÍÍÉÍÏÖuÆÓÂÓÑ¼ÆÓÂÊÒÆÒØÎÆÑÈ®ÓÉ ÂÇÏÁ¼×ÆÊÒÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØÓÉÎÆØÔÁÎÉÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÓØËÉu¾ÂÖ½ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÕÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊ
ØÉÑÆÒÊÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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i ©ÆÓÉÎÌÂÔÊ¼ÑÕÒÉÆÎ¿ÖÒØÒÓ½uÂÓÏÖCPOVT ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖuÏÑÆ¾
ÎÂÆÊÃÑÂÃÆÁÆÊÓÉÎÑÏÒ®ÔÆÊÂÏØ
Ì®ÎÆÊÏÌ®ÔÆØ®ÍÍÉÍÏÖÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖÈÊÂÓÉÎÏÏ¾Â
Æ¾ÎÂÊØÆÁÔØÎÏÖ
i ¢ÎÂÃÂÔu¾ÙÆÓÂÊÉÔ¼ÒÉÓÏØÌ®ÔÆÆÑÈÂÙÏu¼ÎÏØÌÂÊÓÏØÅ¾ÎÆÓÂÊÉÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÂÎÂÓÁËÆÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¼ÖÊÌÂÎ¿ÓÉÓÆÖ
i °Ì®ÔÆØ®ÍÍÉÍÏÖÈÎÕÑ¾ÙÆÊÂÌÑÊÃÐÖ
ÓÏÓÊÌ®ÎÆÊÌÂÊÈÊÂÓ¾Æ¾ÎÂÊØÆÁÔØÎÏÖ
¢ØÓ¿ÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊeÍÏÈÏÅÏÓÆ¾ku¿ÎÏ
ÈÊÂÓÂÔ¼uÂÓÂÏØÆ¾ÎÂÊØÆÁÔØÎÏÖ
ÂÍÍ®ÌÂÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÈÎÕÑ¾ÙÆÊ
ÏÁÎÂÂÏÅÐÒÆÊÆØÔÁÎÆÖÈÊÂ¼ÎÂ
Í®ÔÏÖÏØuÏÑÆ¾ÎÂÒØuÃÆ¾
i ©ÆÊÐÎÆÓÂÊÏÇ¿ÑÓÏÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
i ÆÑÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÏØ
ÑÏÌÁÓÏØÎÌÂÓ®ÓÉÎÂÏØÒ¾ÂÓÏØ



Βήμα 4 Εκπαίδευση για
βελτιστοποίηση κάθε
ρόλου
¢ÇÏÁÑÏÒÅÊÏÑ¾ÒÏØuÆÓÏÑ¿ÍÏÓÏØÌÂÔÆÎ¿ÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
ËÆÌÊÎ½ÒÏØuÆÎÂÓÏØÂÑ¼×ÏØuÆ¿ÍÂÆÌÆ¾ÎÂÓÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÏØÔÂÓÏØÃÆÍÓÊÐÒÏØÎ
ÓÉÅÏØÍÆÊ®ÓÏØÑÕÓÂÑ×ÊÌ¿ÆÑÈÂÍÆ¾Ï
ÂÏÓÆÍÆ¾ÉÆÌÂ¾ÅÆØÒÉ
°ÊÒÁÈ×ÑÏÎÆÖÂÎ®ÈÌÆÖÐÍÉÒÉÖÂÂÊÓÏÁÎÂ¿ÓÏØÖÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏØÖÎÂÂÎÂÍÂuÃ®ÎÏØÎQSPKFDUTÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÎÆÏ×½
ÌÂÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÌÏÊÎÏÁÒÓÂÏÏ¾ÂÌÂÍÏÁÎÓÂÊÎÂÒØÎÆÑÈÂÒÓÏÁÎ¿ÍÏÊuÂÙ¾ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÆÊÓÁ×ÏØÎÓÏÌÂÍÁÓÆÑÏÅØÎÂÓ¿ÎÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ
¶ÓÒÊÉÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÔÂÑ¼ÆÊÎÂÌÂÍÁÓÆÊÅÁÏÓÏuÆ¾Ö
α. Ο πρώτος τομέαςÂÇÏÑ®Ô¼uÂÓÂÏØ
¼×ÏØÎÎÂÌ®ÎÏØÎuÆÓÊÖÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊ
ÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÏØ¼×ÆÊÂÎÂÍ®ÃÆÊÏÌÂÔ¼ÎÂÖÌÂÊÆ¾ÎÂÊÌØÑ¾ÕÖÂÓÏuÊÌ½ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉ
¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÏØÅÂ¾ÏÎÂÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾
¼ÎÂÆÓ½ÒÊÏÑ¿ÈÑÂuuÂÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÖÏØ
ÎÂÒØÎÅØ®ÙÆÊÌÂÊÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÒÆÔ¼uÂÓÂÏÑÈ®ÎÕÒÉÖÌÂÊÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖÌÏÊÎÏÁ
ÌÂÊÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÒÓÏÑÏÚPÎÓÊÌ¿uÆ¾ÈuÂ
ÊÂÓÉÎÑÐÓÉuÏÑÇ½ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÖuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÂÆØÔØÎÔÆ¾ÓÆÒÆÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÆÖ
ÆÓÂÊÑ¾ÆÖ ÆÎÐÈÊÂÓÉÎÑÏÚPÎÓÊÌ½ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉuÉÅÊÒÓ®ÒÓÆÎÂÙÉÓ½ÒÓÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂ
ÓÕÎÆÓÂÊÑÊÐÎÑÏuÉÔÆØÓÐÎÓÏØ×ÐÑÏØ
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ĈčĒăĎċĕċ

β. Ο δεύτερος τομέαςÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÖÂÇÏÑ®ÌØÑ¾ÕÖÊÏÆÏ×ÊÂÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖ ×
ÂÎÓÉÍÊÂÌ® ÂÅØÎ®ÓÊÒuÂ ÌÑØÏÍ¿ÈÉuÂ ÓÑÊ×¿ÓÕÒÉÌÍ ¦ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÂØÓ½È¾ÎÆÓÂÊÒÆ¿ÍÉÓÉÎÏu®ÅÂ
¨ÁÑÊÏÖÒÌÏ¿ÖÂØÓÐÎÓÕÎÆÌÂÊÅÆÁÒÆÕÎÆ¾ÎÂÊÉÏÍÊÌ½Ì®ÍØÄÉÓÉÖÂÎ®ÈÌÉÖ
ÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÌÂÊu¼ÒÂÂ¿ÂØÓ½ÎÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂÌÂÔÏÑÊÒÓÆ¾ÏÓÑ¿ÏÖ
uÆÓÏÎÏÏ¾ÏÔÂÒØuÃ®ÍÆÊÏÌ®ÔÆÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÖÂÎ®ÍÏÈÂÓÏÎÓÏu¼ÂÓÏØÉÍÂÅ½ÕÖÔÂÆÊÓÆØ×ÔÆ¾ÉÌÂÍÁÓÆÑÉÒØÎÅØÂÒÓÊÌ½ÐÍÉÒÉ



Βήμα 5 Παρακολούθηση,
έλεγχος και
διορθωτικές
κινήσεις
¦ÆÊÓØ×¾Â¿ÍÕÎÓÕÎÂÑÂ®ÎÕÃÉu®ÓÕÎÆËÂÑÓ®ÓÂÊÌÂÓ®Ã®ÒÉÂ¿ÓÊÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÖÌÂÊÆÍ¼È×ÏØ
ÏØÔÂÔÆÒ¾ÒÆÓÆÊÂÎÂÈ¾ÎÆÊÂØÓ¿ÔÂ
Ñ¼ÆÊÌÂÓÂÑ×®ÖÎÂÏÑ¾ÒÆÓÆÂÎ®Ô¼ÒÉ
Ì®ÏÊÂ,1*T ,FZ1FSGPSNBODF*OEJDBUPST ÅÉÍÂÅ½Ì®ÏÊÏØÖÅÆ¾ÌÓÆÖÂ¿ÅÏÒÉÖ¢ØÓÏ¾uÏÑÆ¾ÎÂ¼×ÏØÎÎÂÌ®ÎÏØÎ
uÆÓÏÎÓÙ¾ÑÏÕÍ½ÒÆÕÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ 
uÆÓÏÎ¿ÈÌÏÕÍ½ÒÆÕÎuÊÂÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ
ÌÂÊuÆ®ÍÍÂÔ¼uÂÓÂÏØÆÒÆ¾ÖÔÆÕÑÆ¾ÓÆÃÂÒÊÌ®ÌÑÊÓ½ÑÊÂÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ£ÂÒÊÌ¿Æ¾ÎÂÊÓÂ,1*T
ÂØÓ®ÎÂ¼×ÏØÎÆÊÌÏÊÎÕÎÉÔÆ¾ÒÓÏÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÂ¿ÓÉÎÑÐÓÉÒÓÊÈu½
ÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÒÆÓÂÌÓÊÌ®ÅÊÂÒÓ½uÂÓÂ¼ÍÆÈ×ÏÖÓÉÖÂ¿ÅÏÒÉÖÓÏØÌ®ÔÆÆÑÈÂÙÏu¼ÎÏØÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÖ
ÒØÎÏÍÊÌ½ÖÏu®ÅÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ°
¼ÍÆÈ×ÏÖÔÂÈ¾ÎÆÓÂÊu¼ÒÕÑÏÒÕÊÌÐÎ
ÑÂÎÓÆÃÏÁuÆÌ®ÔÆÒØÎÆÑÈ®ÓÉÒÂÖ ÆÎÐ
ÔÂÅÊÏÑÈÂÎÐÎÆÓÆÌÂÊÏuÂÅÊÌ®NFFUJOH
ÒÓÂÏÏ¾ÂÔÂÂÎÂÍÁÆÓÆÓÉÎÏÑÆ¾ÂÌÂÊÓÂ
Ô¼ÍÕÓÏØªÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ ÆËÆÓ®ÙÏÎÓÂÖ
ÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÌ®ÔÆØÂÍÍ½ÍÏØÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ
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ΘΗΜΕ
ΘΗ
ΜΕΡ
ΜΕ
Ρ

²¼ÍÏÖ uÉÅÊÒÓ®ÒÆÓÆÎÂÌ®ÎÆÓÆÂÍÍÂÈ¼Ö
¿ÏØÅÊÂÊÒÓÐÒÆÓÆ¿ÓÊØ®Ñ×ÆÊÑ¿ÃÍÉuÂ¢ÍÍÂÈ¼ÖuÏÑÏÁÎÎÂÈ¾ÎÏØÎÓ¿ÒÏ
ÒÓÏÎÌÂÔÏÑÊÒu¿ÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎ ¿ÒÏÌÂÊ
ÒÓÉÎÂÍÍÂÈ½ÓÏØ¾ÅÊÏØÓÏØÑÏÒÐÏØ
ÊÏÑÔÕÓÊÌ¼ÖÌÊÎ½ÒÆÊÖÆÊÃ®ÍÍÆÓÂÊÎÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊÌÂÊu®ÍÊÒÓÂ®uÆÒÂ ÂÇÏÁÓØ×¿Î
ÅÊÂÊÐÎÊÒÉÆÎ¿ÖÑÏÃÍ½uÂÓÏÖÆÉÑÆ®ÙÆÊÂÑÎÉÓÊÌ®ÓÉÎÂ¿ÅÏÒÉÓÉÖÏu®ÅÂÖ 
ÂÍÍ®®ÎÕÂ¿¿ÍÂÆÉÑÆ®ÙÆÊÂÑÎÉÓÊÌ®
¿ÒÏØÖÂÒÌÏÁÎÆÊÓØ×Éu¼ÎÂÓÂÌÂÔ½ÌÏÎÓÂÓÏØÖ©®ÍÊÒÓÂ ÔÂuÏÑÏÁÒÂÓÆÒÓÉÎ
ÂÑ×ÊÌ½ÏuÂÅÊÌ½ÒØÎ®ÎÓÉÒÉÎÂËÆÌÂÔÂÑ¾ÒÆÓÆ¿ÓÊÏÊÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÏÊÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖuÏÑÆ¾ÎÂÂÍÍ®ËÏØÎ ÆÎÐÆ¾ÎÂÊ
ÌÂÍ½ÊÅ¼ÂÎÂÓÏØÖÆÎÔÂÑÑÁÎÆÓÆÎÂÒÂÖ
Ì®ÎÏØÎÒ×ÆÓÊÌ¼ÖÑÏÓ®ÒÆÊÖ

Είναι εφαρμόσιμα όλα αυτά;
ÏÍÍÏ¾ÔÂÑÏÓÑ¼ËÏØÎÎÂÏØÎ¿ÓÊ¿ÍÂ
ÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÔÆÕÑ¾ÂºÓÊÆ¾ÎÂÊÂÎÆÇ®ÑuÏÒÓÂ
ÒÓÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊu¿ÎÏÅÁÏ®ÓÏuÂ ¿ÏØ¿ÍÏÊÓÂÌ®ÎÏØÎ
¿ÍÂ ÌÂÊÏØÍ¿ÈÕ¿ÈÌÏØÆÑÈÂÒ¾ÂÖÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÆ¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂÒu¼ÎÏÊÎÂÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÆÈÌÍÕÃÊÒu¼ÎÏÊ¾ÒÕÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏ
ºuÕÖÂÌÑÊÃÐÖÂØÓ®ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÏØ¼×ÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂÎ®ÈÌÉÓÊÖ
ÂÑÂ®ÎÕÌÂÓÆØÔÁÎÒÆÊÖÑÏÌÆÊu¼ÎÏØ
i ¯ÂÂÎÂÓÁËÏØÎÆÑÂÊÓ¼ÑÕÌÂÊ®ÍÍÆÖ
ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÍÉÎÂØÓ½ÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
i ¯Â¼×ÏØÎÒÂÇ½ÆÊÌ¿ÎÂÈÊÂÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÎÂÆËÆÓ®ÒÏØÎÓÉÎ
ÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÑ¿ÒÍÉÄÉÖÆÎ¿ÖÂÌ¿uÂ
ØÂÍÍ½ÍÏØÈÊÂÎÂÓÊÖÌÂÍÁÄÏØÎ
ÊÂÓÏÓ¼ÍÏÖÔÂ½ÔÆÍÂÎÂÓÏÎ¾ÒÕ¿ÓÊÉ
ÂÎÂÃÏÍ½ÌÂÔÏÑÊÒuÏÁÔ¼ÒÆÕÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ
Í¿ÈÕ×Ñ¿ÎÏØ ½Í¿ÈÕ¼ÍÍÆÊÄÉÖÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÖÒÓÊÖÊÌÂÎ¿ÓÉÓÆÖÓÕÎØÂÍÍ½ÍÕÎ 
¼×ÆÊÕÖÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂ
ÃØÔ¾ÙÆÓÂÊ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÓÏÎÂÓÂ
Ì®ÎÆÊ¿ÍÂu¿ÎÏÖÓÏØÌÂÊÌÂÓÆ¼ÌÓÂÒÉ
ÎÂÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÎÏÑÆ¾ÂÂÎ®ÓØËÉÖÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÓÏØ

Α ΠΡ
ΠΡΕΠ
ΕΠΕΙ
ΕΠ
ΕΙ::
ΕΙ

¤  § ´ ¤ § ± ¦ © ¢ ² § ¨ ° ² ¦ ²¢

Ĉčąęĉăēčĕċ

óĎďĔā
üéøóéñìðé
éĉĘđĆĄĊĕďĆĎĆėēĠ

Mini Market

ΚΕΙΟ
Πώς πάνε
οι δουλειές;

Εεε...
Δύσκολα
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£ÑÊÒÌ¿uÆÎÂ ÒÆ ÏÍÁ ÌÑ¾ÒÊuÉ ÏÊÌÏÎÏuÊÌ½
ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÏÍÍ®uÊÌÑ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂØÏÇ¼ÑÏØÎ
°ÊÊÅÊÏÌÓ½ÓÆÖÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÈÕÎ¾ÙÏÎÓÂÊÎÂ
ÆÊÃÊÐÒÏØÎ
¢Î®ÍØÒÉÓÕÎÂÅØÎÂuÊÐÎÂÍÍ®ÌÂÊÓÕÎÅØÎÂÓÐÎ
ÒÉuÆ¾ÕÎÂØÓÐÎÓÕÎuÊÌÑÐÎÏÊÌÏÎÏuÊÌÐÎÅÏuÐÎ

¢¿ÓÉÎΠΕΝΝΥ ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ 
Φαρμακοποιό, με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας

ö

ÏÍÍ®uÊÌÑ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÅØÒÌÏÍÆÁÏÎÓÂÊ ÎÂ ÒÓÂÔÏÁÎ
ÒÓÉÎÂÈÏÑ®¿ÕÖÌÂÊÒ×ÆÅ¿ÎÓÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
°ÊÍ¿ÈÏÊÈÎÕÒÓÏ¾°ÊÆÑÊÏÑÊÒÓÊÌ¼ÖÏÍÊÓÊÌ¼ÖÒÓÏ×ÐÑÏÓÉÖØÈÆ¾ÂÖuÆÒÓ¿×ÏÓÉ
ÒØÑÑ¾ÌÎÕÒÉÓÕÎØÈÆÊÏÎÏuÊÌÐÎÅÂÂÎÐÎÌÂÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÏÆÑÊÏÑÊÒu¿Ö
ÓÕÎÅÂÂÎÐÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÆÑ¾ÔÂÍÄÉÖ ¼ÇÆÑÂÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÕÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ½uÏÎ®ÅÂÒÆÔ¼ÒÉÎÂÂÍÆÁÆÊÈÊÂÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓ®ÓÏØ¤ÊÍ¼ÏÎ ÉÒØÎÓÑÊÓÊÌ½
uÆ¾ÕÒÉÓÏØÅÊÂÔ¼ÒÊuÏØÆÊÒÏÅ½uÂÓÏÖÒÓÏ
u¼ÒÏÆÍÍÉÎÊÌ¿ÎÏÊÌÏÌØÑÊ¿¼ÌÂÎÆÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÇÆÊÅÕÍ¿ÒÆÌ®ÔÆÒØÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½ÓÏØÆÂÇ½ÌÂÊÂÂÊÓÉÓÊÌ¿ÂÑ®ÍÍÉÍÂ
¦uÆ¾ÕÒÉÍÏÊ¿ÎÂ¿ÓÏÎÓÙ¾ÑÏÓÏØÇÂÑu®ÌÏØØ¿ÓÊÖÂÑÏÁÒÆÖÒØÎÔ½ÌÆÖÅÆÎ
uÏÑÆ¾ÎÂÂÎÓÊÒÓÂÔuÊÒÓÆ¾uÆÂÁËÉÒÉÓÕÎ
ÕÍ½ÒÆÕÎÒÓÂÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ ÓÕÎÏÏ¾ÕÎÉÂË¾ÂËÆÆÑÎ®ÒØ×Î®ÓÉÎÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÅÁÎÂuÉÓÏØu¼ÒÏØ
ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÆÍ®ÓÉÆÎ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
°uÊÌÑ¿ÖÓÏØÖÅÆÓÙ¾ÑÏÖÒÆÂØÓ½ÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÅÆÎÓÏØÖÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÍÂuÃ®ÎÏØÎ
uÆÈ®ÍÆÖÆÌÓÐÒÆÊÖÂ¿ÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÌÂÊ
ÒØÎÆÐÖÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¼ÖÓÊu¼ÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÈÊÂÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÖ ØÎÆÐÖÓÏÌÂÔÂÑ¿ÓÏØÖÌ¼ÑÅÏÖ¼ÇÓÆÊÒÆÂ¿ÍØÓÆÖÓÊu¼Ö

¢ØÓ¼ÖÏÊuÊÌÑ¼ÖÅÏu¼ÖÏØÂÏÓÆÍÏÁÎÓÏ
ÆÑ¾ÏØÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÓÂuÆÈ®ÍÂÂÒÓÊÌ®Ì¼ÎÓÑÂ ÒØÎ½ÔÕÖuÆÓÏÎÊÅÊÏÌÓ½ÓÉÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÎÂ
ÆÑÈ®ÙÆÓÂÊu¿ÎÏÖÓÏØ ×ÕÑ¾ÖØ®ÍÍÉÍÏ 
ÅØÒÌÏÍÆÁÏÎÓÂÊÏÍÁ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÆÇ¿ÒÏÎ
¼×ÏØÎuÆÈ®ÍÂÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ®¼ËÏÅÂ ÌØÑ¾ÕÖÆÎÏ¾ÌÊÏ ÌÂÊÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆØÏÃÂÔuÊÒu¼ÎÆÖÆÑÊÏ×¼Ö¿ÏØÏÌ¿ÒuÏÖÅÆÎ¼×ÆÊ
ÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½®ÎÆÒÉÈÊÂÂÈÏÑ¼ÖÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
¢¿ÓÉÎ®ÍÍÉÉÂÎÂÌÁÌÍÕÒÉÓÕÎÂÏÔÆu®ÓÕÎÓÏØÖÆ¾ÎÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÒÆ×Ñ¿ÎÏÒÆÒÁÈÌÑÊÒÉuÆÓÂÏÍÁÌÆÎÓÑÊÌ®ÌÂÊ
uÆÈ®ÍÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â uÆÒØÎ¼ÆÊÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÌÆÇ®ÍÂÊÏÌ¾ÎÉÒÉÖÎÂÆ¾ÎÂÊÅÆÒuÆØu¼ÎÏÒÆÃÑÂÅØÌ¾ÎÉÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ

Ποια μέτρα λοιπόν πρέπει να
ληφθούν;
Ποιες λύσεις υπάρχουν;
Μείωση εξόδων
¢¿ÓÉÒÓÊÈu½ÍÏÊ¿ÎÏØÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÂÁËÉÒÉÖÓÏØÓÙ¾ÑÏØÌÂÊÓÕÎÆÒ¿ÅÕÎ
Æ¾ÎÂÊÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÉ Æ¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂ¾ÏÎÂ
uÆÊÕÔÏÁÎÓÂÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ®¼ËÏÅÂÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ²ÏÆÎÏ¾ÌÊÏÆ¾ÎÂÊÓÏÊÏÒÉuÂÎÓÊÌ¿®ÈÊÏ¼ËÏÅÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊ
ÒÓÉÎÆÑ¾ÏÅÏÓÉÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÌÑ¾ÒÉÖ
ÏØÅÊÂÎÁÏØuÆÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÂÎÂÅÊ-

ÂÑÂÈuÂÓÆÁÆÓÂÊuÆÓÏÎÆÌuÊÒÔÕÓ½ ÌÂÔÐÖÏÊuÊÒÔÕÓÊÌ¼ÖÂË¾ÆÖÓÕÎÂÌÊÎ½ÓÕÎ
¼ÇÓÏØÎÒØÎÆ×ÐÖµÍÍÂ®ÈÊÂ¼ËÏÅÂ
¿ÕÖÓÏÒÓÂÔÆÑ¿ÓÉÍ¼ÇÕÎÏ ÉÒÁÎÅÆÒÉ
JOUFSOFUÌÂÊÓÏÉÍÆÌÓÑÊÌ¿ÑÆÁuÂÔÂÑ¼ÆÊÌÂÊÂØÓ®ÎÂÆÑÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊ ÂÎÂÙÉÓÐÎÓÂÖÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÑÏÒÇÏÑ®uÆÓÂËÁÓÕÎ
ÅÊÂÇ¿ÑÕÎÂÑ¿×ÕÎ°ÊÅÂ®ÎÆÖÈÊÂÓÂ
ÅÊ®ÇÏÑÂÂÎÂÍÐÒÊuÂÆ¾ÅÉÈÑÂÇÆ¾ÏØÌÂÊ
ÓÂØÍÊÌ®ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÆ¾ÒÉÖÒØÈÌÑÂÓÉu¼ÎÆÖÂÑ®ÍÍÉÍÂ
ÓÏÌ¿ÒÓÏÖuÉ×ÂÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÖÔÂÑ¼ÆÊ
ÎÂÆÑÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊÒÓÏÆÍ®×ÊÒÓÏ ÆÎÅÆ×Ïu¼ÎÕÖÆÌuÆÓÂÍÍÆØ¿uÆÎÏÊÅÊ®ÇÏÑÆÖÂÑÏ×¼ÖÆÓÂÊÑÆÊÐÎÏØÂÎÂÙÉÓÏÁÎÒÓÂÓÊÒÓÊÌ®
ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÕÍ½ÒÆÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÌÂÊ
ÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ½ÂÌ¿uÉÌÂÊÇÂÑuÂÌÂÏÔÉÌÐÎÏØÓÏ×ÏÑÉÈÏÁÎÅÕÑÆ®ÎÒÓÏÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊ¿ÓÏØÖ
ÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÏØÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÂÒ×ÏÍÆ¾Ø®ÍÍÉÍÏÆ¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂ¾ÏÎÂÅÊÆÑÆØÎÉÔÆ¾ÓÏÆÎÅÆ×¿uÆÎÏÎÂuÏÊÑÂÒÓÏÁÎ
ÓÏÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏuÆÌ®ÏÊÏ®ÍÍÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÖ¾ÅÊÂÖÆÑÊÏ×½Ö ÐÒÓÆÓÂ¼ËÏÅÂ
ÓÏØÖÎÂÆÑÊÏÑÊÒÓÏÁÎÒÆ¼ÎÂÎQBSUUJNF
uÊÒÔÕÓ¿¦×ÆÊÑ¿ÓÆÑÉÇØÒÊÌ®ÆÑ¾ÓÕÒÉÆ¾ÎÂÊÉÂÏ×ÐÑÉÒÉÓÏØØÂÍÍ½ÍÏØ
¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿Æ¾ÒÉÖÎÂ¼×ÏØuÆ¼ÎÂÎÌÂÍ¿ÍÏÈÊÒÓ½ ÏÏÏ¾ÏÖÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÉÎÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÌÂÊÓÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÖuÂÖÌÂÊÎÂuÂÖ
ÂÎÂÍÁÆÊÓÏØÖÏÊÌÏÎÏuÊÌÏÁÖÅÆ¾ÌÓÆÖÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÂÖ
Αγορές
ÊÂÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖuÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÒÓÊ®ÒÏØuÆÒÆÍ¾ÈÏØÖÌÂÊÂËÊ¿ÊÒÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÑÏuÉÔÆØÓ¼Ö°ÌÁÑÊÏÖÑÏuÉÔÆØÓ½ÖÆÎ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÉÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÉ¤¾ÎÂÊÑÏÓÊu¿ÓÆÑÏÍÏÊ¿Î
ÎÂÆ¾uÂÒÓÆÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌÏ¾ÆÍ®ÓÆÖuÊÂÖ
ÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÉÖÌÂÊÎÂÅÊÂÑÂÈuÂÓÆØ¿uÂÒÓÆÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÅØÎÂÓ½uÆÓÂ×Æ¾ÑÊÒÉ¿ÒÏÂÇÏÑ®ÓÊÖÆÌÓÐÒÆÊÖÌÂÊÓÊÖÊÒÓÐÒÆÊÖÏØuÏÑÏÁuÆÎÂÍ®ÃÏØuÆ ÆÎÐ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÎÂÅÊÆÌÅÊÌÏÁuÆÓÉu¼ÈÊÒÓÉ
ÅØÎÂÓ½Ì®ÍØÄÉÒÓÂÆÍÍÆÊÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ ÂÑ®ÎÂÅÊÂÒ®uÆÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖuÂÖÒÆ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂÏÔ½ÌÆÖuÆÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÉÅ¼ÒuÆØÒÉÈÊÂÌ®ÍØÄÉÓÕÎÂÎÂÈÌÐÎ
uÂÖ Ó¿ÒÏÒÆÆuÏÑÆÁuÂÓÂ¿ÒÏÌÂÊÒÆ
ÓÑ¿ÏØÖÂÏÍÉÑÕu½ÖÂØÓÐÎ ×ÆÓÊÌ®
uÆÓÂÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂÆÇ¿ÒÏÎ¼×ÏØuÆÅÊ-
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ÆÑÆØÎ½ÒÆÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÅÁÎÂuÉÓÏØÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØuÂÖ 
uÏÑÏÁuÆÎÂÆÒÓÊ®ÒÏØuÆÒÆÍ¾ÈÏØÖÏÊÏÓÊÌÏÁÖÌÕÅÊÌÏÁÖÌÂÊÎÂÑÏÈÑÂuuÂÓ¾ÙÏØuÆÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖuÂÖÂÆØÔÆ¾ÂÖÂ¿ÓÊÖ
ÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ ÅÊÆÌÅÊÌÐÎÓÂÖÂÇÆÎ¿ÖuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÆÌÓÐÒÆÊÖÂÇÆÓ¼ÑÏØÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ¿ØÍÊÌ¿ ¼ÎÓØÂ ÅÆ¾ÈuÂÓÂ ÌÂÊ®ÍÍÂ
u¼ÒÂÑÏÐÔÉÒÉÖÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎ ×
ÂÑÏ×½ÒÓÏ×ÐÑÏuÂÖÅÊÂÊÓÏÍ¿ÈÏØ ½ÂÊÒÔÉÓÊÌÏÁ 
ºÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÏÎÓÑ¿ÏÍÉÑÕu½Ö ÂÑ®
ÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÉ¾ÒÓÕÒÉÆ¾ÎÂÊÆÊÔØuÉÓ½ Æ¾ÎÂÊÑÏÓÊu¿ÓÆÑÏÎÂÆÊÍ¼ÈÏØuÆÓÉÎ
ÍÉÑÕu½ÓÏÊÖuÆÓÑÉÓÏ¾Ö ¼ÓÒÊÐÒÓÆÂÇÆÎ¿ÖÎÂuÉËÆÇÆÁÈÏØuÆÂ¿ÓÊÖÑÂÈuÂÓÊÌ¼ÖuÂÖÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖ ÂÇÆÓ¼ÑÏØÎÂuÉ
ÅÊÂÌÊÎÅØÎÆÁÏØuÆÓÉÎÊÒÓÏÍÉÓÊÌ½uÂÖ
ÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂ ØÏÈÑ®ÇÏÎÓÂÖÂÌÂÓ®Ò×ÆÓÂ
ÂËÊ¿ÈÑÂÇÂ
ÑÏÒÏ×½ÍÏÊ¿ÎÒÓÉÎÆÊÍÏÈ½ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÌÂÊÒÓÏ×Ñ¿ÎÏÂÏÍÉÑÕu½ÖÓÏØÖ¶ÎÂ
ÍÂÎÔ®ÎÏÎÒÓÏÌÒÆÓ¼ÓÏÊÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ
Æ¾ÎÂÊÊÌÂÎ¿ÎÂÏÅÉÈ½ÒÆÊÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½
uÂÖÒÓÉ×ÑÆÏÌÏ¾Â
ÉuÂÎÓÊÌ¿Æ¾ÒÉÖÆ¾ÎÂÊ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØ
ÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÆ¾ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖ 
ÎÂÆÆÎÅÁÒÏØuÆÒÆÌÂÊÎÏÓ¿uÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ ÓÂÏÏ¾ÂÃ¼ÃÂÊÂ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ×ÐÑÏÌÂÊÆÎÅÆÅÆÊÈu¼ÎÏÓÑ¿Ï¼ÌÔÆÒÉÖÒÓÂÑ®ÇÊÂuÂÖÌÂÊÇØÒÊÌ®ÓÏ
ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏÌÆÇ®ÍÂÊÏ°uÊÌÑ¿ÖÒØÎ½ÔÕÖ
×ÐÑÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÉuÆÊÕu¼ÎÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½Ö
uÂÖÂÏÓÆÍÏÁÎÒØ×Î®Æu¿ÅÊÏ
Ωράριο-Φόρτος εργασίας
¶ÎÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÏØÆÑÈ®ÙÆÓÂÊu¿ÎÏÖÓÏØÒÓÏÅÊÌ¿ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆÊÇÏÑÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÓÉÎÆØÔÁÎÉÈÊÂÓÉÅÊÆÌÆÑÂ¾ÕÒÉÏÍÍÐÎÌÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌÐÎÆÑÈÂÒÊÐÎ ÏØÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÆ¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂ¾ÏÎÂ
ÆÌÓÆÍÏÁÎÓÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂ°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆ-

ÍÂÓÐÎÂÒÔÆÎÐÎ ÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÎÂÂÑÂÈÈÆ¾ÍÆÊ ÎÂÓÂÌÓÏÏÊ½ÒÆÊÓÂÇ®ÑuÂÌÂ
ÒÓÂÑ®ÇÊÂÌÂÊÎÂÒØÎÓÉÑÆ¾¼ÎÂÌÂÔÂÑ¿
ÌÂÊÆÍÌØÒÓÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
¤¾ÒÉÖ¼×ÆÊÏÍÍ¼ÖÆËÕÓÆÑÊÌ¼ÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖÆË¿ÇÍÉÒÉÍÏÈÂÑÊÂÒuÐÎ ÆÌÌÑÆu¿ÓÉÓÆÖuÆÓÑ®ÆÙÆÖÌÍÂÑ®ÍÍÉÍÂÒÓÏÓ¼ÍÏÖÌ®ÔÆu½ÎÂ¼×ÆÊÌÂÊ¼ÎÂÏÍÁuÆÈ®ÍÏ¿ÈÌÏÈÑÂÇÆÊÏÌÑÂÓÊÌ½ÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÂÏÙÉuÊÕÔÆ¾Â¿ÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾Â
©ÊÂÍÁÒÉÈÊÂÃÏ½ÔÆÊÂÆ¾ÎÂÊÎÂ®ÑÆÊÇÏÊÓÉÓ¼ÖÈÊÂÑÂÌÓÊÌ½®ÒÌÉÒÉ ÂÎÓ¾ÑÏÒÕÊÌÏÁÏØÌÏÒÓ¾ÙÆÊ
¤¾ÒÉÖ ÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆ®ÍÍÏØÖÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖ ÂÎÓÂÍÍÂÈ½ÇÂÑu®ÌÕÎÂÑÂÇÂÑu®ÌÕÎ ÏuÂÅÊÌ¼ÖÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖ
ÈÊÂÆ¾ÓÆØËÉÏÊÌÏÎÏuÊÐÎÌÍ¾uÂÌÂÖ Æ¾ÎÂÊÂÎÆÌÓ¾uÉÓÉ
Ανάπτυξη νέων δραστηριοτήτων
©¼ÒÂÒÆ¼ÎÂÓ¼ÓÏÊÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎuÆÓ¿ÒÆÖÂÎÓ¾ËÏÆÖÒØÎÔ½ÌÆÖÓÂuÊÌÑ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÑ¼ÆÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÎÂÂÎÂÓÁËÏØÎÌÂÊÎ¼ÂQSPKFDUT ÂÌ¿uÉÌÂÊÂÎÅÆÎ
¼×ÏØÎuÆÈ®ÍÂÏÊÌÏÎÏuÊÌ®u¼ÒÂ¢ÎÅÆÎ
ÑÏÒÂÑuÏÒÓÏÁÎÒÓÊÖÎ¼ÆÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÕÎ
ÆÍÂÓÐÎÌÊÎÅØÎÆÁÏØÎÎÂÂÇÂÎÊÒÓÏÁÎ
©¾ÂÓ¼ÓÏÊÂÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÔÂuÏÑÏÁÒÆ
ÎÂÆ¾ÎÂÊÉÂÎ®ÓØËÉÓÏØÆÑÈÂÒÓÉÑ¾ÏØÈÊÂ
ÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½ÌÂÊÅÊ®ÔÆÒÉÈÂÍÉÎÊÌÐÎ
ÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ
Εξειδίκευση και συμβουλή
ÆÎÊÌ®ÓÂuÊÌÑ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÊ
Ò×ÆÅ¿ÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÒÓÏÇ®ÑuÂÌÏ©ÉÎ
¼×ÏÎÓÂÖÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¼ÖÓÊu¼ÖÒÓÏÂÑÂÇ®ÑuÂÌÏÂØÓ¼ÖÏÊÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÅÆÎÓÏØÖ
ÂÏÅ¾ÅÏØÎÒÉuÂÎÓÊÌ®Ì¼ÑÅÉ
§ÅÊÂ¾ÓÆÑÏÃ®ÑÏÖÑ¼ÆÊÎÂÅÏÔÆ¾ÍÏÊ¿Î
ÒÓÉÒØuÃÏØÍ½ØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÒÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂ
ÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎuÆ×Ñ¿ÎÊÆÖÂÔ½ÒÆÊÖ ÏØ
ÂÏÓÆÍÏÁÎÌÂÊÓÏÊÒÓ¿ÌÂÊÓÂÌÓÊÌ¿ÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊ¿uÂÖ

Ενέργειες που δεν
δ κοστίζουν και μπορούν να γίνουν
η συνταγή της επιτυχίας
9
9
9
9
9
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ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÏÊÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌ¼ÖÒØÎÆÅÑ¾ÆÖÍ¾ÈÕÎÂÓ¿uÕÎu¼ÒÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ×Ñ¿ÎÊÕÎÂÔ½ÒÆÕÎ ÆÎÉu¼ÑÕÒÉÈÊÂÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÒÏÃÂÑÐÎÂÔ½ÒÆÕÎ ÑÏÈÑ®uuÂÓÂÅÊÂÌÏ½ÖÓÏØÌÂÎ¾ÒuÂÓÏÖÌÂÊÈÆÎÊÌ®ÑÏÈÑ®uuÂÓÂÂÈÕÈ½Ö
ÌÂÊÑÏÂÈÕÈ½ÖÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÆÌÓÊuÐÎÓÂÊ
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂ¿ÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖ¢ÍÍ®ÌÂÊ
ÉÅÊ®ÔÆÒÉÇØÍÍÂÅ¾ÕÎuÆÈÑÂÓ¼ÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÆ¾ÎÂÊu¾ÂÂÑÏ×½ÏØÅ¾ÎÆÊÒÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÁÑÏÖÌÂÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿
ÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÓÉÓÂÏØÓÏØÂÑu¿ÙÆÊ
¤¾ÒÉÖ ÉÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÒÆuÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉ
ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ×ÑÏÚ¿ÎÓÂÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö 
ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂÌ® ÃÏÉÔ®
ÒÓÉÎÑÏÒ¼ÍÌØÒÉÆÍÂÓÆ¾ÂÖ

Οι απαραίτητες ενέργειες του
κλάδου
i

ÉuÂÎÓÊÌ½ÉÒØÒÆ¾ÑÕÒÉuÂÖÕÖ
ÌÍ®ÅÏÖÈÊÂÅØÎÂuÊÌ½ÅÊÆÌÅ¾ÌÉÒÉÓÉÖ
Æ¾ÍØÒÉÖÓÕÎÑÏÃÍÉu®ÓÕÎÌÂÊÅÊÂÇÁÍÂËÉÓÏØÆÊÒÓÉuÏÎÊÌÏÁÌÂÊÌÏÊÎÕÎÊÌÏÁuÂÖÑ¿ÍÏØuÆÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÖuÂÖÂØÓÏÎÏu¾ÂÖ
i ¢ÂÑÂ¾ÓÉÓÂÓÂÒÆuÊÎ®ÑÊÂÈÊÂÆÊu¿ÑÇÕÒÉÌÂÓ®ÑÓÊÒÉÓ¿ÒÏÒÆÔ¼uÂÓÂÓÉÖ
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÆÊÒÓ½uÉÖ ¿ÒÏÌÂÊ
ÒÆÔ¼uÂÓÂNBSLFUJOHNBOBHFNFOU 
ÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÌÂÊÉÈÆÒ¾ÂÖ 
ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖuÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÂÒÔÆÎ½
i ØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆ®ÍÍÏØÖÆÊÒÓ½uÏÎÆÖ
ØÈÆ¾ÂÖ ÈÊÂÓÑÏÁÖ ÅÊÂÊÓÏÍ¿ÈÏØÖ ÇØÒÊÌÏÔÆÑÂÆØÓ¼Ö 
i ÆÅÏu¼ÎÏØ¿ÓÊÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾Â
ÒÓÂÍÂ¾ÒÊÂÓÉÖÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÉÖ¿ÑÕÎÆÑÊÏÑ¾ÙÏØÎÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½
ÅÂ®ÎÉÌÂÊuÆÊÐÎÏØÎÅÑÂuÂÓÊÌ®ÓÏ
ÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖÂ¿ÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂ ÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÒÓÏu¼ÍÍÏÎÂÎÂu¼ÎÆÓÂÊÎÂÆÊÓÆØ×ÔÆ¾u¼ÒÂ
Â¿ÂÏÙÉuÊÐÒÊuÆÖÌÂÊÂÎÓÂÏÅÏÓÊÌ¼ÖÈÊÂÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÌÂÊÓÏÒÁÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ ÈÊÂÓÊÖÏÏ¾ÆÖÑ¼ÆÊÎÂÅÊÆÌÅÊÌÉÔÆ¾ÉÔÆÒuÏÔ¼ÓÉÒÉÓÉÖÂÑÏ×½ÖÓÏØÖÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÌÂÊu¿ÎÏÒÓÏ
×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÒØÈ×Ñ¿ÎÕÖÎÂÆËÂÒÇÂÍÊÒÓÆ¾É×ÑÉuÂÓÏÅ¿ÓÉÒ½ÓÏØÖÂ¿ÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾Â
½ÌÂÊÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾Ö

¸ËÄÖßÎÈßÄÉÄË¼ÉÄÈÖßßßßßßßßßßßßÒ´ßºÍÀßÊËÈÊßß
ÓÇÍßÄÏÎ×»ßÓÕÍßÑÀÆÃÀ¼ÕÍßÄÉÄË¼ÉÄÕÍßÇßÌÄÒÇ ßÏË»ÑÇÖßÊÀÈß
ÀÉÈ½ÏÈÒÓÇß ÄÍÇÌºÑÕÒÇß Ä¼ÍÀÈß ÀÍÀÆÊÀ¼Àß ÊÀÈ ß ÓÀØÓ½×ÑÎÍÀ ß
ÀÏÎÓÄËÄ¼ßÒÇÌÀÍÓÈÊ½ß¦½ÏËÎ§ßÆÈÀßÓÎÍßÊÔÄßÅÀÑÌÀÊÎÏÎÈ½ßßß
¥Îß WWWPHARMANEWSGRß ºÑ×ÄÓÀÈß ÍÀß ÊÀË¿ÂÄÈß
ÓÇÍß ÀÍÆÊÇß ÀØÓ» ß ÒÓÎ×Ä¿ÎÍÓÀÖß ÍÀß Æ¼ÍÄÈß Çß ÏÈÎß ÃØÍÀÓ»ß
ÄÍÇÌÄÑÕÓÈÊ»ßÏ¿ËÇßÆÈÀßÓÎØÖßÅÀÑÌÀÊÎÏÎÈÎ¿Ö ßÀËËßÊÈßºÍÀÖß
ÃÈÀÃÈÊÓØÀÊ½Öß Ó½ÏÎÖß ÒØÍÍÓÇÒÇÖß ÈÃÄÐÍ ß ÀÏ½ÂÄÕÍß ÊÀÈß
ÏÑÎÓÒÄÕÍßÆÈÀßÓÎßÅÀÑÌÀÊÄ¼ÎßÓÎØßÒ»ÌÄÑÀßÊÀÈßÓÎØßÀ¿ÑÈÎß
ÏÀÆÆÄËÌÀÓÈÊßÍºÀ ßÀÏÎÅÒÄÈÖßÊÀÈßÍ½ÌÎÈßÆÈÀßÓÇßËÄÈÓÎØÑÆ¼Àß
ÓÕÍß ÅÀÑÌÀÊÄ¼ÕÍ ß ÄÏÈÒÓÇÌÎÍÈÊºÖß ÄÉÄË¼ÉÄÈÖ ß ÍºÀß ÓÇÖß ÀÆÎÑÖ ß
ÒØÍÄÍÓÄ¿ÉÄÈÖ ß ÏÀÑÎØÒÈÒÄÈÖß ÊÀÈß ÏË»ÔÎÖß ËËÕÍß ÄÈÃ»ÒÄÕÍß
ÏÎØßÄÍÃÈÀÅºÑÎØÍßÊÀÈßÀÅÎÑÎ¿ÍßÓÎÍßÒ¿Æ×ÑÎÍÎßÅÀÑÌÀÊÎÏÎÈ½

WWWPHARMANEWSGRÞ
USERNAMEÞABCD
PASSWORDÞ

ÓÌÒÓÏ¿ÕËÚÎÄÌ¾ÊÎÜÕËÈÑËÐ¾ÕÙÖËÄÓ¾ÛÈÌÐÁÏÌÚ¾ÑÄÎÏÌÎ
ÄÓÁÁÏÄ×ÄÉÄÕÐÄÎÈÀÄÖÈÎ£ØÈÊÙÑÌ£×ËÚÏÏ£ÇÄÚ

ÄßÓÇÍßÀÉÈÎÏÈÒÓ¼ÀßÊÀÈßÓÇÍßÄÆÊØÑ½ÓÇÓÀßÓÎØ

ȈȊȃȅȆȉǿȀǾȆǼȇǿȁǾȌǾȉȍȃȋǹȇǹȀȉǾȇǿȈȉǿȀȍȃȉȅȊȆȇȅȎȅȃȉȅȈ;RWHUQD%UHH]KDOHU
ȉȠĳȐȡȝĮțȠĮȣĲȩĲİȜİȓȣʌȩıȣȝʌȜȘȡȦȝĮĲȚțȒʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘǹȣĲȩșĮİʌȚĲȡȑȥİȚĲȠȞĲĮȤȪʌȡȠıįȚȠȡȚıȝȩȞȑȦȞʌȜȘȡȠĳȠȡȚȫȞĮıĳȐȜİȚĮȢǽȘĲİȓĲĮȚĮʌȩĲȠȣȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢĲȠȣĲȠȝȑĮ
ĲȘȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢȞĮĮȞĮĳȑȡȠȣȞȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢǺȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠȖȚĮĲȠȞĲȡȩʌȠĮȞĮĳȠȡȐȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ
ȅȃȅȂǹȈǿǹȉȅȊĭǹȇȂǹȀǼȊȉǿȀȅȊȆȇȅȎȅȃȉȅȈXoterna BreezhalerȝȚțȡȠȖȡĮȝȝȐȡȚĮȝȚțȡȠȖȡĮȝȝȐțȜȚȞȚțȐıȤİĲȚțȑȢİțșȑıİȚȢ ȕȜȑʌİʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǾȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȝʌȠȡİȓȞĮĮȞĮıĲİȓȜİȚĲȠȞĲȠțİĲȩȜȩȖȦȤĮȜĮȡȦĲȚȡȚĮțȩȞȚȢȖȚĮİȚıʌȞȠȒıțȜȘȡȐțĮȥȐțȚĮȆȅǿȅȉǿȀǾȀǹǿȆȅȈȅȉǿȀǾȈȊȃĬǼȈǾȀȐșİțĮȥȐțȚȠʌİȡȚȑȤİȚȝJ
țȒȢįȡȐıȘȢıĲȠȞȜİȓȠȝȣĲȘȢȝȒĲȡĮȢǼʌȠȝȑȞȦȢĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚțĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮ
ȝȘȜİȧȞȚțȒȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢȚıȠįȪȞĮȝȘȝİJȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢțĮȚJȕȡȦȝȚȠȪȤȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣȚıȠįȪȞĮȝȠ
ĲȘȢİȖțȣȝȠıȪȞȘȢȝȩȞȠİȐȞĲȠȩĳİȜȠȢȖȚĮĲȘȝȘĲȑȡĮȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣįȣȞȘĲȚțȠȪțȚȞįȪȞȠȣȖȚĮĲȠȑȝȕȡȣȠĬȘȜĮıȝȩȢǻİȞ
ȝİJȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣȀȐșİʌĮȡİȤȩȝİȞȘįȩıȘ ȘįȩıȘʌȠȣİȟȑȡȤİĲĮȚĮʌȩĲȠİʌȚıĲȩȝȚȠĲȘȢıȣıțİȣȒȢİȚıʌȞȠȒȢ 
İȓȞĮȚȖȞȦıĲȩİȐȞȘȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘĲȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠțĮȚȠȚȝİĲĮȕȠȜȓĲİȢĲȠȣȢĮʌİțțȡȓȞȠȞĲĮȚıĲȠĮȞșȡȫʌȚȞȠȖȐȜĮȉĮ
ʌİȡȚȑȤİȚȝJȝȘȜİȧȞȚțȒȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢȚıȠįȪȞĮȝȘȝİJȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢțĮȚJȕȡȦȝȚȠȪȤȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠįȚĮșȑıȚȝĮĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȐĲȠȟȚțȠȜȠȖȚțȐįİįȠȝȑȞĮȑįİȚȟĮȞĮʌȑțțȡȚıȘĲȘȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢĲȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣțĮȚ
ȞȓȠȣȚıȠįȪȞĮȝȠȝİJȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣǲțįȠȤȠ Į ȝİȖȞȦıĲȑȢįȡȐıİȚȢȀȐșİțĮȥȐțȚȠʌİȡȚȑȤİȚPJȜĮțĲȩĲȦȞȝİĲĮȕȠȜȚĲȫȞĲȠȣȢıĲȠȝȘĲȡȚțȩȖȐȜĮĲȦȞĮȡȠȣȡĮȓȦȞǾȤȡȒıȘĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUĮʌȩȖȣȞĮȓțİȢʌȠȣșȘȜȐȗȘȢ ȦȢȝȠȞȠȨįȡȚțȒ īȚĮĲȠȞʌȜȒȡȘțĮĲȐȜȠȖȠĲȦȞİțįȩȤȦȞȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠĭǹȇȂǹȀȅȉǼȋȃǿȀǾȂȅȇĭǾ
ȗȠȣȞșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȟİĲȐȗİĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠȩĳİȜȠȢȖȚĮĲȘȖȣȞĮȓțĮİȓȞĮȚȝİȖĮȜȪĲİȡȠĮʌȩĲȠįȣȞȘĲȚțȩ
ȀȩȞȚȢȖȚĮİȚıʌȞȠȒ ıțȜȘȡȩțĮȥȐțȚȠ ȀĮȥȐțȚĮȝİįȚĮĳĮȞȑȢțȓĲȡȚȞȠțĮʌȐțȚțĮȚĳȣıȚțȩįȚĮĳĮȞȑȢıȫȝĮʌȠȣʌİȡȚȑțȓȞįȣȞȠȖȚĮĲȠȑȝȕȡȣȠ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ īȠȞȚȝȩĲȘĲĮȂİȜȑĲİȢĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚȐȜȜĮįİįȠȝȑȞĮıİȗȫĮįİȞ
ȤȠȣȞȝȓĮȜİȣțȒȑȦȢıȤİįȩȞȜİȣțȒțȩȞȘȝİĲȠȞțȦįȚțȩʌȡȠȧȩȞĲȠȢ©,*3ªĲȣʌȦȝȑȞȠȝİȝʌȜİȤȡȫȝĮțȐĲȦĮʌȩ
ȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞĮȞȘıȣȤȓĮıȤİĲȚțȐȝİĲȘȖȠȞȚȝȩĲȘĲĮĲȩıȠıĲȠȣȢȐȞįȡİȢȩıȠțĮȚıĲȚȢȖȣȞĮȓțİȢǼʌȚįȡȐıİȚȢıĲȘȞ
įȪȠȝʌȜİȡȐȕįȠȣȢıĲȠıȫȝĮțĮȚĲȠȜȠȖȩĲȣʌȠĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢ   ĲȣʌȦȝȑȞȠȝİȝĮȪȡȠȤȡȫȝĮʌȐȞȦıĲȠțĮʌȐțȚ
ȚțĮȞȩĲȘĲĮȠįȒȖȘıȘȢțĮȚȤİȚȡȚıȝȠȪȝȘȤĮȞȫȞǹȣĲȩĲȠĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȩʌȡȠȧȩȞįİȞȑȤİȚțĮȝȓĮȒȑȤİȚĮıȒȝĮȞĲȘİʌȓȀȁǿȃǿȀǼȈȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈĬİȡĮʌİȣĲȚțȑȢİȞįİȓȟİȚȢȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUİȞįİȓțȞȣĲĮȚȦȢȝȚĮȕȡȠȖȤȠįȚĮįȡĮıȘıĲȘȞȚțĮȞȩĲȘĲĮȠįȒȖȘıȘȢțĮȚȤİȚȡȚıȝȠȪȝȘȤĮȞȫȞȆĮȡȩȜĮĮȣĲȐȘʌĮȡȠȣıȓĮȗȐȜȘȢʌȚșĮȞȩȞĮİʌȘȡİȐıİȚĲȘȞ
ıĲĮȜĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮıȣȞĲȒȡȘıȘȢȖȚĮĲȘȞĮȞĮțȠȪĳȚıȘĲȦȞıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞıİİȞȒȜȚțİȢĮıșİȞİȓȢȝİȤȡȩȞȚĮĮʌȠĳȡĮțĲȚȚțĮȞȩĲȘĲĮȠįȒȖȘıȘȢțĮȚȤİȚȡȚıȝȠȪȝȘȤĮȞȫȞ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢǾʌĮȡȠȣıȓĮıȘĲȠȣ
țȒʌȞİȣȝȠȞȠʌȐșİȚĮ ȋǹȆ ǻȠıȠȜȠȖȓĮțĮȚĲȡȩʌȠȢȤȠȡȒȖȘıȘȢ ǻȠıȠȜȠȖȓĮǾıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘİȓȞĮȚȘİȚʌȡȠĳȓȜ ĮıĳȐȜİȚĮȢ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ İȝʌİȚȡȓĮ ȝİ ĲȠ ;RWHUQD %UHH]KDOHU țĮȚ ĲĮ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ ȆİȡȓȜȘȥȘ ĲȠȣ
ıʌȞȠȒĲȠȣʌİȡȚİȤȠȝȑȞȠȣİȞȩȢțĮȥĮțȓȠȣȐʌĮȟȘȝİȡȘıȓȦȢȝİȤȡȒıȘĲȘȢıȣıțİȣȒȢİȚıʌȞȠȒȢ;RWHUQD%UHH]KDOHUȉȠ
ʌȡȠĳȓȜĮıĳȐȜİȚĮȢǾİȝʌİȚȡȓĮȖȚĮĲȘȞĮıĳȐȜİȚĮȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUʌȡȠȑȡȤİĲĮȚĮʌȩĲȘȞȑțșİıȘıĲȘıȣȞȚıĲȫ;RWHUQD%UHH]KDOHUıȣıĲȒȞİĲĮȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚĲȘȞȓįȚĮȫȡĮĲȘȢȘȝȑȡĮȢțȐșİȘȝȑȡĮǹȞʌĮȡĮȜȘĳșİȓȝȓĮįȩıȘșĮ
ȝİȞȘșİȡĮʌİȣĲȚțȒįȩıȘȖȚĮįȚȐıĲȘȝĮȑȦȢȝȘȞȫȞȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUʌĮȡȠȣıȓĮıİʌĮȡȩȝȠȚİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ
ʌȡȑʌİȚȞĮȜȘĳșİȓĲȠıȣȞĲȠȝȩĲİȡȠįȣȞĮĲȩĲȘȞȓįȚĮȘȝȑȡĮȈĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȓįİĲĮȚȘȠįȘȖȓĮȞĮȝȘȜĮȝİȞȑȡȖİȚİȢȝİİțİȓȞİȢĲȦȞİʌȚȝȑȡȠȣȢıȣıĲĮĲȚțȫȞȀĮșȫȢʌİȡȚȑȤİȚȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘțĮȚȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠıĲȠıȣȞįȣĮıȝȩ
ȕȐȞȠȣȞʌİȡȚııȩĲİȡİȢĮʌȩȝȓĮįȩıȘĲȘȞȘȝȑȡĮǼȚįȚțȠȓʌȜȘșȣıȝȠȓ ǾȜȚțȚȦȝȑȞȠȢʌȜȘșȣıȝȩȢȉȠ;oterna Breezhaler
ȝʌȠȡİȓȞĮĮȞĮȝȑȞİĲĮȚȠĲȪʌȠȢțĮȚȘȕĮȡȪĲȘĲĮĲȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİțȐșİİʌȚȝȑȡȠȣȢıȣȝʌȠȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓıĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘıĲȠȣȢȘȜȚțȚȦȝȑȞȠȣȢĮıșİȞİȓȢ İĲȫȞțĮȚȐȞȦ ȃİĳȡȚțȒįȣıȜİȚıĲĮĲȚțȩȉȠʌȡȠĳȓȜĮıĳȐȜİȚĮȢȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚĮʌȩĲĮĲȣʌȚțȐĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐțĮȚȕĮįȡİȞİȡȖȚțȐıȣȝʌĲȫȝĮĲĮʌȠȣ
ĲȠȣȡȖȓĮȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUȝʌȠȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓıĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘıİĮıșİȞİȓȢȝİȒʌȚĮȑȦȢȝȑĲȡȚĮ
ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲĮİʌȚȝȑȡȠȣȢıȣıĲĮĲȚțȐĲȠȣıȣȞįȣĮıȝȠȪǱȜȜİȢʌȠȜȪıȣȤȞȑȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ
ȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȈİĮıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȒȞİĳȡȠʌȐșİȚĮĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣȖȚĮĲȘȞȠʌȠȓĮ
ȝİĲȠʌȡȠȧȩȞ ȑȤȠȣȞĮȞĮĳİȡșİȓıİʌȠıȠıĲȩĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞĲȦȞĮıșİȞȫȞȖȚĮĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUțĮȚİʌȓıȘȢȝİĮʌĮȚĲİȓĲĮȚįȚȪȜȣıȘșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠȩĳİȜȠȢȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣİȞįİȤȩȝİȞȠȣ
ȖĮȜȪĲİȡȠĮʌȩȩĲȚȖȚĮĲȠİȚțȠȞȚțȩĳȐȡȝĮțȠ ȒĲĮȞȠȕȒȤĮȢțĮȚĲȠıĲȠȝĮĲȠĳĮȡȣȖȖȚțȩȐȜȖȠȢ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣĲȠȣ
țȚȞįȪȞȠȣ ȕȜʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢțĮȚ ǾʌĮĲȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUȝʌȠȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ
İȡİșȚıȝȑȞȠȣȜĮȚȝȠȪ ȆİȡȚȜȘʌĲȚțȩȢʌȓȞĮțĮȢĲȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞȅȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡıĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘıİĮıșİȞİȓȢȝİȒʌȚĮȑȦȢȝȑĲȡȚĮȘʌĮĲȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȀĮșȩĲȚįİȞȣʌȐȡȤȠȣȞįȚĮșȑıȚȝĮ
șȘțĮȞțĮĲȐĲȠȣȢʌȡȫĲȠȣȢȑȟȚȝȒȞİȢįȪȠțȪȡȚȦȞıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȫȞįȠțȚȝȫȞĭȐıȘȢǿǿǿįȚȐȡțİȚĮȢțĮȚȝȘȞȫȞ ȀȪȡȚĮ
įİįȠȝȑȞĮȖȚĮĲȘȞȤȡȒıȘĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUıİĮıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȘʌĮĲȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮĮʌĮȚĲİȓĲĮȚʌȡȠıȠȤȒ
İȟȐȝȘȞȘȕȐıȘįİįȠȝȑȞȦȞĮıĳȐȜİȚĮȢ ʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚțĮĲȐțĮĲȘȖȠȡȓĮıȣıĲȒȝĮĲȠȢȠȡȖȐȞȦȞıȪȝĳȦȞĮȝİĲȠ0HG'5$
ıİĮȣĲȠȪȢĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȆĮȚįȚĮĲȡȚțȩȢʌȜȘșȣıȝȩȢǻİȞȣʌȐȡȤİȚıȤİĲȚțȒȤȡȒıȘĲȠȣ;RWHUQD
ȂȑıĮıİțȐșİțĮĲȘȖȠȡȓĮıȣıĲȒȝĮĲȠȢȠȡȖȐȞȦȞȠȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲĮȟȚȞȠȝȠȪȞĲĮȚȝİȕȐıȘĲȘıȣȤȞȩĲȘĲĮȝİ
%UHH]KDOHUıĲȠȞʌĮȚįȚĮĲȡȚțȩʌȜȘșȣıȝȩ țȐĲȦĲȦȞİĲȫȞ ıĲȘȞȑȞįİȚȟȘȋǹȆǾĮıĳȐȜİȚĮțĮȚĮʌȠĲİȜİıȝĮĲȚțȩĲȘĲĮ
ʌȡȫĲİȢ ĲȚȢ ıȣȤȞȩĲİȡİȢ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ İȞȑȡȖİȚİȢ ǼȞĲȩȢ țȐșİ țĮĲȘȖȠȡȓĮȢ ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ İȝĳȐȞȚıȘȢ ȠȚ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢ
ĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUıİʌĮȚįȚȐįİȞȑȤȠȣȞĮțȩȝĮĲİțȝȘȡȚȦșİȓǻİȞȣʌȐȡȤȠȣȞįȚĮșȑıȚȝĮįİįȠȝȑȞĮȉȡȩʌȠȢȤȠȡȒİȞȑȡȖİȚİȢĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣʌĮȡĮĲȓșİȞĲĮȚțĮĲȐĳșȓȞȠȣıĮıİȚȡȐıȠȕĮȡȩĲȘĲĮȢǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢȘĮȞĲȓıĲȠȚȤȘțĮĲȘȖȠȡȓĮ
ȖȘıȘȢȂȩȞȠȖȚĮȤȡȒıȘįȚȐİȚıʌȞȠȒȢȉĮțĮȥȐțȚĮįİȞʌȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮʌȓȞȠȞĲĮȚȉĮțĮȥȐțȚĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢ ȖȚĮ țȐșİ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȘ İȞȑȡȖİȚĮ ȕĮıȓȗİĲĮȚ ıĲȘȞ ʌĮȡĮțȐĲȦ ıȪȝȕĮıȘ ʌȠȜȪ ıȣȤȞȑȢ   ıȣȤȞȑȢ
ȝȩȞȠȝİȤȡȒıȘĲȘȢıȣıțİȣȒȢİȚıʌȞȠȒȢ;RWHUQD%UHH]KDOHU ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȈĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȓȑȦȢ ȩȤȚıȣȤȞȑȢ ȑȦȢ ıʌȐȞȚİȢ ȑȦȢ ʌȠȜȪıʌȐȞȚİȢ  
įȠȞĲĮȚȠįȘȖȓİȢȖȚĮĲȠıȦıĲȩĲȡȩʌȠȤȠȡȒȖȘıȘȢĲȠȣʌȡȠȧȩȞĲȠȢǹıșİȞİȓȢȠȚȠʌȠȓȠȚįİȞİȝĳĮȞȓȗȠȣȞȕİȜĲȓȦıȘıĲȘȞ
ȝȘȖȞȦıĲȑȢ įİȞȝʌȠȡȠȪȞȞĮİțĲȚȝȘșȠȪȞȝİȕȐıȘĲĮįȚĮșȑıȚȝĮįİįȠȝȑȞĮ 
ĮȞĮʌȞȠȒșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȡȦĲȘșȠȪȞİȐȞțĮĲĮʌȓȞȠȣȞĲȠĳȐȡȝĮțȠĮȞĲȓȞĮĲȠİȚıʌȞȑȠȣȞīȚĮȠįȘȖȓİȢıȤİĲȚțȐȝİĲȘ
ȆȓȞĮțĮȢǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞıĲȘȞțȪȡȚĮȝȘȞȘȕȐıȘįİįȠȝȑȞȦȞĮıĳĮȜİȓĮȢ
ȤȡȒıȘĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢʌȡȚȞĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠǹȞĲİȞįİȓȟİȚȢȊʌİȡİȣĮȚıșȘǹȃǼȆǿĬȊȂǾȉǼȈǼȃǼȇīǼǿǼȈ
ȀǹȉǾīȅȇǿǹȈȊȋȃȅȉǾȉǹȈ
ıȓĮıĲȚȢįȡĮıĲȚțȑȢȠȣıȓİȢȒıİțȐʌȠȚȠĮʌȩĲĮȑțįȠȤĮʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠǼȚįȚțȑȢʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢțĮȚʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢțĮĲȐĲȘȤȡȒıȘȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUįİȞʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚĲĮȣĲȩȤȡȠȞĮȝİ
ȁȠȚȝȫȟİȚȢțĮȚʌĮȡĮıȚĲȫıİȚȢ
ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȣȞȐȜȜȠȣȢȝĮțȡȐȢįȡȐıȘȢȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȪȢĮȖȦȞȚıĲȑȢȒȝĮțȡȐȢįȡȐıȘȢȝȠȣ
ȆȠȜȪıȣȤȞȑȢ
ȁȠȓȝȦȟȘĲȠȣĮȞȫĲİȡȠȣĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ıțĮȡȚȞȚțȠȪȢ ĮȞĲĮȖȦȞȚıĲȑȢ įȘȜĮįȒ ʌĮȡȐȖȠȞĲİȢ ʌȠȣ ĮȞȒțȠȣȞ ıĲȚȢ ĳĮȡȝĮțȠșİȡĮʌİȣĲȚțȑȢ țĮĲȘȖȠȡȓİȢ ıĲȚȢ ȠʌȠȓİȢ
ȇȚȞȠĳĮȡȣȖȖȓĲȚįĮ
ȈȣȤȞȑȢ
ĮȞȒțȠȣȞ țĮȚ ĲĮ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĲȠȣ ;RWHUQD %UHH]KDOHU ȕȜȑʌİ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ  ǱıșȝĮ ȉȠ ;RWHUQD %UHH]KDOHU įİȞ

ȈȣȤȞȑȢ
ȅȣȡȠȜȠȓȝȦȟȘ
ʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣȐıșȝĮĲȠȢțĮșȫȢįİȞȣʌȐȡȤȠȣȞįİįȠȝȑȞĮȖȚĮĮȣĲȒĲȘȞȑȞįİȚȟȘ
ȈȣȤȞȑȢ
ȆĮȡĮȡȡȚȞȠțȠȜʌȓĲȚįĮ
ȅȚȝĮțȡȐȢįȡȐıȘȢȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢʌȚșĮȞȩȞȞĮĮȣȟȒıȠȣȞĲȠȞțȓȞįȣȞȠıȠȕĮȡȫȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ

ıȤİĲȚțȫȞȝİĲȠȐıșȝĮʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞșĮȞȐĲȦȞıȤİĲȚțȫȞȝİĲȠȐıșȝĮȩĲĮȞȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚȖȚĮĲȠȐıșȝĮǻİȞ
ȈȣȤȞȑȢ
ȇȚȞȓĲȚįĮ
İȞįİȓțȞȣĲĮȚȖȚĮȤȡȒıȘıİȠȟİȓİȢțĮĲĮıĲȐıİȚȢȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUįİȞİȞįİȓțȞȣĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȠȟȑȦȞ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣĮȞȠıȠʌȠȚȘĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
İʌİȚıȠįȓȦȞȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȣȊʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮıȤİĲȚțȒȝİĲȘȞȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘǱȝİıİȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮȢ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȊʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮ
ȑȤȠȣȞĮȞĮĳİȡșİȓȝİĲȐĲȘȞȤȠȡȒȖȘıȘĲȘȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢİȞȩȢĮʌȩĲĮıȣıĲĮĲȚțȐĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUǼȐȞİȝĳĮǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȝİĲĮȕȠȜȚıȝȠȪțĮȚĲȘȢșȡȑȥȘȢ
ȞȚıșȠȪȞıȘȝİȓĮʌȠȣȞĮȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞĮȜȜİȡȖȚțȑȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮįȣıțȠȜȓİȢıĲȘȞĮȞĮʌȞȠȒțĮȚĲȘȞțĮĲȐǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȈĮțȤĮȡȫįȘȢįȚĮȕȒĲȘȢțĮȚȣʌİȡȖȜȣțĮȚȝȓĮ
ʌȠıȘįȚȠȖțȦȝȑȞȘȖȜȫııĮȤİȓȜȘțĮȚʌȡȩıȦʌȠțȞȓįȦıȘįİȡȝĮĲȚțȩİȟȐȞșȘȝĮ ȘșİȡĮʌİȓĮșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮțȩʌĲİȌȣȤȚĮĲȡȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ĲĮȚĮȝȑıȦȢțĮȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĮȜȜĮțĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮȆĮȡȐįȠȟȠȢȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢȈİțȜȚȞȚțȑȢȝİȜȑĲİȢȝİ;RWHUQD
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ǹȨʌȞȓĮ
șİȓȝİȐȜȜȘșİȡĮʌİȓĮİȚıʌȞȠȒȢțĮȚİȞįȑȤİĲĮȚȞĮİȓȞĮȚĮʌİȚȜȘĲȚțȩȢȖȚĮĲȘȗȦȒǼȐȞʌĮȡȠȣıȚĮıĲİȓĮȣĲȩȘșİȡĮʌİȓĮșĮ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȞİȣȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
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ȈȣȤȞȑȢ
ǽȐȜȘ
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ȈȣȤȞȑȢ
ȀİĳĮȜĮȜȖȓĮ
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ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȆĮȡĮȚıșȘıȓĮ
ȞİȓȢȅȚĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚıȤİĲȚțȐȝİĲĮıȘȝİȓĮțĮȚĲĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮĲȠȣȠȟȑȠȢȖȜĮȣțȫȝĮĲȠȢ
ȅĳșĮȜȝȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
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ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
īȜĮȪțȦȝĮ
ȝİțĮĲĮțȡȐĲȘıȘȠȪȡȦȞțĮȚȦȢİțĲȠȪĲȠȣĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİ
ȀĮȡįȚĮțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ĮȣĲȠȪȢĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢǹıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȂȑĲȡȚĮȝȑıȘĮȪȟȘıȘĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢıȣıĲȘȝĮĲȚǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǿıȤĮȚȝȚțȒțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ
țȒȢȑțșİıȘȢ $8&last ıĲȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠȑȦȢĳȠȡȑȢʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİıİȐĲȠȝĮȝİȒʌȚĮțĮȚȝȑĲȡȚĮȞİĳȡȚțȒįȣǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȀȠȜʌȚțȒȝĮȡȝĮȡȣȖȒ
ıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚȑȦȢĳȠȡȑȢıİȐĲȠȝĮȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚȞİĳȡȠʌȐșİȚĮĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣȈİ
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ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǹȓıșȘȝĮʌĮȜȝȫȞ
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XoWHUQD%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠȩĳİȜȠȢȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣİȞįİȤȩȝİȞȠȣ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢĲȠȣșȫȡĮțĮțĮȚĲȠȣȝİıȠșȦȡĮțȓȠȣ
țȚȞįȪȞȠȣ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹȣĲȠȓȠȚĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚʌȡȠıİțĲȚțȐȖȚĮįȣȞȘĲȚțȑȢĮȞİʌȚȈȣȤȞȑȢ
ǺȒȤĮȢ
șȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣȀĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȈȣȤȞȑȢ
ȈĲȠȝĮĲȠĳĮȡȣȖȖȚțȩȐȜȖȠȢʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣİȡİșȚıȝȠȪĲȠȣȜĮȚȝȠȪ
ȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮıșİȞİȓȢȝİțĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ıĲİĳĮȞȚĮȓĮȞȩıȠȢȠȟȪȑȝĳȡĮȖȝĮĲȠȣȝȣȠțĮȡįȓȠȣțĮȡįȚĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȆĮȡȐįȠȟȠȢȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢ
țȑȢ ĮȡȡȣșȝȓİȢ ȣʌȑȡĲĮıȘ  ȅȚ ȕ-ĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓ ĮȖȦȞȚıĲȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ țȜȚȞȚțȐ ıȘȝĮȞĲȚțȒ țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȒ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǼʌȓıĲĮȟȘ
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ȝȐĲȦȞȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣʌĮȡȠȣıȚĮıĲȠȪȞĲȑĲȠȚİȢİʌȚįȡȐıİȚȢȝİĮȣĲȩĲȠĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȩʌȡȠȧȩȞİȞįȑȤİĲĮȚȞĮİȓȞĮȚ
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ȈȣȤȞȑȢ
ǻȣıʌİȥȓĮ
ȘȜİțĲȡȠțĮȡįȚȠȖȡĮĳȚțȑȢ ǾȀī ĮȜȜĮȖȑȢȩʌȦȢİʌȚʌİįȠʌȠȓȘıȘĲȠȣİʌȐȡȝĮĲȠȢȉʌĮȡȐĲĮıȘĲȠȣįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ47țĮȚ
ȈȣȤȞȑȢ
ȉİȡȘįȩȞĮĲȦȞȠįȩȞĲȦȞ
țĮĲĮıĲȠȜȒĲȠȣĲȝȒȝĮĲȠȢ67ʌĮȡȐĲȠȩĲȚȘțȜȚȞȚțȒıȘȝĮıȓĮĮȣĲȫȞĲȦȞʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞİȓȞĮȚȐȖȞȦıĲȘǼʌȠȝȑȞȦȢ
ȈȣȤȞȑȢ
īĮıĲȡİȞĲİȡȓĲȚįĮ
ȠȚȝĮțȡȐȢįȡȐıȘȢȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮıșİȞİȓȢȝİȖȞȦıĲȒȒ

ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȄȘȡȠıĲȠȝȓĮ
İȚțĮȗȩȝİȞȘʌĮȡȐĲĮıȘĲȠȣįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ47ȒʌȠȣțȐȞȠȣȞșİȡĮʌİȓĮȝİĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮʌȠȣİʌȘȡİȐȗȠȣȞĲȠ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣįȑȡȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȣȣʌȠįȩȡȚȠȣȚıĲȠȪ
įȚȐıĲȘȝĮ47ǹıșİȞİȓȢȝİĮıĲĮșȒȚıȤĮȚȝȚțȒțĮȡįȚĮțȒȞȩıȠĮȞİʌȐȡțİȚĮĲȘȢĮȡȚıĲİȡȒȢțȠȚȜȓĮȢȚıĲȠȡȚțȩİȝĳȡȐȖȝĮǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȀȞȘıȝȩȢİȟȐȞșȘȝĮ
ĲȠȢ ĲȠȣ ȝȣȠțĮȡįȓȠȣ ĮȡȡȣșȝȓĮ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ȤȡȩȞȚĮȢ ıĲĮșİȡȒȢ țȠȜʌȚțȒȢ ȝĮȡȝĮȡȣȖȒȢ  ȚıĲȠȡȚțȩ İʌȚȝȒțȠȣȢ
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ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȝȣȠıțİȜİĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȣıȣȞįİĲȚțȠȪȚıĲȠȪ
țȜȚȞȚțȑȢįȠțȚȝȑȢțĮȚİʌȠȝȑȞȦȢįİȞȣʌȐȡȤİȚİȝʌİȚȡȓĮıİĮȣĲȑȢĲȚȢȠȝȐįİȢĮıșİȞȫȞȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUʌȡȑʌİȚ
ȈȣȤȞȑȢ
ȂȣȠıțİȜİĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
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ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȂȣȧțȩȢıʌĮıȝȩȢ
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ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȂȣĮȜȖȓĮ
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ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǹȜȖȠȢıĲĮȐȞȦțĮȚțȐĲȦȐțȡĮ
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ǹʌȩĳȡĮȟȘȠȣȡȠįȩȤȠȣțȪıĲȘȢțĮȚțĮĲĮțȡȐĲȘıȘȠȪȡȦȞ
ʌİȣĲȚțȒįȩıȘ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȊʌİȡȖȜȣțĮȚȝȓĮǼȚıʌȞȠȒȣȥȘȜȫȞįȩıİȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞĮȖȦȞȚıĲȫȞȝʌȠȡİȓ
īİȞȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢțĮȚțĮĲĮıĲȐıİȚȢĲȘȢȠįȠȪȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ȞĮʌĮȡȐȖİȚĮȣȟȒıİȚȢĲȘȢȖȜȣțȩȗȘȢʌȜȐıȝĮĲȠȢȀĮĲȐĲȘȞȑȞĮȡȟȘĲȘȢșİȡĮʌİȓĮȢȝİ;RWHUQD%UHH]KDOHUȘȖȜȣțȩȗȘ
ȈȣȤȞȑȢ
ȆȣȡİȟȓĮ
ʌȜȐıȝĮĲȠȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚʌȚȠıĲİȞȐıİįȚĮȕȘĲȚțȠȪȢĮıșİȞİȓȢȀĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮțȜȚȞȚțȫȞȝİȜİĲȫȞ
ȈȣȤȞȑȢ
ĬȦȡĮțȚțȩȐȜȖȠȢ
țȜȚȞȚțȐĮȟȚȠıȘȝİȓȦĲİȢȝİĲĮȕȠȜȑȢĲȘȢȖȜȣțȩȗȘȢĮȓȝĮĲȠȢȒĲĮȞȖİȞȚțȐıȣȤȞȩĲİȡİȢıİĮıșİȞİȓȢȝİ;RWHUQD%UHH]KDOHU

ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȆİȡȚĳİȡȚțȩȠȓįȘȝĮ
ıĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘ  ıİıȤȑıȘȝİİȚțȠȞȚțȩĳȐȡȝĮțȠ  ȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUįİȞȑȤİȚİȡİȣȞȘșİȓıİ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȀȩʌȦıȘ
ĮıșİȞİȓȢȝİĮȞİʌĮȡțȫȢȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠıĮțȤĮȡȫįȘįȚĮȕȒĲȘīİȞȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUʌȡȑʌİȚȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮıșİȞİȓȢȝİįȚĮĲĮȡĮȤȑȢıʌĮıȝȫȞȒșȣȡİȠĲȠȟȓțȦıȘțĮȚıİĮıșİȞİȓȢʌȠȣʌĮȡȠȣıȚ ǹȞİʌȚșȪȝȘĲȘİȞȑȡȖİȚĮʌȠȣʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUĮȜȜȐȩȤȚȝİĲĮİʌȚȝȑȡȠȣȢıȣıĲĮĲȚțȐ
ȐȗȠȣȞĮıȣȞȒșȚıĲȘĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘıİȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȪȢĮȖȦȞȚıĲȑȢǲțįȠȤĮȅȚĮıșİȞİȓȢȝİıʌȐȞȚĮțȜȘȡȠȞȠȝȚțȐʌȡȠ ǹȞİʌȚșȪȝȘĲȘİȞȑȡȖİȚĮʌȠȣʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUțĮȚĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȝİȑȞĮĮʌȩĲĮİʌȚȝȑȡȠȣȢ
ȕȜȒȝĮĲĮįȣıĮȞİȟȓĮȢıĲȘȖĮȜĮțĲȩȗȘȑȜȜİȚȥȘȜĮțĲȐıȘȢ/DSSȒțĮțȒĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȖȜȣțȩȗȘȢȖĮȜĮțĲȩȗȘȢįİȞʌȡȑʌİȚ
ıȣıĲĮĲȚțȐ
ȞĮʌȐȡȠȣȞĮȣĲȩĲȠĳȐȡȝĮțȠǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢȝİȐȜȜĮĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮțĮȚȐȜȜİȢȝȠȡĳȑȢĮȜȜȘ  ǹȞİʌȚșȪȝȘĲȘ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȝİ ĲȠ
ȜİʌȓįȡĮıȘȢ Ǿ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ Įʌȩ ĲȠȣ ıĲȩȝĮĲȠȢ İȚıʌȞİȩȝİȞȘȢ ȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢ țĮȚ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣ ıİ
;RWHUQD%UHH]KDOHUțĮĲȘȖȠȡȓĮıȣȤȞȩĲȘĲĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠĲȘȢȆİȡȓȜȘȥȘȢĲȦȞȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ıȣȞșȒțİȢıĲĮșİȡȒȢțĮĲȐıĲĮıȘȢțĮȚȖȚĮĲĮįȪȠıȣıĲĮĲȚțȐįİȞİʌȘȡȑĮıİĲȘĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒțĮȞİȞȩȢİțĲȦȞįȪȠ
ĲȠȣȆȡȠȧȩȞĲȠȢĲȦȞİʌȚȝȑȡȠȣȢıȣıĲĮĲȚțȫȞ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞǻİȞȑȤȠȣȞįȚİȟĮȤșİȓİȚįȚțȑȢȝİȜȑĲİȢĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘȢȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUȅȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȞĮĳȠȆİȡȚȖȡĮĳȒİʌȚȜİȖȝȑȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞȅȕȒȤĮȢȒĲĮȞıȣȤȞȩȢĮȜȜȐıȣȞȒșȦȢȒʌȚĮȢȑȞĲĮıȘȢǹȞĮȡȚțȐȝİĲȘȞʌȚșĮȞȩĲȘĲĮĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȦȞȕĮıȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȞʌȚșĮȞȩĲȘĲĮĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȦȞțĮșİȞȩȢĮʌȩĲĮįȪȠıȣĳȠȡȐʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞǾĮȞĮĳȠȡȐʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞȝİĲȐ
ıĲĮĲȚțȐ ĲȠȣ ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ȤȡȒıȘ: ǹʌȠțȜİȚıĲȑȢ ȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞ ȣʌȠįȠȤȑȦȞ ȅȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȑȢ
ĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȐįİȚĮȢțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢİȓȞĮȚıȘȝĮȞĲȚțȒǼʌȚĲȡȑʌİȚĲȘıȣȞİȤȒʌĮȡĮțȠȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞȣʌȠįȠȤȑȦȞȝʌȠȡİȓȞĮİȟĮıșİȞȓıȠȣȞȒȞĮĮȞĲĮȖȦȞȓȗȠȞĲĮȚĲȘįȡȐıȘĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞĮȖȦȞȚȜȠȪșȘıȘĲȘȢıȤȑıȘȢȠĳȑȜȠȣȢțȚȞįȪȞȠȣĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢǽȘĲİȓĲĮȚĮʌȩĲȠȣȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢĲȠȣĲȠȝȑĮ
ıĲȫȞ ǼʌȠȝȑȞȦȢ ĲȠ ;RWHUQD %UHH]KDOHU įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȑȢ ĲȦȞ ȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞ
ĲȘȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢȞĮĮȞĮĳȑȡȠȣȞȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȝȑıȦĲȠȣ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȠĳșĮȜȝȚțȑȢıĲĮȖȩȞİȢ İțĲȩȢİȐȞȣʌȐȡȤȠȣȞıȠȕĮȡȠȓȜȩȖȠȚȖȚĮĲȘȤȡȒıȘĲȠȣȢ
İșȞȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ǼșȞȚțȩȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ĭĮȡȝȐțȦȞ ȂİıȠȖİȓȦȞ  *5 ȋȠȜĮȡȖȩȢǹșȒȞĮ
ǵĲĮȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚșĮʌȡȑʌİȚȞĮʌȡȠĲȚȝȫȞĲĮȚțĮȡįȚȠİțȜİțĲȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıĲȑȢĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞȣʌȠįȠȤȑȦȞʌĮȡȐĲȠ
ȉȘȜĭĮȟǿıĲȩĲȠʌȠȢKWWSZZZHRIJUȊʌİȡįȠıȠȜȠȖȓĮǻİȞȣʌȐȡȩĲȚșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒǹȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐǾıȣȖȤȠȡȒȖȘıȘĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUȝİȐȜȜĮĳĮȡȤȠȣȞʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİțȜȚȞȚțȐıȤİĲȚțȒȣʌİȡįȠıȠȜȠȖȓĮȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUȊʌİȡįȠıȠȜȠȖȓĮʌȚșĮȞȩȞ
ȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȣȞĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐįİȞ ȑȤİȚȝİȜİĲȘșİȓțĮȚȦȢİțĲȠȪĲȠȣįİȞıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȕȜʌĮȡȐȞĮȠįȘȖȒıİȚıİȣʌİȡȕȠȜȚțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢĲȣʌȚțȑȢĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞįȚİȖİȡĲȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞįȘȜĲĮȤȣțĮȡįȓĮ
ȖȡĮĳȠ ȈȣȝʌĮșȠȝȚȝȘĲȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢǾʌĮȡȐȜȜȘȜȘȤȠȡȒȖȘıȘȜȠȚʌȫȞıȣȝʌĮșȠȝȚȝȘĲȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ȝİȝȠĲȡȩȝȠȢ ĮȓıșȘȝĮ ʌĮȜȝȫȞ țİĳĮȜĮȜȖȓĮ ȞĮȣĲȓĮ ȑȝİĲȠȢ ȣʌȞȘȜȓĮ țȠȚȜȚĮțȑȢ ĮȡȡȣșȝȓİȢ ȝİĲĮȕȠȜȚțȒ ȠȟȑȦıȘ ȣʌȠȞȦȝȑȞĮȒȦȢȝȑȡȠȢıȣȞįȣĮıȝȑȞȘȢșİȡĮʌİȓĮȢ ȝʌȠȡİȓȞĮİȞȚıȤȪıİȚĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȘȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢ
țĮȜȚĮȚȝȓĮțĮȚȣʌİȡȖȜȣțĮȚȝȓĮȒʌȚșĮȞȩȞȞĮʌȡȠțĮȜȑıİȚĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢȩʌȦȢĮȣȟȘȝȑȞȘİȞįȠĳșȐȜȝȚĮ
ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚʌȡȠıȠȤȒıĲȘȞĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȤȡȒıȘ: ĬİȡĮʌİȓĮȖȚĮĲȘȞȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȓĮǾʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
ʌȓİıȘ ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢȐȜȖȠȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȘȢȩȡĮıȘȢȒİȡȣșȡȩĲȘĲĮȠĳșĮȜȝȠȪ İʌȓȝȠȞȘįȣıțȠȚȜȚȩĲȘĲĮȒįȣıțȠȜȓİȢ
șİȡĮʌİȓĮȖȚĮȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȓĮȝİʌĮȡȐȖȦȖĮȝİșȣȜȠȟĮȞșȓȞȘȢıĲİȡȠİȚįȒȒȝȘțĮȜȚȠıȣȞĲȘȡȘĲȚțȐįȚȠȣȡȘĲȚțȐȝʌȠȡİȓȞĮ
ıĲȘȞ ȠȪȡȘıȘ ǼȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȒ țĮȚ ıȣȝʌĲȦȝĮĲȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ Ȉİ ıȠȕĮȡȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ șĮ
İȞȚıȤȪıİȚĲȘȞʌȚșĮȞȒȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȚțȒįȡȐıȘĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞĮȖȦȞȚıĲȫȞİʌȠȝȑȞȦȢʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȞȠıȘȜİȪȠȞĲĮȚ īȚĮ ĲȘ șİȡĮʌİȓĮ ĲȦȞ ȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ Ș ȤȡȒıȘ
ȞĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȃĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȣʌȩȥȘțĮĲȐĲȘȞĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȤȡȒıȘ: ǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢʌȠȣ
țĮȡįȚȠİțȜİțĲȚțȫȞȕĮʌȠțȜİȚıĲȫȞĮȜȜȐȝȩȞȠȣʌȩĲȘȞİʌȓȕȜİȥȘȚĮĲȡȠȪțĮȚȝİİȟĮȚȡİĲȚțȒʌȡȠıȠȤȒİĳȩıȠȞȘȤȡȒıȘ
ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚıĲȠȝİĲĮȕȠȜȚıȝȩțĮȚȝİĲĮĳȠȡİȓȢǹȞĮıĲȠȜȒĲȦȞȕĮıȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞʌȠȣıȣȞĲİȜȠȪȞıĲȘȞțȐșĮȡıȘȚȞĮʌȠțȜİȚıĲȫȞĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞȣʌȠįȠȤȑȦȞȝʌȠȡİȓȞĮʌȡȠțĮȜȑıİȚȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠǿǻǿǹǿȉǼȇǼȈȆȇȅĭȊȁǹįĮțĮĲİȡȩȜȘȢĲȠȣ&<3$țĮȚĲȘȢ3ȖȜȣțȠʌȡȦĲİǸȞȘȢ 3JS ĮȣȟȐȞİȚĲȘıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȑțșİıȘıİȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȝȑȤȡȚ
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üåäæĜ

η χορήγηση φαρμάκων υψηλής
ποιότητας στους ασθενείς είναι το
κλειδί της επιτυχίας.
Η Mylan ακολουθεί υψηλά ποιοτικά
πρότυπα στις παραγωγικές της
διαδικασίες και χρησιμοποιεί
προηγμένα συστήματα ελέγχου,
για να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς
λαμβάνουν πάντοτε προϊόντα υψίστης
ποιότητας.

Philippe

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

