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ΕΡΕΥΝΑ
EYΡΩΠΑΪΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
Μπορεί η Ελλάδα να το υιοθετήσει
ή το έδαφος δεν είναι ακόμα
πρόσφορο;
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ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΑ ΝΕΑ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΟΜΟΡΦΙΑΣ
ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΥΓΕΙΑΣ
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ΔΙΟΙΚΗΣΗ
ΠΟΛΕΜΟΣ ΚΑΙ ΕΙΡΗΝΗ
Ο χειρισμός των συγκρούσεων
στην ομάδα

Ελένη... Πάμε για ένα
τσιγαράκι έξω;

èĘčāēěą


ΑΦΕΝΤΙΚΟ και Υπάλληλος
Αχώριστοι!



MARKETING
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ,
Ανάπτυξη στην Ελλάδα του 2013
ΑΓΟΡΑ
Τα ειδικά προϊόντα για τις γυναίκες
στην εγκυμοσύνη
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ΣΥΝΕΝΤΕΥΞΗ ΜΕ ΤΟΝ
ΘΕΟΔΩΡΟ ΤΡΥΦΩΝ
Η αγορά των γενοσήμων, Ευκαιρία
και πρόκληση για την Ελλάδα
ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ
ΧΡΙΣΤΙΝΑΣ ΓΚΙΟΥΡΔΑ
Αντιμετωπίζοντας τη νέα
πραγματικότητα





ëčĎĒčĐěĐăą
 




Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΣΑΣ
Φροντίστε
τον ηλικιωμένο πελάτη σας
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Η οφθαλμολογία στο φαρμακείο
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Αρνητικές επιπτώσεις
του καπνίσματος 
ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Διάρροια και πως
να την αντιμετωπίσουμε



ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
ΑΠΟΔΟΤΙΚΗ ΔΙΑΠΡΑΓΜΑΤΕΥΣΗ
με τους προμηθευτές
ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Διαχείριση αγορών και αποθεμάτων
MARKETING
Το marketing των αισθήσεων
στον χώρο

ΦΟΡΟΤΕΧΝΙΚΑ
Τι έξοδα μπορούμε
να δικαιολογήσουμε
στην επιχείρηση του φαρμακείου

Μην ξεχνάτε να ενημερώνετε

ùĒéĂąĖěĐóāěĐ


Κάνοντας ένα νέο ξεκίνημα,
ΑΝΟΙΓΟΝΤΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

το Περιοδικό για κάθε αλλαγή
διεύθυνσης ή επωνυμίας στο
Τ.: 210 984 3274, info@PharmaManage.gr
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ĐĎĀĒčĒĔĉĉđĉēćąĕĖĉăąėĖĀĒėĕėĆąăĐĒėĐĕĖĒëėēěąĜĎĞ
öĉēčĆĀďďĒĐąćĒēĀĔĖĒėûąēąĎĉăĒėĕąĘĠĔČąĎąĖąďĂđĉčĕĉ
ąĈčąĘčĕĆĂĖċĖąĕėĉēĀĕąĖąćčąĖĒėĀēęĒĐĖĒăĒ
íąćĒēĀĖĒėĘąēĀĎĒėĕĉĖĠĕċąğđċĕċĖěĐćĉĐĒĕĂěĐĎąčĖěĐ
ēĒĜĞĐĖěĐąėĖĒČĉēąĉăąĔùąĎēĀĖċĉčĠĐĒėĐĖčĔĈąĀĐĉĔėćĉăąĔ
íĈčąĐĒĂðąĖĀēćċĕċĖěĐĒĐĒěďăěĐĕĖąēĒĜĞĐĖąĉĎĖĞĔ
ĕėĐĖąćĒćēąĘĒğĉĐĒėĘąēĀĎĒėĎąčĖąHĘąēąĎĉăąđĉċĈĀĐĉĕą
ąĐčĖĀēčą
õčĎąĖąĐąďěĖāĔĕĖĒėĔĈċďĠĐĒėĐČĉĖčĎĒăĕĖĒĐąąćĒēĀĊĒėĐ
òíøúûèĎąčąēąĘĀēąĎąąĞĖą60ĂąĞĖĒ,QWHUQHW
ùąûąēąĎĉăąĕĉĈėĕāĐĉčąĎąčĒďďĀčĈčąăĖĉēąĕĖĒĐ
ëėēěąĜĎĞóĞĖĒĈĉĐĉăĐąčĆčĠĕčąĉĐĠĖąėĖĞęēĒĐąĉćĀďąûąēąĎĉăą
ĈċčĒėēćĒğĐĖąčĉĕėĐĉēćąĕăĉĔąĐĉđĀēĖċĖěĐûąēąĎĒĒčĠĐĂāĕě
ąďėĕăĈěĐ
õûąēąĎĒĒčĞĔĖāďĒĔēĒĕąĐąĖĒďăĊĉĖąčĞďĒĎąčĉēčĕĕĞĖĉēĒĕĉ
ėċēĉĕăĉĔėćĉăąĔĎąčĀďčĕĖąąĉčĆĞĉĐĉĔąēĀĕĉĉĒēčĎĀĒĘāďċąĞ
ĖċĈčąĐĒĂĖĒėĘąēĀĎĒė
öĎüĆĔĆďēēĎēĄĖėČđìĐĐāĉĆĆĈĜđĎēĠđĈĎĆėēĂĐĐēđėēĘĕ
õĞĐĒĔĈēĞĒĔóąĐąĈĉăđĉĖĉĖċĐĉčĕĖċĒĕğĐċĕąĔĎąčĐą
ĉđĉďăđĉĖĉĖċĕęāĕċĕąĔĉĖĒĐĉďĀĖċćčąĐąċĕąĔĀēĉčĖĒĒĖĀč
ñĎĆĘėăČĊĆĈĈĊĐĆėĎďăĉĂĖĊĘĖČĊĄđĆĎČĉĎĆęēĔĊėĎďğėČėĆ
ďĆĎČĆđėĆĈĜđĎĖėĎďğėČėāĖĆĕ
äěĔėĕĖėęĠĔąėĖĞČāďĉčĒďğąĀēąĒďğĈĒėďĉčĀ
úċēĉĕăĉĔďĒčĞĐēĒĔĖĒĐĉďĀĖċðąčĞęčĞĐĒėċēĉĕăĉĔėćĉăąĔ
ąďďĀĎąčėċēĉĕăĉĔĉĕĖĞęĒĖċĈċčĒėēćăąĕęāĕĉěĐčĕĖĞĖċĖąĔĎąč
ĉčĕĖĒĕğĐċĔĉĖĒĐĉďĀĖċ
öĒčĉĔĉăĐąčĒčĎąĖĀďďċďĉĔĕėĉēčĘĒēāĔĒėČąĎĀĐĒėĐĖĒĐ
ĉďĀĖċĐąāēČĉčĕĉĕąĔĎąčĐąċĐĀĉčąďďĒğ
öĒčĉĔėċēĉĕăĉĔČąĖĒĐĕėćĎčĐĂĕĒėĐēąćąĖčĎĀćčąĐąċĕąĔ
ąďďĀđĉč
øĖĒĐĎąČāĐąĕąĔąēąāĐĉčĖĒĐąĆēĉčĖċĐąĒĎďĉčĕĖčĎĀĈčĎĂĖĒė
ėĒćēąĘĂ ĈċčĒėēćăąĔĈĉĕĠĐĉĖĒĉĐĉēćċĖčĎĞĎĒĀĖčĖĒėčĕĒďĒćčĕĒğ
ĖĒėĒėďāćĉĖąčöĉďĀĖċĔ÷ĊĐāėČĕĊďĊęĆĐĆĄē÷
öĞċüąēąĂ
ûąēąĎĒĒčĞĔ
øğĆĒėďĒĔûąēąĎĉėĖčĎĠĐúċēĉĕčĠĐ
SKDUDPL#3KDUPD0DQDJHJU
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Advance Pharmacies,

ùĘđĊĔĈĆĖĄĆĊĄďėĘē
êĎēĆčēĐğĈĜđðDWULFD

î3KDUPD&HQWHUéì
στο φαρμακευτικό συνέδριο
Hellas PHARM 13
Η Pharma Center Α.Ε. συμετείχε για άλλη μια χρονιά στο
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿ÒØÎ¼ÅÑÊÏ)FMMBT1)"3. όπου και γιόρτασε τα 10 χρόνια της συνεργασίας με τη Health Aid–Vitamin
Supplements Αγγλίας και την εισαγωγή της σειράς στα ελÍÉÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â

Ενεργός ρόλος στην Πρόληψη
& στην Πρωτοβάθμια Υγεία
°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÕÖÆÊÒÓ½uÏÎÂÖÒÓÏ×ÐÑÏÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÒÓÂ
πλαίσια του κοινωνικού του ρόλου, συμβάλει στην ενδυνάμωση της έννοιας της πρόληψης στη συνείδηση του Έλληνα.
Παράλληλα, εξαιτίας του περιβάλλοντος στον ευρύτερο χώρο
ÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÓÂÊuÊÂÎ¼ÂÆØÌÂÊÑ¾ÂÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÎÂ
ενισχύσει την ενεργό δράση του στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Με γνώμονα τα παραπάνω, μία από τις ενέργειες του Δικτύου
"%7"/$&1IBSNBDJFTÆ¾ÎÂÊÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÏΔίκτυο Βιοπαθολόγων Ιatrica, uÆÃ®ÒÉÓÉÎÏÏ¾ÂÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÊÆÍÌØÒÓÊÌ®
και ξεκάθαρα προνόμια στους κατόχους της Card’ Advantage.
ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ ÏÊÌ®ÓÏ×ÏÊÓÉÖ$BSE"EWBOUBHF¼×ÏØÎÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÆÊÓÊu¼ÖÌÑÂÓÊÌÏÁÓÊuÏÍÏÈ¾ÏØ ×ÕÑ¾ÖÎÂ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÂÑÂÆuÓÊÌ¿ ÂÌ¿uÂÌÂÊÆ®ÎÆ¾ÎÂÊÂÎÂÒÇ®ÍÊÒÓÏÊ ÆÌÓÐÒÆÊÖÒÆ
όλες τις εξετάσεις που είναι εκτός κρατικού τιμολογίου και μέχρι 50% έκπτωση σε πακέτα ακτινολογικών εξετάσεων.
¦ÒØÎÆÑÈÂÒ¾Â¼×ÆÊËÆÌÊÎ½ÒÆÊÂ¿ÓÂu¼ÒÂ©ÂÜÏØÌÂÊÉÂ½×Éση που έχει λάβει από το κοινό είναι ιδιαίτερα δυνατή, όπως
και αναμενόταν.

Κατά τη διάρκεια των
εργασιών, ο Σπύρος
Τερζόπουλος, Διευθύνων Σύμβουλος της
εταιρείας, που είναι από
τους πρωτοπόρους που
ÆÊÒ½ÈÂÈÂÎÒÓÏÇÂÑuÂκείο πριν 30 χρόνια τα
Συμπληρώματα ΔιατροÇ½Ö Ô¼ÍÏÎÓÂÖÎÂuÆÓÂδώσει τις γνώσεις και
την εμπειρία του πραγματοποίησε ομιλία με
θέμα:
«Η αγορά των συμπληρωμάτων διατροφής παγκοσμίως, η σπουδαιότητα της αποκλειστικής διακίνησής τους από τα φαρμακεία
και ο ρόλος τους στην αναπλήρωση της μειωμένης φαρμακευτικής δαπάνης», ένα επίκαιρο θέμα το οποίο παρακολούθησαν
uÆuÆÈ®ÍÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÊÃÏÉÔÏ¾
Στη λήξη της ομιλίας οι Φαρμακευτικοί Σύλλογοι Αττικής και
ÆÊÑÂÊ® ÂÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÒØÎÆÊÒÇÏÑ®ÓÏØÒÓÉÎÌÂÔÊ¼ÑÕÒÉ
ÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÒÓÂÆÍÍÉÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÏØ
απένειμαν τιμητική διάκριση.

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΕΒΔΟΜΑΔΑ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΑΡΚΙΝΟΥ ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ:

óéÿöû
Μελάνωμα, η έγκαιρη διάγνωση σώζει
Το 90% των μελανωμάτων, αν διαγνωστούν έγκαιρα, μπορούν να θεραπευτούν. Στο πλαίσιο της ενηu¼ÑÕÒÉÖÓÏØÌÏÊÎÏÁ É¤ØÑÕÂÚÌ½¢ÌÂÅÉu¾ÂÆÑuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÖÌÂÊ¢ÇÑÏÅÊÒÊÏÍÏÈ¾ÂÖ &"%7 ÏÑÈÂÎÐνει από το 2000 και κάθε χρόνο, την «Ευρωπαϊκή Ημέρα Μελανώματος» σε 30 χώρες της Ευρώπης.
Στην Ελλάδα, με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δερματολογικής & Αφροδισιολογικής¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖ ¤¢¤ 
ÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÉu¼ÑÂÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎÂÇÆÓÉÑ¾ÂÈÊÂu¾ÂÏÍ¿ÌÍÉÑÉÆÃÅÏu®ÅÂÂÇÊÆÑÕu¼ÎÉÒÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉ ÓÉÎ«Ελληνική
Εβδομάδα κατά του Καρκίνου του Δέρματος» ÉÏÏ¾ÂÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÇ¼ÓÏÖÂ¿¼ÕÖ©ÂÜÏØ uÆÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊξη των Δερματολογικών Εργαστηρίων της La Roche-Posay.
Κατά τη διάρκεια αυτής της εβδομάδας, δερματολόγοι της ΕΔΑΕ σε όλη τη χώρα δέχονται στα ιατρεία τους και σε νοσοκομειακά
ιδρύματα το κοινό και εξετάζουν δωρεάν ÈÊÂÊÔÂÎ¿uÆÍ®ÎÕuÂ½®ÍÍÉuÏÑÇ½ÌÂÑÌ¾ÎÏØÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖºÒÏÊÆÊÔØuÏÁÎÎÂÆËÆÓÂÒÓÏÁÎuÏÑÏÁÎÎÂÆÊÒÌÆÇÓÏÁÎÓÉÎÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂXXXNZTLJODIFDLHS και να αναζητήσουν τη λίστα με τους συμμετέχοντες δερματολόγους για να κλείσουν ραντεβού.
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Γνωρίστε το τμήμα Καταναλωτικών Προϊόντων Υγείας ėČĕ/HULYD
°ºuÊÍÏÖ-FSJWB¼×ÏÎÓÂÖÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¼ÖÒØνεργασίες, συμμετέχει ενεργά σε πολλούς τομείς του κλάδου της υγείας και δραστηριοποιείται σε πολλές κατηγορίες προϊόντων. Η εταιρεία
καθοδηγούμενη από υγιείς αξίες και αρχές και σε συνδυασμό με βαθιά γνώση της αγοράς, θεσμοθετημένες επιχειρηματικές διαδικασίες
και άριστες πελατειακές σχέσεις, παρέχει στην Ελληνική αγορά απαράμιλλη εμπειρία και τεχνογνωσία στο marketing και τη διανομή προϊόντων και υπηρεσιών υγείας.
²ÏÏÔÆÓÉu¼ÎÏÒÓÏÌÂÎ®ÍÊÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÓÏÓu½uÂ¨ÂÓÂÎÂÍÕÓÊÌÐÎ
Προϊόντων Υγείας της Leriva, προωθεί στην αγορά λύσεις που βοηθούν
τους καταναλωτές να βελτιώσουν την υγεία τους και να ενισχύσουν την
προσωπική τους ευεξία. Τα προϊόντα περιλαμβάνουν τις ιατρικές συσκευές αυτοελέγχου Mendor Discreet και το γνωστό πολυβιταμινού×ÏÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÓÉÖ3VFDLFSU1IBSNBDFVUJDBM$PNQBOZ 
IMMUVIT www.immuvit.gr. Η γνωστή και δοκιμασμένη σύνθεση του
*..67*5 ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ¼ÑÆØÎÂÖÆÓÐÎ ÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊ®ÎÓÂuÆÓÏÒ½uÂÌÂÓÂÓÆÔ¼ÎÓÉÖ3VFDLFSU ÓÏÎÂÎÆu¿uØÍÏÆÑÊ¼×ÆÊÅÁÏÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂ(JOTFOH ÌÏÑÆÂÓÊÌ¿ÌÂÊÒÊÃÉÑÊÂÎ¿ ÒØÎ¼ÎÙØuÏ2 ÃÊÓÂu¾ÎÆÖ u¼ÓÂÍÍÂÌÂÊÊ×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾Â ÌÂÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÅÁÎÂuÉ ÂÎÓÏ×½ 
ενέργεια, συγκέντρωση και αντιοξειδωτική προστασία στον οργανισμό.

÷ĔğĈĔĆĆĉĎĆďēăĕ
ďĆđĄĖĆėēĕ
Nicorette® ActiveStop®
Το 40% του πληθυσμού της ελληνικής
κοινωνίας καπνίζει, ένα από τα υψηλότερα ποσοστά στον κόÒuÏºuÕÖÓÏÓÕÎÌÂÎÊÒÓÐÎÔ¼ÍÆÊÎÂÌ¿ÄÆÊÓÏÌ®ÎÊÒuÂ
αλλά με πολύ χαμηλά ποσοστά επιτυχίας.
Το Nicorette® Active Stop είναι ένα πρόγραμμα on-line, www.
OJDPSFUUFHSBDUJWFTUPQ, μια δωρεάν ιστοσελίδα που υποστηρίζει όσους επιθυμούν να κόψουν το κάπνισμα. Η θεραπεία
uÆ/JDPSFUUF® που προτείνει το πρόγραμμα διαρκεί 3 μήνες.
Πιο αναλυτικά:
i ÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÏÎÊÅÂÎÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ/JDPSFUUF® με
βάση τις συνήθειες κάθε καπνιστή:
 i /JDPSFUUF® τσίχλα για ευκολία στη χρήση και γρήγορη
ÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉ
 i /JDPSFUUF® πιπάκι για έντονη εξάρτηση στις κινήσεις
του καπνίσματος
 i /JDPSFUUF®$MFBS1BUDI ÊÂÇÂÎ¼Ö¼uÍÂÒÓÑÏ ÈÊÂÒÓÂθερή στήριξη όλη μέρα
 i /JDPSFUUF® $MFBS1BUDI ²Ò¾×ÍÂÈÊÂÆÎÓÂÓÊÌÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖ
θεραπείας
i ¨ÂÔÏÅÉÈÆ¾ÓÏÎÌÂÎÊÒÓ½Ã½uÂÃ½uÂÌÂÊu¼ÑÂuÆÓÉu¼ÑÂ
για το τι πρέπει να κάνει προκειμένου να κόψει το κάπνισμα.
i ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ¼ËØÎÆÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÏØÃÏÉÔÏÁÎÂÏÓÆÍÆÒuÂτικά στη διακοπή του καπνίσματος.
i ³ÏÒÓÉÑ¾ÙÆÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÓÏÎÌÂÎÊÒÓ½uÆÒØuÃÏØÍ¼ÖÌÂÊ
άμεση βοήθεια σε οποιαδήποτε τυχόν υποτροπή.
Από την Johnson & Johnson Hellas Consumer
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Η TSOYMANIS PHARMACY DESIGN με στόχο
την παροχή καινοτόμων υπηρεσιών στον χώρο
της μελέτης, του σχεδιασμού και της κατασκευής
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÅÉuÊÏÁÑÈÉÒÆÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
uÆÍ¼ÓÉÖ 6OJRVF &DPOPNZ &DPMPHZ &SHPOPNZ 
Στόχος της μελέτης είναι να καλύψει τις ανάγκες
Ì®ÔÆÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ u¼ÒÕÓÉÖÂÎ®ÍØÒÉÖÅÊÂÇ¿ÑÕÎ
παραμέτρων και στοιχείων που απαιτούνται
για τη δημιουργία ενός ολοκληρωμένου έργου.

ΕΡΓΟΝΟΜΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΣ
ΣΧΕΔΙΑΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕ ΦΙΛΙΚΗ
ΠΡΟΣ ΤΟ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ
ΧΡΗΣΗ

ΟΛΟΚΛΗΡΩΜΕΝΗ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ

¦5406."/*41)"3."$:%&4*(/uÆÂÑ×½
ÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÒ×¼ÒÉÏÊ¿ÓÉÓÂÖÓÊu½Ö 
δημιούργησε το «ECONOMY PHARMACY CONCEPT»
uÆÒÓ¿×ÏÓÏÎÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÏÆËÏÍÊÒu¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ

www.tsoumanispharmacy.gr
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ΕΚΣΤΡΑΤΕΙΑ ĈĎĆėČđēĔčăďĆĎ

ĆĖęĆĐăĚĔăĖČėĜđęĆĔāďĜđ
Ο ΕΟΦ εγκαινίασε στα
μέσα Μαρτίου ’13 μια
σημαντική εκστρατεία ενημέρωσης για
ÓÉÎÏÑÔ½ÌÂÊÂÒÇÂÍ½
×Ñ½ÒÉÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ 
η οποία απευθύνεται
τόσο στο κοινό, όσο
και στους επαγγελματίες της υγείας.
Τα μηνύματα είναι:
- Η μη ορθή χρήση
ÇÂÑu®ÌÕÎuÏÑÆ¾ÎÂ
έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία
¶ÈÌÑÊÒÉ¤°ªÒÉuÂ¾ÎÆÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÂÒÇ®ÍÆÊÂÈÊÂ
¿ÍÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂ ÑÕÓ¿ÓØÂÌÂÊÈÆÎ¿ÒÉuÂ
Ο ΕΟΦ εγγυάται:
i ºÍÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂuÆ®ÅÆÊÂÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖ¤°ª ÑÕÓ¿ÓØÂ
ÈÆÎ¿ÒÉuÂ Æ¾ÎÂÊÂÒÇÂÍ½ ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÌÂÊ¾ÅÊÂÖÔÆραπευτικής αξίας.
i ¦®ÅÆÊÂÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖ¿ÍÕÎÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÅ¾ÎÆÓÂÊuÆÃ®ÒÉ
την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία.
i ¦ÏÊ¿ÓÉÓÂ ÉÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÅÊÂÒÇÂÍ¾ÙÆÓÂÊuÆÒØÎÆ×Æ¾ÖÆÍ¼È×ÏØÖuÆÓ®ÓÉÎ®ÅÆÊÂ
ÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖ
Ο ΕΟΦ συμβουλεύει:
i ¢ÈÏÑ®ÙÏØuÆÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂu¿ÎÏuÆÒØνταγή γιατρού.
i ¤uÊÒÓÆØ¿uÂÒÓÆÈÆÎ¿ÒÉuÂ½ÑÕÓ¿ÓØÂÇ®ÑuÂÌÂ ÂÇÏÁ
η θεραπευτική τους αξία είναι ίδια.
i ÆÎÌÂÓÂÎÂÍÐÎÏØuÆÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ®×ÕÑ¾ÖÒØÎÓÂÈ½ÈÊÂÓÑÏÁ 
όπως στις απλές ιώσεις.
i ÆÎÂÈÏÑ®ÙÏØuÆÇ®ÑuÂÌÂÂ¿ÓÏÊÂÅ¾ÌÓØÏ
i ÆÎÂÎÓÂÍÍ®ÒÒÏØuÆÇ®ÑuÂÌÂuÆÒØÈÈÆÎÆ¾ÖÌÂÊÇ¾ÍÏØÖ
Συμβουλευτείτε τον γιατρό και τον φαρμακοποιό σας για τη σωστή χρήση φαρμάκων.
Ζητήστε να σας χορηγηθούν τα κατάλληλα φάρμακα με το μικρότερο κόστος συμμετοχής
Τα υλικά της εκστρατείας περιλαμβάνουν: καταχωρήσεις, τηÍÆÏÓÊÌ¿ÒÏÓ ÑÂÅÊÏÇÕÎÊÌ¿ÒÏÓ XFCCBOOFSTÒÓÏÅÊÂÅ¾ÌÓØÏ 
ιστοσελίδα εκστρατείας, θεματικά σποτ στο διαδίκτυο.
Η ιστοσελίδα της εκστρατείας http://ekstrateia.eof.gr, πεÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÂÎÂÍØÓÊÌ¼ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂÓÉÒÕÒÓ½ÌÂÊÂÒÇÂÍ½×Ñ½ÒÉÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ uÆÂÍ¿ÌÂÊÌÂÓÂÎÏÉÓ¿ÓÑ¿ÏÈÊÂ
το κοινό.
Την εκστρατεία και τις δράσεις της παρουσίασε στις επιστημοÎÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÌÂÊÇÏÑÆ¾ÖÓÏØÓÏu¼ÂÓÉÖ³ÈÆ¾ÂÖ ÏÌÂÔÉÈÉÓ½Ö
Γιάννης Τούντας, Πρόεδρος του ΕΟΦ, ζητώντας παράλληλα την
υποστήριξή και τη συμβολή όλων των κοινωνικών εταίρων.
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1η ΔΙΑΔΡΑΣΤΙΚΗ εφαρμογή για την
βιτρίνα του Φαρμακείου

ĆğėČđ,7H4
Η ITeQ συνεχίζει να δημιουργεί εργαλεία marketing για το
σύγχρονο Φαρμακείο.
©ÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿ÏÔ¿ÎÆÖÈÊÂÆÇÉuÆÑ¾ÆÖÌÂÊÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ®uÉÎÁuÂÓÂÒÆÆÑ¾ÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÆ¿ÍÉÓÉÎ×ÐÑÂ 
ÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÓÉÎÉ§¢±¢ ²§¨¦ÆÇÂÑuÏÈ½ÈÊÂÓÉ
βιτρίνα του Φαρμακείου.
©ÆÓÉ×Ñ½ÒÉÆËÆÍÊÈu¼ÎÕÎÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÐÎÉÃÊÓÑ¾ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆÍÌÁÆÊÓÏÎÆÑÂÒÓÊÌ¿ÌÂÊÓÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊu¾ÂuÏÎÂÅÊÌ½
εμπειρία. Για την προβολή του Φαρμακείου σας στο Internet
ÌÂÊÒÓÂ4NBSUQIPOFT É*5F2¼×ÆÊÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÓÉÎÊÒÓÏÒÆλίδα www.ifarmakeia.grÌÂÊÓÉÎÍ¼ÏÎÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÆÇÂÑuÏÈ½'BSNBLFJB J1IPOF"OESPJE ÏØ¼×ÏØÎ½ÅÉÌÆÑÅ¾ÒÆÊÓÉÎ
ÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÈÊÂÓÉÎÂÎÆÁÑÆÒÉÆÇÉuÆÑÆØ¿ÎÓÕÎ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÌÂÊÑÏÒÇÏÑÐÎÂÆØÔÆ¾ÂÖÂ¿ÓÂªÂÑuÂÌÆ¾Â
²¼ÍÏÖ uÆÓÏ1IBSNB4.4 É*5F2ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÏÎªÂÑuÂÌÏÏÊ¿
τη δυνατότητα αποστολής γραπτών μηνυμάτων και newsletter
με πολύ χαμηλό κόστος.

Το νέο «μεγάλο μικρό» ρομπότ
φαρμακείου ėČĕ5RZD
Η CSA συνεχίζει τις επιτυχίες της στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του Ελληνικού
Φαρμακείου. Νέα μεγάλη επιτυχία της η εγκατάσταση του τέταρτου ρομπότ Rowa στην Ελλάδα. Το ρομπότ, τύπου Rowa
Smart 580, εγκαταστάθηκε στο
Î¼ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÖÌÂÖ¯®ÎÓÊÂÖ
Ποσειδώνος, στη Θεσσαλονίκη.
«Μετά από αρκετό χρόνο σκέψης και συζήτησης με τα στελέχη της CSA αλλά και με φαρμακοποιούς που ήδη είχαν την
εμπειρία χρήσης του ROWA, αποφάσισα να το τοποθετήσω στο
φαρμακείο μου. Βασικό κριτήριο υπήρξαν οι πολλές διευκολύνσεις που προσφέρει στην καθημερινή λειτουργία του φαρμακείου και κυρίως η εξοικονόμηση χρόνου για ενασχόληση και
αφοσίωση στον πελάτη, πρόσθετα βέβαια της εμπιστοσύνης που
έκτισα για τη δυνατότητα αξιόπιστης τεχνικής υποστήριξης εκ μέρους της CSA», δηλώνει με χαρά η κα Ποσειδώνος και συνεχίζει: «Πρόκειται για μια καινοτομία για την Ελλάδα και αυτός είναι και ένας από τους λόγους που το επέλεξα, γιατί πιστεύω στην
εξέλιξη του ελληνικού φαρμακείου και στις δυνατότητές του!»
CSA Α.Ε.: Αποκλειστικός αντιπρόσωπος Rowa και υπεύθυνος
τεχνικής στήριξης.
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APOSTORE

Αυτοματοποιημένα Συστήματα Αποθήκης Φαρμακείου από τη /$66ROXWLRQV/WG
H APOSTORE Gmbh είναι πρωτοπόρος εταιρεία παγκοσμίως στην κατασκευή αυτοuÂÓÏÏÊÉu¼ÎÕÎÒØÒÓÉu®ÓÕÎÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎÈÊÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖ
από 34 πατέντες, αποδεικνύουν περίτρανα τον καινοτόμο χαρακτήρα της εταιρείας.
²ÏÒÁÒÓÉuÂ¢Æ¾ÎÂÊÉÅÉuÏÇÊÍ¼ÒÓÆÑÉÑÏuÏÓÊÌ½ÂØÓÏuÂÓÏÏÊÉu¼ÎÉÂÏÔ½ÌÉÓÉÖ"QPTUPSFÑÏÒÇ¼ÑÆÊÓÉÎÃ¼ÍÓÊÒÓÉÒ×¼ÒÉÆ¼ÎÅØÒÉÖÂ¿ÅÏÒÉÖÌÂÊÂØË®ÎÆÊÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÓÏCBDLPGGJDFÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¤ÊÍ¼ÏÎÓÏØ×ÐÑÏØÏØÆËÏÊÌÏÎÏuÆ¾ÓÂÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï uÆÊÐÎÆÓÂÊÅÑÂÒÓÊÌ®Ï
×Ñ¿ÎÏÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÓÉÖÂÏÔ½ÌÉÖuÆuÆÈÂÍÁÓÆÑÏ¿ÇÆÍÏÖÓÏÎÆÊÍ¼ÏÎ×Ñ¿ÎÏÏØ
ÂÇÊÆÑÐÎÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÒÓÏÎÆÍ®ÓÉ
Το κόστος του Α1000 αποσβένεται ταχύτερα σε σύγκριση με τα άλλα συστήματα λόγω:
¾ Της υψηλής χωρητικότητας σε περιορισμένο χώρο – μέχρι 11.000 τεμάχια σε
u¿ÍÊÖu¼ÓÑÂu½ÌÏÖÌÂÊ u¼ÓÑÂÍ®ÓÏÖ
¾²ÉÖÓÂ×ÁÓÂÓÉÖÆÊÒÂÈÕÈ½ÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØÇÓ®ÎÆÊÓÆu®×ÊÂÒÆÍÆÓ®ÓÉÖÐÑÂÖ
¾²ÉÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÆÑÉÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÓÏØÂÏÔ¼uÂÓÏÖÌÂÊÓÉÖÉuÆÑÏuÉÎ¾ÂÖÍ½ËÉÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
Η συνεργασία της APOSTORE στην Ελλάδα με την LAS Solutions Ltd συνεχίζεται με επιτυχία. Η τεχνική κατάρτιση του προσωπικού
της LAS Solutions με την πολύχρονη εμπειρία σε αυτόματα συστήματα διαχείρισης αποθηκών εγγυάται την επιτυχή εγκατάσταση
ÌÂÊØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÕÎÒØÒÓÉu®ÓÕÎÐÑÆÖÓÉÎÉu¼ÑÂ Éu¼ÑÆÖÓÏ×Ñ¿ÎÏ

ADVANCE Pharmacies

óĊĈāĐēĕ
ĎĆĈĜđĎĖğĕ
681 6/,0

Ιδιαίτερη απήχηση είχε ο Διαγωνισμός SUN & SLIM που ορÈ®ÎÕÒÆÉ"%7"/$&1IBSNBDJFTÈÊÂÓÏØÖÌÂÓ¿×ÏØÖÓÉÖÌ®Ñτας προνομίων Card’ Advantage.
Συγκεκριμένα, από τις 15
Απριλίου μέχρι τις 31 Μα
ÜÏØÏÊÆÍ®ÓÆÖÓÕÎÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÕÎ "%7"/$& 
επιλέγοντας οποιοǋǒǐǖǂǇǊƾǒǆǓ
ǔǕǐƣǊǄǂǀǐ
δήποτε αντηλιακό ή
αδυνατιστικό προϊόν
της προτίμησής τους,
λάμβαναν μέρος στην
κλήρωση για 4 τριήμερες κρουαζιέρες για 2
άτομα στο Αιγαίο, 4 επώνυμα
ρολόγια χειρός και πολλά πλούσια
δώρα! Για κάθε προϊόν είχαν και μία συμμετοχή, αυξάνοντας
έτσι τις πιθανότητες να κερδίσουν με κάθε νέα τους αγορά!
Οι χιλιάδες συμμετοχές στο διαγωνισμό επιβεβαιώνουν την
ÆÊÓØ×½¼ÌÃÂÒ½ÓÏØ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÒÓÉÑ¾ÙÆÊÓÉÎÂ¿ÇÂÒÉÓÉÖ
"EWBODFÈÊÂÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÉÌÊ®ÍÍÕÎ¿uÏÊÕÎÅÑ®ÒÆÕÎ
Μπορείτε να δείτε αναλυτικά τα αποτελέσματα του Διαγωνισμού
46/4-*.ÒÓÏwww.BEWBODFQIBSNBDJFT.gr
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ΗĖĄĈēĘĔČĐĠĖČτης ανάπτυξής σας
Η Smart Pharmacy συνεχίζει την επιτυχημένη πορεία της, καÔÊÒÓÐÎÓÂÖÓÏ¿ÎÆÊÑÏÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ¦
συνέπεια στους χρόνους παράδοσης, οι πρωτότυπες και μοντέρνες ιδέες καθώς και οι ανταγωνιστικές τιμές, είναι κάποια
από τα χαρακτηριστικά που την έχουν καθιερώσει στις πρώτες
ÆÊÍÏÈ¼ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁÌÍ®ÅÏØ
¦4NBSU1IBSNBDZÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÌÂÊu¿ÎÏuÆÓÏ
×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÒÂÒÌÏ¿¼×ÆÊÓÉÎÏÍÏÌÍÉÑÕu¼νη κάλυψη των αναγκών του, με ένα ξεχωριστό, μοναδικό και
σύγχρονο τρόπο.
Από τη μελέτη, κατασκευή–ανακαίνιση... έως την κατηγοριοÏ¾ÉÒÉNFSDIBOEJTJOHÌÂÊÓÊÖÆÊÌÂÒÓÊÌ¼ÖÂÑÆuÃ®ÒÆÊÖÑÂστηριοποιείται πανελλαδικά πραγματοποιώντας αρχιτεκτονικές
μελέτες ιδιαίτερες και ξεχωριστές. Η εργονομία, η λειτουργικότητα, η τελειότητα και η κομψότητα αποτελούν πρωταρχικό
στόχο του εξειδικευμένου δυναμικού μας καθιστώντας έτσι
Ì®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÊÂÒÁÈ×ÑÏÎÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÏØ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÆται από τη μοναδικότητά του.
¦4NBSU1IBSNBDZÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÎÊÅÂÎÊÌ¿ÒØÎÆÑÈ®ÓÉÈÊÂÓÏÎÆÌ®ÒÓÏÓÆÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÒØÎÆ×½ØÏÒÓ½ÑÊËÉ BGUFS
TBMFT ÒÆÏÏÊÂÅ½ÏÓÆÂÎ®ÈÌÉÑÏÌÁÄÆÊ
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Οι μάρκες NUXE, BIODERMA και GUM από τη

ùĘđĂđėĊĘĒČėĠēĘ

Στις 4 Απριλίου 2013, στο Μουσείο Γουλανδρή Φυσικής Ιστορίας, η
εταιρεία Pharmathen, παρουσίασε σε εκπροσώπους του τύπου, τα
Î¼ÂÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÅ¼ÑuÂÓÏÖ/69&ÌÂÊ#*0%&3." 
ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÉÖÒÆÊÑ®ÖÏÅÏÎÓÊÂÓÑÊÌ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ(6.
Την εκδήλωση άνοιξε ο κύριος Κωνσταντίνος Κοτζιάς, Διευθυντής Εταιρικής Επικοινωνίας της Pharmathen. H αντιπρόεδρος της
1IBSNBUIFO ÌØÑ¾Â¯¼ÍÍÉ¨®ÓÒÏØu¾ÍÉÒÆÈÊÂÓÉÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÓÉÖ
Pharmathen και την επέκταση των δραστηριοτήτων της με την εκÑÏÒÐÉÒÉÓÕÎÅÊÆÔÎÐÎCSBOET/69& #*0%&3." (6.ÒÓÉÎ
¤ÍÍ®ÅÂ¦ÌØÑ¾Â´ÑÊÒÓ¾ÎÂ¨ÏÑ®ÍÉ .BSLFUJOH.BOBHFSQIBSNBDZ
DIBOOFMÓÉÖ1IBSNBUIFOÂÎ¼ÍØÒÆÓÉÇÊÍÏÒÏÇ¾ÂÌÂÊÂÑÏØÒ¾ÂÒÆÓÂ
ÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖ/69& ÓÉÖ#*0%&3."ÌÂÊÓÉÖ(6.ÒÓÏØÖÆÌÑÏÒÐπους του τύπου.
Η Pharmathen ÊÅÑÁÔÉÌÆÓÏÒÓÉÎ¢Ô½ÎÂ ÕÖÊÅÊÕÓÊÌ½ÇÂÑuÂκευτική εταιρεία, και αρχικά επικεντρώθηκε στην ανάπτυξη και διαÌ¾ÎÉÒÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÌÂÓ¼×ÏÎÓÂÖÒÉuÂÎÓÊÌ½Ô¼ÒÉÒÓÏÎ
ÓÏu¼ÂÓÕÎÈÆÎÏÒ½uÕÎ HFOFSJDT ÇÂÑu®ÌÕÎ©ÆÓÑ¾ÂØÆÑÒÁÈ×ÑÏνα ερευνητικά εργαστήρια και δύο βιομηχανικές μονάδες, η δραστηριότητα της Pharmathen είναι πλήρως καθετοποιημένη, καλύÓÏÎÓÂÖ¿ÍÆÖÓÊÖÇ®ÒÆÊÖÂÎ®ÓØËÉÖÂ¿ÓÊÖÑÐÓÆÖÁÍÆÖ¼ÕÖÌÂÊÓÉÅÊ®ÔÆÒÉÓÆÍÊÌÐÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
°ÊÆÆÎÅÁÒÆÊÖÓÉÖ¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂËÆ¼ÑÂÒÂÎÓÂÆÌÆØÑÐ ÆÎÐÓÏÂÎÔÑÐÊÎÏÅØÎÂuÊÌ¿ÓÉÖÂÑÊÔuÆ¾ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÂ¿®ÓÏuÂÓÂÏÏ¾ÂÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÓÂÊÒÓÏØÖÓÏuÆ¾Ö¶ÑÆØÎÂÖ¢Î®ÓØËÉÖ 3% ÂÑÂÈÕÈ½ÖÌÂÊÑÏÐÔÉÒÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿×ÐÑÆÖÅÊÆÔÎÐÖ¦1IBSNBUIFOÑ¿ÒÇÂÓÂ¾ÅÑØÒÆÈÑÂÇÆ¾ÂÒÓÉÎ§ÏÑÅÂÎ¾ÂÌÂÊÓÉÎ¨¾ÎÂÂÍÍ®Â¼κτησε και μόνιμη αντιπροσώπευση στη Ν. Αμερική, ενώ τα προϊόντα της Εταιρείας είναι εγκεκριμένα σε όλες τις αγορές της Ε.Ε. και
ÓÂÅÊÌÂÊÐuÂÓÂÅÊÂÎÏu½ÖÓÏØÖÆÌ×ÕÑÏÁÎÓÂÊÒÓÊÖuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÂÈÌ¿ÒuÊÂ°ÊÕÍ½ÒÆÊÖÓÉÖ1IBSNBUIFO
ÈÊÂÓÏËÆ¼ÑÂÒÂÎÓÂÞÆÌ

Η 6DQGR]επενδύει

ĖėČđĆĈēĔāėĜđĈĊđēĖăĜđ
Η Sandoz, μέλος του ομίλου
Novartis, είναι σήμερα η δεύτερη
uÆÈÂÍÁÓÆÑÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾Â
γενοσήμων και διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο «ισχυÑ®k×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÂÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎÂÈÌÏÒu¾ÕÖ¦ÂÑÏØÒ¾Â
της SANDOZ στην ελληνική αγορά, σηματοδοτεί την πεποίθηση του ομίλου ότι η αγορά γενοσήμου έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ειδικότερα στο επώνυμο και ποιοτικό γενόσημο.
Αρκετά από τα προϊόντα της Sandoz είναι ήδη διαθέσιμα στην
ÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ® ÆÎÐÓÏ×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊ¿ÓÉÖÑ¿ÌÆÊÓÂÊÎÂÆuÍÏØÓÊÒÓÆ¾ÒÉuÂÎÓÊÌ®u¼ÒÂÒÓÏ uÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉ¼uÇÂÒÉÒÓÏØÖÓÏμείς της καρδιολογίας, του κεντρικού νευρικού συστήματος,
της γαστροπροστασίας, της οστεοπόρωσης και της ουρολογίας.
Η Sandoz, εισήγαγε στην ελληνική αγορά το Sildenafil Sandoz
50 mg και 100mg. Πρόκειται για το πρώτο γεννόσημο σιλδεÎÂÇ¾ÍÉÖÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÏÑ®¨ÂÊÎÏÓÏuÆ¾ÌÂÊ
ÆËÆÍ¾ÒÒÆÓÂÊÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ® ÂÇÏÁÓÏÅÊÒÌ¾ÏÆ¾ÎÂÊÅÊÍ®ÅÊ×ÏÓÏuÏÁuÆÎÏ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÆÊÍÏÈ¼ÖÒÓÏÅÏÒÏÍÏÈÊÌ¿Ò×½uÂ
Για παραγγελίες σχετικά με τη διάθεση του Sildenafil Sandoz
ÂÆØÔØÎÔÆ¾ÓÆÒÓÏ  
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

éôéñöðôùî
¢ÈÂÉÓ½¼ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¼
Η ηγέτιδα Ελληνική Βιομηχανία Φαρμάκων ΒΙΑΝΕΞ Α.Ε.
είναι στην ευχάριστη θέση να
σας ανακοινώσει την κυκλοÇÏÑ¾ÂÅÁÏÎ¼ÕÎÆuÍÏØÓÊÒu¼ÎÕÎÃÑÆÇÊÌÐÎÈÂÍ®ÓÕÎ ÓÕÎ
Novalac PREMIUM 1 & 2, τα οποία συuÍÉÑÐÎÏØÎÓÉÎÍÏÁÒÊÂÒÆÊÑ®ÃÑÆÇÊκών γαλάτων Novalac.
Σύντομα ένας επιστημονικός μας συνεργάτης θα σας ενημερώσει από κοντά.
Διατίθεται αποκλειστικά
από τα φαρμακεία
ΣΗΜΑΝΤΙΚΗ ΣΗΜΕΙΩΣΗ:
²ÏuÉÓÑÊÌ¿È®ÍÂÆ¾ÎÂÊÉÌÂÓÂÍÍÉÍ¿ÓÆÑÉÓÑÏÇ½ÈÊÂÓÂÃÑ¼ÇÉ
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681,),&62/$,5(
HUILES SÉCHES BRONZANTES

ĆğėČ/LHUDF
5R&5HWLQR[&RUUH[LRQ
Εδώ και 25 χρόνια, η RoC πρωτοπορεί στη χρήση της ρετινόλης στην περιποίηση προσώπου λανσάροντας την 1η σταθεροποιημένη Ρετινόλη και εξελίσσοντας την επιστήμη της ρετινόλης με κλινικές καινοτομίες.

Τα νέα Ηuiles Sunific Solaires ενεργοποιούν το μαύρισμα
ÓÏØÒÐuÂÓÏÖÒÓÏÎ½ÍÊÏ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÂ¿ÍØτη αντιγηραντική προστασία
Τα πρώτα αντιγηραντικά "ξηρά λάδια" μαυρίσματος με απαλή
ØÇ½ÌÂÊuÆÒÁÒÓÉuÂÇ¾ÍÓÑÕÎ67"67#uÆÈ®ÍÏØÇ®ÒuÂÓÏÖ 
ÏØÒØÎÅØ®ÙÏØÎÓÉÎÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉuÆÓÏÂÒÇÂÍ¼ÖuÂÁÑÊÒuÂ 
ÆÎÐÒØuÃ®ÍÍÏØÎÌÂÊÒÓÉÒÁÒÇÊÈËÉÓÉÖÒÊÍÏØ¼ÓÂÖ
¦uÆÓÂË¼ÎÊÂØÇ½ÓÏØÖÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊÂÑuÏÎÊÌ®Â¿ÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂ ÂÇ½ÎÏÎÓÂÖÂ¾ÒÔÉÒÉÇÑÆÒÌ®ÅÂÖ ×ÕÑ¾ÖÌÂu¾ÂÂ¾ÒÔÉση λιπαρότητας.
²Â¦VJMFT4VOJGJD4PMBJSFTÆÑÊ¼×ÏØÎ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿DPDLUBJM
από τρία ενυδατικά έλαια μαυρίσματος:
Έλαιο Monoi, από λουλούδια Τιαρέ,
¶ÍÂÊÏ3PVDPV ÍÏÁÒÊÏÒÆÃÊÓÂu¾ÎÉ¢ÌÂÊ
Έλαια από κουκούτσι ροδάκινου γνωστό για τις ενυδατικές
του ικανότητες.
Η εξειδίκευση LΙΕRAC
i ©ÆØÇ¼ÖÅÑÏÒÆÑ¼ÖÌÂÊÂÂÍ¼Ö ÏØÒØÎÅØ®ÙÏØÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÊÖÂÌÓ¾ÎÆÖ67"67#uÆÇ¾ÍÓÑÂÎ¼ÂÖÈÆÎÊ®Ö
i ¢ÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÆÎ®ÎÓÊÂÒÓÉÈ½ÑÂÎÒÉ ÒÓÉ×ÂÍ®ÑÕÒÉ 
στις κηλίδες και στην έλλειψη ελαστικότητας.
i ©ÆÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØÆÎÆÑÈÏÏÊÏÁÎÓÏuÂÁÑÊÒuÂ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ
ενυδατικούς, με αποτέλεσμα ένα γρήγορο μαύρισμα που
έχει διάρκεια.

Με νέες κλινικές μελέτες, η σειρά RoC Retin-ox Correxion
ÒØÎÅØ®ÙÆÊÅÁÏÌÏÑØÇÂ¾ÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÌÂÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊu¼ÈÊÒÓÉ
αποτελεσματικότητα στην καταπολέμηση των ρυτίδων: το υαλουρονικό οξύ ÏØeÈÆu¾ÙÆÊkÓÊÖÑØÓ¾ÅÆÖÌÂÊÅÊÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎ
ενυδάτωση της επιδερμίδας και τη ρετινόλη που ενισχύει το
κολλαγόνο και την ελαστίνη, μειώνοντας γραμμές και ρυτίÅÆÖÌÂÊÃÆÍÓÊÐÎÏÎÓÂÖÓÉÍ®uÄÉÌÂÊÓÉÎØÇ½ÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
Η σειρά αποτελείται από τέσσερα προϊόντα περιποίησης: αντιρυτιδική και ενυδατική κρέμα ημέρας, αντιρυτιδική θρεπτική
ÌÑ¼uÂÎØÌÓ¿Ö ÌÑ¼uÂÈÊÂ®uÆÒÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÏØÈÆu¾ÙÆÊÓÊÖÑØÓ¾δες και αντιρυτιδική κρέμα ματιών για λείανση.
©Æ×Ñ¿ÎÊÂÊÒÓÏÑ¾ÂÌÂÊ¼×ÏÎÓÂÖÃÂÔÊ®ÈÎÐÒÉÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ 
η RoC έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των γυναικών με καινοÓ¿uÂ ÂÒÇÂÍ½ÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÊστή στις αξίες που την ανέδειξαν κρατά τις υποσχέσεις της…
ÌÂÊÂÏÅÆÊÌÎÁÆÊ¿ÓÊÉÏuÏÑÇÊ®ÅÆÎ¼×ÆÊÉÍÊÌ¾Â
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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*5((1&$5(
Nέα σειρά προϊόντων φροντίδας και περιποίησης

ìĊĎĉăČęĔēđėĄĉĆ
ĊĄđĆĎĖėĆćĆĖĎďāĖĘĖėĆėĎďāėČĕęĠĖČĕ
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ(3&&/$"3&Æ¾ÎÂÊÉÎ¼Â ÆÍÍÉÎÊÌ½Ñ¿ÓÂÒÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÌÂÊÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÏØÒ×ÆÅÊ®ÒÓÉÌÆuÆ¼uÎÆØÒÉÓÉÇÁÒÉÌÂÊÔÂÓÉÃÑÆ¾ÓÆÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
©ÆÓÉÎÓÆ×ÎÏÈÎÕÒ¾ÂÌÂÊÓÉÎÆ¾ÑÂuÂÖÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÂuÆu¾ÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ®uÆÇØÒÊκά συστατικά για μαλλιά, σώμα και χέρια, που θα κερδίσει τους πελάτες σας από την πρώÓÉÇÏÑ®ÏØÔÂÓÉÅÏÌÊu®ÒÏØÎ´ÕÑ¾ÖQBSBCFOT ÒØÎÔÆÓÊÌ®×ÑÐuÂÓÂ ÒÊÍÊÌ¿ÎÆÖ ÑÏØÍÆÎÏÈÍØÌ¿ÍÉÌÂÊÒØÒÓÂÓÊÌ®ÙÕÊÌ½ÖÑÏ¼ÍÆØÒÉÖ ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ(3&&/$"3&Æ¾ÎÂÊÉÇØÒÊκή απάντηση στις καθημερινές σας ανάγκες για προϊόντα υψηλής ποιότητας.
Από τον ΠΑΝΣΥΦΑ ΑΕΕ

ñöøøìù
SS13 LIMITED EDITION ΣΥΛΛΟΓΗ ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ôìé/,3%877(5*/266 %/86+67,&.
ÁÏÎ¼ÆÖÂÇ¾ËÆÊÖÒÓÏuÂÌÊÈÊ®Ù¨°±±¤ ÏÑ¾ÙÏØÎÓÏÂ¿ÍØÓÂÌÂÍÏÌÂÊÑÊÎ¿MPPL
Τα νέα Lip Butter GlossÒØÎÅØ®ÙÏØÎÓÉÍ®uÄÉÓÏØMJQHMPTTÌÂÊÓÉÎÂÂÍ½ØÇ½ÓÏØMJQCVUUFS 
ÈÊÂ®ÄÏÈÂÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÂ ×ÑÕuÂÓÊÒÓ® ÍÂuÆÑ®×Æ¾ÍÉ ÆÎÐÓÂÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÌÂÊ¼ÍÂÊÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÔÑ¼ÄÉÌÂÊÑÏÒÓÂÒ¾Â
Τα πρακτικά Blush Sticks ÌÑÆuÐÅÆÖÑÏØÙÒÆuÏÑÇ½TUJDL ÑÏÒδίδουν την αίσθηση απαλής, βελούδινης πούδρας, χωρίς λιπαρόÓÉÓÂ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖÆuÇ®ÎÊÒÉØÈÊÏÁÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖuÆÇÕÓÆÊÎ¼Ö 
ÇØÒÊÌ¼ÖÂÏ×ÑÐÒÆÊÖÒÓÂÙØÈÕuÂÓÊÌ®
Η αντιηλιακή κρέμα προσώπου με χρώμα / Καρπούζι για ομοι¿uÏÑÇÏ ÇØÒÊÌ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÌÂÊÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿¿ÍÏÓÏÇ®ÒuÂ
της ηλιακής ακτινοβολίας, είναι η απαραίτητη βάση της νέας SS13
Limited Edition συλλογής μακιγιάζ για ανεπιτήδευτες, αλλά λαχταÑÊÒÓ¼ÖÔÆÑÊÎ¼ÖÆuÇÂÎ¾ÒÆÊÖ

$17,+òðéñîùìðøé
óìêðöòöëðñöêøùðóöëðéöûøúð
Το βιολογικό βρώσιμο Γιαούρτι είναι το βασικό συστατικό της ομώνυμης αντηλιακής σειÑ®Ö¨°±±¤ uÆÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂÓÏÑ¿ÒÕÏÌÂÊÓÏÒÐuÂ¢ÏÓÆÍÆ¾ÇØÒÊÌ½ÉÈ½ÍÂÌÓ¿ζης, πρωτεϊνών, ιχνοστοιχείων και βιταμινών, αυξάνει τα επίπεδα υγρασίας στις ανώτεÑÆÖÒÓÊÃ®ÅÆÖÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÂ¾ÒÔÉÒÉÅÑÏÒÊ®Ö¦ÆÎÒÕu®ÓÕÒÉÓÏØÑÂÈuÂÓÊÌÏÁÊÂÏØÑÓÊÏÁÒÆÌÂÍÍØÎÓÊÌ½Ç¿ÑuÏØÍÂ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂuÆÓÂÇÆÑÔÏÁÎ¿ÍÆÖÏÊÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÉÂÂÍ½ØÇ½ÓÏØÒÓÏÓÆÍÊÌ¿ÑÏÚ¿Î ¼×ÆÊÌÂÓÂÈÑÂÇÆ¾ÕÖÂÈÌ¿ÒuÊÂÌÂÊÎÏτομία της εταιρείας.

Η επιστημονική εξέλιξη της παραδοσιακής συνταγής για τα εγκαύματα από τον ήλιο
ÆÇÂÑu¿ÒÓÉÌÆÑÐÓÉÇÏÑ®ÒÓÏ:PHIVSU$PPMJOH(FM  ÓÏÑÐÓÏÌÂÍÍØÎÓÊÌ¿ÂÈÌÏÒu¾ÕÖuÆÃÑÐÒÊuÏÊÂÏÁÑÓÊ¦ÊÏÑ¿ÒÇÂτη προσθήκη στη σειρά είναι η νέα αντιηλιακή Κρέμα Προσώπου SPF30 με βιολογικό βρώσιμο Γιαούρτι [ελληνικής προέλευσης],
ÏØÅÊÂÇÏÑÏÏÊÆ¾ÓÂÊÍ¿ÈÕÓÉÖÏÍÁÍÆÓ¿ÑÑÆØÒÓÉÖ uÉÍÊÂÑ½ÖØÇ½ÖÓÉÖ ÆÎÐÆ¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ½ÈÊÂ×Ñ½ÒÉÒÓÉÎ¿ÍÉÌÂÊÒÓÉÎÂÑÂÍ¾Â¢ÏÑÑÏÇ®ÓÂÊÆÁÌÏÍÂ Å¾ÎÏÎÓÂÖuÂÓÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ ÂÎÓÂÏÌÑÊÎ¿uÆÎÉÒÓÊÖÊÅÊÂÊÓÆÑ¿ÓÉÓÆÖÓÏØÆØÂ¾ÒÔÉÓÏØÌÂÊÓÏØÍÊÂÑÏÁuÊÌÓÏÁ
Å¼ÑuÂÓÏÖÑÏÒÇ¼ÑÆÊÇÕÓÏÒÓÂÔÆÑ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÎØÆÑÊÐÅÉÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾Â<67"67#> uÆuÏÎÂÅÊÌ¼ÖÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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APIVITA SUNCARE,

î$3,9,7$ďĆĎđēėēĊĄ
ÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®u¾ÂÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÒÆÊÑ®ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ¼ÕÖÌÂÊ
ÅÊÍ®ÒÊÂÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉ ÓÉ¯ÏÂÊÓ¾ÂÓÉÖ
πρόωρης γήρανσης της επιδερμίδας. Η αποκλειστική πατέντα* του ειδικά επεξεργασμένου εκχυλίσματος πρόπολης,
ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÓÉÎÏÍÁØÄÉÍ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â Â¿ÓÉ67"
ÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾Â ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÅÊÍ®ÒÊÂÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÇÕτογήρανση. Επιπλέον, τα αντηλιακά APIVITA SUNCARE προÒÇ¼ÑÏØÎÆÎÓÂÓÊÌ½ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ ×®ÑÉÒÓÏÅÑÂÒÓÊÌ¿ÆÌ×ÁÍÊÒuÂÓÉÖÔÂÍ®ÒÒÊÂÖÍÆÃ®ÎÓÂÖ
ºÍÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ46/$"3&¼×ÏØÎuÆÓÑÉu¼ÎÏÒÓÂÔÆÑ¿TQGÈÊÂ¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÙÕ½ÖÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖ Æ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÎÔÆÌÓÊÌ®ÒÓÏ
ÎÆÑ¿ uÆØÇ¼ÖÏØÂÍÐÎÏÎÓÂÊÆÁÌÏÍÂ ÆÑÊ¼×ÏØÎÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÌÂÊÏÊÇØÒÊÌ¼ÖÓÏØÖÒØÎÔ¼ÒÆÊÖÂÈÈ¾ÙÏØÎÓÏ
ΧΩΡΙΣ PARABENS, SILICONES, MINERAL OILS, PROPYLENE GLYCOL, ETHANOLAMINES, PHTHALATES, ALCOHOL, PCM, NM.
)ÒÆÊÑ®46/$"3&ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊu¾ÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ®Â¿ÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂÓÏÑ¿ÒÕÏ ÓÏÂÊÅ¾ ÓÏÒÐuÂÌÂÊÈÊÂuÆÓ®ÓÏÎ½ÍÊÏ
*Αριθμός πατέντας 1007520
** Έως και διπλάσια UVA προστασία από αυτό που απαιτεί η Ευρωπαϊκή νομοθεσία

Photoderm LEB, SPF30, UVA30

ėČĕ%LRGHUPD

ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
Για το ευαίσθητο δέρμα με τάση στις φωτοδερματοπάθειες, τις φωτοαλλεργίες και ιδιαίτερα στο Πολύμορφο εξάνθημα εκ φωτός
Το Photoderm LEB μειώνει ÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏÓÏØÏÍÁuÏÑÇÏØ
ÆËÂÎÔ½uÂÓÏÖÆÌÇÕÓ¿ÖÏØÆ¾ÎÂÊÉÊÏÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÉuÏÑÇ½
ÇÕÓÏÂÍÍÆÑÈ¾ÂÖ´®ÑÉÒÓÏÊÏÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏÒÁÒÓÉuÂÇ¾ÍÓÑÕÎ
ÈÊÂÓÉ67ÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾Â 41' 67" ÂÎÂÍÏÈ¾Â ÑÏÒÇ¼ÑÆÊØÄÉÍ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â¼ÎÂÎÓÊÒÓÉ67"ÒÓÉÎÏÏ¾ÂÏÇÆ¾ÍÏÎÓÂÊ
ÌØÑ¾ÕÖÏÊÇÕÓÏÂÍÍÆÑÈ¾ÆÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊØÄÉÍ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â¼ÎÂÎÓÊÒÓÉ67#ÏØÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÉÎÑÏÒÂÑuÏÈ½ÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ
ÒÓÉÎÉÍÊÂÌ½ÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾Â ÆÎÊÒ×ÁÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÓÉÇØÒÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â uÆÍÂÎÏÈ¼ÎÆÒÉ 
Επίσης χάρη στην κατοχυρωμένη καιÎÏÓÏu¾Â$&--6-"3#*01305&$5*0/®,
το Photoderm LEB ενεργοποιεί με βιÏÍÏÈÊÌ¿ÓÑ¿ÏÓÏØÖÇØÒÊÌÏÁÖuÉ×ÂÎÊσμούς άμυνας του δέρματος, προστατεύει το DNA, περιορίζει τις ελεύθερες
Ñ¾ÙÆÖÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊÊÒ×ØÑ½ÂÎÓÊÏËÆÊδωτική δράση. Υποαλλεργικό, χωρίς
QBSBCFO uÆ®ÑÊÒÓÉÂÎÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÓÏ
Å¼ÑuÂÌÂÊÂÒÁÈÌÑÊÓÉÇÕÓÏÒÓÂÔÆÑ¿ÓÉτα, δρα σε βάθος των κυττάρων μειώνοντας τους μακροχρόνιους κινδύνους
που σχετίζονται με τον ήλιο.
ÏÍÁÆÍÂÇÑÊ®ØÇ½ÏØÅÆÎÂÇ½ÎÆÊÍÆØÌ®ÒÉu®ÅÊÂ´ÕÑ¾Ö®ÑÕuÂ©ÉÇÂÈÆÒÕρογόνο. Ανθεκτικό στο νερό.
Από την Pharmathen ΑΕΒΕ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

+HOLRGHUPαπό την Castalia

20 Χρόνια Τεχνογνωσίας για
Αποτελεσματική Προστασία
από τον Ήλιο Ασπίδα κατά της
Φωτογήρανσης

Η αντηλιακή σειρά
Helioderm, χάρη στα
ÂÎÓÉÍÊÂÌ®Ç¾ÍÓÑÂ5JOPTPSC .4  )FMJPHVBSE
ÌÂÊ5BO"DUJOF ÅÑÂ
αποτελεσματικά, ακόμα
και στις πιο απαιτητικές
ÆÊÅÆÑu¾ÅÆÖ ÑÏÒÇ¼ÑÏντας εξειδικευμένη προστασία από τις βλαβερές
ÒØÎ¼ÆÊÆÖÓÕÎÂÌÓ¾ÎÕÎ67"ÌÂÊ67# ÑÏÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÖÓÉÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉ¤ÊÍ¼ÏÎ ÏÊÌÂÍÍØÎÓÊÌ¼ÖuÉÍÊÂÑ¼ÖØÇ¼ÖÓÉÖÒÆÊÑ®Ö)FMJPEFSNÑÏÒÇ¼ÑÏØÎuÊÂÆØ×®ÑÊÒÓÉÌÂÊÅÑÏÒÆÑ½Â¾ÒÔÉση, αποκαθιστώντας παράλληλα την ισορροπία της ενυδάτωσης στην επιδερμίδα.
Ειδικότερα, τα προϊόντα της παιδικής αντηλιακής σειράς Helioderm,
uÆÆÊÅÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉÌÂÊÇØÒÊÌ®Ç¾Íτρα, δίνουν λύση για πολυπροστασία
ÓÉÖÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÌÂÊÂÊÅÊκής επιδερμίδας, ενώ είναι ανθεκτιÌ®ÒÓÏÎÆÑ¿´ÕÑ¾Ö®ÑÕuÂÌÂÊQBSBCFOT ÒØÎÅØ®ÙÏØÎÆÎØÅÂÓÊÌÏÁÖÌÂÊÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÌÂÊÆÎÊÒ×ÁÏØÎÓÏÎÂuØντικό μηχανισμό της επιδερμίδας. Παράλληλα, προστατεύουν
Â¿ÆÑÆÔÊÒuÏÁÖÇÑÏÎÓ¾ÙÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÐÒÓÆÓÏÂÊÅ¾ÎÂÂÏÍÂÁσει το παιχνίδι του κι αυτό το καλοκαίρι.
Από την Lavipharm
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Nέα σειρά ćĔĊęĎďġđ

ĈĆĐāėĜđ
Η εταιρεία ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ Α.Ε.Β.Ε. ÊÅÑÁÔÉÌÆÓÏ¼ÓÏÖÌÂÊ
έκτοτε κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά. ΑντιÑÏÒÕÆÁÆÊÇÉuÊÒu¼ÎÏØÖÊÂÓÑÊÌÏÁÖÏ¾ÌÏØÖÓÏØÆËÕÓÆÑÊÌÏÁ 
και συγχρόνως παράγει ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις εγκαταστάσεις της στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας. Διαθέτει υποκαταστήματα
στη Θεσσαλονίκη και στη Δυτική Ελλάδα.
Η ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ
Α.Ε.Β.Ε. έχοντας
επί 12 συναπτά έτη
ενεργή παρουσία
στο χώρο της βρεÇÊÌ½Ö ÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
παραμένει πιστή
στο όραμά της εισάγοντας στην ελληνική αγορά τα
προϊόντα NEOMIL
του οίκου RONTIS
"(ÓÂÏÏ¾ÂÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
)Î¼ÂÒÆÊÑ®ÃÑÆÇÊÌÐÎÈÂÍ®ÓÕÎNEOMIL έχει αναπτυχθεί έτσι
ÐÒÓÆÎÂÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÉÎÂÊ×u½ÓÉÖÆË¼ÍÊËÉÖÓÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÒÓÉÎÏÏ¾ÂØÂÈÏÑÆÁÏÎÓÂÊ¿×Êu¿ÎÏÉÌ®ÍØÄÉÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇÊÌÐÎÂÎÂÈÌÐÎÓÕÎÃÑÆÇÐÎÂÍÍ®ÌÂÊÉÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÏØ
ÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌÏÁÓÕÎÃÑÆÇÐÎÏØÅÆÎÔÉÍ®ÙÏØÎ½¼×ÏØÎÈÆÎνηθεί με καισαρική.

Οδοντόκρεμα
Colgate® Total Pro-Gum Health

ëĎĆėēĘĕĊĐāėĊĕĖĆĕ
ĊĊęĘėĊĠĆėĆ

Η οδοντόκρεμα Colgate® Total® Pro-Gum Health μειώνει σημαντικά τα βακτήρια της πλάκας, την ουλίτιδα και την περιεμÇØÓÆØuÂÓÊÌ½ÃÍÆÎÎÏÈÏÎ¾ÓÊÅÂ
°ÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆÆuÇØÓÆÁuÂÓÂ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÆÊÍ¼ÏÎÑÏÒÓÂÒ¾Â
Â¿ÓÉÇÍÆÈuÏÎ½ÓÕÎÏÁÍÕÎ ÂÇÏÁÉÌÂÍ½ÒÓÏuÂÓÊÌ½ØÈÊÆÊÎ½
ÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÓÉÖÆuÇ®ÎÊÒÉÖÆÑÊÆuÇØÓÆØuÂÓ¾ÓÊδας που είναι η
πιο κοινή αιτία
απώλειας των
ÆuÇØÓÆØu®ÓÕÎ
ÁuÇÕÎÂ uÆ
έρευνες:
i ÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎuÆÆuÇØÓÆÁuÂÓÂÆuÇÂÎ¾ÙÏØÎÆÑÊÆuÇØτευματική βλεννογονίτιδα
i ¶ÕÖÌÂÊÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎuÆÆuÇØÓÆÁuÂÓÂÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎ
ÆÑÊÆuÇØÓÆØuÂÓ¾ÓÊÅÂ
i °ÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆÆuÇØÓÆÁuÂÓÂ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½
και μεγάλης διάρκειας αντιβακτηριακή προστασία ενάντια
ÒÓÏÃÊÏÛu¼ÎÊÏÓÉÖÍ®ÌÂÖ
Η οδοντόκρεμα Colgate® Total Pro-Gum Health με κλινικά
ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉ²Æ×ÎÏÍÏÈ¾Â5SJDMPTBO$PQPMZNFSÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
i ¢ÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÂÌ½ÅÑ®ÒÉu¼×ÑÊÌÂÊÐÑÆÖ
i ©Æ¾ÕÒÉÓÉÖÂÊuÏÑÑÂÈ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÇÍÆÈuÏÎ½ÖÓÕÎÏÁÍÕÎ
i ©Æ¾ÕÒÉÓÉÖÆÑÊÆuÇØÓÆØuÂÓÊÌ½ÖÃÍÆÎÎÏÈÏÎ¾ÓÊÅÂÖ

1ĂēĕĊėĔČėăĕĖĆďĚāĔēĘĆĄĆėēĕContour® XT
ďĆĎđĂĊĕėĆĎđĄĊĕĂėĔČĖČĕContour® NextĆğėČ%D\HU
Για ακόμη μεγαλύτερη ακρίβεια στα αποτελέσματα μέτρησης σακχάρου αίματος
Ο μετρητής σακχάρου αίματος Contour® ΧT και οι νέες ταινίες μέτρησης Contour® Next από τη Bayer, αποτελούν την επόμενη γενιά στα
συστήματα αυτομέτρησης σακχάρου αίματος της Bayer. Ο μετρητής
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÂÌÑÊÃ½ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂu¼ÓÑÉÒÉÖ ×®ÑÉÒÓÉÎÂÏκλειστική τεχνολογία πολλαπλού-παλμού, που αξιολογεί το δείγμα αίuÂÓÏÖÇÏÑ¼Ö ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÂÌÑÊÃ½ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ
Τον νέο μετρητή συνοδεύουν οι νέες ταινίες μέτρησης Contour™
/&95 ÏØÅÊÂÔ¼ÓÏØÎuÊÂÌÂÊÎÏÓ¿uÏÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÊÅÊ¿ÌÓÉÓÏØuÆÒÏλαβητή και παρέχουν ακόμη μεγαλύτερη εξειδίκευση στη συλλογή
ηλεκτρονίων γλυκόζης από το ένζυμο και ακόμη μεγαλύτερη σταÔÆÑ¿ÓÉÓÂÌ®ÓÕÂ¿¼ÎÂÆØÑÁÇ®ÒuÂÒØÎÔÉÌÐÎÒØÎÓ½ÑÉÒÉÖ ÇÁÍÂËÉÖÌÂÊuÆÓÂÇÏÑ®Ö
²ÏÒÁÒÓÉuÂ$POUPVSv95Æ¾ÎÂÊ¼ÓÏÊuÏÑÏÖ×Ñ½ÒÉÌÂÓÆØÔÆ¾ÂÎÂ¿ÓÏ
ÌÏØÓ¾ÓÏØÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂu¼ÓÑÉÒÉÖuÆu¿ÎÏ
τρία απλά βήματα. Με την επόμενη γενιά συστημάτων αυτομέτρησης της Bayer, τα άτομα με διαβήτη μπορούν να κατανοήσουν ακόμα καλύτερα τη διαχείριση του διαβήτη τους και να πετύχουν απλές νίκες καθημερινά.

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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ôĂē&HQWUXP3HUIRUPDQFH

ñĆĎđēėğēĎđĊęĊĐēēĎČėĂĕ

Για μέγιστη απόδοση, κάθε μέρα!

απο τη Σύνδεσμος Α.Ε.

Επειδή ο σύγχρονος και έντονος τρόπος ζωής απαιτεί όλο
και περισσότερο μέγιστες αποδόσεις, η Pfizer Consumer
)FBMUIDBSFÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÌÂÊÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÓÏÎ¼ÏCentrum Performance. Μία νέα πολυβιταμίνη της σειράς Centrum,
με πλήρη σύνθεση βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων, με
ÓÉÎÑÏÒÔ½ÌÉÓÕÎÇØÓÊÌÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎ(JOTFOHÌÂÊ(JOLHP
CJMPCB²Â(JOTFOHÌÂÊ(JOLHPCJMPCB ¿ÕÖÆ¾ÒÉÖÌÂÊÓÂØÄÉλά επίπεδα βιταμινών του συμπλέγματος Β που περιέχονται στο
$FOUSVN1FSGPSNBODF ÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÉÖÎÆØματικής και σωματικής απόδοσης.
²Ï$FOUSVN1FSGPSNBODFÂÆØθύνεται σε ανθρώπους με σύγχρονο και απαιτητικό τρόπο ζωής, που
λόγω εργασίας ή άθλησης έχουν
¼ÎÓÏÎÉÇØÒÊÌ½ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂ
Επίσης, συνιστάται η χρήση του
σε περιόδους ανάρρωσης, εντατικής μελέτης, stress, κλπ.
²Ï$FOUSVN1FSGPSNBODFÒØuβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής και σωματικής απόδοσης!
Η ποικίλη και ισορροπημένη διατροφή και ο υγιής τρόπος ζωής
είναι σημαντικά. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να
χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατα μιας ποικίλης διατροφής.
Περιέχει σίδηρο, ο οποίος μπορεί να βλάψει τα παιδιά εάν καταναλωθεί σε μεγάλες ποσότητες. Πριν τη χρήση διαβάστε προσεκτικά τις οδηγίες που περιλαμβάνονται στη συσκευασία.
Αρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 51853/13.07.2012
Από τη Pfizer Hellas A.E.

H εταιρεία Σύνδεσμος Α.Ε., ως αποκλειστικό ς αντιπρόσωπος Ελλάδος της Ιταλικής εταιρείας MEDEL, σας προτείνει
ÓÉÎÆØÑÆ¾ÂÈÌ®uÂÓÕÎÎÆÇÆÍÏÏÊÉÓÐÎ
της που καλύπτει όλες τις ανάγκες όσον
ÂÇÏÑ®ÓÉÎÆÇÆÍÏÏ¾ÉÒÉÆÊÒÎÆ¿uÆÎÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÒØÎÅØ®ÙÏÎÓÂÖØÄÉλές αποδόσεις σε πολύ ανταγωνιστικές τιμές.
Οι καινοτομίες των νεφελοποιητών της MEDEL:
i §ÓÂÍÊÌ¿Ö ×ÆÅÊÂÒu¿ÖÌÂÊ¨ÂÓÂÒÌÆØ½
i ½ÌÉÂËÆÒÏØ®ÑuÆÒÁÒÓÉuÂÂÏÒÓÑ®ÈÈÊÒÉÖ ÏØÆÊÓÑ¼πει τη βολική αποθήκευση των αξεσουάρ μετά τη χρήση.
i ¯ÆÇÆÍÏÏÊÉÓ½ÖuÆÅÊÍ¿ÒÁÒÓÉuÂÃÂÍÃ¾ÅÕÎÓÏ®ÎÏÊÈuÂ
της βαλβίδας εισπνοής λειτουργεί αυτόματα με την αναπνοή του ασθενούς κατά τη διάρκεια εισπνοής του. Με αυÓ¿ÎÓÏÎÓÑ¿ÏÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÑÏ½ÓÏØÂ¼ÑÂu¼ÒÂÒÓÏÎÆÇÆÍÏποιητή, επιπρόσθετα από τον αέρα που δημιουργείται από
ÓÏÒØuÊÆÒÓ½ ÂØË®ÎÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÓÉÎÆÇÆÍÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÒØÎÆÐÖÓÉÎÏÒ¿ÓÉÓÂÓÏØÆÊÒÎÆ¿uÆÎÏØÇÂÑμάκου.
i ¢ÎÓÊuÏÍØÒuÂÓÊÌ¿Ç¾ÍÓÑÏ ÓÏÏÏ¾ÏÂÏÓÑ¼ÆÊÓÉÅÊÂÒÏÑ®
των μολυσματικών σωματιδίων στον αέρα.
i ¤ÑÈÏÎÏuÊÌ¼Öu®ÒÌÆÖuÆuÂÍÂÌ¿ÑÏÇ¾ÍÈÊÂu¼ÈÊÒÓÉÑÏσαρμοστικότητα.
i °ÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÏÒÁÒÓÉuÂÒÊÈÂÒÓ½ÑÂÓÏÏÏ¾ÏÆÈÈØ®ÓÂÊÓÏÎ
ελάχιστο θόρυβο κατά τη λειτουργία
i ×Ñ¿ÎÊÂÆÈÈÁÉÒÉÒÆ¿ÍÏØÖÓÏØÎÆÇÆÍÏÏÊÉÓ¼Ö.&%&-

Διάλυμα καθαρισμού φακών επαφής

$26(37®3/86
²ÏÅÊ®ÍØuÂÌÂÔÂÑÊÒuÏÁÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö
ÓÉÖ$*#"7*4*0/ÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾Í¼ÏÎÌÂÊ
στην Ελλάδα με την παγκόσμια ονομασία
AOSEPT®1-64²ÏAOSEPT® PLUS με τον
ισχυρό καθαρισμό τριπλής δράσης που διαθέτει, καθαρίζει σε βάθος, χαλαρώνει τη
σκόνη και τις ακαθαρσίες και ενισχύει την
απομάκρυνση των πρωτεϊνών.
Το AOSEPT®1-64Æ¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂ×Ñ½ÒÓÆÖÏØÇÏÑÏÁÎÇÂÌÏÁÖÆÂÇ½ÖÒÊÍÊÌ¿ÎÉÖØÅÑÏÈ¼ÍÉÖÌÂÊÆÊÙÉÓÏÁÎÆËÂÊÑÆÓÊÌ½
άνεση. Επιπλέον η απουσία συντηρητικών το καθιστά εξαιρετική επιλογή σε χρήστες που είναι ευαίσθητοι σε επιπρόσθετες
χημικές ενώσεις και αντιμετωπίζουν ξηρότητα και ερεθισμούς
uÆÓÏØÖÇÂÌÏÁÖÓÏØÖ¿ÓÂÎ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎ®ÍÍÂÅÊÂÍÁuÂÓÂ
Από την Gerolymatos International
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Κρέμα )HQLYLU™Για γρήγορη
θεραπεία του επιχείλιου έρπητα
Τα ενοχλητικά συμπτώματα του επιχείλιου έρπητα επηρεάζουν όχι μόνο
ÓÉÎÆuÇ®ÎÊÒÉÂÍÍ®
και τη διάθεση των
πελατών σας .Φροντίστε τους λοιπόν ακόμα και μετά την πρώÓÉÆÌÅ½ÍÕÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÓÏØ©ÉÎÂÇ½ÒÆÓÆÓÏÎÊ¿ÎÂ
τους ταλαιπωρήσει και πάλι για 10–12 μέρες.
Επιλέξτε και προτείνετε Fenivir™. Γιατί η κρέμα Fenivir™ είÎÂÊ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿ÒÌÆÁÂÒuÂÓÏÏÏ¾Ï×®ÑÉÒÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½
ÏØÒ¾ÂQFODJDMPWJS ÔÆÑÂÆÁÆÊÈÑ½ÈÏÑÂÓÏÎÆÊ×Æ¾ÍÊÏ¼ÑÉÓÂ
ακόμα και μετά την πρώτη εκδήλωση των συμπτωμάτων του,
μειώνοντας τη διάρκεια του πόνου.
Μόνο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών.
Αγωγή 4 ημερών.
Από την Novartis Hellas AE

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC):
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DAKTARIN®
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: κρέμα 2%: Miconazole nitrate 20mg/ g, Βάμμα 2% Miconazole 20mg/ml,
Δερματική σκόνη 2% Miconazole nitrate 20mg/ g
Αντενδείξεις:
Γνωστή υπερευαισθησία στη μικοναζόλη ή σε κάποιο άλλο συστατικό. Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας
κάτω των 2 ετών.
Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση:
Αν εμφανισθεί υπερευαισθησία ή ερεθισμός, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί.
Δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με τους οφθαλμούς.
Γενικά μέτρα υγιεινής πρέπει να λαμβάνονται για να ελέγχονται οι πηγές μόλυνσης και επιμόλυνσης.
Δεδομένου ότι το βάμμα DAKTARIN είναι αλκοολούχο διάλυμα, δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε ανοικτές βλάβες, στα
μάτια ή σε βλεννογόνους.
Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Λόγω της πολύ μικρής απορρόφησης, συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αναμένονται.
Όλες οι δερματολογικές μορφές της μικοναζόλης είναι καλά ανεκτές.
Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις ερεθισμού και αισθήματος καύσου και αλλεργική δερματίτιδα εξ’ επαφής
με την τοπική εφαρμογή των μορφών του προϊόντος.
Μπορεί να εμφανισθεί αλλεργική αντίδραση στη μικοναζόλη ή σε κάποιο άλλο συστατικό.
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas Consumer ΑΕ
Αιγιαλείας Επιδαύρου 4, 15125, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 210 6875528
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας: Κρέμα 2%: 8533/6-2-2007, βάμμα 2%: 8533/6-2-2007, Δερματική σκόνη 2%:
66291/4-10-2010,
Λιανική Τιμή: Κρέμα 2% - 3,00€, βάμμα 2% - 1,99€, Δερματική σκόνη 2% - 2,24€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC):
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DAKTODOR
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: 20 mg νιτρικής μικοναζόλης και 10mg υδροκορτιζόνης
Αντενδείξεις:
Γνωστή υπερευαισθησία στην μικοναζόλη, υδροκορτιζόνη ή σε άλλο συστατικό του Daktodor. Φυματιώσεις του
δέρματος, απλός έρπης, δαμαλισμός και όλες οι μορφές ανεμοβλογιάς.
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Αν εμφανισθεί αντίδραση που υποδηλώνει ευαισθησία ή ερεθισμό, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. . Το Daktodor δε
θα πρέπει να έρθει σε επαφή με το βλενογόννο των οφθαλμών. Όπως με όλα τα τοπικά κορτικοστεροειδή, συνιστάται
προσοχή με τα βρέφη και τα παιδιά όταν το Daktodor πρέπει να εφαρμοσθεί σε εκτεταμένες επιφάνειες, ή με την
μέθοδο της στεγανής επίδεσης (συμπεριλαμβάνονται και οι πάνες των μωρών).
Παρομοίως, πρέπει να αποφεύγεται η εφαρμογή στο πρόσωπο. Στα βρέφη, μακροχρόνια συνεχής τοπική χορήγηση
κορτικοστεροειδών πρέπει να αποφεύγεται. Μπορεί να εμφανισθεί επινεφριδιακή καταστολή και χωρίς την επίδεση.
Λόγω της περιεκτικότητάς του σε κορτικοστεροειδή η μακροχρόνια χρήση του Daktodor πρέπει να αποφεύγεται. Μόλις
υποχωρήσουν τα συμπτώματα της φλεγμονής η θεραπεία πρέπει να συνεχίζεται με Daktarin κρέμα. (βλέπε τμήμα 4.1)
Περιπτώσεις σοβαρής υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένων της αναφυλαξίας και του αγγειοοιδήματος, έχουν
αναφερθεί κατά την διάρκεια της θεραπείας με τοπικά σκευάσματα μικοναζόλης.
Αν προκληθεί αντίδραση που δηλώνει αναφυλαξία ή ερεθισμό, θα πρέπει να διακοπεί η θεραπεία.
Δεδομένα μετά την κυκλοφορία του προϊόντος:
Οι ΑΕς που αναφέρθηκαν κατά την κυκλοφορία της κρέμας Daktodor ήταν
Πολύ σπάνιες < 1/10.000, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνιες: Αναφυλακτική αντίδραση, Υπερευαισθησία
Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού:
Πολύ σπάνιες Αγγειοοίδημα, Ουρτικάρια, Εξάνθημα Δερματίτιδα από επαφή, Κνησμός, Ερύθημα, Φλεγμονή του
δέρματος, Δερματικός αποχρωματισμός, αντίδραση στο σημείο εφαρμογής.
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas Consumer ΑΕ
Αιγιαλείας Επιδαύρου 4, 15125, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα
Τηλ. 210 6875528
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας: 14716/8-4-2013
Λιανική Τιμή: 2,04€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC):
ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DAKTARIN gel
ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Miconazole nitrate 20mg/ g
Αντενδείξεις:
k§ÏÛÕÖÁ×ÒÈÓÈ×ÄÌÕËÊÕÂÄÕÖÊÏxÌÍÑÏÄÉÞÎÊÁÕÈÍ¿ÒÑÌÑ¿ÎÎÑÕ×ÕÖÄÖÌÍÞÖÑ×ØÄÓx¿ÍÑ×
k«ÒÄÖÌÍÁÇ×ÕÎÈÌÖÑ×ÓÆÂÄ
Συγχορήγηση με τερφεναδίνη, αστεμιζόλη, μιζολαστίνη, σιζαπρίδη, τριαζολάμη, από του στόματος μιδαζολάμη,
δοφετιλίδη, κινιδίνη, πιμοζίδη, αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης μεταβολιζόμενοι μέσω τoυ ενζύμου CYP3Α4
όπως σιμβαστατίνη και λοβαστατίνη.
Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση
Αν η ταυτόχρονη χορήγηση DAKTARIN και αντιπηκτικών είναι αναπόφευκτη, η αντιπηκτική δράση πρέπει να παρακολουθείται προσεκτικά και να γίνεται καθορισμός των δόσεων.
Συνιστάται να ελέγχονται τα επίπεδα μικοναζόλης και φαινυτοΐνης, όταν χορηγούνται ταυτόχρονα.
Ειδικότερα σε νήπια και μικρά παιδιά, απαιτείται προσοχή, ώστε να είναι βέβαιο ότι η γέλη δεν αποφράσσει τον φάρυγγα. Ως εκ τούτου, η γέλη δεν θα πρέπει να χορηγείται βαθιά στο λαιμό και η πλήρης δόση θα πρέπει να χωρίζεται
σε μικρότερα τμήματα. Παρακολουθείται ο ασθενής για πιθανή πνιγμονή.
Ανεπιθύμητες ενέργειες
Γαστρεντερικές ενοχλήσεις όπως ναυτία, έμετος, και σε μακρόχρονη θεραπεία, διάρροια. Σε σπάνιες περιπτώσεις,
έχουν παρατηρηθεί αλλεργικές αντιδράσεις, εξάνθημα, κεφαλαλγία και μυϊκοί σπασμοί (κράμπες).
Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις ηπατίτιδας, για τις οποίες όμως η αιτιολογική συσχέτιση με το DAKTARIN
δεν έχει εξακριβωθεί.
Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas Consumer ΑΕ
Αιγιαλείας Επιδαύρου 4, 15125, Μαρούσι, Αθήνα, Ελλάδα Τηλ. 210 6875528
Αριθμός άδειας κυκλοφορίας: gel: 8533/6-2-2007
Λιανική Τιμή: 3,55€

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Μασώμενα δισκία: Nicorette®, Nicorette® Freshfruit & Nicorette Icemint 2 mg nicotine
Διαδερμικά έμπλαστρα: Nicorette® Clear Patch, 10mg/16h, 15mg/16h, 25 mg/16h nicotine
Εισπνοές: Nicorette® 10 mg nicotine
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις:
Για όλα τα προϊόντα: Ενδείκνυται για αντιμετώπιση των συμπτωμάτων εξάρτησης από τη διακοπή του καπνίσματος
σε νικοτινοεξαρτώμενα άτομα στα πλαίσια προγράμματος διακοπής του καπνίσματος.
Επιπλέον μόνο για μασώμενα δισκία των 2 mg και τις εισπνοές: Σε καπνιστές που στην παρούσα φάση δεν μπορούν
ή δεν αισθάνονται έτοιμοι να διακόψουν το κάπνισμα απότομα, τα Nicorette μασώμενα δισκία ή το Nicorette
εισπνοές μπορούν επίσης να χρησιμοποιηθούν ως μέρος ενός προγράμματος ελάττωσης του καπνίσματος πριν
την πλήρη διακοπή.
Η χρήση των εισπνοών συνιστάται στους βαρείς καπνιστές.
4.3 Αντενδείξεις:
Το προϊόν δεν απευθύνεται σε μη καπνιστές ούτε παιδιά.
Η χρήση του αντενδεικνύεται σε άτομα:
με υπερευαισθησία ή αλλεργία στα συστατικά του, με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο συμπεριλαμβανομένου ιστορικού
προσφάτου οξέος εμφράγματος του μυοκαρδίου ή προσφάτου εγκεφαλικού επεισοδίου, με σοβαρές αρρυθμίες,
με ασταθή στηθάγχη, με ενεργό φλεγμονή της κροταφογναθικής αρθρώσεως, κατά την περίοδο της κύησης και
της γαλουχίας.

4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Η νικοτίνη, οποιασδήποτε προέλευσης, μπορεί να είναι τοξική και να προκαλέσει εθισμό. Το κάπνισμα προκαλεί
πνευμονοπάθεια, καρκίνο και καρδιακή νόσο, και μπορεί να επιφέρει ανεπιθύμητες ενέργειες στις εγκύους ή στο
έμβρυο. Για κάθε καπνιστή, με ή χωρίς ταυτόχρονη νόσο ή κύηση, ο κίνδυνος από την υποκατάσταση νικοτίνης στα
πλαίσια προγράμματος διακοπής του καπνίσματος θα πρέπει να εκτιμάται έναντι του κινδύνου από τη συνέχιση του
καπνίσματος καθώς και της πιθανότητας επιτυχίας στη διακοπή του καπνίσματος, χωρίς την υποκατάσταση νικοτίνης.
Όλοι οι καπνιστές θα πρέπει να ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισμα χρησιμοποιώντας επιμορφωτικές και
συμπεριφερολογικές μεθόδους, πριν από τη χρησιμοποίηση φαρμακολογικών μέσων.
Η νικοτίνη, υπό οποιαδήποτε μορφή και αν ληφθεί, είναι τοξική ουσία που προκαλεί εξάρτηση.
Η θεραπεία πρέπει να διακοπεί, εάν εμφανισθούν συμπτώματα υπερδοσολογίας νικοτίνης. Η χρήση του προϊόντος
πρέπει να γίνεται για όσο διάστημα ορίζει ο θεράπων ιατρός και πάντως όχι για περίοδο άνω των 3 μηνών για τις
μορφές του αυτοκόλλητου συστήματος, των από του στόματος εισπνοών και του ρινικού εκνεφώματος, διότι δεν
υπάρχουν μελέτες για μεγαλύτερης διάρκειας χρήση. Ειδικά με τη μορφή της τσίχλας μετά τη διάρκεια των 3 μηνών
θεραπείας, όπως ορίζει το δοσολογικό σχήμα, πρέπει να αρχίζει σταδιακή μείωση της δόσης. Για τα υπογλώσσια δισκία,
ή χρήση του φαρμακευτικού προϊόντος πρέπει να γίνεται για όσο διάστημα ορίζει ο θεράπων ιατρός και πάντως όχι
για περίοδο άνω των 6 μηνών συνολικά.
Γενικά: Οι ασθενείς θα πρέπει να ενημερώνονται ότι, αν εφαρμόζουν το πρόγραμμα ελάττωσης του καπνίσματος με
το προϊόν, μπορεί να εμφανίσουν ανεπιθύμητες ενέργειες λόγω των υψηλότερων μέγιστων επιπέδων νικοτίνης σε
σχέση με εκείνα που εμφανίζονται μόνο από το κάπνισμα. Αν υπάρξει κλινικά σημαντική αύξηση των καρδιαγγειακών
ή άλλων επιδράσεων που να αποδίδεται στη νικοτίνη, η θεραπεία θα πρέπει να διακοπεί. Οι γιατροί θα πρέπει να
αναμένουν ότι μπορεί να χρειαστεί δοσολογική αναπροσαρμογή των συγχορηγούμενων φαρμάκων. Οι καπνιστές
που εφαρμόζουν το πρόγραμμα ελάττωσης του καπνίσματος με το προϊόν, μπορεί να εμφανίσουν διαταραχές από
το καρδιαγγειακό και θα πρέπει να είναι σε εγρήγορση.
Άσθμα, Βρογχόσπασμος και Νόσος Αντιδραστικών Αεραγωγών
Έχει αναφερθεί έξαρση του βρογχόσπασμου σε ασθενείς με προϋπάρχουσα βρογχοσπαστική νόσο.
Καρδιαγγειακές ή Περιφερικές Αγγειακές Νόσοι
Οι κίνδυνοι από την υποκατάσταση νικοτίνης σε ασθενείς με καρδιαγγειακές ή περιφερικές αγγειακές νόσους, θα
πρέπει να σταθμίζεται έναντι του οφέλους που θα αποκομίσουν από τη χρήση της υποκατάστασης νικοτίνης στα
πλαίσια προγράμματος διακοπής του καπνίσματος. Ειδικότερα, οι ασθενείς με στεφανιαία νόσο (ιστορικό εμφράγματος
μυοκαρδίου και/ή στηθάγχη), σοβαρές καρδιακές αρρυθμίες, ή αγγειοσπαστικές νόσους (νόσος Buerger, αποφρακτική θρομβοαγγειίτιδα, παραλλάσουσα στηθάγχη Prinzmetal και φαινόμενα Raynaud) ή υπέρταση. Θα πρέπει να
εκτιμηθούν προσεκτικά πριν συνταγογραφηθεί η υποκατάσταση νικοτίνης. Έχει αναφερθεί εκδήλωση ταχυκαρδίας
σχετιζόμενη με τη θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης.
Νεφρική ή Ηπατική Ανεπάρκεια
Η φαρμακοκινητική της νικοτίνης δεν έχει μελετηθεί στους ηλικιωμένους, ούτε σε ασθενείς με νεφρική ή ηπατική
ανεπάρκεια. Ωστόσο δεδομένου ότι η νικοτίνη μεταβολίζεται εκτενώς και ότι η συνολική συστηματική της κάθαρση
εξαρτάται από την αιματική ροή του ήπατος, θα πρέπει να αναμένεται κάποια επίδραση της ηπατικής ανεπάρκειας
στη φαρμακοκινητική (μειωμένη κάθαρση).
Μόνο η βαρεία νεφρική ανεπάρκεια μπορεί να αναμένεται, ότι θα επηρεάσει την κάθαρση της νικοτίνης ή των
μεταβολιτών της από την κυκλοφορία.
Γενικά να χρησιμοποιείται με προσοχή από άτομα με νεφρική ή ηπατική ανεπάρκεια.
Ενδοκρινολογικές Νόσοι
Η θεραπεία υποκατάστασης πρέπει να χρησιμοποιείται προσεκτικά σε ασθενείς με υπερθυρεοειδισμό, φαιοχρωμοκύτωμα ή ινσουλινοεξαρτώμενο διαβήτη, εφόσον η νικοτίνη προκαλεί την απελευθέρωση κατεχολαμινών από τον
μυελό των επινεφριδίων.
Πεπτικό Έλκος
Η νικοτίνη καθυστερεί την επούλωση του πεπτικού έλκους. Επομένως, η θεραπεία υποκατάστασης θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς με ενεργό πεπτικό έλκος και μόνο όταν τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση
υποκατάστασης νικοτίνης στα πλαίσια προγράμματος διακοπής του καπνίσματος υπερτερούν των κινδύνων.
Επιταχυνόμενη Υπέρταση
Η θεραπεία νικοτίνης αποτελεί παράγοντα κινδύνου για την ανάπτυξη κακοήθους υπέρτασης σε ασθενείς με επιταχυνόμενη υπέρταση. Επομένως, η θεραπεία υποκατάστασης θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή στους ασθενείς
αυτούς και μόνο όταν τα οφέλη από τη χρησιμοποίηση υποκατάστασης νικοτίνης στα πλαίσια προγράμματος διακοπής
του καπνίσματος υπερτερούν των κινδύνων.
Το προϊόν σε μορφή διαδερμικού εμπλάστρου δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές του δέρματος με οιανδήποτε
δερματολογική βλάβη. Αν κατά την εφαρμογή του συστήματος εμφανισθούν σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (π.χ.
κνίδωση, γενικευμένα εξανθήματα) απαιτείται διακοπή της θεραπείας και συμβουλή γιατρού.
Απαιτείται προσοχή στη χορήγηση της τσίχλας σε ασθενείς που πάσχουν από φαρυγγίτιδα.
Το προϊόν σε μορφή διαδερμικού εμπλάστρου δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε περιοχές του δέρματος με οιανδήποτε
δερματολογική βλάβη.
Αν κατά την εφαρμογή του συστήματος εμφανισθούν σοβαρές δερματικές αντιδράσεις (π.χ. κνίδωση, γενικευμένα
εξανθήματα) απαιτείται διακοπή της θεραπείας και συμβουλή γιατρού.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες:
Η εκτίμηση των ανεπιθύμητων ενεργειών συγχέεται από την εκδήλωση των σημείων και συμπτωμάτων της απόσυρσης
από τη νικοτίνη σε ορισμένους ασθενείς και από την υπερβολική λήψη νικοτίνης σε άλλους. Γενικά με την θεραπεία
υποκατάστασης νικοτίνης αναφέρονται: Ναυτία, ζάλη, κεφαλαλγία, γριππώδες σύνδρομο, αίσθημα παλμών, δυσπεψία,
αϋπνία, παράδοξα όνειρα, μυαλγία, πόνοι στο στήθος, αλλαγές στην πίεση, άγχος και ευερεθιστότητα, υπνηλία και
αδυναμία συγκέντρωσης, δυσμηνόρροια.
Ειδικότερα με την τσίχλα, αναφέρονται επιπλέον ερεθισμός του λαιμού, σιελόρροια, αφθώδες εξελκώσεις. Η υπερβολική
κατάποση σιέλου, που περιέχει νικοτίνη, μπορεί να προκαλέσει λόξυγγα. Μια μάσηση πιο αργή και λήψη της τσίχλας
των 2 mg (εάν είναι απαραίτητο πιο συχνά), συμβάλλουν γενικά στο να ξεπεραστούν προβλήματα όπως ο λόξυγγας
ή ο ερεθισμός του λαιμού. Εάν μασήσετε πιο γρήγορα ένα μεγάλο αριθμό δισκίων, είναι δυνατόν να εμφανισθούν
αντιδράσεις παρόμοιες με εκείνες που προκαλούνται από το κάπνισμα μεγάλου αριθμού τσιγάρων, όπως ναυτία,
λιποθυμική τάση ή πονοκέφαλος, σιελόρροια, κοιλιακή διάρροια, εμετός, διαταραχές της οράσεως και της ακοής,
σύγχυση, πτώση πιέσεως, ταχυκαρδία, αρρυθμία, αδυναμία, κυκλοφοριακή κατάρειψη και σπασμοί.
Ειδικότερα με τα διαδερμικά έμπλαστρα δερματικές αντιδράσεις όπως ερύθημα, κνησμός, οίδημα, αίσθημα καύσου,
εξάνθημα, φυσαλίδες στο σημείο εφαρμογής (σε σοβαρές καταστάσεις να διακόπτεται η θεραπεία).
Η λήψη του Nicorette Inhaler μπορεί να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες συγκρίσιμες με αυτές των λοιπών
μορφών του προϊόντος. Οι συχνότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από τις εισπνοές του προϊόντος είναι τοπικές (βήχας,
ερεθισμός της στοματικής κοιλότητας και του λαιμού) και παρατηρούνται συνήθως κατά τις πρώτες ημέρες της
αγωγής υποκατάστασης.
Άλλες Ανεπιθύμητες Ενέργειες
Στη συνέχεια αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που δεν μπορούσαν να ταξινομηθούν και να αναφερθούν πιο
πάνω, και αναφέρθηκαν από >1% των ασθενών:
Κεφαλαλγία, πόνος στην πλάτη, δύσπνοια, ναυτία, αρθραλγία, διαταραχή εμμηνορρυσίας, αίσθηση καρδιακών
παλμών, μετεωρισμός, διαταραχή οδόντων, προβλήματα ούλων, μυαλγία, κοιλιακό άλγος, σύγχυση, ακμή, δυσμηνόρροια, κνησμός.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ
6.7 Υπεύθυνος κυκλοφορίας:
Johnson & Johnson Hellas Consumer ΑΕ
Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, Μαρούσι, 151 25 Αθήνα. Τηλ.: 2106875528
Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες, παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία.
7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
Nicorette 2 mg: 8552/6-2-2007
Nicorette 10 mg εισπνοές: 76326/10/12-4-2011
Nicorette Freshfruit 2 mg: 26049/28-4-2010
Nicorette Icemint 2 mg: 7791/29-4-2010
Nicorette Clear Patch 10 mg/16h, 15 mg/16h, 25 mg/16h: 75213/10/11-4-2011, 25819/11-4-2011, 25811/11-4-2011
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑΣ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ
01-6-2010
10. ΠΑΡΑΓΩΓΟΣ
McNeil AB, Σουηδία
11. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή
Ειδικά για το Nicorette Clear Patch 25 mg/16h: Χορηγείται με ιατρική συνταγή
Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα. Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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êLRIHQDF
για την αντιμετώπιση του πόνου

Αντιμετωπίστε τον μυϊκό πόνο, πόνο αρθρώσεων ή μετατραυuÂÓÊÌ¼ÖÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖuÆBiofenac κρέμα.
¦ÌÑ¼uÂ£JPGFOBD Æ¾ÎÂÊuÊÂÂÎÂÍÈÉÓÊÌ½ÌÂÊÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÖ
ÓÏÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾ÂÏØÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÂ¿ÓÏÎÏËÁ½×Ñ¿ÎÊÏ¿ÎÏ
στη μέση, στην πλάτη, στον ώμο, στον αυχένα καθώς επίσης
ÌÂÊÂ¿ÓÏÎ¿ÎÏÏØÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÆÓÑÂØuÂÓÊÌ¼ÖÌÂÌÐÒÆÊÖ¿ÕÖ
θλάσεις, διαστρέμματα, εξαρθρήματα.
©ÆÊÐÎÆÊÓÏÏ¾ÅÉuÂ Ñ½ËÊuÏ ÌÂÊÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÓÉÖÇÍÆÈuÏνής, ενώ ελαττώνει το χρόνο αποκατάστασης και επανόδου στη
ÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
¦ÆÇÂÑuÏÈ½ÓÉÖÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÒÆØÈÊÆ¾ÖÌÂÊ®ÔÊÌÓÆÖÆÊÇ®ÎÆÊÆÖÅ¼ÑuÂÓÏÖ
Να χρησιμοποιείται με προσοχή σε σχετικά εκτεταμένες δερματικές περιοχές και για παρατεινόμενα διαστήματα. Αντενδείκνυται σε όσους έχουν υπερευαισθησία στα μη στεροειÅ½ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉ
£ÏÉÔ½ÒÓÆÎÂÈ¾ÎÏØÎÓÂÇ®ÑuÂÌÂÊÏÂÒÇÂÍ½ÌÂÊÂÎÂÇ¼ÑÆÓÆ
¿ÍÆÖÓÊÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÈÊÂ¿ÍÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂÒØuÍÉρώνοντας την κίτρινη κάρτα.

για αντηλιακή προστασία,
από την 1DWXUHV3OXV
Ένα καλό αντηλιακό, με σωστή χρήση,
uÏÑÆ¾ÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÏÍÁÊÌÂÎÏÏÊÉτική προστασία από την υπεριώδη ακτιÎÏÃÏÍ¾Â 67" 67# 
ºuÕÖ ÂÑ¿ÍÏÏØÂØÓ¿Ò®ÎÊÂÂÌÏÁγεται, οι υπεριώδεις ακτίνες δεν αποτελούν παρά το μισό μόνο της επιβλαβούς ηλιακής ακτινοβολίας, του άλλου
μισού αποτελούμενου από την ορατή
μπλε ακτινοβολία. Οι ορατές μπλε ακτίνες, όχι μόνο παράγουν ελεύθερες ρίζες εντός του δέρματος, όπως και οι υπεριώδεις, αλλά διεισδύουν βαθύτερα, δημιουργώντας κινδύνους και για τις βαθύτερες στιβάδες του δέρματος.
Εκτός αυτού, πηγή της ορατής μπλε ακτινοβολίας δεν είναι
μόνο ο ήλιος, αλλά και πηγές που βρίσκονται στο σπίτι, στο
ÈÑÂÇÆ¾ÏÌÍ
Ευρισκόμενη συνεχώς στην πρωτοπορεία της έρευνας η
/BUVSFT1MVTÂÑÂÒÌÆÁÂÒÆÑ¿ÒÇÂÓÂÓÏSunScape, ένα μοναδικό προϊόν σε ταμπλέτες, που αυξάνει από μέσα από τον
ÏÑÈÂÎÊÒu¿ÓÏÇØÒÊÌ¿ÅÆ¾ÌÓÉÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊuÂÓÊÐÎ
ÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊÂØËÉu¼ÎÉÑÏÒÓÂÒ¾Â¼ÎÂÎÓÊÓÉÖØÆÑÊÐÅÏØÖÌÂÊ
ÓÉÖÏÑÂÓ½ÖuÍÆÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾ÂÖÆÑÊ¼×ÆÊu¿ÎÏÇØÒÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® ¿ÕÖÍÏØÓÆÜÎÉ ÙÆÂËÂÎÔ¾ÎÉ HMJ40%JO ÃÑÏuÆÍ¾ÎÉ Ã½ÓÂÌÂροτίνη, ψευδάργυρο, βιταμίνη Ε, βιοτίνη κ.ά.
²Ï4VO4DBQFÅÆÎÂÎÓÊÌÂÔÊÒÓ®ÂÍÍ®ÒØuÍÉÑÐÎÆÊÓÏÂÎÓÉÍÊÂÌ¿
Από την Natural Plus A.E., www.naturalplus.gr

úēęĘĖĎďğĚāĉĎ στην ευαίσθητη περιοχή
¦uÏÎÂÅÊÌ½ÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÇØÓÊÌ½ÒÆÊÑ®ÈÊÂÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ØÈÊÆÊÎ½ÌÂÊÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÉÖÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÖ
ÆÑÊÏ×½ÖÓÉÖÈØÎÂ¾ÌÂÖ´ÕÑ¾Ö1BSBCFOTÌÂÊ4-44-&4ÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÊØÎÂÊÌÏÍÏÈÊÌ®¤ÍÆÈμένα. Κλινικά Ελεγμένα. Υποαλλεργικά
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÒÆÊÑ®Ö%&3.09&/
Υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής
i *OUJNP1SPOFFNÌÂÔÂÑÊÒÓÊÌ¿ÈÊÂÈØÎÂ¾ÌÆÖÂÎÂÂÑÂγωγικής ηλικίας.
i *OUJNP-FOJUJWPÌÂÔÂÑÊÒÓÊÌ¿ÈÊÂÈØÎÂ¾ÌÆÖÆuuÉÎÏÂØσιακής ηλικίας.
i *OUJNP(JSMT καθαριστικό για νεαρά κορίτσια από 4
έως 13 ετών.
Φροντίδα της ευαίσθητης περιοχής
i $SFNB-FOJUJWB ÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ½ÌÑ¼uÂÌÂÓ®ÓÏØÌÎÉÒuÏÁÌÂÊÓÉÖÆÑØÔÑ¿ÓÉÓÂÖ´ÕÑ¾ÖÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉ
i 'MPSFYJM7BHJOBM%PVDIF ÌÏÍÊÌ¿ÎÓÏØÖÈÊÂÓÉÎÓÏÊÌ½ØÈÊÆÊÎ½
i 7JUFYZM-VCSJDBOU(FM NM ÂÍÊÌÂÓ¼Ñ ÔÆÑÂÆ¾ÂÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖÌÂÓ®ÓÉÖËÉÑ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÌ¿ÍÏØ©Æ³ÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿°ËÁ
Φρεσκάδα της ευαίσθητης περιοχής
i %BZ'SFTI*OUJNBUF8JQFT.BYJ.POPEPTF ØÈÑ®uÂÎÓÉÍ®ÌÊÂÈÊÂÓÉÎÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆÑÊÏ×½
i %FP4PGU$PPM4QSBZ ÂÏÒuÉÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆÑÊÏ×½
Από την ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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&UDQ%LRWL[της Quest Vitamins

Για την αντιμετώπιση του πόνου,
απλά και
αποτελεσματικά
απο

Cranberry & φιλικά βακτήρια για την
προστασία του ουροποιητικού από λοιμώξεις

Το επίθεμα Dicloplast παρέχει
τοπική θεραπεία και σημαντιτο
Ì½ÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÂ¿ÓÂÒØÌ
μπτώματα που σχετίζονται
uÆÓÊÖÊÏÒØ×Î¼ÖÇÍÆÈuÏνώδεις παθήσεις του μυοσκελετικού συστήματος
όπως: αθλητικές κακώσεις και τραυματισμούς, τοÊÌ¼ÖÇÍÆÈuÏÎ¼Ö
ÊÌ¼Ö
ÇÍÆÈuÏÎ¼Ö ÓÆÎÏÎÓ¾ÓÊÅÂ ÔØÍÂÌ¾ÓÊÅÂ ÌÂÊ
×Ñ¿ÎÊÆÖÑÆØuÂÓÊÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖ ÏÒÇØÂÍÈ¾Â ÂØ×ÆÎÊÌ¿ÒÁÎÅÑÏuÏ ÏÒÓÆÏÂÑÔÑ¾ÓÊÅÂ 
©ÆÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾ÂÓÏÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÖÇ®ÑuÂÌÏÂÎÂÇÏÑ®Ö
ÊÌÍÏÇÂÊÎ®ÌÉ ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÓÉÎÆÏÍÂu¾ÎÉ ÏØÒ¾Â×ÕÑ¾ÖÇÂÑuÂÌÏÍÏÈÊÌ½ÅÑ®ÒÉÏØuÆÓÂÇ¼ÑÆÊÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾Â
Με την καινοτόμο τεχνολογία βιοσυγκολούμενου επιθέματος,
ÓÏ%JDMPQMBTUÆÊÓØÈ×®ÎÆÊÒØÎÆ×½ÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÅÑÂÒÓÊÌ½Ö
ÏØÒ¾ÂÖÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÂÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÌÂÊ
αναλγητική δράση.
i ÑÂ®uÆÒÂÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÓÏØ¿ÎÏØuÆØÄÉÍ¼ÖÒØÈÌÆÎÓÑÐÒÆÊÖÒÓÂÒÉuÆ¾ÂÇÍÆÈuÏÎ½Ö
i ÑÂÂ¿ÓÉÉÐÑÂÆÇÂÑuÏÈ½ÖÌÂÊ¼×ÆÊÒØÎÆ×½ÅÑ®ÒÉ¼ÕÖ
και 12 ώρες
i ¢Í¿ÖÓÑ¿ÏÖ×Ñ½ÒÉÖuÆu¿ÎÏÆÇÂÑuÏÈ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ
i µÏÒuÏ ×ÕÑ¾ÖÓÂÂ¿ÂÊÒÔÉÓÊÌ½Ö®ÏÄÉÖuÆÊÏÎÆÌÓ½uÂÓÂ
των γελών και κρεμών
ØÒÌÆØÂÒ¾Â¼uÍÂÒÓÑÂÅÊÂÒÓ®ÒÆÕÎ´DN
Περιέχει διχτάκι συγκράτησης για ακόμη μεγαλύτερη σταθεÑ¿ÓÉÓÂÒÓÉÎÆÇÂÑuÏÈ½
Από την Angelini Pharma Hellas ΑΒΕΕ

Οι ουρολοιμώξεις και οι μυκητιάσεις
ÂÇÏÑÏÁÎÂÑÌÆÓ¼ÖÈØÎÂ¾ÌÆÖuÆÏÍÍ¼Ö
να ταλαιπωρούνται από υποτροπές.
¦2VFTUÅÉuÊÏÁÑÈÉÒÆÓÏCranBiotix
το οποίο περιέχει 240mg εκχυλίσμαÓÏÖ$SBOCFSSZÌÂÊÅÊÖÇÊÍÊÌ®ÃÂÌÓ½ρια, ανά κάψουλα, για να βοηθήσει
στη λύση του προβλήματος. Το βόταÎÏ$SBOCFSSZuÏÑÆ¾ ÒÁuÇÕÎÂuÆuÆλέτες, να μειώσει τον κίνδυνο ουρολοίuÕËÉÖÅÊ¿ÓÊÆÑÊ¼×ÆÊÇÍÂÃÏÎÏÆÊÅ½uÆ
αντιβακτηριακή δράση, αποτρέπει την
προσκόλληση των βακτηρίων π.χ. του
&DPMJ ÒÓÏÏØÑÏÏÊÉÓÊÌ¿ÌÂÊÃÏÉÔ®ÒÓÉ
uÆ¾ÕÒÉÓÕÎÊÔÂÎÏÓ½ÓÕÎÆuÇ®ÎÊÒÉÖÍÏÊuÐËÆÕÎÓÏØÏØÑÏÏÊÉÓÊÌÏÁ ÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÑÏÃÊÏÓÊÌ® ÇÊÍÊÌ®ÃÂÌÓ½ÑÊÂ Æ¾ÎÂÊ
ÊÅÂÎÊÌ½É×Ñ½ÒÉÓÏØuÆÓ®ÓÏÓ¼ÍÏÖÂÎÓÊÃ¾ÕÒÉÖÈÊÂÓÉÎÂÏÇØÈ½ÆÂÎÆuÇ®ÎÊÒÉÖÓÉÖÍÏ¾uÕËÉÖ¤¾ÒÉÖ ÓÂÑÏÃÊÏÓÊÌ®uÏρούν να συμβάλλουν στην ισορροπία των βακτηριακών πληθυÒuÐÎÒÓÏ¼ÎÓÆÑÏÌÂÊÒÓÉÎÂÏÇØÈ½ÆuÇ®ÎÊÒÉÖÌ®ÏÊÏØÂÔÏÈ¿ÎÏØuÊÌÑÏÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÌÂÊÓÉuÆÓÂÇÏÑ®ÓÏØÒÓÏÏØÑÏÏÊÉÓÊÌ¿
Αποδίδει 2 δισεκατομμύρια: L.acidophilus, L.casei casei &
L.casei rhamnosus ανά κάψουλα.
Χαρακτηριστικά Σύνθεσης
i ÓÏ×ÆØu¼ÎÏÌÂÊÆÊÒÓÉuÏÎÊÌÐÖÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÏÑÏÃÊÏÓÊκό συμπλήρωμα
i ÑÏÒÆÌÓÊÌ®ÆÊÍÆÈu¼ÎÂÑÏÃÊÏÓÊÌ®ÒÓÆÍ¼×É
i ³ÄÉÍ½ÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÆÒÓÂÔÆÑ®ÙÕÎÓÂÎ®ÃÂÌÓ½ÑÊÂu¼ÒÂ
στην κάψουλα
i ¢ÎÂÓÁÒÒÏÎÓÂÊÒÆuÉÈÂÍÂÌÓÏÌÏuÊÌ¿u¼ÒÏ
i ²ØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂ$SBOCFSSZ
Από τη Douni Health Products

ôĂĆĖĊĎĔāγια τη φροντίδα του ψωριασικού δέρματος
ĆğėČ)UH]\GHUP
Η Frezyderm παρουσιάζει μια νέα σειρά προϊόντων, τα PS.T. που αποτελούν μια ειδική
αγωγή για υπερκερατωσικές δερματοπάθειες, σε πρόσωπο και σώμα. Τα PS.T. έχουν
ÃÊÏuÊuÉÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎuÏÑ¾ÕÎÌÂÊuÆÓ¼ÒÒÆÑÂÂÍ®Ã½uÂÓÂÒÓÏ×ÆÁÏØÎ
ÒÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÆuÇ®ÎÊÒÉÖÌÂÊÓÉÖÆÊÌ¿ÎÂÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ ÓÉÖÄØ×ÏÍÏÈ¾ÂÖÌÂÔÐÖÌÂÊ
της ποιότητας ζωής του ψωριασικού ασθενή.
Τα προϊόντα της σειράς είναι:
- PS.T. Cleanser για τον καθημερινό καθαρισμό,
145,FSBUPMZUJD$SFBNÈÊÂÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÌÆÑÂÓ¿ÍØÒÉ 
145$FMM#BMBODF$SFBNuÆÂÎÓÊuÊÓÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÌÂÊ
1454FDPOE4LJO$SFBNÈÊÂÓÉÎÆÂÎÂÅ¿uÉÒÉÓÏØÅÆÑuÂÓÊÌÏÁÊÒÓÏÁÌÂÊÓÉÎÑÏστασία της επιδερμίδας.
ÆÎÆÑÊ¼×ÏØÎQBSBCFOT
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Για τις μυκητιάσεις των ποδιών,

'DNWDULQ®
5ÏÓÏØÍÉÔØÒuÏÁØÏÇ¼ÑÆÊÂ¿
“το πόδι του αθλητή”, την πιο συχνή δερματική μυκητίαση, που είναι εύκολα μεÓÂÅÏÓÊÌ½ÌÂÊÒØÎ½ÔÕÖÆÂÎÆuÇÂÎ¾ÙÆÓÂÊ
Ξεκινάει συνήθως ανάμεσα στα δάχτυλα των ποδιών και αν δεν θεραπευτεί
εγκαίρως τα συμπτώματα μπορεί να
εξαπλωθούν στη ράχη των ποδιών, το
πέλμα και τα νύχια
Το Daktarin® είναι η Νο 1 θεραπεία για τις δερματικές μυκηÓÊ®ÒÆÊÖuÆuÊÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ® uÆÆØÑÁÇ®ÒuÂÅÑ®ÒÉÖ
Αποτελεσματική Θεραπεία με προϊόντα Daktarin®
i ¢ÂÍÍ®ÒÒÆÊÓÂ¿ÅÊÂÂ¿ÓÏØÖuÁÌÉÓÆÖÌÂÊÓÂÑÏÒÓÂÓÆÁει αποτελεσματικά.
i ÆÑÂÆÁÆÊÂ¿ÓÏØÖuÁÌÉÓÆÖÌÂÔÐÖÎÆÌÑÐÎÆÊÓÏÌÁÓÓÂÑÏ
του μύκητα.
i ¶×ÆÊÅÑ®ÒÉÆØÑ¼ÕÖÇ®ÒuÂÓÏÖÆÎ®ÎÓÊÂÒÓÂÌÏÊÎ®ÅÆÑuÂÓ¿ÇØÓÂÂÍÍ®ÌÂÊÓÏØÖÙØuÏuÁÌÉÓÆÖ
i ÑÏÒÇ¼ÑÆÊu¾ÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ®uÆ¨Ñ¼uÂ ÏÁÅÑÂ 
Βάμμα και Κρέμα με κορτιζόνη.
Από την Johnson & Johnson Hellas Consumer

ΔΙΑΡΡΟΙΑ;¡7DVHFWDQ
Κατά τη διάρκεια των διακοπών,
συμβαίνει συχνά μια γαστρεντεÑ¾ÓÊÅÂ uÊÂÓÑÏÇÊÌ½ÅÉÍÉÓÉÑ¾ÂÒÉ
ή μια ίωση να προκαλέσει διάρροια. Αντιμετωπίστε τη με TaTFDUBO²ÏTasectan με gelatine
tannate αποτελεί αποτελεσματική
ÌÂÊÂÒÇÂÍ½ÂÈÕÈ½ÈÊÂÓÉÎÏËÆ¾Â
ÅÊ®ÑÑÏÊÂ¢ÏÌÂÔÊÒÓ®ÓÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÕÎÓÏÊ×Õμάτων του εντέρου και ελέγχει και μειώνει τα συμπτώματα της
διάρροιας, όπως τον κοιλιακό πόνο και τις συχνές κενώσεις.
Δρα μηχανικά, με ένα τριπλό μηχανισμό:
i ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÂÓÏÊ×ÐuÂÓÂÓÏØÆÎÓ¼ÑÏØÆuÆÓÂÃ®ÍÍÆÓÂÊ
στο στομάχι και σχηματίζει έναν προστατευτικό μανδύα
ÈÁÑÕÂ¿ÓÏÎÆÎÓÆÑÊÌ¿ÃÍÆÎÎÏÈ¿ÎÏ ÏØÇÍÆÈuÂ¾ÎÆÊ
i ¤uÏÅ¾ÙÆÊÓÉÎÆÂÇ½ÆÑÆÔÊÒÓÊÌÐÎÂÑÂÈ¿ÎÓÕÎuÆÓÂÆÎÓÆρικά τοιχώματα και προλαμβάνει την προσκόλληση παθοÈ¿ÎÕÎuÊÌÑÏÏÑÈÂÎÊÒuÐÎÒÆÂØÓ® &$PMJ 4BMNPOFMMB 
i ¢ÏÃ®ÍÍÆÊÓÏØÖÆÑÆÔÊÒÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÌÂÊÓÏØÖÂÔÏγόνους μικροοργανισμούς, καθώς προωθεί την απομάκρυνσή τους μέσω των κοπράνων.
ÆÎÂÎÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ½ÂÎÓÆÎÅÆ¾ËÆÊÖÒ×Æτικές με τη χρήση του προϊόντος. Διατίθεται σε συσκευασίες
των 15 καψακίων για ενήλικες.
Υπεύθυνος κυκλοφορίας Galenica Α.Ε.
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đĂĆĔēĝğđėĆ
από τη +HDOWK3OXV$(
ORTOPAD SIMPATY της MASTER – AID
Οφθαλμικά παιδικά επιθέματα
για τη θεραπεία του στραβισμού
και την αμβλυωπία.
´®ÑÉÒÓÉÎÆÑÈÏÎÏuÊÌ½uÏÑÇ½ÓÏØ 
με ειδικές εγκοπές, επιτρέπει την
Ó¼ÍÆÊÂÆÇÂÑuÏÈ½ÓÏØÒÓÉÎÆÑÊÏÇÔÂÍuÊÌ½ÙÐÎÉ²ÏÂØÓÏÌ¿ÍÍÉÓÏ
υποστήριγμα είναι κατασκευασμέÎÏÂ¿uÉØÇÂÒu¼ÎÏ×ÑÕματιστό βαμβάκι που επιτρέπει τον
αερισμό του δέρματος. Το κεντρικό
ταμπόν είναι κατασκευασμένο από
πολύ λεπτό τριστρωματικό, αντικολλητικό υλικό. Στο ανώτερο
ÒÉuÆ¾ÏÓÏØ¼×ÆÊuÊÂuÂÁÑÉuÆuÃÑ®ÎÉ ÏØÂÏÓÑ¼ÆÊÓÏÇÕÖ
να εισχωρήσει στο μάτι, βοηθώντας με αυτόν τον τρόπο να γίνονται αποτελεσματικότερες οι ασκήσεις ορθοπτικής.
Με υποαλλεργική κόλλα χωρίς λάτεξ και χωρίς διαλύτες, ιδιÂ¾ÓÆÑÂÇÊÍÊÌ½ÒÓÉÎÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆÊÅÆÑu¾ÅÂÓÕÎÂÊÅÊÐÎ
¦ÂÇÂ¾ÑÆÒÉÓÏØÏÇÔÂÍuÊÌÏÁÆÊÔ¼uÂÓÏÖÈ¾ÎÆÓÂÊÂÎÐÅØÎÂÌÂÊ
χωρίς τραυματισμούς ακόμη και σε περιπτώσεις παρατεταμένης χρήσης.
Τα ORTOPAD SIMPATY διατίθενται σε δύο μεγέθη:
i Junior, από 0-3 ετών. Συσκευασία 20τεμ.
i Regular, από 3 ετών και άνω. Συσκευασία 20τεμ.

Herpes Patch
Υδροκολλοειδές επίθεμα
για την υποβοήθηση
της θεραπείας του έρπη
Το Herpes Patch είναι ένα
υδροκολλοειδές επίθεμα
που απομονώνει τη βλάβη του έρπητα και τη προστατεύει από εξωτερικούς
παράγοντες. Με αυτόν τον
τρόπο επιτρέπει τη χρήση
κραγιόν, lip gloss και άλλων προϊόντων για τα χείλια. Η υδροκολλοειδής μάζα του βοηθά να παραμείνει το προσβεβλημένο σημείο ενυδατωμένο, εμποδίζοντας τον σχηματισμό κρούστας και βοηθώντας τη διαδικασία επούλωσης. Συγ×Ñ¿ÎÕÖÓÏÏÍÁÍÆÓ¿ÇÊÍuÏÍØÏØÑÆÔ®ÎÉÖ ÇÑÏÎÓ¾ÙÆÊÈÊÂÓÏÎ
ελεγχόμενο αερισμό του σημείου, εμποδίζοντας το βρέξιμο της
πληγής. Παράλληλα το εκχύλισμα καλέντουλας που περιέχει
έχει μαλακτικές ιδιότητες.
©ÆÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏØ)FSQFT1BUDIÑÏÕÔÆ¾ÓÂÊÉÂÎ®ÓØËÉÎ¼ÏØ
στρώματος κυττάρων του δέρματος και αυτό βελτιώνει την ταχύτητα επούλωσης.
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Η ISOPLUS φέρνει κοντά σας τη

1DWXUHV%RXQW\
ÓÉÎ*401-64 ÂÇÏÒÊÕu¼ÎÏÊÒÓÉÎÑÏÂÈÕÈ½ÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊ
της ευεξίας και επιθυμώντας να ανταποκριθούμε στις σύγχρονες ανάγκες των καταναλωτών, καινοτομούμε για μια ακόuÂÇÏÑ®ÌÂÊÇ¼ÑÎÏØuÆÌÏντά σας τη νέα σειρά συuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
Nature’s Bounty®.
Για τη Nature’s Bounty®, το
βασικό συστατικό σε κάθε
συμπλήρωμα είναι η ποιότητα. Συνδυάζοντας τις τελευταίες ανακαλύψεις στην
ÆÊÒÓ½uÉÓÉÖÅÊÂÓÑÏÇ½Ö uÆ
τις καλύτερες πρώτες ύλες
από όλο τον κόσμο, η Nature’s Bounty® δημιουργεί προϊόντα
ØÄÉÍ½ÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ½ÖÂË¾ÂÖ και αξιοπιστίας, επιδεικνύοντας 40
χρόνια αριστείας στον κλάδο των συμπληρωμάτων διατροÇ½ÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖ
¦Î¼ÂÒÆÊÑ®ÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö/BUVSFT#PVOUZ®,
ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÅÊÂÓÑÏÇÊÌ½ÖÂË¾ÂÖÃÊταμίνες, μέταλλα και ειδικά συμπληρώματα και αποτελεί την
ιδανική επιλογή για όλους τους πελάτες σας που αναζητούν
ÏÊÏÓÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÒÆÏÍÁÆÍÌØÒÓÊÌ½ÓÊu½

Από την ΙSOPLUS A.E. www.healthyme.gr

6<67$1(®8/75$
λιπαντικές οφθαλμικές
σταγόνες
Το SYSTANE® ULTRA ÍÊÂÎÓÊÌ¼ÖÏÇÔÂÍuÊκές σταγόνες, είναι ένα τεχνολογικά προηγμένο προϊόν, αποτέλεσμα δεκαετούς έρευÎÂÖÓÉÖ"MDPO ÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØÆÑÊÍÂuβάνονται, πολυαιθυλενογλυκόλη, προπυλενογλυκόλη, HP-Guar, σορβιτόλη και βορικό.
Κατά την ενστάλαξη, η σορβιτόλη αραιώνεται, επιτρέποντας τη διασταυρούμενη σύνδεση του HP-Guar και του βορικού, σχηματίζοντας επάνω στην
ÏÇÔÂÍuÊÌ½ÆÊÇ®ÎÆÊÂ¼ÎÂÊÒ×ØÑ¿ÂÍÍ®ÌÂÊÆÍÂÒÓÊÌ¿Å¾ÌÓØÏ ÒÂÎ
επίδεσμο, που αυξάνει την ελαστικότητα της δακρυϊκής στιβάÅÂÖÌÂÊÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÉÎÏÇÔÂÍuÊÌ½ÆÊÇ®ÎÆÊÂ
Η διαδικασία αυτή δημιουργεί ένα περιβάλλον όπου η πολυαιθυλενογλυκόλη και η προπυλενογλυκόλη, παρέχουν παρατεÓÂu¼ÎÂØÄÉÍ¿Æ¾ÆÅÏÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÖÂ¿ÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÓÉÖ
ËÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÖ ØÆÑÂÊu¾Â Â¾ÒÔÉÒÉË¼ÎÏØÒÐuÂÓÏÖ ÌÂÁÒÏ½
ÓÒÏÁËÊuÏ ÌÂÊÃÏÉÔÏÁÎÒÓÉÎÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÕÎÆÑÊÏ×ÐÎÏØ
¼×ÏØÎØÏÒÓÆ¾ÃÍ®ÃÉÍ¿ÈÕÓÉÖËÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÖ
Το SYSTANE®6-53"uÏÑÆ¾ÎÂÆÎÒÓÂÍ®ÙÆÓÂÊ¿ÒÆÖÇÏÑ¼Ö×ÑÆÊάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, έχει ένδειξη για χρήση με
ÇÂÌÏÁÖÆÂÇ½ÖÌÂÊuÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾u¼×ÑÊÌÂÊu½ÎÆÖuÆÓ®ÓÏÑÐÓÏ®ÎÏÊÈuÂÓÏØÇÊÂÍÊÅ¾ÏØ
Από την ALCON Laboratories Hellas ΑΕΒΕ

Ξηροφθαλμία και μικροτραυματισμοί; 2SWRQLF
°ÊÒÓÆ¾ÑÆÖÏÇÔÂÍuÊÌ¼ÖÒÓÂÈ¿ÎÆÖOPTONIC με υαλουρονικό νάτριο και αποσταγμένο νερό χαμομηλιού και κενταύριας, αναζωογονούν, λιπαίνουν και ενυδατώνουν τους ταλαιπωρημένους από
ÓÉËÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÏÇÔÂÍuÏÁÖ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÏØÎÂ¿ÆÑÆÔÊÒuÏÁÖÌÂÊÇÍÆÈuÏÎ¼Ö
´®ÑÉÒÓÏØÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿Î®ÓÑÊÏÏØÆÑÊ¼×ÏØÎ ÑÏÒÇ¼ÑÏØÎuÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÍ¾ÂÎÒÉ
ÒÓÏÎÌÆÑÂÓÏÆÊÅ½×ÊÓÐÎÂ ÆÎÐÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÆÎÊÒ×ÁÏØÎÓÉÎÆÏØÍÕÓÊÌ½ÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÓÏØÏÇÔÂÍuÏÁ 
ÃÏÉÔÐÎÓÂÖ¼ÓÒÊÒÓÉÈÑÉÈÏÑ¿ÓÆÑÉÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉuÊÌÑÏÓÑÂØu®ÓÕÎÏØÏÇÆ¾ÍÏÎÓÂÊÒÓÉËÉÑ¿ÓÉÓÂ
°ÊÏÇÔÂÍuÊÌ¼ÖÒÓÂÈ¿ÎÆÖ0150/*$ÅÆÎÆÑÊ¼×ÏØÎÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ®ÌÂÊÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÈÊÂ×Ñ½ÒÓÆÖÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö

Ερεθισμένα μάτια και βλέφαρα; 2SWRIUHVK
Τα προϊόντα OPTOFRESH & OPTOFRESH towelsÆ¾ÎÂÊÑÏÚ¿ÎÓÂÏÇÔÂÍuÊÌ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÈÊÂÓÏÎ
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÌÂÔÂÑÊÒu¿ÌÂÊÓÉÎ®uÆÒÉÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÓÕÎÌÏØÑÂÒu¼ÎÕÎ ÆÑÆÔÊÒu¼ÎÕÎÌÂÊÌÏÌÌÊÎÊÒu¼ÎÕÎÏÇÔÂÍuÐÎÌÂÊÃÍÆÇ®ÑÕÎ´®ÑÉÒÓÏÂÏÒÓÂÈu¼ÎÏÎÆÑ¿×ÂuÏuÉÍÊÏÁ ÂuÂuÆÍ¾ÅÂÖÌÂÊ
ÆØÇÑÂÒ¾ÂÖÏØÆÑÊ¼×ÏØÎ ÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÏØÎ®uÆÒÂÓÏØÖÏÇÔÂÍuÏÁÖÌÂÊÓÂÃÍ¼ÇÂÑÂÂ¿ÓÏÎÆÑÆÔÊÒu¿ÌÂÊÓÉÎÌÏÌÌÊÎ¾ÍÂ ÏØÑÏÌÂÍÏÁÎÅØÒuÆÎÆ¾ÖÆÑÊÃÂÍÍÏÎÓÊÌÏ¾ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ ÒÌ¿ÎÉ ÊÅÑÐÓÂÖ 
ÌÂÎ¿Ö ÉÍÊÂÌ½ÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾Â ÔÂÍÂÒÒÊÎ¿ÎÆÑ¿ ËÉÑ¿ÖÂ¼ÑÂÖÂ¿ÌÂÍÏÑÊÇ¼Ñ½ÌÍÊuÂÓÊÒÓÊÌ® ÏÌÂÌ¿ÖÇÕÓÊÒu¿Ö ÉuÆÈ®ÍÉÖÅÊ®ÑÌÆÊÂÂÑÂuÏÎ½uÑÏÒÓ®ÒÆÏÔ¿ÎÉØÏÍÏÈÊÒÓ½½ÓÉÍÆ¿ÑÂÒÉÌÂÊÉ
ÏÍÁÕÑÉ×Ñ½ÒÉÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö ÓÉÒÁÎÔÆÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ0150'3&4)ÅÆÎÆÑÊ¼×ÏÎÓÂÊÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ® ÆÎÐÅÆÎÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÂÇÂ¾ÑÆÒÉÓÕÎÇÂÌÐÎÆÂÇ½ÖÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖ×Ñ½ÒÉÖÓÏØÖ
Από την Intermed
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Νέα προϊόντα Health Aid
για υγιές γαστρεντερικό

'LJHVWRQ 3OXV
®

‘Ενζυμα με προβιοτικά
για ομαλή πέψη!
Το Digeston® PlusÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÈÎ¿uÆ¾ÈuÂÂ¿ÇØÓÊÌ®ÆÓÊÌ®
¼ÎÙØuÂÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÇÑÏÁÓÕÎ ÂÎÂÎ®Â®ÈÊÂ ÆÎÊÒ×Øu¼ÎÏuÆÆÌÂÓÑÏÃÊÏÓÊÌ®ÒÓÆÍ¼×É-BDUPCBDJMMVT
BOE#JGJEPCBDUFSJVN ÌÂÊDIMPSJEFÈÊÂØÈÊ½¼ÄÉ¤¾ÎÂÊÊÅÂÎÊκό για όσους έχουν δυσκολία στην πέψη
ÌÂÊØÏÇ¼ÑÏØÎÂ¿ÇÏØÒÌÐuÂÓÂÌÂÊÅØÒÇÏÑ¾ÂuÆÓ®ÓÏÇÂÈÉÓ¿ÌÂÊÈÊÂ®ÓÏuÂÏØ
έχουν μεγαλύτερες απαιτήσεις σε ένζυμα.

&RORQHDVH3OXV®
Αλόη, φυσικά έλαια &
προβιοτικά για υγιές έντερο!
Συνδυασμός με Αλόη, έλαια Μέντας, Μαϊντανού και ΦασκόuÉÍÏØuÂÙ¾uÆÑÏÃÊÏÓÊÌ®-BDUPCBDJMMVT#JGJEPCBDUFSJVN 
CJMMJPO ÈÊÂÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÆÓÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÌÂÊÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖ
ισορροπίας της εντερικής χλωρίδας. Συνιστάται για καθαρισμό
και αποτοξίνωση του πεπτικού συστήματος, τη διάρροια, τη δυσκοιλιότητα και τις κοιλιακές διαταραχές, τον ερεθισμό του ευερέθιστου εντέρου και μετά τη λήψη αντιβιοτικών.
Από τη Pharmacenter

H Καναδική, Πολυεθνική,
Φαρμακευτική, εταιρεία

ęĘĖĎďġđ
ĔēĝğđėĜđĘĈĊĄĆĕ
τώρα και στην Ελλάδα

Το όνομα της New Roots
συμβολίζει την αλλαγή του τρόπου ζωής, για
αναζωογόνηση του σώματος.
Η σειρά New Roots συνδυάζει τις παραδοσιακές
ÔÆÑÂÆØÓÊÌ¼ÖÇ¿ÑuÏØÍÆÖuÆÓÊÖÓÆÍÆØÓÂ¾ÆÖÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¼ÖÆËÆλίξεις σε βιταμίνες, βότανα και ειδικά εκχυλίσματα.
Η υψηλή πιστοποιημένη ποιότητα των προϊόντων της New
Roots εγγυάται την αποτελεσματικότητα της.
Aπο την Adelco Α.Ε.
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Νέα προϊόντα Αυτοελέγχου Διαβήτη

*/8&2&$5'ù 
*/8&2&$5'PLQLSOXV
Η Ηγέτιδα Ελληνική Βιομηχανία Φαρμάκων ΒΙΑΝΕΞ
Α.Ε. είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει
τη συνεργασία της με την εταιρεία ARKRAY.Αποστολή
της ARKRAY είναι να συμβάλλει στην υγεία και την ευημερία των ανθρώπων σε όλο τον κόσμο, χάρη στην
πρόοδο της επιστήμης και της ανακάλυψης νέων τεχνολογιών.
Η εταιρεία μας, διαθέτοντας πάντα προϊόντα υψηλής ποιότητας, σε συνέχεια της μέχρι τώρα συνεργασίας μας, βρίσκεται στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει για τη διάθεση των Νέων προϊόντων Αυτοελέγχου Διαβήτη GLUCOCARD Σ & GLUCOCARD
01 mini-plus στην Ελληνική αγορά.
Σύντομα ένας επιστημονικός μας συνεργάτης θα βρεθεί κοντά σας.

1XURIHQğđēĎĊĔĎğĉēĘ
Φάρμακο πρώτης επιλογής για τη
Δυσμηνόρροια
Το Nurofen πόνοι περιόδου, ένα ειδικό σκεύασμα,
ÏØÆÑÊ¼×ÆÊÊÃÏØÑÏÇÂ¾ÎÉ 
ÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾Ò½uÆÑÂÌÂÊÒÓÉ
×ÐÑÂuÂÖ u¿ÎÏÂ¿ÓÂÇÂÑμακεία, για την αποτελεσματική αντιμετώπιση των πόνων περιόδου. Η δράση του Nurofen
πόνοι περιόδου, ξεκινά μέσα σε λίγα λεπτά από τη λήψη του
ÌÂÊÅÊÂÑÌÆ¾¼ÕÖÐÑÆÖ
¶ÑÆØÎÆÖ¼×ÏØÎÅÆ¾ËÆÊ¿ÓÊÉÂÁËÉÒÉÌ®ÏÊÕÎÏØÒÊÐÎ ÑÏÒÓÂÈÍÂÎÅ¾ÎÆÖ ÒÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿ÑÏÌÂÍÆ¾ÒØÒ®ÒÆÊÖÒÓÉu½ÓÑÂÌÂÊ
¿ÎÏÌÂÊÆ¾ÎÂÊÉÃÂÒÊÌ½ÂÊÓ¾ÂÓÉÖÅØÒuÉÎ¿ÑÑÏÊÂÖ¦ÆÂÎÂÇÏÑ®ÓÕÎÏØÒÊÐÎÂØÓÐÎÒÓÂeÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®kÆ¾ÆÅÂuÂÖÂÂÍÍ®ÒÒÆÊÂ¿ÓÂÆÐÅØÎÂÂØÓ®ÒØuÓÐuÂÓÂ¦ÊÃÏØÑÏÇÂ¾ÎÉ 
η δραστική ουσία που περιέχεται στο Nurofen, «κρατά» τα επίπεδα των προσταγλαδινών χαμηλά, αποτρέποντας έτσι τις συσπάσεις, τις κράμπες και τον πόνο. Το Nurofen δηλαδή στο×ÆÁÆÊÒÓÉÑ¾ÙÂÓÏØÑÏÃÍ½uÂÓÏÖ¤ÊÑ¿ÒÔÆÓÂ ÉÊÃÏØÑÏÇÂ¾ÎÉÇÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂ¼×ÆÊÍÊÈ¿ÓÆÑÆÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÂÑÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÒÓÏ
ÈÂÒÓÑÆÎÓÆÑÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ Â¿ÏÏÊÏÅ½ÏÓÆ®ÍÍÏÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÖÇ®ÑuÂÌÏ
Για τους λόγους αυτούς, προτείνεται από Διεθνείς οδηγίες, ως
θεραπεία πρώτης επιλογής για τη δυσμηνόρροια, λόγω της
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÓÏØÑÏÇ¾ÍÂÒÇ®ÍÆÊÂÖÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊ
Από τη Reckitt Benkiser Hellas
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1HXUR$JH

9LWD)RUFHΠολυβιταμινούχο

για την ενίσχυση
της μνήμης

τονωτικό της σειράς A.Vogel

Η ELPEN, η πρώτη αμιγώς Ελληνική Φαρμακευτική Βιομηχανία, στηρίζει δυναμικά το ΕλληνιÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÎ
αποκλειστική διάθεση του νέου εξειδικευμένου συμπληρώμαÓÏÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖNeuroAge για την ενίσχυση της μνήμης.
Το NeuroAge βοηθάει στη νοητική εγρήγορση, τη γνωστική
ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÌÂÊÓÉÎÎÆØuÂÓÊÌ½Â¿ÅÏÒÉÒÆ¼ÎÂÎØÈÊ½ÆÈÌ¼ÇÂλο. Η πνευματική απόδοση περιλαμβάνει πτυχές της λειτουρÈ¾ÂÖÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ¿ÕÖÉÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉ Éu®ÔÉÒÉ ÉuÎ½μη και η λογική.
Εκτεταμένες επιστημονικές έρευνες δείχνουν ότι το NeuroAge
περιέχει έναν αποτελεσματικό συνδυασμό βασικών συστατιÌÐÎÏØÃÏÉÔÏÁÎÒÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÆÎ¿ÖÐÑÊuÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ
ÆÑÊ¼×ÆÊÒ¾ÅÉÑÏ ÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÌÂÎÏÎÊÌ½ÈÎÕÒÓÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â ÌÂÊÂÎÓÏÔÆÎÊÌ¿ÏËÁ ÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÎÆØuÂÓÊÌ½Â¿ÅÏÒÉ ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÆÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÂ¿ÓÉÎ&'4" ÌÂÔÐÖÌÂÊÒØÒÓÂÓÊÌ® °ØÑÊÅ¾ÎÉ ¨ØÓÊÅ¾ÎÉ  - fÍÏØÓÂu¾ÎÉ 
που δοκιμάστηκαν εκτενώς κλινικά.
Το NeuroAge έχει καταθέσει αίτηση για δίπλωμα ευρεσιτεχνίας.
Από την ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία

Το Πολυβιταμινούχο τονωτικό Vita Force® είναι ένα συμπλήρωuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖuÆuÏÎÂÅÊÌ½ÇØÒÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉ ÒÁuÇÕÎÂuÆ
ÓÉÒØÎÓÂÈ½ÓÏØÅÊ®ÒÉuÏØ¤ÍÃÆÓÏÁÈÊÂÓÑÏÁ"7PHFM ÈÊÂÈÑ½ÈÏÑÏÆÎÆÑÈÆÊÂÌ¿ÆÇÏÅÊÂÒu¿ ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖÌÂÊÂÊÅÊ®
ØÎÅØ®ÙÆÊ×Øu¿ÊÏÇÂÏÁÖ ÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÃÁÎÉÖ ÇØÒÊκό μέλι, συμπυκνωμένο χυμό χουρμάδων, εκχύλισμα γύρης,
ÇÁÓÑÂÒÊÓÂÑÊÏÁ ÙÁuÉuÂÈÊ®Ö ÌÂÑÏÁÖ
®ÈÑÊÂÖÓÑÊÂÎÓÂÇØÍÍÊ®Ö ×Øu¿ÓÏØÓÑÏÊÌÏÁÇÑÏÁÓÏØEVSJBO ÇØÒÊÌ½ÃÊÓÂu¾ÎÉ¤
και συμπυκνωμένο χυμό πορτοκαλιού.
²ÂÃÊÏÍÏÈÊÌ®ÆÎÆÑÈ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØ7JUB
'PSDF®ÆÇÏÅÊ®ÙÏØÎÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿uÆ
όλες τις απαραίτητες βιταμίνες, αμινοË¼Â ÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ® ÑÕÓÆÜÎÆÖ Í½ÔÏÖ
uÆÓ®ÍÍÕÎÌÂÊÊ×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎ ÑÏÒÇ¼ÑÏντας ζωντάνια και ευεξία σε περιόδους
σωματικής κόπωσης, άγχους, εξάντλησης, ατονίας, αδυναμίας, ανάρρωσης από ασθένειες, έντονης
πνευματικής προσπάθειας, εντατικής αθλητικής δραστηριότητας.
ÂÑÂÒÌÆØ®ÙÆÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®Â¿ÇØÓÊÌ¼ÖÃÊÏÅÑÂÒÓÊÌ¼ÖÏØÒ¾ες και είναι απαλλαγμένο από τεχνητά πρόσθετα, χρωστικές και
χημικά συντηρητικά. Κατά τη διαδικασία της σύνθεσής του προστατεύονται τα πολύτιμα και ευαίσθητα βιολογικά συστατικά του.
Από την ICP

ĚĔğđĎĆ3DUD3OXV
Γιορτάζουμε την πιο γρήγορη νίκη στην ιστορία της ψείρας
²Ï1BSB1MVTÆ¾ÎÂÊÓÏ/P ÂÎÓÊÇÔÆÊÑÊÌ¿ÏØÆuÊÒÓÆÁονται 20 χρόνια τώρα οι περισσότερες Ελληνίδες μητέρες για να λύσουν γρήγορα, αποτελεσματικά και με
ÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÓÉÖÂÎÓÏ×½ÖÓÉÖÄÆ¾ÑÂÖÌÂÊÓÉÖ
κόνιδας. (πηγή: IMS health 2012)
Para Plus. Φιλικό με το κεφάλι, εχθρικό με τις ψείρες.
i5P1BSBQMVT ×®ÑÉÒÓÉÒØÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊÓÏÎÂÑuÏÎÊÌ¿
συνδυασμό των 3 ενεργών συστατικών του, ειδικά μεÍÆÓÉu¼ÎÂÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂÏÍ¼uÉÒÉÓÕÎÄÆÊÑÐÎÓÉÖÌÆÇÂλής, εξουδετερώνει αποτελεσματικά όχι μόνο τις ψείρες που αντέχουν αλλά και την κόνιδα, καθώς εισχωρεί
ÌÂÊÒÓÏÌ¼ÍØÇÏÖÓÏØÂÃÈÏÁÓÉÖÄÆ¾ÑÂÖ
Ο συνδυασμός αυτών των δραστικών συστατικών του Para
1MVT uÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿uÉ×ÂÎÊÒu¿ÅÑ®ÒÉÖ ÅÆÎÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÎ
ανάπτυξη ανθεκτικών στελεχών. Με τον τρόπο αυτό η αποÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ1BSB1MVTÂÑÂu¼ÎÆÊÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÉ
Para Plus. Αποτελεσματικότητα και Ευκολία χρήσης.
i²Ï1BSB1MVTÆ¾ÎÂÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÆÁ×ÑÉÒÓÏÌÂÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉ
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ÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏØÂÊÅÊÏÁ¨ØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÆuÏÑÇ½ÂÆÑÏÍÁuÂÓÏÖ
ÌÂÊÅÊÂÔ¼ÓÆÊÆÊÅÊÌ¿ÑÁÈ×ÏÖÆÇÂÑuÏÈ½Ö¢ÑÌÆ¾u¿ÎÏuÊÂÆÇÂÑμογή, για 10 λεπτά σε στεγνά μαλλιά, χωρίς καμιά άλλη προεÓÏÊuÂÒ¾ÂÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÂÇÂÊÑÆ¾ÓÂÊÆÁÌÏÍÂuÆÏÏÊÏÅ½ÏÓÆ
σαμπουάν. Το Para Plus είναι άοσμο και δεν λαδώνει τα μαλλιά.
20 χρόνια Para Plus. Μακροχρόνια Σχέση Εμπιστοσύνης.
i²Ï1BSB1MVT u¼ÒÂÂ¿ÓÉuÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂ×Ñ½ÒÉÌÂÊÆuÆÊρία, έχει κερδίσει την εμπιστοσύνη των μητέρων που πάντα
Ô¼ÍÏØÎÎÂÇÑÏÎÓ¾ÙÏØÎÓÂÂÊÅÊ®ÓÏØÖuÆ¼ÎÂÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿
ÌÂÊÂÒÇÂÍ½ÓÑ¿ÏÊÂØÓ¿ÌÂÊÒØÎÆ×¾ÙÆÊÎÂÅÊÂÓÉÑÆ¾ÒÓÂÔÆÑ®
την 1η θέση σε πωλήσεις ανάμεσα σε όλα τα σκευάσματα που
ÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂÏÍ¼uÉÒÉÓÉÖÄÆ¾ÑÂÖ ÂÂÍÍ®Òσοντας από το πρόβλημα της ψείρας και της κόνιδας χιλιάδες
ÂÊÅÊ®Ì®ÔÆ×Ñ¿ÎÏÈÑ½ÈÏÑÂ ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÌÂÊuÆÂÒÇ®ÍÆÊÂ.
Δεν χρησιμοποιείται σε παιδιά κάτω των 30 μηνών, σε ασθματικούς ασθενείς, παιδιά με βρογχίτιδα ή δύσπνοια. Μην αφήνετε το προϊόν να δράσει επί του τριχωτού της κεφαλής περισσότερο από 10’ μετά τον ψεκασμό.
Από την Olvos Science
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ìĘĔġČ¨î÷é
Πού πάει το φαρμακείο;

ÓÏÓÆÍÆØÓÂ¾Ï¤ØÑÕÂÚÌ¿'PSVNÓÕÎÇÂÑuÂκοποιών που έγινε την άνοιξη του’13 στο Παρίσι, αναλύθηκαν οι προοπτικές ανάπτυξης του
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ Å¾ÎÏÎÓÂÖÂÑÂÅÆ¾ÈuÂÓÂÂuÆÑÊÌÂνικού, ευρωπαϊκού και γαλλικού πρότυπου.
ºÍÏÊÒØuÇÕÎÏÁÎ¿ÓÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÍÍ®ÙÆÊÌÂÊÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊοί σιγά σιγά λαμβάνουν ενεργό δράση πρώτης γραμμής στην
ØÈÆ¾Â¤¾ÎÂÊuÊÂÆË¼ÍÊËÉÏØÆÊÃ®ÍÆÊÒÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ
ÎÂËÆÆÑ®ÒÏØÎÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÂÍÏÁÅÊÂÎÏu¼ÂÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊ
να τοποθετηθούν σαν πάροχοι υπηρεσιών υγείας. Υπηρεσίες
ÏØÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÆ¾ÎÂÊÒÆ®uÆÒÉÒ×¼ÒÉuÆÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÖ
σαν επαγγελματίες υγείας, αλλά μέχρι τώρα δεν είχαν δώσει
την πρέπουσα σημασία. Είναι εύλογο βέβαια ότι αυτές οι νέες
ÆËÆÍ¾ËÆÊÖÏÅÉÈÏÁÎÏÍÍÏÁÖÒÆÇ¿ÃÏØÖÌÂÊÂÎÉÒØ×¾ÆÖ
Μέσα σ’ αυτή την προοπτική, το αμερικανικό παράδειγμα μπορεί να αποτελέσει πηγή έμπνευσης. Στις ΗΠΑ, όπου οι κανόνες
ÅÊÂÇ¼ÑÏØÎÒÉuÂÎÓÊÌ®Â¿ÂØÓÏÁÖÏØÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÊÒÓÉÈÉÑÂÊ®
½ÆÊÑÏ ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾¼×ÏØÎÂÏÇÂÒ¾ÒÆÊÆÅÐÌÂÊÏÍÍ®×Ñ¿νια να επικεντρώσουν το επάγγελμά τους λίγο περισσότερο γύρω
από τον ασθενή και λίγο λιγότερο πάνω σε δομές διανομής προÚ¿ÎÓÕÎ°ÊÂuÆÑÊÌÂÎÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾¼×ÏØÎÂÎÂÍ®ÃÆÊ¼ÎÂÑ¿ÍÏ
¿ÍÏÌÂÊÊÏÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÒÆÅ¾ÌÓØÂÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖØÈÆ¾ÂÖÏÍÁÆËÆÍÊÈu¼να και μάλιστα η επιρροή τους αυξάνει τόσο, ώστε ο αριθμός των
ÈÊÂÓÑÐÎuÆÊÐÎÆÓÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ®ÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÉÆÊu¿ÑÇÕÒÉÓÕÎ
ÂuÆÑÊÌÂÎÐÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÆ¾ÎÂÊÒ½uÆÑÂÏÍÁÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½Â¿
ÂØÓ½ÓÕÎÆØÑÕÂ¾ÕÎ ÌÂÔÐÖÆÌÆ¾Æ¾ÎÂÊ¿ÍÏÊeÌÍÊÎÊÌÏ¾kÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ ØÎÆÐÖ ÏÑ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ'*1 'FEFSBUJPO*OUFSOBUJPOBMF
EFMB1IBSNBDJF ÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÎÔÂÑÑÁÎÏØuÆÓÉ
ÈÆÎ¾ÌÆØÒÉÓÉÖÆÊu¿ÑÇÕÒÉÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÒÓÉÎ¤ØÑÐÉ
ÒÓÉÎÌÍÊÎÊÌ½ÇÂÑuÂÌÏÍÏÈ¾Â ÈÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÏØuÆÎÂÎÂÓÁËÏØuÆ
ÒÕÒÓ®Î¼ÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
Πώς; Δημιουργώντας ένα πραγματικό εκπαιδευτικό δίκτυο από
ÅÊ®ÇÏÑÏØÖÆÊÅÊÌÏÁÖÌÂÊÂÎÆÊÒÓÉuÊÂÌÏÁÖ ÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂ Ì®ÔÆ
ευρωπαϊκή χώρα θα πρέπει ν’ αναπτύξει τέτοιες δομές και θεσμικά πλαίσια, για ν’ αναδείξει την προστιθέμενη αξία αυτών των
ØÉÑÆÒÊÐÎÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÏÊÏÏ¾ÆÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂuÆ¾ÃÏ-

ñğĖēĕΗ Φαρμακευτική αγορά

ÎÓÂÊ ÅÊ¿ÓÊ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊÅÕÑÆ®ÎÅÆÎ¼×ÆÊÂË¾Â¦ÅÆ(16& (SPVQFNFOU
1IBSNBDFVUJRVFEFM6OJPO&VSPQFFOOF ÓÏÎ¾ÙÆÊ ¿ÓÊÉÒÕÒÓ½eÆÌuÆÓ®ÍÍÆØÒÉkÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÂ¿ÓÂÒØÒÓ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖ ÔÂ
μπορούσε να συμβάλει στη βελτίωση της αποτελεσματικότητας
των θεραπειών και παράλληλα στη μείωση του κόστους της υγείÂÖ uÆÓÉÎÑÏÛ¿ÔÆÒÉ¿ÓÊÅÆÎÔÂÇÑÆÎ®ÑÏØuÆÓÉÎÌÂÊÎÏÓÏu¾Â 
ÂÍÍ®ÔÂÓÉÎÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÏØuÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂ¿ÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ

Οι ελλείψεις φαρμάκων
°ÊÆØÑÕÂ¾ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ ÂÈÂÎÂÌÓÊÒu¼ÎÏÊÂ¿ÓÏÎÒØÎÆ×ÐÖ
ÂØËÂÎ¿uÆÎÏÂÑÊÔu¿ÓÕÎÆÍÍÆ¾ÄÆÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ ÌÂÓÂÇÆÁÈÏØÎ
στην Ευρωπαϊκή Ένωση, στις εθνικές κυβερνήσεις των κραÓÐÎuÆÍÍÐÎÓÏØÖÌÂÊÒÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎÇÏÑ¼ÕÎÏØÆuÍ¼ÌÏÎÓÂÊÒÓÉÎÅÊÂÌ¾ÎÉÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ uÆÒÓ¿×ÏÎÂÍÉÇÔÏÁÎ®uÆÒÂu¼ÓÑÂÈÊÂÎÂuÆÊÕÔÆ¾ÂØÓ¿ÓÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏ ÓÏÍÂ¾ÒÊÏuÊÂÖ
συνάντησης στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πάνω στα προβλήuÂÓÂÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÒÓÉÎ¤ØÑÐÉ É¼ÎÕÒÉÓÕÎ¤ØÑÕÂ¾ÕÎ
ªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ (1&6 ÏØÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÆÊÆØÑÕÂÚÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÂÑÏØÒ¾ÂÒÆuÊÂ¼ÌÔÆÒÉÈÊÂÎÂÆÊÒÉu®ÎÆÊ
ÓÏØÖÌÊÎÅÁÎÏØÖÈÊÂÓÂÒØÒÓ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÂ¿ÓÊÖÆÍÍÆ¾ÄÆÊÖÇÂÑu®ÌÏØ¶ÓÒÊ ÓÂÃÑÆÓÂÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØ¼×ÏØÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÔÊÈÆ¾ ÂÎÂÇ¼ÑÏØÎÆÍÍÆ¾ÄÆÊÖ®ÎÕÂ¿¼ÎÂÆÌÂÓÏuuÁÑÊÏÓÏ×Ñ¿νο. Αλλά και στις άλλες Ευρωπαϊκές χώρες λίγο πολύ συμβαίνει το ίδιο, με ελλείψεις από αντικαρκινικά μέχρι και απλά
ÂÎÂÍÈÉÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ¢ØÓ½ÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ¿×Êu¿ÎÏÂÏÑÏÒÂνατολίζει τους ασθενείς, αλλά προκαλεί και μια επιπλέον σηuÂÎÓÊÌ½ÆÑÈÂÒ¾ÂÒÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ ÏÊÏÏ¾ÏÊÂÎÂÈÌ®ÙÏÎÓÂÊÎÂÎÂÙÉÓÏÁÎÒØÎÆ×ÐÖÓÂÇ®ÑuÂÌÂ½®ÍÍÂÑÏÚ¿ÎÓÂÏØ
τα αντικαθιστούν. Στην Ολλανδία και την Ιταλία μάλιστα, οι σύλÍÏÈÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ¼×ÏØÎÂÎÂÑÓ½ÒÆÊÒÓÂTJUFÓÏØÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂÓÊÖÆÍÍÆ¾ÄÆÊÖÇÂÑu®ÌÕÎ
ÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎ(1&6ÂØÓ¿ÓÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÆÏÍÍ¼Ö
αιτίες και οι κυριότερες είναι τα προβλήματα παραγωγής και
TUPDLÓÉÖÇÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÖ ÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖÌÂÊÏÊÂÑ®Íληλες εξαγωγές από το χονδρεμπόριο. Εκείνο που προτείνει
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÉ(1&6Æ¾ÎÂÊÎÂÅÏÔÆ¾®uÆÒÂÓÏÅÊÌÂ¾ÕuÂÂÎÓÊÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÇÂÑu®ÌÕÎÒÆ¿ÍÏØÖÓÏØÖÆØÑÕÂ¾ÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÎÂÍÉÇÔÏÁÎu¼ÓÑÂÈÊÂÎÂuÏÑÏÁÎÎÂÂÎÓÊÒÓÂÔμίσουν το πρόβλημα των ελλείψεων για τους ασθενείς τους.

ÁuÇÕÎÂuÆuÊÂÓÆÍÆØÓÂ¾ÂuÆÍ¼ÓÉÓÉÖ*.4)FBMUI ÉÂÈÌ¿ÒuÊÂÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÈÏÑ®ÖÔÂÂÌÏÍÏØÔ½σει ένα ρυθμό πάνω από 5%. Αλλά αυτό θα προέλθει από τις αναπτυσσόμενες χώρες, διότι στις ώριμες αγορές οι πωÍ½ÒÆÊÖÒØÎÆ×¾ÙÏØÎÎÂÆ¾ÎÂÊÒÓ®ÒÊuÆÖ¸ÅÉÈÊÂÓÉ×ÑÏÎÊ® ÉÂÈÌ¿ÒuÊÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÏÑ®Æ¾×ÆuÊÂÂÎ®ÓØËÉ
Ιδιαίτερα στις χώρες που μαστίζονται από την οικονομική κρίση, όπως Ισπανία, Ιταλία και Ελλάδα, η ανάπτυξη ήταν αρÎÉÓÊÌ½ ÓÏÎÂÎÓ¾ÏÅÂ É¨¾ÎÂÌÂÊÉ£ÑÂÙÊÍ¾Â ÏÊÏÏ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÏÊÅÁÏÍ¼ÏÎÒÉuÂÎÓÊÌÏ¾eÂ¾×ÓÆÖkÒÓÉÎÂÈÌ¿ÒuÊÂÂÈÏÑ®ÇÂÑu®ÌÏØ Æ¾×ÂÎ
u¾ÂÂÎ®ÓØËÉ ÌÂÊ ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â ØÎÆÐÖ ÉÒØuuÆÓÏ×½ÓÕÎ×ÕÑÐÎÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÂØÓ½ÖÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÃÂÔÊ¼ÖÂÍÍÂÈ¼Ö¤ÌÓÊu®ÓÂÊ¿ÓÊÂ¿ÓÐÑÂÌÂÊu¼×ÑÊÓÏ É£ÑÂÙÊÍ¾Â É±ÕÒ¾Â É§ÎÅ¾ÂÌÂÊÉ¨¾ÎÂÔÂÌÂÓ¼×ÏØÎÓÂÓÉÖÂÈÌ¿ÒuÊÂÖÂÎ®ÓØËÉÖ
ÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ¢ØÓ½ÉÎ¼ÂÌÂÓÂÎÏu½ÔÂÆÊÇ¼ÑÆÊÂÍÍÂÈ¼ÖÒÓÊÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ¼ÖÆÆÎÅÁÒÆÕÎÓÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÆÓÂÊÑÊÐÎÊÂ
παράδειγμα η Κίνα θα μπορούσε να γίνει η τρίτη αγορά σε επενδύσεις από τις πολυεθνικές.
Η πίεση που εξασκείται στις ώριμες αγορές πάνω στις τιμές και στην πτώση του όγκου πωλήσεων, είναι οι κύριες αιτίες αυτής της αρνητικής ανάπτυξης, με εξαίρεση τις ΗΠΑ όπου οι τιμές παραμένουν σε υψηλά επίπεδα και την Ιαπωνία όπου οι όγκοι πωλήσεων είναι
ÆË¾ÒÏØÒÉuÂÎÓÊÌÏ¾¶ÓÒÊÉu¿ÎÉÅÊ¼ËÏÅÏÖÂÎ®ÓØËÉÖÒÓÊÖÐÑÊuÆÖÂÈÏÑ¼ÖÆ¾ÎÂÊÓÂÍÂÎÒÂÑ¾ÒuÂÓÂÎ¼ÕÎÇÂÑu®ÌÕÎºÒÏÈÊÂÓÂuÆÑ¾ÅÊÂÓÕÎ
ÅÊÂÇ¿ÑÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÓÏu¼ÕÎu¼×ÑÊÓÏ ÉÏÈÌÏÍÏÈ¾ÂÔÂÆÑ®ÒÆÊÓÏ ÏÅÊÂÃ½ÓÉÖÓÏÌÂÊÏÊÌÂÑÅÊÏÂÈÈÆÊÂÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖÓÏ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÉÂÐÍÆÊÂÂÓ¼ÎÓÏØÒÆÏÍÍ®ÑÕÓ¿ÓØÂÇ®ÑuÂÌÂ ÔÂÏÅÉÈ½ÒÆÊÒÆuÆÈ®ÍÉÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÕÎÈÆÎÏÒ½uÕÎÏØ
ÓÆ¾ÎÏØÎ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÓÉÎ¤ØÑÐÉ ÎÂÒØuÊ¼ÙÏÎÓÂÊÒÆÓÊu½Â¿ÓÏØÖÅÉu¿ÒÊÏØÖÇÏÑÆ¾Ö
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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ëĆĐĐĄĆΗ καινούργια αποστολή του φαρμακοποιού μπαίνει στα εκπαιδευτικά
προγράμματα των Φαρμακευτικών Σχολών.

©ÆÓ®ÓÊÖuÆÓÂÑÑØÔu¾ÒÆÊÖÏØ¼×ÏØÎÒØuÃÆ¾ÈÊÂÓÏÆ®ÈÈÆÍuÂÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÁuÇÕÎÂuÆÓÏÎ¿uÏ)145ÌÂÊÓÉ
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÒÁuÃÂÒÉÈÊÂÓÉÎÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÓÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖ 
ÉÂÎÂÈÌÂ¾ÂÆÊu¿ÑÇÕÒÉÒÓÉÎ¼ÂÂÏÒÓÏÍ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ÏÅÉÈÆ¾ÒÆuÊÂÎ¼ÂÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÕÎÒÏØÅÐÎÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÒÓÂÂÎÆÊÒÓ½uÊÂ¢ØÓ½ÉuÆÓÂÑÑÁÔuÊÒÉ½ÓÂÎÔÆÓÊÌ®ÂÏÅÆÌÓ½ÌÂÊÂ¿ÓÏØÖÑØÓ®ÎÆÊÖÂÍÍ®ÌÂÊÂ¿ÓÂu¼ÍÉÓÕÎÒØÍÍ¿ÈÕÎÓÕÎÇÏÊÓÉÓÐÎÓÕÎ
ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ ×ÏÍÐÎÒÓÉÂÍÍ¾Â uÆÒÓ¿×ÏÏÊu¼ÍÍÏÎÓÆÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÎÂÃÈÂ¾ÎÏØÎÂ¿ÓÂÂÎÆÊÒÓ½uÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÆÎÉuÆÑÕu¼ÎÏÊÈÊÂÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖØÈÆ¾ÂÖÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÓÏØÖ§ÅÊÂ¾ÓÆÑÂÉÆÊu¿ÑÇÕÒÉÔÂÆÊÌÆÎÓÑÕÔÆ¾ÒÆÂÔÏÍÏÈ¾ÆÖÌÂÊÔÆÑÂÆØÓÊÌ¼ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ¶ÓÒÊÏÊÒÏØÅ¼ÖÔÂÈ¾ÎÏØÎÊÏÑÏÒÂÎÂÓÏÍÊÒu¼ÎÆÖÒÓÏÆ®ÈÈÆÍuÂÓÏØu¼ÍÍÏÎÓÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ®ÎÕÒÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ

Οι Γάλλοι εμπιστεύονται τα φάρμακα αλλά…
ÁuÇÕÎÂuÆu¾Â¼ÑÆØÎÂÏØ¼ÈÊÎÆÂ¿ÓÉÎ*QTPTÒÆ®ÓÏuÂÌÂÊÈÊÂÓÑÏÁÖ ÓÕÎ®ÍÍÕÎÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊÓÂÇ®ÑuÂÌÂÌÑ¾ÎÏØÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÓÂÇ®ÑuÂÌ®ÓÏØÖÌÂÊÒØÎÆÊÅÉÓ®ÈÎÕÑ¾ÙÏØÎ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊeÅÑÂÒÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎÌÂÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖkºÒÏÈÊÂÓÉÒ×¼ÒÉÂÒÔÆÎ½uÆÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖ ÓÏÓÕÎÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÕÎÔÆÕÑÏÁÎ¿ÓÊÏÈÊÂÓÑ¿ÖÓÏØÖ ÓÏØÖÅ¾ÎÆÊÆÂÑÌÆ¾ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ ÆÎÐÈÊÂÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÏØÖÓÏÏÒÏÒÓ¿ÇÓ®ÎÆÊÒÓÏ°ÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÍÉÑÏÇÏÑÏÁÎÓÂÊÌÂÊu¿ÎÏÊÓÏØÖÈÊÂ
ÓÂÇ®ÑuÂÌ®ÓÏØÖÌÂÊÓÏÂÎÂÙÉÓ®ÆÊÍ¼ÏÎÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ Æ¾ÓÆÒÓÏÇÁÍÍÏÏÅÉÈÊÐÎ Æ¾ÓÆÒÓÏÊÎÓÆÑÎ¼Ó²¿ÒÏÏÊÂÒÔÆÎÆ¾Ö¿ÒÏÌÂÊÏÊÈÊÂÓÑÏ¾ ¼×ÏØÎÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂ¿ÓÂÎÂØÓ®ÓÏØÖÅ¾ÎÏØÎÆÈÈØ½ÒÆÊÖ²ÏÓÕÎÂÓ¿uÕÎÌÂÊÓÏÓÕÎÈÊÂÓÑÐÎ ÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊÓÂ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂ ÆÎÐÓÏÓÕÎÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÕÎÂÈÏÑ®ÙÏØÎÇ®ÑuÂÌÂuÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇÏÑ®ÓÏu½ÎÂ ÙÉÓÐÎÓÂÖ
ÒÓÏÓÕÎÆÑÊÓÐÒÆÕÎÓÉÒØuÃÏØÍ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÓÏØÖºÒÏÈÊÂÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÂ¿ÓÏÊÎÓÆÑÎ¼Óu¿ÎÏÓÕÎÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÕÎÍ¼ÎÆ
¿ÓÊÔÂÂÈ¿ÑÂÙÂÎÇ®ÑuÂÌÂuÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÒÓÏÊÎÓÆÑÎ¼Ó²¼ÍÏÖ ¿ÒÏÈÊÂÓÉÎÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÓÏØÖÒÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ u¿ÎÏÓÏÓÕÎ
ÆÑÕÓÉÔ¼ÎÓÕÎÔÆÕÑÏÁÎ¿ÓÊÅÆÎØ®Ñ×ÆÊÅÊÂÇÏÑ®ÓÉÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖuÆÓÂËÁÆÎ¿ÖÑÕÓ¿ÓØÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÓÏØÂÎÓÊÈÑ®ÇÏØÓÏØ

ðĖĆđĄĆ

Τα ισπανικά φαρμακεία
«στο κόκκινο»
Η μείωση των δαπανών υγείας έχει επηρεάσει αρνητικά 22.000
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÆÆÔÎÊÌ¿Æ¾ÆÅÏÒÓÉÎ§ÒÂÎ¾Â©ÆÓÂËÁuÊÂÖÌØÃ¼Ñνησης που επιθυμεί την απελευθέρωση του επαγγέλματος, και
ÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÏÊÏÏ¾ÏÊÂÂÊÓÏÁÎÎÂ¼×ÏØÎ¼ÎÂuÆÈÂÍÁÓÆρο ρόλο στην παρακολούθηση των ασθενών και στις υπηρεσίÆÖØÈÆ¾ÂÖ É¼ÍÍÆÊÄÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÆuÇÂÎ½Ö
Μεταξύ του 2009 και του 2012, τα μικτά κέρδη των ισπανικών
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¼×ÏØÎuÆÊÕÔÆ¾ÌÂÓ®u¼ÒÏ¿ÑÏÒÓÏ°ÊeÌÂÌ¼Ö
ειδήσεις» συνεχίζουν ν’ αυξάνονται, με τελευταία την πρόθεση
της δεξιάς κυβέρνησης του Mariano Rajoy για την απελευθέρωση του επαγγέλματος, βάζοντας τέλος στην αποκλειστική ιδιοκτηÒ¾ÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÂ¿ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ¦'&'& 'FEFSBUJPO
EFT&OUSFQSJTFT1IBSNBDFVUJRVFT&TQBHOPMFT ÆÌÓÊu®¿ÓÊÓÏ
Ò×¼ÅÊÏÂØÓ¿ÔÂÔ¼ÒÆÊÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÓÏÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÌØÑ¾ÕÖÓÂÒØÎÏÊÌÊÂÌ®ÌÂÊ®uÆÒÆÖÔ¼ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ
¢¿ÓÉÎÂÑ×½ÓÉÖÌÑ¾ÒÉÖÓÏ uÆÓÉÎÑÏÉÈÏÁuÆÎÉÂÑÊÒÓÆÑ½ÌØÃ¼ÑÎÉÒÉ É¾ÆÒÉÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂuÆÈÂÍÐÎÆÊÂuÆ¾Õτα. Δεδομένου του ότι η υγειονομική περίθαλψη αντιπροσωÆÁÆÊÓÏÓÏØÑÏÛÏÍÏÈÊÒuÏÁÓÕÎÌÏÊÎÏÓÊÌÐÎÅÊÂuÆÑÊÒu®ÓÕÎÓÉÖ×ÐÑÂÖÌÂÊÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏ
μεγαλύτερο μέρος αυτού του ποσοστού, εκεί είναι που επήλθε και το μεγαλύτερο «κούρεμα»!

160.000 χρόνιοι ασθενείς σε καθεστώς
«πείνας»
¦ÆÑÊÇ¼ÑÆÊÂÓÉÖ£ÂÍ¼ÎÔÊÂÆÈÌÂÊÎÊ®ÙÆÊÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ¼ÎÂÒ×¼ÅÊÏÆËÏÊÌÏÎ¿uÉÒÉÖÇÂÑu®ÌÕÎÁÄÏØÖÆÌÂÓÆØÑÐÑÏÃÍ¼ÆÊÓÉÎÆÂÎÆË¼ÓÂÒÉ×Ñ¿ÎÊÕÎÂÒÔÆÎÐÎÏØÍÂu-

Ã®ÎÏØÎÏÍÍ®Ç®ÑuÂÌÂ ÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÖuÊÂÎ¼ÂÅÊÂÅÑÂÒÓÊÌ½
ÆÇÂÑuÏÈ½ ÉÏÏ¾Â¼×ÆÊÕÖÒÓ¿×ÏÎÂÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÉÎÂØÓ¿uÂÓÉ
ÆÊÍÏÈ½ÓÏØÌÂÓÂÍÍÉÍ¿ÓÆÑÏØÇÂÑu®ÌÏØuÆÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÒ×¼ση κόστους-αποτελεσματικότητας για τις έξι χρόνιες ασθένειÆÖÏØ¼×ÏØÎÓÉuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÆ¾ÓÕÒÉÒÓÏÎÑÏÛÏÍÏÈÊÒu¿
°ÊÌÏÊÎ¿ÓÉÓÆÖÏØÆ¾ÎÂÊØÆÁÔØÎÆÖÈÊÂÓÏÎÑÏÛÏÍÏÈÊÒu¿ÓÉÖ
υγείας είναι χρεωμένες μέχρι το «λαιμό», ενώ έχουν ν’ αντιuÆÓÕ¾ÒÏØÎÌÂÊÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÍ¿ÈÕÓÕÎÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌÐÎÏÍÊÓÊκών κατευθύνσεων της κυβέρνησης από τη μία περιοχή στην
άλλη. Για παράδειγμα στην Καταλονία, η κοινότητα χρωστάει
ÆÌÂÓÆØÑÐÈÊÂÂÏÙÉuÊÐÒÆÊÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â uÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÞÂÎ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÓ®u¼ÒÏ
όρο! Με σύνθημα «Τα Φάρμακα είναι σε κίνδυνο», περισσόÓÆÑÏÊÂ¿ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÓ¼ÍÂÃÂÎÒÓÊÖ©ÂÑÓ¾ÏØ
το κέντρο της Βαρκελώνης, ενώ τέτοιου είδους διαμαρτυρίες
πραγματοποιήθηκαν και σε άλλα κοινοτικά διαμερίσματα, και
ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾Æ¾ÎÂÊ¼ÓÏÊuÏÊÎÂÔ¼ÒÏØÎÓÏÔ¼uÂÓÉÖÌÂÔØÒÓ¼ρησης πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση.

Ένα ευρωπαϊκό πρότυπο σε κρίση
Πράγματι, η Ισπανική κυβέρνηση, υπό την εποπτεία των Βρυξελλών, θα πρέπει να επιβάλει τον Ιούνιο, ένα πλάνο πίστωσης
προς τους προμηθευτές, με στόχο να ρυθμίσει τα χρέη του δηuÏÒ¾ÏØÑÏÖÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÆÊÓÑ¼ÏÎÓÂÖÒÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÎÂÆËÏÇÍÏÁÎÓÂÊÒÆu¼ÑÆÖ ¼ÎÂÎÓÊÉuÆÑÐÎ ÏØÊÒ×ÁÆÊ
Ò½uÆÑÂºÕÖÇÂ¾ÎÆÓÂÊÂØÓ¿ÏØÒØuÃÂ¾ÎÆÊÒÓÉÎ§ÒÂÎ¾ÂÒØuβαίνει και σε άλλες ευρωπαϊκές χώρες κυρίως του νότου και
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÇÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂ¼×ÆÊÑÂÈuÂÓÊÌ½ÂÎ®ÈÌÉÆÎ¿ÖÎ¼ÏØ
μοντέλου λειτουργίας που να εξαρτάται λιγότερο από το περιÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÎÂÆÊÌÆÎÓÑÐÎÆÓÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÓÏÒÁÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖu¼ÒÕÓÏØÏÇ¼ÍÏØÖÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÏØuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
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ëĊĔĆđĄĆ
Οι Γερμανοί φαρμακοποιοί
βλέπουν «φως στο τούνελ»
Με μια περσινή χρονιά πολύ δύσκολη, οι
ÆÑuÂÎÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÃÍ¼ÏØÎu¼ÒÂÒÓÏuÆÑÊÌ®ÒÉu®ÅÊÂÌÂÍÁÓÆÑÕÎÉuÆÑÐÎ°ÂÑÊÔu¿ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÒÓÉÆÑuÂÎ¾Â¼ÆÒÆÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÏÎÆÌ¼uÃÑÊÏÓÏØ
¢¿ÍØÓÏÑÆÌ¿ÑÌÍÆÊÒ¾uÂÓÏÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÌÂÊÑÏÃÍ¼ÆÓÂÊ
¿ÓÊu¼×ÑÊÓÏÔÂuÆ¾ÎÏØÎu¿ÎÏÇÂÑuÂÌÆ¾Â²ÂÏÊÌÏνομικά του επαγγέλματος αντιμετώπισαν μία σημαντική κρίση
ÓÏÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÂÑÂÓÉÑÏÁuÆÌÂÊ¼ÎÂÇÂÊÎ¿uÆÎÏÆÊÌ¼ÎÓÑÕÒÉÖÓÕÎÅÑÂÒÓÉÑÊÏÓ½ÓÕÎÒÆuÆÈ®ÍÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â uÆuÊÂ
ÂÊÒÔÉÓ½ÓÐÒÉÓÏØÓÙ¾ÑÏØÓÕÎÏÍÁuÊÌÑÐÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¢Ö
ÂÎÂÇ¼ÑÏØuÆ¿ÓÊÇÂÑuÂÌÆ¾Â¼×ÏØÎ¼ÎÂÆÓ½ÒÊÏÓÙ¾ÑÏ®ÎÕ
Â¿ ÆÌÞÊÂÎÂÑÏÒÓÂÓÆÁÒÏØÎÓÏÆÊÒ¿ÅÉu®ÓÏØÖÏÊÇÂÑμακοποιοί τείνουν να μειώσουν τις επενδύσεις και τα έξοδα
ÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁÓÏØÖ ÁuÇÕÎÂuÆÒÓÏÊ×Æ¾ÂuÆÓÂËÁÌÂÊ
 ÉÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¼ÆÒÆÌÂÓ® uÆÏÒÏÒÓ¿Ì¼ÑÅÏØÖÑÏÇ¿ÑÕÎ¨ÂÓ®ÓÉ×ÑÏÎÊÌ½ÂØÓ½ÆÑ¾ÏÅÏ ÓÂ¼ÒÏÅÂÓÕÎÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÐÎÓÂuÆ¾ÕÎÂØË½ÔÉÌÂÎÌÂÓ® 
¼ÎÂÎÓÊu¿ÎÏ ÈÊÂÂØÓ®ÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ Ñ®ÈuÂÏØÒÉμαίνει ότι ο κλάδος ήταν σε περίοδο σημαντικής λιτότητας κυÑ¾ÕÖuÆÓ®ÓÏ§ÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÏ¿ÏØÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÅÂ®ÎÉÖ½ÓÂÎ ÆÌÞ ÏÊÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÏ¾ÇÏÑÆ¾ÖÆ¾×ÂÎ¼ÎÂÍÆ¿ÎÂÒuÂÆÌÞ ÌÂÊÒÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØ¼ÇÔÂÒÂÎ
ÓÏÑÆÌ¿Ñ ÆÌÞÒÆÍÆ¿ÎÂÒuÂ
ØÎÆÐÖÏÊÒØÎÅÊÌÂÍÊÒÓÊÌÏ¾ÇÏÑÆ¾ÖÅÊÂÑÂÈuÂÓÆÁÏÎÓÂÊuÊÂuÆ¾ÕÒÉÓÏØSFCBUFÂ¿ ÞÂÎ®ÌÏØÓ¾ÒÓÏ ÞÂÑ®ÍÍÉÍÂÏÊ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÆÍ¾ÙÏØÎÒÆu¾ÂÂÁËÉÒÉÓÉÖÂuÏÊÃ½ÖÓÏØÖÂ¿
ÓÉÅÊÂÎÏu½ Â¿ÓÂ Þ ÒÓÂ ÞÂÎ®ÌÏØÓ¾ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÏØÇÂÑu®ÌÏØ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÔÂÓÏØÖÅÐÒÆÊuÊÂÂÎ®ÒÂÏËØγόνου, παρόλο που αυτή η αύξηση θεωρείται ανεπαρκής για
να αντισταθμίσει την αύξηση των εξόδων τους και την αύξηÒÉÓÕÎØÏ×ÑÆÐÒÆÐÎÓÏØÖÂÑ®ÍÍÉÍÂÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾¼-

ÓØ×ÂÎuÊÂÆÂÎÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÓÉÖÂuÏÊÃ½ÖÓÏØÖÈÊÂÓÊÖÆÇÉuÆÑ¾ÆÖ
ÓÏØ ÂÃÌÏØÌÂÊÓÊÖÎØ×ÓÆÑÊÎ¼ÖÃ®ÑÅÊÆÖ ÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÎÓÏÏÔÆÒ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ²ÂuÊÌÑ®ÆÂÑ×ÊÂÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÒØ×Î®¼×ÏØÎÆÇÉuÆÑ¾ÆÖÔÂÂÎÓÂuÆÊÇÓÏÁÎÌÂÍÁÓÆÑÂÂ¿ÓÂuÊÌÑ®
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÕÎ¿ÍÆÕÎ¤¾ÒÉÖ ÏÊÆÑuÂÎÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÆÍ¾ÙÏØÎÒÆu¾ÂÂÎÓÂuÏÊÃ½ÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÉ®ÎÕÒÓÊÖÑÏÒÇÆÑ¿uÆÎÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏ®ÎÕÒÓÉÎÐÍÉÒÉÇÂÑu®ÌÕÎ¢ØÓ½ÉÔÆÓÊÌ½ÆË¼ÍÊËÉÒÁuÇÕÎÂuÆÓÏÎÆÔÎÊÌ¿ÓÏØÖÒÁÍλογο ΑΒDΑ, θα είναι πραγματοποιήσιμη μόνο όταν αμείβονται
ÈÊÂÓÊÖÑÏÒÇÆÑ¿uÆÎÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØÖÑÏÖÓÏÂÑ¿Î ÂÑ¿λο που έχουν υιοθετήσει ένα μοντέλο διανομής με παράλληλη
παρακολούθηση του ασθενή σε συνεργασία με τους γιατρούς,
ÌÂu¾ÂÂÎÓÂuÏÊÃ½ÅÆÎ¼×ÆÊÑÏÃÍÆÇÔÆ¾ÒÆÂØÓ¿ÎÓÏÎÓÏu¼Â ÆÊσημαίνει με λύπη του ο σύλλογος.

Τα ηλεκτρονικά φαρμακεία δεν είναι η λύση
°ÊÆÑuÂÎÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÃÑ¾ÒÌÏØÎÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÍ¿ÈÕÏÍÍÐÎ
Ñ¿ÒÇÂÓÕÎÂÏÇ®ÒÆÕÎÓÏØ³ÏØÑÈÆ¾ÏØÊÌÂÊÏÒÁÎÉÖÏØÆριόρισε σημαντικά τη δυνατότητα εξάπλωσης των ηλεκτρονιÌÐÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÌÂÊÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎMPXDPTUÏÍÍÏ¾ÅÊÌÂÒÓÊÌÏ¾ÆÊÒÉuÂ¾ÎÏØÎ¿ÓÊÉÐÍÉÒÉÇÂÑu®ÌÕÎÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎ½uÉ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊuÆÓÏØÖ¾ÅÊÏØÖÆuÏÑÊÌÏÁÖÌÂÎ¿ÎÆÖÌÂÊÓÆ×ÎÊÌ¼Ö Ó¿ÒÏÒÓÂÇØÒÊÌ®¿ÒÏÌÂÊÒÓÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â¢ÖÒÉuÆÊÕÔÆ¾¿ÓÊÓÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â¼×ÏØÎÓÏÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÕÎPUDÌÂÊÌ®ÎÏØÎÒÉuÂÎÓÊκές εκπτώσεις στους πελάτες τους ακόμη και σε συνταγογραÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂ Ñ®ÈuÂÓÏÏÏ¾ÏÅÆÎÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÎ¿uÊuÏ ÅÊ¿ÓÊÓÏÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÏÇ®ÑuÂÌÏÔÂÑ¼ÆÊÎÂÏØÍÊ¼ÓÂÊ
ÂÎÓÏÁÒÓÉÎ¾ÅÊÂÓÊu½°ÊÂÎÕÓ¼ÑÕÂÏÇ®ÒÆÊÖÔ¾ÈÏØÎÓÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÓÂÏÏ¾Â×®ÎÏØÎ¼ÎÂÏÍÁuÆÈ®ÍÏuÆρίδιο της εμπορικής δραστηριότητάς τους, διότι το κύριο τους
πλεονέκτημα βασιζόταν μέχρι τώρα στις τιμές των προϊόντων
τους, και ενώ περίμεναν να κερδίσουν το 2% της αγοράς των
συνταγών, δεν έχουν παρά μόνο το 1,2% και χάνουν συνεχώς
πωλήσεις τους τελευταίους μήνες.

ìĐćĊėĄĆΦαρμακοποιοί ενάντια προ-φαρμακίας
°Ó¿ÎÏÖÂÎÆÃÂ¾ÎÆÊuÆÓÂËÁÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÌÂÊÈÊÂÓÑÐÎÒÓÉÎ¤ÍÃÆÓ¾Â¦1IBSNB4VJTTF ÏÒÁÍÍÏÈÏÖÓÕÎ¤ÍÃÆÓÐÎ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÌÂÓÉÈÏÑÆ¾ÓÏÎÒÁÍÍÏÈÏÓÕÎÈÊÂÓÑÐÎ¿ÓÊÑÏÕÔÆ¾ÓÉÎeÑÏÇÂÑuÂÌ¾ÂkÒÂÎu¾ÂÑÂÌÓÊÌ½ÂÒÇÂÍ½ÌÂÊuÆÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂÈÊÂÓÏÎÂÒÔÆÎ½¦eÑÏÇÂÑuÂÌ¾Âk ÏØÆ¾ÎÂÊÉÅÊÂÎÏu½ÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿ÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖ ÆÊÓÑ¼ÆÓÂÊÒÆ
Â¿ÓÂÆÍÃÆÓÊÌ®ÆÂÑ×ÊÂÌ®ÅÊÂuÆÑ¾ÒuÂÓÂu¿ÎÏÍ¿ÈÕÆÆ¾ÈÏØÒÂÖÂÎ®ÈÌÉÖ¤ÎÓÏÁÓÏÊÖ ÂÑ×¾ÙÆÊÌÂÊËÆÇÆÁÈÆÊÒÊÈ®ÒÊÈ®Â¿ÓÏÎ×ÂÑÂÌÓ½ÑÂÓÉÖÆÆ¾ÈÏØÒÂÖÂÎ®ÈÌÉÖÌÂÊÎÂÌÂÓÂÍÂuÃ®ÎÆÊuÆÑ¾ÅÊÂÂ¿ÓÏÆÅ¾ÏÓÏØÇØÒÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÁuÇÕÎÂuÆÒÓÂÓÊÒÓÊÌ¼Ö Ï
¿ÈÌÏÖÕÍ½ÒÆÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿ÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖ¼ÑÂÒÆÂ¿ÓÂÆÌÞÒÓÂÆÌÞ ÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÕÎÅ¼ÌÂÓÆÍÆØÓÂ¾ÕÎÆÓÐÎ
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÍÏÊ¿ÎÈÊÂ¼ÎÂÌÂÎ®ÍÊÅÊÂÎÏu½ÖuÆuÆÈ®ÍÉÂÎ®ÓØËÉ¿ÕÖÌÂÊÉÎÏÒÏÌÏuÆÊÂÌ½ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉÏØ¼×ÆÊÅÊÍÂÒÊÂÒÓÆ¾¢ÎÓ¾ÔÆÓÂ ÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÂØÓÐÎÓÕÎ×Ñ¿ÎÕÎ ÉÐÍÉÒÉÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÌÂÓÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÏ ÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ Æ¾ÎÂÊÒ×ÆÅ¿ÎÒÓ®ÒÊuÉ¦1IBSNB4VJTTFÆÊÒÉuÂ¾ÎÆÊÂÑ®ÍÍÉÍÂ¿ÓÊ ÉÌÁÑÊÂÆÓÂÊÑÆ¾ÂÐÍÉÒÉÖÇÂÑu®ÌÕÎÅÊÂ
ÂÍÍÉÍÏÈÑÂÇ¾ÂÖ É;VS3PTF ÂÎ½ÌÆÊÒÆÈÊÂÓÑÏÁÖ¤ÎÐÍÏÊ¿ÎÏu¼ÒÏÖÓÙ¾ÑÏÖÓÏØÆÍÃÆÓÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÅÆÎÒÓÂuÂÓ®ÎÂ¼ÇÓÆÊ ÏÊ
¤ÍÃÆÓÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÎÓÂÈÕÎ¾ÙÏÎÓÂÊÒ½uÆÑÂÓÉÅÊÂÎÏu½ÇÂÑu®ÌÏØÂ¿ÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖ ÆÂÎÓÊÅÊÂÒÓÏÍ½ÍÏÊ¿ÎÉ1IBSNB4VJTTF
ÑÏÓÆ¾ÎÆÊÒÓÂu¼ÍÉÓÉÖ ÎÂÂÑ×¾ÒÏØÎÎÂÆÇÂÑu¿ÙÏØÎÓÆ×ÎÊÌ¼ÖÌÍÊÎÊÌÐÎÂÎÂÍÁÒÆÕÎÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Πού βρίσκονται τα σχέδιά σας;
Οι συνεργάτες σας είναι
αυτόνομοι;
¨ÂÓÂÇ¼ÑÎÏØÎÎÂÇ¼ÑÏØÎ
σε πέρας τους στόχους τους;
Πριν πάρετε τη βαλίτσα σας
ÌÂÊÇÁÈÆÓÆÈÊÂÅÊÂÌÏ¼Ö 
που δικαίως το αξίζετε, το
PHARMACY management
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
σας προτείνει να επανεξετάσετε
τη δυνατότητα να προσαρμόσετε
το στυλ διοίκησης
σας ανάλογα
με τους
συνεργάτες
που έχετε.
Μία πρόκληση
για ένα πολλά
υποσχόμενο
μέλλον...
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ďĆĎûāĐĐČĐēĕ
éĚġĔĎĖėēĎ

ò

ÆÓÏÎÂÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÒÓÆÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ Êστεύετε ότι μάθατε και να διοικείτε σωστά;
Φυσικά κανείς δεν μπορεί να σας κατηγορήσει, δεδομένου του ότι η διοίκηση δεν
ÂÏÓÆÍÆ¾ÈÊÂÌÂÎ¼ÎÂuÊÂ¼uÇØÓÉÆÊÒÓ½uÉ ÏÁÓÆÓÉÅÊÅÂσκόμαστε στη Φαρμακευτική Σχολή. Αλλά σε αυτόν τον
κόσμο όπου τα πάντα αλλάζουν συνεχώς, είναι συχνά δύσκολο να γνωρίζουμε αν τελικά είμαστε σωστοί σε όλα.
ÓÏÂÇÊ¼ÑÕuÂÂØÓ¿ÔÂÅÏÁuÆÓÊÖÃÂÒÊÌ¼ÖÂÑ×¼ÖÓÉÖÒÕστής διοίκησης για να σας βοηθήσουμε να επαναπροσδιορίσετε και να επισημάνετε τους τομείς προς βελτίωση
καθώς και να καθορίσετε τους στόχους σας μετά τις καλοκαιρινές διακοπές. Έτσι όπως ακριβώς κάνουν και τα
παιδιά της σχολικής ηλικίας που αρχίζουν να ονειρεύονται τη νέα σχολική χρονιά με «νέα βιβλία» και νέα σχέδια!

1.

Είστε αποδοτικοί;
Η κατάσταση προσδιορίζει τον manager
Για να ξεκινήσετε με ζωντάνια και ενέργεια, σας προτείνουμε να διαβάστε τις ακόλουθες οκτώ περιπτώσεις και
ÎÂÒÌÆÇÓÆ¾ÓÆÓÏÎÓÑ¿ÏÏØÔÂÂÎÓÊÅÑÏÁÒÂÓÆÒÓÊÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÏØÆÑÊÈÑ®ÇÏÎÓÂÊ ÒÌÏ¾uÕÖÆÊÍÆÈu¼ÎÆÖÆÌÓ¿Ö
ÒÌÏ¾uÕÖÆÊÍÆÈu¼ÎÆÖÆÌÓ¿Ö
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¢ØÓ¿ÂÂÊÓÆ¾Â¿ÆÒ®ÖuÊÂuÊÌÑ½ÎÏÉÓÊÌ½
άσκηση, αλλά και έναν αυθορμητισμό στις απαντήσεις
σας. Εξάλλου θα είναι ευχάριστο για εσάς να αλλάξετε
για λίγο εργασία στο μυαλό σας, έστω και για λίγα λεπτά!
¢ÇÏÁÅÊÂÃ®ÒÆÓÆÓÊÖÓ¼ÒÒÆÑÊÖÑÏÓÆÊÎ¿uÆÎÆÖÂÂÎÓ½ÒÆÊÖ
σε κάθε περίπτωση, κυκλώστε εκείνη που πιστεύετε ότι
πλησιάζει περισσότερο σε αυτό που πραγματικά θα κάναÓÆÆÒÆ¾Ö ÌÂÊ¿×ÊÒÓPÊÅÂÎÊÌ¿ÏØ¼ÎÂÖNBOBHFSÔÂ¼ÑÆÆÎÂÌ®ÎÆÊ ºÕÖÔÂÂÑÂÓÉÑ½ÒÆÓÆ Ì®ÔÆÆÑ¾ÓÕση προτείνει τέσσερις λύσεις που ταιριάζουν σε ένα συνεχέςς δίαυλο μεταξύ
μ ξ ενόςς στυλ διοίκησηςς πολύ συγκεγ

ντρωτικό και κατευθυντήριο και ένα στυλ πιο ελεύθερο,
που δίνει αρμοδιότητες και πρωτοβουλίες στον υπάλληλο.
Οι επιλογές σας θα αποκαλύψουν την κυρίαρχη τάση σας
ÊÅÂÎÊÌ® ÅÆÎÔÂ¼ÑÆÆÎÂÇÂ¾ÎÆÓÂÊÉÌØÑ¾ÂÑ×ÉÂØÓ½Ó®ÒÉ
ÒÂÖÏÍÁ¼ÎÓÏÎÂ ÌÂÊÔÂÒÂÖÆÊÓÑ¼ÄÏØÎÎÂÆÌÓÊu½ÒÆÓÆ
κατά πόσο ή όχι, είστε ένας «μάνατζερ που προσαρμόζεστε στις περιστάσεις» δηλαδή με άλλα λόγια, ένας μάναÓÙÆÑÏØuÏÑÆ¾ÎÂ¼×ÆÊ¼ÎÂÆØÑÁÓÆÑÏÇ®ÒuÂÓÕÎÒÓØÍ
διοίκησης, γεγονός που θα σας κάνει ένα μάνατζερ περισσότερο αποτελεσματικό. Ο απώτερος στόχος δεν είναι
το να είστε κάπως έτσι ή αλλιώς, αλλά να γνωρίζετε πώς
να προσαρμόσετε το στυλ διοίκησης σας στο βαθμό αυτονομίας των ατόμων της ομάδας σας, κάτι για το οποίο
ÔÂÌÑÊÔÆ¾ÓÆÒÓÏÓ¼ÍÏÖÂØÓÏÁÓÏØÂÇÊÆÑÐuÂÓÏÖ
Εάν τα αποτελέσματα είναι πολύ «σκληρά», μήπως είναι
ÌÂÊÑ¿ÖÎÂÂÇÆÔÆ¾ÓÆÒÓÂ×¼ÑÊÂÆÎ¿ÖÆÊÅÊÌÏÁÒØuÃÏÁÍÏØ½
να μελετήστε περισσότερο πάνω στο θέμα; Δεν είναι κάτι
για το οποίο θα έπρεπε να αισθάνεστε ντροπή, ούτε σημαίνει ότι έχετε αποτύχει. Ο καθένας έχει κάποια στιγμή
στην πορεία του, την ανάγκη να κάνει ένα βήμα πίσω για
να κάνει έναν απολογισμό, καθώς επίσης και την ανάγκη
μιας μικρής βοήθειας από έξω…!
Η συμβουλή μας:ÂÇÊÆÑÐÒÓÆÑÂÈuÂÓÊÌ®×Ñ¿ÎÏÈÊÂÎÂ
ÅÊÂÃ®ÒÆÓÆÂØÓ¿ÓÏ®ÑÔÑÏÌÂÊÎÂÒÌÆÇÓÆ¾ÓÆ
Ακόμη καλύτερα: βγείτε από την καθημερινή ρουτίνα σας
για μισή ώρα, ακόμα και για λίγο περισσότερο, ξεχάστε
ÓÂÓÉÍ¼ÇÕÎÂÒÂÖ ÒÓÂÔÆÑ®ÌÂÊÌÊÎÉÓ® ÌÂÊuÉÎÂÇ½ÒÆÓÆ
να σας ενοχλήσει κανείς.
¢ÏÇÁÈÆÓÆuÊÂÊÔÂÎ½ÒÂÓ®ÍÉÓÏØ×Ñ¿ÎÏØÒÂÖ γνωρίζετε καλά ότι αυτό θα ήταν από τα χειρότερα λάθη!
Αλλά είναι αλήθεια ότι μετά την ανάγνωση του άρθρου, τα
συμπεράσματά σας απαιτούν τον ανάλογο προβληματισμό.
Το να προβληματιζόμαστε σωστά γεννά νέες ιδέες. Και
όπως γνωρίζετε, «η Ρώμη δεν χτίστηκε σε μια μέρα»...!
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Μελέτη των περιπτώσεων
2η περίπτωση: «Περικοπές 15%»
1 περίπτωση: Καλύπτοντας τις
απαιτήσεις
η

Είστε υπεύθυνος μιας λειτουργικής υπηρεσίας που θα
Ñ¼ÆÊÎÂÂÎÓÂÏÌÑÊÔÆ¾ÒÓÊÖÅÊ®ÇÏÑÆÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÅÊ®ÇÏÑÕÎÆÒÕÓÆÑÊÌÐÎÓuÉu®ÓÕÎÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ¦ÌÂÊνούρια σας γραμματέας, 24 ετών, δουλεύει εδώ και ένα
u½ÎÂÒÆÆÒ®Ö Æ¾ÎÂÊÉÑÐÓÉÓÉÖÅÏØÍÆÊ® ÆÎÆ¾ÎÂÊÒÆ
Ô¼ÒÉ¿uÕÖÎÂÇ¼ÑÆÊÆÊÖ¼ÑÂÖÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÕÎ®Íλων εσωτερικών υπηρεσιών και να ολοκληρώνει τη
δουλειά που της έχετε αναθέσει. Τι κάνετε;
Α.¢ÇÊÆÑÐÎÆÓÆ¼ÎÂuÆÈ®ÍÏÅÊ®ÒÓÉuÂÎÂÓÉÖÆËÉÈ½ÒÆÓÆ
τους λόγους αυτής της δύσκολης κατάστασης. Ψάχνετε
να βρείτε και να κατανοήσετε τα αίτια για τα οποία δεν καÓÂÇ¼ÑÎÆÊÎÂÂÎÓÂÏÌÑÊÔÆ¾ÒÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÉÖÅÏØÍÆÊ®Ö
Β. Περνάτε πολύ χρόνο για να της εξηγήσετε όλες τις
ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖ ÓÂÂ¾ÓÊÂÓÕÎÒØuÆÑÊÇÏÑÐÎÌÂÊÓÊÖuÆÔ¿ÅÏØÖÏØÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÊÒÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ ÓÊÖÊÅÊÂÊÓÆÑ¿τητες του κάθε συνεργάτη του κάθε τμήματος που συÎÂÎÂÒÓÑ¼ÇÆÓÂÊÌÂ¤ÊÃÆÃÂÊÐÎÆÓÆ¿ÓÊÌÂÓÂÎÏÆ¾ÕÖ
ÑÏÅÊÂÈÑ®ÇÆÓÂÊÉÆÑÈÂÒ¾ÂÓÉÖuÆÃ®ÒÉÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎ
εσωτερικών τμημάτων της εταιρίας.
Γ. ¢Ç½ÎÆÓÆÎÂÆÑ®ÒÏØÎÌ®ÏÊÆÖÆÃÅÏu®ÅÆÖÌÂÊÂÏÇÆÁÈÆÓÆÎÂeÓÂÑÂÌÏØÎ½ÒÆÓÆkÓÂÑ®ÈuÂÓÂ¤¾ÎÂÊ¼ËØπνη, λέτε, και θα προσαρμοστεί. Εκμεταλλεύεστε την
ευκαιρία και εξηγείτε πως έχει η κατάσταση στους συÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÒÂÖÓÕÎ®ÍÍÕÎÓuÉu®ÓÕÎ
Δ.²ÉÖÆËÉÈÆ¾ÓÆuÆÒÂÇ½ÎÆÊÂÓÊÖÂÏÒÓÏÍ¼ÖÏØÑ¼ÆÊ
ÎÂÇ¼ÑÆÊÆÊÖ¼ÑÂÖ¤ËÆÓ®ÙÆÓÆuÂÙ¾ÓÉÖÓÏÇ¿ÑÓÏÆÑÈÂσίας της και της υποδεικνύετε τις απαραίτητες επιλογές και τις προτεραιότητες της εργασίας της που πρέπει να κάνει

¤¾ÒÓÆØÆÁÔØÎÏÖÈÊÂ¼ÎÂÓu½uÂÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÅÊ®ÇÏÑÆÖ
υπηρεσίες και βρίσκεστε σε δίωρη συνάντηση με τους άλλους υπεύθυνους τμημάτων για να προετοιμάσετε τον προÛÏÍÏÈÊÒu¿ÓÏØÆ¿uÆÎÏØ¼ÓÏØÖ°ÊÂÏÇ®ÒÆÊÖÓÊÖÈÆÎÊÌ½Ö
διεύθυνσης είναι αυστηρές: πρέπει να κάνετε περικοπές της
τάξεως του 15% με όλα τα μέσα! Είναι πολύ μεγάλο το ποσοστό αυτό! Γνωρίζετε ότι οι συνεργάτες σας δεν θα χαρούν
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÈÊÂÓÉÎÂ¿ÇÂÒÉÂØÓ½²ÊÌ®ÎÆÓÆ
Α. Καλείτε σε συνάντηση τα μέλη της ομάδας σας για να τους
ÆÎÉuÆÑÐÒÆÓÆÈÊÂÓÂu¼ÓÑÂÏØÔÂÍÉÇÔÏÁÎ ÂÑÂu¼ÎÏÎÓÂÖ
ανοιχτός σε προτάσεις και υποδείξεις που σας γίνονται, ώστε
uÆÂØÓ¿ÎÓÏÎÓÑ¿ÏÎÂÍÉÇÔÏÁÎÏÊÂÏÇ®ÒÆÊÖÂ¿ÌÏÊÎÏÁ
Β. ¤ËÆÓ®ÙÆÓÆÓÂÊÔÂÎ®u¼ÓÑÂÏØÑ¼ÆÊÎÂÍÉÇÔÏÁÎÌÂÊ
καταστρώνετε ένα σχέδιο που λαμβάνει υπόψη του όλες
τις τρέχουσες παραμέτρους. Ανακοινώνεται αυτό το πλάνο σε μια συνάντηση με τους συνεργάτες σας και απαντάτε στα σχόλια τους.
Γ. Καλείτε τους συνεργάτες σας και τους εξηγείτε τις αποÇ®ÒÆÊÖÏØÍ½ÇÔÉÌÂÎ ÂÑÏØÒÊ®ÙÏÎÓ®ÖÓÏØÖÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊκή κατάσταση της εταιρίας. Απαντάτε στις απορίες τους και
ακούτε τις προτάσεις τους προτού αποκαλύψετε ο ίδιος τις
ÅÊÌ¼ÖÒÂÖÒÌ¼ÄÆÊÖÌÂÊÂÏÇ®ÒÆÊÖÈÊÂÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÂuÃ®ÎÆÓÆØ¿ÄÉÒÂÖÓÂÅÊ®ÇÏÑÂÒ×¿ÍÊÂÏØ¼ÈÊÎÂÎÑÏÓÏÁ
καταρτίσετε και παρουσιάσετε το τελικό σχέδιο περικοπών.
Δ.Ñ®ÇÆÓÆuÊÂÆÊÒÓÏÍ½ÒÆ¿ÍÏØÖÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖ 
¿ÏØÆËÉÈÆ¾ÓÆÓÊÖÂÏÇ®ÒÆÊÖÓÉÖÅÊÆÁÔØÎÒÉÖ ÙÉÓÐÎÓÂÖÏ
καθένας στον τομέα του να ενεργοποιήσει ένα σχέδιο δράσης για να μειωθούν τα έξοδα. Προετοιμάζεται μια κατ’ ιδία
συνάντηση με τον κάθε ένα, ώστε να σας ενημερώσει για
ÓÊÖÊÔÂÎ¼ÖÍÁÒÆÊÖÏØÔÂÓÆÔÏÁÎÒÆÆÇÂÑuÏÈ½

3η περίπτωση: Φορητές ηλεκτρονικές συσκευές
Είστε διευθύνων ενός εμπορικού τμήματος σε μια μεγάλη επιχείρηση. Τα αποτελέσματα είναι αρκετά θετικά, χάρη στη δέÒuÆØÒÉÌÂÊÓÉÎÑÏÒ®ÔÆÊÂÓÉÖÏu®ÅÂÖÒÂÖ¼ÍÆÓÆÎÂÆÊÒ®ÈÆÓÆuÊÂÎ¼ÂØÉÑÆÒ¾ÂÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½ÖÏØÔÂÆÊÓÑ¼ÆÊÒÓÏØÖ
ÕÍÉÓ¼ÖÒÂÖÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎUBCMFUT ÇÏÑÉÓ¼ÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¼ÖÒØÒÌÆØ¼Ö ÈÊÂÎÂ¼×ÏØÎ®uÆÒÉÑ¿ÒÃÂÒÉÒÓÊÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ες του τομέα τους, όταν βρίσκονται στην αγορά. Γνωρίζετε ήδη ότι η ιδέα σας είναι πολύ καλή και θα διευκολύνει τη δουλειά
τους, αλλά η τεχνική γνώση του θέματος λείπει από τα περισσότερα μέλη των πωλητών σας. Τι κάνετε;
Α. ¢ÎÂÍÁÆÓÆuÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÏQSPKFDUuÆÈÎÐÒÓÆÖÓÏØÓu½uÂÓÏÖÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½ÖÓÉÖÆÓÂÊÑ¾ÂÖ ÑÊÎÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÒÆÓÆÏÓÊÅ½ÏÓÆ´®ÑÉÒÓÉÎÂÑ¼uÃÂÒ½ÒÂÖÒÓÉÅÊÆÁÔØÎÒÉÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ ÏÊÇÏÑÉÓ¼ÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¼ÖÒØÒÌÆØ¼Ö ÔÂÂÑÂÅÏÔÏÁÎ
u¼ÒÂÒÆÍ¾ÈÆÖÆÃÅÏu®ÅÆÖÌÂÊÇÑÏÎÓ¾ÙÆÓÆÎÂÑÏÈÑÂuuÂÓ¾ÒÆÓÆu¾ÂÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÕÎÕÍÉÓÐÎÒÂÖÒÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÖ
Β. Λέτε στους πωλητές σας να καθορίσουν τις ανάγκες τους και να λύσουν τις όποιες δυσκολίες χρήσης των ηλεκτρονικών
ÒØÒÌÆØÐÎÂÆØÔÆ¾ÂÖuÆÓÏØÖÂÑu¿ÅÊÏØÖÓÏØÓu½uÂÓÏÖÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½ÖÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ¨ÂÔÏÑ¾ÙÆÓÆÒØÎÂÎÓ½ÒÆÊÖuÂÙ¾ÓÏØÖÌÂÊ
περιμένετε τα αποτελέσματα.
Γ. ÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÆu¾ÂÏu®ÅÂÆÑÈÂÒ¾ÂÖÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÕÍÉÓ¼ÖÌÂÊÓÆ×ÎÊÌÏÁÖÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½Ö£ÏÉÔ®ÓÆ¼ÆÊÓÂÓÉÎÏu®ÅÂ
ÂØÓ½ÎÂÒØÒ×ÆÓ¾ÒÆÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎuÆÎ uÆÓÊÖÑÏÓ®ÒÆÊÖÓÕÎÅÆ¢ÏÒÁÑÆÒÓÆÒÓÂÅÊÂÌ®ÈÊÂÎÂÂÇ½ÒÆÓÆÓÉÎÏu®ÅÂÎÂÔ¼ÒÆÊ
ÒÆÆÇÂÑuÏÈ½ÓÏÒÁÒÓÉuÂÂØÓ¿¤ÆuÃÂ¾ÎÆÓÆÒÆÌÂ¾ÑÊÂÒÉuÆ¾ÂÓÏØÆÈ×ÆÊÑ½uÂÓÏÖ½ÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÅØÒÌÏÍÊÐÎ
Δ. Οργανώνετε ένα σεμινάριο εργασίας μεταξύ πωλητών και τεχνικών. Εκμεταλλεύεστε την ευκαιρία για να ανακοινώσετε το σχέδιό σας, αναπτύσσοντας τα πλεονεκτήματα ενός τέτοιου συστήματος, απαντάτε στις απορίες με τη βοήθεια ειδικών
και ενός συνεργάτη από μία άλλη περιοχή όπου το συγκεκριμένο σύστημα λειτουργεί με επιτυχία. Στο τέλος του σεμιναρίου ανακοινώνετε ότι θα δημιουργήσετε μια ομάδα εργασίας που με τη δική σας εποπτεία θα αναλάβει την εκπαίδευση και
ÆÇÂÑuÏÈ½ÓÏØQSPKFDUÂØÓÏÁ
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4η περίπτωση: Φιλόδοξο project
¢ØÓ¿ÖÏÅÊÆØÔØÎÓ½ÖÕÍ½ÒÆÕÎ ÆÓÐÎ ÅÏØÍÆÁÆÊ
εδώ και δύο χρόνια στο τμήμα σας. Του εμπιστεύεÒÓÆÅÊ®ÇÏÑÆÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖÏØ®ÎÓÂÇ¼ÑÎÆÊÆÊÖ
πέρας με αποτελεσματικότητα, αλλά οι μέθοδοί του
σας εκπλήσσουν παρόλο που τις θεωρείται έγκυρες.
Δουλεύει έξυπνα με τους πωλητές του, χρίζει εκτίμησης για τις ικανότητές του, τη διαθεσιμότητά του και
την επαγγελματική του δέσμευση στις υποχρεώσεις
της δουλειάς. Σας προτείνει λοιπόν μια ιδέα που έχει
ÎÂÌ®ÎÆÊuÆ¼ÎÂÂÑÌÆÓ®ÇÊÍ¿ÅÏËÏQSPKFDUÓÏØÏÏ¾ÏØ
η επιτυχής εξέλιξη θα ήταν σημαντική για την επιχείÑÉÒÉ¶ÆÊÓÂÂ¿ÏÍÁÒÌ¼ÄÉ ÂÏÇÂÒ¾ÒÂÓÆÎÂÓÏØ
ÆuÊÒÓÆØÓÆ¾ÓÆÓÉÎÂÏÆÑ®ÓÕÒÉÂØÓÏÁÓÏØQSPKFDU
Τι κάνετε;
Α. Θυσιάζετε αρκετό χρόνο για να του εξηγήσετε τις
μεθόδους που πρέπει να ακολουθήσει για την πραγu®ÓÕÒÉÂØÓÏÁÓÏØQSPKFDU°ÑÈÂÎÐÎÆÓÆ¼ÆÊÓÂÈÊÂ
εκείνον τακτικές συναντήσεις με έναν παλαιότερο
διευθυντή πωλήσεων της εταιρείας που μπορεί να
ÓÏÎÒØuÃÏØÍ¼ÄÆÊÒÆÒÉuÆ¾ÂÌÂ¾ÑÊÂ¤ÊÇØÍ®ÒÒÆÒÓÆ
ÎÂÆ¼uÃÆÓÆÒÆÌÑ¾ÒÊuÆÖÇ®ÒÆÊÖ
Β. ÊÂÎÂÂÏÇÁÈÆÓÆÌ®ÔÆÂÑ¼ÍÌØÒÉ Å¾ÎÆÓÆÆÈÈÑ®ÇÕÖÓÂÑÕÓ¿ÌÏÍÍÂÓÉÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖÂØÓ½Ö ÌÂÔÏÑ¾ÙÏντας τους χρόνους όπου θα επανεξετάσετε την πρόÏÅÏÓÏØQSPKFDU ×ÆÅÊ®ÙÆÓÆÒØ×Î¼ÖÒØÎÂÎÓ½ÒÆÊÖuÂÙ¾
του για να εξετάσετε τις μεθόδους που ακολουθεί στην
Ïu®ÅÂÓÏØÈÊÂÎÂÇ¼ÑÆÊÒÆ¼ÑÂÖÓÉÅÏØÍÆÊ®
Γ.¢ÎÓÂÍÍ®ÒÆÓÆÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂÓÏQSPKFDUuÂÙ¾ÓÏØ
και έπειτα του ζητάτε να σας εξηγήσει τον τρόπο και
ÓÊÖuÆÔ¿ÅÏØÖÏØÔÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÆÊÈÊÂÎÂÓÏÇ¼ÑÆÊ
εις πέρας. Διαπραγματεύεστε όλα τα σημεία και έπειτα του αναθέτετε την ολοκλήρωση του εγχειρήματος,
καθορίζοντας συναντήσεις μαζί σας ανά τακτά χρονικά διαστήματα, για να σας ενημερώνει για την πορεία της δουλειάς.
Δ. ²ÏØÆuÊÒÓÆÁÆÒÓÆÓÏQSPKFDUÒÓÏÒÁÎÏÍ¿ÓÏØ ÂÑÂu¼ÎÏÎÓÂÖÅÊÂÔ¼ÒÊuÏÖ Æ®ÎÒÂÖÙÉÓÉÔÆ¾ ÈÊÂÌ®ÔÆÓØχόν απορία που μπορεί να έχει.

5η περίπτωση: Η τρίτη συνάντηση
Σας αναθέσανε την υπευθυνότητα μιας ομάδας ερÈÂÒ¾ÂÖÏØÂÂÑÓ¾ÙÆÓÂÊÂ¿®ÓÏuÂÅÊ®ÇÏÑÕÎØÉρεσιών της εταιρείας σας. Ο στόχος: απλοποίηση των
διοικητικών διαδικασιών και του κυκλώματος πληÑÏÇÏÑÊÐÎÆÎ¼×ÆÓÆ®uÆÒÉÊÆÑÂÑ×ÊÌ½ÆËÏØÒ¾ÂÒÓÂ
μέλη της ομάδας αυτής. Από τις πρώτες κιόλας συναντήσεις, η σειρά των θεμάτων προς συζήτηση δεν
τηρείται. Κάποιοι μονοπωλούν τη συζήτηση, άλλοι
κάνουν «πηγαδάκια» μεταξύ τους που δεν έχουν να
Ì®ÎÏØÎuÆÓÏÔ¼uÂÏØÒØÙÉÓÆ¾ÓÂÊ¶ÎÂÖÇ¾ÍÏÖÒÂÖ
επισημαίνει ότι: «κάποιοι θα ήθελαν αυτή η διαδιÌÂÒ¾ÂÎÂuÉÎÆÇÂÑuÏÒÓÆ¾ÓÆÍÊÌ®k°ÑÈÂÎÐÎÆÓÆÒ½μερα την τρίτη συνάντηση. Τι κάνετε;
Α. Ζητάτε από τους συμμετέχοντες τη δική τους άποψη σχετικά με την εξέλιξη της κατάστασης, με στόχο
να καταστρώσετε μαζί τους ένα νέο σχέδιο εργασίας.
Β. Ξεκινάτε τη συζήτηση αριθμώντας τους στόχους
ÓÏØÒ×ÆÅ¾ÏØÌÂÊÓÂeÇÓÕ×®ku¼×ÑÊÓÐÑÂÂÏÓÆÍ¼σματα των συναντήσεων. Εξηγείτε πως θα πρέπει
να εκτελούνται οι διαδικασίες από δω και πέρα. Υποκινείτε τις αντιδράσεις των συμμετεχόντων και απαντάτε στις απορίες τους για να καταστρώσετε ένα νέο
σχέδιο εργασίας.
Γ. Ανακοινώνετε την κατάσταση παραθέτοντας ξεκάθαρα το πρόβλημα, έπειτα καθορίζετε τους στόχους της ομάδας και τις μεθόδους εργασίας. Επιβεβαιώνετε ότι όλοι τα έχουν κατανοήσει αρκετά και τα
αποδέχονται. Απαντάτε σε πιθανές απορίες και επανέρχεστε όντας προσεκτικός στο σεβασμό των ωραρίων και των θεμάτων της συνάντησης.
Δ.²ÏÎÂÂÎÂÇ¼ÑÆÓÆÂØÓ¿ÏØÒØuÃÂ¾ÎÆÊÕÖÑ¿ÃÍÉμα θα του δώσει μέγιστη σπουδαιότητα. ΠραγματοÏÊÆ¾ÓÆÍÏÊ¿ÎÓÉÓÑ¾ÓÉÒØÎ®ÎÓÉÒÉÒÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎ
κανονική ροή των θεμάτων της ημέρας, αλλά δώστε να γίνει αντιληπτό ότι περιμένετε και πραγματικά
αποτελέσματα από τη σημερινή συνάντηση.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

6η περίπτωση: Ένας νέος συνεργάτης
Είναι 25 χρονών και έχει έρθει στην επιχείρησή σας εδώ και 3 μήνες, μετά από 2 χρόνια εργασίας σε μια άλλη επιχείÑÉÒÉ¶×ÆÊÏÍÍ®ÂÌ¿uÂÎÂu®ÔÆÊ ÆÆÊÅ½ÉÇÁÒÉÓÉÖÅÏØÍÆÊ®ÖÆ¾ÎÂÊÏÍÁÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½Â¿ÂØÓ½ÏØÆ¾×ÆÒØÎÉÔ¾ÒÆÊ
να κάνει, καθώς και να προσαρμοστεί με τους συνεργάτες του με τους οποίους οι σχέσεις δεν είναι προς το παρόν ικανοποιητικές. Στην πραγματικότητα δεν παίρνει αρκετές πρωτοβουλίες, του λείπει η αυτοπεποίθηση, αλλά εσείς παρόλα αυτά είστε πεπεισμένος ότι έχει δυνατότητες. Τι κάνετε;
Α. Του εμπιστεύεστε δύσκολες για αυτόν εργασίες για να του δώσετε την ευκαιρία να αναδείξει τις ικανότητές του, ώστε
ÎÂÓÊÖÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÏØÎÏÊÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÓÏØ¢ÏÇÆÁÈÆÓÆÎÂÆ¾ÒÓÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÑ¿Î¿ÓÂÎÓÊÖÆÌÓÆÍÆ¾ÈÊÂÎÂuÉÎÓÏÎÆÉÑÆ®ÙÆÓÆ
Β. ²ÏÎÃ®ÙÆÓÆÎÂÒØuuÆÓ¼×ÆÊÒÓÊÖÂÏÇ®ÒÆÊÖÏØÓÏÎÂÇÏÑÏÁÎÌÂÊÇÑÏÎÓ¾ÙÆÓÆÎÂÆ¾ÎÂÊÂÑ¿ÎÒÓÊÖÒØÎÂÎÓ½ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ¿ÏØÂÎÓÂÍÍ®ÒÒÏÎÓÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖuÆÓÉÎÏu®ÅÂÒÂÖ²ÏØÆuÊÒÓÆÁÆÒÓÆÒÓÂÅÊÂÌ®ÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÆÎÔÂÑÑÁÎÆÓÆÓÉÎÆÌ¿ÎÉÒ½ÓÏØÖ¢ÇÊÆÑÐÎÆÓÆ×Ñ¿ÎÏÒÓÏÎÂÓÏØÆËÉÈ½ÒÆÓÆÓÂÌÂ¾ÑÊÂÒÉuÆ¾ÂÓÉÖÅÏØÍÆÊ®Ö
Γ. ¨ÂÓÂÒÓÑÐÎÆÓÆuÂÙ¾ÓÏØ¼ÎÂÍ®ÎÏÆÑÈÂÒ¾ÂÖÏØÓÏØÅ¾ÎÆÊÒÓÂÅÊÂÌ®ÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÇÑÏÎÓ¾ÙÆÓÆÈÊÂÓÉ
συμμετοχή του σε πολλά εκπαιδευτικά σεμινάρια.
Δ. Επισημαίνετε μαζί του τις προσδοκίες του, τα κίνητρα και τους στόχους του. Λαμβάνοντας αυτά υπόψη, καταστρώνετε από κοινού ένα σχέδιο εξέλιξής του σε πέντε χρόνια.

7η περίπτωση: Η επιρροή του κλίματος;
Τα εξαιρετικά αποτελέσματα του κυρίου Μ., του καλύτερου εμπορικού διευθυντή σας, σας επιτρέπουν να του
εμπιστευθείτε την ευθύνη μίας ομάδας που δραστηριοποιείται στο εξωτερικό. Αλλά εδώ και κάποιες εβδομάδες, οι πωλήσεις έχουν πέσει. Συμβαίνει το ίδιο και με
δύο άλλες εμπορικές διευθύνσεις, αλλά η πτώση στην
περιοχή του κυρίου Μ. είναι η πιο μεγάλη. Έχετε ακούÒÆÊÌÂÊÇ½uÆÖÈÊÂÅÊ×¿ÎÏÊÂÒÓÉÎÏu®ÅÂÓÏØ²ÊÌ®ÎÆÓÆ
Α. Γνωρίζετε ότι ο κύριος Μ. έχει ενημερωθεί για τα στατιστικά των πωλήσεων όλων των εμπορικών διευθύνσεων. Περιμένετε να επικοινωνήσει μαζί σας για να σας εξηγήσει πως έχει η κατάσταση στον τομέα του και τις ενέργειες που πρέπει να κάνει για να τη βελτιώσει.
Β. Καλείτε σε συνάντηση όλες τις εμπορικές διευθύνσεις, παρουσιάζετε τα αποτελέσματα και ζητάτε από τα
τμήματα όπου οι επιδόσεις είναι πεσμένες να καταστρώσουν ένα σχέδιο δράσης για να βελτιωθούν το συντομότερο οι πωλήσεις.
Γ. Ανακοινώνετε στον κύριο Μ. ότι τα αποτελέσματα του
είναι υποδεέστερα των προσδοκιών σας σε μια κατ’ ιδία
συνάντηση, για να εξετάσετε από κοινού την κατάσταση
ÌÂÊÎÂÔ¼ÒÆÓÆÒÆÆÇÂÑuÏÈ½¼ÎÂÒ×¼ÅÊÏÅÑ®ÒÉÖ
Δ.²ÉÍÆÇÕÎÆ¾ÓÆÒÓÏÎÌÁÑÊÏ©ÈÊÂÎÂÓÏØÂÎÂÌÏÊÎÐÒÆÓÆ
προσωπικά την πτώση των πωλήσεών του σε σχέση με
ÓÏØÖ®ÍÍÏØÖÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÓÏØ¤ÊÒÉuÂ¾ÎÆÓÆÓÉÒÉuÂντικότητα της ανάκτησης των ποσοστών των πωλήσεων
και της επίτευξης των στόχων. Του ζητάτε να σας εκθέσει εντός μιας εβδομάδας, το σχέδιο δράσης του για την
επίτευξη του στόχου.
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8η περίπτωση: Μία κρίση
¤ÅÐÌÂÊ¼ÎÂ×Ñ¿ÎÏ u¾ÂÇÏÑ®ÓÏu½ÎÂ ÒØuuÆÓ¼×Æτε σε έναν κύκλο ποιότητας εργασίας. Είστε προσωÊÌ¿ÖÇ¾ÍÏÖuÆÓÏÎÒØÎÓÏÎÊÒÓ½ÓÉÖÏu®ÅÂÖÂØÓ½Ö É
ÏÏ¾ÂÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÏÍÁÌÂÍ® ¼×ÆÊÌÂÍ½Ç½uÉÌÂÊ¼×ÆÊ
σε σύντομο διάστημα αποδώσει πολύ θετικά αποτελέσματα. Παρόλα αυτά, στις τελευταίες συνεδρίες
παρουσιάζεται μια σχετική χαλαρότητα και κάποιες
ÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÒÓÊÖÒ×¼ÒÆÊÖÓÕÎÂÓ¿uÕÎ°Ç¾ÍÏÖ
ÒÂÖ ÒÂÖÆÌÇÑ®ÙÆÊÓÊÖÂuÇÊÃÏÍ¾ÆÖÓÏØ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®
τη συνέχιση αυτής της διαδικασίας.
Τι κάνετε;
Α. Τον συμβουλεύετε να μην επέμβει άμεσα. Μέσα
σε ένα χρόνο η ομάδα έχει αντιμετωπίσει και άλλες
δυσκολίες τις οποίες και ξεπέρασε.
Β. Τον συμβουλεύετε να επαναπροσδιορίσει τους
στόχους της ομάδας και να επιβεβαιώσει ότι οι μέθοδοι λειτουργίας είναι καλά κατανοητοί από όλους.
Γ. Για να παρακινήσετε όλα τα μέλη της ομάδας, επιμένετε στην ανάγκη να δοθούν αποτελέσματα άλλων
παρόμοιων ομάδων εργασίας και να δημοσιεύσετε
ÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÒÓÉÎÆÇÉuÆÑ¾ÅÂÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ
Δ. Τον συμβουλεύετε να θέσει ξεκάθαρα το πρόβλημα στη συνάντηση και να εξετάσει την ανάγκη επαναπροσδιορισμού των στόχων και αλλαγή των μεθόδων, διαλύοντας προσωρινά την ομάδα.

www.onlime.gr
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Ανάλυση: Coach ή Ram

Κυκλώστε τις απαντήσεις που επιλέξατε σε κάθε
u¾ÂÂ¿ÓÊÖÑÏÉÈÏÁuÆÎÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ²ÏÈÆÎÊÌ¿ÒÁÎÏÍÏ © © © © ÓÕÎÆÊÍÏÈÐÎÒÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊ
Στυλ
Περιπτώσεις

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

1η

Δ

Β

Α

Γ

2η

Β

Γ

Α

Δ

3η

Α

Δ

Γ

Β

4η

Β

Α

Γ

Δ

5η

Γ

Β

Α

Δ

É

Γ

Β

Δ

Α

7η

Δ

Β

Γ

Α

É

Β

Γ

Δ

Α

Το σύνολό σας σε
κάθε στύλ
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Μ3

Μ4

o

Μεταφέρετε τα σύνολα στα κουτιά του κάτωθι πίνακα για να δείτε το στυλ που κυριαρχεί σε σας
Μ3: Ισχυρή κατεύθυνση στις
σχέσεις με τους ανθρώπους
και ασθενής κατεύθυνση στο
έργο

Μ2: Ισχυρή κατεύθυνση στο
έργο και ισχυρή κατεύθυνση
στις σχέσεις με τους ανθρώπους

Μ4: Ασθενής κατεύθυνση
στο έργο και ασθενής
κατεύθυνση στις σχέσεις με
τους ανθρώπους

Μ1: Ισχυρή κατεύθυνση στο
έργο και ασθενής κατεύθυνση
στις σχέσεις με τους ανθρώπους

p

Αξιολόγηση
Να λοιπόν οι 4 κυρίαρχες γραμμές που καθορίζουν τα διάÇÏÑÂÒÓØÍÅÊÏ¾ÌÉÒÉÖ Â¿ÓÏ©¼ÕÖÓÏ© ©ÏÑÆ¾ÓÆÎÂ
έχετε περισσότερο ή λιγότερο κάποιο στυλ ή συχνά ένα
uÆ¾ÈuÂÂ¿ÅÁÏÒÓØÍ°ÒØÎÅØÂÒu¿Ö©©ÌØÑÊÂÑ×Æ¾
ÒØ×Î¿ÓÆÑÂÌÂÊÂÇÏÑ®u®ÎÂÓÙÆÑÖÏØÆÎÅ¾ÅÏØÎÏÍÁÒÓÊÖ
Ò×¼ÒÆÊÖuÆÓÏØÖÂÎÔÑÐÏØÖ ÏØÓÏØÖÂÑ¼ÒÆÊÎÂÆÌÇÑ®ζονται και να ενθαρρύνουν και τους άλλους να το κάνουν.
Γνωρίζουν επίσης να ακούνε. Το αδύνατό τους σημείο
είναι η επέμβασή τους σε θέματα οργάνωσης ή η ικαÎ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖÎÂÇ½ÎÏØÎÓÏØÖ®ÍÍÏØÖÎÂÌ®ÎÏØÎÓÉ
δουλειά τους χωρίς να επεμβαίνουν κάθε λίγο
και λιγάκι.
ºÕÖÌÂÊÎÂ¼×ÆÊ ÓÏÊÅÂÎÊÌ¿ÒÓÊÍÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂ
uÆ¾ÈuÂ©©©©©Æ®ÍÍÂÍ¿ÈÊÂÉ
απουσία ενός κυρίαρχου στυλ, γιατί στον
μάνατζερ πρέπει να υπάρχει η ικανότητα
ÎÂÆÍ¾ÒÒÆÓÂÊuÆÅÊ®ÇÏÑÂÒÓØÍÂÎ®ÍÏÈÂuÆ
ÓÉÎÆÑ¾ÒÓÂÒÉ¢ØÓ¿ÑÏÛÏÔ¼ÓÆÊÎÂÆÇÂÑu¿ÒÏØμε το πλέον κατάλληλο στυλ, προσαρμοσμένο σε κάθε κατάσταση που παρουσιάζεται.
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ΤΑ 4 ΣΤΥΛ ΤΟΥ MANAGEMENT
Α. Ο «διευθυντής ορχήστρας»
Το κυρίαρχο στυλ σας είναι το Μ1. Είναι ένα στυλ διοίκησης καθοδηγητικό που επιτρέπει να δομήσετε μια καλή
ÏÑÈ®ÎÕÒÉÆÑÈÂÒ¾ÂÖ¾ÎÆÓÆÒÂÇÆ¾ÖÏÅÉÈ¾ÆÖÌÂÊÆÍ¼È×ÆÓÆ
από κοντά πώς εκτελούνται οι εργασίες. Είναι ένα στυλ
πολύ αποτελεσματικό για περιπτώσεις κρίσεων, επείγουσες καταστάσεις ή περιόδους αλλαγών στρατηγικής.
Το μειονέκτημά του; Προκαλεί συχνά θυμό στους συνεργάτες και υπάρχει κίνδυνος να μην είναι κινητοποιημέÎÏÊ½ÎÂÅÊÂÇÏÑÏÁÎÎÕÑ¾ÙÆÓÆÓÉÎÊÒÓÏÑ¾ÂuÆeÓÏÎÍÁÌÏ
και τα πρόβατα…»!

Β. Ο εκπαιδευτής, ανοικτός στο να ακούει
τους άλλους
Το κυρίαρχο στυλ σας είναι το Μ2. Είναι ένα στυλ διοίκηÒÉÖÏØÔ¼ÍÆÊÎÂÅÊÅ®ËÆÊ ÎÂÆËÉÈ½ÒÆÊÌÂÊÎÂÆ¾ÒÆÊºÕÖ
και ο μάνατζερ Μ1, διοικείτε και ελέγχετε από κοντά, εξηÈÆ¾ÓÆÂÎÂÍØÓÊÌ®ÓÏØÖÒÓ¿×ÏØÖÌÂÊÓÊÖÂÏÇ®ÒÆÊÖÒÂÖ Æ¾στε ανοικτός σε προτάσεις και ενθαρρύνετε την πρόοδο.
Έχετε ισχυρή κατεύθυνση στις σχέσεις με τους ανθρώπους,
διοικείτε και κινητοποιείτε τα άτομα, τους ακούτε και χειρίζεστε τις αντιρρήσεις τους. Αυτό το στυλ είναι κατάλληλο
για να ενθαρρύνει την ομάδα κυρίως σε νέες υπηρεσίες ή
ÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎ¿ÖÎ¼ÏØÓÏu¼ÂÒÓÏÇÂÑuÂκείο. Τα μειονεκτήματα του; Πολύ χρόνος για
εξηγήσεις, που μπερδεύει τον ρόλο του μάναÓÙÆÑuÆÂØÓ¿ÎÓÏØÆÌÂÊÅÆØÓ½´ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÂÑÌÆÓ¼ÖÇÏρές να λέμε απλά: «πρέπει να γίνει έτσι και αυτό είναι!»

Γ. Ο coach
Το κυρίαρχο στυλ σας είναι το Μ3.Σας αρέσει η συμμετοχή μαζί με τους άλλους, έχετε ισχυρή κατεύθυνση στις
σχέσεις με τους ανθρώπους και με αυτό τον τρόπο τους
παρακινείτε για την εργασία. Έτσι βάζετε όλους τους συνεργάτες σας μαζί με τον εαυτό σας σε ένα πνεύμα ομαÅÊÌ½ÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖÌÂÊÂ¾ÙÆÓÆÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØDPBDI ÑÏÏÎÉÓ½ Ñ®ÈuÂÓÏÏÏ¾ÏÒÂÖÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÓÆ
¼ÎÂÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ¿ÏØÏÌÂÔ¼ÎÂÖuÏÑÆ¾ÎÂÆÌÇÑÂÒÓÆ¾
Ενθαρρύνετε αυτούς που προσπαθούν και συμμετέχετε
ÒÓÉÎÆ¾ÍØÒÉÑÏÃÍÉu®ÓÕÎÌÂÊÒÓÉÍ½ÄÉÂÏÇ®ÒÆÕÎ
Αυτό το στυλ είναι αποτελεσματικό για δύσκολες εργασίες που χρειάζεται έντονη προσπάθεια από αυτόνομους
¿uÕÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖ¢ÍÍ®ÑÏÒÏ×½°ÊÁÇÂÍÏÊÔÂ¼ÑÔÏØÎ
από τη δική σας δυσκολία να τα παρακολουθήσετε όλα.

Δ. Ο Rambo του management
Το κυρίαρχο στυλ σας είναι το Μ4 και δίνετε αρμοδιότητες και υπευθυνότητες. Γνωρίζετε πώς να κάνετε υπεύÔØÎÏØÖÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖ ÂÎ®ÍØÒÉÌÂÊÓÆÌuÉÑÊÕu¼ÎÉÂ¿ÇÂÒÉ ÌÂÊÓÏØÖÅ¾ÎÆÓÆÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÂ¾ÑÎÏØÎ
πρωτοβουλίες και στη συνέχεια τους αξιολογείτε. Σε περίπτωση όμως λάθους, προσοχή να μη ρίχνετε όλη την
ευθύνη στους άλλους!
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ς
Το στυλ της διοίκησης σα

είναι αποτελεσματικό;

¨ØÌÍÐÒÓÆ®ÍÊÓÊÖÂÂÎÓ½ÒÆÊÖÏØÆÊÍ¼ËÂÓÆÒÆÌ®ÔÆu¾ÂÂ¿ÓÊÖÑÏÉÈÏÁμενες περιπτώσεις στον πίνακα που ακολουθεί.
Προσοχή: οι στήλες δεν είναι οι ίδιες με τον προηγούμενο παρόμοιο πίνακα.
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΟΥ ΣΤΥΛ ΣΑΣ
Κολόνα

1

2

3

4

Πολύ
αποτελεσματικό

Αποτελεσματικό

Αναποτελεσματικό

Πολύ αναποτελεσματικό

Μ1

Μ2

Μ3

Μ4

1η

Δ

Β

Α

Γ

2η

Γ

Α

Δ

Β

3η

Γ

Β

Δ

Α

4η

Δ

Γ

Α

Β

5η

Γ

Β

Α

Δ

É

Β

Δ

Γ

Α

7η

Γ

Α

Β

Δ

É

Α

Δ

Γ

Β

Χ(+4)

Χ(+2)

Χ(-2)

Χ(-4)

Στυλ
Περιπτώσεις

Σύνολο 1*
Συντελεστής
πολλαπλασιασμού
Σύνολο 2
1+2+3+4
* μετράται σε πόντους, ανάλογα με τον αριθμό των γραμμάτων που κυκλώσατε σε κάθε κολόνα. Πχ: κολόνα 1: Γ,Γ,Β,Α=4 πόντοι. Αυτός
ο αριθμός 4 θα πολλαπλασιαστεί με τον συντελεστή +4. Στις κολόνες 3 και 4 ο συντελεστής πολλαπλασιασμού έχει αρνητικό πρόσημο.
Το Σύνολο 2 έχει να κάνει με την παρακάτω πυραμίδα αποτελεσματικότητας του στυλ σας

Η αποτελεσματικότητα του στυλ σας

2.


Manager "προσαρμοστικός"
πολύ αποτελεσματικός



Manager "προσαρμοστικός"
αποτελεσματικός



0



Manager "μη προσαρμοστικός"
Κίνδυνος μειωμένης
αποτελεσματικότητας

-24
-32
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Η αυτονομία της ομάδας σας
Ικανότητα και προσωπική δέσμευση
Ο προσδιορισμός του επιπέδου της αυτονομίας των υπαλλήλων
σας, είναι ένα ουσιαστικό βήμα για κάθε μάνατζερ. Είναι ένα καίριο σημείο όπου μπορεί πραγματικά να εκτιμηθεί σε ποιά έκταση
το στυλ διοίκησης σας θα πρέπει να είναι περισσότερο ή λιγότεÑÏÆÊÌÆÎÓÑÕu¼ÎÏÒÓÏÌÂÔ½ÌÏÎ ÒÓÉÎÆÑÈÂÒ¾ÂÅÉÍÂÅ½ÌÂÊ½ÒÓÉ
σχέση με τους υπαλλήλους. Η βασική αρχή είναι ακόμα πιο απλή
και στηρίζεται στο ότι η επαγγελματική αυτονομία είναι ένας συνδυασμός ικανοτήτων και κινήτρων. Η ικανότητα ενός συνεργάτη βασίζεται στη γνώση της εργασίας, στη γνώση του τρόπου που
εκτελείται η εργασία, στην τεχνογνωσία δηλαδή, καθώς και στην
εμπειρία του, ενώ η προσωπική του δέσμευση εξαρτάται από τα
κίνητρα και την αυτοπεποίθηση του. Για να είναι πραγματικά αυτόνομος, η εμπιστοσύνη στον εαυτό του θα πρέπει να ξεπερνά την
ÂuÇÊÒÃ½ÓÉÒÉ¶ÓÒÊ ÅÁÏÌÑÊÓ½ÑÊÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊØ¿ψη: το «μπορώ να κάνω « και «θέλω να κάνω».
Τα δύο διαγράμματα που ακολουθούν θα σας επιτρέψουν να έχετε
μια συνολική εικόνα της αυτονομίας των συνεργατών σας.
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Ικανότητα
Γνωρίζω

Γνωρίζω να κάνω

Προσωπική Δέσμευση
Κινητοποίηση

Εμπιστοσύνη
στον εαυτό μου

Μπορώ
να κάνω
Θέλω
να κάνω

nΑυτονομία πολύ χαμηλή

Ο υπάλληλός σας γνωρίζει να κάνει λίγα πράγματα και δεν θέÍÆÊÎÂu®ÔÆÊÎÂÌ®ÎÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂ¢ØÓ¿ÓÏÑÏÇ¾ÍÆ¾ÎÂÊÓÏÊÏ
δύσκολο να διαχειριστεί κανείς, διότι υπάρχουν ελάχιστα ή καθόλου περιθώρια για την επίτευξη προόδου. Το ιδανικό είναι,
ÂÎÔ¼ÍÆÓÆÇØÒÊÌ®ÎÂÓÏÎÌÑÂÓ½ÒÆÓÆ ÎÂÓÏØÂÎÂÔ¼ÒÆÓÆÂÍ¼Ö
εργασίες μάλλον επαναλαμβανόμενες, και να είστε μαζί του
ευέλικτος παρά αυστηρός.

Πώς θα τον αναγνωρίστε

i¼ÑÆÊÃÂÒÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÓÉÖÅÏØÍÆÊ®Ö ÂÍÍ®ÅÆÎÌÂÓÂÍÂÃÂ¾ÎÆÊ®ÎÓÂÓÏØÖÒØÒ×ÆÓÊÒuÏÁÖuÆÓÂËÁÓÕÎÅÊÂÇ¿ÑÕÎÓØχών του έργου του.
i¼ÑÆÊÕÖÎÂÆÇÂÑu¿ÙÆÊÂØÒÓÉÑ®ÓÊÖÏÅÉÈ¾ÆÖÌÂÊÓÊÖÌÂÓÆØθυντήριες γραμμές που του δίνονται, αλλά κάνει λάθη όταν η
ÆÑÈÂÒ¾ÂÆ¾ÎÂÊÌ®ÕÖÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½Â¿ÓÂÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÂ
iÆÎuÏÑÆ¾ÎÂÆÎÓÏ¾ÒÆÊÓÏÆ¾ÆÅÏÓÕÎÅØÒÌÏÍÊÐÎÏØÂÎÓÊμετωπίζει. Τα παρατάει εύκολα, δεν ενημερώνει και συνεχίζει
σαν το πρόβλημα να μην υπάρχει.
i¤¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂÓÏØÆ¾ÓÆÓÊÎÂÌ®ÎÆÊÌÂÊÕÖ¨®ÎÆÊ¿ ÓÊ
του λέτε, αλλά με μια έλλειψη εμπιστοσύνης στον εαυτό του
ÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÎÂÅÆ¾×ÎÆÊuÆÈ®ÍÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎ
iÆÎÌÂÓÂÍÂÃÂ¾ÎÆÊÓÊÌ®ÎÆÊÌÂÊÈÊÂÓ¾ÓÏÌ®ÎÆÊÊÂØÓ¿Î ÉÌÂτανόηση δεν είναι μέρος της δουλειάς του, ή είναι υπερβολικά πολύπλοκη γι’ αυτόν.

Πως να τον κινητοποιήστε

iÉuÊÏØÑÈÆ¾ÒÓÆ¼ÎÂÆØ×®ÑÊÒÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ÅÏuÉμένο, σταθερό και προβλέψιμο.
i©ÉÅÆ¾×ÎÆÓÆ®È×ÏÖ½ØÆÑÃÏÍÊÌ½ÌÏÁÑÂÒÉ¤ËÏÊÌÏÎÏu½ÒÓÆ
ενέργεια για τη ζωή έξω από την εργασία.
iÉuÊÏØÑÈÆ¾ÒÓÆ¼ÎÂÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ¿ÏØÏÊÌÂÎ¿ÎÆÖÆ¾ÎÂÊÒÂÇÆ¾ÖÌÂÊÂÎÂÍØÓÊÌ®ÌÂÔÏÑÊÒu¼ÎÏÊ

Πως να τον κάνετε να βελτιωθεί

i¼ÒÓÆÒÓ¿×ÏØÖÌÂÊÒÂÇÆ¾ÖÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÆÖ ÅÊÆÑÈÂÒ¾ÆÖÌÂÊ
καθήκοντα που δεν αλλάζουν πολύ συχνά.
i£ÏÉÔ½ÒÓÆÓÏÎÎÂÏÑÈÂÎÕÔÆ¾ÌÂÊÎÂÓÏÎÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÆÂÌ¿uÉ
και για τις μικρές αλλαγές στον τρόπο δουλειάς του.
i©ÆÊÐÒÓÆÓÊÖÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÆÖÓÏØÒÓÏu¼ÈÊÒÓÏÌÂÊÆÎÔÂÑÑÁÎÆÓÆ
τον να σας ενημερώνει συστηματικά σε περίπτωση δυσκολιών.
i¯ÂÆ¾ÒÓÆÑÏÒÆÌÓÊÌÏ¾ÈÊÂÊÔÂÎ®ÒØuÓÐuÂÓÂÒÓÑÆÖ
iÊÂÓÉÑÆ¾ÒÓÆ¼ÎÂÍÂ¾ÒÊÏÆØ×®ÑÊÒÓÏØÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏÖÌÂÓ®ÓÉÎ
ÆÑÈÂÒ¾Â×ÕÑ¾ÖÇÕÎ¼ÖÌÂÊÆÌÎÆØÑÊÒuÏÁÖ
i©ÉÎÓÏÎÅÊÂÌ¿ÓÆÓÆÂÑÏÒÅ¿ÌÉÓÂÌÂÊuÆÂØÒÓÉÑ¿ÁÇÏÖ ÂÍÍ®
επίσης να είστε ακλόνητος και σταθερός στον τρόπο που θέλετε να εκτελούνται οι εργασίες.
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oΧαμηλή αυτονομία
Ο συνεργάτης σας γνωρίζει να κάνει λίγα, αλλά θέλει να
μάθει να κάνει περισσότερα. Ακόμα καλύτερα. Θα είναι σε
Ô¼ÒÉÎÂÑÏ×ÕÑ½ÒÆÊÒÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÌÂÊÎÂÆÕÇÆÍÉÔÆ¾
από όλα όσα μπορούμε να τον διδάξουμε.

Πως να τον αναγνωρίστε

i©ÏÑÆ¾ÎÂÌ®ÎÆÊ¿ÍÆÖÓÊÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓ¼ÖÓÏØ ÂÍÍ®uÆÍ¾ÈÉ
βοήθεια όταν τα πράγματα είναι περίπλοκα.
i©ÂÔÂ¾ÎÆÊÈÑ½ÈÏÑÂÌÂÊÌÂÓÂÎÏÆ¾ÓÏØÖÒØÒ×ÆÓÊÒuÏÁÖuÆÓÂËÁÓÕÎÑÂÈu®ÓÕÎ¨®ÎÆÊÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÌÂÊÆÎÅÊÂÇ¼ÑÆÓÂÊÈÊÂ
το πως και το γιατί.
i¤¾ÎÂÊÊÌÂÎ¿ÖÎÂÂÎÂÍ®ÃÆÊÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÆÖ ÂÍÍ®Ì®ÎÆÊÍ®ÔÉ
uÆÑÊÌ¼ÖÇÏÑ¼ÖÍ¿ÈÕÓÉÖ¼ÍÍÆÊÄÉÖÆuÆÊÑ¾ÂÖ
iÆ¾×ÎÆÊÌÂÍ½Ô¼ÍÉÒÉ ÂÍÍ®ÅÊÒÓ®ÙÆÊÆÎÐÊÏÎÓÕÎÆØÔØνών, γιατί δεν αισθάνεται εμπιστοσύνη στον εαυτό του αν
ÔÂÓÂÌÂÓÂÇ¼ÑÆÊ
i´ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÃÏ½ÔÆÊÂ ÆÎÔ®ÑÑØÎÒÉÌÂÊÂÎÂÈÎÐÑÊÒÉ¤ÌÆ¾ÎÏÖ
περιμένει πολλά από τον διευθυντή του και από τους άλλους.
i¼ÑÆÊÎÂeÆÎÆÑÈÏÏÊÆ¾kÓÊÖÈÎÐÒÆÊÖÓÏØÂ¿ÑÏÉÈÏÁuÆÎÆÖÆuÆÊÑ¾ÆÖ ÌÂÊÎÂÓÊÖÆÇÂÑu¿ÙÆÊ¿ÓÂÎÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÆ¾ÎÂÊ
Ì®ÕÖÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½Â¿¿ÓÊÒØÎ½ÔÕÖÒØÎÂÎÓ®

Πως να τον κινητοποιήστε

i©ÆÓÏÎÂÏÌÓ½ÒÆÊuÊÂÒÂÇ½ÈÎÐÒÉÈÊÂÓÉÎÂÏÒÓÏÍ½ ÓÏØÖ
στόχους και τις αξίες της επιχείρησης.
i©ÆÓÏÎÂÆ¾ÎÂÊu¼ÑÏÖuÊÂÖÏu®ÅÂÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ¿ÏØÏÊÒ×¼σεις είναι θερμές και ανθρώπινες.
i©ÆÓÏÎÂÆ¾ÎÂÊÊÌÂÎ¿ÖÎÂÒØÎÂÎÂÒÓÑ¼ÇÆÓÂÊÌÂÊÎÂÂÎÓÂÍÍ®σει απόψεις με ανθρώπους που έχουν πραγματική εμπειÑ¾ÂÌÂÊÎÂÆ¾ÎÂÊÆÑ½ÇÂÎÏÖÏØÆ¾ÎÂÊu¼ÍÏÖuÊÂÖÂÎÂÈÎÕρισμένης και επιτυχημένης επιχείρησης.
i©ÆÓÏÎÂ¼×ÆÊÓÉÎÂ¾ÒÔÉÒÉÓÉÖÆË¼ÍÊËÉÖÌÂÊuÆÓÏÎÂuÂθαίνει νέα πράγματα.

Πως να τον κάνετε να εξελιχθεί

i¤ËÉÈÆ¾ÒÓÆÓÂÍ®ÎÂ ÓÊÖÂË¾ÆÖ ÓÉÔ¼ÒÉÏØÌÂÓ¼×ÆÊÉÆÓÂÊρεία στην αγορά. Βεβαιωθείτε ότι έχει βρει τη θέση του μέσα
σε αυτήν και είναι ενσωματωμένος σε αυτήν.
i¯ÂÓÏØÂÑ¼×ÆÓÆÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÈÊÂÆÂÇ½uÆÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿Æριβάλλον της εταιρείας για να συμπληρώσει τις ικανότητες
και τις γνώσεις του για το περιβάλλον στο οποίο εργάζεται.
i¢ÎÂÈÎÕÑ¾ÒÓÆÓÊÖÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÆÖÌÂÊÓÊÖÆÊÓØ×¾ÆÖÓÏØ£Æβαιωθείτε ότι ο ίδιος γνωρίζει τι αναμένετε απ’ αυτόν.
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Τα τέσσερα επίπεδα της αυτονομίας
Γνωρίζω να κάνω

Θέλω να κάνω

Αυτονομία

Γνωρίζω να κάνω πολύ καλά

Θέλω να κάνω

Αυτονομία 4, Α4

Γνωρίζω να κάνω

Θέλω να κάνω με ορισμένες
ÑÏÛÏÔ¼ÒÆÊÖ

Αυτονομία 3, Α3

Δεν γνωρίζω να κάνω καλά

Θέλω να μάθω να κάνω
περισσότερα

Αυτονομία 2, Α2

ÆÎÈÎÕÑ¾ÙÕÎÂÌ®ÎÕ ½Í¾ÈÏ

Δεν θέλω να μάθω να κάνω
περισσότερα

Αυτονομία 1, Α1

pΑυτονομία μέτρια
Ο συνεργάτης σας γνωρίζει να κάνει, αλλά θέλει να κάνει με οριÒu¼ÎÆÖÑÏÛÏÔ¼ÒÆÊÖ¢ØÓ½Æ¾ÎÂÊuÊÂÆÑ¾ÓÕÒÉÌ®ÕÖÊÅÊÂ¾τερη. Για τον ίδιο, η συλλογική εταιρική συνείδηση δεν υπάρχει
ή είναι μειωμένη. Υπάρχει έλλειψη της αίσθησης ότι είναι μέλος
μιας ομάδας που δουλεύει για ένα κοινό στόχο.

Πως να τον αναγνωρίστε

iÆÒ¿ÙÆÊÒÓÊÖÓÆ×ÎÊÌ¼ÖÏØÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÉÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂ Æ¾ÎÂÊÒÆÔ¼ÒÉÎÂÂÎÂÍÁÒÆÊÌÂÊÎÂÒØÎÔ¼ÒÆÊÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ
i¶×ÆÊuÊÂu®ÍÍÏÎÓÆ×ÎÊÌ½ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÓÉÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓ®ÖÓÏØ
και δεν συνειδητοποιεί πάντα ότι λειτουργεί σαν μέλος μιας
ομάδας.
i²ÏØÂÑ¼ÒÆÊÉÅÏØÍÆÊ®ÏØ¼×ÆÊÈ¾ÎÆÊuÆÓÆÍÆÊ¿ÓÉÓÂ Æ¾ÎÂÊÒ×Ïλαστικός σχεδόν τελειομανής.
iÆÎÆÎÉuÆÑÐÎÆÊÒ×ÆÅ¿ÎÌÂÔ¿ÍÏØÓÏØÖ®ÍÍÏØÖÈÊÂÓÊÖÆÎ¼Ñγειες του. Υπάρχει λίγη επικοινωνία με τους άλλους συναδέλÇÏØÖÌÂÊÑÏÓÊu®ÎÂÆÑÈ®ÙÆÓÂÊu¿ÎÏÖÓÏØ ÎÂÆ¾ÎÂÊÂÎÆË®ÑÓÉÓÏÖ
i¤¾ÎÂÊÆÎÆÑÈ¿Ö ÆØÑÉuÂÓÊÌ¿Ö ¼×ÆÊÊÅ¼ÆÖÈÊÂÓÏÕÖÎÂÈ¾ÎÏØÎ
τα πράγματα.
i¤¾ÎÂÊÒÆÔ¼ÒÉÎÂÆÆÎÅÁÒÆÊÒÆÌ®ÓÊÅÊÂÅÊÌÂÒÓÊÌ®ÆÑ¾ÍÏÌÏ
και αποθαρρύνεται εντελώς όταν είναι αντιμέτωπος με δυσκολίες λόγω του περιβάλλοντος ή λόγω κάποιου άλλου προσώπου.

Πως να τον κινητοποιήστε

i¯ÂÓÏØÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÆÓÆÂØÒÓÉÑ®ÂÓÏuÊÌ®ÈÊÂÓÏÓÊÌ®ÎÆÊÌÂÍ®
και κυρίως για τα αποτελέσματά του.
i¯ÂÓÏØÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÆÓÆ¿ÓÊÆÊÓØÈ×®ÎÆÊÒÆÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊ
σε νέες προκλήσεις της δουλειάς.
i¯ÂÓÏØÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÆÓÆ¿ÓÊÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÏÌÂÍÁÓÆÑÏÖÒÆÓÆ×ÎÊÌ¿
επίπεδο διεξαγωγής της εργασίας.
i¯ÂÇÑÏÎÓ¾ÒÆÓÆ¿ÒÏÈ¾ÎÆÓÂÊÎÂÆÑÈ®ÙÆÓÂÊu¿ÎÏÖÓÏØ ÎÂ¼×ÆÊÓÏμείς ατομικών δεξιοτήτων και αρμοδιοτήτων.
i¯ÂÓÏÎÆÎÔÂÑÑÁÎÆÓÂÊÎÂÓÆÍÆÊÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÉÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏØ

Πως να τον κάνετε να εξελιχθεί.

i£®ÍÓÆÓÏØÑÏÌÍ½ÒÆÊÖÌÂÊÅÐÒÓÆÓÏØÓÊÖÂÎ®ÍÏÈÆÖÂÎÓÂuÏÊÃ¼Ö
iÑÏÕÔ½ÒÓÆÓÊÖÂÓÏuÊÌ¼ÖÆÊÓØ×¾ÆÖÓÏØÒÓÉÎØ¿ÍÏÊÉÏu®δα παρουσία του.
i¤ÎÉuÆÑÐÒÓÆÓÏÎ®uÆÒÂÈÊÂÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ
iªÑÏÎÓ¾ÒÓÆÎÂÂÌÏÁÓÆÌÂÊÎÂÍÂuÃ®ÎÆÓÆØ¿ÄÉÒÂÖÓÊÖÂ¿ψεις του.
i¯ÂÓÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÓÆÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÈÊÂÑÏÒÕÊÌ½ÂÎ®ÓØËÉ
Ενισχύστε και ενθαρρύνετε την εμπειρία του και τις γνώσεις του.

Για κάθε ένα από αυτά τα επίπεδα αυτονομίας, παραθέτουμε παρακάτω τα κύÑÊÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÓÉÖÒØuÆÑÊÇÏÑ®Ö
του εργαζομένου, μερικά πιθανά στοι×Æ¾ÂÌÊÎÉÓÏÏ¾ÉÒÉÖ ÈÊÂÎÂÆÇÂÑu¿ÒÏØuÆ½ÎÂÓÏØÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆ ÌÂÊÓÊuÏÑÆ¾
να κάνει για να βελτιωθεί.

qΙσχυρή αυτονομία
Ο υπάλληλός σας και γνωρίζει και θέλει. Αν ψάχνετε για έναν
πραγματικό συνεργάτη-στέλεχος, αυτός μπορεί να εκπληρώσει αυτόν τον ρόλο.

Πως να τον αναγνωρίστε

iÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÓ¼ÍÆÊÂÓÉÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏØ ÂÌ¿uÉÌÂÊÒÆ¼ÎÂ
ασταθές περιβάλλον.
i²ÏÏÔÆÓÆ¾®ÎÓÂÓÏ¼ÑÈÏÓÏØÒÆ¼ÎÂÍÂ¾ÒÊÏÏuÂÅÊÌ½ÖÅÏØλειάς, ξέρει πώς να κάνει ένα βήμα πίσω, ν’ αναλύει επικριτικά τις ενέργειές των άλλων αλλά και εποικοδομητικά.
i¤¾ÎÂÊÒÆÔ¼ÒÉÎÂÌÂÊÎÏÓÏu½ÒÆÊÌÂÊÎÂÂÎÂÓÁËÆÊÓÊÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓ¼ÖÓÏØÒÆÅÊ®ÇÏÑÂÆ¾ÆÅÂ
i¤¾ÎÂÊÒÆÔ¼ÒÉÎÂÂÎÂÍ®ÃÆÊÓÉÎÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÆÎ¿ÖÂÑ×®ÑÊου συνεργάτη.
i¤¾ÎÂÊÒÓÂÔÆÑ®ÌÊÎÉÓÏÏÊÉu¼ÎÏÖÌÂÊË¼ÑÆÊÕÖÎÂuÆÓÂÅ¾δει κίνητρα και στους άλλους.
i²ÏØÂÑ¼ÒÆÊÎÂuÊÍ®ÈÊÂÓÏ¼ÑÈÏÓÏØ Æ¾ÎÂÊÂÎÏÊÌÓ¿ÖÌÂÊÅÊαθέσιμος.

Πως να τον κινητοποιήστε

i©ÆÓÏÎÂÓÏÎÃ®ÙÆÓÆÎÂÒØuuÆÓ¼×ÆÊÒÓÊÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¼Ö
ÂÏÇ®ÒÆÊÖ
i©ÆÓÏÎÂ¼×ÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂ¼×ÆÊÓÉÎÆØÔÁÎÉÈÊÂ¼ÎÂ
έργο ή για άλλους.
i¢ËÊÏÏÊÐÎÓÂÖÓÊÖÈÎÐÒÆÊÖÓÏØÌÂÊÑÏÖÓÏØÖ®ÍÍÏØÖÒØνεργάτες της ομάδας.
i¯ÂÅÆ¾×ÎÆÊÒØÎÆ×ÐÖÑ¿ÏÅÏÒÓÉÎÌÂÓÆÁÔØÎÒÉÓÕÎuÂκροπρόθεσμων στόχων.
i©ÆÓÏÎÂÂÎÂÓÁÒÒÆÊÎ¼ÆÖÊÅ¼ÆÖÌÂÊÎÂÓÊÖÆÇÂÑu¿ÙÆÊ

Πως να τον κάνετε να εξελιχθεί

i¯ÂÓÏÎÑÏÕÔÆ¾ÓÆÎÂÒØuuÆÓ¼×ÆÊ½ÎÂÎÂÍ®ÃÆÊÃÂÒÊÌ®
έργα για την εταιρεία.
i ÌÆÇÓÆ¾ÓÆÂÎuÏÑÆ¾ÎÂÎÂÍ®ÃÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ®QSPKFDUTÓÉÖ
επιχείρησης.
i ÌÆÇÓÆ¾ÓÆÂÎuÏÑÆ¾ÎÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÆÊÓÉÎÆÓÂÊÑ¾ÂÒÆÏÑÊÒu¼ÎÆÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖÆÌÓ¿ÖÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ ×Ò×¼ÒÆÊÖuÆ
ÑÏuÉÔÆØÓ¼Ö uÆÆÍ®ÓÆÖ uÆÆËÕÓÆÑÊÌÏÁÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖl 
i¢ÎÂÔ¼ÒÓÆÓÏØÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾½ÎÂÌÂÔÏÅÉÈÆ¾Î¼ÏØÖÆÑγαζόμενους.
i¢ÎÂÔ¼ÒÓÆÓÏØÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÈÑÂÓ®ÂÑ×Æ¾ÂuÆÓÊÖÒÕστές πρακτικές και τις διαδικασίες, με στόχο τη διάδοση της
γνώσης και της εμπειρογνωμοσύνης του σε όλη την ομάδα.
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Προσδιορίστε τα προφίλ της
ομάδας σας
Το ιδανικό είναι να έχουμε συνεργάτες με αυτονομία 4.
Αλλά ο ανταγωνισμός εκεί θα μπορούσε πιθανότατα να
είναι άγριος, και όπως λέει και η παροιμία «χρειάζονται
όλα τα είδη για να δημιουργηθεί ένας κόσμος». Είναι λοιπόν καλύτερο να προσπαθήσετε να εντοπίσετε το επίπεδο της αυτονομίας του καθένα από τους υπαλλήλους
σας, για να μεγιστοποιήσετε το δυναμικό της ομάδας σας.
©ÆÑÊÌ¼ÖÇÏÑ¼ÖuÊÂÂÍ½ÂÎÂÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÉ½ÂÎÂÌÂÓÂÎÏμή των καθηκόντων, μπορεί να λύσει πολλές συγκρούσεις ή καθημερινές μικροπροστριβές.
Πρώτο βήμα λοιπόν να κάνετε έναν πίνακα όπως το κάτωθι μοντέλο, όπου θα καταγράψετε τις αρμοδιότητες,
ικανότητες, δεσμεύσεις και ικανότητες αυτονομίας του
κάθε συνεργάτη σας. Δεν θα περιοριστείτε σε 1-2 καταÈÑÂÇ¼Ö ÂÍÍ®ÎÂÆ¾ÒÓÆ¿ÒÏÊÏÂÎÂÍØÓÊÌÏ¾È¾ÎÆÓÂÊ¤¾ÎÂÊ
επίπονο αλλά απαραίτητο…!
Όνομα συνεργάτη:
Κύρια καθήκοντα
Ικανότητες
(αρμοδιότητες)

Προσωπική
Δέσμευση
(κινητοποίηση)

Αυτονομία

Στην 1η στήλη απαριθμήστε τα κύρια καθήκοντα του κάθε
υπαλλήλου και καθορίστε τις αρμοδιότητες του. Στη 2η
στήλη προσδιορίστε τις ικανότητες του, ενώ στη 3η και
4η στήλη βαθμολογείστε τον από 0-4 σε κάθε γραμμή,
για τον βαθμό δέσμευσης και αυτονομίας του, με βάση
ÓÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÂØÓÏÎÏu¾ÂÖÏØÂÎÂÇ¼ÑÂuÆÂÑÂ®ÎÕ ÉuÆÊÐÒÓÆÕÒÓ¿ÒÏ ¿ÓÊÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌÐÎ
αποτελεσμάτων μεταξύ ικανοτήτων και αυτονομίας για
uÊÂÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÂ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÇÂÑu¿ÙÆÓÆ®ÎÓÂ¼ÎÂÎeÌÂÎ¿ÎÂÂÒÇÂÍÆ¾ÂÖk ÅÉÍÂÅ½ ÎÂÅÊÂÓÉρήσετε τη χαμηλότερη βαθμολογία.

Παράδειγμα: Η συνεργάτης σας που είναι υπεύθυνη για τη διαχείριση των δερμοκαλλυντικών, έχει πραγματικές δεξιότητες στον τομέα της, οι οποίες ενισχύθηκαν μέσω μιας διαδικασίας εκπαίδευσης τριών μηνών
ÈÊÂÎÂÓÆÍÆÊÏÏÊ½ÒÆÊÓÉÎÂØÓÏÎÏu¾ÂÓÉÖ ÁuÇÕÎÂuÆÒÂÖ 
στο θέμα αυτό αξίζει εύκολα ένα 3.
Ωστόσο τα κίνητρα είναι ανύπαρκτα. Παρά την εκπαί1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ÅÆØÒÉÏØÒÌÆÇÓ½ÌÂÓÆ¿ÓÊ½ÓÂÎÌÂÔÏÑÊÒÓÊÌ½ÈÊÂÆÌÆ¾ÎÉ 
και συγχρόνως αποτελεί ένα μεγάλο κίνητρο, δεν λαμβάνει καμία πρωτοβουλία για ανάπτυξη του τομέα της,
παρά μόνο με τις επανειλημμένες ενθαρρύνσεις σας. Σε
αυτό το πεδίο, δεν μπορείτε να της βάλετε περισσότερους από 2 βαθμούς.
Για να καταλάβουμε το επίπεδο της αυτονομίας της, είναι μόνο οι 2 βαθμοί και για τα κίνητρα που επικρατούν.
Λογικό βέβαια, γιατί πώς μπορούμε να περιμένουμε να
αναπτύξει τον τομέα της, εάν υποθέσουμε ότι σε κάποιο
σημείο έχει «κολλήσει»!. Είναι εδώ που θα πρέπει να
σχεδιάσετε λύσεις όπως στην κατηγορία 2 «χαμηλή αυτονομία», σε σχέση με τα κίνητρα και τους παράγοντες
που μπορούν να εξελίξουν αυτό το άτομο. Είναι σε σας
ÎÂuÏÑ¼ÒÆÓÆÎÂÑÏÒÂÑu¿ÒÆÓÆÓÏÑÏÇ¾ÍÓÉÖÅÊÏ¾ÌÉσης σας ανάλογα με το άτομο που έχετε να αντιμετωπίσετε. Ενεργείστε το ίδιο για κάθε μέλος της ομάδας σας.

3.

Προσαρμόστε το στυλ σας
Οι απαιτήσεις της κατάστασης
¢ØÓ¿ÓÏÓÑ¾ÓÏÒÓ®ÅÊÏ ÂÎÌÂÊÑÏÇÂÎÐÖÂÏÓÆÍÆ¾ÌÂÊÓÏ
ÊÏÒÁÎÓÏuÏÒÆÆÑÊÈÑÂÇ½ ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÍÊÈ¿ÓÆÑÏÒÉuÂÎÓÊκό για ενασχόληση του μάνατζερ. Είναι σ’ αυτό το σηuÆ¾ÏÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÒÌÆÇÓÆ¾ÓÆ ÎÂÅÆ¾ÓÆÂÎÓÊÌÆÊuÆÎÊÌ®
ÓÊÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÓÂÅÁÏÑÐÓÂÌÆÇ®ÍÂÊÂÂØÓÏÁÓÏØ®ÑÔÑÏØÑÏÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÈÊÂÎÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÏØÎ ÌÂÊÎÂ®ÑÆÓÆ
ÓÊÖÂÏÇ®ÒÆÊÖÒÂÖ¢ÏÇ®ÒÆÊÖÏØÔÂÑ¼ÆÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÎÂÆÇÂÑu¿ÒÆÓÆÆÑ¾ÍÏÌÏÙ½ÓÉuÂÈÊÂÓ¾ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊ
από το θέμα διαχείρισης των ανθρώπων και όπου συχνά
δεν είναι αρκετές οι βασικές αρχές του management.
ºÕÖÈÎÕÑ¾ÙÆÓÆ Ì®ÔÆu¼ÍÏÖÓÉÖÏu®ÅÂÖÒÂÖÆ¾ÎÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ ÂÑÏØÒÊ®ÙÏÎÓÂÖÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼ÖÊÌÂÎ¿ÓÉÓÆÖ ÅÆËÊ¿ÓÉÓÆÖ ÌÂÊuÊÂÅ¼ÒuÆØÒÉÌÂÊÌ¾ÎÉÓÑÂÒÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎ
ιδιοσυγκρασία και την προσωπικότητά του.
Επομένως, είναι στο χέρι σας για να προσαρμόσετε τον
τρόπο της διοίκησης σας με στόχο να πάρετε τον καλύτερό τους εαυτό.
«Ναι, αλλά πώς;» θα αναρωτηθείτε. Και πρώτα απ’ όλα,
τι είναι ένα «στυλ» της διοίκησης; Δίνοντας ήδη τις απαÎÓ½ÒÆÊÖÒÂÖÒÓÊÖÅÊ®ÇÏÑÆÖÑÏÉÈÏÁuÆÎÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ
ÏØÂÎÂÍÁÔÉÌÂÎÒÂØÓ¿ÓÏÂÇÊ¼ÑÕuÂ ¼×ÆÓÆ½ÅÉÌÂÔÏρίσει το στυλ της διοίκησης σας, χωρίς να το καταλάβετε, με τα λάθη σας αλλά και την τεχνογνωσία που αποÌÓ½ÔÉÌÆ¶×ÆÓÆÆÌÇÑ®ÒÆÊÂØÔ¿ÑuÉÓÂÓÏeÁÇÏÖkÒÂÖ ÓÏ
«στυλ» σας, το οποίο περιλαμβάνει τα πλεονεκτήματα και
τις αδυναμίες του.

Ο ρόλος σας
¤¾ÎÂÊ®ÎÓÂÆÇÊÌÓ¿ÎÂÑÏ×ÕÑ½ÒÆÓÆÂÑÂ®ÎÕ ÌØÑ¾ÕÖ
ÑÏÒÂÑu¿ÙÏÎÓÂÖÓÉÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÒÂÖÒÆuÊÂÅÆÅÏu¼ÎÉ
κατάσταση, με στόχο να οδηγήσετε την ομάδα στο αποτέλεσμα που περιμένετε. Κάτι σαν τον προπονητή που θέÍÆÊÎÂÏÅÉÈ½ÒÆÊÓÉÎÏÅÏÒÇÂÊÑÊÌ½ÓÏØÏu®ÅÂÎÂÌÆÑÅ¾ÒÆÊ
τον αγώνα. Το στυλ έχει άμεση σχέση με τον ρόλο που θα
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ÏÑ¾ÒÆÓÆÈÊÂÓÏÎÆÂØÓ¿ÒÂÖ ÆÊÌÆÇÂÍ½ÖÓÉÖÏu®ÅÂÖ ÌÂÊuÆ
τον οποίο έχουν σχέση οι δράσεις και οι αντιδράσεις σας.
©Æ®ÍÍÂÍ¿ÈÊÂ uÏÑÆ¾ÓÆÎÂÑÏÒÂÑu¿ÒÆÓÆ ÂÎÆË®ÑÓÉÓÂ
Â¿ÓÉÎÑÏÒÕÊÌ¿ÓÉÓ®ÒÂÖ ÓÏÒÓØÍÒÂÖ uÆÓÊÖÂÂÊÓ½σεις της κατάστασης. Παρά το γεγονός ότι όλοι μας έχουμε τις δικές μας κλίσεις, ιδέες, αξίες και πεποιθήσεις...

Παράδειγμα: Ας πάρουμε την προηγούμενη περίπτωση της συνεργάτιδάς σας. Ο στόχος σας είναι να συμμετέχει ενεργά στην ανάπτυξη του τομέα των δερμοκαλλυÎÓÊÌÐÎ¶×ÆÊÂØÓÏÎÏu¾Â¢ ÌÂÊ¼×ÆÓÆÌÂÔÏÑ¾ÒÆÊ ÑÐÓÏ
ÌÆÇ®ÍÂÊÏÂØÓÏÁÓÏØ®ÑÔÑÏØ ¿ÓÊÆ¾ÒÓÆ¼ÎÂÖÊÌÂÎ¿Öu®ÎÂÓÙÆÑuÆÃÂÔu¿..¢Ì¿uÂÌÂÍÁÓÆÑÂ ÅÊ¿ÓÊÏÊÌÂλές σας δεξιότητες στις σχέσεις με τους ανθρώπους, θα
δώσουν τη δυνατότητα να δημιουργήσετε μια σύνδεση
uÆÓÉÎØ®ÍÍÉÍ¿ÒÂÖÈÊÂÎÂÓÉÃÏÉÔ½ÒÆÓÆÎÂÆÌÇÑÂÒÓÆ¾
και να σας πει πού έχει «κολλήσει» και δεν προχωράει;
Μήπως αισθάνεται απομονωμένη από τους υπόλοιπους
συνεργάτες σας; Αισθάνεται ότι έχει κάνει αρκετή πρόοδο; Την επαινέσατε ότι έκανε καλή δουλειά; Αναδείξτε
λοιπόν τις πρωτοβουλίες και τις επιτυχίες της. Εξηγείστε
της ότι ξέρετε ότι είναι η κατάλληλη γι’ αυτό το πόστο εργασίας και τι περιμένετε απ’ αυτήν. Αν μερικές εβδομάδες αργότερα, τίποτα δεν έχει αλλάξει, θα είναι ώρα να
αναρωτηθείτε για σας τον ίδιο. Οι αρμοδιότητες που της
ÂÎÂÔ¼ÒÂÓÆÆ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ®ÒÂÇÆ¾Ö²ÉÖÂÇ½ÎÆÓÆÑÂÈuÂÓÊκά το περιθώριο να πάρει τις καταστάσεις στα χέρια της;
©ÉÎÆ¾ÒÓÆÒ¾ÈÏØÑÏÖ ÈÊÂÓ¾Â¿Ç¿ÃÏ¿ÓÊÔÂÌ®ÎÆÊÌ®ÓÊÍ®θος, είστε πάντα πίσω της για να δείτε τι κάνει... και εκεί
είναι και το αδύνατο σημείο σας: Δυσκολεύεστε να μείÎÆÓÆÒÓÏÆÑÊÔÐÑÊÏÌÂÊÎÂÂÇ½ÒÆÓÆÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÒÂÖ
να δράσουν μόνοι τους και να πάρουν πρωτοβουλίες.

Ο συμμετοχικός

Ο εκπαιδευτής

Ο καθοδηγητής

Αρχέτυπα στυλ
ÊÂÎÂ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÒÆÓÆÓÏÁÇÏÖÓÉÖÅÊÏ¾ÌÉÒÉÖÒÂÖ ½ÂÍ®
να καταλάβετε πως να δράσετε, έχει να κάνει με την ενέργεια που έχετε επιλέξει να επενδύσετε στην επιχείρησή
σας, καθώς και με ποιόν τρόπο ακόμη θα επιλέξετε να
χρησιμοποιήσετε και να επιδείξετε αυτήν την ενέργεια
ÒÓÉÎ¿ÍÉÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÒÂÖ
Τέσσερα βασικά στυλ διοίκησης συνυπάρχουν περισσότερο ή λιγότερο εστιασμένα στις σχέσεις με τους ανθρώÏØÖ½ÒÓÉÎÆÑÈÂÒ¾ÂÌÂÊÔÂÓÂÅÆ¾ÓÆÎÂÇÊÈÏØÑ®ÑÏØÎÒÂÎ
σκίτσα σ’ αυτήν τη σελίδα: Ο καθοδηγητής κατευθύνει, ο
εκπαιδευτής εκπαιδεύει, ο συμμετοχικός κάνει τη δουλειά μαζί με τους άλλους, και ο αυτός που δίνει αρμοδιότητες και ευθύνες στους άλλους.
¢ÑÌÆÓ®ÒØ×Î® ÌÂÓÂÇ¼ÑÎÏØuÆÎÂÅÊÏÊÌÏÁuÆ¿ÕÖ¼×ÏØμε μάθει και να υπακούμε. Ακραίο παράδειγμα: όταν έχεÓÆu®ÔÆÊÎÂØÂÌÏÁÓÆÓØÇÍ® Ó¿ÓÆÔÂÅÊÆØÔÁÎÆÓÆÆÑÊu¼ÎÏÎÓÂÖÓØÇÍ½ØÂÌÏ½
Βασικά, ως διευθυντής, χρειάζεται κατά διαστήματα να
επεξεργάζεστε τις ηγετικές σας ικανότητες καθώς και τις
διαπροσωπικές σας δεξιότητες, πράγμα συχνά όχι και

ου δίνει
Αυτός πιότητες
αρμοδ
τόσο εύκολο, που απαιτεί χρόνο.
Οι διοικητικές δεξιότητες εξαρτώνται λιγότερο από την
ικανότητά μας για την προσωπική μας ανάπτυξη, καθώς
αποκτώνται εύκολα, απλά με το να μάθουμε πώς να το
κάνουμε σωστά. Τέλος πάντων, καλύτερα να ξεκινήσετε
με την ανάπτυξη των διοικητικών ικανοτήτων σας και στη
συνέχεια να εργαστείτε για τις δεξιότητές σας ως ηγέτης.
Φυσικά, θέλετε να μάθετε αν είστε ένας καλός ηγέτης;
Λοιπόν, απλά, γυρίστε γύρω σας! Εάν κανένας δεν σας
ακολουθεί, χάσατε το στοίχημα...! 

Πόπη Χαραμή
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ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ συνέντευξη

îĆĈēĔāėĜđĈĊđēĖăĜđ
ìûñéðøðéďĆĎĔğďĐČĖČ
ĈĎĆėČđìĐĐāĉĆ

©Æu¾ÂuÆÈ®ÍÉÆuÆÊÑ¾ÂÒÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊu¾Â
ÏÍÁ×ÑÏÎÉÅÊÂÅÑÏu½ÌÂÑÊ¼ÑÂÖÒÓÉÎ¤ÍÍÉÎÊÌ½ÇÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾Â&-1&/ 
ο κ. ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΤΡΥΦΩΝ, Αντιπρόεδρος της εταιρείας και Αντιπρόεδρος
ÓÉÖÂÎÆÍÍ½ÎÊÂÖ¶ÎÕÒÉÖªÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÖ ¤ª uÂÖÂÂÎÓ®ÒÆ
Æ¾ÌÂÊÑÂÒÉuÆ¾ÂÓÕÎÌÂÊÑÐÎ Å¾ÎÏÎÓÂÖ¼uÇÂÒÉÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÕÎÈÆÎÏÒ½uÕÎ
και στις ευκαιρίες για όλο τον κλάδο της υγείας αλλά και για την πατρίδα μας.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

συνέντευξη ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Η ELPEN
είναι μία αμιγώς Ελληνική Φαρμακευτική εταιρεία με
ιστορία στην υγεία. Ποιες είναι οι αξίες και οι σκοποί
της σήμερα, με τις υπάρχουσες εξελίξεις στην αγορά
του φαρμάκου;
Θεόδωρος Τρύφων: ¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÂÎÂÇ¼ρω ότι οι αξίες της ELPEN παραμένουν οι ίδιες με αυÓ¼ÖÏØØ½Ñ×ÂÎ¿ÓÂÎÊÅÑÁÔÉÌÆÉÆÓÂÊÑÆ¾Â ÓÏÂ¿
ÓÏÎÌÉu½ÓÑÉÆÎÓÂÇÑ®ÈÌÂÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿²ÏÌØÑÊ¿ÓÆρο στοιχείο είναι ότι η εταιρεία από την αρχή είχε όραμα
και συγκεκριμένο πλαίσιο αξιών, με κυρίαρχο στόχο να
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÏÎ¶ÍÍÉÎÂÂÒÔÆÎ½ÏÊÏÓÊÌ¿Ç®ÑuÂÌÏÂρόλο δε που εκείνη την εποχή υπήρχαν πολύ πενιχρά οικονομικά μέσα, εντούτοις έγιναν σημαντικές επενδύσεις
σε διαδικασίες ποιοτικού ελέγχου και παραγωγής. Ένα
δεύτερο βασικό στοιχείο ήταν ότι υπήρχε μια ομάδα συνεργατών με όραμα και μια εταιρεία που έβλεπε τον εργαζόμενο σα συμμέτοχο στα σχέδιά της. Ακόμη και σήμερα που ο όμιλος απασχολεί 730 εργαζόμενους, αυτό
παραμένει πρωταρχικός μας στόχος και θεωρώ ότι τον
έχουμε πετύχει σ’ ένα μεγάλο βαθμό.
Η ELPEN παράγει εδώ και 50 χρόνια στην Ελλάδα ποιÏÓÊÌ®ÈÆÎ¿ÒÉuÂÌÂÊÑÕÓ¿ÓØÂÇ®ÑuÂÌÂ¤¾ÎÂÊÏÉÈ¼της της αγοράς των γενοσήμων, έχοντας πάνω από 20%
μερίδια αγοράς στις μεγάλες θεραπευτικές κατηγορίες.
Προϊόν έρευνας της ELPEN είναι και το Rolenium, για τη
ÔÆÑÂÆ¾ÂÓÏØµÒÔuÂÓÏÖÌÂÊÓÉÖ´Ñ¿ÎÊÂÖ¢ÏÇÑÂÌÓÊÌ½Ö
Πνευμονοπάθειας: η χορήγηση της κόνεως γίνεται με
εισπνοή σε δόσεις με την καινοτόμα ιδιόκτητη συσκευή
Elpenhaler® ÑÏÚ¿ÎÆÇÆÁÑÆÒÉÖÓÏØÑÏ¼ÅÑÏØÓÉÖÆÓÂÊÑ¾ας που είναι καταχωρημένη με διπλώματα ευρεσιτεχνίας
σε περισσότερα από 100 κράτη. H ELPEN έγινε η πρώτη
ÇÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾Â¢¨° ©§ ÏØÍÂuÃ®ÎÆÊ¼ÈÌÑÊÒÉÈÊÂÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÂØÓÏÁÓÏØÒØÎÅØÂÒuÏÁÒÓÉÎ¤ØÑÐÉ
Πάρα πολύ δυναμικό είναι και το πρόγραμμα επενδύσεων της ELPEN στην Έρευνα χρησιμοποιώντας κυρίως το
πρότυπο Ερευνητικό της κέντρο στο Πικέρμι, το μεγαλύτερο, ιδιωτικό ερευνητικό κέντρο στην Ελλάδα. Δημόσια
¼ÌÇÑÂÒÉÔÂØuÂÒuÏÁÈÊÂÓÂÆÊÓÆÁÈuÂÓÂÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ¼ÈÊÎÆÂ¿ÓÏÎ¾ÅÊÏÓÏÎ4JS.BHEJ:BDPVCÏØ×ÂÑÂÌÓ½ÑÊÒÆÓÏ
¼ÑÈÏÏØÈ¾ÎÆÓÂÊÒÓÏ¤ÑÆØÎÉÓÊÌ¿¨¼ÎÓÑÏÓÉÖ&-1&/ ÏØ
είχε βραβευτεί από το Εμπορικό & Βιομηχανικό Επιμελητήριο Αθηνών με το Έρευνας & Τεχνολογικής Ανάπτυξης
ÓÏ ÕÖeÇÂÎÓÂÒÓÊÌ¿ÌÂÊÎÏÓ¿uÏQSPKFDUk
H ELPEN έχει συνεπώς έμπρακτα αποδείξει την ποιότηÓÂÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÓÉÖÌÂÊ¼×ÆÊ
ÌÆÑÅ¾ÒÆÊÓÉÎÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÓÏØ¶ÍÍÉÎÂÈÊÂÓÑÏÁ ÇÂÑuÂκοποιού αλλά και ασθενή.
Σήμερα βέβαια όλοι γνωρίζουμε ότι έχει γίνει μια βίαιη
ÂÑ¼uÃÂÒÉÒÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉ¤uÆ¾ÖÑÏÒÂÑμοστήκαμε στα σημερινά δεδομένα και προσπαθούμε
συνεχώς να προάγουμε μια κατάλληλη στρατηγική ανά-

πτυξης σ’ ένα δύσκολο εξωτερικό περιβάλλον. Έχουμε
πολύ συγκεκριμένα σχέδια για την επόμενη 5ετία με στόχο να παραμείνουμε μία εταιρεία ηγέτης στον Ελληνικό
χώρο αλλά και με δυναμική παρουσία στο Εξωτερικό.
P.M & E: Έχετε κάνει πρόσφατα μία σημαντική επένδυση σ’ ένα δίκτυο πωλήσεων στο φαρμακείο. Ποια είναι η στρατηγική και οι στόχοι σας με αυτή την επιχειρηματική επιλογή;
Θ.Τ: ÓÑÂÓÉÈÊÌ®É&-1&/ÃÍ¼ÆÊÓÏÎ¼ÏÂØÓ¿Óu½uÂÇÂÑμακείων ως μοχλό ανάπτυξης της εταιρείας. Ο τομέας
ÂØÓ¿ÖÓÉÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖuÂÖÂÆØÔÆ¾ÂÖuÆÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
αποτελεί μεγάλη προτεραιότητα. Οι στόχοι αυτού του τμήuÂÓÏÖ uÆÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÏØÌÂÍÁÓÏØÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
πανελλαδικά, είναι η εταιρική επικοινωνία και η εμποÑÊÌ½ÒØÎÆÑÈÂÒ¾Â u¼ÒÕÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÌÂÊÇÂÑuÂÌÂÏÔÉÌÐÎ ÈÊÂÇ®ÑuÂÌÂÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂu¾ÂÆÎÊÒ×Øu¼ÎÉÈÌ®uÂÂÑÂÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊ05$ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØÔÂÑÏÕθεί το τμήμα αυτό.
P.M & E: Πώς εξελίσσεται κατά τη γνώμη σας η συμπεριφορά των Ελλήνων για την υγεία τους;
Θ.Τ: ¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÒ½uÆÑÂÏ¶ÍÍÉÎÂÖÆ¾ÎÂÊÊÏÆÎÉuÆρωμένος για την υγεία του αλλά και πιο ευαισθητοποιημένος σε θέματα κόστους. Παράλληλα υπάρχει καλύτερη οργάνωση των συλλόγων ασθενών και κατά τη γνώμη μου το θέμα πρόληψη μπαίνει σε πρώτη προτεραιότηÓÂºÍÂÂØÓ®ÆÎÊÒ×ÁÏØÎÒÉuÂÎÓÊÌ®ÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÇÂÑuÂκοποιού ως συντελεστή της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
P.M & E: .Με την αλλαγή του συστήματος αποζημίωσης φαρμάκων, τη μετατροπή φαρμάκων σε OTC και
με την οικονομική κρίση και την ανεργία που μαστίζει
τον τόπο, ποιες είναι οι σημερινές ανάγκες των ασθενών- καταναλωτών για τα προϊόντα υγείας;
Θ.Τ: °ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÔ¼ÍÆÊÏÊÏÓÊÌ¿Ç®ÑuÂÌÏÌÂÊÈÆÎÊÌ®
ποιοτικά και οικονομικά προϊόντα OTC. Το νέο σύστημα
ÂÏÙÉu¾ÕÒÉÖÇÂÑu®ÌÕÎ ÂÎÒØÎÅØÂÒÓÆ¾uÆÓÉÎÌÂÓ®Íληλη ενημέρωση από τον ΕΟΦ και απ’ όλους τους εμπλεÌ¿uÆÎÏØÖÇÏÑÆ¾Ö uÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊu¾ÂÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÏÁÎÏÊÏÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂuÆuÊÌÑ¿ÓÆÑÉÒØuuÆÓÏχή του ασθενή και του κράτους, ενώ παράλληλα να μειÐÒÆÊÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉÑÏÖ¿ÇÆÍÏÖÓÕÎÂÒÇÂλιστικών ταμείων.
£ÂÒÊÌ½ÑÏÛ¿ÔÆÒÉÆ¾ÎÂÊÎÂØ®Ñ×ÏØÎuÉ×ÂÎÊÒuÏ¾ÂÏÓÑÏ½ÖØÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇ¾ÂÖÇÔÉÎÐÎÂ¿
ÂÌÑÊÃ¿ÓÆÑÂÇ®ÑuÂÌÂÆÎÓ¿ÖÂÓ¼ÎÓÂÖ ÓÉÖ¾ÅÊÂÖ¼ÎÅÆÊËÉÖ 
πράγμα που συμβαίνει ήδη σε όλες τις Ευρωπαϊκές χώÑÆÖÂÑ®ÍÍÉÍÂÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö ¼×ÏÎÓÂÖÒÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØ
τη δυνατότητα υποκατάστασης, να μπορεί να κατευθύνει
ÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÒÆÇÔÉÎ¿ÓÆÑÆÖÔÆÑÂÆ¾ÆÖÆË¾ÒÏØÏÊÏÓÊÌ¼Ö
ºÒÏÈÊÂÓÂÈÆÎ¿ÒÉuÂ Ò¾ÈÏØÑÂØ®Ñ×ÆÊuÆÈ®ÍÉÒÁÈ×ØÒÉ
από την πλευρά του καταναλωτή και του δημιουργούνται
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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ÂuÇÊÃÏÍ¾ÆÖÌÂÊÂÎÂÒÇ®ÍÆÊÂ¢ØÓ¿ÊÒÓÆÁÕ¿uÕÖ¿ÓÊÔÂ
ξεπεραστεί σύντομα. Έτσι, λόγω της αυξημένης χρήσης
γενοσήμων που θα επέλθει σταδιακά, θα αρχίσει παράλληλα και μια καλύτερη ενημέρωση προς τον καταναλωτή για τα γενόσημα, και από τις εταιρείες, αλλά και από
ÓÏØÖÌÍÂÅÊÌÏÁÖÇÏÑÆ¾Ö¿ÕÖÉ¤ª
P.M & E: Πώς πιστεύετε ότι θα διαμορφωθεί στο εγγύς
μέλλον η αγορά των γενοσήμων, στην Ελλάδα;
Θ.Τ: Η αγορά αυτή είναι μια μεγάλη ευκαιρία και πρόκληÒÉÈÊÂÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ¤®ÎØÍÏÏÊÉÔÆ¾uÊÂÒØÎÏÍÊÌ½ÇÂÑuÂκευτική πολιτική για την τιμολόγηση και την αποζημίωÒÉÈÆÎÏÒ½uÕÎuÆÃ®ÒÆÊÓÊÖÓÊu¼ÖÂÎÂÇÏÑ®Ö uÆÂÑ®Íληλα κίνητρα για τη χρήση γενοσήμων, τότε θα υπάρξει
σημαντική θετική επίπτωση στα οικονομικά των ταμείων αλλά και στα οικονομικά των ασθενών. Παράλληλα
θα ενισχυθεί και η εγχώρια παραγωγή και οι θέσεις εργασίας. Είναι χαρακτηριστικό ότι δύο πολύ έγκυροι οργαÎÊÒuÏ¾ Ï§°£¤ÌÂÊÉ.DLJOTFZ ¼×ÏØÎÅÊÆË®ÈÆÊÑ¿ÒÇÂτες μελέτες στον τομέα παραγωγής γενοσήμων, αναδεικνύοντας τον σαν τον βασικό τομέα ανάπτυξης της Ελληνικής οικονομίας και έναν από τους τομείς που θα βοηθήσουν την Ελλάδα να βγει από την κρίση. Θα είναι εθνιÌ¿¼ÈÌÍÉuÂÂÎÓÏÌÑ®ÓÏÖÍÉÑÐÎÆÊ uÆÃ®ÒÆÊÓÏ©ÎÉu¿ÎÊÏ ÅÊÖÓÏ×Ñ¿ÎÏÒÆÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊ¿ÍÂÂØÓ®ÓÂ×Ñ½uÂÓÂ
να καταλήγουν σε ξένες εταιρείες και σε θέσεις εργασίας στο εξωτερικό.
Αυτή τη στιγμή υπάρχουν πάνω από 10 σοβαρές ΕλληÎÊÌ¼ÖÂÑÂÈÕÈÊÌ¼ÖÇÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÆÖÏØuÏÑÏÁÎ
ÎÂÌÂÍÁÄÏØÎuÆ×ÂuÉÍ¼ÖÓÊu¼ÖÌÂÊÏÊÏÓÊÌ¿Ç®ÑuÂÌÏ
®ÎÕÂ¿ÓÏÓÉÖÆËÕÎÏÒÏÌÏuÆÊÂÌ½ÖÇÂÑuÂÌÆØτικής αγοράς.
P.M & E: Και η αγορά των OTC πώς πιστεύετε ότι θα
διαμορφωθεί;
Θ.Τ: ²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ05$ÌÆÑÅ¾ÙÏØÎ¼ÅÂÇÏÖÒÓÉÎÂÈÏÑ®
παρά την οικονομική κρίση και τη συρρίκνωση του διαθέσιμου εισοδήματος. Οι λόγοι είναι πολλοί: η αυτο-ίαση
αποτελεί την τάση διεθνώς και την ενθαρρύνουν όλο
και περισσότερο οι κυβερνήσεις προκειμένου να μειώÒÏØÎÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÅÂ®ÎÉÑÏÖ¿ÇÆÍÏÖÓÕÎÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÐÎÓÂuÆ¾ÕÎ²ÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÌÂÊÉÑ¿ÒÃÂÒÉÓÕÎ
καταναλωτών σε ενημέρωση για θέματα προσωπικής
ευεξίας ενισχύονται με γεωμετρική πρόοδο. Η αύξηση
του προσδόκιμου ζωής επιτείνει την ανάγκη αναζήτηÒÉÖuÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÍÁÒÆÕÎÊÒÓÆÁÕÅÆÂÌÑ®ÅÂÎÓÂ
ότι τα συγκεκριμένα προϊόντα αποτελούν ευκαιρία διεύÑØÎÒÉÖÓÏØÓØÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÉÎÆØÑÁÓÆÑÉÂÈÏÑ®
ØÈÆ¾ÂÖ ÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊÆØÆË¾ÂÖ uÆÒÉuÂÎÓÊÌ®ÔÆÓÊÌ¼ÖÆÊÓÐÒÆÊÖÒÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
Η αγορά των OTC είναι πλέον μια βασική πηγή ανάπτυξης και ανταγωνιστικό πλεονέκτημα για όλη την αλυσίδα του χώρου της υγείας.
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P.M & E: Ποιες στρατηγικές marketing θα πρέπει να
υιοθετήσει η φαρμακευτική βιομηχανία με αυτό το νέο
τοπίο που διαφαίνεται;
Θ.Τ: ¤ÅÐÌÂÊÌÂÊÑ¿Æ¾ÎÂÊËÆÌ®ÔÂÑÏ¿ÓÊÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÏβιομηχανία πρέπει να σχεδιάσει μια στρατηγική επικοιÎÕÎ¾ÂÖÌÂÊNBSLFUJOHÏØÂÆØÔÁÎÆÓÂÊÒÆÅÊ®ÇÏÑÂÌ¼ÎÓÑÂÂÏÇ®ÒÆÕÎ¢ØÓ®Æ¾ÎÂÊÏÈÊÂÓÑ¿Ö ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö 
ÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾ÂÌÂÊÏÊÏu®ÅÆÖÂÒÔÆÎÐÎÂÑ®Íληλα θ’ αναπτυχθούν περισσότερο στην Ελλάδα τα τμήuÂÓÂÇÂÑuÂÌÏÏÊÌÏÎÏuÊÌÐÎuÆÍÆÓÐÎÓÉÖÌ®ÔÆÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ ¿ÏØÔÂÓÆÌuÉÑÊÐÎÆÓÂÊÓÏÌ¿ÒÓÏÖ¿ÇÆÍÏÖÓÕÎÎ¼ÕÎ
ÇÂÑu®ÌÕÎ¦&-1&/ÍÏÊ¿ÎuÆÃ®ÒÉÂØÓ®ÓÂÅÆÅÏu¼ÎÂ
έχει ένα συγκεκριμένο σχέδιο επικοινωνίας με αυτά τα
Ì¼ÎÓÑÂÂÏÇ®ÒÆÕÎ uÆÂØÓ¼ÖÓÊÖÏu®ÅÆÖÅÉÍÂÅ½¤ÊÅÊÌ®ÈÊÂÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ ÑÏÈÑÂuuÂÓ¾ÙÏØuÆuÊÂÒÆÊρά από μεγάλες και μικρότερες εκδηλώσεις, καθώς και
πρόγραμμα ηλεκτρονικής επικοινωνίας.
P.M & E: Οι φαρμακοποιοί πιστεύετε ότι είναι έτοιμοι
να αντιμετωπίσουν τις εξελίξεις και τις αλλαγές στην
αγορά της υγείας;
Θ.Τ: ¯Ïu¾ÙÕ¿ÓÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÒ½uÆÑÂÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
ξέρει πολύ καλά, κατανοεί τα νέα δεδομένα και έχει δει
ποιες προοπτικές και εναλλακτικές ανοίγονται μπροστά
του. Βέβαια προς το παρόν υπάρχει μεγάλη σύγχυση με
όλες αυτές τις αλλαγές και τις δυσκολίες στο επάγγελμα
ÌÂÊÒÂÇÐÖÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÓÏØÆ¾ÎÂÊÓÏÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿ÌÂÊ
πώς θα αποζημιωθεί από τον ΕΟΠΥΥ.
ºÕÖÌÂÊÈÊÂÏÍÍ¼Ö®ÍÍÆÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¼ÖÏu®ÅÆÖÉÑÏσαρμογή δεν θα είναι ούτε εύκολη, ούτε χωρίς κόστος!
Πιστεύω όμως ότι όλη αυτή η «σκόνη» και ο πανικός κάποια στιγμή θα καταλαγιάσουν και θα επιβιώσουν αυτοί
ÏØÔÂuÏÑÏÁÎÎÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÆÎÉu¼ÑÕÒÉÌÂÊØÉρεσίες υγείας στον πελάτη.
Προσωπικά θα τους συμβούλευα να βρουν συνέργειες
ÌÂÊÒØuuÂ×¾ÆÖuÆ®ÍÍÏØÖÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÈÊÂÎÂÅØÎÂuÐσουν σα μονάδες και να αποτρέψουν την είσοδο των μεγάλων αλυσίδων που θα δημιουργήσουν μεγάλο πλήγμα. Αυτές, με την καθετοποίηση που έχουν σε παραγωγή και διανομή, θα αλώσουν πλήρως την Ελληνική Φαρμακευτική αγορά. 

ΠΡΟΦΙΛ
Ο κ. Θεόδωρος Τρύφων είναι πτυχιούχος Οικονομικών και Διοίκησης Επιχειρήσεων του Πανεπιστημίου του Southampton (UK) και κάτοχος ΜΒΑ από
το City University.
Είναι Αντιπρόεδρος του Φαρμακευτικού Ομίλου
ELPEN και έχει διατελέσει μέλος του Συμβουλίου
του ΕΒΕΑ και του ΣΕΒ και Πρόεδρος της ΠΕΦ (19992007), στην οποία κατέχει σήμερα τη θέση του Αντιπροέδρου.
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ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½u®×ÉÈÊÂÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊÉÔÆ¾ÌÂÊÎÂÌÂÊÎÏÓÏuÆ¾ u¼ÒÂÒÆ
ένα άκρως ανταγωνιστικό αλλά και εχθρικό θα έλεγε κανείς περιβάλλον,
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÖ´ÑÊÒÓ¾ÎÂÖÌÊÏÁÑÅÂÒÓÏ´ÏÍÂÑÈ¿ ÆÊu¼ÎÆÊÒÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ
προς τον πελάτη, με στόχο να αντιμετωπίσει τη νέα πραγματικότητα.
Έτσι αρχίζει η ιστορία
«Καλοκαίρι του 1988. Κρατώ στα χέρια μου τα κλειδιά ενός
από τα παλαιότερα στην ιστορία του Χολαργού φαρμακεία.
Ένα φαρμακείο άτονο, αποκαμωμένο, σχεδόν άψυχο. Η
οσμή των φαρμακείων της εποχής εκείνης διάχυτη στην
ατμόσφαιρα. Διάχυτη και η αγωνία μου. Έκλεισα τα μάτια
μου και σκέφτηκα τη μορφή που θέλω να έχει το φαρμακείο των ονείρων μου… Και το έφτιαξα! Με όλη τη ζωντάνια των νιάτων μου, με όλη την αγάπη, την αφοσίωση
και το ζήλο που έχει κάθε νέος φαρμακοποιός που δημιουργεί το παρόν και το μέλλον του.»
Μια ιστορία όπως πολλών νέων που ξεκινούν την επιχειρηματική τους καριέρα.
²ÏÒÉuÆÑÊÎ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï uÆ×Ñ¿ÎÊÂÏÑÆ¾ÂÖ ÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊ
Æ¾ÓÉÖÏÅÏÁ£ÏØÓÒÊÎ® ÒÓÉÎÍÂÓÆ¾ÂÉuÏÌÑÂÓ¾ÂÖÓÏØ
Χολαργού. Το σημείο ήταν και είναι από τα εμπορικά σηuÆ¾ÂÓÏØ´ÏÍÂÑÈÏÁ ÂÍÍ®¿ÕÖÊÒÓÆÁÆÊÉÇÂÑuÂÌÏÏÊός αυτό έπαιξε μικρό ρόλο στην εξέλιξη του.

¦ÂÑÏØÒ¾ÂÓÕÎÈÊÂÓÑÐÎÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÅÆÎÅÊÂÇ¼ÑÆÊÂ¿
τη συνήθη εκπροσώπηση του ιατρικού κόσμου στις συÎÏÊÌ¾ÆÖ°Ì¿ÒuÏÖÆÊuÆÑ¾ÙÆÓÂÊÒÓÂÈÁÑÕÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØ
ÆuÇÂÎ¾ÙÏØÎÑÕÓÏÇÂÎ½ÒØÎÕÒÓÊÒu¿ÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ÒÆ
σχέση με το υπόλοιπο προάστιο.
Στο ξεκίνημα, την πελατεία αποτελούσαν κυρίως δημόσιοι υπάλληλοι που επέλεγαν τον Χολαργό καθώς εγκατέλειπαν το αστικό κέντρο της Αθήνας. Στην πορεία, το
προάστιο έγινε πόλος έλξης ανθρώπων που ανήκαν σε
πιο ανθηρά οικονομικά στρώματα και αυτό σίγουρα έδωσε ώθηση στην εμπορική ανάπτυξη . «Ο σχεδιασμός της
επιχείρησης μου»uÂÖÍ¼ÆÊÉÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö «αγκάλιασε όλες αυτές τις κοινωνικές ομάδες και ικανοποιώντας
τις προσδοκίες τους, πέτυχε να αποτελεί σημείο αναφοράς στην ευρύτερη περιοχή. Ιδιαίτερη χαρά μου δίνει το
γεγονός ότι αρκετοί από τους πελάτες μας που μετοικούν
σε άλλα προάστια της Αθήνας, κρατούν επικοινωνία με το
φαρμακείο και μας τιμούν συχνά με την παρουσία και την
εμπιστοσύνη τους.»
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Μελετημένη οργάνωση
του χώρου
σε 3 επίπεδα
ÓÏÊÒ¿ÈÆÊÏÏ×ÐÑÏÖÓÏØÇÂÑuÂκοπωλείου καταλαμβάνει 100m2,
με τρεις θέσεις εργασίας και ισάριθμα ταμεία στον ενιαίο πάγκο και δύο
θέσεις εργασίας στον πάγκο του τμήματος καλλυντικών.
Σε ιδιαίτερο χώρο
20m2 βρίσκεται το γαληνικό και ομοιοπαθητικό ερÈÂÒÓ½ÑÊÏ¤¾ÒÉÖÒÓÏ#BDL
PGGJDFÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊ¼ÎÂDPOTVMUBUJPOSPPN ×ÐÑÏÖÈÊÂ
ιδιαίτερες συζητήσεις που
ÂÇÏÑÏÁÎÆØÂ¾ÒÔÉÓÂÔ¼uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊ¼ÎÂÖ
χώρος παραλαβής και μικρής αποθήκευσης.
Στο πρώτο επίπεδο υπάρχουν δύο καμπίνες αισθητικής με χώρο αναμονής 40m2,
ένας χώρος αποθήκευσης καλλυντικών και
¼ÎÂ®ÎÆÓÏÈÑÂÇÆ¾ÏÓÉÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁuÆ¼ÎÂ
τραπέζι συσκέψεων.
Τέλος στο κάτω επίπεδο υπάρχει ένας χώρος
πώλησης ορθοπεδικών ειδών και υποδημάτων 50m2, καθώς και
χώρος αποθήκευσης
ÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÂÎÂÍÕσίμων ειδών.
«Η αρχιτεκτονική και
η εμπορική διαχείριση
του χώρου, βασίστηκε στο πρότυπο μοντέλο φαρμακείου που οριοθέτησε η Pharmaplus, στην οποία
εντάχθηκα το 2002 όταν συνειδητοποίησα ότι η ατομική διαχείριση έχει μία πεπερασμένη δυναμική που αδυνατεί να
υπερβεί τη δυναμική ενός δικτύου φαρμακείων που ασπάζονται ένα κοινό όραμα.»
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Το χρώμα που καθορίζει
την περιοχή γύρω από τον
πάγκο είναι πορτοκαλί με
τη συλλογιστική ότι το χρώμα αυτό αποπνέει τη ζεσταÒÊ®ÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÉÒØuÃÏØÍ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
Ο χώρος των συμπληρωμάτων διÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊÓÕÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÌÂÓÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏu¼ÑÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¤¾ÎÂÊÂÎÆÓØÈu¼ÎÏÖuÆÓÉÍÏÈÊÌ½ÓÏØDBUFHPSZNBOBHFNFOU
και διευκολύνει εξαιρετικά την αυθόρμητη και αυτόνομη αγορά. Βασικό χρώμα το πράσινο, που συμβολίζει την
καθαρότητα και την τάξη που πρέπει να χαρακτηρίζει ένα
×ÐÑÏÏuÏÑÇÊ®Ö«Η κατανομή και η τοποθέτηση των προϊόντων καθορίζεται από την εποχικότητα αλλά και από το μερίδιο αγοράς που καταλαμβάνει κάθε εταιρεία στο φαρμακείο μας» επισημαίνει η κ. Γκιούρδα.

Η ομάδα μας, η ψυχή του φαρμακείου…
«Αισθάνομαι ευτυχισμένη που όλα τα άτομα της ομάδας μας
συνεισφέρουν με μεγάλη προθυμία, υπευθυνότητα, ευσυνειδησία και απαράμιλλη εργατικότητα στο να αποκτήσει το
φαρμακείο ταυτότητα, φήμη και αναγνώριση για το επίπεδο
των υπηρεσιών του. Όχι μόνο στηρίζουν και εξελίσσουν το
έργο και γενικά την καθημερινή μου προσπάθεια, αλλά συντελούν στο να αντλώ έμπνευση και θετική ενέργεια από τα
δικά τους αποθέματα.

ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Συζητάμε πολύ μεταξύ μας, χαράζουμε μαζί τη στρατηγική
στις προσωπικές μας συναντήσεις, εντοπίζουμε τις δεξιότητες μας και πραγματοποιούμε ο καθένας με το δικό του ενεργό ρόλο τους στόχους που έχουμε θέσει. Έχουμε αφιερώσει
ατελείωτες ώρες σε εκπαιδευτικά σεμινάρια από συμβούλους των εταιρειών, αλλά λαμβάνουμε μέρος και σε πολλά
προγράμματα εκπαίδευσης που όχι μόνο μας υποδεικνύουν
τρόπους στο να βελτιώσουμε ή να αυξήσουμε τις υπηρεσίες
μας, αλλά μας επιμορφώνουν ακόμα περισσότερο στο αντικείμενό μας. Η ενημέρωση για τα οφέλη των προϊόντων πρέπει να είναι
συνεχής για να μπορούμε να
ανταποκριθούμε στις προσδοκίες που έχει ο πελάτης
κατά την εξυπηρέτησή του.
Προσωπικά εργάζομαι
όλη μέρα πίσω από τον
πάγκο παρέχοντας επιστημονικές συμβουλές υγείας και
συμμετέχοντας ενεργά στις συμπληρωματικές πωλήσεις. Για να διευθύνεις μία
επιχείρηση και να σχεδιάσεις την κατεύθυνση της, οφείλεις
καθημερινά να βιώνεις αυτά που συμβαίνουν γύρω σου.
Εκτός από μένα η ομάδα αποτελείται από:
 ÓÉ¼ÒÏÊÎÂ ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ÉÏÏ¾ÂuÆÓÏÎÆÎÔÏØÒÊÂσμό και την κατάρτισή της ενδυναμώνει το επιστημονικό μας έργο.
 ÓÉÎ¢ÎÂÒÓÂÒ¾Â ÃÏÉÔ¿ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ uÆÆËÂÊÑÆÓÊÌ½
ικανότητα οργάνωσης, που κρατά με επιτυχία στα χέÑÊÂÓÉÖÓÉÎÓ®ËÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÆ¿ÍÂÓÂÆ¾ÆÅÂ
 ÓÉÎ²¾ÎÂ ÃÏÉÔ¿ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ÏØÅÊÆÌÆÑÂÊÐÎÆÊuÆ
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂ¿ÍÏÓÏÇ¿ÑÓÏÆÍ¼È×ÏØÌÂÊØÏÃÏÍ½Ö
των συνταγών.
- τη Ράνια, υπεύθυνη αισθητικό, που διευθύνει με ταλέντο το χώρο των καλλυντικών, δίνει μοναδικές συμβουÍ¼ÖÏuÏÑÇÊ®ÖÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖÌÂÊÑÏÒÇ¼ÑÆÊØÉρεσίες ευεξίας και αναζωογόνησης στις καμπίνες αισθητικής.
- και τη Βασιλεία που ενίσχυσε την ομάδα μας, τόσο στον
τομέα της αισθητικής, όσο και στο τμήμα των συμπληÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö

Για το λόγο αυτό, οργανώνουμε events με δώρα και εκπτώσεις περιορισμένης διάρκειας, με σκοπό να προβάλλουμε την αξία του προϊόντος καθώς και την ευχαρίστηση που
λαμβάνει ο πελάτης που συμμετέχει σε αυτή.
Για να κινητοποιήσουμε το αγοραστικό μας κοινό να συμμετέχει σε όλες αυτές τις ενέργειες, επιλέγουμε την επικοινωνία μέσω sms και email. Φροντίζουμε όμως πριν, με το
σύστημα CRM της Pharma plus, να ανακαλύψουμε τις προτιμήσεις που έχει ένας πελάτης μας και επικεντρωνόμαστε
να στείλουμε το μήνυμα σε εκείνους που θα δείξουν ενδιαφέρον και θα αξιολογήσουν θετικά την κίνηση. Αποφεύγουμε τη σαρωτική ενημέρωση σε όλο ανεξαιρέτως το πελατολόγιο μας, γεγονός που κουράζει όλους μας στη σημερινή εποχή που βομβαρδιζόμαστε καθημερινά από μηνύματα και προσφορές.
Παράλληλα προβάλλουμε ακόμα περισσότερο τα ιδιαίτερα
προνόμια που απολαμβάνει ο πελάτης μας από την κάρτα
πιστότητας Pharma plus. Αρωγός μας στη δημιουργία των
προνομίων αυτών, με σκοπό την ευχαρίστηση του πελάτη
αλλά και την αύξηση της κερδοφορίας μας, είναι οι άνθρωποι της Pharma plus που με τις συμβουλές τους μας προστατεύουνε και χαράζουμε με μεγαλύτερη σιγουριά την ανάπτυξη της επιχείρησης.
Αξίζει φυσικά να τονίσω ότι για να ξέρεις που πας πρέπει
να ξέρεις που είσαι. Αυτό είναι εύκολο να διαπιστωθεί στο
φαρμακείο μας που είναι πλήρως μηχανοργανωμένο και με
απόλυτη καταγραφή της αποθήκης του. Όταν υπάρχει γνώση
των στοιχείων αγορές-πωλήσεις-αποθέματα-μερίδιο αγοράς, επιτυγχάνονται στις διαπραγματεύσεις καλύτεροι όροι
συνεργασίας και συμφωνίες με μεγαλύτερο ποσοστό κέρδους από τις εταιρείες.»

Όχι όλα στο βω
βωμό της τιμής …

Ποιοτική εξυπηρέτηση, το «χαρτί»
της διαφοροποίησης
«Με γνώμονα ότι το μεγαλύτερο κεφάλαιο ενός φαρμακείου είναι η δυνατή σχέση εμπιστοσύνης των πελατών του,
δραστηριοποιηθήκαμε σε ενέργειες και υπηρεσίες που
κινητοποιούν ακόμα περισσότερο τον κόσμο μας. Άλλωστε ποια είναι η δύναμη του φαρμακείου έναντι των άλλων καναλιών πώλησης που τώρα τελευταία έχουν πετύχει να διαθέτουν τα δικά μας καλλυντικά προϊόντα και
όπως διαφαίνεται σύντομα και όλα τα OTC προϊόντα μας;
Η ποιοτική εξυπηρέτηση που χτίζει συναισθηματική σχέση και επομένως πιστότητα!
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Εξειδίκευση και Εξέλιξη του επιστημονικού
ρόλου
«Η επιτυχημένη πορεία των 25 χρόνων δεν είναι συμπτωματικό γεγονός. Είναι αποτέλεσμα θέλησης και αδιάκοπης
προσπάθειας που κατέβαλλα για να δημιουργήσω το φαρμακείο που οραματίστηκα.
Από το ξεκίνημα μου αντιλήφθηκα ότι αυτό που γέμιζε την
ψυχή μου και μου έδινε χαρά, ήταν να συμμετέχω ενεργά
στη θεραπευτική διαδικασία που συνοδεύει το φάρμακο, να
ησυχάζω φόβους και ανησυχίες που η ασθένεια προκαλεί,
να κατανοώ και να ικανοποιώ τις προσδοκίες που έχει ο πελάτης από μένα. Με ενδιέφερε να ασκήσω τον επιστημονικό
μου ρόλο περισσότερο από τον εμπορικό και να χρησιμοποιώ
τις γνώσεις μου και την εξειδίκευση μου στο εργαστήριο.
Αυτό λοιπόν που έκανα από θέση ή από ένστικτο στην αρχή
και στη συνέχεια ενέπνευσα και τους ανθρώπους που εργάζονταν με μένα να κάνουν, ήταν το υψηλό επίπεδο συμβουλής και φροντίδας του πελάτη, που καθόρισε τελικά και
τη δυναμική του φαρμακείου μας. Σε συνδυασμό με την επίσης υψηλών προδιαγραφών εξειδίκευση στην παρασκευή
γαληνικών και φυτικών σκευασμάτων, αυτά αποτέλεσαν την
απαραίτητη συνθήκη για τη διαφοροποίηση και την ανάπτυξη της επιχείρησης μου.
Τα καλλυντικά, τα συμπληρώματα διατροφής, τα ορθοπεδικά, οι συσκευές αυτοελέγχου αλλά και η φυτοθεραπεία,
η ομοιοπαθητική και η αισθητική φροντίδα, είναι πολύ ανεπτυγμένοι τομείς του φαρμακείου μας, όπως και κάθε φαρμακείου που έχει εναρμονιστεί με τις τάσεις της εποχής και
βαδίζει στο μέλλον.
Κάθε μέρα μάχομαι για τη διαφορετικότητα και την πρωτοπορία, που όμως στα πλαίσια ενός συνοικιακού φαρμακείου θέλει χρόνο για να γίνει αντιληπτή.
Δεν θέλω να μιμούμαι ενέργειες με γνώμονα την εμπορική
αποδοχή, όσο και αν από άλλους θεωρούνται οικονομικά
επιτυχημένες, εάν αυτές δεν ταιριάζουν στους στόχους μου
αλλά πάνω απ όλα στις αρχές και τις αξίες μου».

Φαρμακείο, μια νέα πραγματικότητα
«H κρίση στη χώρα μας επέφερε τεράστιες ανατροπές στα
δεδομένα του φαρμακείου, καθόλου παράδοξο βέβαια, αφού
ο τομέας της υγείας αποτελούσε μία χοάνη που μέχρι πρόσφατα «κατάπινε» ανεξέλεγκτα τους οικονομικούς πόρους
ενός κράτους, που λειτουργούσε χωρίς αρχές, νόμους, αξίες και στηριζόταν αποκλειστικά στο δανεισμό για τις υποχρεώσεις του.
Αυτή η επίπλαστη, η σαθρή στην ουσία ευμάρεια που απολαμβάναμε στην καθημερινότητα μας, οδήγησε την επιχειρηματική δραστηριότητα του φαρμακοποιού να εξαρτάται
μόνο και αποκλειστικά από την κερδοφορία της υπερβολικής συνταγογραφίας.
Το φαρμακείο ήταν το σίγουρο μέλλον στη συνείδηση του
κόσμου που παρατηρούσε να ανοίγουν φαρμακεία σε όλες
τις δυνατές θέσεις μιας συνοικίας. Ο φαρμακοποιός δε θε1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

óĊčĊėĎďăĖďĂěČ
«Επιλέγω να σκέφτομαι ότι οι δυσκολίες ήρθαν για να μας βελτιώσουν και να μας αναβαθμίσουν
στη συνείδηση του κόσμου, σαν
λειτουργούς με κοινωνική ευαισθησία και έργο για τη διασφάλιση της υγείας.
Σύντομα πιστεύω ότι θα δημιουργηθεί μια νέα πιο υγιής πραγματικότητα με γνήσια δυναμική, που
θα καθορίζεται και θα στηρίζεται
στην ολική ποιοτική εξυπηρέτηση του πελάτη και στην υγιή επιχειρηματικότητα του φαρμακοποιού και όχι εξαρτώμενη αποκλειστικά
από τη χρηματοδότηση του ΕΟΠΥΥ και τη θέση ενός φαρμακείου.
Αυτό θα αποτελέσει μια αληθινή παρακαταθήκη για τα παιδιά μας ή
για τους νέους ανθρώπους που θα μας διαδεχτούν».

ωρούσε ανάγκη του να αλλάξει την ποιότητα της εξυπηρέτησης του, να υποκινηθεί στο να πραγματοποιήσει αλλαγές
στη διαμόρφωση του χώρου του, ή στο να εκπαιδευτεί αυτός και το προσωπικό του, γιατί αισθανόταν ασφάλεια από
την κερδοφορία που του έδινε το φάρμακο.
Και ξαφνικά το σκηνικό ανατράπηκε! Το ελληνικό κράτος
με μέτρα που επέβαλλε και θα συνεχίσει να επιβάλει, έχει
σαν στόχο τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης. Αυτό σε
συνδυασμό με τις καθυστερήσεις πληρωμών από τα ασφαλιστικά ταμεία, τη μείωση των μισθών και των συντάξεων
και επομένως την πτώση της αγοραστικής ικανότητας του
πελάτη μας, αφύπνισαν μερικούς στην ανάγκη διαχείρισης
της νέας πραγματικότητας.
Την ώρα λοιπόν που ο μεγαλύτερος αριθμός των φαρμακοποιών αιφνιδιάστηκε από την ταχύτητα των αλλαγών, κάποιοι
από εμάς παρακολουθώντας την ευρωπαϊκή πραγματικότητα στο επάγγελμα αντιληφτήκαμε έγκαιρα ότι σύντομα θα
επηρέαζε και τη χώρα μας. Επομένως στηρίξαμε την ανάπτυξη της επιχείρησης μας πάνω στην ποιότητα της εξυπηρέτησης των πελατών μας, επενδύσαμε κεφάλαια σε ολικές
ανακαινίσεις για να αυξήσουμε την οπτική αναγνωρισιμότητα του σημείου μας, αναδείξαμε τα προϊόντα και τις υπηρεσίες μας, προσλάβαμε και εκπαιδεύσαμε ανθρώπους που
εργάζονται μαζί μας για το όραμα του φαρμακείου μας, για
το μέλλον του επαγγέλματος!
Με το νου ανοιχτό στις νέες εξελίξεις και επειδή η ικανοποίηση και η ολοκλήρωσή μας πραγματοποιείται μέσα από την
ικανοποίηση και τον ενθουσιασμό των πελατών μας, έχουμε
σαν στόχο να επικοινωνήσουμε το έργο μας σε περισσότερους ανθρώπους από εκείνους που μας επισκέπτονται καθημερινά. Όχι με σκοπό το κέρδος αλλά γιατί πιστεύουμε ότι
ο καθένας δικαιούται να έχει πρόσβαση στο καλύτερο». 
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ìĘĔĜĆĝďğüĆĔĆďĊĄē
óēĔĊĄČìĐĐāĉĆ

đĆėēĘĎēčĊėăĖĊĎ
ăėēĂĉĆęēĕĉĊđĊĄđĆĎĆďğĆĔğĖęēĔē
 Από τη ΜΑΤΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ, Φαρμακοποιό
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¢Ç½ÎÏÎÓÂÖÒÓÉÎ®ÌÑÉÓÏÏÒÏÒÓ¿Ì¼ÑÅÏØÖÌÂÊÒÓÑÆÇ¿uÆÎÂÒÓÉÎÂÎÓÂuÏÊÃ½
ÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ÏÑÊÒu¼ÎÂ¤ØÑÕÂÚÌ®ÌÑ®ÓÉ¼×ÏØÎ
ÔÆÒuÏÔÆÓ½ÒÆÊÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ñ®ËÉÒÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÅÊ®ÒÓÂÒÉÏØ
ÓÉÖÂÑu¿ÙÆÊ°ÑÊÒu¼ÎÂÇÕÓÆÊÎ®ÂÑÂÅÆ¾ÈuÂÓÂ×ÕÑÐÎÏØÂÎÏ¾ÈÏØÎ¼ÎÂÎ¼Ï
παράθυρο σε νέες υπηρεσίες υγείας.
Ας δώσουμε 2 ρεαλιστικά παραδείγματα Ευρωπαϊκών
Χωρών

Ελλάδα 2013,
FaceBook και Blogs φαρμακοποιών
Η γνώση και η εμπειρία ενώνεται κάπου σε αυτά τα Blogs
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ¿ÏØÆÑÕÓ½uÂÓÂÌÂÊÑÏÃÍÉuÂÓÊÒuÏ¾
ÃÑ¾ÒÌÏØÎÒØuu®×ÏØÖÌÂÊÂÂÎÓ½ÒÆÊÖ¶ÎÂÖÌÍ®ÅÏÖÇÂÊÎÏuÆÎÊÌ®ÆÎÕu¼ÎÏÖÌÂÊ¼ÓÏÊuÏÖÎÂÏÍÆu½ÒÆÊÈÊÂÓÂÏÇ¼ÍÉ
ÓÏØºuÕÖ¼ËÕÂ¿ÓÏ×ÏÑ¿uÏÑÐÎÂÅÊÂÌÑ¾ÎÕ¼ÎÂÂρασκήνιο που βασίζεται στη γκρίνια, τα παράπονα για τους
ÒØÎÅÊÌÂÍÊÒÓÊÌÏÁÖÓÏØÖÇÏÑÆ¾Ö ÈÊÂÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÈÆ¾ÓÏÎÆÖ 
για πελάτες απαιτητικούς, παράλογους καθώς και σχόλια
που υποδηλώνουν αν όχι πικρία για το πως έχουν εξελιχθεί τα πράγματα, σίγουρα όμως θυμό και απελπισία.
¤¾uÂÊÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÌÂÊÓÏu®ÓÊuÏØÌÂÊÉÒÌ¼ÄÉuÏØÓÑ¼χει εκεί που θέλει να τρέξει. Αν όμως υποθέσω ότι ένας
uÉÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÌÂÊÇØÒÊÌ®ÊÔÂÎ¿ÖÆÍ®ÓÉÖÌ®ÏÊÏØ
από τους χρήστες αυτών των Blogs διαβάσει τα δρώμενα σε αυτά, τότε θα λάβω μία πολύ αρνητική εικόνα!
Μία εικόνα ενός επαγγέλματος που ενώ επικαλείται τον
άνθρωπο ως κεντρικό άξονα των υπηρεσιών του, πίσω
Â¿ÓÂÇÐÓÂÂÈÂÎÂÌÓÆ¾ÈÊÂÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÌÂÊ
τα βάζει με όλα και με όλους. Αγανακτεί για το ωράριο,
ÈÊÂÓÏØÖÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖ ÈÊÂÓÉÎÏuÑ¼ÍÂÏØÓÏØÖÌÂÍÁπτει με το όνομα «σύλλογος»… Και γιατί να μην αγανακτεί άλλωστε;
Παράλληλα όμως αγανακτεί για έναν πελάτη με κάπως
ÆÑ¾ÆÑÈÉÈÊÂÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÂÂ¾ÓÉÒÉ ÆÑÐÓÉÒÉ ÑÏβληματισμό και αυτό γίνεται θέμα συζήτησης μέσα από
ÂØÓ®ÓÂ#MPHTºÓÂÎÂÇÏÑ®Æ¾ÍØÒÉÓÏØÑÏÃÍ½uÂÓ¿Ö
ÓÏØ Æ¾uÂÒÓÆ¿ÍÏÊÊÌÂÎÏÏÊÉu¼ÎÏÊºÓÂÎ¿uÕÖÇÓ®ÎÆÊÒÆ
επικριτικά σχόλια της κατάστασής του, της στάσης του,
της άποψής του, του προβληματισμού του, εκεί λίγο τα
πράγματα σκουραίνουν.

Ολλανδία 2013
Σύλλογος Φαρμακοποιών και Blogs
φαρμακοποιών
Το ίδιο περίπου σύστημα ισχύει στην Ολλανδία αλλά είναι
Ø¿ÓÉÎÏuÑ¼ÍÂÓÏØÒØÍÍ¿ÈÏØ#MPHTÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ 
ÅÉÍÂÅ½ uÉÑÏÒÃ®ÒÊuÂÂ¿uÉÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÊÒ¾ÈÏØÑÂuÉÑÏÒÃ®ÒÊuÂÂ¿¼ÎÂÎÂÍ¿×Ñ½ÒÓÉ'BDF#PPL
ή οποιουδήποτε άλλου κοινωνικού δικτύου. Δεν πρό-

κειται περί έλλειψης ελευθερίας λόγου, αλλά περί προÒÓÂÒ¾ÂÖÌÂÊÒÆÃÂÒuÏÁÑÐÓÂÓÉÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÅÆÁÓÆÑÏÎÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÓÏØ¾ÅÊÏØÕÖ
ÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖ°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÅÆÎÆÌÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆ
οποιοδήποτε κανάλι επικοινωνίας για να μοιραστεί το
όποιο πρόβλημα αντιμετωπίζει με την κυβέρνηση, ταμείο, κράτος, πελάτη…
ºÍÏÂØÓ¿ÔÂÓÏÏÎÏu®ÒÕeÏÑÈ®ÎÕÒÉk

Ευρωπαικά μοντέλα, συνθήκες και
συστήματα ανταμοιβής φαρμακοποιών
¦ÔÆÒuÏÔ¼ÓÉÒÉÂÎÓÂuÏÊÃ½ÖØÉÑÆÒÊÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ¼×ÆÊ½ÅÉÈ¾ÎÆÊÒÆ¤ØÑÕÂÚÌ¼Ö×ÐÑÆÖÌÂÊÂÌ¿uÉÂÌÏÍÏØÔÏÁÎ¦uÆ¾ÕÒÉÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÅÂ®ÎÉÖ 
η μείωση του τζίρου, του κέρδους και της ρευστότητας
ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÏÅ½ÈÉÒÂÎÏÍÍ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÏÌÍÆ¾ÒÊμο στην Ευρώπη. Έτσι ένα ένα τα Ευρωπαϊκά κράτη αναγκάζονται να επανεξετάσουν το σύστημα ανταμοιβής των
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï©ÆÓ®ÓÉ©£ÑÆÓÂÎ¾Â ÓÉÎ
Ολλανδία, το Βέλγιο, την Κροατία, τη Σλοβενία και την Ελβετία, η Γαλλία ήδη ξεκίνησε το σύστημα επιβράβευσης
ÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÃ®ÒÆÊØÉÑÆÒÊÐÎÌÂÊÉ§ÒÂÎ¾ÂÌÂÊÉ
ÏÑÓÏÈÂÍ¾ÂÓÏuÆÍÆÓÏÁÎÒÏÃÂÑ®ÈÊÂÆÇÂÑuÏÈ½ÒÁÎÓÏuÂ
¦ÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÌÑ¾ÒÉÅÆÎÆ¾ÎÂÊÇØÒÊÌ®Éu¿ÎÉÂÊÓ¾ÂÂØÓ½Ö
της αλλαγής των συστημάτων ανταμοιβής. Ο απώτερος
στόχος για τα 4 σημεία της Ευρώπης είναι να αποσυνÅ¼ÒÏØÎÓÉÎÂÎÓÂuÏÊÃ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÂ¿ÓÉÎÓÊu½
ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÎÂÂÎÂÃÂÔu¾ÒÏØÎÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ Â¿ÂÍ¿ÅÊÂÎÏu¼ÂÇÂÑu®ÌÏØ ÒÆÑÂÈuÂτικό επαγγελματία υγείας μέσα στην όλη οργάνωση του
συστήματος υγείας.
Το σύστημα πλέον της ανταμοιβής βάσει περιθωρίου κέρÅÏØÖÍ¿ÈÕÓÉÖuÆ¾ÕÒÉÖÓÉÖ ÓÕÎÓÊuÐÎÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
ÌÂÊÓÉuÆÈ®ÍÉÆ¾ÒÏÅÏÇÔÉÎÐÎÈÆÎÏÒ½uÕÎÒÓÉÎÂÈÏÑ® 
¼ÇÔÂÒÆÒÓÂ¿ÑÊ®ÓÏØ
¤Ë®ÍÍÏØÓÂÌÑÂÓÊÌ®ÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾ÂÔÂÃÈÏÁÎÆÌÆÑÅÊÒu¼ÎÂÂÎÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÎÂÍ®ÃÆÊÆÎÆÑÈ®ÓÉÎÑÕτοβάθμια περίθαλψη, για να περιοριστεί έτσι η επίσκεψη
ÒÓÏÎÈÊÂÓÑ¿ÌÂÊÇØÒÊÌ®ÉÆ¾ÒÏÅÏÖÒÓÏÎÏÒÏÌÏuÆ¾ÏÏØ
κοστίζουν πολύ περισσότερο!

Τι ισχύει σε πολλές Ευρωπαϊκές χώρες
Η Ελβετία παραμένει το κράτος που μαζί με τη Μ. Βρετανία αποσυνδέσανε από τις πρώτες χώρες την ανταμοι1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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Ã½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÂ¿ÓÏÎ¿ÈÌÏÕÍ½ÒÆÕÎ¶ÓÒÊÉ
ανταμοιβή τους βασίζεται στις υπηρεσίες εκτέλεσης της
συνταγής, χωρισμένη σε αποζημίωση για τη σωστή επεË½ÈÉÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÓÉÒÕÒÓ½ÆÆË½ÈÉÒÉÓÉÖÇÂÑμακευτικής αγωγής.
Η Μ. Βρετανία ήταν η πρώτη χώρα που από το 2003ÆÇ½ÑuÏÒÆÓÏuÏÎÓ¼ÍÏÓÉÖÂÎÓÂuÏÊÃ½Ö/)4 /BUJPOBM
)FBMUI4FSWJDF ¿ÏØÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÏÙÉuÊÐÎÆÓÂÊ
για τις υπηρεσίες του εν μέρει από τις τοπικές αρχές υγείας και εν μέρει από
τους ίδιους τους ασθενείς. Ιδιαίτερα
περιπτώσεις όπως η διακοπή καπνίσματος, η επείγουσα αντισύλληψη, η ρύθμιση της πίεσης και
της χοληστερόλης, οι διαταραχές
στύσης, ορισμένοι εμβολιασμοί,
και η αγωγή κατά της τριχόπτωÒÉÖÂÏÇ¼ÑÏØÎÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÆÊÒ¿ÅÉuÂÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÉÎ¢ÈÈÍ¾Â
Η Γαλλία u½ÌÆ Ñ¿ÒÇÂÓÂ ÒÆ
ορισμένες κατηγορίες παθήσεων σε αυτό το σύστημα. Υπάρχει
όμως υποχρεωτική εκπαίδευση 45
ωρών για κάθε πάθηση, για να εντα×ÔÆ¾¼ÎÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÒÆÂØÓ¿ÓÏ
σύστημα ανταμοιβής για την παρακολούθηση του ασθενή και γενικά της
ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ
Στην Ολλανδία στο Βέλγιο και στη Γερμανία ανταμείβοÎÓÂÊuÆÃ®ÒÉÓÏÌÏØÓ¾ÏØÏØÍ®ÎÆÌÂÊÑ¿ÒÇÂÓÂ®Ñ×ÊÒÂÎ
ÎÂÆÇÂÑu¿ÙÏØÎÓÉÎÂÎÓÂuÏÊÃ½Ã®ÒÆÊØÉÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖ
Ακόμη και η Πορτογαλία του μνημονίου και της κρίσης
εξετάζει αυτό το σύστημα ανταμοιβής.
²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÅÊ®ÇÏÑÂÒØÒÓ½uÂÓÂ¼×ÏØÎÆÇÂÑuÏÒÓÆ¾ÌÂÓÂÌÂÊÑÏÁÖÒÓÉÎ¤ØÑÐÉÈÊÂÓÉÎÂuÏÊÃ½ÓÕÎÇÂÑμακοποιών: Προκαθορισμένη, πάγια αμοιβή για τις υπηÑÆÒ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂ
από αυτά που έχουν επικρατήσει. Αυτό σε συνδυασμό με
ÓÉÎÂÏÙÉu¾ÕÒÉÇÂÑu®ÌÕÎÂÎ®ÍÏÈÂÓÉÎÂ¿ÅÏÒÉ ÂÏτελούν μέχρι και το 70% της αμοιβής τους.
ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂuu¼ÖÂÑ×¾ÙÏØÎÎÂÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÊÒØÒÓ½uÂτα ανταμοιβής με βάση τις υπηρεσίες. Έτσι στις 4 γωνιές
ÓÉÖ¤ØÑÐÉÖ ÉÂÆË®ÑÓÉÒÉÓÉÖÂÎÓÂuÏÊÃ½ÖÓÏØÇÂÑμακοποιού από τη διανομή και τα περιθώρια κέρδους,
ÏÅÉÈÆ¾ÒÆu¾ÂÎ¼ÂÍÂÓÇ¿ÑuÂÂÎ®ÅÆÊËÉÖÓÉÖÎ¼ÂÖÂÏÒÓÏÍ½ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÏØÆ¾ÎÂÊÏÊØÉÑÆÒ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ

Αμοιβή για τις υπηρεσίες
ÌÆÇÓÆ¾ÓÆØÉÑÆÒ¾ÆÖ¿ÕÖÆÌÓ¼ÍÆÒÉÌÂÊÆÆË½ÈÉÒÉÓÉÖ
συνταγής, της δοσολογίας και πιθανών ανεπιθύμητων
ενεργειών, μέτρηση πίεσης, μέτρηση διαβήτη, χορήγηÒÉÇÂÑu®ÌÏØ ÆuÃ¿ÍÊÏÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ½ÏÏÊÂÅ½ÏÓÆ
ÑÏÒÕÊÌ½ÒØuÃÏØÍ½ÏØuÏÑÆ¾ÎÂÂÇÏÑ®ÏÑÔ½×Ñ½ÒÉÇÂÑu®ÌÏØ ÆÆË½ÈÉÒÉuÊÂÖÊÂÓÑÊÌ½ÖÒØÒÌÆØ½Ö ½Â1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ÑÂÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ¢ØÓ¼ÖÌÊÂÌ¿uÂ
περισσότερες είναι οι υπηρεσίες που έχουν πάρει καÔÏÑÊÒu¼ÎÉÓÊu½ÒÓÂÌÑ®ÓÉÏØÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÊµÍÍÆÖÌÂÍÁÓÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂÌÊ®ÍÍÆÖÂ¿ÓÏÎ
ίδιο τον πελάτη. Ανεξάρτητα από το μέγεθος ή την περιÏ×½ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÓÏÌ¿ÒÓÏÖÆ¾ÎÂÊÓÏ¾ÅÊÏ
Από την έναρξη της οικονομικής κρίσης, το περιθώριο
Ì¼ÑÅÏØÖÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂ¼×ÆÊuÆÊÕÔÆ¾ÌÂÊÒØÎÆ×¾ÙÆÓÂÊÎÂ
uÆÊÐÎÆÓÂÊÒÆÏÍÍ®ÌÑ®ÓÉu¼ÍÉºuÕÖ¼ÎÂ
ÌÑ®ÓÏÖÏÇÆ¾ÍÆÊÎÂÃÍ¼ÆÊÓÉÎÂÎ®ÈÌÉ
να διατηρηθεί το επίπεδο περίθαλψης στο επίπεδο που αρμόζει στον
ασθενή. Έτσι ναι μεν μειώνονται οι
ÓÊu¼ÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÆÎÓÆ¾ÎÆται ο έλεγχος κατανάλωσης, όμως
ÅÆÎÂÇ½ÎÆÊÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÎÂ
ÂÏÑÑÏÇ½ÒÆÊ¿ÍÉÓÉÙÉu¾Â²ÏÎ
αποκόβει λοιπόν από το σύστημα
όγκου πωλήσεων και του δίνει
ελεύθερο χώρο να κινηθεί γύρω
Â¿ÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊ°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÍÏÊ¿ÎÌÂÍÆ¾ÓÂÊÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÉÎÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÊÖ
ØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØÌÂÊÇØÒÊÌ®ÏÂÒÔÆÎ½ÖÆÍ®ÓÉÖuÏÑÆ¾ÎÂÆÊÍ¼ËÆÊÓÏÎ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÏØÔÆÕÑÆ¾¿ÓÊÓÏÎÌÂλύπτει στο έπαρκο.

Αποζημίωση με βάση την απόδοση
¶ÎÂ®ÍÍÏÒÁÒÓÉuÂÂÏÙÉu¾ÕÒÉÖÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉ
ÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÆ¾ÎÂÊÉÂÏÙÉu¾ÕÒÉuÆ
βάση την απόδοση. Η απόδοση ορίζεται με βάση τον αριθu¿ÆÍÂÓÐÎ ÓÊÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÌÂÓÂÈÑ®ÇÏÎÓÂÊÌÂÊÓÏ
επίπεδο δυσκολίας; Άλλος ο βαθμός δυσκολίας εκτέλεσης συνταγής περί μόλυνσης στο μάτι, κι άλλος της
ÆÌÓ¼ÍÆÒÉÖÒØÎÓÂÈ½ÖÌÂÑÌÊÎÊÌÏÁ ÇÂÑu®ÌÏØÏØÂÂραίτητα πρέπει να συνοδεύεται από υπηρεσίες και συμÃÏØÍ¼ÖÏØÌÂÍÆ¾ÓÂÊÎÂÅÐÒÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö ÌÂÔÐÖ
Æ¾ÒÉÖÌÂÊÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÒØÎÓÂÈ½ÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
uÆ¿ÍÉÓÉÎÑ¼ÏØÒÂÈÑÂÇÆÊÏÌÑÂÓ¾ÂÏØÓÉÒØÎÏÅÆÁÆÊ

Μπορεί το Ευρωπαϊκό φαρμακείο να
διδάξει το ελληνικό;
¤¾ÎÂÊ®ÑÂÈÆÉ¤ÍÍ®ÅÂ¼ÓÏÊuÉ©ÏÑÆ¾ÎÂÂÏÑÑÏÇ½ÒÆÊ
όλες τις κρούσεις και τις προκλήσεις που δέχεται από την
¤ØÑÐÉÕÖuÏÑÆ¾¼ÎÂÓ¿ÒÏÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂÎÂ
ÆÇÂÑu¿ÒÆÊÑÂÌÓÊÌ¼ÖÏØÂÑu¿ÙÏØÎ®ÄÏÈÂÒÆ®ÍÍÂÒØστήματα και μάλιστα πετυχημένα;
©ÏÑÆ¾ÓÏÆÍÍÉÎÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖÎÂÂÏÑÑÏÇ½ÒÆÊÓ¼τοιες πρακτικές, να τις υιποθετήσει και να αρχίσει πάλι
να αναπνέει;
ªØÒÊÌ®Ø®Ñ×ÏØÎÌÂÊÓÂÓÑÕÓ®ÒÉuÆ¾Â ÌÂÊÏØÅÆÎ
Ø®Ñ×ÏØÎ ÒÆÓ¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÒØÒÓ½uÂÓÂ ÂÍÍ®ÆÅÐuÊλάμε για την υιοθέτηση των θετικών παραμέτρων που

Για κάθε ανάγκη υγείας

υπάρχει η Vitabiotics

Επειδή κάθε οργανισμός θέλει εξειδικευμένη υποστήριξη
Όταν σε κάθε στάδιο της ζωής μας οι διατροφικές μας απαιτήσεις αλλάζουν, χρειαζόμαστε ένα
συμπλήρωμα που καλύπτει κάθε φορά τις ιδιαίτερες ανάγκες του οργανισμού. Η γκάμα της Vitabiotics
παρέχει τη μέγιστη υποστήριξη με ισορροπημένες και αποτελεσματικές συνθέσεις που δεν
επιβαρύνουν τον οργανισμό με υπερβολικές δόσεις. Με 40 χρόνια εμπειρία, η Vitabiotics δημιουργεί
συμπληρώματα που καλύπτουν πραγματικές ανάγκες υγείας.
Originally developed with
Prof. A. H. Beckett
OBE, PhD, DSc
Professor Emeritus,
University of London

Η Vitabiotics γνωρίζει αυτό που θέλει η υγεία μου
Επικοινωνία – Ενημέρωση – Συμβουλή:
210 9941451, info@douni.gr
www.douni.gr
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έχουν, προσπαθώντας να μηδενίσουμε τα αρνητικά.
²ÊÌÊÂÎÆÊÇ¼ÑÆÊÂÍÍÂÈ¼ÖÒÓÏÎÏuÏÔÆÓÊÌ¿ÌÂÊÅÊÏÊÌÉÓÊÌ¿
σύστημα της χώρας.
Αν δουλεύει στην Ευρώπη γιατί να μη δουλέψει και στην
Ελλάδα; Εμείς θα ανακαλύψουμε τον τροχό; Εμείς είμαστε η ειδική περίπτωση;
Θα αναρωτιέται κανείς πως αυτά τα κράτη που ξεκίνησαν τα νέα συστήματα ανταμοιβής, σταθεροποίησαν τις
ÂuÏÊÃ¼ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÕÖÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÃÈ½κε έξω από τον χορό του ποσοστού κέρδους και πως
ομογενοποίησαν έτσι τα εισοδήματα. Είναι ξεκάθαρο ότι
ÇÑ¿ÎÓÊÒÂÎÏÑ¿ÍÏÖÓÏØÒÓÉÎÌÏÊÎÕÎ¾ÂÎÂÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÓÂÊ
και ν’ αμείβεται αναλόγως. Βάση δίνεται στις υπηρεσίÆÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
Εξάλλου όλοι πλέον στην Ευρώπη μιλάνε για υπηρεσίες
υγείας. Αυτό είναι το μέλλον του επαγγέλματος!
ÊÒÓÆÁÏØÎ¿ÓÊÏÂÒÔÆÎ½ÖÃÍ¼ÆÊÓÏ¿ÇÆÍÏÖÓÏØÎÂÒØuÃÏØÍÆØÓÆ¾ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÏØÌÂÊÂÌ¿uÉÎÂÍÉÑÐÒÆÊ
ÈÊÂÂØÓ¿¶ÓÒÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÆ¾ÎÂÊËÆÌ®ÔÂÑÂÉÅÆÁÓÆρη γραμμή περίθαλψης μετά τον γιατρό, και σε ορισμένες απλές περιπτώσεις η πρώτη γραμμή πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Ναι και στην Ελλάδα εύχομαι να είναι έτσι τα πράγματα,
ÂÍÍ®ÂuÇÊÃ®ÍÕ¢uÇÊÃ®ÍÕÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÈÊÂÓÉÒØ×Î¿ÓÉÓÂ
και την έκταση που ισχύει. Ακόμη δεν έχουμε θεσμοθετήσει τη νομιμότητα να μετράμε την πίεση και εδώ μιλάμε για υπηρεσίες πρωτοβάθμιας περίθαλψης;
ÐÖÌÂÊ¿ÓÆÔÂÇÑÏÎÓ¾ÒÏØÎÏÊÊÔÁÎÏÎÓÆÖÎÂÑÏ×ÕÑ½σουμε σε αυτά τα εξελιγμένα συστήματα υπηρεσιών υγείας; Γιατί μόνον έτσι θα μειωθεί η δαπάνη υγείας και όχι
μόνο με κάθετες περικοπές, χωρίς αντισταθμιστικά μέτρα.
ºÒÏÍÏÊ¿ÎÓÏÒÁÒÓÉuÂÅÆÎÂÍÍ®ÙÆÊ ¿ÒÆÖÂÍÍÂÈ¼Ö¼Ñ×ÏÎÓÂÊÒÓÏÎ×ÐÑÏÅÆÎuÏÑÏÁÎÎÂÂÏÑÑÏÇÉÔÏÁÎÆÁκολα και να εναρμονιστούν στην καθημερινή πρακτική.
Κι όσο τα πράγματα δεν εναρμονίζονται από τους ιθύÎÏÎÓÆÖÏÍÊÓÊÌÏÁÖÌÂÊÒØÎÅÊÌÂÍÊÒÓ¼Ö Ó¿ÒÏÏÊÇÂÑuÂÌÏποιοί, όντας ο τελευταίος κρίκος της αλυσίδας, ο οποίος
συνδέεται άμεσα με το κοινό θα βγαίνουν στα Blogs και
θα παραπονιούνται.
Λύσεις δε θα βρίσκουν κι ο ένας θα «τρώει» τον άλλο
ÌÂÊÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÔÂeÓÑÐÎÆkÌÂÊÓÏÎ¾ÅÊÏÓÏÎÆÍ®ÓÉ
Διαβάζοντας όλα τα παραπάνω αναλογίζεται κανείς τα
ÓÑ¾ÂÃÂÒÊÌ®ÒÉuÆ¾ÂÈÊÂÓÂÏÏ¾ÂÏÊ¼ÍÍÉÎÆÖÇÂÑuÂÌÏποιοί πασχίζουν να δώσουν λύσεις κι όσο δεν μπορούν,
ÔÂÓÏØÖÓÑÐÆÊÉÈÌÑ¾ÎÊÂÒÓÂ#MPHTÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ
και στις συνελεύσεις συλλόγων.
Σε αντίθεση με την Ελλάδα, στα περισσότερα ευρωπαϊκά κράτη:
1. Σταδιακά παύει να ισχύει η ανταμοιβή βάσει ποσοÒÓÏÁÌ¼ÑÅÏØÖÏØÒØÎÏÅÆÁÆÊÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿
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σκεύασμα.
2. ²Â©ÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂÕÍÏÁÎÓÂÊ
°¢ÌÂÊÆÌÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÆØÑÆ¾ας. Χρόνια τώρα!
 ¢ØÓÏu®ÓÕÖØÏÔ¼ÓÏØuÆ¿ÓÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö×®ÎÆÊ
πελάτες και ο καταναλωτής δεν καρπούται την πληÑÏÇ¿ÑÉÒÉÌÂÊÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÒØuÃÏØÍ½ÈÊÂÎÂ
ÍÉÑÏÇÏÑÉÔÆ¾ÈÊÂuÊÌÑÏÑÏÃÍ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÓÏØ«Να
δούμε αν το σούπερ μάρκετ μπορεί να του προσφέρει
τη συμβουλή που θα του προσέφερε ο φαρμακοποιός», θα υποθέσει κάποιος.
Και εδώ υπάρχουν δύο πιθανές εκδοχές:
 Â  Æ¾ÓÆÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÖÆÍ®ÓÉÖÅÆÎÆÎÅÊÂÇ¼ÑÆÓÂÊÓ¿ÒÏ
ÈÊÂÓÉÒØuÃÏØÍ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ÈÊÂÓ¾ÃÑ¾ÒÌÆÊ
¿ÍÉÓÉÎÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÍ¼ÏÎÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØÒÓÏ
ÅÊÂÅ¾ÌÓØÏ ®ÑÂÌ¿ÄÆÆÒÁÓÏÍÂÊu¿ÒÏØÇÂÑuÂÌÏποιέ να βρεις αλλού το εισόδημά σου,
 ½Ã ÏÆÍ®ÓÉÖÆ¾ÎÂÊÆÌÆ¾ÎÏÖÏØÔÂÂÏÇÂÒ¾ÒÆÊ¿ÓÆ
θα έρθει σε εσένα και αυτός θα κρίνει πότε χρειάζεται τη συμβουλή σου. Αυτός είναι ο «βασιλιάς»,
ÂØÓ¿ÖÂÏÇÂÒ¾ÙÆÊ¶ÓÒÊÅÆÎ®ÆÊÒÆ¿ÍÉÓÉÎÂÈÏÑ®
3. Υπάρχει σταθερό, ενιαίο ανοιχτό ωράριο για όλα τα
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆØÓ¼ÑÂ ®ÃÃÂÓÏ¨ÂÊÇØÒÊÌ®ÂÑÌÆÓ®ÌÆÎÓÑÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â¼×ÏØÎÌÂÊÅÊÆØÑØu¼ÎÏÕÑ®ριο μέχρι τις 12:00 μ.μ. και ορισμένα και όλο το 24ωρο.
Δίδαγμα:ÓÏÆÊÒ¿ÅÉuÂÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÅÆÎÆËÂÑÓ®ÓÂÊÒÆ
τόσο μεγάλο ποσοστό από το ποσοστό κέρδους που συνοδεύει
ÓÏÇ®ÑuÂÌÏ ÏÁÓÆÂ¿ÓÂ©¦ ³ª¢ ÏÁÓÆÌÂÊÂ¿ÓÏÕÑ®ÑÊÏ

Η προσωπική μου άποψη
Μπορεί να είστε σύμβουλοι υγείας και να νιώθετε ότι αυτό
ο πελάτης δε θα το βρει στο σουπερ μάρκετ. Μπορεί να
εξυπηρετείτε ΤΕΛΕΙΑ τον πελάτη σας με χαμόγελο και να
ÇÆÁÈÆÊÆØ×ÂÑÊÒÓÉu¼ÎÏÖºuÕÖ¼ÎÂÍÆÓ¿uÆÓ®ÏÒÓ®ÑÆÓÆÒÓÂ#MPHTÏÓÊÅ½ÏÓÆÒÂÖÇ®ÎÉÌÆuÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ¿ÌÂÊ
με οποιαδήποτε ευκαιρία μοιράζεστε πικρία, παράπονα,
δυσαρέσκεια για το τρέχον σύστημα.
¨ÂÊÏØ ÓÏ'BDF#PPLÊÂÓ¾ÏÒÁÍÍÏÈÏÖuÏÑÆ¾ÎÂuÉÎ
ακούει ή να κάνει ότι δεν ακούει, γιατί σας βολεύει, γιατί
είναι γρήγορο κι απλό, γιατί τέλος πάντων αυτό είναι το
κανάλι που σας συνδέει.
¯ÂÊÓÏÒÁÒÓÉuÂÅÆÎÂÏÙÉuÊÐÎÆÊÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÈÊÂÓÊÖ
ØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÌÂÊÅÆÎÓÏØÅ¾ÎÆÊÌ¾ÎÉÓÑÂÎÂ
ÆÌÂÊÅÆØÓÆ¾ÌÂÊÎÂÂÎÓÂuÆÊÇÓÆ¾ÈÊÂÎÂÓÊÖÇÓ®ÒÆÊÒÓÏÙÆÎ¾Ô
ÓÏØÖºuÕÖuÉËÆ×Î®ÓÆÏÓ¼¿ÓÊ×Ñ½ÒÓÆÖ'BDF#PPLÆ¾ÎÂÊ
και οι ίδιοι σας οι πελάτες και ποτέ δεν ξέρεις...
ºÒÏÍÏÊ¿ÎÓÏÌÑ®ÓÏÖÌÂÊÈÆÎÊÌ®ÂØÓÏ¾ÏØÔÆÒuÏÔÆÓÏÁÎ
δεν αλλάζουν τα πράγματα, ας πάρετε εσείς στα χέρια
σας τις απαραίτητες αλλαγές που θα πρέπει να κάνετε
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÈÊÂÎÂÆ¾ÒÓÆÃÊÐÒÊuÏÊÌÂÊÎÂuÉÎÂÑκείστε μόνο στα παράπονα.
Εξάλλου αυτά δεν θα σας δώσουν εισόδημα! 
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éđāėĘĒČĖėČđ
ìĐĐāĉĆėēĘ
 Από τη ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΛΗ,
 ³ÏÄ½ÇÊÂÊÅ®ÌÓÕÑÓÉÖ ×ÏÍ½Ö¯ÏuÊÌÐÎ °ÊÌÏÎÏuÊÌÐÎÌÂÊÏÍÊÓÊÌÐÎ¤ÊÒÓÉuÐÎÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ

Η δυναμική ισορροπία των τελευταίων 2 ετών στο Ελληνικό Φαρμακείο με
ÓÊÖÒØÎÆ×Æ¾ÖÅÊÂÇÏÑÏÏÊ½ÒÆÊÖÒÓÏÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¿uÏÎÓ¼ÍÏÌÂÊÉÓÂØÓ¿×ÑÏÎÉ
ωρίμανση των καταναλωτών σχετικά με τις ηλεκτρονικές αγορές, ωθούν
αρκετούς Φαρμακοποιούς στην ίδρυση και λειτουργία ηλεκτρονικών
καταστημάτων με επιδίωξη την ανάπτυξη των εργασιών τους.
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ÆÂÎ®ÒÓÂÒÉÓÉÖÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½Ö®ÍÍÂËÆÒÉuÂÎÓÊÌ®ÓÏÎÓÑ¿ÏÙÕ½ÖÓÕÎÏÍÊÓÐÎ ÆÊÇ¼ροντας μια σειρά αλλαγών, που επηρεάζουν
και τις εμπορικές επιχειρήσεις. Αυτές οι αλλαγές μπορούν ν’ αποτελέσουν σημαντικό όπλο στα χέρια των επιχειρήσεων που θέλουν ν’ ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις ενός νέου περιβάλλοντος που χαρακτηρίζεται από συνεχώς μεταβαλλόμενες συνθήκες, διεθνοποίηση και εντατικοποίηση του ανταγωνισμού. Παλαιότερα,
η ενσωμάτωση αυτή περιελάμβανε μόνο την ηλεκτρονική παρουσίαση των καταστημάτων, όχι όμως και όλων
των ειδών τους και, πολύ περισσότερο, δεν υπήρχε δυνατότητα άμεσης παραγγελίας κάποιου είδους.

Τι είναι το ηλεκτρονικό φαρμακείο
²ÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊÉuÆÓÂÇÏÑ®ÓÏØÇØÒÊÌÏÁ
ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖÒÓÉÄÉÇÊÂÌ½ÆÏ×½ u¼ÒÕuÊÂÖÆËÆÊÅÊÌÆØμένης ιστοσελίδας. Η επιχείρηση μπορεί να διαθέσει τα
προϊόντα της σε όλη την εσωτερική αγορά καθώς και στο
εξωτερικό, σε μεγαλύτερο αγοραστικό κοινό, χάρη στις
τεράστιες δυνατότητες και την απήχηση του διαδικτύου.
²ÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÏ 
σύγχρονο ηλεκτρονικό κατάστημα το οποίο παρέχει ολοκληρωμένες λύσεις στον τομέα της υγείας και της ομορÇÊ®ÖÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÊÒÓ¿ÓÏÏØÖ XFCTJUFT ÏØ¼×ÏØÎÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾Â¿XFCÆÇÂÑuÏÈ¼Ö uÆÓÊÖÏÏ¾ÆÖuÏÑÆ¾Î
ανανεώνεται το περιεχόμενό τους σε πραγματικό χρόνο
ÆÊÌ¿ÎÆÖ ÓÊu¼ÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÆÌÓÐÒÆÊÖ ÑÏÒÇÏÑ¼ÖÌÍ 
και διαθέτουν τα απαραίτητα εργαλεία παρακολούθησης και αυτόματης διαχείρισης μιας on-line παραγγελίας.

Βασικές προϋποθέσεις απόκτησης
ηλεκτρονικού φαρμακείου:
9²ÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿¿ÎÏuÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
9)ÂÑÏ×½ÂÒÇÂÍÐÎÒØÎÂÍÍÂÈÐÎ
9Το ηλεκτρονικό κατάστημα. Μια εξειδικευμένη ιστοσελίδα με όλες τις απαραίτητες δυνατότητες πώλησης, συναλλαγών, διαχείρισης πελατολογίου, διαχείρισης αποθεμάτων κ.α.
9¦ÒÁÎÂÄÉÒØuÇÕÎ¾ÂÖÈÊÂÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÂÑÏ×½Ö
ÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÐÎÒØÎÅÊÂÍÍÂÈÐÎu¼ÒÕÌ®ÏÊÏØÇÏÑ¼Â
9Επιλογή μιας διεύθυνσης εύκολης για να τη θυμάται κάποιος, αλλά να παραπέμπει ταυτόχρονα και στο
αντικείμενο-θέμα που θα προβάλλεται στην ιστοσελίδα.
9Φιλική σχεδίαση ως προς τον χρήστη του ηλεκτρονικού καταστήματος, ώστε να είναι εύκολη η περιήγησή του μέσα σ’ αυτό.
9ÂÑÏ×½ÂÒÇ®ÍÆÊÂÖÓÕÎÒØÎÂÍÍÂÈÐÎÓÕÎ×ÑÉÒÓÐÎ
ÌÂÔÐÖÌÂÊÂËÊÏÊÒÓ¾Â¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÂÑÏÒÕÊÌ®ÓÏØÖ
στοιχεία.
9Ηλεκτρονική προώθηση του νέου καταστήματος,
u¼ÒÕÒ×ÆÓÊÌÐÎXFCTJUFTÌÂÊuÉ×ÂÎÐÎÂÎÂÙ½ÓÉÒÉÖ
(PPHMF 

9Διάθεση προϊόντων σε ιδιαίτερα ανταγωνιστικές τιμές
και επιπλέον δυνατότητα σύγκρισης των τιμών των
προϊόντων που διαθέτει μέσω εικόνας ή κειμένου.
9Γρήγορη και εύχρηστη πλοήγηση μεταξύ των προϊόντων.
9ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉÑÏÒÇÏÑÐÎÌÂÊÆÌÓÐÒÆÕÎ
9Πολύ καλή οργάνωση της αποθήκης και ηλεκτρονιÌ½ÌÂÓÂÈÑÂÇ½ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
9Διάθεση για έρευνα σε βάθος της διαδικτυακής αγοράς και έρευνα ανταγωνισμού.
9Οργάνωση εξυπηρέτησης πελατών και τεχνική υποστήριξη των πελατών σε οποιοδήποτε πρόβλημα αντιμετωπίζουν.
9Αρκετές εργατοώρες, υπομονή και επιμονή.

Ποια τα πλεονεκτήματα από το
ηλεκτρονικό φαρμακείο;
9ÆÕÈÑÂÇÊÌ½ÂÎÆËÂÑÓÉÒ¾ÂÓÕÎÆuÏÑÊÌÐÎÒØÎÂÍÍÂγών με τους πελάτες σας καθώς αυτές γίνονται ηλεκτρονικά. Οι εν δυνάμει πελάτες δεν είναι απαραίÓÉÓÂÏÊÆÊÒÌ¼ÓÆÖÓÏØÇØÒÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÂÍÍ®
οποιοσδήποτε χρήστης του διαδικτύου.
9Το λειτουργικό κόστος μπορεί να παραμένει σταθερό
αν υπάρχει δυνατότητα διάθεσης ενός ήδη υπάρχοÎÓÏÖØÂÍÍ½ÍÏØÒÂÖÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®ÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÉÁÂÑξη κάποιου συνεργάτη που θ’ ασχολείται σχεδόν αποκλειστικά με αυτό.
9Δυνατότητα καλύτερης τιμολόγησης προϊόντων λόγω
του χαμηλότερου λειτουργικού κόστους και της αύξησης του πελατολογίου
9 ØÎÆ×½ÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
ώρες το εικοσιτετράωρο, 7 μέρες την εβδομάδα καθώς
εξυπηρετεί αδιάλειπτα και αυτόματα τους πελάτες.
9Στατιστικός έλεγχος των πωλήσεων καθώς καταγράÇÏÎÓÂÊÏÊÑÏÓÊu½ÒÆÊÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÂÖ ÉÒØ×Î¿ÓÉÓÂ
αγορών κ.α. στατιστικά στοιχεία χρήσιμα για τη σωστή οργάνωση των πολιτικών προώθησης.
9©ÊÌÑ¿Ò×ÆÓÊÌ®ÌÆÇ®ÍÂÊÏÂÑ×ÊÌ½ÖÆ¼ÎÅØÒÉÖÌÂÔÐÖ
ÓÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÑ¼×ÆÊ¿ÍÂÓÂÂÑÂ®ÎÕ
με ένα σχετικά μικρό κόστος κατασκευής και συντήρησης.
9Ελάχιστα έξοδα λειτουργίας και συντήρησης σε σχέÒÉuÆ¼ÎÂÇØÒÊÌ¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂ
9Αυτοματοποιημένη προσθήκη, επεξεργασία και διαχείριση των προϊόντων.
9Μαζική εισαγωγή, επεξεργασία και διαχείριση προϊόντων και άλλων παραμέτρων.
9Διαχείριση του πελατολογίου και την παρακολούθηση των πωλήσεων online.
9ØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÖÑÏÐÔÉÒÉÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ #FTUTFMMFST $PNJOH4PPO 0O0GGFS 4QFDJBM%FBMT
9ØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÆÌÓ¾uÉÒÉÖÓÉÖÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÖÒØuÆÑÊÇÏράς του κοινού, μέσω στατιστικών στοιχείων που
ÂÇÏÑÏÁÎÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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9Δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, βάσει των καταχωρημένων χαρακτηριστικών που τα συνοδεύουν.
9Καταχώρηση του αναλυτικού ιστορικού τόσο των παραγγελιών και των πωλήσεων όσο και των πελατών.

Ποιες ενέργειες χρειάζονται για τη
σωστή λειτουργία και απόκτηση του
ηλεκτρονικού φαρμακείου;
9Bussines plan: Η σωστή λειτουργία του ηλεκτρονικού καταστήματος γίνεται βάση του εξειδικευμέÎÏØÒÆÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂCVTTJOFTTQMBO ÏØ
εμπεριέχει και αναλύει όλες τις σημαντικές παραμέτρους για την απρόσκοπτη και επιτυχημένη ηλεκτρονική παρουσία.
9Η Αύξηση πωλήσεων επιτυγχάνεται μέσω της προώθησης του καταστήματος στον ηλεκτρονικό χώρο
άμεσα, εύκολα και με χαμηλό κόστος μέσω εξειδιÌÆØu¼ÎÕÎuÆÔ¿ÅÕÎÑÏÐÔÉÒÉÖÌÂÊÅÊÂÇ½uÊÒÉÖ ÏØ
σκοπό έχουν τη στοχευμένη και άμεση προσέλκυση
πελατών που αναζητούν τα προϊόντα.
9Η διαχείριση του ηλεκτρονικού φαρμακείου δεν
απαιτεί εξειδικευμένες γνώσεις ή ιδιαίτερες δεξιότητες. Το εργαλείο διαχείρισης παρέχει με απλό και κατανοητό τρόπο όλες τις δυνατότητες διαχείρισης περιεχομένου, πελατολογίου και πωλήσεων. Μια σύντομη εκπαίδευση και μια σταθερή υποστήριξη είναι
ÏÊÃÂÒÊÌ¼ÖÌÂÊÊÌÂÎ¼ÖÑÏÛÏÔ¼ÒÆÊÖÈÊÂÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ

Ποια πλεονεκτήματα για τους πελάτες;
9Συνεχής, άμεση και έγκυρη ενημέρωση των πελατών.
9µuÆÒÉÅÊÂÇ½uÊÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊØÉÑÆÒÊÐÎuÆ
τον πιο οικονομικό τρόπο χωρίς κόστος.
9¤ØÑÆ¾ÂÈÆÕÈÑÂÇÊÌ½Ì®ÍØÄÉ ÂÎÆË®ÑÓÉÓÂÓÉÖ¼ÅÑÂÖ
της εταιρείας.
924ωρη παροχή, εξυπηρέτηση πελατών όλες τις μέρες του έτους, καθώς το internet είναι το μoναδικό
κανάλι εξυπηρέτησης οποιαδήποτε στιγμή.
9Δημιουργία σχέσης εμπιστοσύνης με τη νέα γενιά
που είναι εξοικειωμένη με τις νέες τεχνολογίες.
94FBSDIFOHJOFNBSLFUJOHÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÆuÇÂÎ¾ÙÆται πιο συχνά και πιο ψηλά στα αποτελέσματα μηχανών αναζήτησης, όπως είναι π.χ. η Google, όταν οι
ÆÎÅÊÂÇÆÑ¿uÆÎÏÊÂÎÂÙÉÓÏÁÎÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓÏ
e-shop.
9Δυνατότητα χρήσης από άτομα με σωματική αναπηρία, τα οποία δεν μπορούν να κινηθούν για να κάνουν τις αγορές τους.
9Μεγαλύτερη ευελιξία στη διαχείριση των προϊόντων
ÌÂÊÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÂÎÂÑÓÐÎÓÂÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÌÂÊÆÌπτώσεις.
9´Ñ½ÒÉÒÁÈ×ÑÏÎÕÎÆÑÈÂÍÆ¾ÕÎÅÊÂÇ½uÊÒÉÖÌÂÊÑÏβολής προϊόντων και υπηρεσιών, τη διάθεση εκπτωτικών κουπονιών και πακέτων προϊόντων σε προνο1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

μιακές τιμές καθώς και την αποστολή newsletters με
ενημερωτικά θέματα.
9Αυτοματοποιημένη προσθήκη, επεξεργασία και διαχείριση των προϊόντων.
9Δυνατότητα επιλογής του τρόπου πληρωμής από τον
πελάτη.
9ØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÆÌÓ¾uÉÒÉÖÓÉÖÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÖÒØuÆÑÊÇÏράς του κοινού, μέσω στατιστικών στοιχείων που
ÂÇÏÑÏÁÎÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖ
9Δυνατότητα σύγκρισης προϊόντων, βάσει των καταχωρημένων χαρακτηριστικών που τα συνοδεύουν.
9Καταχώρηση του αναλυτικού ιστορικού των παραγγελιών.

Υπάρχει αγορά για «ηλεκτρονικά»
φαρμακεία;
Τα συμπεράσματα της έρευνας που πραγματοποίησε το
Οικονομικό Πανεπιστήμιο Αθηνών για το Ηλεκτρονικό
Εμπόριο το 2011 σχετικά με τον χώρο του Φαρμακείου
είναι ενθαρρυντικά τόσο για την παρούσα αγορά, όσο και
για την ανάπτυξή της στο μέλλον και μπορούν να συνοψισθούν ως εξής:
9€ 1.7 δις αγορές συνολικά από Έλληνες καταναλωτές.
1.5 εκατομμύριο Έλληνες πραγματοποιούν 14-15 ηλεκτρονικές αγορές το έτος.
9Οι αγορές καλλυντικών και των ειδών προσωπικής
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÆ¼ÅÆÊËÂÎÓÉuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÂÎ®ÓØËÉ
9Ο τυπικός Έλληνας καταναλωτής δαπανά περισσότερες από 10 ώρες την εβδομάδα στο Internet.
95PÓÕÎPOMJOFÂÈÏÑÂÒÓÐÎÂÈÏÑ®ÙÆÊÂ¿TJUF
ÑÏÒÇÏÑÐÎ
9Οι βασικοί παράγοντες εμπιστοσύνης για ένα ηλεκτρονικό κατάστημα είναι για το 59% των αγοραστών
ÏÊËÆÌ®ÔÂÑÏÊ¿ÑÏÊ×Ñ½ÒÉÖÌÂÊÓÏBGUFSTBMFTTFSWJDF 
ενώ υπάρχει ένα 25% καταναλωτών που θα αγόραζε με 1ο κριτήριο την τιμή.

Ποια προϊόντα μπορούν να διατεθούν στο
internet;
Κάποια προϊόντα μπορούν να πουληθούν ευκολότερα
μέσω internet από κάποια άλλα. Τα προϊόντα που μπορούν ευκολότερα να διατεθούν μέσω ενός e-shop είναι γενικά:
9Τα είδη υψηλής εμπορευσιμότητας, όσα αναγνωρίζουν και κατανοούν οι καταναλωτές, ανεξάρτητα αν
γνωρίζουν ή όχι τον κατασκευαστή και
9Τα επώνυμα προϊόντα μεγάλων εταιρειών.
Φυσικά υπάρχει η δυνατότητα “ηλεκτρονικής” έκθεσης
ÓÕÎÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÌÂÊÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÆuÏÑÆØμάτων.
Είναι γεγονός ότι το e-shop αποτελεί ένα επαγγελματικό
εργαλείο και απευθύνεται σε απαιτητικούς επιχειρηματίες που επιθυμούν το κάτι παραπάνω για τις πωλήσεις
ÓÏØÅÊÌÏÁÓÏØÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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Ποιες είναι οι διαφορές e-shop και
φυσικού καταστήματος;
Μία βασική διαφορά μεταξύ του ηλεκτρονικού φαρμακείου και του φυσικού καταστήματος είναι ότι στις συναλλαγές μέσω e-shop δεν αναπτύσσεται διαπροσωπική σχέση πωλητή-αγοραστή, καθώς δεν υπάρχει άμεση
επαφή μεταξύ τους. Έτσι χάνεται η αμεσότητα της σχέσης
αυτής και η συναλλαγή διεκπεραιώνεται ως μία απρόσωπη διαδικασία, σε αντίθεση με την περίπτωση του φυσικού καταστήματος.
Απαιτείται λοιπόν η δημιουργία ενός ιδιαίτερα ανταγωνιστικού e-shop, καθώς αυτό αποτελεί τη μοναδική εικόνα προβολής της επιχείρησης. Για το λόγο αυτό, θα
πρέπει να είναι διαρκώς και επαρκώς ενημερωμένο με
συμβουλές σε διάφορα θέματα υγείας και ομορφιάς, φιλικό προς τους χρήστες του, να προσφέρει ανταγωνιστικές τιμές των προϊόντων που προωθεί και να προβάλλει
συνεχώς νέα και καινοτόμα προϊόντα αλλά
και υπηρεσίες.
Μία ακόμα διαφορά μεταξύ των δύο
τρόπων συναλλαγής είναι ότι στο
e-shop δεν υπάρχει χώρος έκθεσης-παραγγελιοληψίας, αφού
αυτή γίνεται μέσω του διαδικτύου.
Φυσικά, η διακίνηση και η πώληση των προϊόντων πραγματοποιείÓÂÊÌÂÎÏÎÊÌ®¢Ë¾ÙÆÊÎÂÒÉuÆÊÕÔÆ¾
πως το e-shop, μέσω υπηρεσίας
αναλυτικής καταγραφής της περιήγησης του πελάτη στο συγκεκριμένο e-shop, δίνει τη δυνατότητα
ÒÓÏÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓ½ÓÏØÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÊÓÊÖ
ακριβείς κινήσεις του κάθε χρήστη
ÌÂÊÎÂÓÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊuÆuÆÈÂÍÁτερη έμφαση τα προϊόντα που προτιμά.

Υπάρχει προστασία προσωπικών
δεδομένων;
²ÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÆÒuÆÁÆÓÂÊÕÖÑÏÖÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÕÎÑÏÒÕÊÌÐÎÅÆÅÏu¼ÎÕÎÓÕÎÆÍÂÓÐÎ ¼βεται τους επισκέπτες και δημιουργούν ένα αξιόπιστο και
ευχάριστο περιβάλλον για τις αγορές τους.
Για κάθε συναλλαγή που πραγματοποιείται μέσα από
το ηλεκτρονικό φαρμακείο, χρησιμοποιούνται αυστηρά
πρότυπα ασφαλείας.
Ασφαλείς servers προστατεύουν τις πληροφορίες που
ÂÑ¼×ÏÎÓÂÊÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÕÎÓÑÂÆÙÊÌÐÎÒØÎÂÍÍÂγών, χρησιμοποιώντας εξελιγμένες τεχνολογίες προστασίας και κρυπτογράφησης.
Οι αριθμοί και τα στοιχεία των πιστωτικών-χρεωστικών
ÌÂÑÓÐÎÅÆÎÂÏÔÉÌÆÁÏÎÓÂÊ½ÆÆËÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊ°Êu¿ÎÆÖ
ÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÏØÆÆËÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊÏÊÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓ¼ÖÑÏκειμένου να διεκπεραιωθεί η παραγγελία είναι: ονομα1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

τεπώνυμο, τηλέφωνο, διεύθυνση e-mail, διεύθυνση χρέωσης, προϊόντα.
Οι πληροφορίες που παρέχονται από τους πελάτες, χρησιμοποιούνται αυστηρά για τη διεκπεραίωση των παραγγελιών και για την αποστολή e-mail ειδικών προσφορών
και εκπτώσεων.
Η αποστολή ενημερωτικού-διαφημιστικού υλικού με
e-mail γίνεται μόνο εάν έχει επιλεχθεί σαν επιλογή από
τον πελάτη ή εναλλακτικά αν έχει αγοράσει προϊόντα.
Λαμβάνονται όλα τα απαραίτητα μέτρα για την παροχή
ενός ασφαλούς περιβάλλοντος, ώστε να υπάρχει σωστή
φύλαξη και διαχείριση των στοιχείων που λαμβάνονται.

Συμπέρασμα
²ÏÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆuÇÂÎ¾ÙÆÓÂÊÒÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÍÆονεκτική θέση, έναντι των λοιπών ηλεκτρονικών επιχειρήσεων του διαδικτύου που εμπορεύονται παρόμοιες
κατηγορίες, λόγω του επιστημονικού υπόβαθρου που έχει ο κάτοχός του. Πιο συγκεκριμένα, το ηλεκτρονικό φαρμακείο, όπως και το φυσικό, έχει τη
δυνατότητα για την εμπορία προÚ¿ÎÓÕÎÏØeÂÈÌÂÍÊ®ÙÏØÎkÓÏÎ
ασθενή-καταναλωτή καθολικά.
Παραφαρμακευτικά σκευάσματα και συμπληρώματα διατροφής
αποτελούν κατηγορίες που η πώληση τους μπορεί να πραγματοποιείται σχεδόν αποκλειστικά από
φαρμακοποιό.
ÓÂÅÊÂÌ® ÂÑÂÓÉÑÆ¾ÓÂÊ¿ÍÏÌÂÊ
εντονότερη στροφή των φαρμακοποιών προς τη δημιουργία ενός
e-shop για το φαρμακείο τους, καθώς είναι πλέον αντιληπτό από όλους
το μέγεθος της συμβολής του στην αύξηση
των πωλήσεων. Μαρτυρίες φαρμακοποιών που έχουν
ήδη ηλεκτρονικό κατάστημα, αναφέρονται σε μεγάλη αύξηση των εσόδων τους (μετά από κάποιο χρονικό διάστημα βέβαια) και ραγδαία διεύρυνση του πελατολογίου
τους, καθώς οι επιχειρήσεις τους γίνονται πλέον γνωστές
σε πολλούς χρήστες του διαδικτύου.
Η χρήση του διαδικτύου για την ανάπτυξη ενός φαρμακείου, αποτελεί ένα πολύ δυνατό εργαλείο ανάπτυξης,
καθώς το βοηθά να επεκταθεί πέρα από τα σύνορα της
γειτονιάς και να προσφέρει προϊόντα σε χαμηλότερες τιμές από το φυσικό κατάστημα.
ÂÑ¿ÍÂÂØÓ® ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÏÁ
καταστήματος από τους φαρμακοποιούς είναι προς το παρόν απλά μία καινοτόμος ανταγωνιστική ιδέα, καθώς μέχρι στιγμής λίγοι τόλμησαν να την υλοποιήσουν. Βρίσκεται
όμως στα άμεσα σχέδια πολλών συναδέλφων, οι οποίοι
ÃÂÒ¾ÙÏÎÓÂÊÒÆÂØÓ¿ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÆÊÃÊÐÒÏØÎÒÓÊÖÅÁσκολες οικονομικές εποχές που διανύει η χώρα μας. 
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îĊĊĎĔĄĆĆğėēHVKRSĆĕ
 ¢¿ÓÂ ØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÂªÂÑuÂÌÆ¾Â ÁÑÏØ
MΑΡΙΟΣ ΡΟΥΣΣΟΣ, ΕΛΕΝΗ ΑΡΜΑΚΟΛΑ, ΑΓΓΕΛΙΚΗ ΚΑΡΑΜΠΟΥΛΑ

¶×ÏÎÓÂÖ½ÅÉuÊÂÆÊÓØ×Éu¼ÎÉÆÓ½ÏÑÆ¾ÂÒÓÂ
ØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÁÑÏØÂÏÇÂÒ¾ÒÂuÆÎÂ
επεκταθούμε και στο χώρο του ηλεκτρονικού εμπορίου.
Έτσι μετά από έναν ολόκληρο χρόνο δουλειάς από εμάς
και 2 εξειδικευμένους εξωτερικούς συνεργάτες με
εμπειρία στην κατασκευή και παρακολούθηση e-shops,
½uÂÒÓÂÎ¼ÓÏÊuÏÊÑÊÎÂ¿u½ÎÆÖÎÂÎÆÃ®ÒÏØuÆÓÏ
Pharmavita στον κυβερνοχώρο.
Καταθέτουμε λοιπόν τη μικρή μέχρι στιγμής εμπειρία μας.
Καταρχήν η δημιουργία ενός ανταγωνιστικού ηλεκτρονικού
φαρμακείου δεν είναι εύκολη υπόθεση, ούτε αφορά απλώς
ÓÏÎÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÒØÎÆÑÈ®ÓÉÏØÔÂÓÏÒÓ½ÒÆÊ´ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÏÍÁ
δουλειά και αφοσίωση από τους ανθρώπους του φαρμακείÏØ ÏØ¿ÕÖ¿ÍÏÊÏÊÒØÎ®ÅÆÍÇÏÊÈÎÕÑ¾ÙÏØÎ ÅÆÎÅÊÂÔ¼ÓÏØÎ
και ιδιαίτερα πολύ ελεύθερο χρόνο, λόγω του καθημερινού
φόρτου εργασίας που έχουμε.
Η υποστήριξη που πρέπει να παρέχεται είναι καθημερινή και
χρονοβόρα.
Ένα σωστό και ελκυστικό e-φαρμακείο θα πρέπει να διαθέτει
μεγάλη γκάμα προϊόντων με ακριβείς πληροφορίες για τις ιδιότητες και τη χρήση τους, αφού η πληροφόρηση του καταναÍÕÓÊÌÏÁÌÏÊÎÏÁÂÑ×¾ÙÆÊÌÂÊÓÆÍÆÊÐÎÆÊu¼ÒÂÒÓÊÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¼Ö
ÒÆÍ¾ÅÆÖ¤¾ÒÉÖÎÂÆuÍÏØÓ¾ÙÆÓÂÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ®uÆ¿ÓÊÎ¼ÏÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾ ØÏÒÓÉÑÊÙ¿uÆÎÏÌÂÊÂ¿Ì®ÏÊÆÖÅÉuÏÒÊÆÁÒÆÊÖÒÆ
θέματα υγείας και ομορφιάς. Οι φωτογραφίες επίσης που συνοδεύουν την παρουσίαση των προϊόντων θα πρέπει να είναι
υψηλής ανάλυσης ώστε να έχουν ένα καλό αποτέλεσμα και να
μην αδικούν το ίδιο το προϊόν αλλά και το e-φαρμακείο, κάÎÏÎÓÂÖÓÏÎÂÅÆ¾×ÎÆÊÇÓÉÎ¿ÌÂÊÑ¿×ÆÊÑÏ¤¾ÒÉÖÎÂ¼×ÆÊÂρουσία και προβολή στα Social media ενεργή, με καθημερινή υποστήριξη. Οι τιμές και προσφορές θα πρέπει να είναι
ÂÑÂÍ½ÒÊÆÖuÆÆÌÆ¾ÎÆÖÓÏØÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ¤ÅÐÅØÒÓØ×ÐÖ
ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÓÂÊÓÏÍ®ÔÏÖÂ¿ÏÍÍ®FÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌØÑÊÏÍÆÌÓÊÌ®ÎÂeÒÌÏÓÐÎÏØÎkÓÊÖÓÊu¼ÖÆÎÏÎ¿uÂÓÊÆÎ¿ÖÌÏÎÓ¿ÇÔÂÍuÏØ
ÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ uÆÎÏÏÓÑÏ¾ÂÓÏØÏØÍ®ÕeÆÅÐÌÂÊÓÐÑÂk
Ας μας επιτρέψουν οι συνάδελφοι να εκφράσουμε την άποψή μας στο θέμα αυτό.
Από την εμπειρία μας και μετά από επιμόρφωση που και εμείς
οι ίδιοι πήραμε από ειδικούς του χώρου, μάθαμε πως το θέμα
της τιμής είναι ο τέταρτος λόγος για τον οποίο οι καταναλωτές
των e-shops γενικότερα τα επιλέγουν.
Προηγείται η αξιοπιστία ενός ηλεκτρονικού καταστήματος
και κατά πόσο σαν επισκέπτης νοιώθω ασφαλής ν’ αγοράσω, δίνοντας προσωπικά στοιχεία και στοιχεία πιστωτικής
κάρτας. Ακολουθεί η πληροφόρηση σχετικά με τα προϊόντα
που με ενδιαφέρουν και η ευκολία με την οποία θα βρω αυτό
ÏØÂÎÂÙÉÓÐ
Ακολουθεί η συμφέρουσα τιμή, η γρήγορη παραλαβή της παραγγελίας σε συσκευασία που δεν έχει αλλοιωθεί έως την πα1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ράδοση και το ενδιαφέρον εκ μέρους των υπευθύνων του ηλεκτρονικού καταστήματος, να επικοινωνήσουν με τον πελάτη
μετά την αγορά μέσω e-mail ή τηλεφωνικά για να πληροφορηθούν σχετικά με την παραλαβή της παραγγελίας.
°ÊÏÍÁ×ÂuÉÍ¼ÖÓÊu¼ÖÆÌÂÊÅÆÁÏØÎÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÎÂÙÉτούν όλο και μικρότερες τιμές, απαξιώνουν το ίδιο το προϊόν
και την αρχική του τιμολόγηση, κάνοντας τους να υποθέσουν
ότι η αρχική τιμή είναι πλασματική και υπάρχουν υπερκέρδη.
²ÏÒÏØÅÂÊ¿ÓÆÑÏÃ¼ÃÂÊÂÆ¾ÎÂÊ¿ÓÊÏÅÉÈÏÁÎÓÂÊÒÆÂÂË¾ÕÒÉÓÂ
φυσικά μας φαρμακεία, τα οποία έχουν επενδύσει πέρα από
προϊόντα κυρίως στην επιστημονικότητά μας και στις υπηρεσίες που παρέχουμε σαν κλάδος όλα αυτά τα χρόνια.

Κόστη και κέρδη
Με ένα πρόχειρο υπολογισμό το κόστος αποστολής που επιÃÂÑÁÎÆÓÂÊ¼ÎÂFÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊÓÉÖÓ®ËÉÖÓÏØÒÓÉÂË¾Â
μιας μέσης παραγγελίας.
²ÏÌ¿ÒÓÏÖÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÖuÏÑÆ¾ÎÂÇÓ®ÎÆÊÌÂÊÓÏ ÂÎuÊÍ®uÆÈÊÂÒÕÒÓ½ÌÂÊÇÑÏÎÓÊÒu¼ÎÉÒØÒÌÆØÂÒ¾Â ÆÂØÓ®¼Ñ×ÆÓÂÊ
να προστεθεί το κόστος συντήρησης και διαφήμισης.
Δηλαδή χωρίς να υπολογίσουμε αμοιβές εμπλεκομένων ατόμων (ακόμη και ο ίδιος ο φαρμακοποιός είναι εμπλεκόμενος
και θα πρέπει να αμειφθεί), φτάνουμε σε ένα κόστος της τάËÉÖÓÏØ³®Ñ×ÆÊÓÆÍÊÌ®Ì¼ÑÅÏÖÌÂÊÏÊ¿Æ¾ÎÂÊÂØÓ¿
ÓÏCVTJOFTTQMBOÏØÆuÆ¾ÖÌ®ÎÂuÆÈÊÂÓÏFÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖ
είδαμε ότι ο πρώτος και ο δεύτερος χρόνος λειτουργίας είναι
απλώς για ν’ αποσβεστούν τα καθημερινά κόστη και τα έξοÅÂÏØ¼×ÏØÎÈ¾ÎÆÊ°ØÒÊÂÒÓÊÌ®ÉÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÂÑ×¾ÙÆÊÓÏÎÏ
χρόνο και εφόσον όλα πάνε καλά.
Παρ’ όλα αυτά θέλουμε να προσπαθήσουμε να ενεργοποιηθούμε σ’ αυτόν τον τομέα, λαμβάνοντας υπόψη τις μελλοντικές εξελίξεις του επιχειρείν και σεβόμενοι τις εξελίξεις των
αγοραστικών τάσεων του καταναλωτικού κοινού.
¤¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÊÂÔ¼ÍÆÊÎÂ¼×ÆÊÑ¿ÒÃÂÒÉÒÆ
ÂÈÏÑ¼ÖÐÑÆÖÓÉÎÉu¼ÑÂ u¼ÑÆÖÓÏ×Ñ¿ÎÏ Â¿ÓÏ×ÐÑÏ
ÓÏØ ÂÈÏÑ®ÙÏÎÓÂÖÂØÓ¿ÏØÔ¼ÍÆÊÒÓÉÎÓÊu½ÏØÓÏÎÒØuÇ¼ÑÆÊ 
έχοντας τη δυνατότητα να επιλέξει ανάμεσα σε πολλά προϊόντα και να τα παραλάβει όπου βρίσκεται και εξυπηρετείται.
ÂÎÆ¾ÍÏÈÏÔÂÍ¼ÈÂuÆÕÖ¼ÎÂFÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂØÓ½ÓÉÒÓÊÈu½Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂeÂÎÏÊ×Ó¿ÂÑ®ÔØÑÏÒÓÏu¼ÍÍÏÎkÂÍÍ®×ÑÆÊ®ÙÆται δουλειά, υπομονή και επιμονή.
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úĆĊĎĉĎďāĔēĝğđėĆ
ĈĎĆėĎĕĈĘđĆĄďĊĕ

ĖėČđìëñûóöùûôî

Αυτές οι έγκυες γυναίκες που έρχονται στο φαρμακείο μας
έχουν ιδιαίτερες ανάγκες για το δέρμα τους, το πρόσωπο και το σώμα τους.
Ας τις φροντίσουμε λοιπόν, μια και πρόκειται για τις μέλλουσες μητέρες
που μπορούν να μείνουν πιστές πελάτισσες σε μας και για τη φροντίδα
των μωρών τους.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

αγορά ¢¯¢³ ¤§

í

αγορά μας δίνει τη δυνατότητα να επιλέξουμε μια πληθώρα προϊόντων με ένδειξη «για
ÓÉÎÆÈÌØuÏÒÁÎÉk ÂÎ®uÆÒÂÒÓÊÖÆÊÅÊÌ¼Öu®Ñκες καλλυντικών αλλά και συμπληρωμάτων

διατροφής.

Για την έγκυο γυναίκα τρεις είναι οι κυριότερες ανάγκες
φροντίδας ομορφιάς και υγείας:
 ²ÏÒÐuÂÓÉÖÏØÂÍÍ®ÙÆÊ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÓÉÎÌÏÊÍÊ®ÌÂÊ
ÒØ×Î®ÆuÇÂÎ¾ÙÆÊÑÂÃÅÐÒÆÊÖ ÑÂÈ®ÅÆÖ 
 ²ÏÑ¿ÒÕÏ ÏØÍ¿ÈÕÏÑuÏÎÊÌÐÎÂÍÍÂÈÐÎÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÂÎÓÊÂÊÒÔÉÓÊÌ¼ÖÌÉÍ¾ÅÆÖÌÂÊÇØÒÊÌ®
 ¦ÅÊÂÓÑÏÇ½ÓÉÖ ÏØÓÉÎÂÂÒ×ÏÍÆ¾ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÌÂÓ®ÓÉÎ
περίοδο της εγκυμοσύνης αλλά και του θηλασμού.
Αν και τα στοιχεία της αγοράς δείχνουν μια πτώση για
τις άνω κατηγορίες, εν τούτοις θα ’λεγε κανείς ότι αυτή
η πτώση είναι σχετικά μικρή σε σύγκριση με τη μεγάλη
πτώση που έχει συμβεί στο σύνολο της αγοράς των καλλυντικών λόγω της οικονομικής κρίσης στη χώρα μας.
ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÌÂÊÒÁuÇÕÎÂuÆÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÖIMS
Health, η κατηγορία των Antispot cosmetic products
ÒÆÌØÍÊ¿uÆÎÏÅÕÅÆÌ®uÉÎÏ©®ÑÓÊÏÖ©®ÑÓÊÏÖ ¼ÌÂÎÆÕÍ½ÒÆÊÖÒÆ¿ÈÌÏÌÂÊÓu×ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÂÉÍÂÅ½Ø½ÑËÆuÊÂÓÐÒÉÓÏØ  ÓÏ¾ÅÊÏÅÊ®ÒÓÉuÂÏÊÂË¾ÆÖÓÉÖ¾ÅÊÂÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ½ÓÂÎ ÆÌÆØÑÐ
ÌÂÊ ÆÌÆØÑÐÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â uÆuÊÂÓÐÒÉÓÏØ 

-11,6%

-11,6%

Τα ειδικά καλλυντικά προϊόντα για
ραβδώσεις και κηλίδες εγκυμοσύνης
H κρέμα πρόληψης κατά των ραγάδων
Crème Prévention Vergetures της
ELANCYL της εταιρίας Pierre Fabre, βοηθά στην πρόληψη της εμφάνισης νέων
ραγάδων και στη μείωση αυτών που μόÍÊÖ¼×ÏØÎÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾´®ÑÉÒÓÉuÆÈ®λη της περιεκτικότητα σε έλαιο καρθάμου
και θαλάσσια εκχυλίσματα, ενυδατώνει,
ÔÑ¼ÇÆÊÌÂÊ×ÂÑ¾ÙÆÊÆÍÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÓÏÅ¼Ñμα, αυξάνοντας την ανθεκτικότητά του στα
ÓÑÂÃ½ÈuÂÓÂ´ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÓÉÎÆÑ¾Ïδο της εγκυμοσύνης (από τον 4ο μήνα και
Â¿ÓÏÎÏu½ÎÂuÆÓ®ÓÏÎÓÏÌÆÓ¿ ÂÍÍ®ÌÂÊ
κατά τη διάρκεια της εφηβείας, ή σε περιπτώσεις σημαντικής αυξομείωσης βάρους.
¢¿ÓÉÎ¾ÅÊÂÆÓÂÊÑÆ¾ÂÓÂÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ®¤ÑÈÂÒÓ½ÑÊÂ
DUCRAY, με στόχο να προσφέρουν στη γυναίκα ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα που προλαμβάνει και διορθώνει
τις αντιαισθητικές κηλίδες, προτείνουν για την πρόληψη
των δυσχρωμιών στο δέρμα, για ομοιόμορφο και φωτεινό χρώμα, το melascreen PHOTOPROTECTION, που
χάρη σ’ ένα αποκλειστικό σύστημα φωτοπροστασίας και
τη δοσομετρική αντλία για ακριβή δοσολογία, προλαμβάνει τη δημιουργία κηλίδων και τη φωτογήρανση. Για
αντιμετώπιση και στοχευόμενη αποτελεσματικότητα ενάντια στις εντοπισμένες κηλίδες, προτείνει το melascreen
DEPIGMENTANT, μια αγωγή εφόδου με υψηλή συγκέÎÓÑÕÒÉÒÆÅÑÂÒÓÊÌÏÁÖÍÆØÌÂÎÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ ÂÙÆÍÂÚÌ¿ÏËÁ ÈÍØÌÏÍÊÌ¿ÏËÁ ²¼ÍÏÖ ÓÏmelascreen ECLAT
υπόσχεται ομοιόμορφο και φωτεινό χρώμα, χάρη σε μια
ÒØuØÌÎÕu¼ÎÉÒÁÎÔÆÒÉÏØÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÆÅÁÏÅÑÂÒÓÊκά μόρια, βιταμίνη C βραδείας αποδέσμευσης και νιασιναμίδιο.

Παράλληλα στην κατηγορία Antistretch mark body
creams &lotions και στο ίδιο κυλιόμενο δωδεκάμηνο
ÏÊÕÍ½ÒÆÊÖÒÆ¿ÈÌÏ½ÓÂÎÌÂÊÓu×ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÂÉÍÂÅ½ÒÉuÆÊÐÔÉÌÆuÊÂÓÐÒÉÓÏØ  ÆÎÐ
ÏÊÂË¾ÆÖÓÉÖ¾ÅÊÂÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ½ÓÂÎ ÆÌÆØÑÐÌÂÊ 
ÆÌÆØÑÐÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â uÆuÊÂÓÐÒÉÓÏØ

-10,5%

-9%
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Η εταιρεία Frezyderm προτείνει
την κρέμα SPOT END Day Cream
με sfp +15, ιδανική για το πρόσωπο, το λαιμό και το ντεκολτέ που
περιέχει συνδυασμό τριπλού συστήματος λεύκανσης (αρβουτίνη, λιποαμινοξύ φαινυλαλανίνης,
φωσφινικό ανάλογο αλανίνης)
και αντηλιακής προστασίας (φίλτρα UVA-UVB νέας γενιάς). Προλαμβάνει τις δυσχρωμίες και αντιuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÊÖÂÎ®ÅÆÖÍ¿ÈÕÆÈÌØμοσύνης αλλά και τις κηλίδες ηλικίας, ή αυτές που οφείλονται στον
ήλιο, ή στη χρήση καλλυντικών.
Αντίστοιχα η SPOT END Night Cream ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊ τις
υπάρχουσες δερματικές κηλίδες αλλά και προλαμβάνει
τη δημιουργία νέων.
²¼ÍÏÖÉ¾ÅÊÂÆÓÂÊÑÆ¾ÂÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÉÎPrevenstria
Cream που αποτελεί μια προστατευτική κρέμα σώματος, για την πρόληψη των ραβδώσεων (ραγάδων), κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης, της εφηβείας καθώς και σε περιόδους που σημειώνεται απότομη αλλαγή βάÑÏØÖ¤ÎØÅÂÓÐÎÆÊÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂ uÆÊÐÎÆÊÓÉÎ
διαδερμική απώλεια νερού, βελτιώνει τη δερματική υφή και αυξάνει την ελαστικότητα και
την ανθεκτικότητα του δέρματος. Προλαμβάνει την αποδυνάμωση του δερματικού ιστού,
τη χαλάρωση και τη δημιουργία ραβδώσεων.
Η Ales Groupe προτείνει για την πρόληψη και διόρθωση των ραγάδων κατά την εγκυμοσύνη τη σειρά
PHYTOLASTILÓÕÎ¤ÑÈÂÒÓÉÑ¾ÕÎLIERAC, που αποτελεί την κορυφαία αγωγή κατά των ραγάδων. Με υψηλή περιεκτικότητα στο αναδομητικό σύμπλοκο αλχεμίλλης-κισσού-κοντυλόχορτου, η φροντίδα PHYTOLASTIL
ευνοεί την πρόληψη αλλά και την υποχώρηση των σχηματισμένων ραγάδων, με αποτελεσματικότητα που αποÅÆÊÌÎÁÆÓÂÊÂ¿ÅÊÆÔÎÆ¾ÖuÆÍ¼ÓÆÖ²ÏÒÐuÂ
παραμένει λείο, σφιχτό, χωρίς ραγάδες, πριν,
κατά τη διάρκεια και μετά την εγκυμοσύνη.
Για δε την εμφάνιση των καφέ κηλίδων κατά
την εγκυμοσύνη, η ίδια εταιρεία προτείνει το
ESSENCE ACTIVATRICE DE DÉPIGMENTATION. Πρόκειται για ένα απόσταγμα που ενεργοποιεί τον αποχρωματισμό των καφέ κηλίδων
ÒÓÏÅ¼ÑuÂ¤ÎÊÒ×Øu¼ÎÏuÆ")" ÂÏ×ÑÕuÂÓ¾ÙÆÊÓÂÌÏÌÌ¾ÂuÆÍÂÎ¾ÎÉÖÏØÒØÈÌÆÎÓÑÐÎÏνται στην επιφάνεια της επιδερμίδας, μειώνοντας έτσι την ένταση των καφέ κηλίδων από τις
ÑÐÓÆÖÉu¼ÑÆÖ×Ñ½ÒÉÖ¤ÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊuÆÑÏσοχή πρωί και βράδυ πάνω στις καφέ κηλίδες
ÈÊÂÂÈÕÈ½ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÆÃÅÏu®ÅÕÎ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Η σειρά Mustela της εταιρείας Exelixis, προτείνει
την κρέμα Vergetures Double Action που έχει
σχεδιασθεί ειδικά για την πρόληψη εμφάνισης και
την αντιμετώπιση νέων και πρόσφατων ραγάδων
κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης. Ένας καινοτόμος πατενταρισμένος συνδυασμός δραστικών
συστατικών, αυξάνει την ελαστικότητα και ενεργοποιεί την παραγωγή των υποστηρικτικών ινών
του δέρματος, προλαμβάνοντας έτσι τη δημιουρÈ¾ÂÑÂÈ®ÅÕÎ¤ÊÑ¿ÒÔÆÓÂ ÓÂÅÑÂÒÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊκά που περιέχει, ενεργοποιούν την κυτταρική ανανέωση, συμβάλλοντας στη μείωση των νέων και
Ñ¿ÒÇÂÓÕÎÑÂÈ®ÅÕÎ¤¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿
προϊόν καθώς τα κατοχυρωμένα δραστικά συσταÓÊÌ®ÓÏØÇØÒÊÌ½ÖÑÏ¼ÍÆØÒÉÖ &MBTUPSFHVMBUPSÌÂÊ
-VQFPM ÒÁuÇÕÎÂuÆuÆÍ¼ÓÆÖÅÊÆÈÆ¾ÑÏØÎÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÆÍÂÒÓ¾ÎÉÖÌÂÓ® ÆÎÐÉÂÑÂÈÕÈ½ØÄÉÍ½Ö
ÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØ ÓÁÏØ§ ÂØË®ÎÆÓÂÊÌÂÓ® ÆÎÊσχύοντας έτσι την ελαστικότητα του δέρματος και αποτρέποντας τη χαλάρωση.
Η δερμοκαλλυντική σειρά Bioderma
που πρόσφατα πέρασε στην εταιρεία Pharmathen, προτείνει την White
Objective μία σειρά προϊόντων φροντίδας
ενάντια στις καφέ κηλίδες και τις πανάδες,
ειδικά σχεδιασμένη για το ευαίσθητο δέρμα όπως είναι και αυτό της εγκύου. Η καινοτομία WO Patent® προσφέρει μοναδική
δράση κατά των καφέ κηλίδων του δέρματος, μέσω της βιολογικής ρύθμισης της
διαδικασίας μελάγχρωσης. Έτσι, η σειρά
8IJUF0CKFDUJWFÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ½ÅÊορθωτική δράση κατά της μελάγχρωσης,
ενώ λειαίνει την υφή της επιδερμίδας και
έχει τέλεια ανοχή ακόμα και για το πιο ευαίσθητο δέρμα.
Η σειρά περιλαμβάνει μια λεπτόρρευστη κρέμα προσώπου WHITE OBJECTIVE FLUIDE, και ένα εντατικό ορό
νυκτός WHITE OBJECTIVE SERUM κατά των καφέ κηλίδων-πανάδων της επιδερμίδας.
Από την Intermed προτείνεται η κρέμα Pregnaderm
Anti-Stretch Mark Cream
που σχεδιάστηκε για να προσφέρει αποτελεσματική προστασία και αντιμετώπιση των
ραβδώσεων του δέρματος,
που οφείλονται στην εγκυμοσύνη αλλά και σε απότομη αυξομείωση του σωματικού βάρους, μέσω της ενίσχυσης της
ελαστικότητας και την ενδυνάμωση του δέρματος. Με βάση

PHYTOLASTIL

ΠΡΩΤΟΠΟΡΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ
ΚΑΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΩΝ ΡΑΓΑΔΩΝ

Πάνω από 35 χρόνια, το PHYTOLASTIL θεωρείτε
πρωτοπόρος στην πρόληψη και αντιμετώπιση των
ραγάδων. Η υψηλή του συγκέντρωση σε αλχεμίλλη,
κισσό και κοντυλόχορτο αποτρέπει την εμφάνιση
ραγάδων και μειώνει θεαματικά τις ήδη υπάρχουσες.*
Έντεκα παγκόσμιες έρευνες απέδειξαν την
αποτελεσματικότητα του PHYTOLASTIL. Η LIERAC
φροντίζει να είστε μία όμορφη μαμά διατηρώντας
το δέρμα σας απαλό και σφριγηλό κατά τη διάρκεια,
αλλά και μετά την εγκυμοσύνη σας.

Εσείς κάνετε όμορφα μωρά
και η LIERAC φροντίζει να είστε
μία όμορφη μαμά

*PHYTOLASTIL GEL: αποτρέπει την εμφάνιση ραγάδων
PHYTOLASTIL ΑΜΠΟΥΛΕΣ: θεαματική μείωση των ήδη σχηματισμένων ραγάδων
Μόνο σε επιλεγμένα φαρμακεία t www.lierac.com t Πληροφορίες: 210.6086400
t Find us on Facebook: Lierac Hellas
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ÓÂÌÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÍÊÂÑ®ÏË¼Â ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÃÏτάνων (αγριοτριανταφυλλιά, βοράγινο, ελαιόλαδο, σιτάρι, βερίκοκο, θαλάσσια φύκη, αγριοκαστανιά, αβοκάντο,
φυτοστερόλες ελαιοκράμβης) και βιταμίνες (πανθενόλη
ÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉ¤ ´ÕÑ¾ÖÆÑÆÔÊÒÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ¿ÕÖ
χρώματα και αρώματα.

Εγγκυμοσύννη καιι ευαίσθητη πεεριοχή
ιοχή

Από την εταιρεία EPSILON HEALTH η κρέμα RILASTIL
SMAGLIATURE CREAM για τη φροντίδα του δέρματος
ÌÂÓ®ÓÉÎÆÈÌØuÏÒÁÎÉÌÂÊÓÏÔÉÍÂÒu¿ ÆuÏÅ¾ÙÆÊ
την εμφάνιση των ραβδώσεων και βελτιώνει την
αισθητική εικόνα των ουλών, χάρη στην ισχυρή
αντιοξειδωτική και θρεπτική της δράση. Με βασικά συστατικά της αμινοξέα, βιταμίνες και άμυλο,
θρέφει και ενυδατώνει βαθιά την επιδερμίδα, μειώνει τις υπάρχουσες ραβδώσεις στην κοιλιά, τους
γοφούς, τους μηρούς και τα στήθη και προλαμβάνει τη δημιουργία νέων ουλωτικών αλλοιώσεων.
Για τις ραβδώσεις της εγκυμοσύνης: Ξεκινάμε από
ÓÏÎο μήνα με εφαρμογή στην κοιλιά, στους γλουÓÏÁÖÌÂÊÓÏÒÓ½ÔÏÖÌÂÊÒØÎÆ×¾ÙÏØuÆÓÉÎÂÈÕÈ½
u¼×ÑÊu½ÎÆÖuÆÓ®ÓÏÎÓÏÌÆÓ¿¨ÂÓ®ÍÍÉÍÏÌÂÊ
ασφαλές για χρήση κατά τη διάρκεια της κύησης και της
γαλουχίας και κλινικά, δερματολογικά και μικροβιολογικά ελεγμένο.

Αλλά και ειδικά αντηλιακά για τις κηλίδες
εγκυμοσύνης…

Lenitiva

H εταιρεία ROC προτείνει την κρέμα προσώπου
RoC SOLEIL PROTEXION+ για επιδερμίδες με
ÒÌÏÁÑÆÖÌÉÍ¾ÅÆÖuÆÅÆ¾ÌÓÉÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖ41' 
Πρόκειται για μια κρέμα προσώπου με ευχάριστη υφή που προσφέρει υψηλή αντηλιακή προστασία, ενώ παράλληλα με το ενεργό συστατικό
soya actif που περιέχει, βοηθά στη ρύθμιση της
παραγωγής και μεταφοράς της μελανίνης προσφέροντας πρόληψη από τις σκούρες κηλίδες.
Κατάλληλο για ώριμες επιδερμίδες και για επιδερμίδες που κάνουν πανάδες, όπως συμβαίνει
κατά την εγκυμοσύνη.
Από την εταιρία Apivita
και την αντηλιακή της
σειρά SUNCARE προτείνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης
η εξειδικευμένη κρέμα
για επιδερμίδες με ΠΑΝΑΔΕΣ SPF 50/ UVA26,
με θαλάσσια λεβάντα &
ÌÑ¾ÓÂuÏ  ÇØÒÊÌ½
σύνθεση) σε δύο τύπους: με χρώμα και χωρίς χρώμα.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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Η ειδική διατροφική υποστήριξη κατά
την εγκυμοσύνη
Η εγκυμοσύνη και ο θηλασμός αποτελούν δύο από τις
ωραιότερες και παράλληλα πιο απαιτητικές περιόδους
ÒÓÉÙÕ½uÊÂÖÈØÎÂ¾ÌÂÖ ÌÂÔÐÖÂØË®ÎÏÎÓÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ®ÏÊ
ανάγκες του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά.
Μια ειδική κατηγορία συμπληρωμάτων διατροφής για τις
¼ÈÌØÆÖÂÍÍ®ÌÂÊÓÊÖÔÉÍ®ÙÏØÒÆÖuÉÓ¼ÑÆÖ ×Ñ½ÙÆÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÖ
συμβουλής και φυσικά ιδιαίτερης προβολής στο χώρο.
Αυτή λοιπόν η υποκατηγορία συμπληρωμάτων διατροÇ½ÖÏØÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÓÉÎÆÈÌØuÏÒÁÎÉÂÍÍ®ÌÂÊÓÏÔÉλασμό, έχει σημαντικές προοπτικές ανάπτυξης, γιατί ας
μη ξεχνάμε ότι παρόλη την οικονομική κρίση, όλες οι γυÎÂ¾ÌÆÖÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆuÊÂÓ¼ÓÏÊÂÆÑ¾ÏÅÏÓÉÖÙÕ½Ö
τους θέλουν το καλύτερο για το μωρό τους!
Η εταιρεία Natural Plus προτείνει μια διατροφική υποστήριξη για τις έγκυες και τις θηλάÙÏØÒÆÖuÆÓÏÑÏÚ¿ÎÓÉÖPrenatal²Ï1SFOBUBM
ÆuÍÏØÓ¾ÙÆÊÓÏÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÅÊÂÊÓÏÍ¿ÈÊÏuÆÏÍÁτιμες βιταμίνες, μεταλλικά στοιχεία και υγιεινές
ανεπεξέργαστες τροφές, ουσιώδους σημασίας
για την καλή υγεία της μητέρας, την ομαλή εξέλιξη της εγκυμοσύνης, αλλά και τη σωστή ανάÓØËÉÓÏØÆuÃÑÁÏØ¤ÎÊÒ×Øu¼ÎÏuÆÆÓÊÌ®¼ÎÙØuÂÌÂÊÑÏÃÊÏÓÊÌ®ÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎÆÁρυθμη λειτουργία της πέψης και την εξυγίανση
της εντερικής χλωρίδας.
Η εταιρεία DOUNI Health Products προτείνει
τα Pregnacare της Vitabiotics, την πιο δημοφιλή και αξιόπιστη μέθοδο εφοδιασμού με θρεπτικά συστατικά στη
ÅÊÂÓÑÏÇ½ÓÕÎÈØÎÂÊÌÐÎÏØÆÈÌØuÏÎÏÁÎ½ÔÉÍ®ÙÏØÎ
Η σειρά περιλαμβάνει:
x ²ÏPregnacare Original μια προσεκτικά σχεδιασμέÎÉÒÁÎÔÆÒÉÂÂÑÂ¾ÓÉÓÕÎÃÊÓÂuÊÎÐÎÌÂÊuÆÓ®Íλων που έχει σχεδιαστεί για να παρέχει όλα τα θρεπτικά συστατικά που απαιτούνται για μια υγιή εγκυμοσύνη και για την εξασφάλιση της
καλύτερης υγείας του εμβρύου. Περιέχει φυλλικό οξύ, απαραίτητο στη
Å¿ÒÉÓÕÎuHÒÆ¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂ
της εγκυμοσύνης (ιδιαίτερα μέχρι τη
η εβδομάδα) για την πρόληψη βλαβών στο νευρικό σωλήνα του εμβρύου. Η λήψη φυλλικού οξέος κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης έχει συνδεθεί με μειωμένο κίνδυνο πρόωρου τοκετού, γέννησης εμβρύου με
χαμηλότερο βάρος από το φυσιολοÈÊÌ¿ÌÂÊØÆÑÕÊÏÒ×ÊÒÓ¾ÂÖ¤¾ÒÉÖ ÓÏ
φυλλικό οξύ βοηθά στη διατήρηση χαμηλών επιπέδων ομοκυστεΐνης και τη μείωση του κινδύνου εμ1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

φάνισης προ-εκλαμψίας στην έγκυο. Περιέχει επίσης σίδηρο, η λήψη του οποίου κατά τη διάρκεια της
εγκυμοσύνης κρίνεται απαραίτητη καθώς η εμφάνιση αναιμίας στην εγκυμοσύνη είναι ιδιαίτερα συχνή.
Η απαίτηση λήψης συμπληρώματος σιδήρου είναι
ιδιαίτερα αυξημένη στο 2οÌÂÊο τρίμηνο της εγκυuÏÒÁÎÉÖ²¼ÍÏÖÏÊÃÊÓÂu¾ÎÆÖÓÉÖÒÆÊÑ®Ö£ ÓÂu¼ÓÂÍλα και η βιταμίνη Κ, προσφέρουν ιδιαίτερη διατροÇÊÌ½ØÏÒÓ½ÑÊËÉÒÓÉÎ¼ÈÌØÏ¢Ë¾ÙÆÊÎÂÒÉuÆÊÕÔÆ¾¿ÓÊ
η χορήγηση βιταμίνης Κ μπορεί να συμβάλλει σημαντικά στην προφύλαξη των πρόωρων νεογνών από
περιγενετικό θάνατο που οφείλεται σε αιμορραγικές
επιπλοκές.
x ²ÏPregnacare Plus είναι μια εύχρηστη διπλή συσκευασία που περιλαμβάνει τις αυθεντικές πολυθρεπτικές ταμπλέτες Pregnacare Original που περιÈÑ®ÄÂuÆÂÑÂ®ÎÕ uÂÙ¾uÆÌ®ÄÏØÍÆÖuÆÕu¼ÈÂ
λιπαρά οξέα, μια
πλούσια πηγή των
απαραίτητων ωμέÈÂÍÊÂÑÐÎÏË¼ων DHA και EPA, τα
οποία είναι σημαντικά τόσο για την υγεία
της εγκύου, όσο και
για την ανάπτυξη του
εγκεφάλου και των
οφθαλμών του εμβρύου. Προτείνεται
η λήψη μια ταμπλέτας Pregnacare Original και μιας
Õu¼ÈÂÌ®ÄÏØÍÂÖÓÉÎÉu¼ÑÂ
x ²¼ÍÏÖÓÏPregnacare breast-feeding είναι ένας μοναδικός συνδυασμός θρεπτικών συστατικών ειδικά
σχεδιασμένος από κορυφαίους επιστήμονες για τις
ÈØÎÂ¾ÌÆÖÏØÔÉÍ®ÙÏØÎ²ÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØÑÏÒÇ¼ρουν διατροφική υποστήριξη στη μητέρα που θηλάÙÆÊÌÂÊÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÔÑÆÓÊÌ¿ÓÆÑÏØ
μητρικού γάλακτος για το βρέφος.
²Ï1SFHOBDBSFCSFBTUGFFEJOHÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÓÂuÍ¼ÓÆÖ
και κάψουλες στην ίδια συσκευασία. Οι ταμπλέτες του πεÑÊ¼×ÏØÎÂÒÃ¼ÒÓÊÏ NH ÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉ% uH½*6 
καθώς και βιταμίνες B, C E, K, μαγνήσιο, σίδηρο, σελήνιο,
ψευδάργυρο. Οι κάψουλες περιέχουν υψηλής καθαρόÓÉÓÂÖÊ×ÔØ¼ÍÂÊÏ ÍÏÁÒÊÏÒÓÂÕu¼ÈÂÍÊÂÑ®ÏË¼Â%)"
NH &1" NH ²Â
Õu¼ÈÂÍÊÂÑ®ÏË¼Â%)"
και EPA είναι απαραίτητα
για τη φυσιολογική ανάπτυξη
του εγκεφάλου και των μαÓÊÐÎÓÏØÃÑ¼ÇÏØÖ¤¾ÒÉÖ 
συμβάλλουν στην καρδιαγγειακή υγεία της μητέρας και
τη μείωση του κινδύνου επιλόχειας κατάθλιψης.
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Η Solgar που διανέμεται από την εταιρία ISO PLUS, για
¿ÍÆÖÓÊÖ¼ÈÌØÆÖÌÂÊÔÉÍ®ÙÏØÒÆÖÈØÎÂ¾ÌÆÖÏØÆÊÔØuÏÁÎ
να καλύψουν τις ενεργειακές τους απαιτήσεις και να καλύψουν τις διατροφικές τους ανάγκες στην πιο
ÒÉuÂÎÓÊÌ½ÆÑ¾ÏÅÏÓÉÖÙÕ½ÖÓÏØÖ ÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÏ
ειδικά σχεδιασμένο για τις ανάγκες τους συμπλήρωμα διατροφής Prenatal Nutrients. ¤¾ναι ευρέως αποδεκτή η αναγκαιότητα συμπλήρωσης της διατροφής της εγκύου με φυλλικό
οξύ λίγο πριν και μέχρι τον τρίτο μήνα μετά τη
ÒÁÍÍÉÄÉ²Ï1SFOBUBM/VUSJFOUTÑÏuÉÔÆÁÆÊ
στο γυναικείο οργανισμό την απαραίτητη ποσότητα φυλλικού οξέος, το οποίο συμβάλει στην
ελαχιστοποίηση του κινδύνου εμφάνισης γενετικών ανωμαλιών. ²ÂØÓ¿×ÑÏÎÂÂÑ¼×ÆÊÓÂ
πλέον βασικά μέταλλα και ιχνοστοιχεία, υψηλής ισχύος βιταμίνες του συμπλέγματος Β, βιταμίνη D και τις αντιοξειδωτικές βιταμίνες C και E που
βοηθούν στη στήριξη της γενικότερης υγείας της γυναίÌÂÖÒÆÂØÓ½ÓÉÒÉuÂÎÓÊÌ½ÆÑ¾ÏÅÏÓÉÖÙÕ½ÖÓÉÖ

νων που βρίσκονται στην περίοδο της κλιμακτηρίου και
τη γεροντική ηλικία. Πέρα από την αύξηση της απορρόÇÉÒÉÖÓÏØÂÒÃÆÒÓ¾ÏØÂ¿ÓÏ¼ÎÓÆÑÏ ÉÃÊÓÂu¾ÎÉ%ÆÉÑÆ®ÙÆÊÏÍÍ¼ÖuÆÓÂÃÏÍÊÌ¼ÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ
μέσω του ασβεστίου, προστατεύει το μητρικό σκελετό,
συμβάλει στην εμβρυϊκή ανάπτυξη και στη γέννηση νεογνών με φυσιολογικό σωματικό βάρος, ενώ σε συνδυασμό με το ασβέστιο προλαμβάνει και μειώνει την πιθανότητα εμφάνισης της οστεοπόρωσης.
²Â$"-$*0'*9$"-$*0'*9ÌÂÍÁÓÏØÎÍ½ÑÕÖÓÊÖ
ανάγκες της γυναίκας σε όλες τις ηλικίες, με τη λήψη ενός
¼ÕÖÅÁÏÅÊÒÌ¾ÕÎÉuÆÑÉÒ¾ÕÖ ÂÇÏÁÂÏÅ¾ÅÏØÎNH
ÂÒÃÆÒÓ¾ÏØÌÂÊ*6½*6ÃÊÓÂu¾ÎÉÖ%ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â
Προσφέρονται σε καταπινόμενα δισκία χωρίς γεύση, τα
οποία δεν δημιουργούν δυσπεπτικές ενοχλήσεις, ενώ
μπορούν να ληφθούν
ακόμα και από διαβητικές
γυναίκες.

Η ελληνική φαρμακοβιομηχανία INTERMED ακολουθώντας τις εξελίξεις στο χώρο της ιατρικής, δημιούργησε τα
ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÂÒÃÆÒÓ¾ÏØÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉÖ% CALCIOFIX
& CALCIOFIX 400, τα οποία προσφέρουν τον απαραίτητο
ÒØÎÅØÂÒu¿ÂÒÃÆÒÓ¾ÏØÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉÖ%ÒÆ¼ÎÂu¿ÎÏÅÊσκίο, απαλλάσσοντας τη γυναίκα από την αγορά και λήψη
ÅÁÏÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌÐÎÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ¤¾ÎÂÊËÆÌ®ÔÂÑÏÍ¼ÏÎ ¿ÒÏÒÉuÂÎÓÊÌ½Æ¾ÎÂÊÉÆ®ÑÌÆÊÂÒÆÃÊÓÂu¾ÎÉ%Ó¿ÒÏ
ÓÕÎÆÈÌÁÕÎÌÂÊÔÉÍÂÙÏØÒÐÎÈØÎÂÊÌÐÎ ¿ÒÏÌÂÊÆÌÆ¾-

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

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: από το ορθό. Δοσολογία: ¦ÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌØuÂ¾ÎÆÓÂÊÂ¿¼ÕÖÆÃÅÏu®ÅÆÖ¦ÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÉÅ¿ÒÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂØ¿ÔÆÓÏÓÏÑÕ¾ÌÂÊ¼ÎÂÓÏÃÑ®ÅØuÆÓ®ÓÉÎÌ¼ÎÕÒÉ½uÊÌÑ½
ÏÒ¿ÓÉÓÂÂÍÏÊÇ½ÖÏØÂÍÏ¾ÇÆÓÂÊÂÂÍ®ÒÓÉÎ®Ò×ÏØÒÂÆÑÊÏ×½ ÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂ¦ÂÍÏÊÇ½uÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎÊÒÓÆ¾ÌÂÊu¼ÒÂÒÓÏÏÑÔ¿uÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂÆÊÅÊÌÏÁÑÁÈ×ÏØÖ ÆÏÍÍ®ÆÑÊÒÓÂÓÊÌ®uÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÒØÎÅØÂÒu¼ÎÉÔÆÑÂÆ¾ÂuÆÂÍÏÊÇ½
και υπόθετα. Πριν εφαρμοστεί η αλοιφή καλό είναι να γίνει εδρόλουτρο. 4.3 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 
μικροβιακές, μυκητιασικές ή ιογενείς λοιμώξεις, σε αιμορραγική διάθεση και όταν πρόκειται να γίνει εμβολιασμός. 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση: ¢ÂÈÏÑÆÁÆÓÂÊÉÂÑÂÓÆÓÂu¼ÎÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÒÆÂÊÅÊ® Æ
περίπτωση εμφανίσεως λοιμώξεως συνιστάται η χορήγηση του κατάλληλου αντιμικροβιακού ή αντιμυκητιασικού παράγοντα, εάν όμως η λοίμωξη δεν ελέγχεται τότε συνίσταται η διακοπή του φαρμάκου μέχρις ότου η λοίμωξη ελεγχθεί πλήρως.
£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
μάτια, απαιτείται άμεση έκπλυση των ματιών με μεγάλη ποσότητα ύδατος. Μπορεί να προκληθεί σοβαρός ερεθισμός. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Η Lidocaine θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε
ασθενείς που παίρνουν αντιαρρυθμικά φάρμακα όπως το tocaidine, επειδή η τοξική δράση τους είναι συνεργική. 4.6 Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Δεν υπάρχουν επαρκή στοιχεία για την ασφάλεια των τοπικών κορτικοστεροειδών
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: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για την επίδραση του φαρμάκου στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: ²ÏÊÌ¼ÖuÆÓ®uÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ°Ê
ÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÏØ¼×ÏØÎÂÎÂÇÆÑÔÆ¾uÆÓÂÓÏÊÌ®ÌÏÑÓÊÌÏÒÓÆÑÏÆÊÅ½ÒÓÊÖÔ¼ÒÆÊÖÆÇÂÑuÏÈ½ÖÆ¾ÎÂÊ¢¾ÒÔÉuÂÌÂÁÒÏØ ÌÎÉÒu¿Ö ÆÑÆÔÊÒu¿Ö ËÉÑ¿ÓÉÓÂ ÔØÍÂÌ¾ÓÊÅÂ ØÏuÆÍ®×ÑÕÒÉ²ÑÏÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÌÍÊÎÊÌ½ÖÆÊÌ¿ÎÂÖÆ¾ÂÌÂ¾ÑÏØ½ÓÏÊÌ½Ö
χρήσεως (μυκητιάσεις, ψώρα). Δευτεροπαθής λοίμωξη, μικροβιακές λοιμώξεις-τοπικές (έναρξη λανθάνουσης λοίμωξης ή επιδείνωση εξελισσόμενης), μυκητιασικές λοιμώξεις, έναρξη μολυσματικής τερμίνθου και οξυτενών κονδυλωμάτων.
Αναστολή της επουλώσεως τραυμάτων, ακμοειδή στοιχεία ή φλυκταίνωση, θερινή ιδρώα, περιστοματική δερματίτις, εξάνθημα υπό μορφή ροδόχρου ακμής, επιδείνωση γλαυκώματος, υποτροπή φλυκταινώδους ψωριάσεως επί διακοπής της
ÔÆÑÂÆ¾ÂÖ 3FCPVOE1IFOPNFOPO ÂÓÑÏÇ¾ÆÖØ¿uÏÑÇ½ÏØÍ½Ö ÈÑÂuuÏÆÊÅ½ÖÑÂÃÅÐÒÆÊÖ ÆØÑØÂÈÈÆ¾ÆÖ ÆËÂÎÔ½uÂÓÂÏÑÇØÑÊÌ® ÆÑÁÔÉuÂÅÊ®×ØÓÏ ÃÍ®ÓÊÅÏÇØÒÂÍÍÊÅÐÅÉ®ÓØÂÆËÂÎÔ½uÂÓÂ ÂÍÍÆÑÈÊÌ½ØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾Â ÓÏÊÌ½ØÆÑÓÑ¾×ÕÒÉ°Ê
παραπάνω ανεπιθύμητες ενέργειες δεν είναι συνήθεις αλλά μπορεί να εμφανιστούν συχνότερα με τη χρήση στεγανής επίδεσης ή μετά από μακροχρόνια τοπική χρήση. Η Lidocaine μπορεί να προκαλέσει υπερευαισθησία του δέρματος της περιοχής.
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
φλεγμαίνοντα βλεννογόνου. 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
(αύξηση απορρόφησης σε δέρμα με λύση της συνέχειάς του) και η χρήση στεγανούς επίδεσης (ουσιαστική αύξηση απορρόφησης). Μετά την απορρόφησή τους από το δέρμα, τα τοπικά κορτικοστεροειδή ακολουθούν τη φαρμακοκινητική πορεία των
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: Καμιά γνωστή 6.3 Διάρκεια ζωήςu½ÎÆÖ6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά
την φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία δωματίου. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: Υπόθετα: ¨ÏØÓÊ®ÓÕÎØÏÔ¼ÓÕÎÒÆÍÆØÌ½Ô½ÌÉ Ορθική κρέμα: ¾×ÑÕuÏÒÕÍÉÎ®ÑÊÏHÂ¿ÂÍÏØu¾ÎÊÏ uÆÑÁÈ×ÏÖÂÒÇÂÍÆ¾ÂÖ ÐuÂ
PVC λευκό και λευκό προωθητικό ρύγχος από πολυαιθυλένιο. 6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού: Δεν είναι απαραίτητες 6.7 Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας Δικαιούχος και υπεύθυνος κυκλοφορίας στην Ελλάδα: Μινέρβα φαρμακευτική α.ε.,
¨ÉÇÊÒÏÁ       ¢¦¯¢ ²ÉÍ     '"9  7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ  ³¿ÔÆÓÂ  °ÑÔÊÌ½ ÌÑ¼uÂ  8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:  9.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Ισχυρό
στην Αντιμετώπιση
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¤§¨°§¯¯§¢η συμβουλή σας

üĔēđėĄĖėĊ

ėēđîòðñðóìôö

ĊĐāėČĖĆĕ

 Από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑ, Φαρμακοποιό

Η γήρανση είναι ένα φυσικό φαινόμενο και οι ηλικιωμένοι θα πρέπει
ÎÂÎÂÙÉÓ½ÒÏØÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÓÊÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÒÆ
ÒØ×Î®ÓÏØÖÑÏÃÍ½uÂÓÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏØÖÌ®ÎÆÓÆÎÂÎÏÊÐÒÏØÎ®ÎÆÓÂuÂÙ¾ÒÂÖ 
και να τους εξηγήσετε τα σημεία στα οποία τα εξειδικευμένα προϊόντα
και οι συμβουλές σας μπορούν να βελτιώσουν την υγεία τους.
Ας δούμε 4 συχνές περιπτώσεις
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η συμβουλή σας ¤§¨°§¯¯§¢

1 περίπτωση: Υποσιτισμός
η

«Δεν έχω όρεξη πια»
«Η κόρη μου με παροτρύνει συνέχεια να τρώω περισσότερο, αλλά πιστεύω ότι είναι φυσιολογικό να τρώω λίγο
στην ηλικία που είμαι. Είμαι 85 χρονών, δεν κινούμαι
πολύ και δεν έχω μεγάλη όρεξη».
Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Καταρχήν, δεν θα πρέπει να τρώτε λιγότερο. Ακόμη και
αν η σωματική κίνηση που κάνετε είναι σημαντικά μειωμένη, το σώμα σας -λόγω της ηλικίας- χρησιμοποιεί πιο
δύσκολα τις τροφές που τρώτε οπότε χρειάζεται να τρώτε επαρκώς. Να ζυγίζεστε κάθε μήνα για να είστε σίγουρος ότι δεν χάνετε βάρος. Για ν’ αυξήσετε την όρεξή σας,
κάντε λίγη άσκηση, περπατήστε περισσότερο, κάντε δουλειές του σπιτιού, πηγαίνετε για ψώνια. Φροντίστε να μην
τρώτε μονότονα φαγητά και προσθέστε μπαχαρικά για να
‘ζωντανέψει’ η γεύση τους. Αν νοιώθετε ότι χορταίνετε εύκολα, προσπαθήστε να τρώτε μικρότερες ποσότητες φαγητού πιο πολλές φορές μέσα στη μέρα.»

Ανορεξία ή υποσιτισμός;
¦ÆÍÍÊ½ÖÑ¿ÒÍÉÄÉÓÑÏÇ½ÖÆÉÑÆ®ÙÆÊÓÏ¼ÕÖÓÕÎ
αυτόνομων ηλικιωμένων. Όταν η μειωμένη πρόσληψη
È¾ÎÆÓÂÊ×Ñ¿ÎÊÂ uÏÑÏÁuÆÎÂuÊÍ½ÒÏØuÆÈÊÂÂÎÏÑÆË¾Â ÓÉ
ÈÉÑÊÂÓÑÊÌ½ ¼ÎÂÖÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÖÂÒÔÆÎ½ÖÏÎÏu®ÙÆÓÂÊÂÎÏÑÆÌÓÊÌ¿Ö ¿ÓÂÎÌÂÓÂÎÂÍÐÎÆÊÍÊÈ¿ÓÆÑÆÖÂ¿ÔÆÑu¾ÅÆÖ LDBM ÓÉÎÉu¼ÑÂ½ÍÊÈ¿ÓÆÑÏÂ¿LDBMÌÊÍ¿Ã®ÑÏØÖ
Éu¼ÑÂ²ÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÆ¾ÎÂÊÏØÏÒÊÓÊÒu¿Ö ½ÊÏÒØÈÌÆκριμένα πρωτεΐνο-ενεργειακός υποσιτισμός.
¤ÎÅÆ¾ËÆÊÖ¿ÓÊÏÂÒÔÆÎ½ÖØÏÒÊÓ¾ÙÆÓÂÊÆ¾ÎÂÊ
i ¤®Î¼×ÆÊ×®ÒÆÊÌÊÍ®Ã®ÑÏØÖÒÆ¼ÎÂu½ÎÂ½ÌÊÍ®
ÒÆu½ÎÆÖ
i Η ποσότητα της αλβουμίνης στο πλάσμα είναι μικρόÓÆÑÉÂ¿HM
i ²Ï#.* #PEZ.BTT*OEFY ÅÉÍÂÅ½Βάρος σε κιλά /
(Ύψος σε μέτρα) Æ¾ÎÂÊuÊÌÑ¿ÓÆÑÏÓÏØÈÊÂÉÍÊÌ¾ÆÖ
®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ

Οι επιπτώσεις της γήρανσης
Προκύπτουν χωρίς κάποιο παθολογικό αίτιο και είναι
πολλαπλές.
Παρατηρείται:
i Αλλαγή στο σώμα: από ένα σταθερό βάρος παλαιόÓÆÑÂ ËÆÌÊÎ®ÆÊu¾ÂuÆ¾ÕÒÉÓÉÖuØÚÌ½Öu®ÙÂÖ ÊÅÊÂ¾ÓÆρα σε καθιστικά άτομα (οι σκελετικοί μυς φτάνουν
ÒÓÂ¼ÓÉÒÓÉuÊÒ½u®ÙÂÂ¿ÂØÓ½ÏØÆ¾×ÆÌ®ÏÊÏÖ
¿ÓÂÎ½ÓÂÎÆÓÐÎ ÌÂÊu¾ÂÂÎ®ÍÏÈÉÂÁËÉÒÉÓÉÖÍÊÐÅÏØÖu®ÙÂÖ
i Μειώνεται ο όγκος νερού του σώματος (αφυδάτωση, ρυτιδιασμένο δέρμα).
i Μειώνεται η λειτουργικότητα της ινσουλίνης κατά το
μεταβολισμό των υδατανθράκων.

i

Απορρύθμιση της λειτουργίας της όρεξης: μειώνεται
η αίσθηση πείνας παρόλο που μπορεί ο οργανισμός
να έχει ανάγκη από φαγητό.
i Μείωση της αντίληψης της δίψας.
i Αισθητικές αλλαγές: μειωμένη αίσθηση γεύσης, δυσκολότερη διάκριση της αλμυρότητας, κτλ.
i Μειωμένη έκκριση σάλιου και εμφάνιση προβλημάτων στα δόντια και στα ούλα.
i Ατροφία του γαστρικού βλεννογόνου, με αποτέλεσμα
τη μειωμένη έκκριση υδροχλωρικού οξέος και την
καθυστέρηση της γαστρικής κένωσης.
i ¤ÊÃÑ®ÅØÎÒÉÓÉÖÆÎÓÆÑÊÌ½ÖÅÊ¼ÍÆØÒÉÖÌÂÊuÆ¾ÕÒÉ
της κινητικότητας του εντέρου με αποτέλεσμα τη δυσκοιλιότητα και τον πολλαπλασιασμό των βακτηριδίων του εντέρου.

Παρακινείστε τον ασθενή
Το φαγητό είναι απόλαυση
²ÏÇÂÈÉÓ¿ ÆÌÓ¿ÖÂ¿ÂÎÂÈÌÂ¾ÏÈÊÂÓÉÎÆÊÃ¾ÕÒÉ Ñ¼ÆÊ
να αποτελεί απόλαυση. Παρακινείστε τον ηλικιωμένο πελάτη να απολαύσει το φαγητό, να θυμηθεί τα ωραία γεύuÂÓÂÏØ¼×ÆÊÌ®ÎÆÊÌÂÊÎÂÎÂÙÉÓ½ÒÆÊÎÂÙ½ÒÆÊËÂÎ®ÂØÓ½
την αίσθηση. Ένα γεύμα μπορεί να είναι και προτροπή για
επικοινωνία και συνεύρεση με φίλους.
Ποιες είναι οι διατροφικές ανάγκες των ηλικιωμένων;
ÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÉÎÌÏÊÎ½ÆÏ¾ÔÉÒÉ ÏÊÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÂÎ®γκες των ηλικιωμένων είναι σχεδόν ίδιες με εκείνες των
νεότερων ενηλίκων, ειδικά εάν η φυσική τους δραστηÑÊ¿ÓÉÓÂÅÊÂÓÉÑÆ¾ÓÂÊ©ÆÍÊÈ¿ÓÆÑÏÂ¿LDBMÉu¼ÑÂ
είναι αδύνατο να αποφευχθούν διατροφικές ελλείψεις,
ιδιαίτερα σε βιταμίνες και ανόργανα συστατικά, ακόμη
και αν η ποικιλία των τροφών είναι μεγάλη.

Τα αίτια του υποσιτισμού
Όταν ακούσετε εκφράσεις όπως «είμαι κουρασμένος», «έχω
δυσκοιλιότητα», «δε θέλω να βγαίνω από το σπίτι», θεωρείστε
τις ως προειδοποιητικά σημάδια που υποδεικνύουν ότι χρει®ÙÆÓÂÊuÊÂ¼ÑÆØÎÂÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½ÆÎ¿ÖÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏØ
Ö Οι κινητικές δυσκολίες
Η δυσκολία βαδίσματος μπορεί να αποτρέψει τον ηλικιωμένο
Â¿ÓÏÎÂÉÈÂ¾ÎÆÊÎÂÄÕÎ¾ÒÆÊÂØÓ®ÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ uÆÂÏτέλεσμα τον υποσιτισμό του. Παρόμοια, κινητικές δυσκολίες
των άνω άκρων μπορεί να καταστήσουν πολύ βαριά για μεÓÂÇÏÑ® ÓÑ¿ÇÊuÂÏØÒÆÆu®ÖÇÂÎÓ®ÙÏØÎÆÍÂÇÑÊ® ½ÎÂuÆÊÐÎÏØÎÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÈÊÂÑÏÆÓÏÊuÂÒ¾ÂuÂÈÆ¾ÑÆuÂÓÏØÇÂÈÉÓÏÁ
Ö Τα προβλήματα στοματικής υγείας
Η ξηροστομία, τα χαλασμένα δόντια ή η ύπαρξη μασέλας, καθιστούν πιο δύσκολη τη μάσηση σκληρών τροÇÐÎ½ÌÂÊÓÉÎÌÂÓ®ÏÒÉ
Ö Ψυχικές ή κοινωνικές δυσκολίες
Η κατάθλιψη πολύ συχνά προκαλεί μια σημαντική μείωση της όρεξης και της πρόσληψης τροφής. Οι οικονομικές δυσκολίες (χηρεία, ανεπαρκής σύνταξη κτλ.) μπορεί να οδηγήσουν σε διατροφικές ελλείψεις.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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Ö Η παρουσία μιας νόσου
Μια μορφή ανορεξίας είναι αυτή που μπορεί να οφείλεται σε χρόνια ή προσωρινή ασθένεια. Πολλές φορές οι
ηλικιωμένοι δεν μπαίνουν στη διαδικασία της αναπλήρωσης του χαμένου τους βάρους μετά από μία ασθένεια.
Ö Η λήψη πολλών φαρμάκων
Η φαρμακευτική θεραπεία διάφορων υποκείμενων νοσημάτων μπορεί είτε να επιδεινώσει μια υπάρχουσα ανορεξία ή να την εμφανίσει. Οι ηλικιωμένοι μπορεί να πίνουν
αρκετά ποτήρια νερό για να πάρουν τα φάρμακά τους πριν
το γεύμα, γεγονός που τους μειώνει την όρεξη, ενώ επίÒÉÖuÆÑÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂÆÉÑÆ®ÙÏØÎÓÉÈÆÁÒÉª®ÑuÂÌÂÏØ
uÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÏØÎÂÎÏÑÆË¾ÂÆ¾ÎÂÊÉuÆÓÑÏÎÊÅÂÙ¿ÍÉ ÏÊ
σουλφοναμίδες, η L-dopa, η διγοξίνη, τα ψυχοτρόπα φάρμακα (υπνωτικά, νευροληπτικά), τα αντιχολινεργικά κ.α.

Ö Οι εσφαλμένες αντιλήψεις
¤¾ÎÂÊÅÊÂÅÆÅÏu¼ÎÉ ÌÂÊÒØ×Î®ÆÒÇÂÍu¼ÎÉ ÉÂÎÓ¾ÍÉÄÉ
κατά την οποία οι ηλικιωμένοι πρέπει να προσέχουν ιδιÂ¾ÓÆÑÂÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½ÓÏØÖ uÆ¼uÇÂÒÉÒÓÉÎÏÒ¿ÓÉÓÂ¤ÌÓ¿Ö
Â¿ÆÑÊÓÐÒÆÊÖÌÂÑÅÊÂÌ½ÖÂÎÆ®ÑÌÆÊÂÖ¿ÏØ×ÑÆÊ®ÙÆται δίαιτα χαμηλή σε νάτριο και ορισμένες ειδικές περιÓÐÒÆÊÖ Æ¾ÎÂÊÂÂÑ®ÅÆÌÓÏÎÂÆÑÊÏÑ¾ÙÆÊÌÂÎÆ¾ÖÓÉÎÏσότητα της τροφής και την ποικιλία των τροφίμων ενός
ÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏØÆÎeËÆÌÊÎ®uÆÅ¾ÂÊÓÂkÒÆÌ®ÏÊÏÎÏØÆ¾ÎÂÊ×ÑÏÎÐÎÌÂÊ®ÎÕ

Οι συμβουλές «κλειδιά»
Οι συμβουλές που θα δοθούν έγκαιρα στο ηλικιωμένο άτομο ή στην οικογένειά του, μπορεί να περιορίσουν
τις πιθανότητες υποσιτισμού.
Διατηρήστε την όρεξη σας
i ¢ÏÇÆÁÈÆÓÆÓÂtÏÎÂ×ÊÌ®ÈÆÁtÂÓÂ©ÆÍ¼ÓÆÖ¼ÅÆÊËÂÎ
¿ÓÊÓÑÐÈÏÎÓÂÖtÂÙ¾tÆÂÑ¼ÂØ®Ñ×ÆÊtÊÂÂÁËÉÒÉ
ÒÓÉÎÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉÓÑÏÇ½Ö
i £ÆÍÓÊÐÒÓÆÓÉÈÆÁÒÉÑÏÒÔ¼ÓÏÎÓÂÖtÂ×ÂÑÊÌ®ÌÂÊ
βότανα.
i ²ÑÐÓÆÒÆÒØÈÌÆÌÑÊt¼ÎÆÖÐÑÆÖ ÈÊÂÎÂÒØÎÉÔ¾ÒÆÊÏ
ÏÑÈÂÎÊÒt¿ÖÒÂÖÌÂÊÓÏÒÓÏt®×ÊÒÂÖ
i ©ÏÑÆ¾ÓÆÎÂÓÑÐÓÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÈÆÁtÂÓÂtÆtÊÌÑ¿ÓÆÑÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖÇÂÈÉÓÏÁ
i ×ÆÅÊ®ÒÓÆÓ¼ÒÒÆÑÂÈÆÁtÂÓÂÓÉÎÉt¼ÑÂÈÊÂÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÏØÈÍØÌÂÊtÊÌÏÁÆÍ¼È×ÏØtÆ¼tÇÂÒÉÒÓÏÑÕÊÎ¿ÌÂÊÓÏtÆÒÉtÆÑÊÂÎ¿²ÏÅÆ¾ÎÏÅÆÎÔÂÑ¼ÆÊÆ¾ÎÂÊÏÍÁÎÕÑ¾ÖÈÊÂÎÂÏÇÆØ×ÔÆ¾ÓÏ®ÅÆÊÏÒÓÏt®×Ê
ÓÉÎÁ×ÓÂ
i ²ÑÐÓÆÊÒÏÑÑÏÉt¼ÎÂ Â¿¿ÍÆÖÓÊÖÓÑÏÇ¼Ö
i ²ÑÐÓÆÌÂÍ®ÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂ½tÆÓ®Â¿t¾ÂÍÏ¾tÕËÉ ×ÈÑ¾É 
Προσέξτε το βάρος σας
ÔÆ¾ÒÓÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÎÂÙØÈ¾ÙÆÓÂÊÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÇÏÑ¼ÖÓÏ
×Ñ¿ÎÏ Ì®ÔÆt½ÎÂÂÎÆ¾ÎÂÊÅØÎÂÓ¿Î°ÏÊÂÅ½ÏÓÆÂÐλεια βάρους θα πρέπει να σημάνει ένα μικρό συναγερμό
ÌÂÊÎÂÈ¾ÎÆÊÆÂÎÆÌÓ¾tÉÒÉÓÉÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ½ÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ
ÑÏÆÊÅÏÏÊ½ÒÓÆÓÏÎÈÊÂÓÏØÖÌÊÎÅÁÎÏØÖÓÉÖÂÎÏÑÆË¾ÂÖ
Βρείτε εξατομικευμένες λύσεις
i ÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖtÆÊÕt¼ÎÉÖ¿ÑÆËÉÖ Æ¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÏÎÂ
εμπλουτιστεί το γεύμα με παρασκευάσματα με σκόνη
αποβουτυρωμένου γάλακτος, ασπράδι αυγού, τριμμένη γραβιέρα ή μαγειρεμένο κρόκο αυγού, ώστε οι
ηλικιωμένοι να καταναλώνουν αρκετή πρωτεΐνη.
i ÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÂÎÆ®ÑÌÆÊÂÖÂÒÃÆÒÓ¾ÏØtÏÑÆ¾ÎÂ
προστεθεί γάλα ή τριμμένο τυρί σε σούπες, πουρέ,
ογκρατέν.
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i ÊÂÓÉÃÊÓÂt¾ÎÉ% Æ¾ÎÂÊÌÂÍ¿ÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊtÊÂÆËÕÓÆÑÊÌ½ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÈÊÂÍÆÓ®ÓÉÎÉt¼ÑÂ ÓÑ¼ËÊtÏÆ®ÎÈ¾ÎÆÓÂÊ ÆÑ®ÓÉtÂ ÂÎÂÓ®ÒÆÊÖÓÕÎ
×ÆÑÊÐÎÌÓÍÍÆÓ®Æ¾ÎÂÊÆÂÑÌ½ÐÒÓÆtÆÓÏÇÕÖ
ÓÏØ½ÍÊÏØÎÂÒØÎÓÆÔÆ¾¿ÒÉÃÊÓÂt¾ÎÉ%ÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊ
i ¨ÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊ¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿tÆÈÂÍÁÓÆÑÉÌÂÓÂÎ®ÍÕÒÉÇÑÏÁÓÕÎÌÂÊÍÂ×ÂÎÊÌÐÎ ÕtÐÎÌÂÊtÂÈÆÊÑÆt¼ÎÕÎ ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÏØØ®Ñ×ÆÊÑ¿ÃÍÉtÂ
ÒÓÏt®ÒÉtÂ ÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÏÉÍÊÌÊÕt¼ÎÏÖÎÂÇ®ÆÊÒÏÁπα, πουρέ πατάτας, κομπόστα.
i ÑÏÓÆ¾ÎÆÓ¼ÓÏØÎÂ¼×ÆÊtÊÂÌÂÎ®ÓÂÎÆÑ¿ÌÏÎÓ®ÓÏØ
ÐÒÓÆÎÂtÉËÆ×Î®ÓÆÎÂ¾ÎÆÊ¢Ì¿tÂ ÓÒ®Ê ×ØtÏ¾ 
tÏÑÏÁÎÎÂÎÓÊÌÂÓÂÒÓ½ÒÏØÎÆØ×®ÑÊÒÓÂÓÏÎÆÑ¿
i ØÒÓ½ÒÓÆÒÓÏÎÉÍÊÌÊÕt¼ÎÏÎÂ®ÑÆÊÓÂÇ®ÑtÂÌ®
ÓÏØÒÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØÈÆÁtÂÓÏÖ ÆÌÓ¿ÖÆ®ÎÑ¼ÆÊÎÂÓÂ
®ÑÆÊØÏ×ÑÆÕÓÊÌ®ÒÓÉÎÂÑ×½½tÆ®ÅÆÊÏÒÓÏt®×Ê 
ÌÂÔÐÖØ®Ñ×ÆÊÉÊÔÂÎ¿ÓÉÓÂÎÂÓÏØÌÏÆ¾É¿ÑÆËÉ
Æ®Î®ÑÆÊÇ®ÑtÂÌÂÑÊÎÓÏÇÂÈÉÓ¿
i ºÓÂÎÏÊÏÊÌÏÎÏtÊÌ¼ÖÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊtÆÈ®ÍÆÖ Âραπέμψτε το άτομο σε μια κοντινή κοινωνική υπηρεσία, στην οποία μπορεί να βρει βοήθεια και σωÒÓ¿ÇÂÈÉÓ¿
i ÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆÍÁÒÆÊÖÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÌÊÎÉÓÊÌÐÎÅØÒÌÏÍÊÐÎÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆÓÉtÆÓÂÇÏÑ®ÓÕÎÃÂÑÁÓÆÑÕÎÒÂκουλών με τα ψώνια από το κατάστημα, προτείνετε
ÃÏ½ÔÆÊÂÂ¿ÆËÆÊÅÊÌÆØt¼ÎÏ®ÓÏtÏÈÊÂÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ
ÓÏØ ÑÏÒÇ¼ÑÆÓÆÓÆ×ÎÊÌ½ÃÏ½ÔÆÊÂÒÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉ
ÓÉÖÏÒÓÆÏÂÑÔÑ¾ÓÊÅÂÖ ÊÑÏÁÎÊÌÂÊtÂ×Â¾ÑÊÑÏÒÂÑtÏÒt¼ÎÏÈÊÂØÓ¼ÖÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ 
i ÑÏÓÆ¾ÎÆÓ¼ÓÏØÓÂÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÒØtÍÉÑÐtÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÏÍØÃÊÓÂt¾ÎÆÖ t¼ÓÂÍÍÂ Ê×ÎÏÒÓÏÊ×Æ¾Â ÂtÊÎÏË¼Â 
ÆÇ¿ÒÏÎÅÊÂÊÒÓÐÎÆÓÆÆÍÍÆ¾ÄÆÊÖÒÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½ÓÏØ

Σύστημα Παρακολούθησης
Γλυκόζης Αίματος
Ταινίες Μέτρησης Γλυκόζης Αίματος
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2 περίπτωση: Αφυδάτωση
η

«Παρά τη ζέστη, δεν διψάω»
«Ξέρω ότι είναι σημαντικό να πίνω υγρά όταν κάνει ζέστη, όπως αυτές τις μέρες. Αλλά ποτέ δεν διψάω. Επιπλέον, δεν μου αρέσει το νερό.»
Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Μη ξεχνάτε να πίνετε τακτικά νερό χωρίς να περιμένετε να διψάσετε. Αυτό είναι πολύ σημαντικό γιατί η αίσθηση της δίψας ελαττώνεται με την πάροδο του χρόνου
και το σώμα τείνει να αφυδατώνεται. Ως εκ τούτου να πίνετε περισσότερα υγρά από ό, τι το σώμα σας φαίνεται
να ζητά. Οι συνέπειες της αφυδάτωσης μπορεί γρήγορα
να γίνουν σοβαρές. Θυμηθείτε τις ημέρες του περσινού
καύσωνα! Δεν χρειάζεται να πίνετε μόνο νερό. Μπορείτε να πίνετε χυμούς φρούτων, τσάι, ελαφρύ καφέ, σούπες! Όλα αυτά ενυδατώνουν, ενώ είναι πιο ωραία από
το σκέτο νερό.»

Οι ανάγκες σε νερό
Οι ανάγκες των ηλικιωμένων σε νερό είναι υψηλότερες
από εκείνες ενός ενήλικα διότι οι ρυθμιστικοί μηχανισμοί
γίνονται λιγότερο αποτελεσματικοί με την αύξηση της ηλιÌ¾ÂÖ¤ÌÓÊuÐÎÓÂÊÆÑ¾ÏØÒÆ¼ÕÖNMLHÉu¼ÑÂ½
NMÑ¿ÒÍÉÄÉÖØÈÑÐÎÂÎ®LDBMÓÉÖÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖÏØÌÂÓÂÎÂÍÐÎÆÓÂÊ ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÑ¿ÒÍÉÄÉÆÑ¾ÏØ Í¾ÓÑÕÎÎÆÑÏÁÓÉÎÉu¼ÑÂ ÌÂÊÂÎÆËÂÊÑÆÔÆ¾ÉÏσότητα που προσλαμβάνεται μέσω των τροφών, τουλά×ÊÒÓÏÎ Í¾ÓÑÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊ¿ÒÊuÂ

Παράγοντες κινδύνου
Ö
Μείωση της απορρόφησης των υγρών
 i Μείωση του αισθήματος της δίψας.
 i Προβλήματα στην κατάποση.
 i Προσπάθεια για τον περιορισμό της ακράτειας ή
 i

 i

της πολύ συχνής ούρησης.
Λειτουργικά και ψυχολογικά εμπόδια: κινητικά
προβλήματα (οστεοαρθρίτιδα, νόσος Πάρκινσον),
συναισθηματικά προβλήματα (γνωστικές διαταÑÂ×¼Ö ÌÂÓ®ÔÍÊÄÉ ÔÍ¾ÄÉÅØÒÔØu¾Â ÅØÒÇÂÈ¾Â 
ανορεξία.
Ιστορικό αφυδάτωσης.

Ö
Αύξηση απώλειας υγρών
 i Μπορεί να συμβεί μετά από λοίμωξη, πυρετό,
 i
 i

έμετο ή διάρροια.
Η συχνή χρήση των καθαρτικών και κλυσμάτων.
³ÆÑÃÏÍÊÌ½ÅÊÏÁÑÉÒÉ ÒØ×ÎÏØÑ¾Â uÏÑÆ¾ÎÂ
οφείλεται σε λήψη φαρμάκων (διουρητικά, λίθιο, φαινυτοΐνη), στην κατάχρηση αλκοόλ, σε
διάφορες παθήσεις (διαβήτης, υπερθυρεοειδισμός).
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Οι συμβουλές «κλειδιά»
Οι συμβουλές «κλειδιά»
£ÂÒÊÌ® Ñ¼ÆÊÎÂÇÑÏÎÓ¾ÒÏØtÆÈÊÂtÊÂÊÒÏÑÑÏ¾ÂtÆÓÂËÁÓÉÖÑ¿ÒÍÉÄÉÖÌÂÊÓÉÖÂÐÍÆÊÂÖÎÆÑÏÁ¦ÊÏÒÉtÂντική κίνηση είναι το τακτικό ζύγισμα.

)¢ÎÂÈÎÕÑ¾ÒÓÆÓÂÑÏÆÊÅÏÏÊÉÓÊÌ®ÒÉt®ÅÊÂÓÉÖtÆÊ-

Õt¼ÎÉÖÑ¿ÒÍÉÄÉÖØÈÑÐÎ ÅØÒÌÏÍ¾ÂÒÓÉÎÌÂÓ®ÏÒÉ ÂÎÏÑÆË¾Â Ç¿ÃÏÖÈÊÂÂÌÑ®ÓÆÊÂ ØÆÑÌÊÎÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂ ½ÓÉÖÂØËÉt¼ÎÉÖÂÐÍÆÊ®ÖÓÏØÖ ÅÊ®ÑÑÏÊÂ ¼tÆÓÏÖ ØÑÆÓ¿Ö ÅÁÒÎÏÊÂ ÇÂÑtÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ 

)ÂÑ¼×ÆÓÆÊÏÏÍÍ¼ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖ
ÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÏØÈÊÂÓÉÎÂÇØÅ®ÓÕÒÉ°Ê
καθημερινές ανάγκες του ηλικιωμένου είναι 1,5 λίÓÑÏÎÆÑÏÁ ÅÉÍÂÅ½ÊÏÑÂÌÓÊÌ® ÌÂÎ®ÓÆÖÎÆÑ¿

)ÑÏÓÑ¼ÆÓÆÓÏÎÉÍÊÌÊÕt¼ÎÏÆÍ®ÓÉÎÂ¾ÎÆÊ×ÕÑ¾Ö

ÎÂÅÊÄ®tÊÌÑ¼ÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖÎÆÑÏÁ ÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÓÉÎ
ημέρα, κατά προτίμηση πριν τις 6 το απόγευμα.

)ÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂÓÉËÉÑÏÒÓÏt¾Â ÓÉÒÓÏtÂ-

τική υγεία, αλλά και προϊόντα για την αντιμετώπιση
ÓÉÖÂÇØÅ®ÓÕÒÉÖ ÉÍÆÌÓÑÏÍÁÓÆÖ ÌÑ¼tÆÖÆÎÓÂÓÊÌ½Ö
ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖ Æ®ÎÂØÓ¿Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏ

) ØÎÆÎÎÏÉÔÆ¾ÓÆtÆÓÏÔÆÑ®ÏÎÓÂÊÂÓÑ¿ÈÊÂtÊÂÊÔÂ-

Î½ÂÍÍÂÈ½ÒÓÉÇÂÑtÂÌÆØÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾Â ÅÊÏØÑÉÓÊÌ® ØÎÕÓÊÌ® ½ÓÉÅÊÂÌÏ½ÓÕÎÅÊÏØÑÉÓÊÌÐÎÒÓÉÎ
περίπτωση υπερβολικής απώλειας υγρών και παρακολουθήστε τον ασθενή σε περίπτωση που παίρÎÆÊÇ®ÑtÂÌÂÓÂÏÏ¾ÂÆÉÑÆ®ÙÏØÎÓÏÎtÆÓÂÃÏÍÊÒt¿
του νερού.

Διάγνωση της αφυδάτωσης
Η αίσθηση της δίψας είναι συνώνυμη με την αφυδάτωση. Η διάγνωση συχνά καθυστερεί, επειδή τα κλινιÌ®ÒØuÓÐuÂÓÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÊÅÊÌ®ÌÂÊÆuÇÂÎ¾ÙÏÎÓÂÊu¿ÎÏ
σε προχωρημένη αφυδάτωση, ενώ η νόσηση από καρδιακή ανεπάρκεια ή νευρολογική ασθένεια κάνει ακόμη
πιο δύσκολη τη διάγνωση. Μόλις εμφανιστούν τα ανάλογα σημάδια, η αφυδάτωση είναι ήδη προχωρημένη.
i ¤ÎÅÆ¾ËÆÊÖενδοκυττάριας αφυδάτωσης είναι το ξηρό
στόμα και η γλώσσα, ο πυρετός, η ολιγουρία, η δυσκοιλιότητα, η αιφνίδια έναρξη υπνηλίας, η σύγχυση,
οι πτώσεις, η ευερεθιστότητα, η διέγερση, η ύπαρξη
ξηρών βλεννογόνων, η ορθοστατική υπόταση, η ταχυκαρδία, η χαμηλή αρτηριακή πίεση, μειωμένος
όγκος ούρων, διαταραχή του επιπέδου συνείδησης...

η συμβουλή σας ¤§¨°§¯¯§¢

3 περίπτωση: Πτώσεις
η

i

Εξωκυττάρια αφυδάτωσηØ®Ñ×ÆÊ¿ÓÂÎÆuÇÂÎ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÏuÉÂÐÍÆÊÂÃ®ÑÏØÖ ÌÊÍ®ÒÆÉu¼ÑÆÖ 
έντονη ορθοστατική υπόταση, ατονία, βύθισμα των
ματιών, εμφάνιση έντονων μαύρων κύκλων, επίμονα σκληρό δέρμα (λόγω της αφυδάτωσης το δέρμα ενός ηλικιωμένου ασθενούς χάνει την ελαστικότητά του).
Όλα αυτά τα συμπτώματα μπορεί να συνδέονται, επειδή η αφυδάτωση μπορεί να επηρεάσει πολλές λειτουργίες του οργανισμού.

Θεραπεία
i ÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÈÑ½ÈÏÑÉÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÂÍÍ®
¿×ÊØÆÑÃÏÍÊÌ½ ÌÂÊÎÂÅÊÂÑÌ¼ÒÆÊ¼ÕÖÐÑÆÖ
με χορήγηση μεγάλης ποσότητας υγρών, φτάνοντας
¼ÎÂu¼ÈÊÒÓÏ¿ÈÌÏ ¼ÕÖÍ¾ÓÑÂÓÉÎÑÐÓÉÉu¼ÑÂ
i Για από του στόματος χορήγηση προτιμάται: υγρό χαμηλής ωσμωτικότητας σε περιπτώσεις υπερνατριαιμίας (νερό, αθλητικά ποτά) ή υψηλής ωσμωτικότητας
σε υπονατριαιμία (ανθρακούχα ποτά, χυμοί φρούτων).

ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÒÏÃÂÑ½ÖÂÇØÅ®ÓÕÒÉÖ È¾ÎÆÓÂÊÆÎÅÏφλέβια, υποδόρια ή εντερική χορήγηση διαλύματος
/B$M½ÈÍØÌ¿ÙÉÖÆuÍÏØÓÊÒu¼ÎÏÒÆ/BÌÂÊ
K.
i Æ¿ÍÆÖÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÎÓÊuÆÓÕÊÒÓÏÁÎ
τα αίτια της αφυδάτωσης και να γίνει πρόληψη των
πιθανών επιπλοκών (λοιμώξεις του ουροποιητικού
συστήματος, φλεβίτιδα).

«Θα ήθελα μια αλοιφή για μελανιές
παρακαλώ»
«Χθες το πρωί, όπως πήγαινα να ανοίξω την εξώπορτα, έπεσα! Ευτυχώς, ο κόσμος που περνούσε με βοήθησε να σηκωθώ… Περισσότερο τρόμαξα παρά χτύπησα
όπως την προηγούμενη φορά. Έχετε μήπως μια αλοιφή
για αυτή τη μεγάλη μελανιά που έκανε το γόνατό μου;»
Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Στην ηλικία σας, μη θεωρείτε το γεγονός αυτό τυχαίο, ειδικά αφού τρομάξατε… Καλό θα ήταν να απευθυνθείτε
στο γιατρό σας για να σας εξετάσει και να δει πως είναι το
γόνατό σας. Είστε σίγουρος/η ότι το σπίτι σας δεν έχει επικίνδυνα σημεία (χαλιά που διπλώνουν, σκαλοπάτια που
γλιστρούν); Όσο για τις μελανιές σάς προτείνω μια κρέμα
με βάση την arnica.»
²Ï¼ÎÂÓÑ¾ÓÏÓÕÎÂÓ¿uÕÎÉÍÊÌ¾ÂÖ®ÎÕÓÕÎÌÂÊÒ×ÆÅ¿ÎÏÊuÊÒÏ¾®ÎÕÓÕÎ¼×ÏØÎu¾Â½ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÓÐσεις το χρόνο, ενώ οι πτώσεις είναι μία από τις κυριότεÑÆÖÂÊÓ¾ÆÖÔÂÎ®ÓÏØÒÓÂ®ÓÏuÂÏØÆ¾ÎÂÊÆÓÐÎÌÂÊ®ÎÕ

Εγγενείς παράγοντες κινδύνου
³®Ñ×ÏØÎÏÍÍÏ¾ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÌÊÎÅÁÎÏØÈÊÂÓÐÒÆÊÖ ÏÊ
οποίοι αυξάνονται όσο αυξάνεται η ηλικία, και θα πρέπει
περιοδικά να αναλύονται στους ηλικιωμένους.
Ö
Νευρολογικοί παράγοντες
Ο πιο συνηθισμένος είναι αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο, η νόσος του Alzheimer και οι περιφερικές νευρολογικές βλάβες.
Ö
Αδυναμία
Μυασθένεια και υποσιτισμός έχουν σοβαρές επιπτώσεις στη μυϊκή δύναμη και την αντοχή.
Ö
Οστεοαρθρικοί παράγοντες
Ο περιορισμός της κινητικότητας της άρθρωσης του
ÊÒ×¾ÏØ ÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÊÒÏÑÑÏ¾ÂÖÒÆÅÁσκολες καταστάσεις. Ο περιορισμός της κινητικότητας
των αστραγάλων δυσκολεύει τη βάδιση με σιγουριά.
Ö
Μειωμένη οπτική οξύτητα
Δεν πρέπει να αμελείται η σημασία της αλλαγής στο
οπτικό πεδίο που συμβαίνει με την ηλικία στην αντίληψη εμποδίων στο δρόμο.
Ö
Κατάθλιψη
Η χρόνια κατάθλιψη συχνά συνεπάγεται τη λήψη ψυ×ÏÓÑ¿ÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ¿ÕÖÏÊÃÆÎÙÏÅÊÂÙÆ¾ÎÆÖ ÈÆγονός το οποίο επιβάλλει την παρακολούθηση του
ηλικιωμένου.
Ö
Άλλοι παράγοντες
Ασθένειες όπως η καρδιακή ανεπάρκεια, η πνευμονοπάθεια, η ορθοστατική υπόταση, η χρόνια αναιμία
μειώνουν την αντοχή του ηλικιωμένου.
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Οι συμβουλές «κλειδιά»
Οι συμβουλές «κλειδιά»

ºÍÉÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂtÂÖÈÊÂÓÊÖÓÐÒÆÊÖÓÏØÉÍÊÌÊÕt¼ÎÏØÔÂ
επικεντρωθεί στην πρόληψη

Εξωγενείς παράγοντες κινδύνου
Ö
Ρουχισμός


Ö
Έπιπλα
Οι πολυθρόνες και τα κρεβάτια στο σπίτι πρέπει να
είναι τέτοια ώστε να επιτρέπουν στον ηλικιωμένο να
καθίσει, να ξαπλώνει και να σηκώνεται εύκολα. Η
μπανιέρα πρέπει να έχει αντιολισθητικό πάτωμα ή
ένα αντιολισθητικό πατάκι και η τουαλέτα να έχει το
κατάλληλο ύψος και προσβασιμότητα, πράγματα που
βοηθούν στην αποφυγή των πτώσεων.

Πρόληψη της οστεοπόρωσης
ÊÂ¿ÍÏØÖÓÏØÖÉÍÊÌÊÕt¼ÎÏØÖ ÒØÎ¾ÒÓÂÎÓÂÊÒØtÍÉÑÐtÂÓÂtÆÃÊÓÂt¾ÎÉ%ÌÂÊÂÒÃ¼ÒÓÊÏ
Διατηρείστε τη μυϊκή μάζα
¶×ÆÓÆtÊÂÌÂÍ½ÌÂÊÊÒÏÑÑÏÉt¼ÎÉÅÊÂÓÑÏÇ½ÑÏÒÂÔ½στε να ασκείστε, γιατί η γυμναστική συμβάλλει στην ενίÒ×ØÒÉÓÕÎtØÐÎÌÂÊÃÏÉÔ®ÆÊÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÊÒÏÑροπίας και της ελαστικότητας των αρθρώσεων. Προσπαθήστε να κάνετε εσείς όλες τις δουλειές του σπιτιού.
Βελτιώστε την κινητικότητα
i ¦ÌÂÔÉtÆÑÊÎ½Ã¿ÍÓÂ ÍÆÓ® ÒØÎ¾ÒÓÂÓÂÊ ÒÓÏ
μέτρο του δυνατού.
i ÊÂÓÉÑÆ¾ÒÓÆÓÉÎÏÓÊÌ½ÒÂÖÏËÁÓÉÓÂt¼ÒÕÒØtÍÉÑÕt®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÍÏØÓÆÜÎÉ ÌÂÊÓÂÌÓÊÌÐÎÆÊÒÌ¼ÄÆÕÎÒÓÏÎÏÇÔÂÍt¾ÂÓÑÏ
i ´ÑÉÒÊtÏÏÊÆ¾ÒÓÆÂÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÃÏÉÔ½tÂÓÂÈÊÂÓÉÃ®διση, όπως ένα μπαστούνι ή ένα Π.
i ©ÆÓ®ÓÉÎ¼ÎÂÑËÉÔÆÑÂÆ¾ÂÖtÆÄØ×ÏÓÑ¿ÂÇ®ÑtÂÌÂ
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÃÆÎÙÏÅÊÂÙÆ¾ÎÆÖ ÏÌ¾ÎÅØÎÏÖÈÊÂÓÐÒÉÔÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÂØËÉt¼ÎÏÖ
Μειώστε τους πιθανούς κινδύνους
i ¤ÊÍ¼ËÓÆÂÏÁÓÒÊÂ®ÎÆÓÂÌÂÊtÆÌÂÍ½ØÏÒÓ½ÑÊËÉ 
ÇÏÑ¼ÒÓÆÑÏÁ×ÂÏÁÓÆÏÍÁ×ÂÍÂÑ® ÏÁÓÆÏÍÁtÂÌÑÊ®
i ¤ÈÌÂÓÂÒÓÆ¾ÒÓÆÌÏØÂÒÓ½ÒÓÂÒÌÂÍÏ®ÓÊÂ ÂÌ¿tÉÌÂÊ
για λίγα βήματα.
i ÊÂÒÓÆ¾ÓÆÂ¿ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®ÒÉtÆ¾ÂÈÊÂÎÂÅÊÂÓÉÑ½ÒÆτε καλύτερα την ισορροπία σας ή για να σηκωθείτε
πιο εύκολα σε περίπτωση πτώσης.
i ²ÏÓÉÍ¼ÇÕÎÏÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÂÑÏÒÃ®ÒÊtÏ
½ÒØÎÆ×ÐÖÆ®ÎÕÒÂÖÆ®Î¼×ÆÓÆÂÒÁÑtÂÓÏØÓÁÏØ
i ²ÏÏÔÆÓÆ¾ÒÓÆtÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÍ®tÆÖÈÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ
ÇÕÖÌÂÊÂÏÇØÈ½ÒÌÊÐÎÒÓÏ×ÐÑÏ
i ²ÏÏÔÆÓÆ¾ÒÓÆÂÎÓÊÏÍÊÒÔÉÓÊÌ®ÂØÓÏÌ¿ÍÍÉÓÂÌÂÊÂÓ®κια σε ντους, μπανιέρα και μπάνιο.
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²ÂÂÏÁÓÒÊÂÏØÅÆÎÆÇÂÑu¿ÙÏØÎÒÕÒÓ®ÒÓÏ¿ÅÊ
και οι σόλες είναι φθαρμένες ή γλιστρούν επικίνδυÎÂ²ÂÑÏÁ×ÂÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÏÁÓÆÏÍÁuÆÈ®ÍÂ
ούτε πολύ χαλαρά.

Ö
Εμπόδια στο έδαφος


´ÂÍÊ®ÒÓÂÏÏ¾ÂÆË¼×ÏØÎÏÊÈÕÎ¾ÆÖ½ÅÊÍÐÎÏØÎÒÆ
σημεία, ηλεκτρικές συσκευές, πατώματα τα οποία
×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÆÊÅÊÏÑÔÐÒÆÊÖÂÏÓÆÍÏÁÎÆu¿ÅÊÂÒÓÉ
μετακίνηση. Βρεγμένα ή ολισθηρά πατώματα καλό
είναι ν’ αποφεύγονται.

Ö
Ανεπαρκής φωτισμός


©ÏÑÆ¾ÎÂÇÕÓ¾ÙÆÓÂÊÆÂÑÌÐÖÌÂÊÅØÎÂÓ®ÓÏÌÂÔÊστικό, αλλά να υπάρχουν σκοτεινά σημεία σε κάποιο
δωμάτιο ή το διάδρομο.

Ö
Εξωτερικοί χώροι και κήπος
Η χρήση σκάλας απαιτείται να γίνεται παρουσία ενός
τρίτου.

Προσδιορίστε τους παράγοντες κινδύνου
ÐÖÆÎÓÏ¾ÙÏÎÓÂÊÏÊÆÍ®ÓÆÖÏØÂÎ½ÌÏØÎÒÓÉÎÏu®ÅÂÌÊÎÅÁÎÏØ

Ö
Ειδικές περιπτώσεις
Άτομα με λειτουργική ανικανότητα, με ακράτεια ούρων, μετά από χειρουργική επέμβαση, συναισθηματικό στρες, έχουν μεγαλύτερες πιθανότητες να έχουν
μία πτώση.

Ö
Απώλεια της ευστάθειας


¦ÏÏ¾Â×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿

 i

αδυναμία να κρατήσει κανείς ισορροπία στο ένα
πόδι,

 i

μειωμένη ικανότητα προσαρμογής και διατήρησης της σωστής στάσης

 i

δυσκολία να σηκωθεί κάποιος από το έδαφος,
όταν πέφτει.

Ö
Ίλιγγος
Ακόμη και όταν είναι υγιείς, οι ηλικιωμένοι είναι πιθανό να υποφέρουν από ιλίγγους. Και επειδή είναι
πιο ευαίσθητοι σε μεγάλες ηλικίες, οι πιθανότητες για
μία πτώση μετά από ίλιγγο είναι πολύ μεγάλες.

η συμβουλή σας ¤§¨°§¯¯§¢
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4 περίπτωση: Ακράτεια ούρων

Οι συμβουλές «κλειδιά»

«Έχω νυχτερινή ενούρηση»
«Μέχρι τώρα, δεν είχα αντιμετωπίσει πρόβλημα νυχτερινής ενούρησης, αλλά εδώ και κάποιο καιρό, το βράδυ δεν προλαβαίνω να πάω στην τουαλέτα. Χρειάζομαι
πάνες για την ακράτεια;»
Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Εάν η τουαλέτα είναι μακριά από το δωμάτιό σας, έχετε μια “πάπια” κοντά σας για να αποφύγετε τη μεγάλη διαδρομή τη νύχτα. Θα πρότεινα αν θέλετε για προστασία να
φορέσετε πάνα ακράτειας μόνο τη νύκτα. Το πιο σημαντικό απ’ όλα είναι βέβαια να απευθυνθείτε στο γιατρό σας.»
Η ακράτεια είναι υπεύθυνη για την απώλεια της αξιοπρέπειας, της αυτονομίας αλλά και για την κοινωνική απόρριψη του ηλικιωμένου, ενώ είναι και ένας από τους κύριους λόγους για τους οποίους οι ηλικιωμένοι πηγαίνουν
ÒÆÊÅÑÁuÂÓÂÏ¾ÌÏØÖÆØÈÉÑ¾ÂÖ¤¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂ¾ÏÎÂÎÓÊuÆτωπιστεί συστηματικά και απαιτεί την ενεργή συμμετοχή
του ηλικιωμένου και του περιβάλλοντός του.

Καταρρίψτε τους μύθους
Η ακράτεια των ούρων δεν είναι ασθένεια, αλλά σύμπτωμα το οποίο μπορεί να αντιμετωπιστεί με επιτυχία.
Η ηλικία δεν ευθύνεται για την ακράτεια. Ωστόσο, οι φυσιολογικές αλλαγές που συμβαίνουν στο σώμα με την
αύξηση της ηλικίας μπορούν να συνεισφέρουν στην εμφάνισή της.
©ÆÑÊÌÏ¾®ÎÔÑÕÏÊuÆÂÌÑ®ÓÆÊÂÏÁÑÕÎ ÎÏu¾ÙÏØÎ¿ÓÊÆ®Î
μειώσουν την ποσότητα υγρών που πίνουν, θα ελαττώÒÏØÎÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÂÌÑ®ÓÆÊÂÖÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎ¢ØÓ½É
αντίληψη είναι λανθασμένη, διότι η στέρηση υγρών που
μπορεί να οδηγήσει σε αφυδάτωση, αυξάνει τη συγκέÎÓÑÕÒÉÓÕÎÏÁÑÕÎ²ÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÉÖÂÁËÉÒÉÖÒØÈÌ¼ντρωσης ούρων είναι ακόμη μεγαλύτερη ανάγκη για επείγουσα ούρηση, άσχημη μυρωδιά των ούρων και ακόμη
και μόλυνση της ουροδόχου κύστης.

Τύποι ακράτειας
Η ακράτεια των ούρων έχει πολλές και διάφορες αιτίες.
Ö
Οργανικές, όταν οι σφιγκτήρες του ουρικού συστήματος δεν λειτουργούν σωστά.
ÖΛειτουργικές, οι οποίες έχουν σχέση με τις δυσκολίες του ατόμου και του περιβάλλοντός του: σωματική
ανικανότητα, απομακρυσμένες τουαλέτες στο σπίτι,
δυσκολία στην επικοινωνία κ.α.
¤ÊÍ¼ÏÎ Æ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÈ¾ÎÆÊÅÊ®ÌÑÊÒÉuÆÓÂËÁÂροδικής ακράτειας και χρόνιας ακράτειας. Η παροδική
ακράτεια είναι πιο συχνά μια αναστρέψιμη κατάσταση, η
οποία όμως δεν πρέπει ν’ αγνοηθεί και πρέπει ν’ αντιμετωπιστεί εγκαίρως. Μπορεί να οφείλεται σε έλλειψη αυτοσυγκράτησης, στην αλλαγή του περιβάλλοντός όπου οι

Οι συμβουλές «κλειδιά»
Προτρέψτε τον ασθενή να αναζητήσει ιατρική συμβουλή
°ÉÍÊÌÊÕt¼ÎÏÖÅÆÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÇÉÒØ×®ÙÆÊtÆÓÉÎÂÌÑ®τεια, πόσο μάλλον όταν αυτή μπορεί να αντιμετωπιστεί.
ØtÃÏØÍ¼ÄÓÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖÎÂÒÉtÆÊÐÎÆÊÒ¼ÎÂ×ÂÑÓ¾ÓÏÎÂÑÊÔt¿ÓÕÎÇÏÑÐÎÏØÏÁÑÉÒÆÌ®ÔÆÕÑÏ ÂÍÍ®
ÌÂÊÓÉÎÏÒ¿ÓÉÓÂÓÕÎÏÁÑÕÎÌÂÊÎÂÓÏ×ÑÉÒÊtÏÏÊ½ÒÆÊ
στην επίσκεψή του στο γιατρό.
Βοηθήματα για την ακράτεια
²ÂÃÏÉÔ½tÂÓÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂ×ÑÉÒÊtÏÏÊÏÁÎÓÂÊtÆÇÆÊÅÐÌÂÊÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÂÏÓØ×¾ÂÖÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖ½¿ÓÂÎ
Ø®Ñ×ÆÊÒØÈÌÆÌÑÊt¼ÎÏÏÑÈÂÎÊÌ¿Ñ¿ÃÍÉtÂ
ÊÂÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊÒÆÑÏÚ¿ÎÓÂÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÖ ®ÎÆÖ ½tÉ
ÂÏÑÑÏÇÉÓÊÌ® ÌÂÔÆÓ½ÑÆÖ 
i ¤Í¼ÈËÓÆÓÉÎÂÏÑÑÏÇÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØÖ¤®Î×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿ÂÍÍÂÈ¼Ö®ÎÂÖÓÉt¼ÑÂ ÒÉtÂ¾νει πως πρέπει να επιλεγεί πάνα μεγαλύτερης απορÑÏÇÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ
i ÐÒÓÆÅÆ¾ÈtÂÓÂÒÓÏÎÆÍ®ÓÉ ÐÒÓÆÎÂÂÏÇÆØ×ÔÆ¾É
αγορά ενός ολόκληρου πακέτου με ακατάλληλες πάνες.
i ØtÃÏØÍ¼ÄÓÆÓÏØÖÎÂÂÍÍ®ÙÏØÎÓÂÌÓÊÌ®ÓÂÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ®ÓÏØÒÓÑÐtÂÓÏÖÈÊÂÓÉÎÂÏÇØÈ½ÅÊÂÃÑÏ×½Ö
του.
Διατροφή και τρόπος ζωής
i £ÏÉÔ½ÒÓÆÒÓÏÎ¼ÍÆÈ×ÏÓÕÎÂÎÆÊÔÁtÉÓÕÎÆÎÆÑÈÆÊÐÎ
ÓÕÎÇÂÑt®ÌÕÎÈÊÂÓÉÎÂÌÑ®ÓÆÊÂ
 ²Â ÂÎÓÊ×ÏÍÊÎÆÑÈÊÌ® ÏØ ×ÑÉÒÊtÏÏÊÏÁÎÓÂÊ ÒÓÏÎ
¼ÍÆÈ×Ï ÓÉÖ ÏËÆ¾ÂÖ ÂÌÑ®ÓÆÊÂÖ  tÏÑÆ¾ ÎÂ ÅÉtÊουργήσουν σημαντικές ανεπιθύμητες ενέργειÆÖ ¦ ÔÆÑÂÆ¾Â tÆ ÏËØÃÏØÓØÎ¾ÎÉ  É ÓÏÍÓÆÑÏÅ¾ÎÉÌÂÊÓÑ¿ÒÊÏ ÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÉËÉÑÏÒÓÏt¾Â ÓÉÅØσπεψία και τη δυσκοιλιότητα, μπορεί να προκαλέÒÆÊÌÂÊØÎÉÍ¾Â ÔÏÍ½¿ÑÂÒÉ½ÒÁÈ×ØÒÉ tÆ¿ÍÂ¿ÒÂ
ÂØÓ¿ÒØÎÆ®ÈÆÓÂÊ ÂØËÉt¼ÎÏÌ¾ÎÅØÎÏÓÐÒÆÕÎ 
©ÆÓÉÎÂÑÂtÊÌÑ½¼ÎÅÆÊËÉÌÂÓÂÌÑ®ÓÉÒÉÖÏÁÑÕÎ Âραπέμψτε στο θεράποντα ιατρό.
i ÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÏÓÐÎ
Παρά την ακράτεια, ο καθημερινός όγκος των υγρών
ÏØÌÂÓÂÎÂÍÐÎÏÎÓÂÊÅÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂtÆÊÕÔÆ¾ ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÏØÆtÇÂÎ¾ÙÆÓÂÊÌÂÓ®ÌÁÑÊÏÍ¿ÈÏÎØ×ÓÆÑÊÎ½
ενούρηση, συμβουλέψτε τους πελάτες σας να καταναλώνουν υγρά μόνο κατά τις ώρες της ημέρας.
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τουαλέτες δεν εντοπίστηκαν έγκαιρα, αλλά και σε ασθένειες όπως λοίμωξη του ουροποιητικού, οξεία κατακράτηση ούρων, διανοητική σύγχυση κτλ.
Η χρήση πάνας ακράτειας θα ήταν λάθος σε τέτοιες περιπτώσεις και θα μείωνε αισθητά την αυτονομία του ασθεÎÏÁÖ²¼ÓÏÊÆÖÌÊÎ½ÒÆÊÖÆÊÅÆÊÎÐÎÏØÎÓÉÎÂÌÑ®ÓÆÊÂÓÕÎ
ούρων.

Η Επικοινωνία με τον ηλικιωμένο πελάτη
Οι ηλικιωμένοι αποτελούν ίσως τους πιο σημαντικούς πελάτες του φαρμακείου και έχουν πολλά διαφορετικά χαρακτηριστικά. Ο στόχος είναι να δημιουργήσετε μια ιδιαίτερη επικοινωνία γι’ αυτούς, χωρίς όμως να τους κάνετε
να αισθανθούν παράξενα ή άσχημα για την ηλικία τους.
ÖΤα κατάλληλα μηνύματα
 i eÉÑÊÂÓÑÊÌ½°Ê¼ÌÂ¤ÎÓÏÍ¼ÖÓÏØÌÂÍÏÌÂÊÑÊÏÁk
 i e¤¾ÒÓÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿©ÂÜÕÎªÑÏÎÓ¾ÒÓÆÓÏÎ
ÆÂØÓ¿ÒÂÖk
 i «Αυτό το καλοκαίρι, σκεφτείτε τους ηλικιωμέÎÏØÖk
 i e ÌÆÇÓÆ¾ÓÆÓÏØÖÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏØÖÈÁÑÕÒÂÖk
Ö
Κατηγοριοποιήστε τα προϊόντα στα ράφια
 ¤¾ÓÆÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÓÉÅÊÂÓÑÏÇ½ ÈÊÂÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÒØμπληρώματα διατροφής ή προϊόντα γι’ ακράτεια, πολλά ράφια έχουν προϊόντα αποκλειστικά για ηλικιωμένους. Μήπως πρέπει να τα ομαδοποιήστε γι’ αυτήν
ÓÉÎÉÍÊÌ¾Â¦Â®ÎÓÉÒ½Æ¾ÎÂÊ¿×Ê ÅÊ¿ÓÊÂØÓ¿ÔÂÌ®νει τους ηλικιωμένους να νιώθουν περιθωριοποιηu¼ÎÏÊuÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÏÍÍÏ¾ÎÂuÉÎÍÉÒÊ®ÙÏØÎÌÂÎ
τα ράφια αυτά.
Γι’ αυτό, τα προϊόντα για ηλικιωμένους είναι καλύτερο να βρίσκονται σε ράφια με προϊόντα για όλη την
οικογένεια, με ξεχωριστή επισήμανση για τις ανάγκες
στις οποίες απευθύνονται.
Για παράδειγμα, στο ράφι με τα προϊόντα διατροφής, θα
μπορούσε να υπάρχει μια μετάβαση από προϊόντα για
το μωρό και το παιδί, στη διατροφή ενηλίκων με προϊόντα αδυνατίσματος, και, τέλος, σε προϊόντα επανασίÓÊÒÉÖÈÊÂÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏØÖ¤¾ÒÉÖ ÒÓÏÑ®ÇÊuÆÓÂÅÆÑμοκαλλυντικά μπορούν να υπάρχουν εξειδικευμένα
ÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏØÖ ÂÍÍ®×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÑÏÒÏχή στο μήνυμα το οποίο τα συνοδεύει. Δεν θα πρέπει
ÎÂÆ¾ÎÂÊeÈÊÂÓÊÖÑØÓ¾ÅÆÖÓÉÖÈ½ÑÂÎÒÉÖk ÂÍÍ®eÈÊÂÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÎÆ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖk
Ö
Προσέγγιση
Οι ηλικιωμένοι μερικές φορές συμπεριφέρονται διÂÇÏÑÆÓÊÌ®Â¿ÓÏØÖØ¿ÍÏÊÏØÖÆÍ®ÓÆÖÂÑ¼ÆÊ
ÎÂÂÌÏÁÓÆÑÏÒÆÌÓÊÌ®ÓÊÍ¼ÎÆÌÂÊÎÂÙÉÓ®ÓÆÊÏÒØγκεκριμένες και ακριβείς πληροφορίες.
Ö
Υποδοχή
 i ¤ØÈ¼ÎÆÊÂ
Οι ηλικιωμένοι είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι στη χρήÒÉÓÕÎÓÁÕÎÆØÈÆÎÆ¾ÂÖ¤ÌÓÊuÏÁÎÏÍÁÓÏÌÂÍÏσώρισμα και πάντοτε αποχαιρετούν όταν φεύγουν.
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¤ËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÏÌÂÍÏÒÐÑÊÒuÂ
ÏÍÍÏ¾ÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÊ¼×ÏØÎ×®ÒÆÊÓÏÎ½ÓÉÎÒÁÙØÈ¿ÓÏØÖÌÂÊÙÏØÎu¿ÎÏÊ ÆÎÐÒØ×Î®¼Ñ×ÏÎÓÂÊÒÓÏ
φαρμακείο όχι μόνο για να πάρουν τα φάρμακά
ÓÏØÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂeÌÏØÃÆÎÓÏÁÍÂk¢ÎÓÏØÖÌÂλοσωρίσετε με το όνομά τους θα τους κάνει πολύ
καλή εντύπωση.
Ö
Κατανόηση
 i Προβλήματα ακοής
Οι ηλικιωμένοι έχουν συχνά δυσκολία ακοής. Μην
υψώνετε πολύ τη φωνή σας, απλά να αρθρώνετε καλά τις λέξεις! Μιλώντας πάρα πολύ αργά σε
ένα συγκαταβατικό τόνο, μπορεί επίσης να θεωρηθεί ταπεινωτικό. Οι ηλικιωμένοι δεν είναι παιδιά! Μην το ξεχνάτε ποτέ.
 i Η σημασία της γραφής
 ÊÂÆÌÆ¾ÎÏØÖÏØÆ¾ÎÂÊ®ÎÕÓÕÎ×ÑÏÎÐÎ É×Ñ½ÒÉ
της γραφής παραμένει εργαλείο πολύ σημαντικό.
²ÏØÖÌÂÔÉÒØ×®ÙÆÊÌÂÊÓÏØÖÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÎÂÓÑ¼ξουν σε αυτό σε περίπτωση που ξεχάσουν ή παÑÂÎÏ½ÒÏØÎÌ®ÓÊÂÑ¼ÆÊÒØÎÆÐÖÎÂuÉÅÊστάσετε να γράψετε, με μεγάλα και ευανάγνωστα γράμματα τη δόση ή συμβουλές σχετικά με
τα φάρμακα που παίρνουν.
Ö
Η ανάγκη για σιγουριά και ασφάλεια
Οι ηλικιωμένοι φοβούνται ό,τι δεν είναι συνηθισμένο. Αν σκοπεύετε ν’ αντικαταστήσετε το φάρμακο
ÏØ¼ÂÊÑÎÂÎ×Ñ¿ÎÊÂ ÙÉÓ½ÒÓÆÓÉÈÎÐuÉÓÏØÖ ÌÂÊ
αν υπάρχει μια αλλαγή, εξηγείστε λεπτομερώς γιαÓ¾¤¾ÒÉÖ Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂÈÑ®ÄÆÓÆÒÓÏÌÏØÓ¾
και με τη σειρά, τις αλλαγές στα φάρμακα και πως
αυτά μπορούν να ληφθούν, να σιγουρευτείτε ότι οι
ηλικιωμένοι μπορούν να το διαβάσουν και να εξοικειωθούν (ακόμα και με το νέο κουτί) και να σιγουρευτείτε ότι έχουν κατανοήσει τις αλλαγές, οι οποίÆÖÆÎÅÆ×Ïu¼ÎÕÖÎÂ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÌÂÊÎ¼ÆÖÆËÉÈ½ÒÆÊÖ
 ¤®ÎÏÈÊÂÓÑ¿Ö¼×ÆÊÂÍÍ®ËÆÊÓÉÒØÎ½ÔÉÔÆÑÂÆ¾Â ÆÆξηγείστε ποια φάρμακα πρέπει να σταματήσει να παίρνει ο ηλικιωμένος (να είστε δύσπιστοι όσον αφορά τα
αποθέματα που μπορεί να έχει στο σπίτι).
Ö
Πρόληψη
 ¤ËÉÈÆ¾ÒÓÆÒÓÏÎÉÍÊÌÊÕu¼ÎÏÆÍ®ÓÉÒÂÖÓÉÎÂÎ®ÈÌÉ
της πρόληψης, για την αποφυγή μελλοντικών δύσκολων καταστάσεων.
Προτείνετέ του τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής, δώστε συμβουλές για τροποποιήσεις στο σπίτι
του με γνώμονα την αυξημένη ασφάλεια,
 ²ÏÎ¾ÒÓÆÓÏØÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÓÉÖ¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿ÎÌÂÍÁÓÆρης φυσικής κατάστασης, και παροτρύνετέ τον να εμβολιαστεί άμεσα, τόσο κατά της γρίπης όσο και κατά
του πνεμονιόκοκκου, για να έχει τις μεγαλύτερες πιθανότητες να είναι καλά για πολλά χρόνια και να συνεχίσει να είναι πελάτης σας! 




104

¤§¨°§¯¯§¢

îöüïéòóöòöëðé

ĖėēęĆĔĆďĊĄē
ðĞĎĎčĐĒĀĖč ĎąčĐĞĕĒĔ
ĖċĔõĘČąďčĎĂĔëčĘĀĐĉčąĔ
Αιτιοπαθογένεια, διάγνωση και αντιμετώπιση περιπτώσεων όπως:
i ξηροφθαλμία,
iεπιπεφυκίτιδα,
iαλλεργίες,
iερεθισμοί βλεφάρων
ΙΕΣ
Γ
ΛΟ ΤΙΩΝ
Ο
Θ
Α
ΠΑ Ν Μ
ΤΩ

 Από τον ΚΩΣΤΑ ΜΠΟΜΠΟΡΙΔΗ, MD, PhD,
Λέκτορα Οφθαλμολογίας,
 ¢°ÇÔÂÍuÏÍÏÈÊÌ½¨ÍÊÎÊÌ½¢
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ÇÔÂÍuÊÌ½¤ÊÇ®ÎÆÊÂÆ¾ÎÂÊÉÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ½Ïu®δα των βλεφάρων, επιπεφυκότα, κερατοειδή
και συστήματος παραγωγής και αποχέτευσης των δακρύων και στοχεύει στην προστασία του οφθαλμού και διατήρηση της όρασης.
°¿ÑÏÖeÌ¿ÌÌÊÎÏu®ÓÊkÂÏÓÆÍÆ¾uÊÂÈÆÎÊÌ½ÆÑÊÈÑÂÇ½
υπεραιμίας από αγγειοδιαστολή στην οφθαλμική επιφάνεια η οποία προσδίδει την ερυθρή εικόνα του επιπεφυκότα επάνω στο λευκό υπόστρωμα του σκληρού χιτώνα.
Η υπεραιμία του επιπεφυκότα εκδηλώνεται ως το αρχικό εύρημα των περισσότερων εξωτερικών οφθαλμολοÈÊÌÐÎÂÔ½ÒÆÕÎÏØÒØÎÏÍÊÌ®×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÊÕÖÂÔ½ÒÆÊÖÓÉÖ°ÇÔÂÍuÊÌ½Ö¤ÊÇ®ÎÆÊÂÖÌÂÊÂÏÓÆÍÏÁÎÓÏÒØχνότερο διαγνωστικό πρόβλημα στην καθημερινή πράξη.
Η υπεραιμία, παρόλο που λανθασμένα συγχέεται με τον
¿ÑÏeÆÊÆÇØÌ¾ÓÊÅÂkÏØÂÑÂ¼uÆÊÒÆÇÍÆÈuÏÎ½½ÍÏ¾μωξη, δεν αποτελεί νοσολογική οντότητα αλλά παθολογική αντίδραση ιστών και κύριο κλινικό σημείο έκφρασης νόσου όπως ο πυρετός στις συστηματικές παθήσεις.
Ήπια ερυθρότητα του επιπεφυκότα παρατηρείται καθημερινά σε πολλές καταστάσεις όπως η έλλειψη ύπνου, κάπνισμα, κατανάλωση αλκοόλ, διαθλαστικές ανωμαλίες,
χρήση φακών επαφής, έκθεση στον αέρα, ήλιο, θαλασσινό νερό, σωματική άσκηση και άλλες χωρίς παθολογικό υπόβαθρο. Η κύρια διαταραχή στη νόσο της οφθαλμικής επιφάνειας είναι η διαταραχή της δακρυϊκής στοιβάÅÂÖ ËÉÑÏÇÔÂÍu¾Â  ¤ÊÌ¿ÎÂ ¦ÅÊÂÓÂÑÂ×½ÓÕÎÅÂÌÑÁων μπορεί να θεωρηθεί το κύριο εκλυτικό αίτιο των περισσότερων παθήσεων της οφθαλμικής επιφάνειας αλλά
και το άμεσο βλαπτικό αποτέλεσμα αυτών, ενώ η αντιμετώπισή της αποτελεί την βάση αντιμετώπισης όλων των
άλλων παθολογικών αιτίων.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

105

106

¤§¨°§¯¯§¢

Εικόνα 1.
Κατάταξη των παθήσεων
της οφθαλμικής επιφάνειας
και συσχέτιση με τη
ξηροφθαλμία.

Η υπεραιμία του επιπεφυκότα μπορεί να οφείλεται σε
παθήσεις της οφθαλμικής επιφάνειας, των βλεφάρων
και του δέρματος, του βολβού ή του κόγχου καθώς και
ÎÂÏÓÆÍÆ¾ÆÌÅ½ÍÕÒÉÒØÒÓÉuÂÓÊÌÐÎÎÏÒÉu®ÓÕÎ²ÏÂθοφυσιολογικό αίτιο μπορεί να είναι τραυματικό ή μηχανικό, φλεγμονώδες, λοιμώδες ή τέλος νεοπλασματικό.
Η λεπτομερής κλινική εξέταση απαιτεί ειδικό οφθαλμίατρο και τη χρήση της σχισμοειδούς λυχνίας, είναι
όμως δυνατόν να προσεγγίσει με σχετική ακρίβεια το
πρόβλημα και ο μη ειδικός ιατρός έχοντας τη δυνατότητα να διαφοροδιαγνώσει τις παρακάτω συχνές παθοÍÏÈÊÌ¼ÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÏÎÓÂÊuÆÆÑØÔÑ¿ÓÉτα επιπεφυκότα.

1. Σύνδρομο Ξηρού Οφθαλμού
²ÏÒÁÎÅÑÏuÏËÉÑÏÁÏÇÔÂÍuÏÁ ËÉÑ®ÌÆÑÂÓÏÆÊÆÇØÌ¾ÓÊδα ή ξηροφθαλμία, αποτελεί τη σημαντικότερη ομάδα παθήσεων της οφθαλμικής επιφάνειας με αυξανόμενη συ×Î¿ÓÉÓÂÒÓÏÈÆÎÊÌ¿ÍÉÔØÒu¿°Ñ¾ÙÆÓÂÊÒÂÎu¾ÂÏÍØÂραγοντική νόσος των δακρύων και της οφθαλμικής επιφάνειας, που οδηγεί σε υποκειμενικά ενοχλήματα και διαταραχή της όρασης με συνοδό διάσπαση της δακρυϊκής
στοιβάδας, αυξημένη οσμωτικότητα των δακρύων, φλεγμονή και βλάβη της οφθαλμικής επιφάνειας2.
Διακρίνεται σε:
1.1. Ξηροφθαλμία από μείωση της υδάτινης στοιβάδας
²ÏÌÁÑÊÏÂ¾ÓÊÏÒÓÉÎÏu®ÅÂÂØÓ½Æ¾ÎÂÊÉuÆÊÕu¼ÎÉÂÑÂγωγή της υδάτινης στοιβάδας των δακρύων που σε συνδυασμό με την αυξημένη εξάτμιση, οδηγεί σε αυξημένη
οσμωτικότητα των δακρύων και φλεγμονή του επιθηλί1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

ÏØuÆÂÁËÉÒÉÓÕÎ."1ÌÊÎÂÒÐÎ ÊÎÓÆÑÍÆØÌÊÎÐÎ*-Â 
ÃÌÂÊ5/'ÂÌÂÔÐÖÌÂÊuÆÓÂÍÏÑÕÓÆÂÒÐÎ..1¦
ομάδα αυτή αποτελείται από δύο υποομάδες, το σύνδροuÏ4KPHSFO½uÉ4KPHSFO
1.2. Ξηροφθαλμία από αυξημένη εξάτμιση
Ο τύπος αυτός οφείλεται στην αυξημένη εξάτμιση της υδάτινης στοιβάδας των δακρύων από ανεπάρκεια της λιπώδους στοιβάδας, με αποτέλεσμα την υπεροσμωτικότητα
των δακρύων, ενώ η παραγωγή τους παραμένει ανεπηρέαστη. Οφείλεται κυρίως σε παράγοντες που επηρεάÙÏØÎÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÕÎÓÂÑÒÊÂ¾ÕÎÂÅ¼ÎÕÎÌÂÊÓÕÎÃÍÆφάρων. Η δυσλειτουργία των ταρσιαίων αδένων ή οπίσθια βλεφαρίτιδα, είναι το συχνότερο αίτιο ξηροφθαλμίÂÖÂ¿ÆË®ÓuÊÒÉÌÂÊÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÅÊÂÇ¿ρων δερματοπαθειών όπως ροδόχρους ακμή, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα και ατοπική δερματίτιδα.
¤ËÕÈÆÎÆ¾ÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØÑÏÌÂÍÏÁÎÎ¿ÒÏÓÉÖÏÇÔÂÍμικής επιφάνειας και ξηροφθαλμία είναι η μακροχρόνια
χρήση αντι-γλαυκωματικών κολλυρίων, ενώ το σχεδόν
καθολικά χρησιμοποιούμενο στα κολλύρια συντηρητικό
´ÍÕÑÊÏÁ×Ï£ÆÎÙÂÍÌ¿ÎÊÏÑÏÌÂÍÆ¾ÑÏÏÅÆØÓÊÌ¼ÖÃÍ®ÃÆÖ
²¼ÍÏÖ ÉÂÍ¿ÈÊÒÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏÊÌÐÎÂÎÂÊÒÔÉÓÊÌÐÎÌÂÊÂÈÈÆÊοσυσπαστικών κολλυρίων προκαλεί μείωση της έκκρισης
των δακρύων και βλάβες στο επιθήλιο του κερατοειδή.
Ακόμα, εκτεταμένη χρήση των φακών επαφής, ή διαθλαστικές επέμβασης, συχνά οδηγούν σε διαταραχές
της δακρυϊκής στοιβάδας αλλά και της οφθαλμικής επιφάνειας που καταλήγουν στη δυσανεξία χρήσης των φακών, διαταραχές του επιθηλίου του κερατοειδή και χρόνια ξηροφθαλμία.
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Διάγνωση:¢ÏÓÆÍÆ¾×Ñ¿ÎÊÏÑ¿ÃÍÉuÂ ÊÅ¾ÕÖuÆÓ®ÓÂ
¼ÓÉ ÌØÑ¾ÕÖÒÆÈØÎÂ¾ÌÆÖ ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÓÂÊuÆÂ¾ÒÔÉÒÉË¼νου σώματος, καύσου, τσούξιμο χωρίς εκκρίσεις με την
παράδοξη αίσθησης δακρύρροιας που συνοδεύει την
βλεφαρίτιδα, χωρίς αύξηση του δακρυϊκού μηνίσκου. Η
όραση μπορεί να θολώνει παροδικά και να βελτιώνεται
uÆÓÉÎÓÑÊÃ½½ÓÏÎÃÍÆÇÂÑÊÒu¿¤¾ÎÂÊÈÎÕÒÓ½ÉÆÊÅÆ¾ÎÕÒÉuÆÓÏuÂÌÊÈÊ®Ù½ÓÊÖÌÂÍÍØÎÓÊÌ¼ÖÌÑ¼uÆÖÑÏÒÐÏØ
Αντιμετώπιση: Η πρώτη γραμμή αντιμετώπισης της ξηροÇÔÂÍu¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÓÂÓÆ×ÎÉÓ®Å®ÌÑØÂ´ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ¿ÓÏØÖ
είναι το προοδευτικά αυξανόμενο ιξώδες (σταγόνες, γέλες, αλοιφές), ενώ η συνηθέστερη δραστική ουσία είναι
το υαλουρονικό νάτριο για την επίτευξη υψηλής επιφανειακής τάσης με μικρό ιξώδες και πυκνότητα ώστε να
uÉÔÏÍÐÎÆÊÉ¿ÑÂÒÉ ÓÏ)1(VBSuÆ1PMZFUIZMFOF(MZDPM
1SPQZMFOF(MZDPMuÆ®ÑÊÒÓÆÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÆÊÇÂÎÆÊÂÌ½ÖÓ®σης και ιξώδους, παράγωγα γλυκερόλης και τέλος παÑ®ÈÕÈÂÌÆÍÏØÍ¿ÙÉÖ $.$ uÆÃÍÆÎÏuÊuÉÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ
³®Ñ×ÏØÎÒÌÆØ®ÒuÂÓÂÓÆ×ÎÉÓÐÎÅÂÌÑÁÕÎÏØÍ¿ÈÕuÆÊωμένης οσμωτικότητας ή μηχανισμού οσμωπροστασίας,
ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÓÉÎÑÏÌÂÍÏÁuÆÎÉØÆÑÏÒuÕÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
των δακρύων, ενώ άλλα αναπληρώνουν την ελλειμματική λιπιδική στοιβάδα των δακρύων σε συνυπάρχουσα
δυσλειτουργία των μεϊβομιανών αδένων ή βλεφαρίτιδα.

Εικόνα 2. Απλή μικροβιακή επιπεφυκίτιδα

2. Επιπεφυκίτιδα
¤¾ÎÂÊÓÏÅÆÁÓÆÑÏÒØ×Î¿ÓÆÑÏÂ¾ÓÊÏÆÑØÔÑ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÆÊπεφυκότα και η συχνότερη παθολογική κατάσταση της
ÏÇÔÂÍuÊÌ½ÖÆÊÇ®ÎÆÊÂÖ´ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ØÆÑÂÊu¾Â
επιπεφυκότα, χύμωση και παρουσία εκκρίσεων, ενώ συνήθως δεν συνυπάρχει πόνος και διαταραχές της όρασης. Διακρίνεται στη μικροβιακή επιπεφυκίτιδα, την ιογενή και τέλος την αλλεργική επιπεφυκίτιδα.
2.1. Μικροβιακή επιπεφυκίτιδα
²ÉÎ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ½ÆÊÌ¿ÎÂÆÊÆÇØÌ¾ÓÊÅÂÖ ÆÑØÔÑ¿ÓÉÓÂ 
χύμωση, πιθανό οίδημα βλεφάρων) συνοδεύει παρουσία
βλεννώδους ή πυώδους εκκρίσεως και αυξημένης επιÇÏÑ®Ö ÆÎÐÉ¿ÑÂÒÉÆÉÑÆ®ÙÆÓÂÊÂÑÏÅÊÌ®¤¾ÎÂÊÂØÓÏϊώμενη κατάσταση και δεν απαιτείται αγωγή εκτός των
τεχνητών δακρύων, όμως η τοπική χορήγηση αντιβιοτικών όπως η τομπραμυκίνη ή γενταμυκίνη, χλωραμφενιÌ¿ÍÉ ÂÙÊÔÑÏuØÌ¾ÎÉ½ÇÏØÒÊÅÊÌ¿ÏËÁ ÃÆÍÓÊÐÎÆÊÓÉÎÌÍÊνική εικόνα και χρόνο ανάρρωσης ¤ÊÌ¿ÎÂ 
2.2. Ιογενής επιπεφυκίτιδα
Οφείλεται σε αδενοϊό (φαρυγγοεπιπεφυκίτιδα, επιδημική) ενώ είναι μεταδοτική κυρίως την πρώτη εβδομάδα της νόσου. Η εικόνα της επιπεφυκίτιδας συνοδεύεται από έντονη δακρύρροια και ερυθρότητα με ψευδοuÆuÃÑ®ÎÆÖÌÂÊÂ¾ÒÔÉuÂÌÂÁÒÏØ×ÕÑ¾ÖÎÂÆÉÑÆ®ÙÆÓÂÊ
É¿ÑÂÒÉ¤¾ÎÂÊÂØÓÏÚÐuÆÎÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉuÆØÏÒÓÉÑÊÌÓÊÌ½
αγωγή τεχνητών δακρύων, ενώ υπάρχουν ενδείξεις ότι
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Εικόνα 3. Ιογενής επιπεφυκίτιδα

η τοπική γέλη γκανσικλοβίρης έχει ιοστατική δράση και
ÒÓÏØÖÂÅÆÎÏÚÏÁÖ ¤ÊÌ¿ÎÂ 
2.3. Αλλεργική επιπεφυκίτιδα
Η επιπεφυκίτιδα αυτή οφείλεται στην ανοσολογική αντίδραση του οργανισμού σε εξωτερικό αντιγόνο και διακρίνεται σε απλή (εποχική ή ετήσια), εαρινή (ετήσια που
ÑÏÒÃ®ÍÆÊ®ÎÅÑÆÖÆÓÐÎ ÂÓÏÊÌ½ ÑÏÒÃ®ÍÆÊ®Îδρες μεγαλύτερη ηλικίας) με συνυπάρχουσα ατοπική
δερματίτιδα, ρινίτιδα και άσθμα και τέλος η επιπεφυκίτιδα γιγαντιαίων θηλών, συνήθως από χρήση φακών
επαφής. Η κλινική εικόνα ποικίλει από ήπια ερυθρότητα μέχρι προχωρημένη κερατοεπιπεφυκίτιδα και εξέλÌÕÒÉÃÍÆÇ®ÑÕÎ³®Ñ×ÆÊÅÂÌÑÁÑÑÏÊÂÌÂÊÒ×ÆÅ¿Î®ντα έντονος κνησμός, χαρακτηριστικό γνώρισμα της αλλεργίας που δεν συναντάται στις άλλες επιπεφυκίτιδες. Η
βάση της θεραπείας είναι ψυχρά επιθέματα, τεχνητά δάκρυα για την απομάκρυνση του αλλεργιογόνου και συνδυασμός αντισταμινικού με σταθεροποιητικό μαστοκυττάρων όπως οπατανόλη, κετοτιφένη, επιναστίνη, ενώ τα
τοπικά αγγειοσυσπαστικά και η επιφανειακής δράσης
ÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉ ÇÍÏØÑÏuÆÔÏÍ¿ÎÉ ÑÊuÆËÏÍ¿ÎÉ ÃÏÉÔÏÁÎÒÆ
Æuu¼ÎÏØÒÆÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ¤ÊÌ¿ÎÂ 
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Εικόνα 4. Αλλεργική επιπεφυκίτιδα

άσματα. Αυτά είναι αφρός, γέλη, ή εμποτισμένα μαντηλάκια καθαρισμού βλεφάρων και στοχεύουν στην απομάκρυνση των λιπαρών εκκρίσεων από το βλεφαρικό χείλος και καθαρισμό των εκφορητικών πόρων των μεϊβομιανών αδένων, ώστε να ομαλοποιηθεί η έκκρισή τους
ÌÂÊÎÂuÆÊÕÔÆ¾ÉÇÍÆÈuÏÎ½ ÆÑÏ×ÕÑÉu¼ÎÆÖÌÂÓÂÒÓ®σεις τοπική ή συστηματική αντιβίωση (της ομάδας των
ÓÆÓÑÂÌØÌÍÊÎÐÎ½ÂÙÊÔÑÏuØÌ¾ÎÉ ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉÆÊÇÂÎÆÊÂÌ½ÖÅÑ®ÒÉÖ ¤ÊÌ¿ÎÂ 

3. Επείγουσες καταστάσεις
Οι παρακάτω τρεις καταστάσεις ξεφεύγουν από τα όρια
της απλής επιπεφυκίτιδα προσβάλλοντας τον κερατοειδή, είναι όμως σημαντική η μνεία τους λόγω δυσκολίας
στη διάγνωση αλλά και τη θεραπεία, ενώ η τοπική χρήÒÉÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉÖÆ¾ÎÂÊÂ¿ÍØÓÉÂÎÓ¼ÎÅÆÊËÉ
3.1. Ερπητική κερατίτιδα
Οφείλεται στον ιό του απλού έρπητα, προσβάλει τον κερατοειδή, δημιουργώντας το δενδριτικό έλκος το οποίο
διαγιγνώσκεται μόνο κατά την εξέταση στη σχισμοειδή
λυχνία μετά από χρώση με φλουροσκεΐνη. Η ήπια αρχικά κλινική εικόνα με αίσθηση ξένου σώματος και δακρύρροια δυσκολεύει τη διάγνωση με άλλο τρόπο. Η
ενδεδειγμένη αγωγή είναι αλοιφή ακυκλοβίρης ή γέλη
ÈÌÂÎÒÊÌÍÏÃ¾ÑÉÖ¤¾ÎÂÊÂ¿ÍØÓÉÂÎÓ¼ÎÅÆÊËÉÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉ
ÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉÖÓÏÊÌ® ÉÏÏ¾ÂÏÅÉÈÆ¾ÒÆÂÎÂÙÕÁÑÕÒÉÓÏØ
ιού και κίνδυνο διάτρησης του κερατοειδή.
3.2. Μυκητιασική κερατίτιδα
Ιστορικό τραυματισμού της οφθαλμικής επιφάνειας με
έντονο πόνο και θολή όραση από φυτό ή κατά την εκτέλεση αγροτικών εργασιών πρέπει να εγείρει την υπόνοια
μυκητιασικής λοίμωξης η οποία απαιτεί παραπομπή σε
εξειδικευμένο κέντρο και έχει απόλυτη αντένδειξη την
×ÏÑ½ÈÉÒÉÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉÖ
3.3. Κερατίτιδα από ακανθαμοιβάδα
Ιστορικό χρήσης φακών επαφής και ερυθρότητα του
οφθαλμού με εντονότατο πόνο και φωτοφοβία, δυσανάλογα της κλινικής εικόνας, συνηγορούν για κερατίτιδα από ακανθαμοιβάδα, στην οποία παρόμοια απαιτείται
εξειδικευμένη αντιμετώπιση και αντενδείκνυται η χορήÈÉÒÉÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉÖ

4. Ερεθισμοί βλεφάρων
Πολλές καταστάσεις έχουν υπόβαθρο τη δυσλειτουργία
των μεϊβομιανών αδένων και τη βλεφαρίτιδα που είναι
χρόνιες καταστάσεις με ερυθρότητα και οίδημα ή εξελκώσεις του βλεφαρικού χείλους και απώλεια (μαδάρωση) ή λεύκανση (πολίωση) των βλεφαρίδων. Προκαλεί
ξηροφθαλμία από εξάτμιση και συχνά συνοδεύεται με
×ÂÍ®ÙÊÂ½ÌÑÊÔ½¢ÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÓÂÊuÆÔÆÑu®ÆÊÔ¼uÂÓÂ
και υγιεινή βλεφάρων με καθημερινό καθαρισμό χρησιμοποιώντας κάποιο από τα διαθέσιμα εμπορικά σκευ1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Εικόνα 5. Βλεφαρίτιδα, φλεγμονή μεϊβομιανών αδένων
και συνυπάρχουσα κριθή.
ØuÆÑÂÒuÂÓÊÌ® το κόκκινο μάτι αποτελεί αντίδραση ιστών
στη νόσο και είναι το κυριότερο κλινικό σημείο των παθήÒÆÕÎÓÉÖ°ÇÔÂÍuÊÌ½Ö¤ÊÇ®ÎÆÊÂÖ¦ËÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÆ¾ÎÂÊÉ
κυριότερη ομάδα των παθήσεων αυτών, ενώ δρα τόσο σαν
αίτιο των άλλων, είτε σαν παθογόνο μέσο ή αποτέλεσμα αυÓÐÎ²ÂÂÑÂ®ÎÕÂÅÑ®ÅÊÂÈÎÕÒÓÊÌ®ÌÑÊÓ½ÑÊÂuÏÑÏÁÎ
να βοηθήσουν τον μη ειδικό οφθαλμίατρο στη διαγνωστική
προσέγγιση των συχνότερων ή σοβαρότερων καταστάσεÕÎÏØ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÂÑÂ¼ÑÂÇÑÏÎÓ¾ÅÂÒÆÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂ
Ì¼ÎÓÑÂ¤¾ÎÂÊÆÎÅÆÅÆÊÈu¼ÎÏÌÂÊÂÒÇÂÍ¼ÖÎÂ×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊÓÆχνητά δάκρυα υποστηρικτικά στη θεραπεία όλων των παθήσεων της οφθαλμικής επιφάνειας και τοπικά αντιβιοτικά
όπου αυτά απαιτούνται, είναι όμως ριψοκίνδυνο να συνδυ®ÙÏÎÓÂÊuÆÓÏÊÌ½ÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉ Æ¾ÓÆËÆ×ÕÑÊÒÓ®Æ¾ÓÆÒÆeuÆÊÌÓ®kÌÏÍÍÁÑÊÂ ÊÅ¾ÕÖ¿ÓÂÎÅÆÎØ®Ñ×ÆÊÃÆÃÂÊ¿ÓÉÓÂÈÊÂÓÉ
διάγνωση λόγω του ότι ορισμένες παθολογικές καταστάσεις έχουν απόλυτη αντένδειξη τη χορήγηση στεροειδών
με σοβαρό κίνδυνο για την ακεραιότητα του βολβού. 

Βιβλιογραφία
 5TFOH4$"QSBDUJDBMUSFBUNFOUBMHPSJUINGPSNBOBHJOHPDVMBSTVSGBDFBOEUFBSEJTPSEFST$PSOFB
4VQQM44
 5IFEFGJOJUJPOBOEDMBTTJGJDBUJPOPGESZFZFEJTFBTF
SFQPSUPGUIF%FGJOJUJPOBOE$MBTTJGJDBUJPO4VCDPNNJUUFFPGUIF*OUFSOBUJPOBM%SZ&ZF8PSL4IPQ  
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øĖēąĆčĕĞĔèĆďėěăą
 Από τον Dr. SAVINO D’AMELIO 1SJNBSJPEJ0GUBMNPMPHJBJOGBOUJMFEFMMPTQFEBMF0GUBMNJDPEJ5PSJOP

Με τον όρο στραβισμό περιγράφουμε την παθολογική
εκείνη κατάσταση που τα μάτια δεν είναι παράλληλα.
Ο στραβισμός διακρίνεται σε οριζόντιο και κάθετο.
ÓÏÎÏÑÊÙ¿ÎÓÊÏÒÓÑÂÃÊÒu¿ÓÏ¼ÎÂu®ÓÊËÆÇÆÁÈÆÊÑÏÖÓÂ
μέσα ή προς τα έξω, ενώ στον κάθετο, ξεφεύγει προς
τα πάνω ή προς τα κάτω.
Ο στραβισμός μπορεί να εμφανιστεί με τη γέννηση ή
σε λίγο μεγαλύτερη ηλικία.
Είναι σοβαρό λάθος να νομίζουμε ότι ο στραβισμός θα περάσει με την πάροδο του χρόνου ή ότι το παιδί είναι πολύ μικρό και δεν μπορούμε να το εξετάσουμε ακόμη.
Η αναμονή μπορεί τελικά ν’ αποδειχθεί επιβλαβής στην αντιμετώπιση του στραβισμού με την ανάπτυËÉ uÉ ÂÎÂÓ®ËÊuÉÖ ÂuÃÍØÕ¾ÂÖ ÓÆu¼ÍÊÌÏ u®ÓÊ  ÓÉÎ ÁÂÑËÉ ÒÓÑÂÃÊÒuÏÁ  ÓÏ ÌÂÍ¿ u®ÓÊ ÌÏÊÓ® ÆØÔ¼ως σ’ ένα αντικείμενο, ενώ το άλλο κοιτά σε κάποια άλλη εικόνα. Ο εγκέφαλος λαμβάνει δύο διαφορετικές,
αλλά καθαρές εικόνες που δεν μπορεί να τις ενώσει σε μία και έτσι δημιουργείται σύγχυση. Έτσι δημιουργείται διπλωπία. Ο εγκέφαλος του παιδιού, για ν’ αποφύγει τη σύγχυση και τη διπλωπία, γρήγορα και αυτόματα μαθαίνει, επειδή ακόμα είναι ευμετάβλητος, ν’ αγνοεί την εικόνα που δέχεται από το μάτι που στραÃ¾ÙÆÊ ÌÂÓÂÒÓÏÍ½ ÖÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÏÌÂÍ¿u®ÓÊÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏu¼ÑÏÖÓÉÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÉÖ¿ÑÂÒÉÖÆÎÐÓÏ®ÍÍÏÆÆÊÅ½ÅÆÎ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊu¼ÎÆÊÂÅÑÂÎ¼ÖÌÂÊ×®ÎÆÊ¿ÑÂÒÉ ÂuÃÍØÕÆ¾ÓÆuÆÍÊ®ÙÆÊ 
Η θεραπεία μπορεί να περιλαμβάνει, χορήγηση γυαλιών, κάλυψη ματιών ή ακόμη και χειρουργική επέμβαση.
ÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏÎÊÒÓÆ¾¿ÓÊÉÆÊÓØ×¾ÂÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÔÂÆËÂÑÓÉÔÆ¾Â¿ÓÉÃÏ½ÔÆÊÂÌÂÊÓÉÎØÏuÏÎ½ÓÕÎÈÏÎÊÐÎ
στην εφαρμογή της.
Η πιο συχνή και πλέον αποτελεσματική θεραπεία για τον στραβισμό και την αμβλυωπία είναι η κάλυψη του
υγιούς ματιού με ειδικό επίθεμα.
©ÆÓÉÎÌ®ÍØÄÉÓÏØÌÂÍÏÁuÂÓÊÏÁÆËÂÎÂÈÌ®ÙÏØuÆÓÏÓÆu¼ÍÊÌÏu®ÓÊÎÂÅÏØÍ¼ÄÆÊ¢ØÓ¿ÆÎÅÆ×¿uÆÎÂÎÂ×ÑÆÊÂστεί αρκετό χρόνο.
Πόσο χρόνο θα χρειαστεί, θα εξαρτηθεί από τη σοβαρότητα της αμβλυωπίας και την ηλικία του παιδιού. Όσο νωρίτερα αρχίσει η κάλυψη του ματιού, τόσο αποτελεσματικότερη θα είναι.
Για την κάλυψη του ματιού πρέπει να χρησιμοποιούνται ειδικά αποστειρωμένα αυτοκόλλητα καλύμματα, δερματολογικά ελεγμένα για να μην προκαλούν ερεθισμό γύρω από την περιοχή του ματιού.
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éĔđČėĎďĂĕĊĎėġĖĊĎĕ
ėēĘñé÷ôðùóéúöù
ďĆĎ$ĊĒāĔėČĖČ
 Από τον ΣΤΑΜΑΤΗ ΚΟΥΤΡΑΚΗ, MCS Φαρμακοποιό

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

¤ÊÍ¼ÈÏÎÓÂÖÒ½uÆÑÂ
περισσότερο από ποτέ την
προσέγγιση και την επικοινωνία
πελάτη, ας θυμίσουμε με το
παρόν άρθρο τις αλλοιώσεις και
τις παθήσεις που προκαλεί ή
επιδεινώνει το κάπνισμα, καθώς
και τις μεθόδους απεξάρτησης,
για ν’ αναλάβουμε ενεργό
ρόλο στην εκστρατεία της
διακοπής του καπνίσματος σαν
πραγματικοί λειτουργοί υγείας.
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O

καπνός είναι μονοετές, ποώδες φυτό και ανήÌÆÊÒÓÏÈ¼ÎÏÖ/JDPUJBOB ÓÏÏÏ¾ÏÌÂÍÍÊÆÑÈÆ¾ται για τα φύλλα του, τα οποία μετά από κατάλληλη επεξεργασία χρησιμοποιούνται για
Ì®ÎÊÒuÂ ÓÉÎ¢uÆÑÊÌ½ÏÍÁÑÊÎÂÎÂÌÂÍØÇÔÆ¾Â¿ÓÏÎ
Κολόμβο οι Ινδιάνοι χρησιμοποιούσαν τον καπνό και πίÒÓÆØÂÎ¿ÓÊ¼×ÆÊÒÏØÅÂ¾ÆÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ²ÏÎ
Ì®ÎÊÙÂÎ½ÓÏÎuÂÒÏÁÒÂÎÌÂÊ¼ÂÊÙÆÒÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÒÓÊÖ
διάφορες τελετουργίες.
¦ÆÊÒÂÈÕÈ½ÓÏØÒÓÉÎ¤ØÑÐÉ¼ÈÊÎÆÓÏ¿ÓÂÎ¼ÇÓÂσε στη Γαλλία και στη συνέχεια στην Πορτογαλία και την
Ισπανία. Οι ιδιότητές του έγιναν γνωστές χάρη στο Γάλλο
ÑÆÒÃÆØÓ½ÒÓÉÎÏÑÓÏÈÂÍ¾Â¥ÂÎ¯ÊÌ¿  +FBO/JDPU ÒÓÏÎ
οποίον οφείλεται και η επιστημονική του ονομασία, ΝιÌÏÓÊÂÎ½ÏÓÂu®ÌÏÖ /JDPUJBOBUBCBDVN Æ¾ÒÉÖÈÎÕÒÓ¿
ως Νικοτιανή η κοινή (αποδιδόμενο στα ελληνικά ως «ΝιÌÏÓÊÂÎ½k ¢¿ÆÌÆ¾uÆÓÏØÖÏÑÓÏÈ®ÍÏØÖÌÂÊ§ÒÂÎÏÁÖ
θαλασσοπόρους μεταφέρθηκε σε ολόκληρο τον κόσμο.
ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÏÌÂÎ¿Ö¼ÇÓÂÒÆÒÓÊÖÂÑ×¼ÖÓÏØÏØÂÊώνα και καλλιεργήθηκε πρώτα στη Ξάνθη και αργότερα στη Μακεδονία.

Νοσήματα αναπνευστικού συστήματος
²ÏÌ®ÎÊÒuÂÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎÌÁÑÊÂÂÊÓ¾ÂÈÊÂÓÉÎÆuÇ®ÎÊÒÉ
της χρόνιας αποφρακτικής πνευμονοπάθειας, τόσο στους
άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Οι θάνατοι από χρόνια αποÇÑÂÌÓÊÌ½ÎÆØuÏÎÏ®ÔÆÊÂÆ¾ÎÂÊÇÏÑ¼ÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊ
στους καπνιστές, απ’ ότι στους μη καπνιστές. Η αυξημένη συχνότητα στους καπνιστές, οφείλεται στις παθοφυσιολογικές διεργασίες που προκαλεί το κάπνισμα στο αναπνευστικό σύστημα. Οι διεργασίες αυτές αφορούν κυρίως αλλαγές στους κεντρικούς και στους περιφερικούς
αεραγωγούς, στις κυψελίδες, στα τριχοειδή, στο ανοσολογικό σύστημα. Έχει παρατηρηθεί αύξηση των λευκοκυττάρων, των λεμφοκυττάρων, των ηωσινοφίλων και
της ΙgE ανοσοσφαιρίνης.
Αποτέλεσμα αυτών των διεργασιών είναι οι καπνιστές να
ÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂÍÍÆÑÈÊÌ¼ÖÂÎÓÊÅÑ®ÒÆÊÖ uÆÊωμένες τιμές των διαφόρων παραμέτρων λειτουργικότητας των πνευμόνων καθώς και ταχύτερο ρυθμό μείωσης
ÓÏØÃ¾ÂÊÂÆÌÎÆ¿uÆÎÏØ¿ÈÌÏØÂ¼ÑÂÒÆ¼ÎÂÍÆÓ¿ '&7 
uÆÓÉÎ®ÑÏÅÏÓÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖ Æ¿ÓÊÂÇÏÑ®ÓÊÖÅÊÂÓÂÑÂ×¼Ö
του αναπνευστικού συστήματος που προκαλούνται από
το κάπνισμα, έχει διαπιστωθεί ότι ο αριθμός της ημερήσιας κατανάλωσης τσιγάρων, αποτελεί τον κυριότερο παράγοντα κινδύνου για τον χρόνιο βήχα, την απόχρεμψη,
τον συριγμό της αναπνοής και τη δύσπνοια.

Νεοπλασίες
Όσον αφορά τη σχέση του καπνίσματος και του καρκίÎÏØÓÏØÎÆÁuÏÎÂ ÓÏÓÕÎÌÂÑÌ¾ÎÕÎÓÏØÎÆÁuÏÎÂ
ÒÓÏØÖ®ÎÅÑÆÖÌÂÊÓÏÒÓÊÖÈØÎÂ¾ÌÆÖÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÏÌ®πνισμα, ενώ ο σχετικός κίνδυνος για καρκίνο του πνεύμονα είναι 22 φορές μεγαλύτερος στους άνδρες καπνι-

ÒÓ¼Ö Â¿ÓÊÒÓÏØÖuÉÌÂÎÊÒÓ¼ÖÌÂÊÇÏÑ¼ÖuÆÈÂÍÁτερος στις γυναίκες καπνίστριες, σε σχέση με τις μη καπνίστριες. Ο αυξημένος κίνδυνος και στα δύο φύλα είναι
ανάλογος με την ημερήσια κατανάλωση τσιγάρων και τη
χρονική διάρκεια της καπνιστικής συνηθείας, καθώς και
ανάλογoς (σε μικρότερο βαθμό) με τον τύπο του τσιγάÑÏØÌÂÊÓÏÎÃÂÔu¿ÆÊÒÎÏ½ÖÓÏØÌÂÎÏÁ²ÏÌ®ÎÊÒuÂ
ÒØÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊÂÌ¿uÉ ÌÂÊuÆÓÉÎÍÆÊÏÄÉÇ¾ÂÓÕÎÌÂÑÌ¾νων όπως είναι ο καρκίνους του λάρυγγα, του φάρυγγα, του πνεύμονα του προστάτη, του παγκρέατος, των νεφρών, του οισοφάγου, της στοματικής κοιλότητας και της
ÏØÑÏÅ¿×ÏØÌÁÒÓÉÖ ×ÆÅ¿ÎÓÏÓÕÎÔÂÎ®ÓÕÎÆËÂÊÓ¾ÂÖ¿ÍÕÎÓÕÎuÏÑÇÐÎÓÏØÌÂÑÌ¾ÎÏØÌÂÊÒ×ÆÅ¿ÎÓÏ
θανάτων από καρκίνο του πνεύμονα μπορούν ν’ αποδοθούν στο κάπνισμα

Νοσήματα καρδιαγγειακού συστήματος
Οι δύο κύριες νόσοι που προκαλούνται από το κάπνισμα είναι τα καρδιαγγειακά νοσήματα και ο καρκίνος
του πνεύμονα. Όσον αφορά τη σχέση του καπνίσματος
με τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών νοσημάτων
είναι δοσοεξαρτώμενη, γεγονός που ισχύει, τόσο στους
άνδρες, όσο και στις γυναίκες. Όσο περισσότερα τσιγάÑÂÌÂÎ¾ÙÏØÎÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÌÂÊ¿ÒÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÅÊ®ÒÓÉuÂ
ÌÂÎ¾ÙÏØÎ Ó¿ÒÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÊÆ¾ÎÂÊÏÊÌ¾ÎÅØÎÏÊ³ÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊ¿ÓÊÓÏÓÕÎÔÂÎ®ÓÕÎÂ¿ÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌ®ÎÏÒ½uÂÓÂÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÏÌ®ÎÊÒuÂ²ÏÌ®ÎÊÒuÂÂÏÓÆÍÆ¾u¾Â
από τις βασικότερες αιτίες αρτηριοσκλήρωσης και αποτελεί σημαντικό παράγοντα κινδύνου, όπως και η υπέρταση για την πρόκληση της ισχαιμικής νόσου του μυοÌÂÑÅ¾ÏØ²ÏuÏÎÏËÆ¾ÅÊÏÓÏØ®ÎÔÑÂÌÂÌÂÊÉÎÊÌÏÓ¾ÎÉÆ¾ναι ουσίες που περιέχονται στον καπνό του τσιγάρου και
ενοχοποιούνται για την πρόκληση των καρδιαγγειακών
παθήσεων. Η δράση του μονοξειδίου του άνθρακα που
δεσμεύει την αιμοσφαιρίνη του αίματος, σε συνδυασμό
με την επίδραση της νικοτίνης στο κεντρικό νευρικό σύÒÓÉuÂ ÉÏÏ¾ÂÂØË®ÎÆÊÓÉÎÌÂÑÅÊÂÌ½ÒØ×Î¿ÓÉÓÂÌÂÓ®
περίπου χτύπους το λεπτό και βλάπτει κυρίως τα ενδοθηλιακά κύτταρα των αγγείων, προάγουν τη διαδικασία της
αθηρωμάτωσης και της θρόμβωσης των αγγείων. Δεδομένα μελετών δείχνουν, ότι η διακοπή του καπνίσματος μειώνει τον κίνδυνο για καρδιακά επεισόδια και ότι
ÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØÌÊÎÅÁÎÏØÂÑ×¾ÙÆÊÆÎÓ¿ÖuÉÎÐÎÂ¿ÓÉÅÊÂÌÏ½ÓÏØ²Ø×ÂÊÏÏÊÉu¼ÎÆÖÌÍÊÎÊÌ¼ÖuÆÍ¼ÓÆÖÅÊÂÌÏ½Ö
του καπνίσματος, σε περιβάλλοντα πρωτογενούς πρόληψης, έχουν αποκαλύψει ουσιαστικές μειώσεις στον κίνδυνο για καρδιαγγειακά επεισόδια στα άτομα που έχουν
διακόψει το κάπνισμα.

Νοσήματα πεπτικού, μυοσκελετικού
και συνδετικού ιστού, ουροποιητικού/
γεννητικού συστήματος
²ÏÌ®ÎÊÒuÂÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊ uÆÓÂËÁ®ÍÍÕÎÎÏÒÉu®ÓÕÎÌÂÊ
με την εμφάνιση του γαστρικού έλκους, του έλκους δω1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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δεκακτύλου, με τη νόσο Crohn και με την κίρρωση του
ήπατος. Η οστική πυκνότητα των καπνιστών τείνει να είναι μικρότερη από αυτήν των μη καπνιστών, ενώ το κάÎÊÒuÂÒØÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÑÏÃÍ½uÂÓÂÏØÆuÇÂÎ¾ÙÏÎÓÂÊ
ÂÑÈ¿ÓÆÑÂÒÓÉÙÕ½ÆÎ¿ÖÆÎ½ÍÊÌÂ ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉÏÒÓÆÏπόρωση, τα προβλήματα στοματικής υγείας, η έλλειÄÉÊÒ×ÁÏÖÌÂÊÉÑØÓ¾ÅÕÒÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ²ÂÌ®ÎÊÒuÂ
μειώνει την όσφρηση και τη γεύση, αυξάνει την ουλίτιδα και την κακοσμία του στόματος, προκαλεί χρωματισμό των οδόντων και περισσότερα περιοδοντικά νοσήuÂÓÂ Æ¿ÓÊÂÇÏÑ®ÓÊÖÈØÎÂ¾ÌÆÖ ÓÏÌ®ÎÊÒuÂ¼×ÆÊÃÑÆθεί ότι προκαλεί διαταραχές στην έμμηνο ρύση, μειώÎÆÊu¼×ÑÊÌÂÊÌÂÓ®ÓÉÈØÎÂÊÌÆ¾ÂÈÏÎÊu¿ÓÉÓÂÌÂÊÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÓÉÎÑ¿ÕÑÉÆuÇ®ÎÊÒÉ ÌÂÓ®ÅÁÏuÆÓÑ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ ÓÉÖÆuuÉÎ¿ÂØÒÉÖ¢Ì¿uÉ ÒØÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÓÉuÆ¾ωση του ανδρικού σπέρματος καθώς και με τη μείωση
της σεξουαλικής δραστηριότητας, καθώς φαίνεται ότι ο
ÂÎÅÑÊÌ¿ÖÍÉÔØÒu¿ÖÏØÅÆÎÌÂÎ¾ÙÆÊ¼×ÆÊÒØ×Î¿ÓÆÑÆÖ
σεξουαλικές επαφές και αναφέρει άντληση μεγαλύτερης σεξουαλικής ικανοποίησης.

Νοσήματα νευρικού συστήματος και
αισθητηρίων οργάνων/Γνωστικές
λειτουργίες
Έχει επίσης αναφερθεί συσχέτιση του καπνίσματος
με ημικρανίες, με μείωση της συγκέντρωσης και της
μνήμης, με μείωση της ικανότητας για λεπτές κινήσεις, με μείωση της ακουστικής οξύτητας, με βλάβες του οπτικού νεύρου, με τη γήρανση και λέπτυνση του δέρματος, με την τριχόπτωση και με το πρώιμο
®ÒÑÊÒuÂÓÕÎuÂÍÍÊÐÎ¤¾ÎÂÊÈÎÕÒÓ¿¿ÓÊÓÏÌ®ÎÊÒuÂ
μπορεί να επιταχύνει και να επιφέρει, αρκετά πρόωÑÂÒÓÉÙÕ½ÓÕÎÌÂÎÊÒÓÐÎ ÓÉÎ¼ÌÓÕÒÉÓÕÎÎÆØuÂÓÊÌÐÎÊÌÂÎÏÓ½ÓÕÎÏØÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÉÎÌÂÍ½ÍÆÊτουργία της μνήμης, της σκέψης και της αντίληψης. Ο
λόγος για τον οποίο το κάπνισμα μπορεί να επηρεάσει τη γνωστική λειτουργία είναι εξαίτιας της επίδρασής του στη σκλήρυνση των αρτηριών, στην αθηροσκλήρωση και στην υπέρταση, που μειώνουν τη ροή
του αίματος στον εγκέφαλο και αυξάνουν τον κίνδυνο εγκεφαλικού επεισοδίου. Περαιτέρω έρευνα απαιτείται να διεξαχθεί προκειμένου ν’ αποδειχθεί η συσχέτιση αυτών των παραγόντων με περαιτέρω μείωÒÉÓÉÖÈÎÕÒÓÊÌ½ÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÒÓÏØÖÌÂÎ¾ÙÏÎÓÆÖÌÂÊ
πρόσκληση νόσου Alzheimer.

Ανοσοποιητικό σύστημα/Αναπηρία
²ÏÌ®ÎÊÒuÂÌÂÓÂÒÓÑ¼ÇÆÊÓÏÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ
και αυξάνει τον κίνδυνο μολύνσεων. Οι καπνιστές τείνουν να είναι λιγότερο υγιείς από τους μη καπνιστές,
ενώ είναι γνωστό, ότι το κάπνισμα επιδεινώνει τα υπάρχοντα προβλήματα υγείας και αυξάνει τον χρόνο που
απαιτείται για να αναρρώσουν οι ασθενείς από κάποια
ÂÒÔ¼ÎÆÊÂ½×ÆÊÑÏØÑÈÆ¾Ï°ÊÌÂÎÊÒÓ¼ÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎ
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

μεγαλύτερο κίνδυνο επιπλοκών και έχουν χαμηλότερο
προσδόκιμο επιβίωσης έπειτα από χειρουργικές επεμÃ®ÒÆÊÖ ÆËÂÊÓ¾ÂÖÓÉÖÙÉuÊ®ÖÏØ¼×ÆÊØÏÒÓÆ¾ÓÏÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿ÓÏØÖÒÁÒÓÉuÂ¢ÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÂØËÉu¼ÎÏÌ¾Îδυνο μολύνσεων, πνευμονίας καθώς και άλλων αναπνευστικών επιπλοκών. Πολλά προβλήματα υγείας
ÏØÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÏÌ®ÎÊÒuÂuÏÑÏÁÎÎÂÑÏÌÂÍ¼σουν λειτουργικές βλάβες και αναπηρία. Οι μεγαλύτεροι ενήλικες έχουν σημαντικά μεγαλύτερο κίνδυνο να
μείνουν ανάπηροι από καταστάσεις όπως οι καρδιοπάθειες, η χρόνια εμφρακτική καρδιοπάθεια, τα κακοήθη
νεοπλάσματα και η οστεοπόρωση, νοσήματα που επιÅÆÊÎÐÎÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏÌ®ÎÊÒuÂ ÓÏØÖÌÂÎÊÒÓ¼ÖÂÑÂτηρούνται επίσης χαμηλές τιμές της HDL χοληστερόλης και υψηλές τιμές της LDL χοληστερόλης, μειωμένη δραστικότητα φαρμάκων και αλλοίωση εργαστηριακών εξετάσεων, μείωση των ανοσοσφαιρινών IgE
και IgA, καθώς και μείωση της κυτταροκτόνου δράσης
ÓÕÎÍÆØÌÐÎÂÊuÏÒÇÂÊÑ¾ÕÎ²ÏÌ®ÎÊÒuÂÂÍÍÉÍÆÊÅÑ®
και μειώνει την αποτελεσματικότητα πολλών φαρμακευτικών σκευασμάτων, τα οποία χορηγούνται ευρέως, σε ανθρώπους μεγαλύτερης κυρίως ηλικίας, για
νοσήματα όπως η υπέρταση, η αρθρίτιδα, η στηθάγχη
και ο διαβήτης.

Υπέρταση
ÓÊÖÂÎÂÓØÈu¼ÎÆÖÌÏÊÎÕÎ¾ÆÖÉÒØ×Î¿ÓÉÓÂÖÓÉÖØ¼ÑÓÂÒÉÖÒÓÏØÖÆÎ½ÍÊÌÆÖÆ¾ÎÂÊ ÂÎ®ÍÏÈÂuÆÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ¿ÕÖÉÉÍÊÌ¾ÂÌÂÊÓÏÃ®ÑÏÖ²ÏÌ®ÎÊÒuÂÑÏκαλεί οξεία αιμοδυναμική αντίδραση, η οποία περιλαμβάνει αύξηση της καρδιακής συχνότητας, της ACTH, της
ÌÏÑÓÊÙ¿ÍÉÖ ÓÉÖÂÍÅÏÒÓÆÑ¿ÎÉÖÌÂÊÓÕÎÌÂÓÆ×ÏÍÂuÊÎÐÎ
και της αρτηριακής πίεσης. Η υψηλή πίεση του αίματος
επιβαρύνει τη λειτουργία της καρδιάς. Η καρδιά χρειάÙÆÓÂÊÎÂÂÎÓÍ½ÒÆÊÂ¾uÂuÆÊÏ¼ÎÓÏÎÏÑØÔu¿ÌÂÊÏÊÂÑÓÉρίες μεταφέρουν αίμα, το οποίο κινείται κάτω από μεγαÍÁÓÆÑÉ¾ÆÒÉ¢ÎÉØÄÉÍ½¾ÆÒÉÓÏØÂ¾uÂÓÏÖÒØÎÆ×¾ÙÆÊ
να υφίσταται για μεγάλο χρονικό διάστημα, η καρδιά και
οι αρτηρίες ενδεχομένως να μη συνεχίσουν να λειτουργούν τόσο καλά, όσο θα έπρεπε. Άλλα όργανα του σώuÂÓÏÖuÏÑÆ¾Æ¾ÒÉÖÎÂÆÉÑÆÂÒÓÏÁÎ³®Ñ×ÆÊuÆÈÂÍÁτερος κίνδυνος εγκεφαλικού επεισοδίου, συμφορητικής
καρδιακής ανεπάρκειας, νεφρικής ανεπάρκειας και καρÅÊÂÌ½ÖÂÎÂÌÏ½Ö²¿ÒÏÉÌÂÌÏ½ÔÉÖØ¼ÑÓÂÒÉ ¿ÒÏÌÂÊ
νεφρογενής υπέρταση είναι πιο συχνές στους καπνιστές.
Οι αρτηριοσκληρωτικές βλάβες που προκαλεί το κάπνισμα αυξάνουν την πρόκληση των εγκεφαλικών επεισοδίων. Ο κίνδυνος αυτός αυξάνεται σημαντικά, όταν συνυπάρχουν και άλλοι παράγοντες κινδύνου όπως η υπέρταση, η παχυσαρκία, οι υψηλές τιμές χοληστερόλης και
ÏÒÂÌ×ÂÑÐÅÉÖÅÊÂÃ½ÓÉÖ¤¾ÎÂÊÓÆÌuÉÑÊÕu¼ÎÏÓÏÈÆÈÏνός, ότι η ιατρική θεραπεία για την υπέρταση είναι πολύ
λιγότερο αποτελεσματική στους καπνιστές σε σχέση με
τους μη καπνιστές.

¤§¨°§¯¯§¢

öðüéøóéñìûúðñìùóìïööðé÷öúöõðôùîù
Η Βαρενικλίνη (champix)
Η βαρενικλίνη (varenicline) αποτελεί ένα νέο φαρuÂÌÆØÓÊÌ¿ÒÌÆÁÂÒuÂÓÏÏÏ¾ÏÑÏÏÑ¾ÙÆÓÂÊÆÊÅÊκά για τη θεραπεία διακοπής του καπνίσματος. Η
ÃÂÑÆÎÊÌÍ¾ÎÉ¼×ÆÊÓÉÎÊÅÊ¿ÓÉÓÂÎÂÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÂ¿
την έντονη επιθυμία για νικοτίνη και από τα στερητικά συμπτώματα. Παράλληλα λειτουργεί ως
ανασταλτικός παράγοντας της ψυχολογικής εξάρτησης από τη νικοτίνη που δημιουργείται μέσω
της τελετουργίας του ανάμματος του τσιγάρου. Η
βαρενικλίνη δεν είναι αντικαταθλιπτικό, όπως η
βουπροπιόνη και δρα στους υποδοχείς της νικοÓ¾ÎÉÖÒÓÏÌÆÎÓÑÊÌ¿ÎÆØÑÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ¤ÌÓÊu®ÓÂÊ¿ÓÊ
έχει ήπιες ανεπιθύμητες ενέργειες που βαθμιαία
υποχωρούν μέσα στο πρώτο δεκαήμερο της λήψης της. Έχει αξιολογηθεί ως ασφαλής και καλά
ανεκτή από τον οργανισμό, ενώ ως πιθανές παρενέργειες του φαρμακευτικού αυτού σκευάσματος αναφέρονται η ναυτία, οι κεφαλαλγίες, η δυσκοιλιότητα και η βίωση άσχημων ονείρων κατά
τη διάρκεια της νύχτας.

Η Βουπροπιόνη (zyban)
Η βουπροπιόνη είναι ένα ήπιο αντικαταθλιπτικό και αρχικά αξιοποιήθηκε ως τέτοιο φάρμακο.
ÓÉÎÏÑÆ¾ÂÓÕÎÆÑÆØÎÐÎ¿uÕÖÅÊÂÊÒÓÐÔÉÌÆ
¿ÓÊÑÏÌÂÍÆ¾Â¼×ÔÆÊÂÂ¿ÓÏÓÒÊÈ®ÑÏÆÕÑÆ¾ÓÂÊ
ότι δρα στο κέντρο της απόλαυσης του τσιγάρου
στον εγκέφαλο. Πρέπει να χορηγείται υπό ιατρική παρακολούθηση και για συγκεκριμένο χροÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂ ÆÃÅÏu®ÅÆÖ ³®Ñ×ÏØÎÓÏØλάχιστον δύο λόγοι για τους οποίους η χορήγηση
αντικαταθλιπτικών μπορεί να ωφελήσει κατά την
προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος:
α) η καταθλιπτική συμπτωματολογία μπορεί να
είναι ένα σύμπτωμα της αποχής από τη νικοτίνη
και η διακοπή του καπνίσματος πολύ συχνά έχει
ως συνέπεια την εμφάνιση κατάθλιψης,
β )η νικοτίνη μπορεί να έχει κάποιες αντικαταθλιπτικές ιδιότητες, οι οποίες συντηρούν τη συνέχιση του καπνίσματος.
Η χορήγηση αντικαταθλιπτικών μπορεί λοιπόν
να αντικαταστήσει την επίδραση αυτή από τη νικοτίνη. Η χορήγηση βουπροπιόνης βελτιώνει σε
ÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÃÂÔu¿ÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÏØÆuÇÂÎ¾ÙÏνται εξαιτίας της αποχής από το κάπνισμα .Μπορεί

επίσης να δράσει ως ανταγωνιστής στον υποδοχέα νικοτίνης μειώνοντας την ανθεκτική δυνητική ενέργειά της. Η χορήγηση βουπροπιόνης ξεκινά μια με δύο εβδομάδες πριν την ημερομηνία
ÅÊÂÌÏ½Ö ÒÆÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎNHÈÊÂ
ÓÊÖÓÑÆÊÖÑÐÓÆÖÉu¼ÑÆÖÌÂÊNHÅÁÏÇÏÑ¼Ö
ημερησίως για το υπόλοιπο χρονικό διάστημα της
θεραπείας. H χρήση και η αποτελεσματικότητά
της συνίσταται και για την πρόληψη υποτροπής,
όταν η διακοπή καπνίσματος έχει ήδη επιτευχθεί.
Οι σημαντικότερες παρενέργειες της χορήγησης
βουπροπιόνης είναι οι κεφαλαλγίες, η αϋπνία, η
Ù®ÍÉ ÉØ¼ÑÓÂÒÉ ÏÊÆÊÍÉÓÊÌ¼ÖÌÑ¾ÒÆÊÖ ÉËÉροστομία και τα γαστρεντερικά συμπτώματα. Η
βουπροπιόνη δεν μπορεί να λαμβάνεται ανεμπόδιστα από καπνιστές που ακολουθούν ήδη αγωγή για καρδιολογικό ή διαβητολογικό πρόβλημα
ØÈÆ¾ÂÖ¦Í½ÄÉÓÉÖÒØÎÅØ®ÙÆÓÂÊuÆÓÉÄØ×ÏÍÏÈÊκή στήριξη του καπνιστή, πιθανώς και με τα υποκατάστατα νικοτίνης.
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Η Θεραπεία Υποκατάστασης με Νικοτίνη
Αποτελεί την πιο ευρέως χρησιμοποιούμενη μορφή φαρμακευτικής προσέγγισης για τη θεραπεία της εξάρτησης από τον καπνό. Η φαρμακευτική αγωγή με νικοτίνη βελτιώνει την προσπάθεια διακοπής του καπνίσματος μέσα από έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους μηχανισμούς:
  ©ÆÊÐÎÆÊÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÏØÒØÎÏÅÆÁÏØÎÓÉÎÂÏχή από το κάπνισμα.
2) Μειώνει την έντονη επιθυμία για τσιγάρο.
  ©ÏÑÆ¾ÎÂÍÆÊÓÏØÑÈ½ÒÆÊÕÖÂÎÂÒÓÂÍÓÊÌ¿ÖÂÑ®ÈÏντας της ψυχολογικής εξάρτησης που δημιουργείται
μέσω της τελετουργίας του ανάμματος του τσιγάρου.
4) Αποτελεί έναν τρόπο αντιμετώπισης της επιθυμίας σε
περιόδους όπου το άτομο μπορεί να αισθανθεί έντονη επιθυμία για τσιγάρο.
³®Ñ×ÏØÎ¼ËÊÆÎÅÆÅÆÊÈu¼ÎÆÖÅÊÂÔ¼ÒÊuÆÖuÏÑÇ¼ÖÔÆÑÂÆ¾ας υποκατάστασης με νικοτίνη: η τσίχλα, το αυτοκόλλητο, η ρινική και η εισπνεύσιμη μορφή χορήγησης, η υπογλώσσια μορφή και οι παστίλιες. Οι διαφορές στην ταχύτητα και στην αποτελεσματικότητα της δράσης της νικοτίνης στον οργανισμό, μέσα από τις διαφορετικές αυτές
διαθέσιμες μορφές χορήγησης, επιτρέπουν στον ασθενή
να επιλέγει τη μορφή θεραπείας που είναι πιο κατάλληλη
για τις ανάγκες και τις προτιμήσεις του. Η θεραπεία υποκατάστασης με νικοτίνη, σε όλες τις μορφές της, είναι γενικώς καλά ανεκτή από τον οργανισμό. Οι πιο κοινές παρενέργειες από τη χρήση της είναι οι τοπικές αντιδράσεις,
ιδιαιτέρως ο ερεθισμός του δέρματος από τη χρήση του
αυτοκόλλητου και η ρινική ενόχληση από τη χρήση του
σπρέι, οι οποίες συνήθως δεν απαιτούν διακοπή της θεραπείας. Οι διαταραχές του ύπνου, οι οποίες αποτελούν
και σύμπτωμα της αποχής από τον καπνό, αναφέρονται
επίσης και στη θεραπεία υποκατάστασης με χρήση αυτοκόλλητων νικοτίνης.

χλα θα πρέπει να λαμβάνεται για ένα-δύο μήνες και μέσα
στον επόμενο μήνα να μειώνεται η χρήση της. Ο καπνιστής μασά την τσίχλα και μόλις αισθανθεί ένα κάψιμο στη
γλώσσα, την τοποθετεί ανάμεσα στα δόντια και στα ούλα.
Η ίδια διαδικασία επαναλαμβάνεται, μόλις ο καπνιστής
αισθανθεί ξανά την επιθυμία για τσιγάρο. Μια τσίχλα απεÍÆØÔÆÑÐÎÆÊÎÊÌÏÓ¾ÎÉÈÊÂÆÑ¾ÏØ¦ÅÏÒÏÍÏÈ¾ÂÂÇÏρά τη χρήση μιας τσίχλας κάθε δύο ώρες.
Το ρινικό σπρέι νικοτίνης²ÏÑÊÎÊÌ¿ÒÑ¼ÊÎÊÌÏÓ¾ÎÉÖÂÆλευθερώνει γρήγορα νικοτίνη στο βλεννογόνο της μύτης.
Η χρήση του περιλαμβάνει μια-δύο εισπνοές κάθε ώρα.
´ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÓÏÍÊÈ¿ÓÆÑÏÏÌÓÐÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂÌÂÊ
όχι περισσότερο από σαράντα φορές και για διάστημα όχι
μεγαλύτερο των οκτώ εβδομάδων.
Η εσπνεύσιμη μορφή νικοτίνης (πίπα νικοτίνης). Η πίπα
ÎÊÌÏÓ¾ÎÉÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÌÁÍÊÎÅÑÏÖÏØuÏÊ®ÙÆÊuÆÓÒÊÈ®ÑÏ
και απελευθερώνει νικοτίνη σε μεγάλη δόση. Η πίπα νικοτίνης φαίνεται ελκυστική, γιατί χρησιμοποιώντας την,
ο καπνιστής μιμείται την κίνηση του καπνίσματος. Ο καπνιστής αντικαθιστά το τσιγάρο με την πίπα νικοτίνης.
Κατόπιν, εφόσον έχει αποσυνδεθεί η συνήθεια του καπνίσματος με το τσιγάρο, είναι πιο εύκολο για τον καπνιστή να διακόψει τη χρήση της πίπας. Καλό είναι η πίπα
νικοτίνης να χρησιμοποιείται κάθε φορά που αισθάνεται
ο καπνιστής την επιθυμία για τσιγάρο. Ως προς τη δοσολογία, δεν πρέπει να ξεπερνιούνται οι δεκαέξι δόσεις νικοτίνης την ημέρα και οι δώδεκα εβδομάδες χρήσης. Η
πίπα απελευθερώνει ισχυρή δόση νικοτίνης, γι’ αυτό και
πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με τις οδηγίες του γιατρού ή του φαρμακοποιού. 

Τα αυτοκόλλητα νικοτίνης.²ÂÂØÓÏÌ¿ÍÍÉÓÂÎÊÌÏÓ¾ÎÉÖÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÆÅ¿ÒÆÊÖÓÕÎ ÌÂÊNH¤¾ÎÂÊÆÊÔ¼ματα, τα οποία ο καπνιστής κολλά σε κάποιο άτριχο σημείο του δέρματος, συνήθως στο μπράτσο. Κάθε μέρα,
ένα καινούριο αυτοκόλλητο θα πρέπει να τοποθετείται σε
διαφορετικό σημείο του σώματος, ώστε να μην ερεθιστεί
ÓÏÅ¼ÑuÂ¦Å¿ÒÉÆÌÌ¾ÎÉÒÉÖÆ¾ÎÂÊÒØÎ½ÔÕÖÒÓÂNHÌÂÊ
ÃÂÔuÊÂ¾ÂuÆÊÐÎÆÓÂÊÒÓÂNHÌÂÊuÆÓ®ÒÓÂNH¨ÂÍ¿
είναι, τα αυτοκόλλητα νικοτίνης να μη χρησιμοποιούνται
ÈÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÏÌÓÐÆÃÅÏu®ÅÆÖ¤¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉτο όμως να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για την απαραίτητη δόση και τη διάρκεια της αγωγής.

Βιβλιογραφία

Οι τσίχλες νικοτίνης. Οι τσίχλες κυκλοφορούν σε δόσεις των 2mg και των 4mg. Η επιλογή εξαρτάται από
ÓÏÎÃÂÔu¿ÓÉÖÆË®ÑÓÉÒ½ÖÓÏØÌÂÎÊÒÓ½ ØÎ½ÔÕÖ ÉÓÒ¾-

  §ÒÓÏÑ¾ÂªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ
  5PCBDDPT*NNFEJBUF&GGFDUTPOUIF#PEZ%S+FO
Doe, Dr. Chris DeSanto
  ªÂÑuÂÌÏÍÏÈ¾Â1BHF$VSUJT4VUUFS8BMLFS)PGGNBO
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ðéøøöðé
ďĆĎĜĕđĆėČđ
ĆđėĎĊėĜĄĖēĘĊ
Πολύ συχνά ιδιαίτερα τώρα το καλοκαίρι
θα αντιμετωπίσουμε ασθενείς
με διάρροια στο φαρμακείο μας.
²ÊÑ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆ
για να τους δώσουμε
ÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÒØuÃÏØÍ½
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Η περίπτωση του πάγκου
°Ì¢ ÆÓÐÎ
«Από εχθές έχω διάρροια, τι να κάνω; Η κόρη μου μάλιστα είχε γαστρεντερίτιδα πριν λίγες μέρες. Μπορείτε να μου δώσετε κάποιο φάρμακο για να σταματήσει;»
«Έχετε άλλα συμπτώματα, μήπως παρατηρήσατε αίμα ή
άλλα πυώδη υγρά στα κόπρανα;»
«Όχι μόνο πόνους στην κοιλιά»
«Η ενυδάτωση του οργανισμού σας είναι η προτεραιότητα. Πίνετε νερό και υγρά εμπλουτισμένα με ηλεκτρολύτες.
Σας προτείνω ένα σκεύασμα για τη διάρροια που μειώνει
τις κενώσεις και θα το πάρετε , μέχρι να σταματήσει η διάρροια. Εάν η διάρροια συνεχίζεται μετά την τρίτη ημέρα,
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας»

Σε ποιες περιπτώσεις πρέπει να
παραπέμψουμ
με στο γιατρό

Τι είναι η διάρροια;
Η διάρροια μπορεί να οριστεί σαν η αύξηση της συχνότητας αφόδευσης μαλακών ή υδαρών κενώσεων, σε σύγκριση με τη συχνότητα και τις συνήθεις κενώσεις του
ÆÎÓ¼ÑÏØÈÊÂÓÏÌ®ÔÆ®ÓÏuÏ ØÎ½ÔÕÖ ÂÑÂÓÉÑÏÁÎÓÂÊ
ή περισσότερες υδαρείς κενώσεις ανά 24ωρο, ωστόÒÏ ÆÎÅ¼×ÆÓÂÊÎÂËÆÆÑÂÒÓÏÁÎÌÂÊÏÊØÅÂÑÆ¾ÖÌÆÎÐσεις ανά 24ωρο.
Μπορεί να ταξινομηθεί ως οξεία ÅÊÂÑÌÆ¾ÍÊÈ¿ÓÆÑÏÂ¿
εβδομάδες) ή χρόνια ÅÊÂÑÌÆ¾ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÆÃÅÏu®δες). Η οξεία διάρροια συχνά συνοδεύεται από εμετό ή και
¿ÎÏØÖÒÓÉÌÏÊÍÊ®ÌÂÊuÆuÊÂÒØuÓÕuÂÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÆuÇÂÎ¾ÙÆÊ
ÁÇÆÒÉÒÆu¼ÑÆÖ¦×Ñ¿ÎÊÂÅÊ®ÑÑÏÊÂ¼×ÆÊÅÊ®ÇÏÑÆÖÂÊÓ¾ÆÖ
ÌÂÊ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÓÉÎÊÂÓÑÊÌ½ÒØuÃÏØÍ½ÌÂÊÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉ

Πιθανές αιτίες οξείας διάρροιας:
Ιογενής Γαστρεντερίτιδα: Η πιο συχνή αιτία οξείας διάρροιας στον κόσμο.
ØuÓÐuÂÓÂ¯ÂØÓ¾Â ¼uÆÓÏÖ ÌÏÊÍÊÂÌ¿®ÍÈÏÖ ÅÊ®ÑÑÏÊÂ
και σπάνια χαμηλός πυρετός.
Ê®ÑÌÆÊÂI
Τροφική Δηλητηρίαση: Οφείλεται σε τοξίνες που παράγονται από βακτηρίδια μολυσμένης τροφής.
ØuÓÐuÂÓÂ¨ÏÊÍÊÂÌ¿®ÍÈÏÖ ¼uÆÓÏÖ ÅÊ®ÑÑÏÊÂ
Ê®ÑÌÆÊÂ ØÎ½ÔÕÖI©ÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎÊÒÔÆ¾½®uÆÒÂ
½ÌÂÊuÆÓ®Â¿IuÆÓ®ÓÉÍ½ÄÉÓÉÖÓÑÏÇ½Ö
Βακτηριακή Εντεροκολίτιδα: Οφείλεται σε λοίμωξη από
παθογόνα βακτήρια.
ØuÓÐuÂÓÂ´ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÂÑÏØÒ¾ÂÂ¾uÂÓÏÖ½
πυώδους υγρού στα κόπρανα, υψηλό πυρετό, οξύ κοιλιακό άλγος και διάρροια.
Διάρροια ταξιδιωτών: Οφείλεται κυρίως σε αποικίες
¤$PMJÒÓÊÖÏÏ¾ÆÖÅÆÎ¼×ÏØÎÂÎÂÓØ×ÔÆ¾ÂÎÓÊÒÐuÂÓÂ
ØuÓÐuÂÓÂ¢¿ÓÏuÉÆuÇ®ÎÊÒÉÏËÆ¾ÂÖÅÊ®ÑÑÏÊÂÖ ÏËÁÖ
κοιλιακός πόνος, ναυτία και έμετος.
Ê®ÑÌÆÊÂ¤uÇÂÎ¾ÙÆÓÂÊÒØÎ½ÔÕÖÉu¼ÑÆÖuÆÓ®ÓÉÎ
άφιξη στη συγκεκριμένη περιοχή και διαρκεί περίπου
Éu¼ÑÆÖ

Φαρμακογενής Διάρροια: Οφείλεται σε φάρμακα όπως τα
ÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ® ×ÉuÆÊÏÔÆÑÂÆ¾Â © ¢ª ÂÎÓÊØÆÑÓÂÒÊÌ®ÌÓÍ

Γιατί εκδηλώνεται διάρροια; (μηχανισμός
της διάρροιας)
Οι υδαρείς κενώσεις που παρατηρούνται στη διάρροια
οφείλονται στην αύξηση περιεκτικότητας νερού στα κόπρανα. Κατά την πέψη η τροφή ρευστοποιείται από την
έκκριση μεγάλης ποσότητας νερού από το στομάχι, το
άνω μέρος του λεπτού εντέρου, το πάγκρεας και τη χοληδόχο κύστη.
Η αύξηση περιεκτικότητας νερού στα κόπρανα μπορεί
να οφείλεται:
i στη μεγάλη αύξηση εκκρίσεων του στομάχου και του
λεπτού εντέρου
i στη μειωμένη απορρόφηση νερού από το λεπτό έντερο και το κόλον
i στην ταχύτερη διέλευση των ρευστοποιημένων υπολειμμάτων τροφής από το λεπτό έντερο και το κόλον,
χωρίς την επαρκή απορρόφηση νερού (αύξηση της
κινητικότητας του εντέρου)
Η διαταραχή αυτής της ισορροπίας, δηλαδή της απορρόφησης και έκκρισης νερού και ηλεκτρολυτών από τα
τοιχώματα του εντέρου, οδηγεί σε διάρροια. Η διάρροια,
συνεπώς αποτελεί μια διαταραχή της ισορροπίας μεταξύ της απορρόφησης και έκκρισης νερού και ηλεκτρολυτών από τα τοιχώματα του εντέρου.
Οι επιπλοκές από διάρροια είναι κυρίως αφυδάτωση,
διαταραχή ηλεκτρολυτών και ερεθισμός του πρωκτού.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

121

122

¤§¨°§¯¯§¢

Αντιμετώπιση της οξείας διάρροιας
Η αντιμετώπιση της οξείας διάρροιας γίνεται με τη λήψη
των κατάλληλων διαιτητικών μέτρων, σε συνδυασμό με
κατανάλωση ηλεκτρολυτών, για την αποφυγή του κινδύνου αφυδάτωσης. Μπορεί να συστηθεί ήπια αγωγή, προκειμένου ο ασθενής να ανακουφιστεί από τα συμπτώματα, όπως σκευάσματα, που ανήκουν στην κατηγορία των
προστατευτικών και προσροφητικών του εντερικού βλεννογόνου, ή και μικροοργανισμοί (προβιοτικά, πρεβιοτικά),
για την ενίσχυση της εντερικής χλωρίδας. Καλό θα ήταν
ν’ αποφευχθεί η σύσταση παρεμβατικών θεραπειών, αν
δεν έχει συσταθεί από θεράποντα ιατρό.

Η επικοινωνία και η συμβουλή μας στη
διάρροια
¦ÏËÆ¾ÂÅÊ®ÑÑÏÊÂÒ®ÎÊÂÆ¾ÎÂÊÂÆÊÍÉÓÊÌ½ÈÊÂÓÉÙÕ½
ÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ ÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÔÂÂρέλθουν με το πέρας της τρίτης ημέρας, και στο μεταξύ
ο φαρμακοποιός είναι σε θέση να αντιμετωπίσει τη συντριπτική πλειονότητα των περιστατικών, ώστε να σταματήσει εγκαίρως η διάρροια και να αποφευχθεί η αφυδάτωση. Η κύρια προτεραιότητα είναι η αναγνώριση των
ασθενών που πρέπει να παραπεμφθούν στο γιατρό και
πόσο γρήγορα θα πρέπει να γίνει αυτό.
Οι κατάλληλες ερωτήσεις στον ασθενή.
Μπροστά σε ένα ασθενή που παραπονείται για διάρροια πρέπει να ρωτήσουμε για το πώς εμφανίστηκε,
τα χαρακτηριστικά των κοπράνων, τα συνoδά συμπτώματα, με στόχο να αξιολογήσουμε τη σοβαρότητα της
κατάστασης. 
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Οι συμβουλές «κλειδιά»
Οι συμβουλές μας «κλειδιά»

Κανόνες υγιεινής και διαιτητικές
9 ¯Â¾ÎÆÓÆÏÍÍ®ØÈÑ® ÆÆÑ¾ÓÕÒÉtÆÈ®ÍÉÖÂÇØÅ®ÓÕÒÉÖÌÂÊÒÆÉÍÊÌÊÕt¼ÎÂ®ÓÏtÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂ×Ïρηγηθεί από του στόματος ένα διάλυμα ενυδάτωσης
9 ¯ÂÑÏÓÊtÐÎÓÂÊÂtØÍÐÅÆÊÖÓÑÏÇ¼Ö ÑÁÙÊ tÂÌÂÑ¿ÎÊÂ 
καθώς και μπανάνες
9 ¯ÂÂÏÇÆÁÈÏÎÓÂÊÓÂÈÂÍÂÌÓÏÌÏtÊÌ® ÓÂÍÊÂÑ®ÌÑ¼ÂÓÂÌÂÊÓÂÕt®ÍÂ×ÂÎÊÌ®
9 ©ÊÂÂØÒÓÉÑ½ØÈÊÆÊÎ½ÒÓÂ×¼ÑÊÂtÆÓ®Â¿Ì®ÔÆÂÇ¿δευση και πριν από κάθε γεύμα είναι επιβεβλημένη
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ñāđēđėĆĕ
ĂđĆđĂēĒĊďĄđČĆ
éôöðëöôúéùüéøóéñìðö
 Από την ΠΕΝΝΥ ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ, Φαρμακοποιό

Ν' ανοίξω
φαρμακείο;

Πού θα
εγκατασταθώ;

Να νοικιάσω
ή ν' αγοράσω;
Τι να κάνω
με την επίπλωση;
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Δυσκολίες
με τη
γραφειοκρατεία;

Τι προϊόντα
να βάλω;
Ποιούς προμηθευτές
να διαλέξω;
Ποιά στρατηγική
ν' ακολουθήσω;
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Οι επιλογές που έχει ο καθένας μας για ν’ ασκήσει το επάγγελμα που επέλεξε
ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ Æ¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿ÖÕÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ¼Ö
ØÎ½ÔÕÖÏÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÏØÃÈÂ¾ÎÏØÎÆÂ¿ÓÊÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼Ö ×ÏÍ¼Ö
ανοίγουν φαρμακείο.
¤¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÏÓÏÆ¾ÅÏËÏÓ¿ÍuÉuÂ¢ÖÅÏÁuÆ¿ÍÉÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÃ½uÂ Ã½uÂ

O

ι νέοι φαρμακοποιοί που επιθυμούν ν’ ανοίξουν το δικό τους φαρμακείο έχουν ν’ αντιμετωπίσουν ένα νομοθετικό πλαίσιο που περιλαμβάνει χωροταξικούς και πληθυσμιακούς περιορισμούς που δημιουργούν ακόμη περισσότεÑÂÆu¿ÅÊÂÈÊÂÎÂÌ®ÎÆÊÌÂÎÆ¾ÖÓÏËÆÌ¾ÎÉuÂ¤¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿Ö
πάντως πως κενές θέσεις για την ίδρυση νέων φαρμακείων ξεκινούν να υφίστανται με τον καινούριο νόμο που
¿ÑÊÒÆÓÉÎÂÎÂÍÏÈ¾ÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÒÆ¼ÎÂÂÎ®ÌÂτοίκους. Η δημοσίευση της νέας απογραφής, αλλά και το
κλείσιμο πολλών φαρμακείων εξαιτίας της οικονομικής
δυσχέρειας που πλήττει την τελευταία τριετία το φαρμακευτικό κλάδο, με τη συνεχή μείωση των τιμών, τη μείωση του ποσοστού κέρδους, τον αυστηρότερο έλεγχο της
συνταγογράφησης και τη γενικότερη οικονομική ύφεση,
δημιούργησαν κενές θέσεις για την ίδρυση νέων φαρuÂÌÆ¾ÕÎ¤¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿Ö¿uÕÖ¿ÓÊÏ®ÍÍÏÓÆÆÁÑÕÒÓÏÖÏÊκονομικά κλάδος του φαρμάκου υφίσταται σήμερα βαριά τις συνέπειες της οικονομικής κρίσης, η οποία βρήκε
τα ασφαλιστικά ταμεία με σημαντικά ελλείμματα, γεγονός
που οδηγεί σε μεγάλη καθυστέρηση πληρωμής των υποχρεώσεών τους προς τους φαρμακοποιούς.
Πώς να τολμήσει επιχειρηματικά λοιπόν κάποιος νέος με
ÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÂÌÆÇ®ÍÂÊÂ

Τολμώντας το επίδοξο project
Μέσα λοιπόν σε αυτό το μουντό σκηνικό, οι «επίδοξοι
Î¼ÏÊÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓ¾ÆÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾k¼Ñ×ÏÎÓÂÊÂÎÓÊu¼ÓÕποι με την πρόκληση να πάρουν την απόφαση να πραγματοποιήσουν το όνειρό τους. Οι τολμηροί λοιπόν καταλήγουν με μία άδεια ίδρυσης στο χέρι που σηματοδοτεί
μία καινούρια περιπέτεια!
²ÏÎÂÎÏ¾ËÆÊ¼ÎÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂ¿ÓÉÒÓÊÈμή που πήρε στα χέρια του μια άδεια ίδρυσης φαρμακείÏØ ÅÆÎÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÓ¿ÒÏÅÁÒÌÏÍÏÆÈ×Æ¾ÑÉuÂ ¿ÒÏÇÂÎÓ®ÙÆÊ
ÒÓÏËÆÌ¾ÎÉuÂ²ÏÎÂÒÓ½ÒÆÊÖÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÒÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÑÏÒÆÌÓÊÌ¿Ò×ÆÅÊÂÒu¿ ÑÏÈÑÂuuÂÓÊÒu¿ÌÂÊÆÌÓ¼λεση των ενεργειών, σταθερά και μεθοδικά.
ÆÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÓÂÈÎÕÑ¾ÙÆÓÆ¿ÍÂÂ¿ÑÊÎ ÏÁÓÆÎÂÓÂ
κάνετε όλα μονομιάς.
Μόνο δύο πράγματα είναι σημαντικό ν’ αποφασίσετε από
την έναρξη των εργασιών σας και να μην παρεκκλίνετε
Â¿¿ÓÊÏÑ¾ÒÆÓÆÂÑ×ÊÌ®ÓÏPÆ¾ÎÂÊÓÏÁÄÏÖÓÏØÂÑ×ÊÌÏÁ

κεφαλαίου που θα διαθέσετε για τη διαμόρφωση του καταστήματος, το οποίο θα είναι εξοπλισμένο με όλα όσα
×ÑÆÊ®ÙÆÒÓÆÈÊÂÎÂÅÏØÍ¼ÄÆÓÆÌÂÊÓÏPÆ¾ÎÂÊÓÏ×ÑÏÎÏÅÊάγραμμα των εργασιών με την καταληκτική ημερομηνία
ολοκλήρωσης του έργου.
Δύο σημαντικές συμβουλές!
¢¿ÓÏÅÊÂÔ¼ÒÊuÏÌÆÇ®ÍÂÊ¿ÒÂÖ ÂÇÂÊÑ¼ÒÓÆ¼ÎÂÌÂÊ
αφήστε το στην άκρη σα να μην υπήρχε.
¤¾ÒÉÖÓÉÎÌÂÓÂÍÉÌÓÊÌ½ÉuÆÑÏuÉÎ¾ÂÂÑ®ÅÏÒÉÖÓÏØ¼Ñγου από τους εξωτερικούς σας συνεργάτες που θα αναλάβουν το έργο, μεταθέστε τη στο μυαλό σας δύο εβδομάδες μετά.
ÂÅÆ¾ÓÆ¿ÓÊÍ¾ÈÏÑÊÎÓÉÎÏÍÏÌÍ½ÑÕÒÉÓÏØ¼ÑÈÏØÔÂ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÓÆÌÂÊFYUSBÌÆÇ®ÍÂÊÏÌÂÊÂÑ®ÓÂÒÉÓÉÖÑÏÔÆÒu¾ÂÖ
σας, για τα οποία από την αρχή θα έχετε προνοήσει, σε
μία μυστική συμφωνία με τον εαυτό σας για τους αστάθμητους παράγοντες που ενδεχομένως υπάρξουν.

Η εγκατάσταση βήμα, βήμα
Η επιλογή του σημείου
²ÏÑÐÓÏÃ½uÂÈÊÂÓÉÎ¾ÅÑØÒÉuÊÂÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÆ¾ÎÂÊÉ
επιλογή του σημείου εγκατάστασης. Δυστυχώς υπάρχει ο
περιορισμός των αποστάσεων από τα υπόλοιπα φαρμακεία και πάλι όμως κάποια σημεία συγκεντρώνουν περισσότερα πλεονεκτήματα από κάποια άλλα.
ÌÆÇÓÆ¾ÓÆ¿ÓÊuÆÈ®ÍÆÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÓÏØÍÊÂÎÊÌÏÁÆuÏÑ¾ÏØ
όταν επιθυμούν να επεκτείνουν το δίκτυο των καταστημάτων τους, διενεργούν τη λεγόμενη «ανάλυση κινητικόÓÉÓÂÖÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎk 5SBGGJD"OBMZTJT ÒÓÉÎØÏÄ½φια περιοχή. Πρόκειται για μία επιστημονική μέθοδο στην
οποία παρατηρείται ο τρόπος με τον οποίο οι καταναλωτές
κινούνται στη περιοχή, όπως για παράδειγμα τον τρόπο
που οι διερχόμενοι καταναλωτές φτάνουν στο υποψήφιο
σημείο εγκατάστασης της επιχείρησης (π.χ. αυτοκίνητο,
ÍÆÕÇÏÑÆ¾ÏÌÍ ÓÉÅÊÂÅÑÏu½ÏØÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÏÊÆÙÏ¾
και τον τρόπο περπατήματος (π.χ. είναι πολύ βιαστικοί,
περπατούν πολύ αργά, παρατηρούν τις βιτρίνες, κοντοÒÓ¼ÌÏÎÓÂÊÒÓÏÓ®ÅÆÒÉuÆ¾ÏÌÍ ¤¾ÒÉÖÎÂ¼×ÆÓÆØ¿ÄÉ
σας ότι οι καταναλωτές δεν είναι ίδιοι και δεν έχουν το
ίδιο εισόδημα, αλλά και τις ίδιες αγοραστικές συνήθειες
σε όλες ανεξαιρέτως τις περιοχές.
Ποια είναι λοιπόν τα ορθά κριτήρια για την επιλογή του
ÒÉuÆ¾ÏØÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÖÒÂÖ
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Η έδρα σας να είναι όσο μακρύτερα γίνεται από τους πιο
ισχυρούς ανταγωνιστές σας και να υπάρχει δυνητικό πεÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏ²ÏÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾Ï×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÓÏeÙÕÓÊÌ¿kÓÏØ
χώρο, ειδικά ένα φαρμακείο στο ξεκίνημά του.

Διαδικασίες μίσθωσης του καταστήματος
Φροντίστε να διαπραγματευτείτε όσο γίνεται καλύτερα το ενοίκιο. Μην ξεχνάτε είναι ένα σημαντικό έξοδο
ÏØÔÂÓÑ¼×ÆÊÌ®ÔÆu½ÎÂ¤ÊÅÊÌ®ÒÓÉÎÂÑ×½ÏØÃÂÅ¾ÙÆÓÆÒÓÂÓØÇÍ® Ñ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊ¿ÒÏÊÏ×ÂuÉÍ¿È¾ÎÆÓÂÊ
Ωστόσο, οι ιδιοκτήτες είναι συνήθως προκατειλημμένοι
uÆÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â²ÂÔÆÕÑÏÁÎe×ÑØÒÏÑØ×Æ¾ÂkÌÂÊÒÆ
συνδυασμό με τους χωροταξικούς περιορισμούς που
τίθενται, απογειώνουν τη μισθωτική αξία των ακινήτων τους. Οι ισορροπίες με τον ιδιοκτήτη του υποψήφιου προς ενοικίαση χώρου είναι λεπτές. Προστατεύστε λοιπόν τον εαυτό σας με συγκρατημένες και μετρημένες κινήσεις. Αν θεωρείται ότι οι διαπραγματεύσεις
δεν είναι το δυνατό σας σημείο, επιλέξτε ένα μεσίτη να
διαπραγματευτεί για εσάς. Ένας έμπειρος μεσίτης θα
σας προστατεύσει από λάθος επιλογές και οποιαδήποτε χρονική καθυστέρηση και σίγουρα η αμοιβή του θα
κάνει την απόσβεσή της!
²¼ÍÏÖ ÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÌÑÊÓ½ÑÊÏÆÊÍÏÈ½ÖÆ¾ÎÂÊÓÏÂÌ¾ÎÉÓÏÏØ
ÔÂÆÎÏÊÌÊ®ÒÆÓÆÎÂ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÓÊÖÍÊÈ¿ÓÆÑÆÖÌÂÓ®ÅÁÎÂuÉ
κτιριακές επεμβάσεις για να διαμορφωθεί σε φαρμακείο. Δηλαδή σωστή τουαλέτα, ρολά ασφαλείας, κρύσταλλα στην πρόσοψη κλπ.
Προτού επιλέξετε το ακίνητο και προχωρήσετε στο μισθωτήριο, σιγουρευτείτε για τη νομιμότητα του κτιρίου
και την καταλληλότητά του για τη λειτουργία επιχείρησης
φαρμακείου. Ωστόσο ένα προσύμφωνο θα ήταν χρήσιμο, καθώς θα δεσμεύσει τον ιδιοκτήτη σε όσα συμφωνήσατε, εάν και εφόσον το κτήριο είναι κατάλληλο για τη
×Ñ½ÒÉÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¤ÊÍ¼ËÓÆ¼ÎÂÎ¼uÆÊÑÏÅÊÍÕuÂÓÏÁχο μηχανικό ν’ αναλάβει τη διερεύνηση της νομιμότητας
του κτιρίου που επιλέξατε, η οποία θα οδηγήσει στη βεβαίωση κύριας χρήσης, την οποία θα λάβετε μετά από
αίτησή σας στην πολεοδομία. Μην αποκλείσετε τις άλλες επιλογές σας προτού σιγουρευτείτε ότι δεν τις χρει®ÙÆÒÓÆÍ¼ÏÎ¢ÇÏÁÍÏÊ¿Î®ÑÆÓÆÓÉÃÆÃÂ¾ÕÒÉÌÁÑÊÂÖ
χρήσης από την πολεοδομία, μπορείτε πλέον να προχωρήσετε στη μίσθωση με ασφάλεια.
Καλό είναι το μισθωτήριο να το επιμεληθεί ένας δικηγόρος για εσάς. Μπορείτε βέβαια να συντάξετε και οι ίδιοι
¼ÎÂuÊÒÔÕÓ½ÑÊÏuÆ¼ÎÂÆÊuÆÍ¼ÖDPQZQBTUFÓ¿ÒÕÎÊÅÊωτικών συμφωνητικών επαγγελματικών μισθώσεων
που θα βρείτε στο διαδίκτυο. Ωστόσο ένας δικηγόρος θα
μπορέσει να σας υποστηρίξει, αν απρόσμενες δυσκολίες εμφανιστούν.
Μετά τη μίσθωση το επόμενο βήμα είναι η έναρξη εργασιών στην εφορία. Για να κάνετε έναρξη εργασιών στην
ÏÊÌÆ¾Â°³ÔÂÑ¼ÆÊÓÏuÊÒÔÕÓ½ÑÊÏÎÂÔÆÕÑÉÔÆ¾Â¿ÓÉ
°³ÓÏØÊÅÊÏÌÓ½ÓÉÌÂÊÎÂÒÂÖÅÐÒÆÊÓÏÔÆÕÑÉu¼ÎÏÂÎÓ¾1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

γραφο. Προσέξτε ότι για τη θεώρηση του συμφωνητικού
μίσθωσης πρέπει ο ιδιοκτήτης να έχει εκδώσει το πιστοποιητικό ενεργειακής κατάστασης του ακινήτου.
Μπορείτε από την αρχή να προσλάβετε λογιστή, αν όμως
έχετε κάποιες γνώσεις και είστε συνεργάσιμοι με τους
υπαλλήλους της εφορίας, ο λογιστής θα σας είναι χρήÒÊuÏÖÈÊÂÓÉÎÑÐÓÉÆÑÊÏÅÊÌ½Å½ÍÕÒÉª¢ u½ÎÆÖ
περίπου μετά την έναρξη εργασιών).
Μετά την έναρξη εργασιών και την αυτοψία από την εφορία, είστε έτοιμοι να ξεκινήσετε εργασίες.

Η επίπλωση,
για ένα ελκυστικό φαρμακείο
²ÏÌØÎ½ÈÊÓÕÎÑÏÒÇÏÑÐÎÈÊÂÓÉÎÆ¾ÍÕÒÉÓÏØÇÂÑuÂκείου είναι μία κοπιαστική, συνάμα όμως και διασκεδαστιÌ½ÆÑÊ¼ÓÆÊÂ¢ÎÆ¾ÒÓÆ®ÎÔÑÕÏÖÏØÂÎÂÙÉÓ®ÆÊÍÏÈ¼Ö
θα υπάρξουν πολλοί υποψήφιοι πρόθυμοι να σας κάνουν
προτάσεις συνεργασίας. Δεν είναι ντροπή να παραδεχτείτε ότι ο προϋπολογισμός που διαθέτετε για τη επίπλωση
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖÆ¾ÎÂÊÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÏÖ¤Ë®ÍÍÏØÅÊÂνύουμε περίοδο οικονομικής κρίσης και όλοι έχουν μπει
στο κλίμα εξοικονόμησης πόρων.
Αν πάλι πιστεύετε ότι δεν έχετε τους απαραίτητους οικονομικούς πόρους για να αναλάβει τη μελέτη, την επίβλεψη και την ολοκλήρωση του έργου ένα οργανωμένο συνεργείο μην παραιτηθείτε. Αναλάβετε το έργο μόνος σας!
ÂÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÌÏÊÂÒÓÊÌ¿ÆÈ×Æ¾ÑÉuÂ ÂÍÍ®ÔÂuÆ¾ÎÆÓÆÊÌÂνοποιημένοι από το αποτέλεσμα της δικής σας επιμέλειας του design και θα μάθετε πολλά πράγματα από τους
επί μέρους τεχνίτες που θα συνεργαστείτε.

Αχ αυτή η γραφειοκρατία!
¤ÌÓ¿Ö¿uÕÖÂ¿ÓÂÑÂÌÓÊÌ®Ô¼uÂÓÂÓÉÖ¾ÅÑØÒÉÖÓÉÖ
επιχείρησής σας, θα πρέπει να φροντίσετε και για όλα τα
ÈÑÂÇÆÊÏÌÑÂÓÊÌ®ÙÉÓ½uÂÓÂÓÂÏÏ¾ÂÌÂÍÐÖ½ÌÂÌÐÖÆ¾ÎÂÊ
επιτακτική ανάγκη για τη συμμετοχή σας στον εμπορικό
στίβο, καθώς το φαρμακείο σας πρέπει να επιθεωρηθεί
προκειμένου να πάρει άδεια λειτουργίας.
Â¼ÑÔÆÓÆÍÏÊ¿ÎÒÆÆÂÇ½uÆÏÍÍ¼ÖÅÉu¿ÒÊÆÖØÉÑÆσίες και θα πρέπει να είστε ευγενικοί και εξαιρετικά υπομονετικοί με τους υπαλλήλους που θα σας εξυπηρετήσουν. Μην είστε αρνητικά προκατειλημμένοι! Οι άνθρωποι θέλουν απλά να κάνουν τη δουλειά τους, όπως και
εσείς. Ποτέ μην τους κατηγορήσετε άδικα και μην τους
χρεώσετε τις όποιες καθυστερήσεις. Μη ξεχνάτε πως δεν
ήταν αυτοί που δόμησαν αυτό το παράλογο δημόσιο σύστημα, του οποίου όλοι, άλλοι περισσότερο και άλλοι λιγότερο, υφιστάμεθα τις δυσλειτουργίες του.
²Â¿ÍÂÒÂÖÔÂÆ¾ÎÂÊÏÒÆÃÂÒu¿ÖÑÏÖÓÂÑ¿ÒÕÂÓÉÖ
αρχής στην οποία απευθύνεστε και τα οποία έχουν την
εξουσιοδότηση αλλά και την υποχρέωση να σας εξυπηρετήσουν, η ευγένεια, η επιμονή και η υπομονή και
ÓÏ×Âu¿ÈÆÍÏÏØÔÂÆ¾ÎÂÊÅÊÂÑÌÐÖÙÕÈÑÂÇÊÒu¼ÎÏÒÓÂ
χείλη σας.

²°£¦©¢²¯¯¤¯

Ο εφοδιασμός των προϊόντων
Ο έλεγχος πέρασε, το φαρμακείο σας επιθεωρήθηκε,
βρέθηκε πλήρες και θα σας δοθεί η άδεια λειτουργίας.
Καιρός λοιπόν για το επόμενο βήμα!
¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÏÂÑ×ÊÌ¿ÌÆÇ®ÍÂÊÏÏØÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÈÊÂÓÊÖÅÂπάνες ίδρυσης και οργάνωσης της επιχείρησής σας, καθώς και την αγορά του πάγιου εξοπλισμού, η νεοϊδρυÔÆ¾ÒÂÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÒÂÖ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÌÆÇ®ÍÂÊÏÌ¾νησης για την κάλυψη της αξίας των αποθεμάτων (φάρμακα, παραφάρμακα) και των λειτουργικών εξόδων της.
¤ÈÐÆ¼ÍÆËÂÎÂËÆÌÊÎ½ÒÕuÆÓÉÎe½ÊÂk¿ÕÖ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊ×ÑÉuÂÓÏÅ¿ÓÉÒÉ ÉÏÏ¾ÂÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÆ¾ÅÊÂÌÆÇ®λαια και περιοδική ενίσχυση από περιορισμένα διαθέσιμα
κεφάλαια από συγγενικά και φιλικά πρόσωπα, εάν χρειÂÒÓÆ¾¶ÓÒÊÂ¼ÇØÈÂÓÏÎÓÑÂÆÙÊÌ¿ÅÂÎÆÊÒu¿
¤Ç¿ÒÏÎÓÏÌÆÇ®ÍÂÊÏÌ¾ÎÉÒÉÖÆ¾ÎÂÊÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÏ ÔÂÑ¼πει οι επιλογές σε εταιρείες προμηθευτές, αλλά και οι παραγγελίες σας σε προϊόντα να είναι λογικές. Δεν θα πρέÆÊÎÂËÆÆÑÎÏÁÎ¿ÒÂØÏÍÏÈ¾ÙÆÓÆ¿ÓÊÔÂÏØÍ½ÒÆÓÆÓÏ
επόμενο δίμηνο!
Βέβαια κάποιες εταιρείες έχουν αυτό που λέμε «πακέÓÏÑÐÓÉÖÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉÖk ¿ÏØÆ¾ÒÓÆØÏ×ÑÆÕu¼ÎÏÊÎÂ
ÂÈÏÑ®ÒÆÓÆÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÆÂØÓ½
την περίπτωση διαπραγματευτείτε τουλάχιστον όσο μεγαÍÁÓÆÑÉ¾ÒÓÕÒÉÈ¾ÎÆÓÂÊ ÊÈÏØÑÆØÓÆ¾ÓÆ¿uÕÖ¿ÓÊÔÂ¼×ÆÓÆÒØÈÌÆÎÓÑÐÒÆÊÓÏÌÆÇ®ÍÂÊÏÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊu¼×ÑÊÓÉÎ
ημερομηνία όπου θα πρέπει να πληρωθεί η επιταγή σας.
Και μιας και αναφέρθηκα στις επιταγές, προσέξτε πολύ
πως θα διαχειριστείτε το μπλοκ των επιταγών σας. Μην
τις σπαταλάτε για μικροποσά. Ρωτήστε τους προμηθευτές σας αν υπάρχει η δυνατότητα έκδοσης συναλλαγματικής ή έστω και ανοικτής πίστωσης στα πλαίσια της καλής πίστης κατά τα συναλλακτικά ήθη.

Αντιμετωπίστε τα όλα με οργάνωση,
επιμονή και ψυχραιμία
ÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÒÓÆÏÑÈÂÎÕu¼ÎÏÊ Æ¾uÏÎÏÊÌÂÊÄÁ×ÑÂÊμοι, καθώς πολλές ανατροπές θα υπάρξουν. Να ξέρετε
όμως ότι όπως τα προβλήματα δημιουργούνται απροσδόκητα, το ίδιο και οι λύσεις τους! Μη νιώθετε υποχρέωση να είστε προετοιμασμένοι για τα πάντα και να τα γνωÑ¾ÙÆÓÆ¿ÍÂÂ¿ÓÉÎÂÑ×½ÂÈ¾ÎÏØÎÌÂÊÍ®ÔÉ ¿ÍÏÊuÂÖ
κάνουμε σφάλματα, αλλά εφόσον βρίσκουμε τη δύναμη
να τα διορθώσουμε, καλό είναι να μην τα επαναλάβουμε και να προχωρήσουμε.
²¾ÏÓÂÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂuÂÖÆuÏÅ¾ÒÆÊÎÂÇÓ®ÒÏØuÆÒÓÏ
στόχο μας!
Ωστόσο, από τη μικρή μου εμπειρία μπορώ να σας δώσω
μία συμβουλή που την επαναλαμβάνω συχνά στον εαυÓ¿uÏØÎÂ¼×ÆÓÆÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÒÓÏÎÆÂØÓ¿ÒÂÖ²ÏuÆÈÂλύτερο λάθος που μπορείτε να κάνετε είναι να μην πιστεύετε σε σας.
Μη ξεχνάτε πως υπάρχουν επιλογές και συνεργασίες με

αμοιβαία οφέλη. Για παράδειγμα η IMS μπορεί να σας
επιχορηγήσει τη μηχανογράφηση του φαρμακείου σας
(πρόγραμμα διαχείρισης και εξοπλισμός), με αντάλλαγμα
ÓÂÒÓÂÓÊÒÓÊÌ®ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÒÂÖ¤¾ÎÂÊu¾ÂÒØνεργασία με όφελος τόσο για εσάς προσωπικά, όσο και
για το συνολικό καλό του κλάδου, καθώς τα διαθέσιμα
στατιστικά στοιχεία θα ωφελήσουν το σύνολο της φαρμακευτικής αγοράς.
Γενικά να έχετε τα μάτια και τα αυτιά σας ανοιχτά για
οποιοδήποτε πρόγραμμα επιδότησης νέας επιχείρησης
δημοσιευτεί, όπως και για τα χαμηλότοκα δάνεια πρώÓÉÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÖÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÏØ×ÏÑÉÈÆ¾ÓÏ² ¢³
στους ασφαλισμένους του. Πρέπει να τα παρακολουθείτε
τακτικά, μιας και κάποιο πρόγραμμα μπορεί να βγει και
να ισχύσει αναδρομικά ή και να έχει περιορισμένο χρόνο υποβολής αιτήσεων!
Με τον ένα ή τον άλλο τρόπο θα καταφέρετε τελικά να
στήσετε ένα φαρμακείο, ακόμη και με δανεικά έπιπλα,
όπως εγώ, τα οποία ταίριαξαν τέλεια στο φαρμακείο μου,
αν και δεν τα είχα υπολογίσει από την αρχή.

Στρατηγική marketing πάνω απ’ όλα
Ένα άλλο σημαντικό θέμα για το οποίο πρέπει να φροντίσετε με επιμέλεια και σωστό σχεδιασμό είναι η στρατηγική marketing του φαρμακείου σας.
¤¾ÒÓÆ¼ÎÂÌÂÊÎÏÁÑÊÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÈÊÂÎÂÆÊÃÊÐÒÆÊÑ¼πει να αποκτήσει το κοινό του. Για να ακριβολογούμε είναι αναγκαίο να αποκτήσει ένα πιστό πελατολόγιο. Όποιες
ÆÊÍÏÈ¼ÖÌÂÊÎÂÌ®ÎÆÓÆÑÏÒ¼ËÓÆÎÂÒÂÖÆÌÇÑ®ÙÏØÎ
Ο φαρμακοποιός είναι η ψυχή του φαρμακείου. Φροντίστε λοιπόν να αποκτήσετε αληθινές σχέσεις με τους πελάτες σας, δείξτε τους ότι θα είστε πάντα διαθέσιμοι για
να τους εξυπηρετήσετε και να δώσετε τη συμβουλή σας
ÒÆÌ®ÔÆÆÌÓ¼ÍÆÒÉÒØÎÓÂÈ½Ö½ÆÍÆÁÔÆÑÉÙ½ÓÉÒÉ
Αν το όνειρό σας
λοιπόν είναι να ανοίξετε ένα φαρμακείο
τολμήστε το!
Ξεκινήστε με το εγχείρημά σας μια συγκλονιστική περιπέτεια. Ακόμη και εάν
αποτύχετε, γιατί και
αυτό δεν μπορεί να
αποκλειστεί, καθώς πολλά πράγματα στον κλάδο αλλάÙÏØÎÌÂÊÓ¾ÏÓÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÈÈØÉu¼ÎÏ ÎÂÆ¾ÒÓÆÒ¾ÈÏØÑÏÊ
ότι δεν θα μετανιώσετε!
Καλή επιτυχία λοιπόν σε όλους εμάς τους επίδοξους φαρμακοποιούς που ξεκινάμε από το μηδέν και με λίγα χρήuÂÓÂ ÂÓÆÎ¾ÙÏÎÓÂÖ¼ÎÂÂÊÒÊ¿ÅÏËÏu¼ÍÍÏÎ
¨ÂÊuÉËÆ×Î®ÓÆ¿ÓÊ¿ÍÂÒÓÉÙÕ½ËÆÌÊÎÏÁÎuÆu¾ÂÂ¿ÇÂÒÉ
²ÏÍu½ÒÓÆÌÂÊÌÂÍ½ÓÁ×É
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Ελένη... Πάμε για ένα
τσιγαράκι έξω;

 Από τον ΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ, Φαρμακοποιό

÷öòìóöù
ďĆĎ

ìðøîôî

öĚĊĎĔĎĖğĕ
ėĜđĖĘĈďĔēĠĖĊĜđ
ĖėČđēāĉĆ

Οι συγκρούσεις μεταξύ ατόμων και ομάδων αποτελούν συνηθισμένο
φαινόμενο στον εργασιακό χώρο. Άτομα και ομάδες με διαφορετικές
αξίες, γνώσεις, εμπειρίες, αντιλήψεις, ικανότητες, καθήκοντα, ανάγκες και
ÒÓ¿×ÏØÖ Æ¾ÎÂÊØÏ×ÑÆÕu¼ÎÂÎÂÒØÎØ®Ñ×ÏØÎÌÂÊÎÂÒØÎÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊÒÆ¼ÎÂ
ÏÍÁÍÏÌÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÏØ×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÂÃÆÃÂÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÅÊÂÑÌÆ¾Ö
ÂÍÍÂÈ¼Ö²ÏÇØÒÊÌ¿ÆÂÌ¿ÍÏØÔÏÂØÓ½ÖÓÉÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÆ¾ÎÂÊÏÊÒØÈÌÑÏÁÒÆÊÖ
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Πόλεμος και Ειρήνη είναι ένα μυθιστόρηuÂÂ¿ÓÏÎ±ÐÒÏÒØÈÈÑÂÇ¼Â¼ÏÎÓÂ²ÏÍστόι, που δημοσιεύτηκε για πρώτη φορά το
¶ÑÈÏÆÊÌ½ÖÅÊ®ÒÓÂÒÉÖ ÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÕÖ
ένα από τα πιο σημαντικά έργα της παγκόσμιας λογοτεχνίας, που σκιαγραφεί με πολλές λεπτομέρειες τα γεγονότα που διαδραματίστηκαν εξαιτίας της γαλλικής εισβολής στη Ρωσία, περιγράφοντας συνάμα και το αντίκτυπο της εποχής του Ναπολέοντα στην τσαρική κοινωνία,
όπως φαίνεται μέσα από τα μάτια των πέντε ρωσικών
αριστοκρατικών οικογενειών.
Δεν προτίθεμαι φυσικά στο παρόν άρθρο να κάνω λογοτεχνική ανάλυση ενός τέτοιου κολοσσιαίου έργου ,απλά
ÅÂÎÆ¾ÙÏuÂÊÓÏÎÓ¾ÓÍÏuÊÂÌÂÊÍ¾ÈÏÏÍÁÒÓÏÎÆÑÈÂÒÊÂÌ¿
μας χώρο συμβαίνει να λαμβάνουν χώρα τα «δρώμεÎÂkÓÏØuØÔÊÒÓÏÑ½uÂÓÏÖÌÂÊÆuÆ¾Ö ÕÖÆÊÌÆÇÂÍÆ¾ÖÏÍÊγομελούς ή πολυμελούς σχήματος, καλούμαστε να επιφέρουμε την τάξη και τη διαρκή ειρήνη.
ÍÆ¾ÒÓÆÖ¿ÒÆÖÇÏÑ¼Ö¼ÎÂÖe¿ÍÆuÏÖku¼ÒÂÒÓÉÎÏu®ÅÂ
των συνεργατών μας, ξεσπά από λάθος επικοινωνία, ή
uÉÒÂÇ½ÂÎÓ¾ÍÉÄÉÓÏØÏÊÏÁ¼×ÏØuÆÂ¼ÎÂÎÓÊuÂÖÂ
δούμε στο τελευταίο κομμάτι του άρθρου μερικούς από
ÓÏØÖÍ¼ÏÎÃÂÒÊÌÏÁÖÍ¿ÈÏØÖ$BTVTCFMMJ ÂØÓÐÎÓÕÎÒØÈÌÑÏÁÒÆÕÎ ¾ÈÏØÑÂÏÌÂÔ¼ÎÂÖÂ¿ÓÏØÖÂÎÂÈÎÐÒÓÆÖÔÂ
έβρισκε κάπου εκεί κοντά και τους δικούς του λόγους.
¤¾ÎÂÊÂÅÁÎÂÓÏÎ¿uÕÖÎÂØ®Ñ×ÆÊPAX LABORA (εργασιακή ειρήνη), χωρίς τις βασικές αρχές που χαρακτηÑ¾ÙÏØÎÓÏØÖÎÏ½uÏÎÆÖÏÑÈÂÎÊÒuÏÁÖÂ¿ÓÏØÖuÉ¢ØÓ¼Ö
δεν μπορούν να είναι άλλες από τις βασικές αρχές της
επικοινωνίας.

Δεξιότητες Επικοινωνίας και πως
επηρεάζουν τη συμπεριφορά εργοδότη και
υφισταμένων
Ως ΔεξιότηταÏÑ¾ÙÆÓÂÊÉÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÓÏØÂÓ¿uÏØÎÂÑÂÈματοποιεί ένα σωματικό, πνευματικό ή κοινωνικό έργο
και η κατάκτησή της οποίας απαιτεί πρακτική εξάσκηση.
Άρα, κατ’ αναλογία με τον παραπάνω ορισμό, ως επικοιÎÕÎÊÂÌ½ÅÆËÊ¿ÓÉÓÂÒÓÏ×ÐÑÏÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ÏÑ¾ÙÆÓÂÊÉÌÏÊÎÕνική ικανότητα του εργοδότη να επικοινωνεί αποτελεσμαÓÊÌ®uÆÓÏØÖÆÑÈÂÙÏu¼ÎÏØÖ
ÓÉÒÉuÆÑÊÎ½ÆÏ×½ Ì®ÔÆÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
κατέχει κοινωνικές δεξιότητες σε υψηλό βαθμό. Η απόκτηση μιας επικοινωνιακής δεξιότητας ειδικά από τον
manager ή τον επικεφαλής εν γένει, απαιτεί σε πρώτη
φάση, την απόκτηση καλών θεωρητικών γνώσεων πάνω
σε θέματα της διαπροσωπικής επικοινωνίας και στη συνέχεια συνεχής πρακτική εξάσκηση κάθε επιμέρους επικοινωνιακής δεξιότητας.
Ó¿×ÏÖÆ¾ÎÂÊÏÆÑÈÏÅ¿ÓÉÖÎÂÌÂÓ¼×ÆÊÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕÎÊÂκή δεξιότητα σε τέτοιο βαθμό, ώστε να τη χρησιμοποιεί
αβίαστα και φυσικά στην καθημερινή επαφή και αλληλεπίδρασή του με τους συνεργάτες-υφιστάμενους του.

1η Δεξιότητα: Ενεργητική ακρόαση.
ÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÒÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖÅÊÂÑÏÒÕÊÌ½ÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÂÎ®uÆÒÂÒÓÏØÖÆÑÈÂÙÏu¼ÎÏØÖÒÆuÊÂÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ ÅÊÂÅÑÂuÂÓ¾ÙÆÊÉÅÆËÊ¿ÓÉÓÂÌÂÔÆÎ¿ÖÎÂÂÌÏÁÆÊÆÎÆÑÈÉÓÊÌ®ÓÏÎÒØÎÏuÊÍÉÓ½ÓÏØ²ÏÎÂÂÌÏÁÆÊÌÂÎÆ¾ÖÂÍ®ÓÏÎ
άλλο δεν είναι το ίδιο με το να τον προσέχει κιόλας σε
αυτά που εκείνος του λέει. Η ενεργητική ακρόαση δεν
είναι μια παθητική διαδικασία και δεν σημαίνει απλά ότι
ακούω χωρίς να διακόπτω. Αντίθετα, σημαίνει ότι ακούμε, αποκωδικοποιούμε και κατανοούμε τι μας λέει και
γιατί μας το λέει ο συνομιλητής μας.
Η ενεργητική ακρόαση δεν είναι μια παθητική δραστηριότητα. Ως ακροατές-Δέκτες, θεωρούμε ότι είναι ευθύνη
του πομπού η σωστή μετάδοση του μηνύματος.
ÏØÅÂ¾ÏÑ¿ÍÏÂ¾ÙÏØÎÆÅÐ
Η συναισθηματική φόρτιση του δέκτη
Η εστίαση του δέκτη στην απάντηση που θέλει να δώσει
²ÂÒÉuÂÒÊÏÍÏÈÊÌ®ÑÏÃÍ½uÂÓÂ. Πολλές φορές οι λέξεις έχουν διαφορετικό νόημα για διαφορετικά άτομα με αποτέλεσμα, όταν χρησιμοποιούνται χωρίς να
ÑÏÒÅÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊ ÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÒÁÈ×ØÒÉ

i
i
i

ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÏÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÖÎÂÂÌÏÁÒÆÊÆÎÆÑÈÉÓÊÌ®ÓÏÎ
εκάστοτε συνομιλητή του, προϋποθέτει να είναι απόλυτα
συγκεντρωμένος στην επικοινωνία του αυτή, καθώς επίÒÉÖÌÂÊÎÂÅÊÂÔ¼ÓÆÊÃÂÒÊÌ®×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®
1. Ικανότητα να μπαίνει στη θέση του συνομιλητή του,
να βλέπει τα πράγματα όχι μόνο από τη δική του σκοπιά,
αλλά και από την οπτική γωνία του συνομιλητή του. Αναφερόμαστε στην έννοια της ενσυναίσθησης, μιας βασικής ικανότητας για αποτελεσματική διαπροσωπική επιÌÏÊÎÕÎ¾Â©ÆÓÉÎÆÎÒØÎÂ¾ÒÔÉÒÉÏÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÖÆ¾ÎÂÊÒÆ
θέση να κατανοήσει επακριβώς αυτό που θέλει να του
πει ο άλλος, δίχως να αποκωδικοποιήσει και να ερμηνεύσει το μήνυμα του άλλου όπως θέλει, βάσει της δικής του αντίληψης δηλαδή.
2. Ικανότητα να αποδέχεται αυτό που λέει ο συνομιλητής του, φυλάσσοντας την κριτική του πάνω στο περιεχόμενο του μηνύματος μέχρι να τελειώσει ο συνομιλητής.
3. Υπευθυνότητα να παίρνει τη «συνολική εικόνα» του
συνομιλητή του, πράγμα που σημαίνει ότι θα πρέπει να
δίνει έμφαση τόσο στη λεκτική, όσο και στη μη λεκτική
συμπεριφορά του άλλου

2η Δεξιότητα: Παροχή και Αποδοχή
Επαναπληροφόρησης

ÖÆÂÎÂÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÏÑ¾ÙÆÓÂÊÌ®ÔÆÍÉÑÏÇÏÑ¾ÂÏØ
uÏÑÆ¾ÎÂÏÃÆ¾×Ñ½ÒÊuÉÒÆ¼ÎÂÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÌÂÊÆ¾ÎÂÊÒ×ÆÓÊÌ½uÆÓÉÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÓÏØ ÆÆ¾ÆÅÏÅÊÂÑÏσωπικής επικοινωνίας, επαναπληροφόρηση είναι κάθε
πληροφορία (λεκτική ή μη λεκτική) σχετική με την κατανόηση των μηνυμάτων που λαμβάνουμε από τους άλλους.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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3η Δεξιότητα: Διατήρηση της
Αυτοεκτίμησης

Η σχέση ανάμεσα στην αυτοεκτίμηση και στον τρόπο
ÏØÆÊÍ¼ÈÆÊÏ¤ÑÈÏÅ¿ÓÉÖÎÂÒØuÆÑÊÇÆÑÔÆ¾Â¼ÎÂÎÓÊÒÓÏØÖØÇÊÒÓÂu¼ÎÏØÖÓÏØÌÂÔÏÑ¾ÙÆÊÓÏÆ¾ÆÅÏÆÊκοινωνίας στο χώρο εργασίας.

Ο ΧΕΙΡΙΣΜΟΣ
ΤΩΝ ΣΥΓΚΡΟΥΣΕΩΝ ΣΤΗΝ ΟΜΑΔΑ
Οι δημιουργικές και οι διανοητικές συγκρούσεις στην
ομάδα εργασίας μπορεί να είναι σημάδι υγείας. Όταν
τα μέλη διαφωνούν για τ’ αποτελέσματα, τις ερμηνείες, την προσέγγιση και τη φιλοσοφία της ομάδας
ÌÂÊÒØÙÉÓÏÁÎÓÊÖÅÊÂÇÏÑ¼ÖÓÏØÖuÆØÈÊ½ ÂÑÂÈÕÈÊκό τρόπο, αυτό μπορεί να φέρει εξαιρετικά αποτελέσματα. Αν όμως η σύγκρουση μείνει ανεπίλυτη, μπορεί να υπονομεύσει την προσπάθεια της ομάδας και
τον κοινό στόχο.
³¿ÂØÓ¿ÓÏÑ¾ÒuÂ ÒÂÒÁÈÌÑÏØÒÉÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂ
ορισθεί η κατάσταση κατά την οποία η συμπεριφορά
ενός ή περισσοτέρων ατόμων μέσα στην ομάδα εμποÅ¾ÙÆÊÓÉÎÆ¾ÓÆØËÉÓÕÎÒÓ¿×ÕÎÓÉÖ

Η Έννοια των συγκρούσεων
ÂÑÂÅÏÒÊÂÌ® ÏÊÒØÈÌÑÏÁÒÆÊÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏÎÓÂÎÒÂÎ
αρνητικό φαινόμενο που έπρεπε να αποφεύγεται λόγω
των δυσλειτουργιών και των αρνητικών επιπτώσεων
που δημιουργεί. Πίστευαν πως οι συγκρούσεις προέρχονται από προβλήματα προσωπικότητας των ατόμων
ή από αποτυχημένη ηγεσία και είναι καλό να αποφεύγονται λόγω των αρνητικών τους συνεπειών. Ο τρόπος επίλυσης των συγκρούσεων ήταν η παρέμβαση
των ανωτέρων και η απομάκρυνση των συγκρουόμενων πλευρών.
½uÆÑÂ¿uÕÖÉÒÁÈ×ÑÏÎÉÂÎÓ¾ÍÉÄÉÓÏØu®ÎÂÓÙuÆÎÓ
πιστεύει ότι:
i οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες.
i οφείλονται κυρίως στην πολυπλοκότητα των δομών, διαδικασιών, κανόνων, τεχνικών και συστημάτων του εργασιακού περιβάλλοντος,
i μπορούν ν’ αντιμετωπιστούν θετικά με την εξάλειψη των αιτιών που τις προκαλούν,
i μπορεί να έχουν αρνητικές συνέπειες, αλλά και
θετικές
Ο κατάλληλος χειρισμός των συγκρούσεων είναι βασικό καθήκον του ηγέτη, αλλά και των υπολοίπων
μελών της ομάδας, γιατί συμβάλλει στη συνολική της
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ¤¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÏÉÈ¼ÓÉÖÓÉÖ
Ïu®ÅÂÖÎÂÂÒ®ÙÆÓÂÊÓÉÒÁÈ×ÑÏÎÉÂÎÓ¾ÍÉÄÉ®ÎÕ
στις συγκρούσεις, να διαγνώσει τα αίτια που τις προκαλούν κάθε φορά και να έχει τις ικανότητες να τις
χειριστεί στην πράξη.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Μορφές συγκρούσεων
³®Ñ×ÏØÎÅÁÏuÏÑÇ¼ÖÒØÈÌÑÏÁÒÆÕÎ
i Οι διαπροσωπικές συγκρούσεις¤¾ÎÂÊÂØÓ¼ÖÏØ
λαμβάνουν χώρα μεταξύ των ατόμων, μέσα στην
ομάδα εργασίας
i Οι ομαδικές συγκρούσεις¤¾ÎÂÊÂØÓ¼ÖÏØÍÂuβάνουν χώρα μεταξύ ομάδων (αφορούν μεγάλες
επιχειρήσεις με πολλές δομές).
Από πλευρά οργανωτικής δομής οι συγκρούσεις θα
μπορούσαν να ταξινομηθούν ως ακολούθως:
i Ιεραρχικές συγκρούσεις ØÈÌÑÏÁÒÆÊÖÅÉÍÂÅ½
μεταξύ διαφορετικών ιεραρχικών επιπέδων και
είναι οι πλέον συνηθέστερες στο χώρο μας
i Λειτουργικές συγκρούσεις: Μεταξύ διαφόρων
λειτουργιών

Αίτια συγκρούσεων
²ÂÌØÑÊ¿ÓÆÑÂÂ¾ÓÊÂÓÕÎÒØÈÌÑÏÁÒÆÕÎÒÓÉÎÑ®ËÉ
είναι:
Αλληλοσυγκρουόμενοι στόχοι
Όταν δύο άτομα ή δύο ομάδες έχουν στόχους που η
επίτευξη των μεν αποκλείει την επίτευξη των δε, τότε
η κάθε πλευρά αναπτύσσει συμπεριφορά που στοχεύει στην υλοποίηση του στόχου της εις βάρος της υλοποίησης του στόχου της άλλης πλευράς και έτσι δημιουργείται η σύγκρουση. Περίπτωση προσωπικού
με στοχοθέτηση.
Περιορισμένοι πόροι
Η κατανομή των περιορισμένων πόρων της επιχείρησης αποτελεί συχνά αίτιο σύγκρουσης. Πιθανές περιÌÏ¼ÖuÊÒÔÐÎCPOVTÌÂÊØÆÑÕÑÊÐÎ
Διαφορετικές αξίες και αντιλήψεις
²ÂÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®ÊÒÓÆÁÕÓÕÎÂÎÔÑÐÕÎ ÒÆ¿ÓÊÂÇÏÑ®
στόχους, τρόπους, κανόνες, διαδικασίες, μέσα, πρότυπα, τεχνικές, αποτελούν άλλο ένα αίτιο συγκρούσεων στις επιχειρήσεις.
Οργανωτικές αδυναμίες
Κακή ανάλυση των συνολικών στόχων στους επιμέρους στόχους των τμημάτων της επιχείρησης, ασαφής διαχωρισμός ρόλων και καθηκόντων, έλλειψη
διαδικασιών συντονισμού και πληροφόρησης, οδηγούν συχνά σε σύγκρουση.
Αναποτελεσματική επικοινωνία
Η ανορθόδοξη ροή της πληροφόρησης, η κακή μετάδοση των μηνυμάτων και η ύπαρξη παραγόντων
ÏØÂÑÆuÏÅ¾ÙÏØÎÓÉÎÆÎÆÑÈÉÓÊÌ½ÂÌÑ¿ÂÒÉÌÂÊÓÉÎ
αλληλοκατανόηση οδηγούν σε παρεξηγήσεις και συγκρούσεις.
Παραβίαση του ζωτικού χώρου
²ÏÌ®ÔÆ®ÓÏuÏÒÓÏÎÆÑÈÂÒÊÂÌ¿ÓÏØ×ÐÑÏÂÎÓÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊ¼ÎÂÅÊÌ¿ÓÏØÙÕÓÊÌ¿×ÐÑÏ uÆÓÉÎ¼ÎÎÏÊÂÓÉÖÒÇÂ¾ρας επιρροής και ελέγχου του. Όταν αυτή η σφαίρα
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ÂÑÂÃÊ®ÙÆÓÂÊÂ¿®ÍÍÂ®ÓÏuÂÏØÆÊÔØuÏÁÎÓÉÎÆ¼κταση της δικής τους σφαίρας επιρροής, τότε προκαλείται σύγκρουση.

Στρατηγικές χειρισμού των
συγκρούσεων
²ÑÆÊÖÆ¾ÎÂÊÏÊÃÂÒÊÌÏ¾ÓÑ¿ÏÊ×ÆÊÑÊÒuÏÁÅÊÂÑÏÒÕÊκών και ομαδικών συγκρούσεων.
1. Ζημία και για τις δύο πλευρές
Η λογική αυτής της στρατηγικής είναι η επίλυση της σύγκρουσης εις βάρος αμφοτέρων των συγκρουόμενων
ÍÆØÑÐÎ ÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÂØÓ½ÉÌ®ÔÆÍÆØÑ®ÂÑÂμένει ακλόνητη στη θέση της χωρίς να διαπραγματεύεται ή να υποχωρεί σε τίποτα.
Βασικές στρατηγικές χειρισμού αυτής της κατηγορίας
είναι:
Συμβιβασμός: Οι διαφορές των δύο πλευρών διατηρούνται, όμως υποχρεώνονται σε μία μέση συμβιβαστική λύση.
Διαιτησία: Η σύγκρουση επιλύεται μέσω της μεσολάβησης του ηγέτη της ομάδας ή κάποιου τρίτου ατόμου, το
οποίο μεσολαβεί προσπαθώντας να επιλύσει τις διαφοÑ¼ÖeÂ¾ÑÎÏÎÓÂÖÌÂÊÅ¾ÎÏÎÓÂÖkÌÂÊÒÓÂÅÁÏu¼ÑÉ
Κανονισμοί¤¾ÎÂÊÉÔ¼ÒÊÒÉÌÂÊÉÆÇÂÑuÏÈ½ÒØÈÌÆκριμένων και λεπτομερών κανονισμών συμπεριφοράς
για την αυτόματη επίλυση των συγκρούσεων, όποτε αυÓ¼ÖÂÑÏØÒÊ®ÙÏÎÓÂÊ ÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÂØÓ½ÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂ
υπάρχει από την αρχή ξεκάθαρος εσωτερικός κανονισμός
Αποφυγή ÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÌÂÓ®ÓÊÖÏÏ¾ÆÖÏÊÒØÈÌÑÏÁÒÆÊÖ
μπορεί να προβλεφθούν, αυτές αποφεύγονται με το φυσικό διαχωρισμό των πιθανά εμπλεκομένων μερών και την
εξάλειψη ή τη μείωση των λειτουργικών τους σχέσεων.
“Δωροδοκία”: Η σύγκρουση επιλύεται με την αμοιβή ενός
από τα συγκρουόμενα μέρη, ώστε να τροποποιήσει τη
συμπεριφορά του. Η αμοιβή αυτή προσλαμβάνει την έννοια της δωροδοκίας.
2. Κέρδος για τη μία πλευρά και ζημία για την άλλη
¤¾ÎÂÊuÊÂ¼ÌÇÑÂÒÉ¼ÎÓÏÎÏØÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ¿ÏØÉÅÊÂÇÏρά επιλύεται με την επικράτηση της ισχυρότερης πλευÑ®Ö Ø×Î®¼ÓÒÊeÍÁÏÎÓÂÊkÂÎÓÊÂÑÂÔ¼ÒÆÊÖuÆÓÂËÁÑÏÚσταμένου-υφισταμένου. Ο τρόπος αυτός χειρισμού των

NOVΑQUASOL A® Vitamin A, Dexpanthenol

συγκρούσεων δημιουργεί πλεονεκτήματα αλλά και σημαντικά μειονεκτήματα στα άτομα και στις ομάδες.
ÉuÂÎÓÊÌ®ÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂÆ¾ÎÂÊÓÂÌ¾ÎÉÓÑÂÏØÂÎÂÓÁÒσει ο ανταγωνισμός για καταβολή μεγαλύτερης προσπάθειας, καθώς επίσης η ενίσχυση της συνοχής της ομάδας που βρίσκεται σε σύγκρουση.
Παράλληλα όμως διακόπτεται η επικοινωνία, αναπτύσσεται μυστικότητα μεταξύ των συγκρουόμενων πλευρών,
επιχειρούνται μπλόφες και αποπροσανατολισμοί, οι κρίσεις είναι καθαρά υποκειμενικές και η εν γένει συμπεριφορά των αντιμαχόμενων πλευρών επιφέρει πολύ αρνητικές επιπτώσεις στην επιχείρηση και στη συνολική της
αποτελεσματικότητα.
3. Κέρδος και για τις δύο πλευρές
Αυτή είναι και η αποτελεσματικότερη στρατηγική χειρισμού των συγκρούσεων.
Πρόκειται για μια διαδικασία συνεργασίας και διαπραγμάτευσης κατά την οποία επιδιώκεται η εξάλειψη των αιτίων
της σύγκρουσης και η μέγιστη δυνατή ικανοποίηση των
στόχων και των αναγκών των συγκρουόμενων πλευρών.
Η διαδικασία που αναπτύσσεται είναι η ουσιαστική, άμεση, ανοιχτή και ειλικρινής επικοινωνία των δύο πλευρών,
ώστε να γίνει αντιληπτός ο κοινός στόχος και η αλληλεξάρτηση των συγκρουόμενων, να εξαλειφθούν οι παρεξηγήσεις και να εντοπιστούν οι δυνατότητες ταυτόχρονης
ικανοποίησης των στόχων και των αναγκών όλων των
μερών που εμπλέκονται.
¾ÈÏØÑÂÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÌÑ¾ÒÆÕÎÌÂÊÒØÈÌÑÏÁÒÆÕÎÒÓÉÎ
ομάδα αποτελεί κομβικό σημείο εύρυθμης λειτουργίÂÖuÊÂÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ²ÏÔ¼uÂ¿uÕÖÆ¾ÎÂÊÑÊÎÏÉÈ¼ÓÉÖ
προβεί σε σκληρές αποφάσεις, θα πρέπει να κάνει την
αυστηρή κριτική του και ίσως με τη βοήθεια ουδέτερου
παρατηρητή για το κατά πόσο η δημιουργία κρίσης είναι
από δικό του ή δικά του επικοινωνιακά λάθη.
²¼ÍÏÖÉËÆÌ®ÔÂÑÉÒØÙ½ÓÉÒÉÑÊÎÌÍÆ¾ÒÆÊÏÌÁÌÍÏÖÓÕÎ
αποφάσεων είναι η προτιμητέα οδός. Μετά από μία έντοÎÉÌÂÊÌÂÔÏÑÊÒÓÊÌ½ÒØÙ½ÓÉÒÉ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂØ®ÑËÆÊÏ
απαραίτητος χρόνος περισυλλογής στα δεδομένα και στα
λεχθέντα και όχι γρήγορες αποφάσεις με τη «σκόνη ακόuÉÎÂÌ®ÎÆÊÓÏÓÏ¾ÏÔÏÍ¿k

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: NOVAQUASOL A® 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ:¨®ÔÆÈÑÂuu®ÑÊÏÌÑ¼uÂÖÆÑÊ¼×ÆÊ7JUBNJO"*6 %FYQBOUIFOPMNH3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κρέμα εξωτερικής χρήσης 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις: ¤ÍÂÇÑ¼ÖÅÆÑuÂÓÏ®ÔÆÊÆÖ4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Τρόπος χορήγησης: Κρέμα για εξωτερική χρήση Δοσολογία: Μικρή ποσότητα
κρέμας αλείφεται ελαφρά στην πάσχουσα περιοχή δύο φορές την ημέρα ή κατά τις οδηγίες του γιατρού (όχι στα μάτια). 4.3 Αντενδείξεις:¦/07"26"40-"}ÂÎÓÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÒÆ®ÓÏuÂuÆÊÒÓÏÑÊÌ¿ØÆÑÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÖÒÆÌ®ÏÊÏÂ¿ÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÉÖ. 4.4
Ειδικές προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρήση:¤®ÎÌÂÓ®ÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÆuÇÂÎÊÒÓÆ¾ÆÑÆÔÊÒu¿ÖÒØÎÊÒÓ®ÓÂÊÉÅÊÂÌÏ½ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÑ¼ÆÊÎÂÂÏÇÆÁÈÆÓÂÊÉÆÇÂÑuÏÈ½ÓÉÖÌÑ¼uÂÖÆ®ÎÕ½ÈÁÑÕÂ¿ÓÂu®ÓÊÂÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÑÏÇØÍ®ËÆÊÖÌÂÓ®ÓÉ×ÑÉÒÊuÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÂ¿ÓÂÂÊÅÊ® ÓÊÖÒ®ÎÊÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÆuÇ®ÎÊÒÉÖÂÍÍÆÑÈ¾ÂÖÒÓÂ¼ÌÅÏ×ÂÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÑ¼ÆÊÎÂÂÏÇÆÁÈÆÓÂÊ ÓÂ¼ÌÅÏ×ÂÆÑÊ¼×ÏÎÓÂÊÌÂuÇÏÑ®ÌÂÊ
μενθόλη. 4.5. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα ή ουσίες. 4.6. Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρησιμοποίηση του φαρμάκου κατά την εγκυμοσύνη. Χρήση κατά τη γαλουχία: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη χρησιμοποίηση του φαρμάκου κατά το θηλασμό. 4.7. Επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Δεν υπάρχει καμία γνωστή αναφορά για την επίδραση του φαρμάκου στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Δεν έχει αναφερθεί μέχρι σήμερα κανένα περιστατικό ερεθισμού ή αντίδρασης υπερευαισθησίας. 4.9 Υπερδοσολογία-Αντιμετώπιση:¤®ÎÓÏÇ®ÑuÂÌÏÍÉÇÔÆ¾ÌÂÓ®Í®ÔÏÖÂ¿ÓÏÒÓ¿uÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊÉÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÒØuÓÕuÂÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ÆÎØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÈÎÕÒÓ½ÂÎÂÇÏÑ®ØÆÑÅÏÒÏλογίας με το φάρμακο. 5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ: 5.1 Φαρμακοδυναμικές Ιδιότητες: ¦ÌÑ¼uÂ/07"26"40-"}ÒØÎÅØ®ÙÆÊÓÉÎÂÎÓÊÛÆÑÌÆÑÂÓÕÒÊÌ½ÌÂÊÆÊÔÉÍÊÏÍÂÒÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÓÉÖÃÊÓÂu¾ÎÉÖ¢uÆÓÉÎÂÏÅÆÊÈu¼ÎÉÂÎÓÊÌÎÉÒuÐÅÉ ÆÊÔÉÍÊÏÍÂÒÓÊÌ½ÌÂÊÆÏØÍÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÓÉÖÂÎÔÆÎ¿ÍÉÖ¦ÃÊÓÂu¾ÎÉ¢ÅÑÂÆØÎÏÚÌ®ÒÓÊÖØÆÑÌÆÑÂÓÕÒÊÌ¼ÖÌÂÊÅØÒÍÂÒÓÊÌ¼ÖÆÌÅÉÍÐÒÆÊÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÓÏÆÂÎÂÇ¼ÑÆÊÒÓÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÓÏØÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ)EFYQBOUIFOPMÆ¾ÎÂÊÉÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÉÂÍÌÏ¿ÍÉÓÏØ
παντοθενικού οξέος, χρησιμοποιείται σε πολυάριθμες δερματικές παθήσεις διότι προάγει την επιθηλιοποίηση και έχει αξιόλογη αντικνησμώδη δράση. 5.2 Φαρμακοκινητικές Ιδιότητες:¦ÇÂÑuÂÌÏÌÊÎÉÓÊÌ½ÓÉÖ/07"26"40-"}Æ¾ÎÂÊÂÑ¿uÏÊÂuÆ
ÓÉÒØÎ½ÔÉÓÕÎÓÏÊÌ®ÆÇÂÑuÏÙ¿uÆÎÕÎÃÊÓÂuÊÎÏÁ×ÕÎÌÑÆuÐÎ²ÏÆÊÅÊÌ¿ØÅÑ¿ÇÊÍÏ¼ÌÅÏ×ÏÅÊÆÊÒÅÁÆÊÒÓÏÅ¼ÑuÂ ÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊÂ¿ÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂÌÂÊÓÊÖØÏÌÆ¾uÆÎÆÖÒÓÏÊÃ®ÅÆÖÌÂÊ¼ÓÒÊÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÂ×ÁÔÆÑÂÆØÓÊÌ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ¦EFYQBOUIFOPM
ÌÂÓ®ÓÉÎÓÏÊÌ½×Ñ½ÒÉ ÅÊÆÊÒÅÁÆÊÒÓÏÅ¼ÑuÂ¿ÏØØÇ¾ÒÓÂÓÂÊuÆÓÂÃÏÍÊÒu¿ÒÆÂÎÓÏÔÆÎÊÌ¿ÏËÁÏØÂÎÓÊÒÓÏÊ×Æ¾ÒÓÂÑÏÒÔÆÓÊÌ®ÓÏØÒØÎÆÎÙÁuÏØ¢ Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÒÓÏÎÌÁÌÍÏÓÏØ,3&#4¤¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÒÓÉÎÂÎ®ÍÂÒÉÌÂÊÂÎ®ÓØËÉÓÏØÆÊÔÉÍ¾ÏØ¦×Ñ½ÒÉÓÉÖÂÎÔÆÎ¿ÍÉÖÓÏÊÌ®ÆÎÆÑÈÏÏÊÆ¾ÓÏÎÏÍÍÂÍÂÒÊÂÒu¿ÓÕÎÊÎÕÅÏÃÍÂÒÓÐÎÌÂÊ¼ÓÒÊÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏØÌÂÊÓÕÎÆÍÂÒÓÊÌÐÎÏØÆ¾ÎÂÊÆØÆÑÈÆÓÊÌ®ÈÊÂÓÉÎÆÏÁÍÕÒÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÑÏÌÍÊÎÊÌ®ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÈÊÂÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÆÎ
ÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊ6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.1 Κατάλογος των εκδόχων:$FUZMBMDPIPM $FUZMQBMNJUBUF 1SPQZMQBSBCFO .FUIZMQBSBCFO 4PEJVNMBVSZMTVMGBUF (MZDFSJO .FOUIPM $BNQIPS 1VSJGJFE8BUFS6.2 Ασυμβατότητες: Καμία γνωστή. 6.3
Διάρκεια ζωής:u½ÎÆÖ6.4 Ιδιαίτερες συνθήκες κατά τη φύλαξη του προϊόντος:ªØÍ®ÒÒÆÓÂÊÒÆÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾ÂÅÕuÂÓ¾ÏØªÁÒÉÌÂÊÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØÆÑÊ¼ÌÓÉÆØÌ½¼ÕÖØÏÌ¾ÓÑÊÎÉØÅÂÓÏÅÊÂÍØÓ½ÌÑ¼uÂÒÆÒÕÍÉÎ®ÑÊÏÂÒÇÂÍÆ¾ÂÖÂ¿ÂÍÏØu¾ÎÊÏ¨®ÔÆÒÕÍÉÎ®ÑÊÏÆÑÊ¼×ÆÊ  H ½H6.6 Οδηγίες χρήσης/χειρισμού: Δεν είναι απαραίτητες. 6.7 Κάτοχος αδείας κυκλοφορίας:ÊÌÂÊÏÁ×ÏÖ©ÊÎ¼ÑÃÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÆ³ÆÁÔØÎÏÖÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖ©ÊÎ¼ÑÃÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÆ ¨ÉÇÊÒÏÁ
 ¢Ô½ÎÂ²ÉÍ'"97. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ:ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΕΩΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
²ÏÇ®ÑuÂÌÏÂØÓ¿×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊu¿ÎÏuÆÊÂÓÑÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½
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éēĉēėĎďă
ðé÷øéëóéúìûùî
ĊėēĘĕĔēČčĊĘėĂĕ
 Από τον ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΝΑ ¤uÏÑÊÌ¿ÊÆØÔØÎÓ½ÓÉÖ.FEJIFMN

Η διαπραγμάτευση με τις εταιρείες προμηθευτές είναι καθοριστική σήμερα
για την κερδοφορία και τη ρευστότητα του φαρμακείου.
Δεν υπάρχουν πλέον περιθώρια για λάθος χειρισμούς
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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ι αλλαγές που έχουν πραγματοποιηθεί και
αυτές που μέλλουν να γίνουν, σε συνδυασμό
με τα προβλήματα ρευστότητας, αυξάνουν τις
πιέσεις για τη βιωσιμότητα του φαρμακείου. Κάτω από αυτές τις συνθήκες το φαρμακείο βαθμιÂ¾ÂÔÂuÆÓÂÓÏ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÉÖÙ½ÓÉÒÉÖ 
στην ενεργητική προώθηση και άρα στην επιχειρηματιÌ½ÓÏØÒØÈÌÑ¿ÓÉÒÉ¤ËÂØÓÏÁÑÏÌÁÓÆÊÌÂÊη ανάγκη
αλλαγής του τρόπου επικοινωνίας και διαπραγμάτευσης με τις εταιρίες-προμηθευτέςÏØÒØÎÆÑÈ®ÙÆÓÂÊ
Μέχρι στιγμής η διαπραγμάτευση επικεντρώνεται κατά
κύριο λόγο, στην απαίτηση για μεγαλύτερες εκπτώσεις
κατά τη διάρκεια λήψης της παραγγελίας και σε κάποιες
περιπτώσεις για τους ετήσιους στόχους-εκπτώσεις.
¢ØÓ½ÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÆ¾ÎÂÊÂÑÕ×Éu¼ÎÉÍ¼ÏÎ¢ÈÏÑ®ÙÕ
σημαίνει διαπραγματεύομαι σε μία τιμή αγοράς για να
ÅÏu½ÒÕu¾ÂÓÊu½ÐÍÉÒÉÖÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ½ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏντας όμως τα βιώσιμα περιθώρια κέρδους.
½uÆÑÂÅØÒÓØ×ÐÖÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØÌØÑÊÂÑ×ÏÁÎÂ¿ÍÆØράς φαρμακοποιού είναι:
i η περιορισμένη πληροφόρηση για τα στοιχεία της
αγοράς μιας κατηγορίας προϊόντων και του ανταγωνισμού της σε άλλα κανάλια διανομής
i η περιορισμένη πληροφόρηση για τα στρατηγικά πλάνα προώθησης της εταιρείας
i η περιορισμένη ανάλυση στα στατιστικά των δικών
του αγορών και πωλήσεων
i η έλλειψη σχεδιασμού προωθητικών ενεργειών και
i η αδυναμία διαπραγματευτικών δεξιοτήτων.
ÓÏ®ÑÔÑÏÂØÓ¿ÅÆÎÆËÂÎÓÍÏÁuÆÓÏÔ¼uÂÓÉÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊσης των εταιριών-προμηθευτών, αλλά θέτουμε τη
βάση πάνω στην οποία μπορεί το φαρμακείο ν’ αυξήσει τα οφέλη του.
¦ÏÓÊÌ½uÆÓÉÎÏÏ¾ÂÑÏÒÆÈÈ¾ÙÏØuÆÓÏÔ¼uÂÆ¾ÎÂÊ
i Πρώτον ότι η διαπραγμάτευση δεν είναι απλά μία διÂÅÊÌÂÒ¾ÂÂÍÍ®Ì®ÓÊÏÍÁÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ¤¾ÎÂÊu¾Âδιεργασία η οποία περιλαμβάνει μεν διαδικασίες οι οποίες όμως διέπονται από αντιλήψεις και έχει δυναμικό
χαρακτήρα. Πράγμα που σημαίνει ότι μέσα από αυτήν την διεργασία, τα διαπραγματευόμενα μέρη μπορούν να τροποποιήσουν επί το καλύτερο τις αρχικές
τους θέσεις και να μεγιστοποιήσουν τα οφέλη τους
Â¿ÓÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÑ¼ÆÊÆ¾ÒÉÖÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆ¿ÓÊ
όταν μιλάμε για διεργασία είναι κάτι που λιγότερο διδάσκεται κυρίως δημιουργείται. Οι διαδικασίες είναι
κάτι που μπορεί να διδαχθεί.
i Δεύτερον οι ιδιαιτερότητες της διαπραγματευτικής διεργασίας μεταξύ φαρμακείου και προμηθευτή σχεÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÌÏÊÎÕÎÊÌ¿Ö
ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ¿Ö  ØÎÆÐÖÓÏÇÂÑμακείο διεκδικεί οφέλη στη βάση της ικανοποίησης

των πελατών του, αναφορικά με τη φροντίδα στην
υγεία και την ομορφιά. Ως αποτέλεσμα της εκπλήρωσης του ρόλου του προκύπτει το δικό του όφελος
uÂÙ¾uÆÓÏ¿ÇÆÍÏÖÓÕÎÆÓÂÊÑÊÐÎÑÏuÉÔÆØÓÐÎ
¢ØÓ®ÌÂÔÏÑ¾ÙÏØÎÒÆuÆÈ®ÍÏÃÂÔu¿ÓÏÍÂ¾ÒÊÏÓÉÖÅÊαπραγμάτευσης του φαρμακείου με τις εταιρίεςπρομηθευτές του.

9 βασικά
ά σημεία
μ τηςς έννοιας
της δδιαπραγμάτευσης

1
2
3
4
5
6
7
8
9
Οι ανωτέρω αντιλήψεις αποτελούν ουσιαστικά τη ψυχή
της διαπραγματευτικής διεργασίας. Η συμβολή τους
δεν είναι άμεσα ορατή αλλά είναι καθοριστική ως προς
ÓÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ¤¾ÎÂÊÒÂÎÓÏÎÂ¼ÑÂÏØÂÎÂÎ¼ÏØuÆÂÍÍ®
δεν τον βλέπουμε.
Η διεργασία εκτός των άλλων περιλαμβάνει:
i τη διαπραγματευτική θέση του φαρμακείου
i τη διαπραγματευτική θέση του προμηθευτή και
i τις δεξιότητες για τη διαμόρφωση προτάσεων και
ενεργειών με σκοπό τη δημιουργία επιπλέον αξίας
στη φροντίδα του πελάτη, στις πωλήσεις και στην εικόνα του φαρμακείου και της εταιρίας.
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Η διαπραγματευτική ισχύς του
φαρμακείου
Η βασικότερη παράμετρος είναι η δυνατότητα να καθορίζει την επιλογή των πελατών του (διαμόρφωση μεριδίων).
Όσο μεγαλύτερη είναι η βαρύτητα του (η δύναμή του) στη
σχέση προϊόντος-πελάτη, τόσο μπορούν να βελτιωθούν
οι παροχές της εταιρίας προς το φαρμακείο.
¤¾ÎÂÊÒÂÇ¼Ö¿ÓÊÏÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖκατανέμουν τους πόρους προώθησης σε σχέση με το ποιος διαμορφώνει τα μερίδια
αγοράς τους.
Η επικοινωνία των προϊόντων από την εταιρία προς τον
ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½È¾ÎÆÓÂÊu¼ÒÂÌØÑ¾ÕÖÂ¿ÓÑ¾ÂÌÂÎ®ÍÊÂ²Â
μέσα επικοινωνίας (τύπος, τηλεόραση, ραδιόφωνο, διαδίκτυο κλπ), τη σύσταση από την ιατρική κοινότητα και φυσικά από την ίδια την ομάδα του φαρμακείου.
Όταν αυξάνει η βαρύτητα του φαρμακείου στην επιλογή και
σύσταση προς τον πελάτη, τότε γίνεται ελκυστικό και μπορεί να διεκδικήσει πόρους προώθησης από τις εταιρίες.

²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÊÅÂÎÊÌ®Ñ¼ÆÊÎÂπωλεί το προϊόν ως
υπηρεσία ÐÒÓÆÏÆÍ®ÓÉÖÎÂÓÏÂÈÏÑ®ÙÆÊuÆÃ®ÒÉÓÉÎ
πρόταση επίλυσης των αναγκών του, που του έγινε από
το φαρμακείο.
Η δημιουργία ενθουσιασμένων πελατών αυξάνει την πιστότητα προς το φαρμακείο που με τη σειρά του μπορεί
ÎÂÆÉÑÆ®ÙÆÊÓÊÖÆÊÍÏÈ¼ÖÓÏØÖ

ØÈÌÑ¿ÓÉÒÉ
ÂÎ®ÓØËÉ
υπηρεσιών

Ικανοποιημένος
ενθουσιασμένος
πελάτης

¢ÁËÉÒÉÓÙ¾ÑÏØÌÂÊ
ÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖ

¨ÂÔÏÑÊÒt¿Ö
μεριδίων αγοράς
και δημιουργία
ÆÊÍ¼ÏÎÂËÊÐÎ

§Ò×ØÑÏÏ¾ÉÒÉ
διαπραγματευτικής
θέσης

Ιατρική
κοινότητα

Η διαπραγματευτικής ισχύς των εταιριών
¤ÓÂÊÑ¾Â

Φαρμακείο

Πωλήσεις

©©¤

Παράγοντες που επηρεάζουν τη διαμόρφωση
μεριδίωνν αγοράς του φαρμακείου

ÓÏÎÂÎÓ¾ÏÅÂÓÕÎÂÎÕÓ¼ÑÕ ¿ÓÂÎÉÆÊÍÏÈ½ÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÌÂÔÏÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿Ó®ÍÍÂÅÁÏÌÂÎ®ÍÊÂÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ ÅÉÍÂÅ½ÓÂ©©¤ÌÂÊÓÏØÖÈÊÂÓÑÏÁÖ ÏÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖÆÑÊÏÑ¾ÙÏØÎÓÏØÖ¿ÑÏØÖÑÏÐÔÉÒÉÖÑÏÖÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
°ÊÃÂÒÊÌÏ¾ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØÆÉÑÆ®ÙÏØÎÓÏÎÆÑÊÏÑÊÒu¿
των πόρων προς το φαρμακείο

i
i
i
i

¦¼ÎÓÏÎÉÅÊÂÇ½uÊÒÉÒÓÂ©©¤
²ÏÊÒ×ØÑ¿CSBOEOBNFÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖ
Η μοναδικότητα (δεν υπάρχει ανταγωνιστικό)
¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ®ÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ®ÒÉuÆ¾ÂÐÍÉÒÉÖ ÌÂταστήματα καλλυντικών, υγιεινών τροφών και προÒÇ®ÓÕÖTVQFSNBSLFU
i ²ÂuÆÑ¾ÅÊÂÂÈÏÑ®ÖÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾Â
i Μεγάλος αριθμός φαρμακείων

Προϋποθέσεις για τη διαμόρφωση
προτάσεων και ενεργειών προς τις
εταιρίες
ØÎ½ÔÕÖÏÊÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÑÏÖÓÊÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÆÒÓÊ®ÙÏØÎÒÓÏÏÒÏÒÓ¿ÓÉÖ¼ÌÓÕÒÉÖÎÕÑ¾ÙÏØuÆ
¿uÕÖ¿ÓÊÒÓÏÓÂuÆ¾ÏÅÆÎuÂ¾ÎÆÊÏÒÏÒÓ¿ÂÍÍ®ÂË¾Â ØÎÆπώς θα πρέπει να υπολογίσουμε και άλλες παραμέτρους.
Όπως προαναφέραμε η διαπραγματευτική ισχύς αυξάνεται όταν δημιουργούμε επιπλέον αξίες στη συνεργασία.
Η αύξηση των πωλήσεων, ο τρόπος επικοινωνίας και η
ÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖÏØ×Ó¾ÙÏØuÆÒÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Æ¾ναι δημιουργία επιπλέον αξιών.
Οι προτάσεις για τη δημιουργία προωθητικών ενεργειών ανταποκρίνονται και στην αύξηση των πωλήσεων και
στον τρόπο επικοινωνίας και στην εικόνα της εταιρίας.
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¤¾ÎÂÊ ÑÏÇÂÎ¼Ö ¿ÓÊ É ÁÂÑËÉ καταγεγραμμένουκατηγοριοποιημένου πελατολογίου και η ύπαρξη κάρτας πελάτη, οδηγεί τις εταιρίες στο να ανταποκριθούν θετικά στις προτάσεις μας και να τις υποστηρίξουν .

Συνοψίζοοντας

Η καταρχήν αποτίμηση-συνυπολογισμός των παροχών
της εταιρίας προς το φαρμακείο περιλαμβάνει:

ÓÂÓÆt®×ÊÂÐÍÉÒÉÖ×ÂË¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÏÖ×το ποσοστό κέρδους
μείονÓÏÌ¿ÒÓÏÖÓÏØ×ÐÑÏØÅÊ®ÔÆÒÉÖÌÂÊÓÏÌ¿ÒÓÏÖ
ÓÏØ×Ñ¿ÎÏØÅ¼ÒtÆØÒÉÖÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ
Οι βασικές προϋποθέσεις για το φαρμακείο με στόχο τη
δημιουργία και τη βέλτιστη απόδοση των ενεργειών συνεργασίας με τις εταιρείες είναι:

i
i

Η ύπαρξη επιχειρηματικού πλάνου (με ποιες εταιρίες, με τι προϊόντα, τι ενέργειες, σε ποια χρονική στιγμή, με τι στόχους)
Μηχανοργάνωση-reporting (για τη διαμόρφωση των
στόχων των ενεργειών, για τον απολογισμό των στόχων, για τα αποτελέσματα της μικτής κερδοφορίας
των ενεργειών)

Πώς να βελτιώσουμε τις δεξιότητες μας
στις διαπραγματεύσεις
i Πολύ καλή πληροφόρηση για τις πωλήσεις μας σε
σύγκριση με τα μερίδια αγοράς της εταιρίας, με αριθμούς (τι βαρύτητα έχουμε εμείς για την εταιρεία)
i Διαμόρφωση επιχειρηματικού πλάνου (τι θα μπορούσαμε να προσφέρουμε στην εταιρεία)
i ²ÊÂÑ¼×ÏØÎÏÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖÒÓÂ®ÍÍÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÈÊÂτί (τι ατού έχουν αυτοί και τι δεν έχουμε εμείς για
την εταιρεία)
i Η ανεύρεση ευκαιριών απαιτεί ανοιχτό διάλογο και
ανταλλαγή πληροφοριών που ο καθένας μόνος του
ενδεχομένως δεν θα μπορούσε ν’ αντιληφθεί.
i ¤¾ÎÂÊÈÊÂÓÏÅÊÌ¿uÂÖÒØuÇ¼ÑÏÎÎÂÃÑÏÁuÆÓÑ¿ÏØÖ
να ωφεληθεί ο συνεργάτης της εταιρείας
i ¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖÑÏÓ®ÒÆÊÖÊÅ¾ÏØÌ¿ÒÓÏØÖÂÍÍ®uÆÈÂÍÁτερου αποτελέσματος
i Η επιλογή των κατάλληλων εταιριών-συνεργατών
βάση κριτήριων που απορρέουν από τη στρατηγική
και το επιχειρηματικό πλάνο του φαρμακείου.
i Αποστασιοποίηση από προκαταλήψεις του τύπου «οι
ÆÓÂÊÑ¾ÆÖu®ÖÆÌuÆÓÂÍÍÆÁÏÎÓÂÊk°ÊÆÓÂÊÑ¾ÆÖÅÆÎeÆÌuÆÓÂÍÍÆÁÏÎÓÂÊkÂÍÍ®ÅÊÂÑÂÈuÂÓÆÁÏÎÓÂÊÒÕÒÓ®½
λάθος. Αν δεν έχουμε τους όρους να διαπραγματευÔÏÁuÆÒÕÒÓ®Ó¿ÓÆÔÂuÂÖeÆÌuÆÓÂÍÍÆÁÏÎÓÂÊkÌÂÊÔ
ÂÎÂÙÉÓÏÁÎ®ÍÍÏØÖÓÑ¿ÏØÖÌÂÊÆÎÅÆ×Ïu¼ÎÕÖ®ÍÍÂ
κανάλια για να δημιουργούν μερίδια αγοράς. 
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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ĎĆĚĊĄĔĎĖČĆĈēĔġđ
ďĆĎĆēčĊāėĜđ

éôéíîúîùúì
ėČĖĜĖėăĎĖēĔĔēĄĆ
 Από τον ΘΑΝΟ ΧΑΤΖΗΓΑΛΑΝΗ,¢ÎÂÍÉÑÕÓ½ÆÎÊÌ¿ÊÆØÔØÎÓ½ÓÏØÅÊÌÓÁÏØ"%7"/$&1)"3."$*&44"
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Έχουμε αναφερθεί στο παρελθόν πολλές φορές σε πρακτικές που μπορεί
να μας βοηθήσουν στο ν’ αποκτήσουμε είτε καλύτερη ρευστότητα, είτε
μεγαλύτερη κερδοφορία. Η σωστή διαχείριση αποθεμάτων μπορεί να μας
ÃÏÉÔ½ÒÆÊÎÂÆÊÓÁ×ÏØuÆÌÂÊÓÂÅÁÏ¤ÊÍ¼ÏÎ uÆÓÉÒÕÒÓ½ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ
του stock μας, βελτιώνουμε την πιστότητα των πελατών μας, αφού
εξυπηρετούνται άμεσα αποφεύγοντας τις επαναλαμβανόμενες επισκέψεις.

è

πό την πρώτη στιγμή μιλώντας για διαχείριση
αγορών και αποθεμάτων θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε ότι οι πρακτικές που θ’ ακολουθήσουμε θα πρέπει να είναι διαφορετικές στην
περίπτωση των φαρμάκων και διαφορετικές στην περίπτωση των υπόλοιπων προϊόντων. Και αυτό γιατί σε
κάθε περίπτωση οι αιτίες που προκαλούν τα προβλήματα ελλείψεων ή υπερβολικού stock είναι διαφορετικές.
³®Ñ×ÏØÎ¿uÕÖÌ®ÏÊÏÊÃÂÒÊÌÏ¾ÌÂÎ¿ÎÆÖÏØÊÒ×ÁÏØÎ
και στις δύο περιπτώσεις.

Κανόνας

1

Δεν υπάρχει περίπτωση να μιλήσουμε για διαχείριση
αγορών και πωλήσεων
Α. Αν δεν καταχωρούμε στον υπολογιστή όλες τις πωλήσεις μας και
Β. Αν δεν καταχωρούνται τα τιμολόγια αγορών.
Και επειδή κάτι τέτοιο είναι τεράστιος όγκος δουλειάς και
πολλές φορές απαιτεί αποκλειστική απασχόληση ενός
ατόμου προτείνονται τα εξής βήματα:
 ¨®ÎÓÆuÊÂÏÍÊÌ½ÂÏÈÑÂÇ½
 ¤ÌÓØÐÒÓÆÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÂÎ®u®ÑÌÂÌÂÊÂÎ®ÌÕÅÊÌ¿
για μια χρονική περίοδο. Καταγράψτε δίπλα το stock
ανά κωδικό που προέκυψε από την απογραφή. Έτσι
θα διαπιστώσετε εύκολα ποιες είναι οι μάρκες ή οι
κωδικοί στους οποίους έχετε δυσανάλογο stock με
τον αριθμό των πωλήσεών σας.
 ÆÌÊÎ½ÒÓÆÓÉÎÌÂÓÂ×ÐÑÉÒÉÓÕÎÓÊuÏÍÏÈ¾ÕÎu¿ÎÏÈÊÂ
τις μάρκες ή τις κατηγορίες που εντοπίσατε ότι υπάρχει συγκεκριμένο πρόβλημα. Έτσι θα καταφέρετε και
να βελτιώσετε τη διαχείριση των αποθεμάτων στους
τομείς που έχετε άμεσο πρόβλημα και θα μπορέσεÓÆÎÂÆËÏÊÌÆÊÕÔÆ¾ÓÆuÆÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂeÌÂÓÂ×ÐÑÉÒÉÖk
των τιμολογίων.

Κανόνας

2

Δεν μπορούμε να παρακολουθήσουμε τα αποθέματα
και τις αγορές χωρίς τη βοήθεια των συνεργατών
μας.
Η ανάθεση του έλεγχου του stock, όσο και της προετοιμασίας των καθημερινών παραγγελιών στα άτομα που
ÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÏÎÓÂÊÓÊÖÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÆÊ-

βεβλημένη. Η ενεργή εμπλοκή τους οδηγεί σε καλύτεÑÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÌÂÊÓÉÒØuμετοχή τους σε τυχόν προωθητικές ενέργειες (αγορά και
προώθηση συγκεκριμένων κωδικών), μιας και αυτοί είÎÂÊÏØÔÂÓÊÖÆÊÍ¼ÈÏØÎuÂÙ¾ÒÂÖ

Διαχείριση αγορών και αποθεμάτων
φαρμάκων
Οι συχνές ελλείψεις φαρμάκων που είτε οφείλονται σε
ÑÂÈuÂÓÊÌÏÁÖ Æ¾ÓÆÒÓÏØÖÈÎÕÒÓÏÁÖeÓÆ×ÎÊÌÏÁÖkÍ¿ÈÏØÖ 
κάνουν τη διαχείριση των αποθεμάτων των συγκεκριu¼ÎÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÅÁÒÌÏÍÉ¤¾ÎÂÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿
ÇÂÊÎ¿uÆÎÏÍ¼ÏÎÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÅÊκαιολογήσει τα αδικαιολόγητα, θέτοντας τον εαυτό του σε
απολογητικό ρόλο απέναντι στον πελάτη.
Από την άλλη, συχνά πλέον στα φαρμακεία, πέρα από
τις καθιερωμένες ελλείψεις συναντούμε και υπερβάλλον stock σε ορισμένα φάρμακα που από την εμπειρία
ÓÏØÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÈÎÕÑ¾ÙÆÊ¿ÓÊÔÂÂÑÏØÒÊ®ÒÏØÎÒÓÏ
μέλλον έλλειψη.
ÓÂÍÂ¾ÒÊÂÂØÓ½ÖÓÉÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖÏÊÌÊÎ½ÒÆÊÖÏØuÏρούμε να κάνουμε για εξυγίανση του stock είναι συγκεκριμένες.

1

Θα πρέπει να περνάμε στον υπολογιστή τα τιμολόγια αγοράς φαρμάκων. Παράλληλα με αυτό θα πρέπει να
αρχίσουμε να καταγράφουμε στο πρόγραμμα διαχείρισης του φαρμακείου, όρια stock (minιmum-maximum)
βάσει των πωλήσεων ανά κωδικό.
¶ÓÒÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÖÒÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÎÂÃÈ®ÙÆÊÂÑÂÈÈÆÍ¾ÂÃ®ÒÆÊNJONBY ÉÂÑÂÈÈÆÍ¾ÂÏØÔÂÑÏÌÁÓÆÊÔÂ¼×ÆÊ
δύο κριτήρια δημιουργίας:
Â²ÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ù½ÓÉÒÉÂÍÍ®ÌÂÊ
Ã²Â¿ÑÊÂÓÏØTUPDLÏØÔÂ¼×ÏØuÆÃ®ÍÆÊ
©ÆÂØÓ¿ÓÏÎÓÑ¿ÏÅÊÂÒÇÂÍ¾ÙÏØuÆÓÉÎuÉÂÑÂÈÈÆÍ¾Â
κωδικών που ήδη έχουμε σε stock, ενώ ταυτόχρονα το
σύστημα, αντικαθιστώντας τον καθημερινό έλεγχο της
ÒØÑÓÂÑÊ¼ÑÂÖ ÔÂuÂÖÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÒÓÉÍ¾ÒÓÂ¿ÍÂÆÌÆ¾να τα φάρμακα που έχουμε ανάγκη επαναπαραγγελίας.
Ιδιαίτερα θα πρέπει να προσέξουμε να ορίσουμε μεγαλύ-
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ÓÆÑÏÂ¿ÓÉÒØÎÉÔÊÒu¼ÎÉÙ½ÓÉÒÉNJOJNVNÂÑÊÔu¿ÓÆμαχίων για τα φάρμακα που βρίσκονται συχνά σε έλλειψη. Με αυτό τον τρόπο το πρόγραμμα θα μας υπενθυμίÙÆÊÒØ×Î¿ÓÆÑÂÎÂÓÂÂÑÂÈÈ¼ÍÎÏØuÆ

2

Προγραμματίστε τις αγορές σας βάσει των πωλήσεων, ώστε τα προϊόντα με μεγάλο όγκο πωλήσεων
(πχ αναλγητικά) να τα προμηθεύεστε κατευθείαν από
τις Εταιρείες. Με αυτόν τον τρόπο μπορείτε να επιτύχετε και ένα ικανοποιητικό απόθεμα, αφού δεν θα χρειάÙÆÓÂÊÎÂÓÂÂÑÂÈÈ¼ÍÎÆÓÆÍ¾ÈÂÍ¾ÈÂ ÂÍÍ®ÌÂÊÎÂuÆÈÊÒÓÏποιήσετε την κερδοφορία σας.

3

Εκτιμήστε την προέλευση των ελλείψεων αλλά και
τυχόν υπερβολικής ζήτησης ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ ÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÂÑÏØÒÊ®ÙÏÎÓÂÊÆÍÍÆ¾ÄÆÊÖÒÆÇ®ÑuÂÌÂÏØÏÇÆ¾ÍÏÎÓÂÊ
τόσο σε πρόσκαιρες εξαγωγές, όσο και σε αναμονή λόγω
αλλαγής τιμής. Από την άλλη, μια συμφωνία μεταξύ ενός
ιατρικού επισκέπτη και ενός γιατρού, μπορεί να οδηγήσει
ÒÆÑ¿ÒÌÂÊÑÉÂÁËÉÒÉÙ½ÓÉÒÉÖ¨ÂÊÒÓÊÖÅÁÏÆÑÊÓÐσεις θα πρέπει να μην προχωρήσετε σε μεγάλες αγορές
(αύξηση stock), αφού οι λόγοι που οδήγησαν στη μεταÃÏÍ½Ù½ÓÉÒÉÖÊÔÂÎ¿ÎÎÂuÉÎØÇ¾ÒÓÂÎÓÂÊuÆÓ®Â¿Í¾ÈÏ

4

Επικοινωνήστε με τον πελάτη σας που πάσχει από
χρόνια νοσήματα. Όλα τα φαρμακεία έχουν ορισμένους
ÆÍ®ÓÆÖÏÊÏÏ¾ÏÊ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÌ®ÔÆu½ÎÂÌ®ÏÊÂÒØÈÌÆκριμένα φάρμακα, τα οποία μάλιστα είναι και ακριβά.
Καλό είναι ανά τακτά χρονικά διαστήματα να επικοινωÎÆ¾ÓÆuÂÙ¾ÓÏØÖ Ó¿ÒÏÈÊÂÎÂÓÏØÖÑÕÓ½ÒÆÓÆÈÊÂÓÉÎÆË¼ÍÊξη της υγείας τους, όσο και να τους ρωτήσετε αν έχουν
κάποια αλλαγή στη φαρμακευτική τους αγωγή, Με αυτόν
τον τρόπο αποφεύγετε να στοκάρετε ακριβά φάρμακα.

5

Προσέξτε τις συχνές αλλαγές τιμών²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â
χρόνια ανά τρείς μήνες περίπου, έχουμε αλλαγές στις τιμές (ιδιαίτερα μειώσεις). Αποφύγετε λοιπόν να παραγγέλνετε ποσότητες που ξεπερνούν τις πωλήσεις τριών μηνών και μάλιστα θα σας πρότεινα πριν την παραγγελία
να ενημερώνεστε για το πότε εκδόθηκε τελευταία φορά
δελτίο τιμών, ώστε να υπολογίσετε πότε περίπου θα εκδοθεί το νέο.
Ολοκληρώνοντας τις προτάσεις μου για τη διαχείριση
των αποθεμάτων φαρμάκου, θα ήθελα να σας τονίσω ότι
ÆÆÊÅ½ÓÏÇ®ÑuÂÌÏÆ¾ÎÂÊeÌÑØuu¼ÎÏkÒÓÊÖÒØÑÓÂÑÊ¼ÑÆÖ 
πολλές φορές μας ξεγελάει. Ακόμα και ένα κουτί ακριβού φαρμάκου που έχει ξεχαστεί, σημαίνει λεφτά που
eÌ®ÔÏÎÓÂÊk¤ÆÊÅ½Í¼ÏÎÅÆÎ¼×ÏØuÆÂØÓ½ÓÉÎÏÍØÓ¼ÍÆÊÂ ÔÂÒÂÖÒØÎÊÒÓÏÁÒÂÌ®ÔÆu½ÎÂÎÂÑÏÈÑÂuuÂÓ¾ÙÆτε και να εκτελείτε έναν ευρύτερο έλεγχο στη συρταριέρα σας, στα πλαίσια του οποίου βέβαια θα ελέγχετε και
τις ημερομηνίες λήξεως.
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Διαχείριση αγορών και αποθεμάτων στις
υπόλοιπες κατηγορίες προϊόντων
Η σωστή διαχείριση αποθεμάτων του παραφαρμάκου
μπορεί να επιφέρει πολύ σημαντικά οφέλη στην τσέπη
σας!
Οι προτάσεις που ακολουθούν έχουν σκοπό να σας βοηθήσουν τόσο να κατηγοριοποιήσετε το είδος του stock
που διαθέτετε, όσο και να δράσετε ανάλογα.
Α. Κατηγοριοποιώντας το stock ανάλογα με το ρυθμό
που «γυρνάει».
Έτσι έχουμε:
α.²ÏeΕΝΕΡΓΟk4UPDL¤¾ÎÂÊÂØÓ¿ÏØÌ®ÎÆÊÆÑ¾ÏØ
ÓÏÓÏØÓÙ¾ÑÏØuÂÖÌÂÊÂÎÓÊÑÏÒÕÆÁÆÊÓÏ
ÓÏØ¿ÈÌÏØÓÕÎÂÏÔÆu®ÓÕÎÏØÅÊÂÌÊÎÏÁuÆ¤¾ÎÂÊ
ÓÂÈÎÕÒÓ®eÓÂ×ØÌ¾ÎÉÓÂkÑÏÚ¿ÎÓÂ
β.²ÏeΚΟΙΜΩΜΕΝΟk4UPDL¢ÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊÌØÑ¾ÕÖÂ¿
ÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÂÎÂÌØÌÍÐÎÏÎÓÂÊÌ®ÔÆ¼ÕÖu½ÎÆÖ ÌÂÊÒØ×Î®Æ¾ÎÂÊÌÂÊÓÏÊÏÂÌÑÊÃ¿ ÓÏÒØÈÌÆκριμένο stock πολλές φορές η διενέργεια εκπτωτιÌÐÎeCB[BBSk uÏÑÆ¾ÎÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÂÊÒÔÉÓ®ÓÉÑÆØστότητα σας.
γ. Κάπου ανάμεσα στις δύο αυτές κατηγορίες είναι εκείÎÏÊÏÊÌÕÅÊÌÏ¾ÏØÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎÒØ×Î¿ÓÆÑÂÆÍÍÆ¾ψεις, μιας και δεν είναι εύκολο να προγραμματίσεις
τις αγορές τους αφού δεν έχουν σταθερή κίνηση. Αποτελούν μάλιστα το πιο δύσκολο κομμάτι διαχείρισης,
αφού πολλοί φαρμακοποιοί προκειμένου να μη «χάÒÏØÎÓÏÎÆÍ®ÓÉk ÂÎÂÈÌ®ÙÏÎÓÂÊÌÂÊÌÑÂÓÏÁÎuÆÈ®λο αριθμό stock.
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Β. Παραγγελίες – Αφιερώστε χρόνο
Παλαιότερα οι παραγγελίες γίνονταν παράλληλα με
την εξυπηρέτηση του πελάτη. Φυσικό ήταν να μη δίνατε την απαραίτητη προσοχή.

½uÆÑÂ¿uÕÖ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÃÆÍÓÊÒÓÏÏÊ½ÒÆÓÆÓÉÎ
απόδοση των αγορών σας πρέπει να προσέχετε τα
κάτωθι σημεία:

Τα βασικά
β
κριτήρια
ρ ρ
μιας συμφ
φέρουσας παραγγελίας
Ο συνδυασμός έκπτωσης και πίστωσης.

1. Τη συχνότητα των παραγγελιών.
 ¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂu®ÔÆÓÆÎÂÊÒÏÑÑÏÆ¾ÓÆÂÎ®μεσα σε συχνότερες παραγγελίες μικρότερου όγκου
με συνήθως μικρότερη έκπτωση και σε παραγγελίες ανά μεγαλύτερες περιόδους, μεγαλύτερου όγκου,
επιτυγχάνοντας φυσικά μεγαλύτερη έκπτωση.
2. Την απόδοση του κεφαλαίου σας (Return On Investment).
Πρόκειται για έναν πολύ σημαντικό οικονομικό δείκτη που προκύπτει από το γινόμενο του ποσοστού
κέρδους με τον δείκτη κυκλοφορίας του προϊόντος.
Προκειμένου να διατηρούμε υψηλό τον δείκτη αυτό
θα πρέπει:
i Να παραγγέλνετε τα ταχυκίνητα προϊόντα με μεγάλη έκπτωση
 i Να επιτυγχάνετε μεγάλες εκπτώσεις για τους κωδικούς που μένουν για καιρό στο ράφι.
 i Να κρατάτε το δυνατόν λιγότερο stock στα προϊόντα που δεν μπορείτε να επιτύχετε ικανοποιητική έκπτωση ή η έκπτωση δεν διαφοροποιείται
από τον όγκο της παραγγελίας.

Ο χρόνος παράδοσης.

Τυχόν Προσφορές.

Γ. Ενταχθείτε σε κάποιο σχήμα συνεργασίας.
Με αυτόν τον τρόπο θα έχετε πρόσβαση σε μεγαλύτερες εκπτώσεις με λιγότερα τεμάχια, μιας και θα εκμεταλλεύεστε τις κεντρικές αγορές που θα γίνονται.
¤¾ÒÉÖÔÂuÏÑÆ¾ÓÆÎÂ¼×ÆÓÆÆÊÅÊÌ¼ÖÑÏÒÇÏÑ¼Ö ÅÊαφοροποιώντας το φαρμακείο σας έναντι του ανταÈÕÎÊÒuÏÁ²¼ÍÏÖ u¼ÒÕÓÕÎÒÓÂÓÊÒÓÊÌÐÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎ
αγοράς που θα σας προσφέρει ένα τέτοιο σχήμα, θα
μπορείτε να έχετε πλήρη εικόνα για τις τάσεις της
αγοράς και τις εμπορικές πολιτικές των εταιριών,
δίνοντας σας έτσι τη δυνατότητα να κάνετε έναν ετήσιο προγραμματισμό αγορών και να μεγιστοποιήσετε την κερδοφορία σας
Κλείνοντας θα ήθελα να επισημάνω ότι είναι εξίσου κακό
ένα πολύ «γεμάτοkÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆ¼ÎÂÏÍÁeάδειοk
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÓÉÎÑÐÓÉÆÑ¾ÓÕÒÉ×®ÎÏØuÆÒÆÑÆØστότητα και κερδοφορία, ενώ στη δεύτερη περίπτωÒÉ×®ÎÏØuÆÒÆÊÒÓ¿ÓÉÓÂÆÍ®ÓÉÂ½ÔÆÍÂÎÂÓÏ¼×Æτε συνεχώς υπόψη σας αυτό, μιας και λόγω της αυξανόμενης έλλειψης ρευστότητας θα κληθείτε να πάρετε αποφάσεις που μπορεί πρόσκαιρα να σας δώσουν
λύση αλλά μελλοντικά να σας δημιουργήσουν μεγαλύτερα προβλήματα 
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ΠΡΟΦΙΛ
Ο Θάνος Χατζηγαλάνης έχει ολοκληρώσει τις σπουδές του στο Γεωπονικό Πανεπιστήμιο Αθηνών, ενώ
είναι κάτοχος Diploma in Management Studies καθώς και MBA με κατεύθυνση το Marketing από το
Kingston University. Δραστηριοποιείται στο χώρο
του φαρμακείου 14 χρόνια δουλεύοντας σε πολυεθνικές Εταιρείες, ενώ τα τελευταία 10 χρόνια βρίσκεται στην ADVANCE PHARMACIES SA ως Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής.
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éûúöóéúðùóöù
ĈĎĆďĆĐĠėĊĔČĉĎĆĚĊĄĔĎĖČ
ėĜđĆēčĊāėĜđ
 Από τον ΓΙΩΡΓΟ ΖΩΓΡΑΦΑΚΗ,
 1SPKFDU.BOBHFSÓÉÖ LAS Solutions
½uÆÑÂÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¼×ÏØÎÆÈÌÂÓÂÒÓ½ÒÆÊ&31 ÍÏÈÊσμικά προγράμματα διαχείρισης, που βοηθούν στην πληροφόρηση
ÌÂÊÒÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ²ÏÆÑÐÓÉuÂ®ντα είναι αν ο φαρμακοποιός εκμεταλλεύεται πλήρως τις δυνατότητες που του παρέχονται μέσα από αυτά τα συστήματα καθώς επίσης, αν όχι ποιο σημαντικό, κατά πόσο τροφοδοτεί με τα πλήρη δεδομένα και έγκαιρα το ERP του. Μόνο έτσι θα μπορεί στη συνέχεια
ν’ αντλεί από αυτό τα απαραίτητα στοιχεία και να παίρνει τις σωστές αποφάσεις έτσι ώστε να μην ισχύσει αυτό που λένε οι Άγγλοι
dHBSCBHFJO HBSCBHFPVUj
Η εμπειρία μας έχει δείξει οτι ο φαρμακοποιός δεν παρακολουθεί
ούτε εμπιστεύεται το απόθεμα της Αποθήκης του ERP, κάνει παραγγελίες χρησιμοποιώντας τη μέθοδο “μπλοκάκι” και οι διαδικασίες παραλαβών, παραγγελιών ή απογραφής του δημιουργούν πονοκέφαλο!
²ÂÒØÒÓ½uÂÓÂÂØÓ¿uÂÓÉÖÂÏÔ½ÌÆØÒÉÖÌÂÊÂÎ®ÌÓÉÒÉÖ AVUPNBUFE
Storage and Retrieval SZTUFNTf"434 ÇÂÑu®ÌÕÎ ÂØÓÏuÂÓÏÏÊούν την όλη διαδικασία διακίνησης και διαχείρισης του αποθέματος φαρμάκου, λύνοντας όλα τα παραπάνω προβλήματα, παρέχοντας δε πολλά επιπλέον σημαντικά πλεονεκτήματα στην κατεύθυνση
της αποτελεσματικής και οικονομικής διαχείρισης του φαρμακείου.
©ÆÓÉÎÆÈÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÆÎ¿Ö"434ÆÓØ×Â¾ÎÏØuÆÓÂÂÑÂÌ®ÓÕÕÖ
προς τη διαχείριση του αποθέματος:
i
ØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉÓÏØu¼ÈÊÒÓÏØÂÏÔ¼uÂÓÏÖÒÆ¼ÎÂÒÉuÆ¾ÏÂÎÓ¾ÓÕÎ
πολλών αποθηκευτικών χώρων
i
ÕÒÓ½ÂÑÂÍÂÃ½ÓÉÖÂÑÂÈÈÆÍ¾ÂÖ ÂØÓ¿uÂÓÉÌÂÊÏÑÔ½ÆÎÉu¼ρωση της αποθήκης
i Άμεση και σωστή ενημέρωση της εξαγωγής από την αποθήκη
i Γνώση συνολικού αποθέματος ανά πάσα στιγμή και απογραφή με το πάτημα ενός κουμπιού
i Διαθέσιμα ανά πάσα στιγμή ποιοτικά στοιχεία του αποθέματος
που έχουν προκαθοριστεί με κυριότερο την ημερομηνία λήξης
i
ÕÒÓ½ÆÎÉu¼ÑÕÒÉÓÏØ&31uÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ
- την ορθολογική παραγγελία βάση κίνησης των φαρμάκων
- τη μείωση τηρούμενου αποθέματος
- την αυτοματοποίηση της διαδικασίας ελέγχου και αποφυγή λαθών μεταξύ παραγγελίας, τιμολογίου και παραλαβής,
XBZNBUDI
- την εξάλειψη των διαφορών απογραφής
- τη μείωση των επιστροφών
¤ÊÍ¼ÏÎÓÕÎÂÑÂ®ÎÕ ¼ÎÂÓ¼ÓÏÊÏÒÁÒÓÉuÂuÂÖÃÏÉÔ®ÒÓÉÎÏÊκονομικότερη διαχείριση του φαρμακείου καθώς,
i ¤ÊÓÂ×ÁÎÆÊÓÉÎÂÑÂÍÂÃ½ÓÕÎÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎÉÏÏ¾ÂÆÊÍ¼ÏÎ
μπορεί να εκτελείται από μη εξειδικευμένο προσωπικό
i Μειώνει σημαντικά το αναγκαίο χώρο αποθήκευσης
i Δίνει χρόνο στο φαρμακοποιό να ασχοληθεί με την εξυπηρέτηση του πελάτη και να αυξήσει τις πωλήσεις του
i Διευκολύνει τη διαχείριση και επιλογή των προμηθευτών
i Αυτοματοποιεί και παρακολουθεί τα έγγραφα
i Παρέχει αξιόπιστες αναλυτικές αναφορές αποθεμάτων
Για όλους τους παραπάνω λόγους προτρέπουμε τους φαρμακοποιούς να διερευνήσουν τη δυνατότητα εγκατάστασης συστήματος αυτόματης αποθήκευσης και ανάκτησης και θα διαπιστώσουν ότι τα οικονομικά οφέλη πολύ σύντομα αποσβένουν την αρχική επένδυση.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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PDUNHWLQJ
ėĜđ
ĆĎĖčăĖĊĜđ
ĖėēđĚġĔē
Με εξωτικές μυρωδιές,
αρώματα λουλουδιών και
πεύκων, σιντριβάνια με
νερό, αλλά και με ευχάριστη
μουσική…, το σύγχρονο
Φαρμακείο παραδίδεται, όπως
και άλλα σημεία πώλησης, στο
marketing των αισθήσεων για
να δημιουργήσει πιστή πελατεία
και να ενδυναμώσει
τις αγορές.
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ν και δεν υπάρχουν στοιχεία για να διαπιστωθεί η σχέση μεταξύ του όγκου των πωλήσεων
και του μάρκετινγκ των αισθήσεων, αυτό γίνεται όλο και πιο διαδεδομένη μέθοδος ενδυνάμωσης των πωλήσεων σε πολλά καταστήματα τα τελευταία χρόνια. Παλαιοτέρα στα φαρμακεία είχαμε συνηθίσει μυρωδιές καμφοράς και ευκαλύπτου ανάμεικτες με
uØÑÕÅÊ¼ÖÍÏØÒÓÑÂÑÊÒu¼ÎÏØËÁÍÏØ©ÁÑÊÙÆeÇÂÑuÂÌ¾ÍÂkÏØÍ¼uÆÂÍ®
½uÆÑÂ ÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÖÓÏNBSLFUJOHÓÕÎÂÊÒÔ½ÒÆÕÎ ÓÂ
αιθέρια έλαια και τα αρώματα από εξωτικά ξύλα, κυριαρχούν στις μυρωδιές του χώρου ορισμένων φαρμακείων.
Ο στόχος είναι να δημιουργηθεί μια ατμόσφαιρα ευεξίας,
αλλά και ν’ αυξήσουν τον χρόνο παραμονής του πελάτη
στο χώρο, με επακόλουθο την αύξηση των πωλήσεων
όπως και σε άλλα σύγχρονα καταστήματα.

ËÉÒÉÓÏØÑØÔuÏÁÓÕÎÂÈÏÑÐÎ²ÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏÂØÓ¿u®λιστα της αύξησης των αγορών ενισχύεται με τη στρατηγική να έχουν την ίδια εποχή συλλογές που είναι μικρής διάρκειας και που ανανεώνονται συχνά. Έτσι η συστηματική δημιουργία έλλειψη προσφοράς, ενθαρρύνει
την άμεση πώληση, τη λεγόμενη φρενίτιδα αγορών των
καταναλωτών, που σπεύδουν κάθε τόσο για να προλάβουν και να μη χάσουν!
Æ®ÍÍÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÆÓÏ¾uÕÎÆÎÅØu®ÓÕÎ ¿ÕÖÉ
.PSHBO ½ÓÂ"CFSDSPNCJF ÆÊÍ¼ÈÆÓÂÊ¼ÎÓÏÎÉuÏØÒÊÌ½
ÏØÂÌÏÁÈÆÓÂÊÒÓÂDMVCT¢ØÓ¼ÖÏÊÅÁÏÂÍØÒ¾ÅÆÖÔ¼ÍÏØÎ
να προσεγγίσουν μια πελατεία νεαρής ηλικίας που θα
έρθει να διαλέξει ίσως και το ρούχο που θα φορέσει το
®ÃÃÂÓÏÓÏÃÑ®ÅØÌÂÓ®ÓÉÎ¼ËÏÅÏÊÂÓÉÎÆ¾ÓÆØËÉÓÏØ
σκοπού αυτού, η επιλογή των προγραμμάτων μουσικής
μπορεί πολλές φορές να εκπλήσσει!

Μπαίνοντας σε έναν άλλο κόσμο με τη
μουσική
Η χρήση μουσικής στα σημεία πώλησης έχει γίνει ένα
βασικό στοιχείο της ταυτότητας των σύγχρονων καταστημάτων.
Όπως και ο σχεδιασμός ενός λογότυπου ή ο σχεδιασμός
ενός καταστήματος, οι ειδικοί του marketing των αισθήσεων δεν αφήνουν το θέμα στην τύχη του.
¦uÏØÒÊÌ½ÏØÂ¾ÙÆÓÂÊÒÆÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÍÊÂÎÊÌ½ÖÐÍÉÒÉÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂeÏØÍ®ÆÊkÍ¼ÎÆº×Ê®uÆÒÂÃ¼ÃÂÊÂ 
αλλά να δημιουργεί εντυπώσεις για το κατάστημα. Να
ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾uÊÂÂÓu¿ÒÇÂÊÑÂÙÆÒÓ½ÌÂÊÇÊÍÊÌ½¦uÏØÒÊÌ½
υπόκρουση είναι αυτό το κάτι παραπάνω που θα κάνει
τον καταναλωτή να αισθάνεται άνετα μέσα στο κατάστηuÂÂÓÏÎÌ®ÎÆÊÎÂÂÑÂuÆ¾ÎÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÌÂÊÌÂÓ®ÒØνέπεια αυξάνει τις πιθανότητες να αγοράσει κάτι.
Από μελέτες έχουν συμπεράνει ότι σε οποιοδήποτε μέÑÏÖÅÊ¼ÍÆØÒÉÖÏØÅÆÎÂ¾ÙÆÊuÏØÒÊÌ½ ÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÌÊνούνται πιο ταχύρυθμα.
Οι πρώτες νότες μουσικής που ακούστηκαν σε καταστήματα είχαν αρχικά πρόθεση να καλύψουν τον εξωτερικό
θόρυβο, όπως τους διερχόμενους, τα καροτσάκια, τα παιδιά που κλαίνε. Αυτά τα βασικά προγράμματα μουσικής
εξακολουθούν να μεταδίδονται στα εκπτωτικά καταστήματα, αλλά και μερικές φορές σε μεγάλα πολυκαταστήματα.
¤¾ÒÉÖÈÊÂÓÊÖÂÍØÒ¾ÅÆÖÌÂÓÂÒÓÉu®ÓÕÎÉuÏØÒÊÌ½¼×ÆÊÈ¾νει ένα βασικό στοιχείο της ταυτότητας των σημείων της
αλυσίδας, όπως ακριβώς ένα λογότυπο, ένα γραφικό, ή
οι κωδικοί χρωμάτων.
Η μάρκα των ετοίμων ενδυμάτων Zara ήταν πρωτοπόρος
στον τομέα αυτό. Ακολουθούν τα Mango, H&M, Promod,
/BG/BG
²Â;BSBÒ½uÆÑÂÃ®ÙÏØÎUFDIOPuÏØÒÊÌ½ÉÏÏ¾Â¼×ÆÊ
ακριβώς αυτό το στόχο, να δημιουργήσει εικόνα μάρκας.
Παρ’ όλα αυτά η μουσική που επιλέγεται είναι μέτρια σε
ένταση διότι αυτό το ύφος της μουσικής οδηγεί στην αύ-

Υπάρχει ένα
ευχάριστο
περιβάλλον!
Δημιουργώντας μια μουσική ατμόσφαιρα μπορεί να έχει
και μία άλλη σκοπιμότητα. Αυτή του να κάνει τους ανθρώπους να βρεθούν σε έναν άλλο κόσμο! Για να διώξουν
μακριά το άγχος και να τους κάνει να αισθανθούν ευχάριστα και να παραμείνουν στο κατάστημα. Για αυτό και
ορισμένα καταστήματα δημιουργούν ένα τέτοιο σκηνικό
στους χώρους τους, με το ντεκόρ, τη μουσική και τις μυρωδιές, με στόχο ν’ αυξήσουν τις πωλήσεις τους και να
δημιουργήσουν εντυπώσεις, εκπλήσσοντας πραγματιÌ®ÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÖ ÏØÇÓÊ®×ÎÆÊÓÉÅÊ®ÔÆÒÉÈÊÂÄÐÎÊÂ ¿ÓÂÎuÂ¾ÎÏÎÓÂÖÒÓÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂÓÉÖ"CFSDSPNCJF
στο Παρίσι βλέπεις όμορφους νεαρούς και νεαρές να
χορεύουν σε ένα techno ρυθμό με μια διάχυτη μυρωδιά
του αρώματος της μάρκας παντού, ένα εκπληκτικό ντεκόρ χλιδής και ένα εκπληκτικό φωτισμό επικεντρωμένο στα ρούχα, ενώ όλος ο υπόλοιπος χώρος είναι σχεδόν στο μισοσκόταδο.
Αυτή είναι η τάση της εποχής. Να δημιουργήσεις την έκπληξη στον πελάτη!
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013
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Μερικά παραδδείγματα φωνητικών
μηνυμάτων

Mυρίζει όμορφα
στο Φαρμακείο σας!

Το βλέ
πω
Το βλέ !
πω!

Η μουσική στο Φαρμακείο

Οι ήχοι μουσικής, έχουν αξιοποιηθεί πλήρως από διάφοÑÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÈÊÂÎÂÆÎÓØÕÒÊ®ÙÏØÎÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½¦
ακοή είναι μια από τις πέντε αισθήσεις που χρησιμοποιούν
τα καταστήματα για να προσελκύσουν τον καταναλωτή.
Για παράδειγμα σε ένα κατάστημα με φυσικά και οικολογικά προϊόντα, το κελάηδισμα των πουλιών, ένας χείμαρρος που τρέχει, ο ήχος των κυμάτων, είναι ερεθίσματα
που συνάδουν απολύτως με την ταυτότητα του καταστήματος και είναι ορατά μέσω της διακόσμησης, του φωτισμού και των οσμών που διαχέονται.
Αν όλα αυτά τα στοιχεία συμβάλλουν στην ενίσχυση της
εικόνας του καταστήματος, αναμφισβήτητα θα συμβάλλουν και στην αύξηση των πωλήσεων.
Ιδιαίτερα σε καταστήματα υγείας και ομορφιάς, οι ήχοι
ÌÂÊÉ×ÂÍÂÑÕÓÊÌ½uÏØÒÊÌ½ÙÆÎ ÆÎÆÑÈÐÎÓÂÖÒÓÉÒØÎÂÊσθηματική κατάσταση των καταναλωτών, συμβάλλουν
στη μείωση του άγχους και έτσι αυξάνουν την αγοραστική διάθεση και την ευχαρίστηση για να παραμείνουν
στο κατάστημα.
1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΙΟΥΝΙΟΣ 2013

Η μουσική έχει δύο λειτουργίες στο φαρμακείο: εξασφάλιση της εμπιστευτικότητας, που καλύπτει το διάλογο μεταξύ του φαρμακοποιού και του πελάτη και στο να προσφέρει μια πιο ήσυχη αναμονή χωρίς άγχος.
Έτσι η ώρα περνάει ευχάριστα, φαίνεται μικρότερη και
Æ¾ÎÂÊÊÏÊÔÂÎ¿ÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÎÂÌÏÊÓ®ÙÆÊÓÂÑ®ÇÊÂuÆ
τα προϊόντα και τις προβολές περισσότερη ώρα.
Η μουσική που μπορεί ν’ ακουστεί στα φαρμακεία είÎÂÊÌÍÂÒÊÌ½ ÎÏÒÓÂÍÈÊÌ½ ÂÍÍ®ÂÌ¿uÉÌÂÊKB[[¦uÏØÒÊÌ½IPVTF UFDIOPÌÂÊSBQ ÆËÂÊÓ¾ÂÖÓÏØ¼ÎÓÏÎÏØÑØÔuÏÁ
τους, αποκλείονται εντελώς.
Παράλληλα σε εναλλαγή με τη μουσική, η μετάδοση φωνητικών ενημερωτικών και συμβουλευτικών μηνυμάÓÕÎ ÏÍÍÂÍÂÒÊ®ÙÆÊÆ¾ÆÓ®ÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖ ÒÁuÇÕÎÂ
με τη γνώμη των ειδικών) κατά τα επόμενα λεπτά μετά
τη μετάδοση.
Ø×Î®ÏÍØuÏÑÇÊÌ¿ÍÏÊ¿Î ÌÂÔÐÖ×ÑÉÒÊuÏÏÊÐÎÓÂÖ
τη μουσική, τις αισθήσεις και πολλές φορές συνοδευόμενο από ένα video με εικόνες και μηνύματα, το μάρκετινγκ των αισθήσεων στοχεύει πάνω απ’ όλα να δημιουργήσει εντυπώσεις στις μνήμες των καταναλωτών.
¤¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÓÏÎ¾ÒÏØuÆÆÅÐ¿ÓÊ ÆÎÐÓÂÆÑÆÔ¾ÒuÂτα που προκαλούνται από την ακοή και την όραση απευθύνονται στη λογική, τα οσφρητικά ερεθίσματα απευθύνονται απευθείας στη συναισθηματική μνήμη. Καθόλου
παράλογο λοιπόν, τα φαρμακεία, που επιθυμούν να πεÑ®ÒÏØÎÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÖÓÏu½ÎØuÂÓÏØÆØÙÉÎuÂÙ¾
με την υγεία και την ομορφιά και διαθέτουν μια μεγάλη
γκάμα από προϊόντα όπως σαπούνια, αποσμητικά, καλλυντικές κρέμες, αρώματα… κλπ, να χρησιμοποιούν συχνά το μάρκετινγκ των αισθήσεων. 
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ùĘćēĘĐĂĕ
ĈĎĆđĆĊęĆĔğĖĊėĊėēPDUNHWLQJėĜđĆĎĖčăĖĊĜđĖėēĚġĔē
το δικό σας προφίλ αισθήσεων
n Καλλιεργήστε
Για να ξεχωρίσετε, σας συμβουλεύουμε να δημιουργήσετε μια πολύ προσωπική και όχι μια τυποποιημένη ατμό

σφαιρα, χρησιμοποιώντας τις μυρωδιές και τη μουσική.
°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÒØÎ½ÔÕÖÔ¼ÍÆÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØÎÂÓÏØuÏÊ®ÙÆÊ Ô¼ÍÆÊÎÂ¼×ÆÊÓÉÅÊÌ½ÓÏØÂÊÒÔÉÓÊÌ½ ÑÏÒÂÑμοσμένη στη δική του προσωπικότητα, κάτι που κυριαρχεί περισσότερο από ότι σε άλλες επιχειρήσεις.

τη σωστή δοσολογία
o Φροντίστε
Προσοχή όμως μην το παρακάνετε! Ο φαρμακοποιός πρέπει να φροντίσει ακόμη και μέσα από τον χώρο του ν’
αναδείξει τον ρόλο του σαν επαγγελματίας υγείας και να μην εφαρμόσει πρακτικές σε τέτοιο βαθμό, όπως αυÓ¼ÖÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊÂ¿ÓÊÖÂÍØÒ¾ÅÆÖuÆ¼ÓÏÊuÂÆÎÅÁuÂÓÂ ÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÌÂÊÂÑÐuÂÓÂ²Ïu®ÑÌÆÓÊÎÈÌÓÕÎ
ÂÊÒÔ½ÒÆÕÎuÏÑÆ¾ÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊuÊÂÂÓu¿ÒÇÂÊÑÂÏØÂÎÓÊÌÂÓÏÓÑ¾ÙÆÊÓÉÎ¼Îνοια της φροντίδας, της οικειότητας και της εγγύτητας.
Για μυρωδιές λοιπόν μπορείτε να χρησιμοποιήστε στο φαρμακείο αιθέρια έλαια, ορισμένα από τα οποία έχουν
θεραπευτικές ιδιότητες. Για παράδειγμα την περίοδο του χειμώνα με τις γρίπες και τα κρυολογήματα, να χρηÒÊuÏÏÊ½ÒÏØuÆÏÑÊÒu¼ÎÂÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂÏØeÆËØÈÊÂ¾ÎÏØÎkÓÉÎÂÓu¿ÒÇÂÊÑÂ°ÑÊÒu¼ÎÏÊÆÊÅÊÌÏ¾ÅÆÎÅÊÒÓ®ÙÏØÎÎÂ
uÊÍ½ÒÏØÎÈÊÂeÏÒuÕÓÊÌ¿u®ÑÌÆÓÊÎÈÌkÏØÒØÎ¾ÒÓÂÓÂÊÒÓÉ×Ñ½ÒÉÓÉÖuØÑÏØÅÊ®ÖÈÊÂÔÆÑÂÆØÓÊÌ¿ÒÌÏ¿
Ομοίως, η μουσική υπόκρουση τείνει να ενισχύσει την εμπιστευτικότητα των συναλλαγών στο κατάστημα.
Αλλά προσοχή στα μουσικά θέματα που θα επιλέξετε!
Να επικεντρωθείτε επίσης στην εναλλαγή της μουσικής με συγκεκριμένα μηνύματα για πρόληψη, εκστρατείες
ελέγχου κ.α.

τα με την επιχειρηματική σας στρατηγική
p Εναρμονίστε
Όλο το σκηνικό των οσμών, της μουσικής… που θέλετε να δημιουργήσετε, θα πρέπει να είναι σε κάθε περίπτω-



ση σε αρμονία με την όλη εικόνα του φαρμακείου. Έτσι, τα αρωματικά χώρου πάνω από ένα βρώμικο δάπεδο
uÆÍÆÌ¼ÅÆÖÌÂÊÒÌ¿ÎÉÆ¾ÎÂÊuÊÂÆÊÌ¿ÎÂÂÒÁuÃÂÓÉuÆÓÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖÏØÍ¼ÈÆÓÂÊeªÂÑuÂÌÆ¾Ïk°uÏ¾ÕÖ uÊÂ
επιλογή απαλής και ευχάριστης μουσικής δεν θα έχει τόσο μεγάλη επίδραση, αν η δική μας αντιμετώπιση του
πελάτη ή του προσωπικού μας είναι κακοδιάθετη και δεν χαμογελάμε.
²Ïu®ÑÌÆÓÊÎÈÌÓÕÎÂÊÒÔ½ÒÆÕÎÍÏÊ¿ÎÂÂÊÓÆ¾ÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÏÍ¿ÌÍÉÑÉÖÓÉÖÏu®ÅÂÖ¤¾ÒÉÖÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿
όλη η ομάδα να είναι σύμφωνη με την επιλογή των αρωμάτων -να είναι ανεκτή από το προσωπικό- αλλά και για
τη μουσική. Έτσι μόνο το μάρκετινγκ των αισθήσεων θα έρθει να συμπληρώσει και να ενισχύσει όλη την επιχειρηματική σας στρατηγική και την επικοινωνία με τους πελάτες σας.

την προσέγγισή σας
q Διαφοροποιήστε
«Μυρίζει όμορφα εδώ!», «Είναι τόσο ευχάριστα!»



Για να εκπλήσσετε πάντα τους πελάτες σας πρέπει να διαφοροποιήστε.
¦ÆÑÊÏÅÊÌ¿ÓÉÓÂÍÏÊ¿ÎÓÕÎÏÒuÐÎÌÂÊÓÉÖuÏØÒÊÌ½ÖÑ¼ÆÊÎÂÂÍÍ®ÙÆÊÌÂÊÎÂuÉÎÈ¾ÎÆÓÂÊuÏÎ¿ÓÏÎÉ ÈÊÂÎÂËØπνά έτσι τις αισθήσεις.
ÂÑ®ÅÆÊÈuÂuÏÑÆ¾Ì®ÏÊÏÖÌÂÓ®ÓÉÎÆÑ¾ÏÅÏÓÕÎÆÏÑÓÐÎÓÕÎ´ÑÊÒÓÏØÈ¼ÎÎÕÎÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÆÊÓÂÂÊÔ¼ÑÊÂ
έλαια κανέλλας και πορτοκαλιού, ενώ για τη γιορτή της μητέρας και την περίοδο του Πάσχα, αιθέρια έλαια κέδρου και λουλουδιών.

²¼ÍÏÖÑÏÒÏ×½ Æ¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÅÆÎÂÑ¼ÒÏØÎÒÆ¿ÍÏØÖÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖÂØÓ®ÓÂÂÊÒÔÉÓ½ÑÊÂÆÑÆÔ¾ÒuÂÓÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
¶ÎÂÅÆÎÓÂÂÎ¼×ÏÎÓÂÊÒØuÆÑÊÍÂuÃÂÎÏu¼ÎÕÎÌÂÊÓÕÎÂÒÔuÂÓÊÌÐÎ

Πόπη Χαραμή
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úĎĂĒēĉĆēĔēĠĊ
đĆĉĎďĆĎēĐēĈăĖēĘĊ

ĖėČđĊĎĚĊĄĔČĖČ

ėēĘęĆĔĆďĊĄēĘ

 Από τον ΙΑΣΟΝΑ ΚΟΥΣΑΝΤΑΚΗ ÏÈÊÒÓ½fªÏÑÏÓÆ×ÎÊÌ¿

Πείτε μου παρακαλώ
είναι καλή η καντίνα στη Μεγάλη Βρετάνια;
Λογαριασμός
εστιατορίου
Μ. Βρετάνια

ΣΥΝΟΛΟ

ΕΦΟΡΙΑ
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¤ÌÊÓ¿uÆÎÆÖÅÂ®ÎÆÖ l
έξοδα αυτοκινήτου, κινητό τηλέφωνο, έξοδα επαγγελματικών ταξιδιών,...
²ÊuÏÑÏÁuÆÎÂuÆÊÐÒÏØuÆÂ¿ÓÂÂÌÂÔ®ÑÊÒÓÂ¼ÒÏÅÂ
Απαντήσεις.
Οι εκπιπτόμενες δαπάνες από τα ακαθάριστα έσοδα είναι οι εξής:
Μισθοδοσία
¢ÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏÎÓÂÊÆËÏÍÏÌÍ½ÑÏØÏÊuÊÌÓ¼ÖÂÏÅÏ×¼ÖÓÕÎ
υπαλλήλων της επιχείρησης και οι εργοδοτικές εισφοÑ¼Ö°ÊÂÑÂ®ÎÕÅÂ®ÎÆÖÂÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏÎÓÂÊÆÇ¿ÒÏÎ¼×ÏØÎ
πληρωθεί οι ασφαλιστικές εισφορές.
Αμοιβές Τρίτων
ØuÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊÂuÏÊÃ¼ÖÍÏÈÊÒÓÐÎ ÅÊÌÉÈ¿ÑÕÎ ÒØuÃÏÍÂÊÏÈÑ®ÇÕÎ ÑÏÈÑÂuuÂÓÊÒÓÐÎÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÐÎ³Ïλογιστών κλπ.
Ασφάλιστρα
Ασφάλιστρα πυρρός, προστασίας καταστήματος και για την
ασφάλιση των περιουσιακών στοιχείων της επιχείρησης.
Μισθώματα
¤ÎÏ¾ÌÊÂÌÓÊÑ¾ÕÎ ×ÌÂÓÂÒÓÉu®ÓÕÎ ÂÏÔÉÌÐÎ ÆÎÏ¾κια λοιπού εξοπλισμού και λοιπών κινητών πραγμάτων
που χρησιμοποιούνται για τις ανάγκες της επιχείρησης.
Έξοδα αυτοκινήτων
¤ÅÐÅÊÂÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊÅÁÏÆÑÊÓÐÒÆÊÖ
 Επαγγελματικά αυτοκίνητα ΙΧ
¤Ì¾ÓÏØÎόλες οι δαπάνες και ο ΦΠΑ
2) Επιβατικά αυτοκίνητα ΙΧ
¤®ÎÌÂÊÆÇ¿ÒÏÎ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÂÊÈÊÂÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌÏÁÖ
σκοπούς υπάρχει η εξής κλίμακα:
Â ÊÂÂØÓÏÌ¾ÎÉÓÂu¼×ÑÊÌÂÊÌØÃÊÌ®ÂÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÓÂÊ
ÓÏÓÕÎÒØÎÏÍÊÌÐÎÅÂÂÎÐÎ
Ã ÊÂÂØÓÏÌ¾ÎÉÓÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÂÓÕÎÌØÃÊÌÐÎÂÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÓÂÊÓÏÓÕÎÒØÎÏÍÊÌÐÎÅÂÂÎÐÎ
ÓÊÖÅÂ®ÎÆÖÂØÓÏÌÊÎ½ÓÕÎÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊόλες οι δαπάνες που αφορούν το αυτοκίνητο (έξοδα κίνησης, έξοδα
επισκευής, ασφάλιστρα, αποσβέσεις, δόσεις leasing κλπ).
Διαφημιστικές δαπάνες
¶ÎÓØÂ ØÍÊÌ®ÃÊÓÑ¾ÎÂÖ XFCTJUFlÌÂ
Δαπάνες Ύδρευσης, Ηλεκτρισμού, Ταχυδρομικών
Υπηρεσιών
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Δαπάνες τηλεφωνίας
 °ÊÅÂ®ÎÆÖσταθερής τηλεφωνίας εκπίπτονται εξ’ ολοκλήρου.
2) Οι δαπάνες κινητής τηλεφωνίας εκπίπτονται κατά το
½uÊÒØ  ÈÊÂÂÑÊÔu¿ÌÊÎÉÓÐÎ¾ÒÏuÆÓÏÎÂÑÊÔu¿ÓÕÎ
υπαλλήλων και του επιχειρηματία.
ÂÑÂÅÆ¾ÈuÂÓÏÖ×®ÑÊÎ ÌÊÎÉÓ®ÆÇ¿ÒÏÎØ®Ñ×ÏØÎØ®Íληλοι κι ο επιχειρηματίας)
Αποσβέσεις Παγίων
¤Ì¾ÓÏØÎÏÊÂÏÒÃ¼ÒÆÊÖÓÕÎÂÈ¾ÕÎÆÑÊÏØÒÊÂÌÐÎÒÓÏÊχείων (έπιπλα, σκεύη, ηλεκτρονικός εξοπλισμός, λογισμικά προγράμματα κλπ).
®ÈÊÂÂË¾ÂÖ¼ÕÖÆØÑÐÆÌ¾ÓÏØÎÒÓÉÎÑÐÓÉ×Ñ½ÒÉ
Γενικά Έξοδα
Περιλαμβάνονται έξοδα γραφείου (πχ. γραφική ύλη), έξοδα καθαριότητας, έξοδα θέρμανσης, δαπάνες κοινοχρήστων, εκπαιδευτικές δαπάνες φαρμακοποιού και προσωπικού (π.χ εισιτήρια, έξοδα διαμονής, έξοδα εγγραφής κ.α.), δαπάνες για μια έξοδο επιβράβευσης προσωÊÌÏÁ ÇÏÑ¼ÖÓÏ×Ñ¿ÎÏÓÏÏÍÁ 

øĈþô

û ö ÷ û ù û  ö ÷ ë
øûðöþÿö÷ëāûüûÿòĂùö÷ë

Η øĈþô, οικονομική – λογιστική – φοροτεχνική, επί σειρά ετών ασχολείται με τα οικονομικά λογιστικά και φοροτεχνικά των επιχειρήσεων.
Παρέχει υπηρεσίες σε πολλές επιχειρήσεις όλων των νομικών μορφών
(ατομικές, ΟΕ, ΕΕ, ΕΠΕ, ΑΕ), που επεκτείνονται σε ολόκληρο το εύρος των
οικονομικών και εμπορικών δραστηριοτήτων τους.
Eνδεικτικά -Τήρηση βιβλίων απλογραφικών και διπλογραφικών
- Φορολογικές δηλώσεις όλων των κατηγοριών
- Εργατικά, Ασφαλιστικά θέματα
- Φορολογικές ελεγκτικές διαδικασίες
Η επί σειρά ετών δραστηριοποίηση της στο χώρο των φαρμακείων έχει
ως αποτέλεσμα να έχει αποκτηθεί σημαντική εξειδίκευση στον κλάδο.
Στο πελατολόγιό της περιλαμβάνονται αρκετά φαρμακεία στην περιοχή Αττικής.
Επικοινωνία: 210 9327034 - 6974388284 - 210 9846151 - 6976290422
e-mail: kousantakis@gmail.com

