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Η επιμέλεια των άρθρων έγινε από τη συντακτική ομάδα του
Περιοδικού PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ.

ù

ους αναγνωρίζετε αυτούς τους «νεαρούς»
ηλικιωμένους, τους μεσήλικες που λέμε…
Τους γνωρίζετε καλά; Είναι αυτοί πάνω από
50 ετών, που έρχονται για να πάρουν τα
φάρμακα ή τα καλλυντικά τους, συμπεριφέρονται συχνά
σαν νεαροί, θέλουν να παραμείνουν νέοι και δραστήριοι
και συνήθως είναι λάτρεις του internet και των social
media!
Σε αυτή την ειδική έκδοση θα βρείτε όλη τη
πληροφόρηση για να τους σκιαγραφήσετε καλύτερα,
να εντοπίσετε τα «θέλω» τους και να τους προσεγγίσετε
αποδοτικότερα. Αναμφισβήτητα, παράλληλα με τις
θεραπευτικές εξελίξεις στην ιατρική που επιτρέπουν
ένα μεγαλύτερο προσδόκιμο όριο ζωής, η διατήρηση
της καλής υγείας εξαρτάται και από άλλους παράγοντες
όπως μια υγιεινή ζωή, μια καλή ψυχολογία, μια
κατάλληλη φυσική δραστηριότητα, μια προσαρμοσμένη
και ισορροπημένη διατροφή και διαγνωστικές εξετάσεις
πρόληψης. Πράγματι, τόσα πεδία στην αρμοδιότητα της
συμβουλής του φαρμακοποιού, που ειδικά για τα άτομα
ώριμης ηλικίας θεωρούνται ανεκτίμητα.
Αυτή η ηλικιακή κατηγορία είναι οι πιο ενεργοί πελάτες
σας και τουλάχιστον για τα επόμενα 30 χρόνια μπορείτε να
τους κερδίσετε και να τους έχετε πιστούς στο φαρμακείο
σας. Καλή ανάγνωση λοιπόν…!
Πόπη Χαραμή
Φαρμακοποιός
Σύμβουλος Marketing και Επικοινωνίας
p.harami@pharmamanage.gr
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ČĐĎďĎĜ
÷ĔēęĄĐďĆĎ
Όταν μιλάμε για πελάτες σε ώριμη
ηλικία ή αλλιώς μεσήλικες,
θα πρέπει καταρχάς να καθορίσουμε
για ποιες ηλικίες μιλάμε
σκιαγραφώντας ταυτόχρονα
τις μεγάλες αλλαγές που έχουν γίνει
στο παραδοσιακό τους προφίλ,
όπως το γνωρίζαμε μέχρι τώρα.



ημογραφικά κάποιος θεωρείται ότι είναι ηλικιωμένος όταν
είναι άνω των 60 ετών. Παρόλα αυτά οι επαγγελματίες
του marketing θεωρούν ότι κάποιος είναι ηλικιωμένος
όταν είναι άνω των 50 ετών. Στην ηλικία των 50 ετών παρατηρούνται μεγάλες αλλαγές στην φυσική κατάσταση αλλά και στην
ψυχολογία. Στις γυναίκες οι αλλαγές αυτές οφείλονται στην εμμηνόπαυση. Όσον αφορά τους άντρες περίπου σε αυτήν την ηλικία χάνουν την θέση τους στην οικογένεια ως «μπαμπάδες», γιατί τότε φεύγουν τα παιδιά τους από το σπίτι και ξαναζούν μια δεύτερη εφηβεία…
Αναφερόμαστε λοιπόν, σε καταναλωτές άνω των 50 ετών και περίπου μέχρι 80 ετών, που ονομάζουμε μεσήλικες, δεν είναι ακόμη γέροι , θέλουν να συμβαδίζουν με τις τάσεις της εποχής τους και που
δεν επισκέπτονται το φαρμακείο μόνο για να προμηθευτούν φάρμακα.
Η υπογεννητικότητα και η παράταση του προσδόκιμου ζωής έχουν
ως συνέπεια οι μεγαλύτεροι σε ηλικία καταναλωτές να καταλαμβάνουν μεγαλύτερο μερίδιο στο σύνολο του πληθυσμού. Ταυτόχρονα,
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έχουν και σχετικά (ανάλογα με την κοινωνικο- οικονομική τάξη) μεγαλύτερη αγοραστική δύναμη , σε σχέση με τους νεότερους που τους
απασχολεί έντονα η ανεργία.
Το φαρμακείο, όντας ένα κατάστημα που διαθέτει όχι μόνο φάρμακα,
αλλά και τόσα παραφαρμακευτικά και εναλλακτικά προϊόντα, μπορεί
να ικανοποιήσει πολλές ανάγκες για αυτό το κοινό. Παράλληλα, είναι για αυτούς τους πελάτες ένα «κοινωνικό» κατάστημα όπου αναζητούν την ανθρώπινη προσέγγιση, σε αντίθεση με τους νέους που
είναι πιο ανεξάρτητοι στις αγορές τους. Ο φαρμακοποιός για αυτούς
είναι ο επαγγελματίας υγείας στον οποίο μπορούν άνετα να παραθέσουν το πρόβλημά τους για να τους δώσει συμβουλές και να τους
προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα. Ας έχετε λοιπόν στο μυαλό σας ότι
τα άτομα αυτά θέλουν να τους αφιερώσετε χρόνο , αλλά προς θεού
να μην τους αποκαλέσετε σε καμιά περίπτωση ηλικιωμένους. Πρέπει να απευθύνεστε σε αυτούς σαν να είναι νέοι, χωρίς καμιά αναφορά στην ηλικία τους.

ĖĘĊĔĎęēĔĂĕ
Ώριμοι καταναλωτές, ένα πολύ ενημερωμένο κοινό
Γενικά, οι ώριμοι καταναλωτές ή μεσήλικες έχουν υψηλές απαιτήσεις
όσον αφορά την ποιότητα των παρεχόμενων υπηρεσιών και προϊόντων, είναι λιγότεροι ευάλωτοι στις «σειρήνες» της κατανάλωσης
και είναι ιδιαίτερα ενημερωμένοι. Επιπλέον, επειδή έχουν δοκιμάσει πολλά προϊόντα, είναι σε θέση να αποκρυπτογραφούν τα μηνύματα marketing και δεν πέφτουν τόσο εύκολα στις παγίδες της κατανάλωσης.

Αλλαγή στις αντιλήψεις
Οι πελάτες αυτοί δεν αποκαλούνται πλέον «γέροι», ούτε είναι ενάντια
σε ότι καινούργιο κυκλοφορεί. Αντίθετα, συμβαδίζουν με την εποχή
τους και θέλουν να παραμείνουν «Για πάντα νέοι». Πλέον, έχει αλλάξει το οικογενειακό μοντέλο και οι παππούδες και οι γιαγιάδες είναι όλο και περισσότερο παρόντες στη ζωή των εγγονών τους. Αυτή
λοιπόν η συναναστροφή των γενεών, ωθεί τους γηραιότερους στο
να χρησιμοποιούν τους ίδιους κώδικες με τους απογόνους τους.
Οι «νέοι» αυτοί ηλικιωμένοι, ακολουθούν την τάση της εποχής «να
θέλουμε να αρέσουμε» και καταναλώνουν και αυτοί, απλώς με έναν
διαφορετικό τρόπο. Δεν υποκύπτουν στις παρορμητικές αγορές, αλλά
είναι πιο σκεπτόμενοι και πιο ενημερωμένοι. Και το γεγονός ότι είναι
πιο εγκρατείς και απαιτητικοί δεν σημαίνει ότι δεν τολμούν.
Ας δούμε μερικά από τα κύρια χαρακτηριστικά τους.

Θέλουν να γοητεύουν
H θέληση να είσαι γοητευτικός δεν συγκρούεται πια με την ηλικία.
Οι χειρουργικές αισθητικές επεμβάσεις είναι πλέον αποδεκτές, ενώ
ταυτόχρονα κερδίζουν συνεχώς έδαφος οι μη παρεμβατικές μέθοδοι (π.χ. γέμισμα των ρυτίδων με υαλουρονικό οξύ). H ομορφιά δεν
έχει πλέον ηλικία. Οι ώριμες γυναίκες είναι συνήθως περήφανες για
την ηλικία τους, απλώς θέλουν να εξαλείψουν τα σημάδια της γήρανσης. Επιπλέον, και τα δύο φύλα ενδιαφέρονται για την σεξουαλικότητα
τους και δεν είναι πλέον ταμπού η σεξουαλική ζωή άνω των 50 ετών.

Έχουν καλή σχέση με τις νέες τεχνολογίες
Μπορεί την πρωτοκαθεδρία στο διαδίκτυο να έχουν οι νέοι, δεν σημαίνει όμως ότι οι μεγαλύτεροι σε ηλικία απέχουν. Ήταν παρόντες
στη γέννηση της πληροφορικής, είναι πλήρως ενήμεροι για το διαδίκτυο και τις χρήσεις του και για αυτούς είναι ένας τρόπος να δημιουργήσουν / ή να διατηρήσουν κοινωνικούς δεσμούς με τους νεότερούς τους και ταυτόχρονα να ενημερωθούν. Μάλιστα οι ηλικίες
50-64 φαίνεται να είναι εθισμένες στο διαδίκτυο, περνώντας καθημερινά περίπου 2 ½ ώρες, σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, ενώ
πλέον και οι μεγαλύτερες ηλικίες αρχίζουν να χρησιμοποιούν το διαδίκτυο και να εντάσσουν στην καθημερινότητά τους μικροσυσκευές τελευταίας τεχνολογίας, ενώ κάνουν και πολλές αγορές από ηλεκτρονικά καταστήματα.
Ο φαρμακοποιός λοιπόν μπορεί να χρησιμοποιεί όλα τα σύγχρονα
εργαλεία marketing και τις νέες τεχνολογίες για να τους προσεγγίσει.

Δίνουν μεγάλη σημασία στην υγεία τους
Φυσικά παρά τις νέες προτεραιότητες και συμπεριφορές, οι πιο ηλικιωμένοι συνεχίζουν να παραμένουν προσκολλημένοι στην υγεία τους.
Είναι ανάμεσα στα κυριότερα πράγματα που εύχονται να μπορούσαν
να βελτιώσουν. Γι αυτό εστιάζουν ιδιαίτερα στον τομέα της πρόληψης, κάτι που δεν έκαναν οι γηραιότεροι (π.χ. οι γονείς τους). Οι νέοι
«ηλικιωμένοι» δεν θέλουν να γίνουν σαν τους γονείς τους που άφηναν να έλθει η φυσική φθορά του χρόνου. Σύμφωνα με έρευνες, το
82% πιστεύει ότι μπορεί να καθυστερήσει τα σημάδια της γήρανσης,
αν φροντίζουν την υγεία τους. Δίνουν δε μεγάλη σημασία στο ευ ζην.
Ο ύπνος και η καλή κατάσταση της μνήμης τους, αποτελούν τις δύο
κύριες ανησυχίες τους και έχουν εντάξει την άσκηση στην καθημερινότητά τους για να διατηρήσουν την καλή τους φυσική κατάσταση.
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Προσδιορίζοντας τα προφίλ για τους 50+
Οι αυθεντικοί (18%): Έχουν γούστο και θέλουν να ξεχωρίζουν από τους άλλους. Είναι οι μεγαλύτεροι υπέρμαχοι της
ευεξίας: γιόγκα, μασάζ, συμπληρώματα διατροφής και ενδιαφέρονται για τις εναλλακτικές θεραπείες.
Οι ανήσυχοι (15%): Είναι πιστοί και έντιμοι. Είναι ανήσυχοι
για το μέλλον και αποζητούν την επιβεβαίωση όταν λαμβάνουν αποφάσεις. Αντιλαμβάνονται το ευ ζην ως έναν τρόπο να είναι λιγότερο στρεσαρισμένοι. Ανησυχούν πολύ για
την υγεία τους και φοβούνται τις ανεπιθύμητες δράσεις των
φαρμάκων. Υιοθετούν την πρόληψη.

Έχουν οικολογική συνείδηση
Η ίδια γενιά που παλιά «μόλυνε» ολόκληρο τον πλανήτη, τώρα έχει
αποκτήσει οικολογική συνείδηση, είτε λόγω ενοχών, είτε λόγω της
καλής αγοραστικής της ικανότητας. Όπως και να έχει, είναι πρόθυμοι να ανοίξουν το πορτοφόλι τους και να αγοράσουν πιο «πράσινα»
προϊόντα, ίσως επειδή εμπιστεύονται τις θετικές κριτικές των νεότερων. Αγοράζουν βιολογικά προϊόντα, ακολουθούν ήπιες εναλλακτικές αγωγές και κάνουν υγιεινή διατροφή. Οι φαρμακοποιοί έχουν
πολλά να κερδίσουν αν διαφοροποιηθούν και κάνουν ένα άνοιγμα
στη φυσική εναλλακτική προσέγγιση και στον τομέα πρόληψης της
υγείας. Η γενιά αυτή που κάπνισε πολύ καθ’ όλη τη νεότητά της, τώρα
θέλει να κάνει …αποτοξίνωση, με την ευρεία έννοια, δημιουργώντας ανέλπιστες επαγγελματικές ευκαιρίες στους φαρμακοποιούς.

Δεν νιώθουν ότι μεγαλώνουν
Όσοι είναι στην ηλικία 50-60 δεν νιώθουν ότι γερνάνε. Σύμφωνα με
τις έρευνες υπάρχει μια απόκλιση 10-15 χρόνων ανάμεσα στην πραγματική ηλικία και την ηλικία που αισθάνονται και μόνο το 30% έχει
αποδεχτεί την πραγματική του ηλικία. Φυσικά, μετά τα 75, τα προβλήματα υγείας τούς κάνουν να αποδεχτούν πιο εύκολα την πραγματική ηλικία των… αρτηριών τους!

To marketing ανά ηλικία
Τι κοινό υπάρχει ανάμεσα σε έναν δραστήριο άντρα 55 ετών και έναν
ηλικιωμένο 75 ετών; Τίποτα, παρόλο που ανήκουν στην ίδια κατηγορία, δηλαδή τους ασθενείς-πελάτες ώριμης ηλικίας. Για αυτό θα
πρέπει να γίνει μια υποκατηγοριοποίηση σε δύο ηλικιακές ομάδες:
50 - 64 ετών και 65 - 80 ετών. Μετά από αυτό το όριο αναφερόμαστε πλέον στους γέρους.
Το marketing ανά ηλικία είναι μια προσέγγιση που βοηθά στο να αναγνωρίζονται οι ιδιαίτερες ανάγκες κάθε ηλικίας, αλλά παρόλα αυτά
ακόμα και στην ίδια ηλικία τα αγοραστικά κίνητρα διαφέρουν, ανάλογα με τις προσωπικές τους αξίες. Είναι λοιπόν πιθανόν σε άτομα
ίδιας ηλικίας να υπάρχει ποικιλία καταναλωτικών συμπεριφορών.
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Οι δραστήριοι (14%): Τους ενδιαφέρει η επιτυχία και η κοινωνική αναγνώριση. Η ευεξία και η διατήρηση της φυσικής
τους κατάστασης αποτελούν έναν ακόμη στόχο τους. Έχουν
συνήθως προβλήματα υγείας που τα υποτιμούν.
Οι κοινωνικοί (13%): Βάζουν πάνω από όλα την οικογένεια
και τα εγγόνια τους. Έχουν την τάση να μην δίνουν σημασία
στις προσωπικές τους ανάγκες. Δεν παίρνουν ιδιαίτερα μέτρα πρόληψης για την υγεία τους.
Οι αυστηροί (11%): Εργάζονται σκληρά και αποφασίζουν
μόνο αν έχουν πρώτα πλήρως ενημερωθεί . Είναι ανοιχτοί
σε δραστηριότητες που τους κάνουν να ξεχνάνε για λίγο τις
έγνοιες της δουλειάς. Προσέχουν την υγεία τους και ενημερώνονται από ιστοσελίδες υγείας.
Οι ενθουσιώδεις (11%): Θέλουν να περνάνε καλά. Διαλέγουν
δραστηριότητες άσκησης με την ίδια λογική. Νιώθουν πολύ
πιο νέοι και για αυτό δεν αντιλαμβάνονται την αναγκαιότητα να φροντίσουν την υγεία τους. Δεν είναι δυναμικοί καταναλωτές και ψάχνουν εύχρηστα προϊόντα.
Οι ηγέτες (9%): Είναι αυτόνομοι και ειλικρινείς, αρνούνται να
δεχτούν ότι γερνάνε και πιστεύουν ότι μπορούν να τα καταφέρουν μόνοι τους. Δεν προσέχουν ιδιαίτερα την υγεία τους
γιατί νομίζουν ότι είναι δυνατοί.
Οι σκεπτόμενοι (9%): Είναι πολύ διακριτικοί και τα αναλύουν όλα. Παίρνουν αποφάσεις με επιφύλαξη. Προτιμούν τις
δραστηριότητες που απαιτούν μεγάλη συγκέντρωση. Έχουν
εγκυκλοπαιδικές γνώσεις για την υγεία. Αμφισβητούν ακόμη και τις εξηγήσεις του ιατρού.

50-64 χρονών: Μια γενιά με έντονη όρεξη για ζωή
Η γενιά αυτή έχει ως κύριο στόχο να επωφελείται από τη ζωή κάνοντας καλές επιλογές.
Κοινωνικό-οικονομικό προφίλ: Είναι ουσιαστικά η πρώτη γενιά που
υπήρξαν δύο μισθοί στην οικογένεια, αφού δούλευαν και οι δύο.
Έζησαν έντονα τη ζωή τους στη δεκαετία των τριάντα και μεγάλωσαν μέσα στην καταναλωτική κοινωνία. Είτε εργάζονται ακόμα, είτε
έχουν πάρει σύνταξη, έχουν μια κάποια οικονομική άνεση και περισσότερο ελεύθερο χρόνο στη διάθεσή τους.
Νοοτροπία: Πάντα ενήμεροι για τις τάσεις, αγοράζουν προϊόντα νέας
τεχνολογίας, αξεσουάρ με ιδιαίτερο design και δίνουν μεγάλη έμφαση στην πρόληψη, ειδικά όσοι από αυτούς φροντίζουν έναν μεγαλύτερο γονιό τους.
Καταναλωτική συμπεριφορά: Δεν κάνουν παρορμητικές αγορές. Σκέφτονται πρώτα πριν κάνουν ένα έξοδο και δεν επηρεάζονται από τη
διαφήμιση. Κάνουν χρήση και κατάχρηση των μέσων ή του διαδικτύου για να ενημερωθούν. Είναι απαιτητικοί καταναλωτές και ελέγχουν πάντα τη σχέση ποιότητας/τιμής.
Η σχέση τους με το φαρμακείο: Συνήθως δεν υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις και δεν είναι τόσο τακτικοί πελάτες στα φαρμακεία. Θέλουν να διατηρήσουν την καλή τους φυσική κατάσταση όσο το δυνατόν περισσότερο, ενώ τους άντρες τους απασχολεί πολύ και η σεξουαλική τους υγεία. Αυτό που επιζητούν από το φαρμακείο στον τομέα της υγείας είναι το ευ ζην. Υιοθετούν υγιεινές διατροφικές συνήθειες, κάνουν σπορ και γενικά ζουν την εποχή τους..

Ποια προϊόντα τους ενδιαφέρουν στο φαρμακείο
Συμπληρώματα διατροφής: Τα προϊόντα που είναι για πρόληψη και
βελτίωση της υγείας, είναι αυτά που τους ενδιαφέρουν περισσότερο.
Εναλλακτικές θεραπείες: Τα προϊόντα φυτοθεραπείας, αρωματοθεραπείας και τα ανθοϊάματα Μπαχ πρέπει να τα εκθέσετε σε εμφανές
σημείο, ομαδοποιώντας τα ταυτόχρονα. Αν έχετε γνώσεις ομοιοπαθητικής θα πρέπει να το πληροφορηθούν και οι πελάτες σας.
Καλλυντικά: Ο στόχος των ώριμων πελατών σας άνω των 50 είναι
να νιώσουν καλά με τον εαυτό τους, ακολουθώντας την κατάλληλη
φροντίδα για το δέρμα τους. Ψάχνουν την εσωτερική ομορφιά και η
εξωτερική ομορφιά αποτελεί αντανάκλασή της.
Βιολογικά προϊόντα: Διαφοροποιηθείτε αυξάνοντας την προσφορά
σας σε βιολογικά προϊόντα.
Πώς να τους προσεγγίσετε
Υιοθετείστε θετική στάση. O τόνος της φωνής σας θα πρέπει να τους
εμπνέει ηρεμία και χαρά. Δώστε προτεραιότητα στην ενημέρωση.
Είναι απαραίτητο να γνωρίζετε τους τεχνικούς όρους για τα νέα σας
προϊόντα και τις οδηγίες χρήσης . Θα πρέπει να αφιερώσετε χρόνο
για να τους ακούσετε και να τους εμπνεύσετε εμπιστοσύνη. Επιπλέον, θέλουν να έχουν τη δυνατότητα επιλογής και να γνωρίζουν τα
μειονεκτήματα και τα πλεονεκτήματα του προϊόντος πριν το αγοράσουν, για αυτό θα πρέπει να τους προτείνετε τουλάχιστον τρία προϊόντα για να επιλέξουν.
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65+ έως 80 ετών: Η εύκολη κατηγορία πελατών
Δεν είναι καθόλου δύσκολη κατηγορία πελατών. Επιδιώκουν τη
συμβουλή σας, για αυτό μην διστάσετε να τους προτείνετε και πιο
μοντέρνες λύσεις για να ανακουφιστούν. Θα σας είναι ευγνώμονες.
Κοινωνικο-οικονομικό προφίλ: Σε αυτές τις ηλικίες αντιμετωπίζουν
τα πρώτα σοβαρά προβλήματα υγείας και έρχονται αντιμέτωποι πιο
συχνά με θανάτους στον περίγυρό τους. Νιώθουν μια μικρή παραίτηση όταν αρχίζουν να γερνάνε και αντιμετωπίζουν τα πράγματα πιο
ήρεμα. Έχουν γνώση του χάσματος που τους χωρίζει από τις νεότερες γενιές, αλλά ταυτόχρονα έχουν μια έντονη επιθυμία να κρατήσουν τον δεσμό με τα παιδιά και τα εγγόνια τους.
Νοοτροπία: Θέλουν να τους σέβονται και να τους ακούν.
Καταναλωτική συμπεριφορά: Είναι πιο προσεκτικοί όσον αφορά τις
αγορές τους , αλλά είναι έτοιμοι να ξοδέψουν αν πειστούν ότι το προϊόν θα τους προσφέρει καλύτερη υγεία και θα τους ανακουφίσει στην
καθημερινότητά τους.
Η σχέση τους με το φαρμακείο: Το πρώτο και κυριότερο είναι ότι πρόκειται για πιστούς πελάτες. Και επειδή πιθανότατα είναι και μακροχρόνιοι πελάτες, αποτελούν και τη σταθερή πελατεία του φαρμακείου. Αντιμετωπίζουν με μεγάλο σεβασμό τους επιστήμονες υγείας και
αρκεί μια ευγενική κουβέντα ή απλά η προσοχή που θα τους δείξετε
για να κερδίσετε την εμπιστοσύνη τους. Η ηλικία αυτή είναι ανοιχτή
σε κάθε πρόταση που θα τους βοηθήσει να βελτιώσουν ή να ελέγξουν την υγεία τους. Μην διστάστε να προτείνετε συμπληρωματικά
προϊόντα που συνδέονται με τη συνταγή που εκτελείτε.
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Ποια προϊόντα τους ενδιαφέρουν στο φαρμακείο
Τα σημάδια της γήρανσης σε αυτή την ηλικία είναι εμφανή, ακόμα
και όταν οι άνθρωποι παραμένουν δραστήριοι. Λένε ναι στην άνεση
και στα μοντέρνα προϊόντα, αρκεί να είναι διακριτικά.
Προϊόντα για τα πόδια: H παραμόρφωση των ποδιών και των πελμάτων είναι αναπόφευκτη σε αυτήν την ηλικία. Προϊόντα λοιπόν αυτής της κατηγορίας, όπως για παράδειγμα τα ορθοπεδικά υποδήματα, μπορούν να φανούν πολύ χρήσιμα στις μεγαλύτερες ηλικίες.
Τα ακουστικά βαρηκοΐας και τα γυαλιά πρεσβυωπίας: Είναι ένας τομέας όπου έχετε την δικαιοδοσία να ασχοληθείτε αρκεί να προσλάβετε ένα εξειδικευμένο άτομο και να ελέγξετε και τον ανταγωνισμό
στην περιοχή σας.
Πώς να τους προσεγγίσετε
Ενδείκνυται ο χώρος σας να είναι φωτεινός και όλα πρέπει να είναι
ευανάγνωστα. Απαραίτητη και μια γωνιά ξεκούρασης με μια δύο πολυθρόνες ή μια ράμπα αν το φαρμακείο σας έχει σκάλες. Αυτό που
αποζητούν από εσάς οι ηλικιωμένοι πελάτες σας είναι η ποιότητα
στην υποδοχή και την εξυπηρέτηση. Η ευγένεια θα πρέπει να υιοθετηθεί από ολόκληρη την ομάδα. Τέλος, δεν θα πρέπει να εκμεταλλεύεστε την εμπιστοσύνη που σας δείχνουν, για αυτό και θα πρέπει
να τους συμβουλεύετε με υπευθυνότητα, χωρίς να προσπαθείτε να
τους πουλήσετε το οτιδήποτε.
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4 κύριοι τομείς της δραστηριοποίησης
του φαρμακείου στην πρόληψη

Η πρόληψη και η ποιότητα ζωής
απασχολoύν κατά προτεραιότητα
τους ανθρώπους της ώριμης ηλικίας.
Στην Ελλάδα της κρίσης όμως,
όπου βιώνουμε την υποβάθμιση της
δημόσιας υγείας σε όλο της το μεγαλείο,
θα ήταν ουτοπία να μιλήσουμε για
δραστηριοποίηση ενεργειών πρόληψης
στις κρατικές δομές.
Κατανοούμε λοιπόν πόσο σημαντικό
ρόλο πρέπει να παίξουν τα φαρμακεία
στον τομέα αυτό.

è

ναμφισβήτητα οι ενέργειες πρόληψης έχουν σαν στόχο
όχι μόνο να βελτιώσουν την υγεία και την ποιότητα ζωής
των ανθρώπων, αλλά και να μειώσουν το κόστος κρατικών δαπανών κυρίως από τη μείωση της νοσοκομειακής περίθαλψης.
Αν συνοψίσουμε τις κύριες ενέργειες πρόληψης θα τις κατηγοριοποιούσαμε ως κάτωθι:
y Έλεγχος με διαγνωστικές εξετάσεις για τους πολίτες
y Εμβολιασμοί
y Επιμόρφωση των πολιτών από τους επαγγελματίες υγείας για
τις χρόνιες παθήσεις (διαβήτης, αρτηριοσκλήρωση, άσθμα,
καρδιοπάθειες), αλλά και για άλλες παθήσεις, όπως η πολλαπλή σκλήρυνση, η ηπατίτιδα C, κ.α.
y Εθνικές καμπάνιες πρόληψης
y Δράσεις επιμόρφωσης στα σχολεία και στις επιχειρήσεις
y Κινητοποίηση των οργανώσεων ασθενών
Διαβάζοντας τα παραπάνω, ας αναλογιστούμε τι συμβαίνει στη
χώρα μας και τι βαρύ φορτίο έχει επωμιστεί το φαρμακείο, που
αποτελεί μια ιδιωτική δομή στην πρώτη γραμμή της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας και χωρίς καμιά ιδιαίτερη αναγνώριση ή ανταμοιβή από την πολιτεία.
Η πρόληψη έχει 3 διαστάσεις
1. Την πρόληψη εμφάνισης μιας πάθησης σε ένα υγιές άτομο
2. Την πρώιμη διάγνωση μιας ασθένειας λίγο πριν εμφανιστεί
3. Την πρόληψη της εξέλιξης μιας πάθησης

1.
2.
3.
4.

Η επιμόρφωση των πελατών του στις παθήσεις και
στα επακόλουθα τους
Η παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας τους
Ο έλεγχος ορισμένων παθήσεων με τα home tests και
Ο εμβολιασμός, κυρίως για τη γρίπη και τον πνευμονιόκοκκο

Ο φαρμακοποιός με τις επιστημονικές του γνώσεις και με πρόσβαση πιο εύκολη από τον ιατρό, είναι στην πρώτη γραμμή στον τομέα
της πρόληψης, χωρίς όμως να τον παρακάμπτει και να τον υποκαθιστά εκεί που χρειάζεται.
Στους πελάτες της ώριμης ηλικίας ιδιαίτερα, οφείλει να προτείνει
έναν έλεγχο για τον διαβήτη, την χοληστερίνη, τις καρδιοπάθειες,
τον καρκίνο του προστάτη και του παχέως εντέρου και φυσικά να
φροντίσει την εκπαίδευση της ομάδας του στις συχνές παθήσεις του
πάγκου αυτής της ηλικίας.
Επίσης, οφείλει να είναι ενημερωμένος σχετικά με τους κανόνες
υγιεινής διατροφής, κατάλληλους γι’ αυτές τις ηλικίες.
Μπορεί κάλλιστα να οργανώνει, με άλλους επαγγελματίες στον τομέα της υγείας, εκπαιδευτικά events για τους πελάτες του, πάνω
στην πρόληψη ή στην αντιμετώπιση ορισμένων συχνών προβλημάτων αυτής της ηλικίας (π.χ. αντιγήρανση, προβλήματα των κάτω
άκρων, ΧΑΠ, κ.λπ.). Αν μάλιστα επιθυμεί μπορεί ν’ απευθυνθεί στις
αρμόδιες εταιρείες-προμηθευτές, γιατί υπάρχει η δυνατότητα να του
στείλουν και εδικούς για να μιλήσουν και να τον βοηθήσουν στην
όλη διοργάνωση.

Η πρόληψη αναπόσπαστη με τη θεραπευτική
Μια επιπλέον διάσταση της πρόληψης περνάει και από τη σωστή
συμμόρφωση στη θεραπεία και την επιμόρφωση των ασθενών
στην πάθηση τους, μέσα στα πλαίσια της φαρμακευτικής φροντίδας.
Κατά την παράδοση των φαρμάκων λοιπόν πρέπει να δίνονται οι
κατάλληλες οδηγίες λήψης, οι προφυλάξεις χρήσης και συμβουλές
υγιεινής ζωής και διατροφής. Η χρήση εφαρμογών CRM στο λογισμικό σύστημα μπορεί να βοηθήσει στο μέγιστο στη διαχείριση του
κάθε πελάτη.
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Διαταραχές του ουροποιητικού και
της σεξουαλικής ζωής
Η ακράτεια ούρων και στα δυο φύλα οφείλεται στη χαλάρωση
των σφικτήρων της ουροδόχου κύστης. Στον άνδρα, η κυριότερη αιτία είναι ο προστάτης. Οι πάνες ακράτειας είναι ένα βοήθημα, αλλά αναμφισβήτητα συνιστώνται η κατάλληλη φαρμακευτική αγωγή ή η χειρουργική επέμβαση. Ας μην ξεχνάμε συμβουλές όπως : «συνεχίζετε να πίνετε 1,5 λίτρο νερό την ημέρα (όχι μετά
τις 6μμ), αποφύγετε κατανάλωση καφέ και αλκοόλ». Στους άνδρες
η καλοήθης υπερτροφία του προστάτη είναι σχεδόν αναπόφευκτη με την πάροδο της ηλικίας. Εάν όμως υπάρχουν συμπτώματα είναι παθολογική και συνιστάται φαρμακευτική αγωγή και
ετήσιος έλεγχος του προστάτη. Η εγχείρηση συνιστάται σε περίπτωση αποτυχίας της φαρμακευτικής αγωγής ή σε περίπτωση
κακοήθειας. Η στυτική δυσλειτουργία απασχολεί πάνω από το
30% των ανδρών άνω των 40 ετών και μόνο το 20% αυτών καταφεύγουν στον ειδικό. Μεταξύ 40-70 ετών η συχνότητα της ΣΔ
πολλαπλασιάζεται επί 2 έως 4. Οι αναστολείς της PDE 5 αποτελούν θεραπεία εκλογής και αντενδείκνυνται με την παράλληλη
λήψη νιτρωδών. Οι τοπικές ενέσεις PGE1 συνιστώνται σε περίπτωση αντενδείξεων ή αποτυχίας των ΙPDE 5.

Παράγοντες κινδύνου καρδιαγγειακών
παθήσεων
Ανάμεσα στους παράγοντες κινδύνου που ελέγχονται είναι ο
διαβήτης, η υπέρταση, η παχυσαρκία ή δυσλιπιδαιμία, το κάπνισμα, ενώ αυτοί που δεν ελέγχονται είναι η ηλικία , η κληρονομικότητα, το φύλο. Όποιος όμως και αν είναι ο παράγοντας κινδύνου, μια κοινή προσέγγιση επιβάλλεται και αφορά τα μέτρα στη
διατροφή και στον τρόπο ζωής για μια ολοκληρωμένη φροντίδα.
Για τον διαβήτη που είναι ο υπ’ αριθμόν ένας παράγοντας κινδύνου για καρδιοπάθειες, εκτός από τη φαρμακευτική αγωγή «επιβάλλονται» η τακτική μέτρηση του σακχάρου, η άσκηση και οι
κατάλληλες διατροφικές συνήθειες.
Για την υπέρταση που απασχολεί σχεδόν το 40% των ατόμων
πάνω από 65 ετών, εκτός από τη διάγνωση και την αντιμετώπιση της από τον ιατρό, συνιστάται η συχνή αυτομέτρηση με τα
σύγχρονα πιεσόμετρα. Οι συμβουλές διατροφής πρέπει να επικεντρωθούν στην κατανάλωση φρούτων και λαχανικών και τροφών πλούσιων σε ωμέγα-3 λιπαρών και πτωχών σε κορεσμένα
λίπη. Παράλληλα, είναι απαραίτητος ο έλεγχος του βάρους και η
διακοπή του καπνίσματος και του αλκοόλ.
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Οι δραστήριοι σημερινοί μεσήλικες
επιθυμούν να παραμείνουν νέοι και
υγιείς. Ας επικεντρωθούμε
στις συμβουλές υγείας
στο φαρμακείο, για τις πλέον συχνές
παθήσεις αυτής της ηλικίας.

Εμμηνόπαυση και οστεοπόρωση
Η εμμηνόπαυση με τις συχνές της ενοχλητικές εκδηλώσεις και
τον κίνδυνο της οστεοπόρωσης, απασχολεί σχεδόν όλες τις γυναίκες μετά τα πενήντα. Η πρόληψη και η αντιμετώπιση της περιλαμβάνει κυρίως μέτρα όπως η άσκηση (π.χ. περπάτημα 30
λεπτά την ημέρα), ημερήσια πρόσληψη 1200 mg ασβεστίου και
βιταμίνης D 400-800 UI, μείωση βάρους σε φυσιολογικά όρια και
διακοπή καπνίσματος και αλκοόλ.
Η μέτρηση οστικής πυκνότητας είναι απαραίτητη επίσης, και η
φαρμακευτική αγωγή επιβάλλεται για Τ-score d -3 (Bishosphonates, raloxifene, ranelate de strondium). Η ορμονική υποκατάσταση ενδείκνυται σε γυναίκες με αυξημένο κίνδυνο κατάγματος και με δυσανεξία στα άλλα φάρμακα, καθώς επίσης και για
διαταραχές της εμμηνόπαυσης (εξάψεις, νυκτερινή εφίδρωση)
που επηρεάζουν την ποιότητα ζωής. Στις γυναίκες που η ορμονική υποκατάσταση αντενδείκνυται, συμπληρώματα διατροφής
με φυτο-οιστρογόνα μπορούν να βοηθήσουν για την αντιμετώπιση των εξάψεων.

Βαριά πόδια και φλεβικές διαταραχές
Η χρόνια φλεβική ανεπάρκεια εκφράζεται με συμπτώματα όπως
αίσθημα βάρους στα πόδια και πόνος, οιδήματα αλλά και σπασμένα αγγεία και κιρσούς. Οι παράγοντες κινδύνου εκτός από
την ηλικία, είναι η κληρονομικότητα, το βάρος και οι ορμόνες.
Σχεδόν τα μισά άτομα που αντιμετωπίζουν τέτοια προβλήματα
δεν πάνε στον ιατρό. Συμβουλές όπως το περπάτημα, η ανόρθωση των ποδιών κατά την ξεκούραση, η αποφυγή ζέστης, παράλληλα με τη λήψη φλεβοτονωτικών τοπικά ή από το στόμα
και η χρήση καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης, είναι απαραίτητες στο φαρμακείο.

Διαταραχές του αναπνευστικού

Οι αρθροπάθειες
Με την πάροδο της ηλικίας οι υπάρχουσες ρευματοπάθειες (οσφυαλγία, πόνος στα γόνατα, αυχενικό) επιδεινώνονται. Στη φάση της
έξαρσης τα αναλγητικά, τα μυοχαλαρωτικά και τα αντιφλεγμονώδη έχουν τον λόγο, μαζί με τα κατάλληλα ορθοπεδικά βοηθήματα. Η άσκηση για την ενίσχυση των μυών και η απώλεια βάρους
είναι στην πρώτη γραμμή της συμβουλής στο φαρμακείο, μαζί
με την αποφυγή άρσης βαρών, ενώ αντενδείκνυνται και τα ψηλοτάκουνα ή τα τελείως ίσια παπούτσια.

Η Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια (ΧΑΠ) και το
άσθμα είναι οι πιο συχνές διαταραχές του αναπνευστικού με τη πάροδο της ηλικίας. Η κύρια αιτία της ΧΑΠ
είναι το κάπνισμα. Τα συμπτώματα της (παραγωγικός
βήχας, δύσπνοια και δυσκολία στην προσπάθεια) εμφανίζονται όταν έχει χαθεί το ήμισυ της αναπνευστικής ικανότητας.
Η μέτρηση της οξυγόνωσης του αίματος με ένα ηλεκτρονικό mini-σπιρόμετρο πρέπει να γίνεται σε όλους
του καπνιστές, αλλά κυρίως σε αυτούς που αντιμετωπίζουν τέτοιου είδους αναπνευστικά προβλήματα και
να παραπέμψουμε στη συνέχεια το άτομο στον πνευμονολόγο. Όσο για το άσθμα, οι αιτίες είναι: τα αλλεργιογόνα, το κάπνισμα, η μόλυνση της ατμόσφαιρας. Το
θεραπευτικό οπλοστάσιο είναι μεγάλο και στη φάση
συντήρησης και στη φάση παροξυσμών.

Διαταραχές του ύπνου
Με την ηλικία οι ρυθμοί στον ύπνο αλλάζουν. Παρατηρούμε συχνά αϋπνίες, δυσκολίες στον ύπνο, παρατεταμένα ξυπνήματα
κατά τη νύχτα, άπνοια κατά τον ύπνο. Απέναντι σε όλα αυτά τα
παράπονα, οι συμβουλές υγιεινής ζωής είναι στην πρώτη γραμμή
όπως: φυσικές δραστηριότητες που κάπως κουράζουν και οδηγούν γρήγορα στον ύπνο, αποφυγή του καφέ, όχι βαριά γεύματα το βράδυ. Το επόμενο βήμα συμβουλής στο φαρμακείο είναι
η φυτοθεραπεία με μια σειρά από εναλλακτικές προσεγγίσεις. Η
φαρμακευτική αγωγή θα προταθεί μόνο από τον ιατρό, όταν όλα
τα προηγούμενα βήματα θα έχουν αποτύχει.
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Διατροφή και τα κατάλληλα συμπληρώματα
Ο σημαντικός ρόλος της διατροφής είναι αναμφισβήτητος για τη διατήρηση της ζωτικότητας του οργανισμού. Ένας μεγάλος αριθμός
παθήσεων οφείλεται στην κακή διατροφή και στην παχυσαρκία, τη
μάστιγα της εποχής μας.
Οι οδηγίες μας στη διατροφή
y Μείωση πρόσληψης κεκορεσμένων λιπών ζωικής κυρίως
προέλευσης, για να μειώσουμε τον κίνδυνο καρδιαγγειακών
παθήσεων. Αντίθετα, λιπαρά όπως τα ωμέγα 3 και ωμέγα 6 είναι
ωφέλιμα για τη λειτουργία του εγκεφάλου, τη μνήμη και τις καρδιαγγειακές παθήσεις.
yΜείωση των απλών υδατανθράκων όπως ψωμί, γλυκά, ζυμαρικά, κατεργασμένο ρύζι, ιδιαίτερα σε μεταβολικές παθήσεις
όπως ο διαβήτης, και η αντικατάστασή τους με σύνθετους υδατάνθρακες από λαχανικά ή όσπρια.
y Άφθονα φρούτα και λαχανικά πλούσια σε πολυφαινόλες, βιταμίνες, ιχνοστοιχεία και σε υδατοδιαλυτές χρωστικές, παίζουν
έναν αντιοξειδωτικό ρόλο προστατεύοντας τα αγγεία από την
αθηρωματική πλάκα.
y Λειτουργικές τροφές που περιέχουν φυτοστερόλες κατά της
χοληστερόλης, μειώνουν κατά ένα αξιοσημείωτο ποσοστό 1015% την LDL χοληστερόλη.
y Ισοφλαβόνες σόγιας με μια παρόμοια δράση με τα οιστρογόνα,
σε γυναίκες με προβλήματα στην εμμηνόπαυση.
y Γαλακτοκομικά για προσφορά ασβεστίου στα οστά και πρωτεϊνών
Τα κατάλληλα συμπληρώματα για την ώριμη ηλικία επικεντρώνονται κυρίως στα αντιοξειδωτικά. Από τη βιταμίνη Α μέχρι το σελήνιο,
τα αντιοξειδωτικά έχουν γίνει οι σταρ της προληπτικής ιατρικής και
της αντιγήρανσης και χωρίς να αποτελούν πανάκεια απέναντι στο
γήρας, μπορούν να δοθούν στην κατάλληλη δόση.
Τα πλέον γνωστά είναι οι βιταμίνες Α, C και Ε και από τα ιχνοστοιχεία
μετάλλων το σελήνιο και ο ψευδάργυρος, χωρίς να παραλείπουμε
τα καροτενοειδή, τις πολυφαινόλες και τα ωμέγα 3.
Εκείνο όμως που πρέπει να δεχτούμε είναι ότι η λήψη από του στόματος των αντιοξειδωτικών ωφελεί όλο τον οργανισμό, χωρίς να
μπορούμε να τα κατευθύνουμε κατά τη μεταβολική τους διεργασία
σε ένα όργανο συγκεκριμένο, όπως για παράδειγμα το δέρμα.
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Η διατήρηση της καλής φυσικής
και ψυχολογικής κατάστασης ιδιαίτερα
όσο περνάει η ηλικία, εξαρτάται από
την υγιεινή ζωή, τη διατροφή και τη
φυσική δραστηριότητα.
Ένας μεγάλος πλέον αριθμός
προϊόντων στο σύγχρονο φαρμακείο
έρχεται να προσφέρει λύσεις
προσαρμοσμένες στην ώριμη ηλικία.
Σπορ φιλικά με την ηλικία
Τα σπορ για καλύτερη υγεία έχουν αποδείξει τα οφέλη τους σε κάθε
ηλικία, πόσο μάλλον στα πιο ηλικιωμένα άτομα.
Κανένα σπορ δεν αντενδείκνυται στα άτομα ώριμης ηλικίας, αρκεί
αυτό που θα επιλέξουμε να μας αρέσει.
Το περπάτημα είναι το πιο εύκολο και ανώδυνο, ακόμη και για αυτούς που υποφέρουν από χρόνιες παθήσεις και μάλιστα ενδείκνυται. Για τουλάχιστον 3-5 ώρες εβδομαδιαίως μπορεί να βελτιώσει
τον καρδιακό ρυθμό, αλλά και τους μυς μέσα σε μερικούς μήνες και
παράλληλα και την οστεοπόρωση.
Κάπως πιο «επίπονα» αθλήματα όπως το ποδήλατο, το τρέξιμο και
το κολύμπι προϋποθέτουν μια σταδιακή προσαρμογή της καρδιάς
και της αναπνοής στην προσπάθεια.
Όποιο και αν είναι το σπορ που θα διαλέξουμε, στην αρχή πρέπει να
αποφύγουμε την έντονη προσπάθεια και να προσαρμοστούμε σταδιακά στην ένταση.
Εκτός όμως από τις ευεργετικές ιδιότητες που έχουν τα σπορ σε
πολλές χρόνιες παθήσεις αλλά και στην πρόληψη τους, βελτιώνουν
και την ψυχική υγεία του ατόμου και την εγκεφαλική δραστηριότητα, διότι αυξάνουν την αιμάτωση στα αγγεία και στα τριχοειδή και
συμβάλλουν στην έκλυση σεροτονίνης, της ορμόνης της χαράς, καταστέλλοντας το άγχος και την κατάθλιψη που συχνά συνοδεύουν
τους ηλικιωμένους.
Η σύσταση λοιπόν από τους επαγγελματίες υγείας της φυσικής δραστηριότητας με πρόταση συγκεκριμένων ασκήσεων και αθλημάτων, εφικτών για το κάθε άτομο, μπορεί να ανατρέψει τα φρένα της
αδράνειας και να αποτελέσει μια πραγματική θεραπευτική προσέγγιση, χωρίς φάρμακα, για τη διατήρηση της υγείας τους.
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Τι λέτε για αυτές τις σύγχρονες
γυναίκες πάνω από 50 ετών που
συμπεριφέρονται σαν νεαρές;
Θέλουν να αρέσουν, ακολουθούν
τις τάσεις της μόδας και φροντίζουν
ιδιαίτερα την εμφάνιση τους
και το δέρμα τους.

ö

ρόκειται για μια δημογραφική μεταβολή διαρκείας. Το
2015 μια στις δύο γυναίκες είναι πάνω από 50 ετών και
το 2025 αυτό το ποσοστό θα ξεπεράσει το 55%.
Είναι αλήθεια ότι οι σημερινές γυναίκες στην ηλικία
αυτή διαθέτουν μια εξαιρετική υγεία και μια όρεξη για ζωή που δεν
την είχαν οι προηγούμενες γενιές. Αισθάνονται και δείχνουν τουλάχιστον 10 χρόνια νεότερες! Αυτή η ηλικία είναι η αρχή του δεύτερου μέρους της ζωής που προσπαθεί κανείς να περάσει καλά όσο
μπορεί.
Αυτή η ηλικιακή κατηγορία των γυναικών αποτελεί ένα πολύ ενδιαφέρον κοινό marketing, τόσο για το φαρμακείο, όσο και για τις μάρκες ομορφιάς που δραστηριοποιούνται σε αυτό το κανάλι.

14

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i¤¯¤²°ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Φροντίζοντας τις ρυτίδες
Εδώ ας μην ξεχνάμε πρέπει να μιλάμε ρεαλιστικά και όχι στη σφαίρα της φαντασίας.
Οι γυναίκες αυτές έχουν την εμπειρία και γνωρίζουν πολύ καλά ότι
μια καλλυντική κρέμα σε καμιά περίπτωση δεν μπορεί να ξαναδώσει στο δέρμα τους την όψη μιας νεαρής γυναίκας. Αυτό διαπιστώνουμε πλέον και στα μοντέλα που διαφημίζουν τέτοιου είδους καλλυντικά: ένα come-back στην ώριμη ηλικία για τα προϊόντα αντιγήρανσης και όχι μοντέλα με εικοσάρες μεταμορφωμένες σε τριαντάρες. Επίσης ο όρος αντιγήρανση τείνει να εξαλειφθεί από την επιχειρηματολογία πάνω στις ετικέτες των προϊόντων και αντικαθίσταται με τον όρο «Lifting» ή τον όρο «renovation». Τέλος λοιπόν στις
υπερ-υποσχέσεις των καλλυντικών!
Οι γυναίκες πάνω από 50 δέχονται ότι έχουν ρυτίδες και γνωρίζουν
πολύ καλά τι πρέπει να κάνουν για να τις απαλύνουν. Θέλουν να γεράσουν όμορφα και δεν πιστεύουν ότι μπορούν να φαίνονται πάντα
νέες! Όλες αυτές οι έννοιες αντικατοπτρίζουν μια εξέλιξη των αξιών
στις δυτικές κοινωνίες. Οι μάρκες των καλλυντικών οφείλουν να
λάβουν υπόψη τους αυτές τις εξελίξεις στην κουλτούρα του καταναλωτικού τους κοινού και να προσαρμόσουν το marketing και την
επικοινωνία τους κατάλληλα.
Το ίδιο και η ομάδα στο φαρμακείο!

Η διαδικασία της γήρανσης του δέρματος
Γνωρίζουμε ήδη ότι η γήρανση του δέρματος είναι μια προοδευτική διαδικασία που ξεκινάει με τη γέννηση και καταλήγει στις εμφανισιακές και λειτουργικές διαταραχές που σχετίζονται με το γήρας. Οι ερευνητές διαχωρίζουν τη γήρανση σε δύο διαφορετικές,
αλλά αλληλοεπικαλυπτόμενες μορφές: τη βιολογική ή χρονολογική γήρανση, που χαρακτηρίζεται από γενικευμένες και αναπόφευκτες μεταβολές του δέρματος που οφείλονται στο πέρασμα του χρόνου, και τη φωτογήρανση, που χαρακτηρίζεται από μεταβολές του
δέρματος που οφείλονται στη μακροχρόνια δράση του ήλιου.
Στο επίπεδο της επιδερμίδας παρατηρείται μείωση του πάχους
της, μείωση του αριθμού των κυττάρων (κερατινοκύτταρα, μελανοκύτταρα, κύτταρα του Langerhans), οριζοντίωση της δερμοεπιδερμικής σύζευξης και στην επιφάνεια της μια υπερκεράτωση
που προσδίδει τραχεία υφή. Η έκκριση σμήγματος και ιδρώτα μειώνεται, μαζί και το επιφανειακό υδρολιπιδικό προστατευτικό φιλμ.
Η αλλοίωση του συστήματος μελανογέννεσης προάγει την εμφάνιση δυσχρωμιών, όπως μέλασμα στο πρόσωπο και στο ντεκολτέ και
κηλίδες γήρανσης κυρίως στα χέρια.
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Όσο για το δέρμα, η ελαστικότητα του μειώνεται 2-5%, κάθε 10 χρόνια, εξαιτίας της σκλήρυνσης των ινών ελαστίνης και της μείωσης
της σύνθεσης, της πλαστικότητας και της αναρχίας στη δομή των
ινών κολλαγόνου. Παράλληλα, έχουμε αυξημένη παραγωγή πρωτεολυτικών ενζύμων και αποδιοργάνωση του μικρoαγγειακού συστήματος.
Τα συμπτώματα της γήρανσης στο δέρμα είναι γνωστά: ξηρότητα,
λέπτυνση και χαλάρωση, σπασμένα αγγεία, ρυτίδες και κηλίδες.
Στο επίπεδο του προσώπου έχουμε δυο ζώνες ιδιαίτερα ευαίσθητες στη γήρανση: την περιοχή γύρω από τα μάτια και την περιοχή
γύρω από τα χείλη.

Το οπλοστάσιο κατά των ρυτίδων
Αν δεχθούμε ότι τίποτε δεν μπορεί να σταματήσει το χρόνο, η σύγχρονη επιστήμη της κοσμητολογίας και δερμοαισθητικής μπορεί να
«φρενάρει» τα σημάδια του, παράλληλα όμως με μια υγιεινή διατροφή και την αποφυγή παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο.
Ενάντια στον χρόνο υπάρχουν τα κλασικά μέσα που πάντα όμως
εμπλουτίζονται με τις «μικρές καινοτομίες». Νέα δραστικά συστατικά, νέες μορφές, νέοι μέθοδοι. Η βιομηχανία της ομορφιάς δουλεύει ασταμάτητα και καλά κρατεί…
Η έρευνα κυρίως επικεντρώνεται στο να ενεργοποιήσει τα κύτταρα
να παράγουν συστατικά όπως κολλαγόνο και ελαστίνη που θα αναπληρώσουν τις καταστροφές ή θα μπλοκάρουν την αντίδραση αυτών των πρωτεϊνών με τη γλυκόζη (γλυκοζυλίωση) που αντιτίθεται
στην ανανέωση τους, όπως η ρεσβερατρόλη και άλλα συστατικά με
παρόμοια δράση.
Το υαλουρονικό οξύ παραμένει σταρ όχι μόνο στα καλλυντικά, αλλά
και στα συμπληρώματα διατροφής που προορίζονται για την ομορφιά. Πρόκειται για συστατικό του δέρματος που παράγεται από τους
ινοβλάστες και μπορεί να συγκρατεί 1000 φορές περισσότερο το βάρος του σε νερό. Ενυδατώνει λοιπόν και δίνει ελαστικότητα στους
ιστούς.
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Η ρετινόλη, πρόδρομος ουσία της σύνθεσης του ρετινοϊκού οξέως (βιταμίνη Α) είναι γνωστή εδώ και πολλά χρόνια για τις δράσεις
της ενάντια στη γήρανση του δέρματος: αυξάνει τη σύνθεση δομικών πρωτεϊνών (κολλαγόνου και ελαστίνης), αναστέλλει τη δράση
πρωτεολυτικών ενζύμων (κολλαγενάσες), εμποδίζοντας έτσι τη καταστροφή τους, ενώ αυξάνει παράλληλα το πάχος της επιδερμίδας.
Η δράση της ενισχύεται και από τα βιοπεπτίδια. Αλλά και η ρετιναλδεΰδη, φυσικό παράγωγο της Βιταμίνης Α, έχει αποδείξει τη δράση της στη δραστηριοποίηση της μεταβολικής διαδικασίας των κυττάρων.
Τα αντιοξειδωτικά επίσης, βρίσκονται στη μάχη της πρώτης γραμμής κατά του χρόνου για να προστατεύσουν τα κύτταρα από την καταστροφική δράση των ελευθέρων ριζών. Ανάμεσα σε αυτά αναφέρουμε τα κλασσικά αντιοξειδωτικά όπως οι Βιταμίνες C, Ε, και
το σελήνιο.
Παράλληλα, όμως, με τα καλλυντικά θα πρέπει να αναφέρουμε εδώ
ότι πολλές πλέον γυναίκες καταφεύγουν για αισθητικές επεμβάσεις στον πλαστικό χειρούργο ή στον δερματοχειρούργο και μάλιστα αυτή η τάση συνεχώς μεγαλώνει. Αφήνοντας κάπως πίσω το
ολικό face lifting, οι σύγχρονες επεμβατικές μέθοδοι είναι πιο ανώδυνες και ο πελάτης μπορεί να εμφανιστεί άνετα στις υποχρεώσεις
του αμέσως μετά την επέμβαση.
Ενέσεις Botοx, μεσοθεραπεία, peeling, λέιζερ και μέθοδοι πλήρωσης (Fillers) των ρυτίδων είναι στην πρώτη γραμμή. Τα τελευταία
χρόνια εμφανίσθηκαν και τα νήματα, για να διορθώσουν τη χαλάρωση και να ανορθώσουν τις γραμμές του προσώπου.
Στο φαρμακείο όπου τα τελευταία χρόνια τα μερίδια αγοράς των
δερμοκαλλυντικών ανεβαίνουν σε σύγκριση με τα άλλα κανάλια διανομής, οι μάρκες καλλυντικών όλο και περισσότερο πληθαίνουν
όπως είναι εύλογο, και ασκούν μια εμπορική πίεση για αγορές σε
όλα τα επίπεδα που συχνά επηρεάζει ακόμη και την επιστημονική
συμβουλή του ειδικού.

5 συμβουλές "κλειδιά"
για την προσέγγιση σας
στο φαρμακείο

1. Ανοίξτε διάλογο με την πελάτισσα για να
ανακαλύψτε τις ανάγκες της.

2.
3.
4.
5.

Επιλέξτε και προτείνετε προϊόντα ανάλογα με
τα θέλω της πελάτισσας και όχι ανάλογα με
την ηλικία της.
Προτείνετε μια εξατομικευμένη παρακολούθηση ομορφιάς σε συνεχή βάση, ανοίγοντας
μια καρτέλα πελάτη στο σύστημα σας.
Υποσχεθείτε ακόμη και μια εξυπηρέτηση για
αποστολή στο σπίτι για ότι χρειαστεί.
Φροντίστε να αναδείξετε τις αξίες της
πιστότητας και της άνεσης κατά τις αγορές
της πελάτισσας στο φαρμακείο σας (κάρτα
πιστότητας, ελκυστικές προβολές).
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το φαρμακείο η αγορά της ώριμης ηλικίας και γενικά των
ηλικιωμένων είναι μια «χρυσή» αγορά. Με την πάροδο
της ηλικίας τα προβλήματα υγείας αυξάνονται και αυτοί
οι πελάτες αναζητούν όχι μόνο τα φάρμακά τους, αλλά
και προτάσεις για την καλύτερη διαχείριση των παθήσεων τους και
την ποιότητα ζωής τους.
Τι πρέπει όμως να κάνετε για να προσεγγίσετε αυτή την ηλικιακή
κατηγορία πελατών;

H προώθηση συγκεκριμένων
ομάδων προϊόντων, η προβολή τους
στον χώρο και η καλή διαχείριση
του μηνύματος στον πελάτη, είναι
μερικά μόνο από αυτά που πρέπει να
κάνουν όσοι θέλουν να απευθυνθούν
αποτελεσματικά στους πιο ώριμους
καταναλωτές. Κάτι που δεν είναι
καθόλου εύκολη διαδικασία.

Σχεδιασμός του χώρου
Η ιδέα στην αρχιτεκτονική του χώρου είναι, λαμβάνοντας υπόψη σας
τις ιδιαιτερότητες της κάθε ηλικίας, να κατηγοριοποιήσετε τα προϊόντα και να προτείνετε λύσεις που θα ικανοποιήσουν το σύνολο του
πληθυσμού, χωρίς ηλικιακά κριτήρια, εκτός βέβαια από τον χώρο
βρεφοανάπτυξης. Μπορείτε όμως να δημιουργήσετε μια γωνία σαν
χώρο χαλάρωσης, όπου οι ηλικιωμένοι θα κάνουν χρήση, χωρίς
όμως να τον στιγματίσετε με σημάνσεις ότι η γωνία αυτή προορίζεται για την ώριμη ηλικία. Οι ηλικιωμένοι θέλουν να τους αντιμετωπίζουμε σαν όλους τους υπόλοιπους πελάτες. Φυσικά, εκεί γύρω είναι δόκιμο να εκθέσετε τα ορθοπεδικά σας προϊόντα, τα γυαλιά πρεσβυωπίας, τα προϊόντα για την ακράτεια, τα διαγνωστικά τεστ για τη
γλυκαιμία, τη χοληστερίνη, τα πιεσόμετρα, ειδικά συμπληρώματα για
τόνωση, ή για την αϋπνία κ.λπ.

Merchandising
Για να «γοητεύσετε» τους ώριμους πελάτες σας θα πρέπει ο χώρος να είναι φιλικός προς τον επισκέπτη, τα προϊόντα να είναι στημένα ξεκάθαρα και οργανωμένα, με τις κατάλληλες και ευανάγνωστες σημάνσεις, ενώ μπορεί να χρειάζεται μια συγκεκριμένη διαρρύθμιση για να υπάρχει ευκολότερη πρόσβαση σε όσους έχουν κινητικές δυσκολίες. Ο στόχος είναι να προσπαθήσετε να δημιουργήσετε ουσιαστικά μια σύνδεσή των προϊόντων σας με την ευεξία και
το ευ ζην για να κάνετε τις αγορές τους πιο ευχάριστες.
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Συμβουλή και επικοινωνία
Η ώριμη ηλικία είναι μια πελατεία «απαιτητική» στην συμβουλή από
τον φαρμακοποιό, ενώ παράλληλα αναζητά την ανθρώπινη προσέγγιση.
Οι πελάτες αυτής της ηλικίας μπαίνουν στο φαρμακείο και εκφράζουν άνετα τις ανησυχίες και τις ανάγκες τους. Στην επικοινωνία
μαζί τους θα πρέπει να εξασκηθείτε να αποδραματοποιείτε το εκάστοτε πρόβλημα, αποφορτίζοντας έτσι τον πελάτη από το άγχος και το
στρες που μπορεί να του δημιουργούν κάποιες συγκεκριμένες παθήσεις, όπως είναι για παράδειγμα η ακράτεια, η μείωση της ακοής
και της όρασης, η στυτική δυσλειτουργία κ.α. Παράλληλα, προσπαθήστε να τους καθησυχάσετε ότι όλα θα πάνε καλά, δίνοντας πάντα
μια δόση αισιοδοξίας.
Ο φαρμακοποιός και η ομάδα του έχοντας την απαιτούμενη κατάρτιση
οφείλουν να εξηγήσουν γενικά και όχι προσωποποιημένα, ορισμένες καταστάσεις που επέρχονται με την ηλικία, όπως η γήρανση του
δέρματος ή η μείωση της άμυνας του οργανισμού και να προτείνουν
τα κατάλληλα καλλυντικά ή συμπληρώματα διατροφής. Προς θεού
όμως δεν πρέπει σε καμιά περίπτωση να μιλήσουμε στον πελάτη για
την ηλικία του, ή για το πρόβλημα που αντιμετωπίζει, όπως θα κάναμε και σε έναν νεαρότερο πελάτη μας. Ακόμη και αν εκείνος μας
αναφέρει «Ε, τώρα στην ηλικία μου…» εσείς καλό είναι να του πείτε
«Ε.. μην τα δραματοποιείτε, είστε νέος ακόμη και φαίνεστε μια χαρά!»
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