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Πόσο σίγουροι είστε
για τη µέτρηση του σακχάρου
των ασθενών σας;
Τώρα µπορείτε να είστε πολύ!
Ο µετρητής σακχάρου αίµατος On Call Vivid προσφέρει:
100% ακρίβεια
Ευκολία στη χρήση, χωρίς κωδικοποίηση
Αυτόµατη διόρθωση του αιµατοκρίτη
Προειδοποίηση για εµφάνιση κετονών
Προηγµένες λειτουργίες για διαχείριση της νόσου

Η αξιόπιστη λύση για την υγεία σας.

Παπαδιαµαντοπούλου 41 | Ιλίσσια |115 28 | Αθήνα
Tηλ. 210 7488821 | Fax 210 7488827 www.winmedica.gr
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Το παρόν έντυπο είναι πιστοποιημένο κατά FSC®.
Το χαρακτηριστικό αυτό επιβεβαιώνει ότι οι Α’ ύλες χαρτιού
που χρησιμοποιούνται προέρχονται από υπεύθυνες πηγές.
Μάθετε περισσότερα στο www.fsc.org/pc.
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Δεν επιτρέπεται η αναπαραγωγή με οποιονδήποτε τρόπο
τμήματος ή ολόκληρου του έργου χωρίς την προηγούμενη γραπτή άδεια του εκδότη. Το περιοδικό έχει το δικαίωμα της επιλογής και συντόμευσης των άρθρων και
δελτίων τύπου που λαμβάνει. Τα όποιας μορφής υλικά,
φωτογραφίες κ.λπ. δεν επιστρέφονται.
Τα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν αποκλειστικά τις
απόψεις των συγγραφέων τους.
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ιαβάζω, αφουγκράζομαι, επισκέπτομαι φαρμακοποιούς νέους,
με όραμα για το μέλλον του επαγγέλματος.
Είναι αυτοί που έχουν συνειδητοποιήσει σε μεγάλο βαθμό ότι
οφείλουν να προβάλουν στη πελατεία τους, αλλά και γενικά
στην κοινωνία, τον ρόλο και την εικόνα του φαρμακοποιού.
Είναι αυτοί που θέλουν να εμπλουτίσουν και να αναδείξουν
τις γνώσεις τους για να δώσουν προστιθέμενη αξία στο
λειτούργημα του επαγγελματία υγείας.
Είναι αυτοί που αγωνίζονται να πείσουν, ότι ο φαρμακοποιός
είναι ο ειδικός στο φάρμακο, ο ειδικός στη συμβουλή
ομορφιάς, ο ειδικός στη φυτοθεραπεία, στη διατροφή και σε
τόσους άλλους τομείς υγείας που σχετίζονται με τα προϊόντα
που πουλάνε στο φαρμακείο.
Και δεν παραλείπουν να διεκδικούν, αλλά και να προσπαθούν
οι ίδιοι να βελτιώνονται, χωρίς να παραπονούνται ότι φταίνε
μόνο οι άλλοι. Σηκώνουν τα μανίκια και δουλεύουν χωρίς να
περιμένουν μόνο τις νομοθετικές ρυθμίσεις.
Είναι αυτοί που είτε έχουν μικρό ή μεσαίο ή και μεγάλο
φαρμακείο, συνοικιακό ή κεντρικό ή ακριτικό, έχουν θετική
σκέψη, προλαμβάνουν τις εξελίξεις, επενδύουν σε χρόνο και
αν έχουν και σε χρήμα και καθορίζουν αυτοί την πορεία του
φαρμακείου τους.
Τώρα που όλοι θέλουμε να ελπίζουμε σε θετικές εξελίξεις
στην υγεία και στο φάρμακο, οι νέοι είναι αυτοί που θα κάνουν
τη διαφορά στο επάγγελμα γιατί, κατά την πλειονότητα τους
έχουν ανοικτό μυαλό και αισιοδοξία.
Αυτή είναι η πεποίθηση μου και μου την αποδεικνύουν όλοι
αυτοί οι νέοι φαρμακοποιοί που μας εμπιστεύονται, μας
ακολουθούν και μας διαβάζουν!
Πόπη Χαραμή
Φαρμακοποιός
Σύμβουλος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
p.harami@PharmaManage.gr
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Εξαπλώνονται οι εγκαταστάσεις

Rowa στην Ελλάδα
Η CSA και η Rowa
συνεχίζουν τις επιτυχίες τους στην
κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του
ελληνικού φαρμακείου. Το φαρμακείο του κ. Χριστόδουλου Χολογγούνη
στον Άγιο Νικόλαο
Σιθωνίας του νομού
Χαλκιδικής προμηθεύτηκε το νέο ρομπότ Rowa τύπου
Rowa Smart 550.
Η οργάνωση επάνω
σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας είναι η αντίδραση του φαρμακείου στις δυσμενείς οικονομικές και θεσμικές αλλαγές που
βιώνει. Η μείωση του κόστους λειτουργίας, η αποδοτικότερη εκμετάλλευση του εμπορικού χώρου και ο περισσότερος
χρόνος στην χρήσιμη επικοινωνία με τον πελάτη/ασθενή είναι
αυτά ακριβώς τα στοιχεία που προσφέρουν στο φαρμακείο
τα συστήματα αυτοματισμού Rowa, για να το τοποθετήσουν
πολύ ανταγωνιστικά στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
Από την CSA

«Προετοιμασία & φροντίδα για το
καλοκαίρι», από

την Advance

Διαφημιστική καμπάνια που θα ολοκληρωθεί στα μέσα Ιουλίου λαμβάνει χώρα στα φαρμακεία Advance, και εστιάζει
σε θέματα που αφορούν στο αδυνάτισμα, την αντηλιακή προστασία, το ασφαλές μαύρισμα και τη φροντίδα των άκρων, στη
σωστή και αντηλιακή φροντίδα για όλη την οικογένεια, στη
φροντίδα της επιδερμίδας και των μαλλιών μετά την έκθεση
στον ήλιο και στην προστασία από τα τσιμπήματα.
Στόχοι της καμπάνιας, είναι η αύξηση
της επισκεψιμότητας
στα φαρμακεία-μέλη
της Advance, η ενημέρωση των καταναλωτών και η ανάδειξη των φαρμακείων, ως τον κατεξοχήν χώρο λήψης συμβουλής. Ταυτόχρονα, ο καταναλωτής θα μπορεί να κάνει τις
αγορές του επιλέγοντας μέσα από ένα πλήθος προσφορών,
καθώς και να κερδίσει πλούσια δώρα.
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Προσφορά στις ταινίες σακχάρου
On Call Vivid
Η WinMedica προσφέρει τις ταινίες μέτρησης On Call Vivid στον
διαβητικό ασθενή με την ακόλουθη προσφορά: On Call Vivid (ταινίες & μετρητές σακχάρου), που διατίθενται σε συσκευασίες των
50 ταινιών ή σε «πακέτο» προσφοράς 3 συσκευασίες 50 ταινιών
+ 1 συσκευασία δώρο + 1 μετρητής. Η προσφορά θα διαρκέσει
μέχρι εξάντλησης των αποθεμάτων.
Ο μετρητής σακχάρου On Call
Vivid με πιστοποίηση ISO 2013
προσφέρει 100% ακρίβεια αποτελεσμάτων, χωρίς κωδικοποίηση, είναι φιλικός προς το χρήστη
και μεταξύ άλλων διαθέτει προηγμένη τεχνολογία αυτόματης διόρθωσης του
αιματοκρίτη
(αποκλειστικότητα της
ACON), κάθε
μέτρηση διαρκεί μόνο
5 δευτερόλεπτα, χρησιμοποιώντας μόνο μια μικρή σταγόνα 0,8 ml
αίματος, ενώ διαθέτει δείκτες για εμφάνιση υπογλυκαιμίας, υπεργλυκαιμίας, αλλά και κετονών, με την ίδια ταινία.
Από την WinMedica

Ανακαινίσεις φαρμακείων
από την FORMA Pouranis

Σε συνεχή συνεργασία με
τον πελάτη, η εταιρεία αναλαμβάνει την πλήρη μελέτη του έργου, είτε πρόκειται για μερική είτε για ολική ανακαίνιση, από την αρχική ιδέα μέχρι την τελική
παράδοση. Ξεκινώντας από
τον περιβάλλοντα χώρο και
προχωρώντας στο εσωτερικό του φαρμακείου, εστιάζει
στη βέλτιστη διαμόρφωση
του χώρου με κριτήριο την άνεση και την καλύτερη λειτουργική
εκμετάλλευση του, ενώ παράλληλα προσβλέπει στο καλύτερο
δυνατό αισθητικό αποτέλεσμα. Ακολουθώντας τις επιταγές της
εποχής, η FORMA Pouranis προσφέρει ποικιλία επιλογών, από
έπιπλα εξ’ ολοκλήρου δικής της κατασκευής, αναζητώντας τη
χρυσή τομή ανάμεσα στην υψηλή ποιότητα και το χαμηλό κόστος.
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επιχειρηματικά νέα

Προσφορά στα προϊόντα Sideral®
Διάθεση νεών

προϊόντων

από τη Δυναμική Φαρμακαποθήκη
Η Δυναμική Φαρμακαποθήκη A.E. ανακοινώνει την έναρξη της συνεργασία της με την Akeno ΙΚΕ, smart products
& services, αποκλειστικής αντιπροσώπου Ελλάδος και
Κύπρου του Smartsun, που παράγεται στην Σουηδία. Η
Δυναμική είναι υπεύθυνη για την αποκλειστική διάθεση,
διανομή και πώληση του Smartsun πανελλαδικά. Πρόκειται για ένα βραχιόλι, ημερήσιας χρήσης, σχεδιασμένο να προειδοποιεί για την επιπλέον χρήση αντηλιακού
ή ακόμα και την απομάκρυνση από τον ήλιο αν αυτό είναι απαραίτητο, προκειμένου να αποφευχθούν δυσάρεστες συνέπειες και εγκαύματα. Επιπλέον, σε συνέχεια της
συνεργασίας της με την εταιρία Provident Ε.Π.Ε, η Δυναμική άρχισε τη διάθεση και διανομή του νέου φαρμάκου FORZAMED ® OR.SO.D 100MG/ML BOTTLE x 60 ml.

Tα προϊόντα Sideral®χάρη σε μία καινοτόμα τεχνολογία μεταφοράς και απόδοσης του σιδήρου στον οργανισμό εξασφαλίζουν υψηλή αποτελεσματικότητα χωρίς
τις γνωστές ανεπιθύμητες ενέργειες των σκευασμάτων σιδήρου.
Τα προϊόντα Sideral κυκλοφορούν σε δύο μορφές:
Sideral® Forte (σιδήρος
28mg & βιταμίνη C 70mg),
κατάλληλο για κάθε περίπτωση ανεπάρκειας σιδήρου
Sideral ® Folico (Σίδηρος 21mg, φυλλικό οξύ
400mcg & βιταμίνες C,
D, B6 & B12), κατάλληλο για την κάλυψη των
αυξημένων αναγκών
σε σίδηρο και φυλλικό.
Το πακέτο προσφοράς
περιλαμβάνει 3 κουτιά
Sideral® Folico + 2 κουτιά Sideral® Forte + 1 κουτί Sideral® Forte δώρο.
Από την WinMedica

Ειδικές προσφορές
από το Vismed®

Το Vismed είναι ένα λιπαντικό οφθαλμών χωρίς συντηρητικά, που αναπτύχθηκε ειδικά για την αντιμετώπιση της ξηροφθαλμίας. Χάρη στην υπότονη και πατενταρισμένη σύνθεση
του παρέχει κλινικά αποδεδειγμένα, μεγάλης διάρκειας ανακούφιση και προστασία από την ξηροφθαλμία. Η σύνθεση του
από μη-αλλεργιογόνο, υψηλής καθαρότητας υαλουρονικό νάτριο, συνδυαζόμενη με τα απαραίτητα ιόντα είναι προσεκτικά εξισορροπημένη ώστε να εμφανίζει ιδιότητες παρόμοιες
με τα φυσικά δάκρυα.
Φέτος το καλοκαίρι το Vismed θα παρέχει στο κοινό ειδικές
προσφορές για επιλεγμένα φαρμακεία: Με την αγορά 2 τεμαχίων Vismed, δώρο μια τσάντα θαλάσσης σε 2 σχέδια και με
την αγορά 1 Vismed Multi 10ml, έκπτωση 60% στο δεύτερο.
Από την Angelini Pharma Hellas
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Market Your Pharmacy από την
ITeQ AE
Η εταιρεία ITEQ εξελίσσει τις υπηρεσίες της και παρουσιάζει το πρόγραμμα marketing για το
φαρμακείο, «market your pharmacy». Είναι ένα προσιτό πρόγραμμα διαφημιστικού υλικού που αναπτύσσεται ειδικά για τα φαρμακεία από επαγγελματίες του marketing στον τομέα της υγείας
και ανανεώνεται κάθε μήνα. Ο φαρμακοποιός αποκτά πρόσβαση σε ηλεκτρονικά άρθρα, έντυπες διαφημίσεις, διαφημίσεις σε
banner, καρτολίνες, έντυπα σακούλας, γραφικά και κείμενα για το
Facebook, βίντεο και όλα αυτά με θέματα που σχετίζονται με τους
πελάτες του φαρμακείου. Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.marketyourpharmacy.gr

ΤΑ ΜΑΤΙΑ ΣΑΣ ΕΧΟΥΝ ΠΟΛΛΟΥΣ
ΕΧΘΡΟΥΣ! ΠΡΟΣΤΑΤΕΨΤΕ ΤΑ

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΑ

Το τέλοσ τησ ξηρότητασ των µατιών

www.pitsilidis.gr

• Οι οφθαλµικέσ σταγόνεσ Vismed χάρη στη µοναδική,
υπότονη και πατενταρισµένη σύνθεσή τουσ
παρέχουν κλινικά αποδεδειγµένα µεγάλησ διάρκειασ
ανακούφιση και προστασία από τη ξηρότητα των
µατιών, τόσο ωσ προσ την ένταση όσο και προσ τη
συχνότητα των συµπτωµάτων ξηροφθαλµίασ.

• Η σύνθεση του µε υαλουρονικό νάτριο, είναι
προσεκτικά εξισορροπηµένη, µη-αλλεργιογόνοσ,
χωρίσ συντηρητικά και µε pH παρόµοιο µε των
δακρύων ώστε να εµφανίζει ιδιότητεσ παρόµοιεσ
µε τα φυσικά δάκρυα.

Ιδανική αποτελεσµατικότητα και άνεση
0,18% υαλουρονικό νάτριο

250 χρήσεισ

Ακόµα µεγαλύτερησ διάρκειασ ανακούφιση
0,30% υαλουρονικό νάτριο

Αποτελεσµατικότητα πολλαπλών δόσεων
0,18% υαλουρονικό νάτριο

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

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Ηλιοπροστασία για τη
λιπαρή ή την ακνεϊκή
επιδερμίδα

Η Τecnoskin® δημιούργησε το εξειδικευμένο
αντηλιακό προϊόν Sun Protect Fluid 50+ για τη
λιπαρή ή ακνεϊκή επιδερμίδα, που προσφέρει
υψηλή προστασία από την UVB & UVA ακτινοβολία, ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει στην ταχύτερη επιδιόρθωση των βλαβών
του DNA από τις
ελεύθερες ρίζες.
Παράλληλα, με
το συστατικό Acnacidol BG μειώνει αποτελεσματικά τη λιπαρότητα της επιδερμίδας και ελέγχει την εμφάνιση της ακμής.
Προσφέρει βαθιά ενυδάτωση και έχει λεπτόρρευστη υφή gelcream, που δεν αφήνει ίχνος λιπαρότητας ή λευκά ίχνη στο δέρμα. Ενδείκνυται για λιπαρές επιδερμίδες και ακνεϊκό ή με τάση ακμής δέρμα.
Από την Αrriani Pharmaceuticals

Helioderm για αντηλιακή

πολυπροστασία της ευαίσθητης
επιδερμίδας
Το 2015, η CΑSTALIA κυκλοφορεί στην
αντηλιακή της σειρά Helioderm, 3 νέα
προϊόντα με εξαιρετικά λεπτόρρευστη
υφή: μία αντηλιακή κρέμα για το πρόσωπο, την Fluide Legère SPF20, που
προσφέρει ιδανική προστασία για τη λιπαρή/μικτή επιδερμίδα και δύο αντηλιακά γαλακτώματα για το σώμα, το Lait
Fluide SPF50+ και το Lait Fluide S.P.
SPF50+ χωρίς άρωμα.
Επιπλέον, η CASTALIA προτείνει εξαιρετικά ελκυστικές κι
ανταγωνιστικές προσφορές με +50% δωρεάν προϊόν για
τα αντηλιακά προϊόντα προσώπου και ειδικές τιμές για
τα αντηλιακά προϊόντα σώματος 200ml.
Από την Lavipharm
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προϊόντα ομορφιάς

Αντηλιακή προστασία

με APIVITA SUNCARE

Τα αντηλιακά APIVITA SUNCARE εξασφαλίζουν άριστη προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία με φωτοσταθερό
συνδυασμό φυσικών και οργανικών φίλτρων, ενώ παράλληλα ο δείκτης SPF παραμένει σταθερός σε όλη τη διάρκεια
ζωής του προϊόντος. Προσφέρουν έως και διπλάσια προστασία από τη φωτογήρανση, την κύρια αιτία της πρόωρης γήρανσης της επιδερμίδας με την αποκλειστική πατέντα* (Βραβείο Καινοτομίας 2013) του ειδικά επεξεργασμένου εκχυλίσματος πρόπολης, αλλά και εντατική ενυδάτωση της επιδερμίδας, χάρη στο δραστικό εκχύλισμα της θαλάσσιας λεβάντας.
Έχουν ανθεκτικότητα στο νερό και υφές που απλώνονται εύκολα και δεν κολλάνε. Περιέχουν 14 φυτικά εκχυλίσματα και
οι φυσικές τους συνθέσεις αγγίζουν το 77%-100%.
H σειρά για το πρόσωπο περιλαμβάνει 6 προϊόντα με δείκτες
προστασίας SPF 50+, SPF 50 και SPF 30.
Από την APIVITA

BIODERMA

Photoderm BRUME
INVISIBLE SPF50+
Ξηρό λάδι για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά, το
Photoderm BRUME INVISIBLE SPF50+ προστατεύει ακόμη και το ευαίσθητο έως δυσανεκτικό στον ήλιο δέρμα.
Χάρη στην αποκλειστική καινοτομία CELLULAR
BIOPROTECTION® προστατεύει το DNA των κυττάρων, ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς
άμυνας του δέρματος και προλαμβάνει τη φωτογήρανση, προσφέροντας έτσι καλύτερη εσωτερική προστασία κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο. Είναι εμπλουτισμένο με βιταμίνη Ε για ενισχυμένη αντιοξειδωτική δράση και πρόληψη της
φωτογήρανσης. Με υποαλλεργική σύνθεση, χωρίς αλκοόλ,
προσφέρει άριστη ανεκτικότητα και δεν ξηραίνει το δέρμα.
Η ελαφριά, μη λιπαρή υφή του δίνει ένα ματ αποτέλεσμα. Με
διακριτικό άρωμα.
Από την Pharmathen

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Aντηλιακή προστασία

novalou
Η Rontis Hellas έχοντας ενεργή παρουσία
στο χώρο της καταναλωτικής υγείας, διαθέτει στην ελληνική αγορά τα αντηλιακά προϊόντα novalou, ειδικά σχεδιασμένα ώστε
να προσφέρουν ολοκληρωμένη αντηλιακή
προστασία και βαθιά
ενυδάτωση σε βρέφη,
παιδιά και ενήλικες. Η αντηλιακή σειρά novalou
περιλαμβάνει δύο παιδικά αντηλιακά υψηλής
(novalou baby sun care cream SPF 30) και πολύ
υψηλής αντηλιακής προστασίας (novalou family
sun care milk SPF50+) και διατίθεται αποκλειστικά στα φαρμακεία.
Από την Rontis Hellas
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προϊόντα ομορφιάς

Αντηλιακή
προστασία με Solène
Η σύνθεση της σειράς Solène έχει αναπτυχθεί πάνω στη βάση ενός φυτικού συμπλέγματος 4 καροτενοειδών φυτικών εκχυλισμάτων (καρότο, τομάτα, cranberry και
λάδι buriti), το οποίο παρέχει προηγμένη
φωτοσταθερή προστασία, βοηθά στην προστασία των κυττάρων της επιδερμίδας από
το οξειδωτικό στρες, μειώνει την πιθανότητα ερεθισμών που προκαλούνται από την
έκθεση στην UV ακτινοβολία, βοηθά στη
διατήρηση των φυσικών επιπέδων υγρασίας της επιδερμίδας.
Ειδικά η κρέμα Ultra Satin Matifying Suncare face cream SPF30 50ml
διαθέτει εξελιγμένο σύστημα προστασίας (UVB+LONG UVA+IR) για ευρεία
προστασία από τη UV ακτινοβολία και προστασία από την υπέρυθρη ακτινοβολία (IR), που ευθύνεται για την επιτάχυνση της διαδικασίας της φωτογήρανσης, καθώς και τεχνολογία (dry-active), που χαρίζει ματ αποτέλεσμα διαρκείας στην επιδερμίδα.
Από την Sarantis
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Τα προϊόντα SiderAL® χρησιµοποιούν µία καινοτόµα,
πατενταρισµένη τεχνολογία για τη µεταφορά και απόδοση
του σιδήρου στον οργανισµό χάρη στην οποία προσφέρουν
µοναδικά οφέλη

ΜΟΝΑ

ΜΕΤΑFeΡΕΙ ... ΕΞΥΠΝΑ
Φ Ο Ρ Α Σ ΣΙ

ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ SIDERAL® ΠΡΟΣΦΕΡΟΥΝ
Υψηλή βιοδιαθεσιµότητα ώστε µε µικρότερη λήψη
σιδήρου να επιτυγχάνεται σηµαντική και γρήγορη αύξηση
των επιπέδων αιµοσφαιρίνης και φερριτίνης, συγκρίσιµη
ακόµα και µε του ενέσιµου σιδήρου1-4
Εξαιρετική ανεκτικότητα χωρίς τις συνήθεις ενοχλητικές
ανεπιθύµητες ενέργειες1-4
Χορήγηση µια φορά την ηµέρα, οποιαδήποτε
ώρα της ηµέρας και ανεξάρτητα από τη λήψη τροφής

ΔΕΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΝΕΤΑΙ

ΜΕΤΑFeΡΕΙ ... ΕΞΥΠΝΑ

Λιποσωµική Τεχνολογία
Σίδηρος & Βιταµίνη C

Σίδηρος, Φυλλικό οξύ,
βιταµίνη C, D, B6 & B12.

Δεν περιέχoυν γλουτένη και λακτόζη
www.onlime.gr.

SiderAL® adv 5/2015

Λιποσωµική Τεχνολογία
Προτεινόµενη Λ.Τ. 20€

ΜΕΤΑFeΡΕΙ ... ΕΞΥΠΝΑ

Τα συµπληρώµατα διατροφής δεν πρέπει να θεωρούνται υποκατάστατα της σωστής ισορροπηµένης διατροφής και του υγιεινού τρόπου ζωής.

Aριθ. γνωστοποίησης ΕΟΦ. Sideral Forte: 86296/1-10-2014, Sideral Folico: 86295/1-10-2014

1. 1er Curso Mediterraneo Multidisciplinal en anemia ferropenica, 8 de Junio de 2013, Milan. 2. 2o Curso Mediterraneo Multidisciplinal en anemia ferropenica, 5 de Abril de 2014, Barcelona. 3. Mafodda A et al, Randomized Phase II Trial of supplementation
with oral liposomal iron versus intravenous iron in patients with chemotherapy-related anemia without iron deficiency treated with Darbepoetin alfa, I supplementi di TUMORI, a Journal of Experimental and Clinical Oncology, 2014;15(1):S82. 4. Indriolo A.
et al, P530 Comparison between liposomial iron and ferrous sulfate in patients with iron deficiency anemia and inflammatory bowel disease. A pilot controlled study, Poster presentations: Clinical, Therapy & observation (2014)

Υπεύθυνος για την κυκλοφορία του προϊόντος στην Ελλάδα WIN MEDICA ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.
Παπαδιαµαντοπούλου 41, 11528 Αθήνα, Ελλάδα, Τηλ.: 210 7488821, Φαξ: 210 7488827
Διεύθυνση αλληλογραφίας: Οιδίποδος 1-3 & Παράδροµος Αττικής Οδού 33-35,
15238 Χαλάνδρι, Tηλ. 2107488821, Fax 2107488827, www.winmedica.gr
Προϊόν έρευνας
Italy

LEAFLET

www.anemia-sideral.gr

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

προϊόντα ομορφιάς

Αντηλιακή προστασία

με υαλουρονικό οξύ
Τα προϊόντα της σειράς FROΪKA HYALURONIC SILKTOUCH
SUNSCREEN παρέχουν
αντηλιακή προστασία ευρέος φάσματος UVA & UVB
με ταυτόχρονο αντιρυτιδικό
αποτέλεσμα, αφού οι ρυτίδες, οι ατέλειες και τα σημάδια ακμής γίνονται λιγότερο ορατά.
Έχουν σχεδιαστεί με τη νέα
τεχνολογία των ελαστομερών 3ης γενιάς σε συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ,
η οποία παρέχει νέες υφές
χωρίς λιπαρότητα και μεταξένιο ματ αποτέλεσμα
στο δέρμα. Σε δεύτερο στάδιο λόγω της ευεργετικής δράσης της
Indanone και των υπολοίπων αντιοξειδωτικών μορίων, παρέχουν
πολυδύναμη προστασία εσωτερικά του δέρματος.
Ενδείκνυνται για την καθημερινή ενυδάτωση, τη φροντίδα και την
εξυγίανση του δέρματος.
Στην σειρά κυκλοφορούν: Ηyaluronic silk touch spf 50+, Ηyaluronic
silk touch spf 50+ tinted, Ηyaluronic silk touch spf 50+ antispot,
Ηyaluronic silk touch spf 30.
Από την Froimed

CLERIA Renewal Dry Oil
Το CLERIA Renewal Dry Oil είναι ένα ξηρό έλαιο
για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά, πλούσιο σε ενυδατικά και αντιγηραντικά συστατικά. Συνδυάζει
τη δύναμη της πολύτιμης μαστίχας, λάδι καμέλιας και Ω3-Ω6 λιπαρά οξέα που θρέφουν και ενυδατώνουν την επιδερμίδα, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν ορατή ανανέωση και λάμψη στο πρόσωπο και στα μαλλιά. Χάρη στο συμπυκνωμένο
έλαιο μαστίχας, η πυκνότητα και η ελαστικότητα
της επιδερμίδας αυξάνονται κατά 23% μέσα σε 28
μόλις ημέρες. Επιπλέον, ενισχύει την παραγωγή
της πρωτεΐνης klotho –την πρωτεΐνη της νεότητας- επιβραδύνοντας σημαντικά τα σημάδια της
γήρανσης. Δερματολογικά ελεγμένο, με υπέροχο
άρωμα και ελαφριά υφή που απορροφάται αμέσως χωρίς να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας. Χωρίς αλλεργιογόνα και parabens.
Από την Pharmasept

14

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Νέα DD Crème Prodigieuse
από τη Nuxe
Η Daily Defense Crème Prodigieuse, είναι μια ενυδατική κρέμα πολλαπλής προστασίας
με χρώμα και SPF30, για ενυδατωμένη, όμορφη, λαμπερή και ομοιόμορφη επιδερμίδα σε λίγα μόνο
λεπτά. Προστατεύει
από το οξειδωτικό στρες, τη ρύπανση και την
ηλιακή ακτινοβολία, χάρη στο
Daily Defense
complex με πολυφαινόλες από
μπλε αμάραντο
και βιταμίνη Ε
με αντιοξειδωτική δράση, εκχύλισμα
Καριτέ με δράση κατά της ρύπανσης και
αντηλιακά φίλτρα.
Διατίθεται σε τρεις αποχρώσεις: ανοιχτή-μεσαία-σκούρα.
Από την Pharmathen

Bio-Oil για ουλές και ραγάδες
Με 204 βραβεία στην κατηγορία περιποίησης δέρματος και στην κορυφή των
πωλήσεων σε 17 χώρες, το
Bio-Oil είναι ένα ειδικό προϊόν περιποίησης της επιδερμίδας, που συνιστάται για τη
βελτίωση της όψης των ουλών, των ραγάδων και της
ανομοιόμορφης χροιάς του
δέρματος. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί για
την περιποίηση και τη βαθιά ενυδάτωση της ώριμης
και αφυδατωμένης επιδερμίδας. Περιέχει το συστατικό PurCellin OilΤΜ που καθιστά πιο ελαφριά την υφή
της σύνθεσης του προϊόντος με αποτέλεσμα να απορροφάται άμεσα, ενώ παράλληλα εξασφαλίζεται και η
άμεση διείσδυση των συστατικών του στην επιδερμίδα: βιταμίνες Α και Ε, και φυσικά έλαια από καλέντουλα, λεβάντα, δενδρολίβανο και χαμομήλι.
Από την SARANTIS

kainotomia

Crème Prodigieuse®
Νέα DD cream

Κρέμα πολλαπλής προστασίας για τέλεια επιδερμίδα!
Τα εργαστήρια της NUXE δημιουργoύν με τη δύναμη του μπλε αμάραντου ένα
μοναδικό προϊόν, σύμμαχο της επιδερμίδας για τη ζωή στην πόλη. Ενυδατώνει,
προστατεύει από το οξειδωτικό stress και την ηλιακή ακτινοβολία (spf 30) ενώ
χαρίζει ομοιόμορφη και λαμπερή επιδερμίδα. Με ελαφριά υφή και το θρυλικό
άρωμα του Huile Prodigieuse, θα τη λατρέψετε!

3 Αποχρώσεις

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

προϊόντα υγείας

Νέο σύστημα διαχείρισης του Διαβήτη

Strong Bones για υγιή οστά

FreeStyle Precision Neo™

Το Strong Bones αποτελεί τη φυσική προσέγγιση για
την οστεοπόρωση και την επούλωση τραυματισμένων
οστών. Βοηθά στην οικοδόμηση και στη διατήρηση
ισχυρότερων οστών και περιέχει τη σωστή μορφή του
ασβεστίου για τη μέγιστη απορρόφηση, καθώς και μια
ποικιλία θρεπτικών συστατικών που χρησιμοποιούνται από τον οργανισμό
ως πρώτες ύλες για την
ενίσχυση και την οικοδόμηση των οστών.
Η προτεινόμενη
χρήση είναι δύο
κάψουλες 1 έως
3 φορές την ημέρα κατά τη διάρκεια του γεύματος
με διαφορά δύο
ωρών από άλλα
φάρμακα. Παρασκευάζεται σύμφωνα με τους αυστηρούς ΚΚΠ (Κανόνες Καλής Παρασκευής) στον Καναδά,
από την New Roots Herbal inc.
Από την Adelco

Το σύστημα διαχείρισης του
διαβήτη FreeStyle Precision
Νeo έχει μοντέρνο σχεδιασμό
είναι λεπτό, ελαφρύ με οθόνη
υψηλής ευκρίνειας και μενού
με εικονίδια για εύκολη πλοήγηση. Απευθύνεται σε άτομα
που ακολουθούν θεραπεία με
ινσουλίνη, προσφέροντας καθοδήγηση ώστε να αναλάβουν
πιο ενεργό ρόλο στη διαχείριση
του διαβήτη.
Τα κύρια χαρακτηριστικά του
FreeStyle Precision Νeo περιλαμβάνουν :
• Αξιόπιστη μέτρηση γλυκόζης και κετόνης στο αίμα που
πληροί τις αυστηρότερες απαιτήσεις ορθότητας του αναθεωρημένου Διεθνούς Προτύπου
ISO15197/2013.
• Ενδείξεις γλυκαιμικής απορρύθμισης που ειδοποιούν τους ασθενείς όταν αντιμετωπίζουν είτε μεμονωμένες, είτε επαναλαμβανόμενες υπογλυκαιμίες ή υπεργλυκαιμίες
Από την Abbott Diabetes Care

Μετρητής ηλιακής ακτινοβολίας
Smartsun
Ο μετρητής ηλιακής ακτινοβολίας Smartsun προειδοποιεί για την υπέρμετρη έκθεση στις ηλιακές ακτίνες UVA και UVB, μετρώντας την ποσότητα της ηλιακής ακτινοβολίας, που δέχεται το δέρμα, κατά τη διάρκεια της ημέρας. Αλλάζοντας χρώμα προειδοποιεί για επιπλέον εφαρμογή αντηλιακού ή απομάκρυνση από τον
ήλιο. Είναι ιδιαίτερα χρήσιμο για όσους έχουν ευαίσθητη ή πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Λειτουργεί
παντού. Το χρώμα αλλάζει πιο γρήγορα, ανάλογα
με τις συνθήκες ηλιοφάνειας. Επίσης, είναι αδιάβροχο, κατάλληλο για χρήση σε θάλασσα και πισίνα. Το Smartsun σε καμία περίπτωση δεν αντικαθιστά την προστασία από αντηλιακό! Κατασκευάζεται και πιστοποιείται στην Σουηδία.
Από την ΑKENO
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Σύστημα παρακολούθησης γλυκόζης και κετόνης αίματος

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

προϊόντα υγείας

MASTER AID SPORT

από την Health Plus

Θερμαντική κρέμα Μaster aid sport
Η θερμαντική αυτή κρέμα μπορεί να χρησιμοποιηθεί και πριν από τις αθλητικές δραστηριότητες. Ενδείκνυται για μυϊκούς πόνους και πόνους αρθρώσεων και για χρήση σε έντονο κρύο ή δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, κρύο
αέρα, κ.λπ.). Περιέχει τις ακόλουθες δραστικές ουσίες: Σαλικυλικό Μεθύλιο για
αρθρίτιδα, οσφυαλγία, διαστρέμματα και μώλωπες, με αναλγητική δράση, Αιθύλιο Νικοτινικό με θερμαντική δράση και καμφορά με θερμαντική - αναλγητική δράση.
Περικάρπιο Μaster aid sport
To περικάρπιο αυτό προλαμβάνει τους τραυματισμούς κατά τη διάρκεια των
σπορ ή των καθημερινών δραστηριοτήτων. Παράλληλα υποστηρίζει την άρθρωση του καρπού σε περίπτωση οξέος και χρόνιου πόνου, ενώ η ενίσχυση
καλύπτει μέρος του χεριού, εξασφαλίζοντας μεγαλύτερη ακινησία. Συσσωρεύει θερμότητα και είναι πλήρως ρυθμιζόμενο για να διασφαλιστεί το κατάλληλο επίπεδο συμπίεσης. Ένα μέγεθος ταιριάζει σε όλους και έχει εύκολη εφαρμογή. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί
και στον δεξί και στον αριστερό καρπό. Σύνθεση: Neopren 70%, Nylon 20%, Polyester 10%.
Ζώνη μέσης Master Aid Sport
Εξασφαλίζει σταθερή συμπίεση και υποστήριξη. Συνιστάται και για όσους ασχολούνται με τα
σπορ, όταν απαιτείται στήριξη λόγω πόνου στην οσφυϊκή περιοχή. Είναι κατάλληλη επίσης για
καθημερινή χρήση, από όσους υποφέρουν από παρασπονδυλικές συσπάσεις, πόνο χαμηλά
στην πλάτη/μέση και μικρότερης σημασίας τραυματισμούς στην οσφυϊκή μοίρα. Συσσωρεύει θερμότητα και είναι πλήρως ρυθμιζόμενη. Κυκλοφορεί σε ένα μέγεθος. Σύνθεση: Neopren
70%, Nylon 20%, Polyester 10%.

Οδοντόκρεμα
Duraphat®5000 με υψηλή

συγκέντρωση φθορίου

Η καθημερινή χρήση οδοντόκρεμας υψηλής συγκέντρωσης φθορίου, όπως η Duraphat® 5000 της ColgatePalmolive οδηγεί στην αναχαίτιση 51% περισσότερων
τερηδονικών βλαβών ρίζας απ’ ό,τι οι απλές φθοριούχες
οδοντόκρεμες (p<0.00001), σύμφωνα με πρόσφατη συστηματική ανασκόπηση του Πανεπιστημίου του Aachen στη
Γερμανία. Η οδοντόκρεμα με 5000 ppm φθορίου είχε τη
μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα σε σύγκριση με άλλους
παράγοντες (περιλαμβανομένων απλών οδοντοκρεμών
με 1100-1450 ppm φθορίου1), που εξετάστηκαν στη συστηματική ανασκόπηση.
Από την Colgate-Palmolive
1. Οδοντόκρεμα που περιέχει 5000 ppm φθορίου κυκλοφορεί στην Ευρώπη με άδεια φαρμάκου, ενώ οδοντόκρεμες
με 1100-1450 ppm φθορίου κυκλοφορούν με άδεια καλλυντικού, στις περισσότερες περιπτώσεις, και λιγότερο συχνά
ως ιατροτεχνολογικά ή φαρμακευτικά προϊόντα.
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Οφθαλμικές σταγόνες Systane

Hydration
Οι λιπαντικές οφθαλμικές σταγόνες με υαλουρονικό Systane
Hydration είναι ένα νέο, τεχνολογικά προηγμένο προϊόν, αποτέλεσμα πολυετούς έρευνας της Alcon.
Είναι ειδικά σχεδιασμένο για ευαίσθητα μάτια και κλινικά αποδεδειγμένο ότι παρέχει άμεση και παρατεταμένη ανακούφιση από τα σημεία
και συμπτώματα της ξηροφθαλμίας (καύσο, ερεθισμό, τσούξιμο). Τα
συστατικά που περιέχει σε συνδυασμό με το υαλουρονικό δημιουργούν
μια ελαστική προστατευτική μεμβράνη πάνω από τις προβληματικές περιοχές, παρέχοντας προστασία στην οφθαλμική επιφάνεια, προηγμένη ενυδάτωση και ανακούφιση που διαρκεί.
Το Systane Ultra μπορεί να ενσταλάζεται όσες φορές χρειάζεται κατά τη διάρκεια της ημέρας, ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με φακούς επαφής.
Από την Alcon

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

CranBiotix

κατά των
ουρολοιμώξεων
Το CranBiotix της Quest συνδυάζει την ευεργετική δράση του
Cranberry με τα προβιοτικά (φιλικά βακτήρια). Το Cranberry περιέχει προανθοκυανιδίνες, φυτικές ουσίες που σύμφωνα με μελέτες αποτρέπουν την προσκόλληση παθογόνων μικροοργανισμών στο ουροποιητικό και μειώνουν με αυτόν τον τρόπο τον κίνδυνο ουρολοίμωξης. Tα προβιοτικά μπορούν να συμβάλλουν στην
ισορροπία των βακτηριακών πληθυσμών στο έντερο και την αποφυγή της εμφάνισης κάποιου

προϊόντα υγείας

ellaOne®
για επείγουσα αντισύλληψη
Το ellaOne® είναι πλέον διαθέσιμο από τον Ιανουάριο του 2015 απευθείας
από τα φαρμακεία, χωρίς συνταγή ιατρού. Αποτελεί ένα αποτελεσματικό σκεύασμα επείγουσας
αντισύλληψης για τις πρώτες 24 ώρες μετά από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις, γιατί έχει αποδειχτεί
ότι δρα όταν ο κίνδυνος εγκυμοσύνης είναι μεγαλύτερος, δηλαδή
ακριβώς πριν την ωορρηξία. Με
δραστική ουσία την ulipristal acetate
– ένα συνθετικό ρυθμιστή υποδοχέων προγεστερόνης - αναστέλλει ή καθυστερεί την ωορρηξία, έτσι ώστε να μην απελευθερωθεί το ωάριο. Η συσκευασία
περιέχει ένα δισκίο ulipristal acetate 30 mg για λήψη από το στόμα, με ή χωρίς τροφή σε οποιαδήποτε φάση του κύκλου. Το ellaOne® πρέπει να λαμβάνεται όσο νωρίτερα γίνεται, μετά από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή
την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου.
Από την Αrriani Pharmaceuticals

Neuro Age NRG για υψηλότερα επίπεδα
ενέργειας

παθογόνου μικροοργανισμού
στο έντερο και τη μεταφορά του
στο ουροποιητικό. Το CranBiotix
περιέχει 240mg τυποποιημένου
εκχυλίσματος Cranberry και 2
δισεκατομμύρια φιλικά βακτήρια (L.acidophilus, L.casei & L.
rhamnosus) ανά κάψουλα. Είναι κατάλληλο για χορτοφάγους
και vegans. Δεν περιέχει λακτόζη, αλάτι ή γλουτένη.
Από την Douni Health Products
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Το Neuro Age NRG, όπως όλα
τα προϊόντα της σειράς Neuro
Age περιέχει έναν αποτελεσματικό συνδυασμό βασικών συστατικών εγκεκριμένων από την
EFSA (Σίδηρο, Παντοθενικό Οξύ
και Καφεΐνη), και κλινικά ελεγμένων (Ουριδίνη, Κυτιδίνη, (L)Γλουταμίνη). Επιπλέον, το Neuro
Age NRG είναι εμπλουτισμένο
με (L)-Θειανίνη. Αυτός ο συνδυασμός συστατικών συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής εγρήγορσης και
στη βελτίωση της συγκέντρωσης, βοηθώντας όλο και περισσότερους ανθρώπους
να διατηρήσουν υψηλά επίπεδα αποδοτικότητας, φέρνοντας αποτελεσματικά εις
πέρας όλες τις καθημερινές δραστηριότητες. Απευθύνεται σε άτομα άνω των 18
ετών. Η σειρά Neuro Age –Neuro Age, Neuro Age SLEEP, Neuro Age NRG -διατίθεται αποκλειστικά στα φαρμακεία.
Από το τμήμα Consumer Health Care της ELPEN
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είναι μία σειρά συμπληρωμάτων διατροφής που υποστηρίζει την γνωστική
λειτουργία, την πνευματική εγρήγορση και τη διευκόλυνση του ύπνου.

● Σίδηρος1:
▶ Συμβάλλει στη φυσιολογική γνωστική
λειτουργία.

● Παντοθενικό Οξύ1:
▶ Συμβάλλει στη φυσιολογική διανοητική
απόδοση.

● Ουριδίνη2, Κυτιδίνη2, (L)-Γλουταμίνη2

● Έχει ειδικά σχεδιαστεί για να
συμβάλει στη διευκόλυνση του
ύπνου και στη μείωση του χρόνου
μετάβασης στον ύπνο. Επιπλέον
βοηθά στη διατήρηση της
λειτουργίας του εγκεφάλου και
της μνήμης.

● Σίδηρος1, Παντοθενικό Οξύ1,
Ουριδίνη2, Κυτιδίνη2, (L)-Γλουταμίνη2

● Σίδηρος1, Παντοθενικό Οξύ1,
Ουριδίνη2, Κυτιδίνη2, (L)-Γλουταμίνη2

+ Καφεΐνη :

+ Μελατονίνη :

1

▶ Συμβάλλει στην ενίσχυση της εγρήγορσης
και στη βελτίωση της συγκέντρωσης.

+ (L)-Θειανίνη:

▶ Συμβάλλει στη βελτίωση της γνωστικής
λειτουργίας.

1

▶ Συμβάλλει στη μείωση του χρόνου
μετάβασης στον ύπνο.

+ Βαλεριάνα:

▶ Συμβάλλει στη διευκόλυνση του ύπνου.

2. Κλινικά Ελεγμένο Συστατικό

ι αποκλ

τικά

Κρατά τη μνήμη σε εγρήγορση.

Αποκλειστικός Διανομέας για την Ελλάδα:
ELPEN Α.Ε. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Τμήμα Consumer Health Care
Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 211 1865 347,
Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1
www.elpen.gr, farmakeia@elpen.gr

α

στ

Συμπληρώματα Διατροφής με σίδηρο και παντοθενικό οξύ. Διαβάστε τις “Οδηγίες Χρήσης” για τη συνιστώμενη δοσολογία.
Μην υπερβαίνετε τη συνιστώμενη ημερήσια δόση. Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την ισορροπημένη διατροφή και τον
υγιεινό τρόπο ζωής. Φυλάσσεται μακριά από τα παιδιά.
Αριθμοί Γνωστοποίησης ΕΟΦ: NeuroAge 70674 / 4-10-2012, NeuroAge NRG 96836/7-11-2014, NeuroAge Sleep 96837/7-11-2014

ντα

εισ

1. Εγκεκριμένο Συστατικό

● Έχει ειδικά σχεδιαστεί για να
συμβάλει στην ενίσχυση της
εγρήγορσης όταν χρειαστεί.
Επιπλέον βοηθά στη διατήρηση
της λειτουργίας του εγκεφάλου,
της συγκέντρωσης και της μνήμης.

ία

● Βοηθά στη διατήρηση της
λειτουργίας του εγκεφάλου
και την ενίσχυση της μνήμης.
Περιέχει έναν αποτελεσματικό
συνδυασμό βασικών συστατικών
που έχει αποδειχθεί ότι βοηθά
στην υποστήριξη ενός υγιούς
εγκεφάλου.

Διατίθ
ε

To

Φ α ρ μα κε
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Ωτικό Εκνέφωμα Vaxol

Το VAXOL, ωτικό εκνέφωμα, είναι ένα νέο προϊόν
που βοηθά στην απομάκρυνση της κυψελίδας. Περιέχει 100% λάδι ελιάς και ενδείκνυται για την απομάκρυνση βυσμάτων ωτικού κεριού, σε ξηρά ώτα,
σε περιπτώσεις υπερβολικής παράγωγης κυψελίδας,
σε συμπιεσμένη κυψελίδα που δημιουργείται από τη
χρήση βοηθημάτων ακοής ή ωτοασπίδων, καθώς και
για όσους πάσχουν από τη «νόσο των κολυμβητών».
Το λάδι ελιάς περιέχει πολυφαινολες και βιταμίνες A,
D, E, K, συστατικά που μειώνουν την φλεγμονή του
ακουστικού καναλιού, ασκώντας αντιβακτηριδιακή
και αντιμυκητιασική δράση.
Κυκλοφορεί σε συσκευασία αποστειρωμένου, σφραγισμένου περιέκτη 200 δόσεων που φέρει κωνικό
ακροφύσιο.
Κατάλληλο για χρήση σε μωρά, παιδιά και ενήλικες.
Από την FARMASYN

προϊόντα υγείας

Tasectan κατά της διάρροιας
Το Τasectan (gelatin tannate) σταματά γρήγορα τη διάρροια και επαναφέρει τη φυσιολογική λειτουργία του εντέρου. Σχεδιάστηκε ειδικά για την αποτελεσματική και ασφαλή αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της διάρροιας, που
προκαλείται από διάφορες αιτίες (π.χ. ίωση, γαστρεντερίτιδα, τροφική δηλητηρίαση), χωρίς φάρμακα. Τέτοια ενοχλητικά συμπτώματα είναι o πόνος στην κοιλιά και οι συχνές
κενώσεις. Αποκαθιστά τη φυσιολογική λειτουργία των τοιχωμάτων του εντέρου, οι κενώσεις επιστρέφουν σε κανονική συχνότητα και η σύστασή τους επανέρχεται από υδαρής σε σχηματισμένη. Δρα τοπικά στον εντερικό σωλήνα,
που φλεγμαίνει, χωρίς να εισέρχεται στη συστηματική κυκλοφορία και επιτυγχάνει αυτά τα ευεργετικά αποτελέσματα, χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες*. Είναι διαθέσιμο σε κάψουλες για χρήση από ενήλικες και σε φακελλίσκους για
παιδιατρική χρήση.
*Εκτός από σπάνιες περιπτώσεις αλλεργικών αντιδράσεων
σε κάποιο από τα συστατικά του σκευάσματος.
Από την Galenica

Kαθαρισμός φακών επαφής με

OPTI-FREE®PureMoist®
Tο υγρό καθαρισμού φακών επαφής OPTI-FREE ®
PureMoist® είναι σχεδιασμένο για να κρατάει τους φακούς επαφής ενυδατωμένους για 16 ώρες αφού διαθέτει
το σύστημα HydraGlyde® Moisture Matrix. Παράλληλα, το
διπλό σύστημα απολύμανσης με POLYQUAD® και
ALDOX®, διασφαλίζει εξαιρετική δράση ενάντια
στα βακτήρια, τους μύκητες και τις κύστες της
Ακανθαμοιβάδας.
Διατίθεται σε συσκευασία 300ml, καθώς και σε
πρακτική συσκευασία ταξιδίου 90ml.
Από την Gerolymatos International
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προϊόντα υγείας

Προβιοτικά από την
Solgar

Libramed για τον έλεγχο του
βάρους

Η Solgar διαθέτει μία πλήρη σειρά προβιοτικών
σκευασμάτων τα οποία είναι 100% απαλλαγμένα από
γαλακτοκομικά προϊόντα και λακτόζη, μη αλλεργιογόνα, με βελτιωμένο περίβλημα για ακόμα μεγαλύτερη προστασία των προβιοτικών στο στομάχι και
κατάλληλα για Vegans. Στη σειρά αυτή διατίθενται
δύο σκευάσματα, το Advanced Acidophilus Plus
(500 εκ. μικροοργανισμοί/κάψουλα) και το προϊόν

Το Libramed της εταιρείας Aboca, χάρη στο σύμπλεγμα Policaptil Gel
Retard®, το οποίο έχει
κατοχυρωθεί με δίπλωμα ευρεσιτεχνίας, δρα ελέγχοντας
τις μεταγευματικές
γλυκαιμικές εξάρσεις, περιορίζοντας τη
συσσώρευση λίπους
και το αίσθημα
της πείνας.
Σε συνδυασμό με ισορροπημένη διατροφή
και τακτική φυσική δραστηριότητα διευκολύνει τη μείωση του
βάρους και της κοιλιακής περιφέρειας.
Ενδείκνυται και για παιδιά ηλικίας 8 ετών και άνω. Δεν περιέχει γλουτένη. Είναι ένα ιατροτεχνολογικό προϊόν με σήμανση CE 0373.
Από την KABONATURA

Advanced Multi-Billion Dophilus (5 δις μικροοργανισμοί/κάψουλα). Αποτελούν απαραίτητο σύμμαχο του οργανισμού μας στις περιόδους που γίνεται
λήψη αντιβιοτικών, αντισυλληπτικών ή κορτικοειδών, συμβάλλοντας στην αποκατάσταση της εντερικής χλωρίδας και στην ανακούφιση από τα συμπτώματα του ευερέθιστου εντέρου.

Από την ΙSOPLUS
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Inofert Combi για το σύνδρομο
των Πολυκυστικών Ωοθηκών

Το Inofert Combi της ITF Hellas, που περιέχει τον κατάλληλο συνδυασμό μυο-ινοσιτόλης (ΜΙ) και D-chiro-ινοσιτόλης (DCI) σε αναλογία 40:1, συστήνεται για την αντιμετώπιση του Συνδρόμου των Πολυκυστικών Ωοθηκών σε υπέρβαρες και παχύσαρκες γυναίκες.
Η φυσιολογική αναλογία 40:1 της MI:DCI στο πλάσμα και η αναλογία
MI:DCI στους ιστούς διαταράσσεται από την αντίσταση στην ινσουλίνη και το προϊόν αυτό συμβάλλει στην αποκατάσταση της φυσιολογικής αναλογίας στους ιστούς σε αυτές τις γυναίκες. Κυκλοφορεί
σε συσκευασία με 20 κάψουλες.
Από την ITF Hellas
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προϊόντα υγείας

Συμπληρώματα διατροφής

Βελόνες Glucoject

Heilusan
H MEDICO, σε συνεργασία με την Bad Heilbrunner Hellas παρουσιάζει τη νέα σειρά βιταμινών και συμπληρωμάτων διατροφής Heilusan,
που τρέφουν και ενισχύουν τον οργανισμό. Στην σειρά κυκλοφορούν βιταμίνες
σε αναβράζοντα δισκία
(Μαγνήσιο, Ασβέστιο, Βιταμίνη C, Πολυβιταμίνες), βιταμίνες σε
καραμέλες (Μαγνήσιο & Βιταμίνη C, Ψευδάργυρος & Βιταμίνη C, Ιπποφαές με μέλι & Βιταμίνη C) και συμπληρώματα διατροφής (Ωμέγα 3 λιπαρά οξέα, Αγκινάρα, Κολοκυθόσπορος & Cranberry, Σκόρδο & Ιξός & Κράταιγος, Βαλεριάνα & Λυκίσκος).
Από την Medico & την Bad Heilbrunner Hellas

Pen

needles
Τώρα, η θεραπεία με ινσουλίνη γίνεται ανώδυνα, αποτελεσματικά και με
ασφάλεια, χάρη στις νέες
βελόνες Glucoject Pen
Needles. Η τριπλή λοξοτόμηση εξασφαλίζει άνετη χρήση, η τεχνολογία λεπτού τοιχώματος τη βέλτιστη ροή της ινσουλίνης
και η ιδιαίτερα αιχμηρή
βελόνα με ειδική λίπανση διασφαλίζει πραγματικά ανώδυνο τρύπημα. Η
μικρότερη διάμετρος της
βελόνας κάνει τις ενέσεις
ινσουλίνης πιο αποτελεσματικές, βελτιώνοντας την ποιότητα
ζωής των θεραπευόμενων ατόμων με ινσουλίνη.
Από την MENARINI Diagnostics

Νέα προϊόντα από τη σειρά Naturactive
Η Pierre Fabre Farmaka ως συνέχεια ανάπτυξης της σειράς συμπληρωμάτων διατροφής Naturactive, κυκλοφορεί στην ελληνική αγορά τα προϊόντα Seriane που
περιέχουν α-καζοζεπίνη (συμβάλλει στη μείωση του άγχους), βιταμίνη Β6 και μαγνήσιο (για την καλή λειτουργία του νευρικού συστήματος και τη διατήρηση φυσιολογικών ψυχολογικών λειτουργιών) και ψευδάργυρο (συμμετέχει στη διατήρηση των γνωστικών λειτουργιών).
Ειδικότερα:
Seriane day - 30 σκληρές κάψουλες
Συμβάλλει στη μεγαλύτερη αντοχή
στο περιστασιακό stress της καθημερινότητας.
Seriane night - 30 σκληρές κάψουλες
Διευκολύνει τον ύπνο και επίσης συμβάλλει στη βελτίωση της ποιότητάς
του.
Seriane chrono - 6 δισκία διασπειρόμενα στο στόμα
Πριν από ένα σημαντικό γεγονός - δεν
εμφανίζει κίνδυνο εξάρτησης ή υπνηλίας.
Από την Pierre Fabre Farmaka
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μέλος του φαρμακευτικού ομίλου the MENARINI Group [έδρα Φλωρεντία, Ιταλία]

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

προϊόντα υγείας

DAKTARIN® για τους μύκητες των ποδιών
H σειρά προϊόντων DAKTARIN® θεραπεύει τους μύκητες των ποδιών και εμποδίζει την επανεμφάνισή
τους, χάρη στο δραστικό συστατικό Μικοναζόλη, που
νεκρώνει τα κύτταρα των μυκήτων. Έχει ευρύ φάσμα
δράσης ενάντια
σε δερματόφυτα και ζυμομύκητες, που προσβάλλουν το ανθρώπινο σώμα.
Πρόκειται για
μια ολοκληρωμένη σειρά προϊόντων για ταχύτερα αποτελέσματα και περιλαμβάνει κρέμα, πούδρα, βάμμα και κρέμα με κορτιζόνη.
Από την Johnson & Johnson

NeoBianacid

για την οξύτητα και παλινδρόμηση

To NeoBianacid για την Οξύτητα και Παλινδρόμηση της Aboca
περιέχει Poliprotect, ένα συνεργικό μοριακό σύμπλεγμα πολυσακχαριδίων, μεταλλικών στοιχείων και φλαβονοειδών με
βλεννο-προσομοιάζουσα προστατευτική δράση, το οποίο δημιουργεί πάνω στους βλεννογόνους μια επίστρωση με δράση ασπίδας. Το NeoBianacid ενδείκνυται για την αντιμετώπιση προβλημάτων που συνδέονται με την οξύτητα, όπως είναι
η καούρα, ο πόνος, η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση και η
γαστρίτιδα, αλλά και για την αντιμετώπιση συμπτωμάτων που
σχετίζονται με τη δυσπεψία (καούρα, βαρυστομαχιά και μετεωρισμός). Το NeoBianacid μπορεί να λειτουργήσει και προληπτικά σε καταστάσεις που είναι πιθανό να προκαλέσουν ερεθισμό του βλεννογόνου.
Από την Kabonatura
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Ανακούφιση από την

καούρα και τη δυσπεψία με το

Reduflux™
Η φαρμακευτική εταιρεία OmegaPharma ανακοίνωσε τη
διάθεση στην ελληνική αγορά του OTC προϊόντος Reduflux™ από τη σειρά Benegast, το οποίο αποτελεί ένα πιστοποιημένο ιατροτεχνολογικό προϊόν που παρέχει άμεση
δράση και ανακούφιση από την καούρα και τη δυσπεψία,
που διαρκεί έως και 4 ώρες. Το 100% φυσικό ενεργό συστατικό Phycodol™ που περιέχει, αποτελείται από υψηλής ποιότητας αλγινικό εκχύλισμα φαιοφυκών και αλληλεπιδρά με τα γαστρικά υγρά του στομάχου, σχηματίζοντας έναν ανώτερο προστατευτικό φραγμό, ο οποίος καταστέλλει άμεσα την παλινδρόμηση των οξέων και παράλληλα εμποδίζει τον
πόνο και τη δυσφορία.
Είναι κατάλληλο για
ενήλικες, για παιδιά
ηλικίας άνω των 12
ετών, για εγκύους
και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και κατά
την περίοδο της γαλουχίας. Δεν περιέχει ζάχαρη και έχει
δροσερή γεύση μέντας, ενώ διατίθεται
από τα φαρμακεία σε
μασώμενα δισκία και
σε υγρούς πόσιμους
φακελίσκους.
Από την Omega Pharma
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προϊόντα υγείας

Jungle Formula για αντικουνουπική προστασία
H σειρά Jungle Formula απωθητικών κουνουπιών
διαθέτει τον εντομοαπωθητικό δείκτη IRF®, που δείχνει το επίπεδο προστασίας που παρέχει. Στη σειρά
περιλαμβάνονται:
Jungle Formula Kids: Απωθητική λοσιόν κουνουπιών υποαλλεργική, για την προστασία του ευαίσθητου δέρματος των παιδιών. Κατάλληλο για παιδιά από
2 ετών και άνω.
Jungle Formula Strong Original: Απωθητικό σπρέι
κουνουπιών, για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών.
Jungle Formula Strong Soft Care: Απωθητικό σπρέι
κουνουπιών, για ενήλικες και παιδιά άνω των 3 ετών.
Jungle Formula Maximum Original: Απωθητικό
σπρέι κουνουπιών για μέγιστη προστασία, μεγάλης
διάρκειας, για ενήλικες και παιδιά άνω των 17 ετών.
Από την Omega Pharma

Antimetil για τη ναυτία
Η ναυτία μπορεί να αντιμετωπιστεί αποτελεσματικά με
το φυτικό σκεύασμα Antimetil, της Tilman και τις θεραπευτικές ιδιότητες του εκχυλίσματος ginger. Χάρη
στην υψηλή συγκέντρωση τυποποιημένου εκχυλίσματος gingerol 10% (10 φορές πιο συμπυκνωμένο από το
παραδοσιακό ginger) , οι μετακινήσεις με το αυτοκίνητο, το καράβι ή το πλοίο που προκαλούν αδιαθεσία
μπορούν να αντιμετωπιστούν άμεσα, με φυσικό τρόπο,
χωρίς παρενέργειες. Ταυτόχρονα, τo ginger συμβάλλει στη διατήρηση ευεξίας του πεπτικού συστήματος,
ενώ το Antimetil φροντίζει για την άμεση αντιμετώπιση της ναυτίας. Κατάλληλο για εγκυμονούσες από
τον 1ο μήνα, θηλάζουσες και παιδιά άνω των 3 ετών.
Από την Pharmathen
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Synalar Otic

για την εξωτερική ωτίτιδα

Το Synalar Otic είναι
ένας συνδυασμός τοπικού κορτικοστεροειδούς
με αντιμικροβιακούς παράγοντες. Το ακετονίδιο
της Φλουοσινολόνης είναι τοπικό κορτικοστεροειδές με εξαιρετικά ισχυρή αντιφλεγμονώδη και
αντικνησμώδη δράση,
έχει δε αποδειχθεί αποτελεσματικό εκεί όπου
άλλοι παράγοντες απέτυχαν.
Το Synalar Otic περιέχει στα έκδοχα του propylene glycol
ένα υδρόφιλο έκδοχο, με χαμηλή επιφανειακή τάση, που
διευκολύνει τη διάχυση και τη διείσδυση του φαρμάκου.
Επίσης οι δραστικές ουσίες του διαλύματος είναι ευδιάλυτες και σταθερές μέσα στο έκδοχο.
Η σχετικά χαμηλή ταχύτητα εξατμίσεως, εξασφαλίζει την
παραμονή του διαλύματος για ικανό χρονικό διάστημα
που επιτρέπει την εξάπλωση και την επαφή με όλα τα
σημεία της αλλοίωσης.
Το Synalar Otic ενδείκνυται για τη θεραπεία της εξωτερικής ωτίτιδας και του εκζέματος του έξω ακουστικού πόρου.
Από τη Minerva Φαρμακευτική

Lectus adv.

ΚΡΑΤΗΣΤΕ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ ΜΑΚΡΙΑ
ΜΕ ΤΟ «ΟΠΛΟ» ΤΗΣ ΕΠΙΛΟΓΗΣ ΣΑΣ

!
Ο
Ε
Ν
απωθητικό κόυνόυπιων

Επιλέξτε το βαθμό προστασίας σας
ΕΝΤΟΜΟΑΠΩΘΗΤΙΚΟΣ ΔΕΙΚΤΗΣ

Το μόνο με Εντομοαπωθητικό Δείκτη IRF®

Στα φαρμακεία

Τηλ: 210 8188900
info@omega-pharma.gr

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

προϊόντα υγείας

Συμπληρώματα Διατροφής από
την Power

Health
To Marine Collagen είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής με κολλαγόνο Peptan® (υδρολυμένο κολλαγόνο από
ψάρι), βιταμίνη C και
χαλκό, ένα φυσικά βιοενεργό συστατικό που
συμβάλλει στον σχηματισμό του κολλαγόνου του
δέρματος, των αγγείων,
των οστών και των χόνδρων, καθώς και στην
προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες.

Νέα κυκλοφορία VIAGRA

50 mg

Η Pfizer Hellas ανακοινώνει την κυκλοφορία
στην ελληνική αγορά
του προϊόντος VIAGRA
50 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα.
Θα διατίθεται σε συσκευασία των 4 διασπειρόμενων στο στόμα δισκίων (ODT) μπλε
χρώματος.
Η νέα φαρμακοτεχνική μορφή του Viagra αφήνει ευχάριστη γεύση λεμονιού στο στόμα.
Από την Pfizer Hellas

Centrum Performance
για μέγιστη απόδοση

Το προϊόν Arthrosis
της σειράς Power
Classics Platinum
Range συμβάλει στην
πρόληψη και την αντιμετώπισή των πόνων
στις αρθρώσεις. Αποτελεί ένα συμπλήρωμα

υψηλής διατροφικής
αξίας που περιέχει ένα
ευρύ φάσμα από βιταμίνες, μέταλλα και
άλλα θρεπτικά συστατικά, όπως είναι
ο χαλκός, το μαγγάνιο και η βιταμίνη C
που συμβάλλουν στο
φυσιολογικό σχηματισμό τού κολλαγόνου, καθώς και στην
εξασφάλιση της υγείας και στη διατήρηση
της φυσιολογικής κατάστασης των οστών,
των χόνδρων και του συνδετικού ιστού.
Από την Power Health
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Το Centrum Performance είναι μια πολυβιταμίνη της σειράς Centrum,
με πλήρη σύνθεση βιταμινών και μεταλλικών στοιχείων και με την προσθήκη των φυτικών συστατικών Ginseng και Ginkgo biloba, που συμβάλλει στην ενίσχυση της πνευματικής και σωματικής απόδοσης. Οι
βιταμίνες του συμπλέγματος Β συμμετέχουν στη μεταβολική μετατροπή των πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων σε ενέργεια, το Ginseng
έχει μοναδικές θεραπευτικές, προστατευτικές και τονωτικές ιδιότητές,
ενώ το Ginkgo μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση-προσοχή και τη
γενική διάθεση.
Απευθύνεται σε ανθρώπους με απαιτητικό τρόπο ζωής, που λόγω εργασίας ή άθλησης έχουν έντονη φυσική δραστηριότητα. Επίσης, συνιστάται
η χρήση του σε περιόδους ανάρρωσης, εντατικής μελέτης, στρες, κ.λπ.
Από την Pfizer Consumer Healthcare

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Νέα εγκεκριμένη ένδειξη του

Prevenar 13
Όπως ανακοίνωσε πρόσφατα η Pfizer, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή ενέκρινε την επέκταση της
ένδειξης του Prevenar
13 [συζευγμένο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (13-δύναμο, προσροφημένο)] προκειμένου να χρησιμοποιείται για την πρόληψη της πνευμονίας, που προκαλείται από τους 13 ορότυπους του πνευμονιόκοκκου,
που περιέχονται στο εμβόλιο σε ενήλικες ηλικίας 18
ετών και άνω. Επίσης επικαιροποιήθηκε, η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος προκειμένου να περιλαμβάνει τα δεδομένα δραστικότητας
από τη μελέτη CAPiTA (Μελέτη Ανοσοποίησης έναντι
της Πνευμονίας της Κοινότητας σε Ενηλίκους). Πρόκειται για μια μελέτη-ορόσημο της Pfizer, στο πλαίσιο της οποίας καταδείχθηκαν στατιστικά σημαντικές
μειώσεις στα πρώτα επεισόδια πνευμονιοκοκκικής
πνευμονίας της κοινότητας (ΠΚ) που προκαλείται από
τους ορότυπους του πνευμονιόκοκκου που περιέχονται στο εμβόλιο, συμπεριλαμβανομένης της μη διεισδυτικής/μη βακτηριαιμικής ΠΚ, και διεισδυτικής
πνευμονιοκοκκικής νόσου (ΔΠΝ) σε ενήλικες ηλικίας 65 ετών και άνω.
Από την Pfizer

Μετρητής Σακχάρου

OneTouch Verio
Flex™
O μετρητής σακχάρου OneTouch Verio Flex™,
διαθέτει Δείκτη Κλίμακας Τριών Χρωμάτων που
δείχνει άμεσα στον χρήστη αν η μέτρηση του
σακχάρου στο αίμα είναι «χαμηλή», «φυσιολογική» ή «υψηλή». Τα προ-επιλεγμένα όρια τιμών
μπορούν να επανακαθοριστούν ανά πάσα στιγμή,
ώστε ο χρήστης να είναι σίγουρος ότι έχει θέσει
το σωστό εύρος τιμών, για να μπορεί να διατηρεί τον έλεγχο και να φτάνει στα ενδεδειγμένα
για αυτόν, επίπεδα σακχάρου. Έχει δυνατότητα
αποθήκευσης των τελευταίων 500 μετρήσεων
και ευανάγνωστα στοιχεία στην οθόνη. Προσφέρει ακριβή αποτελέσματα μέσα σε 5 δευτερόλεπτα και είναι εύκολος στη χρήση.
Από την Lifescan
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ALOPLUSTM

για παρασκευή
διαλύματος μινοξιδίλης
Μέχρι σήμερα ήταν
αδύνατο να παρασκευαστεί διάλυμα
μινοξιδίλης χωρίς τη
χρήση συνδυασμού
αιθανόλης και προπυλενογλυκόλης.
Αυτό είχε ως αποτέλεσμα σημαντικές
ανεπιθύμητες ενέργειες όπως ερεθισμό, αίσθημα καύσου, φαγούρα, κοκκίνισμα, αλλεργική δερματίτιδα εξ επαφής, αλλά και την ύπαρξη λιπαρού υπολείμματος στο τριχωτό
της κεφαλής, λόγω της παρουσίας της προπυλενογλυκόλης.
Η βάση ALOPLUSTMχρησιμοποιεί την ικανότητα των κυκλοδεξτρινών να σχηματίζουν σύμπλοκα εγκλεισμού με υδρόφοβα φάρμακα, αυξάνοντας τη διαλυτότητα τους στο νερό. Γρήγορη, εύκολη διαδικασία παρασκευής που δεν απαιτεί εξειδικευμένο εξοπλισμό. Το τελικό προϊόν έχει τη μορφή παχύρευστου
διαλύματος ή gel με ευχάριστη υφή και pH κατάλληλο για το
τριχωτό της κεφαλής.
Συστατικά: Sodium alginate + Hydroxypropyl-beta cyclodextrin
(HP-β-CD).
Από τον Σύνδεσμο

Προχωρήστε μπροστά και βοηθήστε τους ασθενείς σας να θωρακιστούν
έναντι της Διεισδυτικής Πνευμονιοκοκκικής Νόσου (ΔΠΝ)
Το Prevenar 13® είναι το πρώτο και μοναδικό
συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο (PCV) που
έχει εγκριθεί για ενήλικες 18 ετών και άνω. 1,2
• Με αποδεδειγμένη απόκριση
λειτουργικών αντισωμάτων και για
τους 13 ορότυπους, ανεξαρτήτως ηλικίας
και προηγούμενης κατάστασης εμβολιασμού
έναντι του πνευμονιόκοκκου 1, 3, 4
• Αποδεκτό προφίλ ασφάλειας βάσει κλινικών
μελετών σε ενήλικες 1, 3, 4
• Χορηγείται σε 1 δόση ενδομυικά 1
- Η ΔΠΝ συνδέεται με υψηλά ποσοστά νοσηρότητας και θνησιμότητας 5
- Οι ενήλικες με προχωρημένη ηλικία καθώς και αυτοί με συννοσηρότητες
όπως χρόνια καρδιακή νόσο, χρόνια πνευμονική νόσο και σακχαρώδη
διαβήτη βρίσκονται σε αυξημένο κίνδυνο να νοσήσουν από ΔΠΝ 6, 7
- Περιστατικά ΔΠΝ αναφέρονται καθόλη την διάρκεια του χρόνου 5

Θωρακίστε τους ενήλικες ασθενείς σας που διατρέχουν
κίνδυνο εμφάνισης ΔΠΝ εμβολιάζοντάς τους με Prevenar 13®
Το Prevenar 13® ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση με στόχο την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το Streptococcus pneumoniae σε ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών και
στους ηλικιωμένους. 1
Το Prevenar 13® ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση με στόχο την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου, της πνευμονίας και της οξείας μέσης ωτίτιδας που προκαλείται από το Streptococcus
pneumoniae σε βρέφη, παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 εβδομάδων έως 17 ετών.1

References: 1. Pfizer Inc. Prevenar 13 Summary of Product Characteristics. 2. GlaxoSmithKline Inc. Synflorix Summary of Product Characteristics, November 2013. 3. Jackson LA, Gurtman A, Rice K, et al. Immunogenicity and safety of a
13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 70 years of age and older previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. Vaccine. 2013;31(35):3585-3593. 4. Jackson LA, Gurtman A, van Cleeff M, et al.
Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine compared to a 23 valent pneumococcal polysaccharide vaccine in pneumococcal vaccine-naive adults. Vaccine. 2013;31(35):3577-3584. 5. http://www.ecdc.
europa.eu/en/publications/publications/invasive-pneumoccocal-disease-surveillance-2010.pdf. Τελευταία πρόσβαση 22 Μαϊου 2014 6. Centers for Disease Control and Prevention. 2013. Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report:
Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, 2012. http://www.cdc.gov/abcs/reports-findings/survreports/spneu12.pdf. 7. Kyaw MH, Rose CE Jr, Fry AM, et al. for the Active Bacterial Core Surveillance Program of
the Emerging Infections Program Network. The influence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J Infect Dis. 2005;192(3):377-386.
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα του παρόντος.

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

PFIZER HELLAS Α.Ε.
Λεωφ. Μεσογείων 243
15451 Ν. Ψυχικό
Τηλ.: 210 67 85 800

Pfizer Hellas Cyprus Branch,
Διγενή Ακρίτα 57
1070 Λευκωσία.
Τηλ.: 22817690

PRE-01S-FEB15

• Το Prevenar 13® δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των οροτύπων που περιλαμβάνει ούτε προστατεύει έναντι οροτύπων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.1
• Η υπερευαισθησία (π.χ. αναφυλαξία) σε οποιοδήποτε συστατικό του Prevenar 13® ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει διφθεριτιδική ανατοξίνη αποτελεί αντένδειξη ως προς τη χρήση του
Prevenar 13®.1
• Οι πιο συχνά αναφερόμενες κατ’ επίκληση (≥10%) τοπικές και/ή συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες σε κλινικές μελέτες με PREVENAR 13® σε ενήλικες ≥ 18 ετών ήταν ερύθημα, ευαισθησία,
σκλήρυνση και πόνος στη θέση της ένεσης καθώς και περιορισμός της κίνησης του βραχίονα, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, διάρροια, έμετος, ρίγη, κόπωση, εξάνθημα, αρθραλγία και μυαλγία.1
• Σε ενήλικες 18-49 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί με για πνευμονιόκοκκο τα ποσοστά των κατ’ επίκληση δηλωθέντων τοπικών και συστηματικών αντιδράσεων ήταν γενικά υψηλότερα
συγκρινόμενα με αυτά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (50-59 και 60-64 ετών).
• Στους ενήλικες δεν έχει προσδιοριστεί ένα όριο αντισωμάτων που συνδέεται με την προστασία από διεισδυτικές ή μη διεισδυτικές πνευμονιοκοκκικές νόσους. Η κλινική σημασία της διαφοράς
στους τίτλους λειτουργικών αντισωμάτων μεταξύ των οροτύπων και μεταξύ του Prevenar 13® και του συζευγμένου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου είναι άγνωστη.1
• Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανοσογονικότητα και την ασφάλεια για ενήλικες ηλικίας 18 έως 69 ετών οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί στο παρελθόν με πολυσακχαριδικό
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.
• Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για περιορισμένο αριθμό ατόμων με δρεπανοκυτταρική νόσο, λοίμωξη από HIV ή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών
κυττάρων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13® σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. με κακοήθειες ή νεφρωσικό
σύνδρομο).
Η δραστικότητα/ αποτελεσματικότητα δεν έχει τεκμηριωθεί και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή.1
• Ανοσοανεπαρκείς ασθενείς ή ασθενείς με διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση λόγω της χρήσης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση.1
• Οι μελέτες δεν είχαν την απαραίτητη ισχύ για την ανάδειξη διαφορών στις ανοσολογικές απαντήσεις μεταξύ υγιών ενηλίκων και αυτών με συγκεκριμένες χρόνιες συννοσηρότητες σε σταθερή
κατάσταση.
• Περιορισμένα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το PREVENAR 13® είναι διαθέσιμα για ανοσοεπαρκείς ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με συννοσηρότητες.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Συμβουλή και
συνδυαστική πώληση
Ξεπεράστε τα ταμπού
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Και αν ο πελάτης χάρη σε εσάς μπορούσε να
βελτιώσει τη θεραπεία του; Και αν οι πωλήσεις
των παραφαρμακευτικών προϊόντων και των
ΜΗΣΥΦΑ μπορούσαν να αυξηθούν χάρη στις
συμβουλές της ομάδας σας;
Στα θέματα συμπληρωματικής πώλησης
υπάρχουν πολλές ευκαιρίες που συχνά δεν
αξιοποιούνται, είτε λόγω έλλειψης γνώσης
τεχνικών επικοινωνίας, είτε λόγω μη καλής
γνώσης παθολογιών ή προϊόντων, είτε λόγω
φόβου ότι ο πελάτης θα αρνηθεί.
Όλες οι συμβουλές και τα βήματα για να ξεπεράστε
τα ταμπού, να μεθοδεύστε το διάβημα και να
πετύχετε συμπληρωματικές πωλήσεις…

Οι ενέργειες αυτές είναι σημαντικές στις
σχέσεις σας με τους πελάτες και στην
καλλιέργεια της κουλτούρας πιστότητας
του πελάτη.
Οι απαραίτητες προϋποθέσεις:
 ΚΟΙΝΟΣ ΣΤΟΧΟΣ με την ομάδα του
φαρμακείου
 ΔΙΑΘΕΣΗ όλων για ανάπτυξη του
τζίρου της επιχείρησης
 ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΤΗΤΑ του πελάτη και
δική σας
 ΚΑΛΗ ΔΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ του πελάτη.

Σ

ε ένα περιβάλλον σημαντικών αλλαγών, το φαρμακείο
πρέπει να αναδείξει την ιδιαιτερότητα του σαν ένα κατάστημα υπηρεσιών υγείας εύκολης πρόσβασης.
Η συμβουλή υγείας και η συμπληρωματική πρόταση αποσκοπούν σε αυτήν
τη λογική.

Η συμβουλή είναι η καρδιά του επαγγέλματος σας!
Η συμπληρωματική πρόταση είναι μια
ευκαιρία ανάδειξης του επιστημονικού
σας ρόλου.
Αλλά παράλληλα η συμβουλή σας και η
συμπληρωματική πρόταση είναι αδιαμφισβήτητα και μία ανάγκη φροντίδας της
υγείας από μέρους του πελάτη.

Οι στόχοι της είναι:
 Η πιστοποίηση του προβλήματος υγείας του πελάτη
 Η πρόληψη από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των συνταγογραφούμενων φαρμάκων
 Η βελτίωση του θεραπευτικού αποτελέσματος
 Η ενίσχυση του ρόλου σας σαν σύμβουλος υγείας
 Και φυσικά η αύξηση του τζίρου του φαρμακείου σας

Υπάρχουν δυσκολίες και
φρένα στην πώληση…
Tα κυριότερα «σφάλματα» του Συμβούλου στο φαρμακείο
 Η μη σωστή αντίληψη της έννοιας:
«Ασχολούμαι με το πρόβλημα του πελάτη».
Πρέπει να κατανοήσουμε ότι δεν
προτείνουμε προϊόντα, αλλά όφελος
υγείας.
 Αγνοεί ή φοβάται την προσέγγιση πελάτη για συμπληρωματική πώληση.
Οι έρευνες απέδειξαν ότι 8 στις 10 φορές η συμπληρωματική πρόταση είναι εφικτή.
Πάρα πολλοί Φαρμακοποιοί φοβούνται ότι ο πελάτης θα τους εκλάβει σαν
πωλητές και θα αποδυναμώσει την
εικόνα τους σαν επιστήμονες υγείας.
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Η διαδικασία
επικοινωνίας μας
σε 6 στάδια

1
Τα κυριότερα «Φρένα» και «Ταμπού»
α. Ψυχολογικά
Αλήθεια πόσα Φαρμακεία έχουνε κατανοήσει σοβαρά τις έννοιες της συμβουλευτικής πώλησης και την εφαρμόζουν
συστηματικά;
Οι φόβοι τους; Φόβος ότι θα γίνω πιεστικός… Φόβος ότι ο πελάτης θα αρνηθεί…
Δισταγμός για διάλογο με τον πελάτη…
Πολύ συχνά λέμε ότι τώρα με την οικονομική κρίση οι πελάτες δεν έχουνε λεφτά και είναι κρίμα να τους πιέσουμε να
πάρουν ένα δεύτερο ή τρίτο προϊόν. Μεγάλο λάθος!
Η επαγγελματική μας προσέγγιση είναι
να τους τονίσουμε ότι: «εγώ σαν Φαρμακοποιός θεωρώ ότι για να ανακουφίσετε
αυτό το σύμπτωμα άμεσα πρέπει να πάρετε συγχρόνως και το τάδε προϊόν που
θα σας προσφέρει το τάδε όφελος».
Θα εκπλαγείτε πραγματικά όταν θα διαπιστώσετε πόσο μεγάλο ποσοστό από
τους πελάτες θα συμφωνήσουν με την
πρόταση σας. Οπωσδήποτε η τιμή και
συνολικά το κόστος της προτεινόμενης
θεραπείας παίζει ρόλο για τον πελάτη
που βρίσκεται σε οικονομική δυσκολία
και όχι μόνο. Όταν όμως κατανοήσει το
όφελος που έχει για την υγεία του και ότι
ένας επαγγελματίας υγείας του προτείνει κάτι τεκμηριωμένα, τις περισσότερες
φορές θα ξεπεράσετε αυτό το εμπόδιο.
Ας μάθουμε λοιπόν και ας τολμήσουμε
να εφαρμόσουμε μια πραγματική «φαρμακευτική συμβουλή», γιατί ο πελάτης
μας την έχει ανάγκη.
β. Τεχνικά
Σαν τεχνικά φρένα θα αναφέρουμε την
ελλιπή γνώση αναγκών υγείας (παθολογίας) ή ομορφιάς ώστε να προταθούν
τα κατάλληλα προϊόντα, την έλλειψη ιδεών συνδυασμού προϊόντων, την έλλειψη γνώσης τεχνικών μεθόδων επικοινωνίας, αλλά και τη μη κατάλληλη κατηγοριοποίηση προϊόντων στα ράφια. Όλα
τα παραπάνω αποτελούν εμπόδια στην
αποτελεσματική προσέγγιση του πελάτη.
Η συμπληρωματική πώληση λοιπόν
απαιτεί το απαραίτητο τρίπτυχο:
ΓΝΩΣΗ, ΕΜΠΙΣΤΟΣΥΝΗ ΣΤΟΝ ΕΑΥΤΟ
ΜΑΣ και ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ.
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Όλη αυτή η προσέγγιση ονομάζεται
«ενεργή χορήγηση» και για να την εφαρμόσουμε απαιτείται εξάσκηση. Είναι σαν
να ξεκινάμε ένα σπορ που στην αρχή δεν
είμαστε και τόσο εξοικειωμένοι, άλλα
όσο εξασκούμαστε, τόσο τα καταφέρνουμε καλύτερα.

Αντιμετωπίζοντας τον
πελάτη…
Για να πετύχετε μια συμπληρωματική
πρόταση θα πρέπει να επιχειρηματολογήσετε με πειθώ, παραθέτοντας πλεονεκτήματα πάνω στην αναγκαιότητα χρήσης των προϊόντων. Αφιερώστε χρόνο
και υπομονή στο να ακούσετε τους πελάτες και να ανακαλύψετε τις ανάγκες
τους. Στη συνέχεια δώστε βάση στην επιχειρηματολογία του προϊόντος και φυσικά σε κάθε εποχή καταγράψτε ιδέες
συνδυασμού προϊόντων, ανάλογες με
τις ανάγκες υγείας ή ομορφιάς της εποχής αυτής.
Εδώ η επικοινωνία μας πρέπει να επικεντρωθεί σε μια διαδικασία αμφίπλευρης πληροφόρησης.

2

3

4

5

Τα στάδια της επικοινωνίας σας αναλυτικά …

1ο στάδιο Αναγνωρίστε τους διάφορους τύπους ζήτησης
 Συνταγή από γιατρό. Εδώ υπάρχει πάντα μια ευκαιρία για κάτι συμπληρωματικό, αρκεί η ομάδα του πάγκου να γνωρίζει τη παθολογία και τη συμπτωματολογία της, για να μπορεί να προτείνει τα κατάλληλα προϊόντα. Μετά λοιπόν από την ανάγνωση της συνταγής και κατά την αναζήτηση των φαρμάκων
από τη συρταριέρα, σκεφτείτε τι άλλο θα μπορούσατε να προτείνετε για την
καλύτερη διαχείριση της πάθησής του.
 Ζήτηση μιας συμβουλής υγείας ή ομορφιάς. «Έχω συνάχι τι να πάρω;», «Έχω
κυτταρίτιδα τι με συμβουλεύετε να κάνω;». Είναι η πιο ευνοϊκή περίπτωση, ο
πελάτης μας ζητά να ασχοληθούμε εξ’ ολοκλήρου με το πρόβλημά του.
 Ζήτηση μιας συγκεκριμένης δράσης ή μορφής προϊόντος. «Έχω πιτυρίδα, δώστε μου ένα ειδικό φαρμακευτικό σαμπουάν», «Έχω βήχα και θα ήθελα ένα σιρόπι». Εδώ σας ζητά συγκεκριμένη μορφή προϊόντος. Έχει στο μυαλό του τον τύπο
προϊόντος που επιθυμεί.
 Ζήτηση ενός συγκεκριμένου προϊόντος (σχεδόν το 70% των περιπτώσεων).
«Δώστε μου τη κρέμα χ», «Δώστε μου το τάδε αποσυμφορητικό spray». Εδώ
σας ζητά συγκεκριμένο προϊόν.
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2

ο στάδιο Ανακαλύψτε τις ανάγκες του με τις κατάλληλες ερωτήσεις
Για να μπορεί ο ασθενής να ωφεληθεί από τη δική σας συμβουλή και να αναγνωρίσει την προσέγγιση σας, πρέπει να την τολμήσετε! Με τις κατάλληλες ερωτήσεις θα ανακαλύψετε τις ανάγκες του πελάτη και θα προτείνετε οφέλη πριν ακόμα προτείνετε προϊόντα. Όταν πρόκειται για εκτέλεση συνταγής μην αμελήσετε
στην επικοινωνία σας να πιστοποιήσετε την υπάρχουσα πάθηση, να εξηγήσετε
τη συνταγή και τον τρόπο χρήσης των φαρμάκων και στη συνέχεια να προτείνετε κάτι συμπληρωματικό που φυσικά θα έχει προστιθέμενο όφελος στο θεραπευτικό αποτέλεσμα. Με αυτή τη διαδικασία ο ασθενής αισθάνεται ότι ασχολείστε με το πρόβλημα υγείας του. Είτε αρνηθεί ή δεχθεί την πρόταση σας για συμπληρωματικό προϊόν, αυτό που είναι σίγουρο είναι ότι θα σας αξιολογήσει θετικά και θα ξαναέρθει σε εσάς. Οι συμβουλές σας σε κάθε ζήτηση του πελάτη δημιουργούν ένα κλίμα εμπιστοσύνης και αναγνώρισης του ρόλου σας και φυσικά δημιουργούν πιστό πελατολόγιο. Οφείλετε να ασχοληθείτε με τον κάθε πελάτη και να του αφιερώσετε χρόνο γιατί η δική σας εξειδίκευση θα αναδειχθεί από
τις ερωτήσεις που θα υποβάλλετε και τις προτάσεις που θα κάνετε.








Για παράδειγμα σε έναν διαβητικό ασθενή θα πρέπει να ανακαλύψετε τα συμπτώματα που οφείλονται σε ανεπιθύμητες ενέργειες της θεραπείας. Αφού τον ρωτήσετε λοιπόν αν ελέγχει συχνά το σάκχαρο του και πώς ανέχεται τη θεραπεία του,
μπορείτε να τον ρωτήσετε αν αντιμετωπίζει πρόβλημα διάρροιας ή πονοκεφάλων.

3ο στάδιο Επαναδιατυπώστε για να τον πείσετε

Μετά την ανακάλυψη των αναγκών με τις ερωτήσεις, έπεται το στάδιο της επαναδιατύπωσης.
Η επαναδιατύπωση είναι ένα κρίσιμο, αλλά απαραίτητο στάδιο που επιτρέπει την
αμοιβαία κατανόηση και ερμηνεία, συνοψίζει και επισημαίνει τις λέξεις-κλειδιά
και οδηγεί τον πελάτη στη συγκατάθεση. Ο στόχος είναι να πει ΝΑΙ ο πελάτης.
Παραδείγματα:
«Από ότι μου είπατε αισθάνεστε πολύ ανήσυχος γιατί… (αναφέρατε συμπτώματα). Έτσι δεν είναι;»
«Θέλετε να πείτε ότι αισθάνεστε παράλληλα…(αναφέρατε συμπτώματα)».
«Λοιπόν μου περιγράψατε αυτό και αυτό. Θα θέλατε μία επιστημονική λύση
ή μια πιο φυσική ή μια πιο ολοκληρωμένη, που θα σας… (αναφέρατε όφελος), έτσι δεν είναι;»

40
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ο στάδιο
Παρουσιάστε μια λύση γι’ αυτόν,
ΠΡΙΝ παρουσιάσετε τα προϊόντα
(τύπο προϊόντος για συγκεκριμένο
όφελος)… Αν σας πει «ναι» έχετε
κλείσει σχεδόν.
Η γνώση της εισήγησης είναι το
«κλειδί» της επιτυχίας στην συνδυαζόμενη πώληση.
Παραδείγματα:
«Σαν ειδικός σε θέματα υγείας, θεωρώ ότι…», «Γνωρίζετε ότι στην περίπτωση σας πρέπει να πάρετε και
κάτι που θα σας… (αναφέρατε όφελος)», «Μου είπατε ότι έχετε παράλληλα και… (σύμπτωμα). Τι φροντίδα ακολουθείτε;»,
«Ας δούμε λοιπόν πιο αναλυτικά την
περίπτωσή σας…».
Προσοχή, αποφύγετε εκφράσεις
αμφιβολίας όπως: «Θα μπορούσα
να σας προτείνω εδώ …», ή «Θα
ήταν καλό να χρησιμοποιήσετε παράλληλα και το τάδε προϊόν…»
Η πρόταση σας πρέπει να εμπνέει
σιγουριά και μπορεί να είναι: «Σαν
ειδικός σας προτείνω να χρησιμοποιήσετε… (τύπος προϊόντος, όχι
μάρκα)… για να…(ρήμα με την επιθυμητή δράση + πλεονεκτήματα)»,
« Τι λέτε;» ή «Ποια είναι η γνώμη
σας;».
Το στάδιο αυτό είναι κομβικό και
αν συμφωνήσει ο πελάτης έχετε
επιτύχει κατά 90%!
Η εισήγηση και η πρόταση στην συμπληρωματική πώληση έχουν σαν
σκοπό να κερδίσουμε τη συγκατάθεση του πελάτη για τον συνδυασμό πολλών προϊόντων για την συγκεκριμένη ανάγκη του και φυσικά να αποτρέψουμε την αντίρρηση ή να την προκαλέσουμε, πριν
του παρουσιάσουμε τα συγκεκριμένα προϊόντα.
Στο τέλος αυτού του σταδίου θα
πρέπει να γνωρίζουμε καθαρά
την πρόθεση του πελάτη, καθώς
και την συγκατάθεση του ή όχι για
συμπληρωματικά προϊόντα.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
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ο στάδιο Η παρουσίαση των προϊόντων πρέπει να γίνει μετά τα ανωτέρω στάδια και αφού έχουμε πείσει τον πελάτη για την αναγκαιότητα του προϊόντος.
Μόνο τότε και αν είναι θετικός, θα παρουσιάσουμε το προϊόν μπροστά στον πελάτη.
Κατά την επιχειρηματολογία σας, φέρτε τα συμπληρωματικά προϊόντα μπροστά
στον πελάτη… Γιατί; Ο πελάτης έχει οπτική επαφή με το προϊόν… Θυμάται εάν έχει
κάτι τέτοιο ήδη στο σπίτι. Μπορείτε να του εξηγήστε πιο εύκολα τον τρόπο λήψης
και τη δοσολογία, και επίσης βοηθάει στην επιχειρηματολογία σας και στο κλείσιμο της πώλησης.
Εδώ είναι απαραίτητη όχι η μόνο η παρουσίαση της σύνθεσης, της μορφής και του
τρόπου λήψης του συμπληρωματικού προϊόντος αλλά και του συγκεκριμένου οφέλους που θα προσφέρει στην υγεία του ασθενή. Αυτό είναι το κύριο πλεονέκτημα
του. Παρουσιάζοντας τα προϊόντα, το πλεονέκτημα τους πρέπει να ανακοινώνεται
πρώτο. Το πλεονέκτημα είναι το όφελος, ενώ τα χαρακτηριστικά του προϊόντος είναι η απόδειξη της δράσης του.
Αποφύγετε εκφράσεις όπως: «Νομίζω ότι…», «Πουλάμε πολύ από αυτό…», «Είναι ένα καλό προϊόν…».
Προτιμήστε εκφράσεις όπως: «Είμαι σίγουρος ότι θα σας βοηθήσει…», «Η εμπειρία
μας από την αποτελεσματικότητα του είναι εξαιρετική..», «Είναι ένα αξιόπιστο προϊόν…»
Οι χρυσοί κανόνες της επιχειρηματολογίας στο προϊόν


Είναι σε αυτό το στάδιο που πιθανόν να έχετε αντιρρήσεις από τον πελάτη. Αν ο
ασθενής αρνηθεί τελικά να πάρει το προϊόν ρωτήστε τον για ποιο λόγο, ώστε να
ανακαλύψετε εάν είναι θέμα χρημάτων ή αν δεν έχει πειστεί για την αποτελεσματικότητα του προϊόντος. Στην περίπτωση αυτή επαναλαμβάνετε τα οφέλη και αν ο
πελάτης επιμένει δεν θα πρέπει να επιμείνετε και εσείς.
Όσον αφορά το οικονομικό, καλό είναι να προτείνετε πάντοτε δύο εναλλακτικές,
μία με μικρότερη τιμή και μία με μεγαλύτερη τιμή, όπου οπωσδήποτε χρειάζεται
να του αιτιολογήσετε τη διαφορά τιμής.
Μην αμελήσετε όταν προτείνετε ένα προϊόν συμπληρωματικό να ρωτήσετε τον πελάτη «Έχετε κάτι παρόμοιο στο σπίτι;». Αυτή η ερώτηση του δείχνει ότι δεν πάτε να
του πουλήσετε κάτι οπωσδήποτε.
Προσοχή! Να έχετε στο μυαλό σας ότι πάντα «προτείνετε» και ποτέ δεν «επιβάλλετε».
Παράδειγμα
Συχνά μέσα σε μία συνταγή υπάρχουν προϊόντα που δεν αποζημιώνονται από τα
ταμεία. Αποφύγετε να πείτε… «Αυτό το προϊόν δεν αποζημιώνεται από το ταμείο
σας, θα το πάρετε;». Στην περίπτωση αυτή το πιο πιθανό είναι να πει ΟΧΙ ο πελάτης.
Η σωστή προσέγγιση είναι… «Αυτό το προϊόν θα σας βοηθήσει στην αγωγή ώστε
να έχετε το τάδε όφελος. Δεν αποζημιώνεται από το ταμείο σας αλλά εγώ σαν Φαρμακοποιός σας, θεωρώ ότι είναι αναγκαίο να το πάρετε. Η τιμή του είναι Χ Ευρώ.
Τι λέτε λοιπόν;». Στην περίπτωση αυτή το πιο πιθανό είναι να πει ΝΑΙ ο πελάτης.
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ο στάδιο Στο κλείσιμο της πώλησης μην αμελήσετε να δώσετε
ορισμένες συμβουλές υγιεινής και
διατροφής, αν πιστεύετε ότι απαιτούνται, και να ευχαριστήσετε τον πελάτη για την εμπιστοσύνη που σας
δείχνει.

Η εκπαίδευση και η
κινητοποίηση της ομάδας
Σήμερα πλέον που ο καταναλωτής συχνά είναι υπερπληροφορημένος, κατανοούμε πόσο σημαντική είναι η δική μας
γνώση στα προβλήματα υγείας και ομορφιάς που αντιμετωπίζουμε καθημερινά
στο Φαρμακείο.
Η εκπαίδευση της ομάδας του Φαρμακείου πρέπει να είναι συνεχής.
Οι πηγές αμέτρητες: το ιντερνέτ, αλλά και
τα αξιόπιστα κλαδικά περιοδικά, καθώς
και τα σεμινάρια των εταιρειών.
Με βάση αυτήν την ύλη μπορούμε να δημιουργήσουμε μία σύντομη εκπαιδευτική
σελίδα σε κάθε πρόβλημα. Μία ιδέα είναι να επιλέξει ο Φαρμακοποιός 20 έως
30 συχνές παθήσεις στον πάγκο, και να
αναθέσει στο προσωπικό να συντάξουν
εκπαιδευτικές σελίδες που θα περιέχουν
σύντομα, τα χαρακτηριστικά της πάθησης, τα συμπτώματα και τις προτεινόμενες λύσεις. Έτσι θα υπάρχουν στο αρχείο μας καταγεγραμμένα τα πλέον συχνά προβλήματα και τι θα μπορούσαμε
επιπλέον να προτείνουμε στο πελάτη για
την καλύτερη διαχείρισή τους. Για παράδειγμα, τώρα στην περίοδο των διακοπών είναι σημαντικό να διαβάσουμε το
άρθρο του τεύχους αυτού για τη «φροντίδα ομορφιάς και υγείας στον ήλιο» και
να γνωρίζουμε τα κατάλληλα προϊόντα
και γιατί πρέπει να τα προτείνουμε στους
πελάτες μας.
Όσο αφορά την κινητοποίηση της ομάδας , να γνωρίζετε ότι η διαχείριση των
συμπληρωματικών πωλήσεων είναι ένα
πραγματικό επιχειρηματικό στρατηγικό
σχέδιο.
Πρέπει να εξηγήσετε στους συνεργάτες σας τα οφέλη της για τους πελάτες,
για την επιχείρηση και γι’ αυτούς τους
ίδιους και μην αμελήσετε να θέσετε στόχους, θεσμοθετώντας ένα σύστημα ομαδικού μπόνους που μπορεί να πάει και

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

μέχρι τα 50 ευρώ τον μήνα για κάθε άτομο. Το καλάθι των αγορών των ΜΗΣΥΦΑ
και των παραφαρμάκων αποτελεί έναν
πολύ καλό δείκτη για το πόσο εφαρμόζει η ομάδα σας τη συμβουλή και τη συμπληρωματική πρόταση. Έτσι, σε μηνιαία βάση μπορείτε να μετράτε αυτόν τον
δείκτη, να τον αξιολογείτε και να επιβραβεύετε τους συνεργάτες σας.

6 κανόνες επιτυχίας

Προετοιμασία της
συμπληρωματικής πώλησης
Αναλύστε το θέμα της συμπληρωματικής πώλησης σε μια συνάντηση εργασίας με την ομάδα, επιμένοντας στην ανάδειξη του διαλόγου γύρω από τη συνταγή ή την αυθόρμητη ζήτηση του πελάτη,
με στόχο τη βελτίωση της υγείας και της
πιστότητας του πελάτη.
Εκπαιδεύστε τους συνεργάτες σας στις
τεχνικές επικοινωνίας και την ανάλογη συμβουλή σε κάθε ανάγκη υγείας ή
ομορφιάς.
Αναλύστε μαζί τις συνταγές, όπου μπορείτε να εφαρμόσετε τη συμπληρωματική πρόταση.
Παράλληλα φροντίστε την εμπορική
προετοιμασία
 Καταγράψτε ιδέες συνδυασμού προϊόντων.
 Δημιουργείστε εκπαιδευτικές σελίδες
με συνδυαζόμενα προϊόντα σε συχνές
περιπτώσεις του πάγκου.
 Αξιολογείστε τον Μέσο Όρο κόστους
της πρότασης σας ανάλογα με την
κάθε περίπτωση
 Προβείτε στο Merchandizing παραφαρμακευτικών προϊόντων, ομαδοποιημένων ανά κατηγορία ανάγκης.

44

Και μην ξεχνάτε ότι…
Για κάθε ανάγκη υγείας ή ομορφιάς προτείνουμε:
 Ένα βασικό προϊόν
 Ένα προϊόν για να αυξήσουμε την
αποτελεσματικότητα.
 Ένα προϊόν για να βελτιώσουμε συνυπάρχοντα προβλήματα ή να αποφύγουμε επιπλοκές.
 Ένα βοηθητικό προϊόν.
 Συμβουλές φροντίδας και πρόληψης
υγείας.

Merchandising και
συμπληρωματική πώληση
Αλήθεια τα ράφια σας θα μπορούσαν να
γίνουν ένας βουβός πωλητής;
Με ένα κατάλληλο merchandising τα ράφια θα μπορούσαν να συμβάλουν στην
επιτυχία της συμπληρωματικής σας πρότασης. Προσοχή όμως, από μόνα τους
χωρίς τη δική σας συμβουλή δεν θα κάνουν και πολλά πράγματα!
Αναμφισβήτητα, ένα κατάλληλο merchandising διευκολύνει την αναζήτηση
του προϊόντος στον χώρο του φαρμακοπωλείου. Εφαρμόζοντας μια τοποθέτηση στα ράφια ανά κατηγορία ανάγκης
και όχι ανά μάρκα, σας επιτρέπει να εκθέσετε όλα τα διαθέσιμα προϊόντα σας
που είναι κατάλληλα για το συγκεκριμένο πρόβλημα. Αυτή η κατηγοριοποίηση
διευκολύνει όχι μόνο τον πελάτη να διαπιστώσει ποια άλλα προϊόντα είναι κατάλληλα για τη συγκεκριμένη ανάγκη του,
αλλά και εσάς για να θυμηθείτε τι άλλο
μπορείτε να του προτείνετε, και φυσικά
να μην τρέχετε σε άλλα σημεία του φαρμακείου να τα αναζητήσετε.
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Προτάσεις
Φτιάξτε ένα ράφι ή μια ραφιέρα ή μια
γόνδολα προβολής με θέματα όπως:
Προστασία και Φροντίδα το καλοκαίρι,
όπου θα βάλετε όχι μόνο τα αντηλιακά,
αλλά και τα προϊόντα ανακούφισης μετά
τον ήλιο, τα σπρέι με τα ιαματικά νερά,
τα self Tanning, τα προϊόντα απολέπισης
σώματος, τα ενυδατικά σώματος, τα προϊόντα για τα τσιμπήματα εντόμων…κ.λπ.
Χάστε τα περιττά κιλά, όπου θα βάλετε
όχι μόνο τα συμπληρώματα διατροφής
για λιπόλυση αλλά και τις υποθερμιδικές μπάρες για σνακς και γιατί όχι και
τα τοπικά προϊόντα για την κυτταρίτιδα.
Άθληση, όπου θα βάλετε όχι μόνο τα
υπερπρωτεϊνούχα συμπληρώματα, αλλά
και τα συμπληρώματα για τόνωση και
ενέργεια, τα διαλύματα ηλεκτρολυτών
αλλά και τις αλοιφές και τα επιθέματα
για πόνους ή διαστρέμματα.
Προβλήματα αναπνευστικού, όπου θα
βάλετε τα προϊόντα για τον βήχα, τις παστίλιες για τον πονόλαιμο, τα διαλύματα γαργαρισμών, τα σπρέι για το συνάχι,
τα συμπληρώματα για την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού…
Τόσες ιδέες λοιπόν για συνδυασμούς έκθεσης προϊόντων.
Η όλη σας προσέγγιση πρέπει να έχει
σαν στόχο να παρουσιαστεί μια ολοκληρωμένη προσφορά προϊόντων σε κάθε
ανάγκη υγείας ή ομορφιάς.
Τέλος, ένα φροντισμένο merchandising
είναι κέρδος χρόνου και για τον πελάτη,
αλλά και για εσάς. 

Πόπη Χαραμή

OK

OK

3+

Aποτελεσματικά από τη φύση τους

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

παρουσίαση φαρμακείου

Επενδύοντας
στην…

τελειότητα
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παρουσίαση φαρμακείου

Ζωντανό παράδειγμα για το πως μπορεί ένας
νέος άνθρωπος να αναλάβει την οικογενειακή
επιχείρηση και με πολλή δουλειά, νέα οπτική,
νέες ιδέες, ανοικτό μυαλό στις εξελίξεις και
σύγχρονα εργαλεία δουλειάς, να την απογειώσει.
Το φαρμακείο του Νίκου Μαραγκουδάκη στην
Πετρούπολη της Αττικής επένδυσε στις νέες
τεχνολογίες, στους ικανούς ανθρώπους και στον
λειτουργικό χώρο και άγγιξε την τελειότητα!

Η

ιστορία του φαρμακείου ξεκίνησε το 1972 από τη μητέρα
του κου Νίκου Μαραγκουδάκη στο Ίλιον και στη συνέχεια μεταφέρθηκε στην Πετρούπολη,
στον χώρο όπου λειτουργεί μέχρι και σήμερα. Έπειτα από 34 χρόνια περίπου συνεχούς λειτουργίας, το 2006, ανέλαβε το
φαρμακείο ο κ. Μαραγκουδάκης , οπότε
και έκανε μια πρώτη ανακαίνιση.
Τον Αύγουστο του 2014 όμως, ως συνέπεια της οικονομικής κρίσης και των
αλλαγών που πρέπει να κάνει κάθε επιχείρηση ,για να προσαρμοστεί στα νέα
δεδομένα, έγινε το μεγάλο εγχείρημα:
To φαρμακείο ανανεώθηκε ριζικά και
ταυτόχρονα επεκτάθηκε από τα 50 τ.μ.
στα 130 τ.μ. Η ανακαίνιση ολοκληρώθηκε σε μόλις ένα μήνα, από την Innovo
Cοnstructions, γεγονός που δεν δημιούργησε προβλήματα στη λειτουργία του,
ενώ ταυτόχρονα εγκαταστάθηκε και ένα
υπερσύγχρονο ρομπότ από την CSA. Το
κύριο στοιχείο της ανακαίνισης ήταν το
γεγονός ότι ο αποθηκευτικός χώρος του
φαρμακείου μετατράπηκε σε φαρμακοπωλείο, και έτσι μπόρεσαν να εκμεταλλευτούν πλήρως τον εμπορικό χώρο.
Βέβαια, για τον φαρμακοποιό έμεινε ένας
πολύ μικρός χώρος για το γραφείο του,
αλλά όπως μας είπε γελώντας: «Μικρό
γραφείο, μεγάλες συμφωνίες».
Και δεν έχει άδικο. Παρόλο που το φαρ-

μακείο βρίσκεται σε μια λιγότερο ευνοϊκή περιοχή της Πετρούπολης, χωρίς ιατρούς πολύ κοντά ή πολλά καταστήματα, έχει εν τούτοις τους πιστούς πελάτες
του και δεν περιμένει να προσελκύσει
μόνο περαστικούς.
«Μου αρκεί η δουλειά που έχουμε. Την
αγαπάμε τη δουλειά μας, την κυνηγάμε
και το αντιλαμβάνεται αυτό ο κόσμος, για
αυτό και έχουμε πιστούς πελάτες», μας
είπε χαρακτηριστικά ο φαρμακοποιός.
Και απ’ ότι φαίνεται οι πιστοί πελάτες του
φαρμακείου εκτείνονται σε όλες τις ηλικίες, όπως μας είπε ο κ. Μαραγκουδά-

κης: «Μπαίνει νεολαία στο φαρμακείο μας
και μάλιστα είδαμε μεγάλη ώθηση μετά
την ανακαίνιση, οπότε και δραστηριοποιηθήκαμε στα συμπληρώματα διατροφής για
τους αθλητές, παρόλο που δεν υπάρχει
κάποιο γυμναστήριο κοντά μας. Η πελατεία αυξήθηκε από στόμα σε στόμα, γιατί ο
κόσμος εμπιστεύεται τα προϊόντα του φαρμακείου. Σε αυτό συνέβαλε φυσικά και ο
σύγχρονος χώρος και η μεγάλη ποικιλία
καλλυντικών. Περίπου 25% είναι οι νέοι
μέχρι 25 ετών, οι ηλικίες από 26-55 αποτελούν περίπου το 35% της πελατείας και
οι άνω των 55 ετών είναι περίπου 40%».
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Επενδύοντας στον χώρο και
την τεχνολογία
Αυτό που κάνει τον χώρο να ξεχωρίζει
είναι το γεγονός ότι έχει σχεδιαστεί με τέτοιο τρόπο, ώστε στα ράφια να υπάρχει
μια πολύ σαφής διάταξη των προϊόντων,
ανά κατηγορία. Έτσι λοιπόν, σε ξεχωριστή κατηγορία βρίσκονται τα συμπληρώματα διατροφής, με δύο υποκατηγορίες (ενίσχυση του ανοσοποιητικού και
για αθλητές), υπάρχει επίσης η κατηγορία της βρεφικής φροντίδας, της στοματικής υγιεινής, της υγιεινής του σώμα-

παρουσίαση φαρμακείου

ύψος. Χωράει γύρω στα 12.000 τεμάχια
και μπορεί να πάρει ο,τιδήποτε βρίσκεται μέσα σε κουτί. Στα σημαντικά οφέλη
πού έχουμε είναι: η εξοικονόμηση χώρου
και η εξοικονόμηση χρόνου που αφιερώνεται στον πελάτη, η καλύτερη διαχείριση του αποθέματος, άρα και η εξοικονόμηση σε χρήματα, αφού οι παραγγελίες
ανάλογα με το στοκ, που έχουμε καθορίσει, είναι συγκεκριμένες και δεν κάνουμε
υπερβάσεις σε ποσότητες. Αποφεύγουμε
λοιπόν το λανθάνον στοκ που δημιουργεί
πρόβλημα ρευστότητας και κερδοφορίας,

αν τελικά σου μείνουν προϊόντα που δεν
μπορείς να τα πουλήσεις γρήγορα. Ο χρόνος που χρειαζόμασταν πριν με τα συρτάρια για να τσεκάρουμε πότε λήγει κάθε
φάρμακο έχει εκμηδενιστεί. Πλέον δίνουμε εντολή στο ρομποτικό σύστημα να βγάλει, για παράδειγμα, τα φάρμακα που λήγουν το επόμενο τρίμηνο και μέσα σε 10
λεπτά είναι έτοιμα προς επιστροφή, με το
ηλεκτρονικό τιμολόγιο. Πολλοί με ρωτάνε
πώς θα κάνω απόσβεση, λόγω του πολύ
υψηλού κόστους του (μας στοίχισε περίπου 120.000 ευρώ, μαζί με την εγκατάσταση και τον κυλιόμενο διάδρομο που φτάνει
μέχρι τα ταμεία). Η απάντησή μου είναι ότι
η απόσβεση γίνεται καταρχάς μέσω της
τος, τα καλλυντικά, τα αντηλιακά, κ.λπ.
To merchandising και η σήμανση λοιπόν, που σημειωτέον έχουν γίνει από
την Pierre Fabre, είναι πολύ οργανωμένα και ξεκάθαρα. Γενικά, η έμφαση
δόθηκε στην εύκολη περιήγηση του πελάτη στον χώρο πώλησης, χωρίς όμως
αυτό να σημαίνει ότι και το εργαστήριο
δεν είναι αξιοπρεπές, για να εξυπηρετούνται οι τρέχουσες ανάγκες ενός συνοικιακού φαρμακείου. Ακόμα και εκεί
η «επένδυση στην …τελειότητα» συνεχίζεται, με τα πλέον σύγχρονα μηχανήματα, όπως τελευταίας τεχνολογίας αναδευτήρας, ζυγοί ακριβείας, κ.λπ.
Όπως μας τόνισε ο φαρμακοποιός «Μου
αρέσει να αξιοποιώ την τεχνολογία προς
όφελος της δουλειάς μου. Για αυτό στο
back office έχω εγκαταστήσει και ένα
υπερσύγχρονο αυτόματο ρομπότ της
Rowa, με 5,5 μέτρα μήκος και 2,5 μέτρα
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παρουσίαση φαρμακείου

σωστής διαχείρισης των παραγγελιών. Η
αναβάθμιση της ποιότητας της δουλειάς
όλων μας είναι επίσης κέρδος και αυτό
που επικοινωνούμε περισσότερο στον πελάτη μας είναι ότι το φάρμακο που θα πάρουν δεν μπορεί να είναι ληγμένο, ενώ ο
χώρος που φυλάσσεται έχει την κατάλληλη θερμοκρασία. Αυτό τους κάνει να εκτιμούν ακόμα περισσότερο την προσφορά
της υπηρεσίας μας, αφού πέρα από την
ασφάλεια του φαρμάκου μένει χρόνος για
να ασχοληθούμε με τη συμβουλή υγείας».

Επενδύοντας στην ομάδα
Οι νέες τεχνολογίες και τα σύγχρονα μηχανήματα δεν αρκούν όμως για την επιτυχία. Η πιο σημαντική επένδυση είναι τα
κατάλληλα άτομα, στην κατάλληλη θέση.
Αυτή τη στιγμή το φαρμακείο απασχολεί
εκτός από τον φαρμακοποιό τρία ακόμη άτομα, ενώ σχεδιάζει να προσλάβει
άλλα δύο.
Η κα Σοφία Μπάκουλα έχει την ευθύνη του τομέα του παραφαρμάκου και
ειδικά των καλλυντικών και των δερμοκαλλυντικών. Ασχολείται με τις παραγγελίες, την εξυπηρέτηση των πελατών και τις προβολές. Η κα Βίκυ Αποστόλα έχει αναλάβει την αποθήκη του
φαρμάκου, τον ανεφοδιασμό, κ.λπ. Τέλος, η κα Πόπη Κόλια είναι υπεύθυνη
και αυτή στο φάρμακο, ασχολείται με τη
λειτουργία του ρομποτικού συστήματος,
αλλά και με τα συμπληρώματα διατροφής. Όπως επισήμανε ο φαρμακοποιός
«Επενδύω ιδιαίτερα στο προσωπικό και
τη σωστή του εκπαίδευση για να μπορεί
ν’ αντιμετωπίσει τόσο προβλήματα ομορφιάς, όσο και προβλήματα υγείας. Παρακολουθούν λοιπόν ανά τακτά χρονικά διαστήματα σεμινάρια ή συμμετέχουν στα
εκπαιδευτικά event που διοργανώνουν
οι εταιρείες. Στα άμεσα σχέδιά μου είναι
να προσλάβω και δύο ακόμα άτομα, έναν
φαρμακοποιό και ίσως μια γραμματέα,
προκειμένου να αποσυμφορήσω το δύσκολο προσωπικό μου πρόγραμμά. Δίνω
μεγάλη σημασία στην ομάδα μου και γι’
αυτό κάνουμε κάποια meeting σε εξωτερικούς χώρους με φαγητό ή καφέ περίπου 3 με 4 φορές το χρόνο, για να συζητάμε με ηρεμία τη μεθόδευση της δουλειάς. Ταυτόχρονα έχω κρατήσει τους μισθούς σε υψηλά επίπεδα, όπως ήταν και
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πριν κάποια χρόνια προ κρίσης, γιατί θεωρώ ότι η συμβολή των βοηθών μου στην
εύρυθμη λειτουργία του φαρμακείου είναι ανεκτίμητη».

Επενδύοντας στους πελάτες
Φυσικά, όλες οι προαναφερθείσες ενέργειες αποσκοπούν στην καλύτερη εξυπηρέτηση των πελατών και στην ενδυνάμωση του συμβουλευτικού ρόλου του
φαρμακοποιού. Προς αυτήν την κατεύθυνση κινείται ο κ. Μαραγκουδάκης που
μας ανέφερε χαρακτηριστικά: «Οι πελάτες του φαρμακείου είναι η οικογένειά
μου. Δεν εκτελούμε απλώς την συνταγή, αλλά επικοινωνούμε με τον πελάτη

Ένας σύντομος απολογισμός
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ενεργά, κάνοντας και λίγη
ψυχανάλυση… Αγαπώ
πολύ τον πάγκο και
την επικοινωνία,
αλλά επειδή ακριβώς δεν μπορούν να συνδυαστούν στον απόλυτο βαθμό και το
management και η
διαχείριση του εμπορεύματος και η επικοινωνία με τις εταιρείες και η συμβουλή στον πελάτη πρέπει να διαλέξω… Για αυτό πιστεύω ότι μια γραμματέας θα μπορούσε να αναλάβει κάποια διαδικαστικά θέματα της επιχείρησης για να
αφοσιωθώ στους πελάτες μου και στα
νέα project της επιχείρησης, που σχεδιάζονται και αυτά με γνώμονα τον πελάτη. Προς αυτήν την κατεύθυνση ετοιμάζουμε ήδη μια κάρτα πελάτη όπου ο πελάτης ανάλογα με τις αγορές του θα συγκεντρώνει πόντους και θα ανταμείβεται. Για το λόγο αυτό έχουμε οργανώσει
ήδη το πελατολόγιό μας εγκαθιστώντας
το πρόγραμμα CRM της CSA. Ταυτόχρονα θα μπορούμε να παρουσιάσουμε καλύτερα κάποιες προσφορές που μπορεί
να τους ενδιαφέρουν». 

JUST

MSD ΑΦΒΕΕ, ΑΘΗΝΑ: Αγ. ∆ηµητρίου 63
174 56 Άλιµος, Τηλ.: 210 989 7300,
www.msd.gr

Πριν τη συνταγογράφηση συµβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών των Προϊόντων.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Μεγάλη Βρετανία:

Ο φαρμακοποιός
και συνταγογράφος
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Με στόχο να περάσουν στη Μ. Βρετανία το μήνυμα
πως η συνταγογράφηση δεν είναι δικαίωμα του
ειδικού, αλλά ευθύνη προς τον ασθενή, έρχεται
το κράτος να πάρει μέτρα, ώστε να διευκολυνθεί
η πρόσβαση του ασθενούς στο φάρμακο,
δίνοντας στον φαρμακοποιό τη δυνατότητα
συνταγογράφησης και εκτέλεση της συνταγής
του από τον ασφαλιστικό φορέα.
Μια ενέργεια που διευρύνει τον ρόλο του
φαρμακοποιού.

Σ

Από τον
ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΚΥΡΙΤΣΗ,
Τεταρτοετή φοιτητή
Φαρμακευτικής
του Πανεπιστημίου του Reading,
United Kingdom

τις προθέσεις του Υπουργείου Υγείας στη Μεγάλη Βρετανία είναι ο φαρμακοποιός να γίνει και συνταγογράφος. Ήδη από το 2003 ο φαρμακοποιός που έχει λάβει ειδική εκπαίδευση γι’
αυτό, μπορεί να εκδίδει επαναλαμβανόμενη συνταγή βάσει της αρχικής γνωμάτευσης που έχει ο ασθενής από τον ιατρό του, η οποία και εκτελείται κανονικά από τον ασφαλιστικό φορέα. Επίσης,
από το 2006 πιλοτικά έχουν ξεκινήσει και
οι φαρμακοποιοί, -αφού πάρουν εξειδίκευση και πιστοποίηση σε συγκεκριμένο
τομέα τουλάχιστον εξάμηνη-, να συνταγογραφούν γι’ αυτή την ειδικότητά τους
ως ανεξάρτητοι συνταγογράφοι π.χ. σε
αλλεργιολογικά, υπερτασικά, δερματολογικά περιστατικά. Βέβαια, οι περισσότεροι φαρμακοποιοί που ενδιαφέρονται
να συνταγογραφήσουν, επιθυμούν να λάβουν την εκπαίδευση με την οποία μπορούν να συνταγογραφήσουν ως ανεξάρτητοι συνταγογράφοι. Έτσι, τα πανεπιστήμια προσφέρουν σχεδόν αποκλειστικά,
εξάμηνα προγράμματα για ανεξάρτητους
φαρμακοποιούς.

Για ποιο λόγο υιοθετούνται
τέτοια μέτρα στη Μ. Βρετανία;
Τα μέτρα αυτά βασίζονται σε κάποιες
έρευνες σύμφωνα με τις οποίες:

 Ένα ποσοστό 30-50% αυτών που
πάσχουν από χρόνια νοσήματα δεν
παίρνουν τα φάρμακά τους σύμφωνα
με την ιατρική οδηγία ως προς τη δοσολογία. Αυτό στοιχίζει στο σύστημα
υγείας 100 εκατομμύρια λίρες ετησίως, όπως υπολογίστηκε για το 2010.
 Επίσης, η συνεχιζόμενη χορήγηση φαρμάκων σε ασθενείς που θα
έπρεπε να τα διακόψουν για κάποιο
λόγο υγείας ή να μη τα έχουν πάρει
καθόλου εξ’ αιτίας παρενεργειών,
στοίχισε για το ίδιο έτος περίπου 750
εκατομμύρια λίρες σαν δαπάνη νοσηλείας γι’ αυτές τις περιπτώσεις.
 Ταυτόχρονα, διαπιστώθηκε η πολύ
καλή πρόσβαση του ασθενούς προς
τον φαρμακοποιό και η αμεσότητα
στη πληροφόρηση, όπως και η ικανότητα του φαρμακοποιού να παίζει
πρωταγωνιστικό ρόλο στη συμμόρφωση ασθενούς για τη θεραπεία του.
Στη Μ. Βρετανία ο ιατρός είναι εκείνος ο
οποίος έχει την καλύτερη γνώση για την
πάθηση του κάθε ασθενούς ,αλλά ο φαρμακοποιός βρέθηκε να έχει την καλύτερη γνώση σε φάρμακα και δραστικές
φαρμακευτικές ουσίες, καθιστώντας τον
έτσι έναν δυνητικά επαρκώς καταρτισμένο συνταγογράφο. Αυτό αποτελεί απόρροια των σπουδών, αλλά κυρίως της δια
βίου εκπαίδευσης που έχει ο φαρμακοποιός στην Μ. Βρετανία.
Πιο συγκεκριμένα, κάθε φαρμακοποιός είναι υποχρεωμένος σύμφωνα με
το Υπουργείο Υγείας και τον Βρετανικό
Φαρμακευτικό Σύλλογο να στέλνει κάθε
χρόνο έναν αριθμό reports στον αρμόδιο σύλλογο με τα οποία αποδεικνύει τη
γνώση που έχει πάρει για νέα φάρμακα,
χρήση, παρενέργειες, πρωτότυπες θεραπείες κ.λπ. Σύμφωνα με αυτά τα reports
ο σύλλογος αξιολογεί τα μέλη του.
Είναι γνωστό ότι στη Μ. Βρετανία ο νόμος
είναι αυστηρός για τη χορήγηση φαρμάκων χωρίς ιατρική συνταγή, πλην βεβαίως των Μη Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗΣΥΦΑ). Δίνοντας στο φαρμακοποιό τη δυνατότητα συνταγογράφησης
και εκτέλεση της συνταγής του από τον
ασφαλιστικό φορέα, διευθετείται η ευκολία πρόσβασης του ασθενούς στο φάρμακο. Ταυτόχρονα, το κράτος απαλλάσ-
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σει τον ιατρό από τον χρόνο της συνταγογράφησης σε πολύ απλά περιστατικά
ή εκεί που ήδη έχει δώσει γνωμάτευση.
Έτσι, ο ιατρός ασκεί ουσιαστική ιατρική,
έχοντας περισσότερο χρόνο να αφιερώσει στους ασθενείς του και σε σοβαρότερα περιστατικά.
Πρόθεση του Βρετανικού Υπουργείου
Υγείας είναι να μεταφέρει την ευθύνη συνταγογράφησης και σε άλλους επαγγελματίες υγείας πλην των ιατρών.

νούς στην πρόσβαση και συνταγογράφηση στο φάρμακο.
4. Αξιοποίηση και ανάδειξη των γνώσεων και δεξιοτήτων και άλλων επαγγελματιών υγείας εκτός των ιατρών,
όπως φαρμακοποιοί, νοσηλευτές,
μαίες, φυσικοθεραπευτές κ.λπ.
5. Συνεργασία όλων των επαγγελματιών υγείας και εισαγωγή στην ευέλικτη ομαδικότητα.
6. Και φυσικά, εξοικονόμηση χρημάτων.

Έτσι το σύστημα θέλει να πετύχει:
1. Βελτίωση της περίθαλψης των πολιτών χωρίς να διακινδυνεύεται η
ασφάλειά τους.
2. Διευκόλυνση των ασθενών να λάβουν τα φάρμακά τους όπου κι αν
βρίσκονται γεωγραφικά ή σε ειδικές
καταστάσεις, όπως παραπληγικοί ή
ασθενείς με δυσκολία μετακίνησης.
3. Διεύρυνση των επιλογών του ασθε-

Η απαραίτητη διαδικασία
Ο φαρμακοποιός έχοντας πάρει την βασική εξάμηνη εκπαίδευσή του, έχει το
δικαίωμα να συνταγογραφήσει σχεδόν
όλα τα φάρμακα. Έτσι θεωρητικά μπορεί να συνταγογραφήσει για όλες σχεδόν
τις παθήσεις και τα περιστατικά, χωρίς να
λάβει περαιτέρω εκπαίδευση. Αυτό που
όμως γίνεται στην πράξη, είναι ο φαρμακοποιός να επεκτείνει το φάσμα της συ-
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νταγογράφησής του στα πλαίσια του πεδίου όπου έχει εκπαιδευτεί.
Για παράδειγμα, αν ένας φαρμακοποιός
κάνει την εξάμηνη εκπαίδευση του στο
διαβήτη και συγκεκριμένα στις ινσουλίνες, τότε μπορεί να συνταγογραφήσει αρχικά μόνο για ασθενείς που χρειάζονται
χορήγηση ινσουλίνης. Αν όμως ο φαρμακοποιός οικειοθελώς επεκτείνει τις
γνώσεις του στη κατηγορία του διαβήτη, τότε μπορεί να συνταγογραφήσει και
για περισσότερα περιστατικά που αφορούν τον διαβήτη, χωρίς όμως να χρειαστεί να λάβει περαιτέρω πιστοποίηση.
Στα σχέδια της Βρετανικής κυβέρνησης
είναι όλοι οι φαρμακοποιοί να έχουν πάρει από τα πανεπιστήμια τις γνώσεις για
τον μελλοντικό διευρυμένο ρόλο τους.
Έτσι, τα επόμενα χρόνια η διάρκεια
σπουδών στη φαρμακευτική θα αυξηθεί κατά έναν χρόνο (από τέσσερα σε πέντε χρόνια φοίτησης). 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η αγορά

Συμπληρώματα
διατροφής

για …
αθλητικούς τύπους
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η αγορά

Ας το παραδεχτούμε. Τα διατροφικά συμπληρώματα
για όσους αθλούνται τα έχουμε συνδυάσει στο
μυαλό μας με μυώδεις τύπους στα γυμναστήρια
που κάνουν αλόγιστη κατανάλωση σκευασμάτων
άγνωστης προέλευσης, με κύριο στόχο να
«αρέσουν». Ευτυχώς, υπάρχουν και καταναλωτές
που είναι πλέον ενημερωμένοι, θέλουν να
συνδυάσουν την καλή φυσική κατάσταση με την
καλή υγεία και αποζητούν την ποιότητα και την
ασφάλεια στις αγορές τους. Αυτούς τους πελάτες
πρέπει να προσελκύσετε και να τους προσφέρετε
τη συμβουλή και την ασφάλεια που αποζητούν.
Μήπως ήρθε η ώρα να προσφέρετε νέα προϊόντα
και στο δικό σας φαρμακείο;
Από τη ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ

Ε

ίναι αλήθεια ότι το φαρμακείο δεν είναι ακόμα η πρώτη
σκέψη όσων αθλούνται συστηματικά για να αγοράσουν
εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής. Και είναι επίσης γεγονός ότι όσοι δεν είναι καλά πληροφορημένοι θα
στραφούν στα εξειδικευμένα μαγαζιά ή στο διαδίκτυο. Όσοι όμως είναι λίγο πιο ενημερωμένοι και έχουν «θορυβηθεί» από τις ειδήσεις
που αναπαράγουν τα μέσα μαζικής ενημέρωσης για ακατάλληλες
ουσίες και αναβολικά ή όσοι έχουν υπάρξει θύματα τέτοιων ουσιών
στρέφονται προς το φαρμακείο, όπου ο φαρμακοποιός θα τους διαβεβαιώσει για την ασφάλεια του προϊόντος και θα τους δώσει και την
προσωπική του συμβουλή.
Στην πραγματικότητα η κινητήριος δύναμη στην αγορά αυτή είναι οι
ερασιτέχνες αθλητές ή όσοι γυμνάζονται περιστασιακά. Οι δυνητικοί
αυτοί πελάτες γνωρίζουν πολύ λίγα για την προσφορά διατροφικών
συμπληρωμάτων για όσους γυμνάζονται και κρατάνε μια απόσταση
από συγκεκριμένα προϊόντα που θεωρούν επικίνδυνα, προτιμώντας
πιο φυτικά προϊόντα ενέργειας και τόνωσης με ευχάριστη γεύση. Στην
πλειονότητά τους είναι άντρες και έχουν υψηλό κοινωνικοοικονομικό
επίπεδο, γυμνάζονται περισσότερο από δύο με τρεις φορές την εβδομάδα και αποσκοπούν όχι τόσο στο να έχουν τονισμένους μυς, αλλά
στο να έχουν ένα καλαίσθητο σώμα και μια καλή φυσική κατάσταση.
Είναι λοιπόν, στο χέρι σας να τους εκπαιδεύσετε και να τους προτείνετε το κατάλληλο για αυτούς σκεύασμα.

Η νέα τάση είναι το
φαρμακείο
Αυτή τη στιγμή το φαρμακείο κερδίζει συνεχώς μερίδιο αγοράς, όσον
αφορά τα συμπληρώματα διατροφής για όσους γυμνάζονται, και
αυτό ισχύει όχι μόνο για τα μεγάλα φαρμακεία, αλλά και για τα μικρότερα. Η λήψη διατροφικών συμπληρωμάτων και προϊόντων για
περισσότερη ενέργεια γίνεται όλο
και πιο συνηθισμένη και η ανάγκη
για την λήψη των προϊόντων αυτών όλο και πιο επιτακτική. Οι πρωτεΐνες είναι πρώτες σε πωλήσεις,
χάρη στην υψηλή αποτελεσματικότητά τους που είναι κλινικά αποδεδειγμένη, ενώ έδαφος κερδίζουν
συνεχώς και τα προϊόντα που υπόσχονται ενέργεια και τόνωση και
προτιμώνται ιδιαίτερα από όσους
γυμνάζονται περιστασιακά και δεν
είναι αθλητές. Ευπώλητα είναι επίσης και τα προϊόντα που απευθύνονται σε όσους μεν γυμνάζονται,
αλλά θέλουν ταυτόχρονα να χάσουν
λίπος, ή πόντους τοπικά. Σταθερά
τέλος κερδίζουν έδαφος, και τα
προϊόντα που δεν είναι τόσο εξειδικευμένα, όπως για παράδειγμα τα
αντιοξειδωτικά, τα προϊόντα για την
ανακούφιση των αρθρώσεων, ή τα
προϊόντα κατά της κόπωσης. Τέτοια
προϊόντα μπορείτε να τα προτείνετε
σε αθλούμενους μεγαλύτερης ηλικίας που γυμνάζονται περιστασιακά
και θέλουν μια μικρή ώθηση στην
καθημερινότητά τους.
Γενικά, οι πωλήσεις των διατροφικών συμπληρωμάτων για όσους
γυμνάζονται είναι αυξημένες την
άνοιξη και το καλοκαίρι γιατί οι καταναλωτές επιτείνουν την προσπάθεια στον… αγώνα για ένα εύρωστο σώμα. Από την άλλη μεριά, κάτι
παρόμοιο γίνεται και τον Σεπτέμβρη
γιατί οι καλοκαιρινές «ατασθαλίες»
έχουν αλλοιώσει τη φυσική κατάσταση και την εικόνα του σώματος,
με αποτέλεσμα όσοι αθλούνται να
θέλουν να επανέλθουν στην προηγούμενη κατάστασή τους.

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

57

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η αγορά

Η ΕΜΠΕΙΡΙΑ ΜΟΥ
2 σημεία που χρήζουν προσοχής

MERCHANDISING
Αυξήστε τις πωλήσεις σας
σε 5 βήματα

Το κλειδί για επιτυχημένη επικοινωνία
Ως φαρμακοποιός θα πρέπει να κατανοήσετε ότι ο αθλητισμός και η άσκηση συνδέονται άρρηκτα με την καλή υγεία και έτσι θα πρέπει να τα προωθήσετε και στους πελάτες σας. Μην ξεχνάτε ότι είστε επαγγελματίας υγείας
και για την πολύτιμη συμβουλή σας έρχονται σε εσάς όσοι γυμνάζονται.
Αυτό λοιπόν που θα πρέπει να τους επισημαίνετε είναι η σημασία της
σωστής διατροφής για να αποφύγουν δυσάρεστες συνέπειες στο σώμα
τους λόγω υπερπροσπάθειας, όπως είναι για παράδειγμα οι τραυματισμοί, ή η εξασθένηση του ανοσοποιητικού συστήματος. Μπορείτε λοιπόν
να προτείνετε ανά περίπτωση φυσικά, έναν συνδυασμό προϊόντων. Μια
συνήθης κατηγοριοποίηση είναι τα προϊόντα για ενέργεια που λαμβάνονται πριν από την άσκηση, κάποια προϊόντα που λαμβάνονται κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για να διατηρήσουν τα επίπεδα γλυκιδίων και
υπάρχουν και αυτά που προτείνονται μετά την άσκηση για να βοηθήσουν
στην αποκατάσταση του οργανισμού.
Ένα είναι σίγουρο. Όσοι φαρμακοποιοί έχουν προσθέσει στη γκάμα των
προϊόντων τους συμπληρώματα διατροφής για όσους αθλούνται δεν το
έχουν μετανιώσει. Είναι ένας καλός τρόπος για να προσελκύσετε ένα κοινό που μένει πιστό (αν φυσικά είστε αξιόπιστοι) με μέσο όρο κατανάλωσης περίπου 4 με 5 προϊόντα το μήνα.
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με θερμαντική
αναλγητική
δράση

ΘΕΡΜΑΝΤΙΚΗ
ΚΡΕΜΑ
ΕΛΕΥΘΕΡΙΑ ΣΤΗΝ ΚΙΝΗΣΗ

Θερμαντική κρέμα ιδανική και για χρήση πριν από
τις αθλητικές δραστηριότητες.
Ενδείκνυται για μυϊκούς πόνους και
πόνους αρθρώσεων.
Ιδανική και για χρήση σε πολύ χαμηλές θερμοκρασίες και
δυσμενείς καιρικές συνθήκες (βροχή, κρύο, αέρα, κτλ.)
Περιέχει: σαλικυλικό μεθύλιο, αιθύλιο νικοτινικό
και κάμφορα.

Αθήνα: Λ. Βουλιαγμένης 2 & Θάσου 3, Γλυφάδα 166 75 τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση) ● fax: 210.9600.954
web site: www.health-plus.gr ● e-mail: info@health-plus.gr
Θεσσαλονίκη: Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο ● τηλ./fax: 2310.540575

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Οι εταιρείες προτείνουν,
ο φαρμακοποιός επιλέγει
Κατά τη διάρκεια της προπόνησης
ή της άσκησης η Douni Health
Products προτείνει το Maxim
Hypotonic Sports Drink, για ενυδάτωση & ενέργεια, που συνδυάζει ιδανικά τους υδατάνθρακες με
τους ηλεκτρολύτες, παρέχοντας
υποστήριξη κατά τη διάρκεια της
άσκησης. Αναμιγνύεται εύκολα με
νερό ή γάλα και δίνει ένα υποτονικό ρόφημα, πλούσιο σε ηλεκτρολύτες για άμεση ενυδάτωση και για
την αποκατάσταση των ελλείψεων
που προκαλούνται με την εφίδρωση. Έχει υψηλή περιεκτικότητα σε υδατάνθρακες (90%) για
εφοδιασμό με ενέργεια και για την καθυστέρηση της κόπωσης. Διατίθεται σε συσκευασία
των 480g και σε δύο γεύσεις: πορτοκάλι & λεμόνι ή τροπικά φρούτα.
Για μετά την άσκηση, προτείνει το Maxim
Pure Whey Protein, που αποτελείται 100%
από πρωτεΐνη ορού γάλακτος
με πολύ υψηλή περιεκτικότητα σε αμινοξέα διακλαδισμένης
αλυσίδας (BCAA ή branched
chain amino acids), όπως
L-ισολευκίνη, L-λευκίνη
και L-βαλίνη, τα οποία βοηθούν στη δόμηση των μυών,
στην επαναφορά τους μετά
την άσκηση και στην αποφυγή της φθοράς τους. Διατίθεται σε συσκευασία των
750g σε δύο γεύσεις: σοκολάτα και φράουλα.
Για όσους γυμνάζονται, χωρίς
όμως να είναι επαγγελματίες αθλητές, η ίδια
εταιρεία προτείνει από την σειρά Wellman της
Vitabiotics δύο προϊόντα:
Wellman Sport, με έναν συνδυασμό βιταμινών, μετάλλων, ενεργειακών συστατικών και αμινοξέων, ειδικά για τους άνδρες που γυμνάζονται και χρειάζονται μέγιστη
ενέργεια. Το σιβηριανό τζίνσενγκ, η
L-καρνιτίνη και οι βιταμίνες Β, προσφέρουν ενισχυμένες δόσεις ενέργειας και μειώνουν την κόπωση,
συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο
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σε καλύτερες επιδόσεις. Τα αμινοξέα, η οκτακοζανόλη και το μαγνήσιο, συμβάλλουν στην
υγεία των μυών, ενώ οι βιταμίνες C & E, το
σελήνιο και ο ψευδάργυρος, μειώνουν με την
αντιοξειδωτική τους δράση το στρες που προκαλείται στον οργανισμό από την έντονη άσκηση και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.
Wellwoman Sport & Fitness,
ένας μοναδικός συνδυασμός
βιταμινών, μετάλλων και ενεργειακών συστατικών που
απευθύνεται ειδικά στις γυναίκες που γυμνάζονται και
χρειάζονται μέγιστη ενέργεια.
Το γκουαρανά (guarana), η
L-καρνιτίνη και οι βιταμίνες Β
προσφέρουν ενισχυμένες δόσεις ενέργειας και μειώνουν την κόπωση, συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σε καλύτερες
επιδόσεις. Οι βιταμίνες C & E, τα ιχνοστοιχεία
και το β-καροτένιο μειώνουν με την αντιοξειδωτική τους δράση το στρες που προκαλείται
στον οργανισμό από την έντονη άσκηση και ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα.
Χωρίς γλουτένη, αλάτι, μαγιά, τεχνητά χρώματα
και συντηρητικά. Κατάλληλα για χορτοφάγους.
Για μυϊκή αποκατάσταση η εταιρεία Isoplus
προτείνει το διατροφικό συμπλήρωμα Whey
To Go® Protein Powder της Solgar. Πρόκειται για μια υψηλής βιολογικής αξίας πρωτεΐνη
από ορό γάλακτος με επιπρόσθετη L-γλουταμίνη (ελεύθερης μορφής) και αμινοξέα BCAAs για μέγιστη απόδοση, αποκατάσταση, επιδιόρθωση και ανάπτυξη του μυϊκού
ιστού μετά την άσκηση. Παράλληλα περιέχει διατροφικά στοιχεία σημαντικά για τη σωστή λειτουργία του
ανοσοποιητικού συστήματος. Θεωρείται ιδανική για επαγγελματίες
και ερασιτέχνες αθλητές, τραυματίες, μετεγχειρητικούς ασθενείς, ηλικιωμένους, για τον έλεγχο του βάρους
καθώς επίσης και για νέους ανθρώπους που δεν καλύπτουν τις πρωτεϊνικές απαιτήσεις τους μέσω της διατροφής. Παρασκευάζεται από αγελάδες που δεν έχουν εκτραφεί με
rBGF (αυξητική ορμόνη βοδινών) και δεν περιέχει λακτόζη. Διατίθεται σε μορφή σκόνης, σε
τρεις γεύσεις βανίλια, σοκολάτα και φράουλα.

Κάθε ταινία
µετράει…
Πρόγραµµα
Επιβράβευσης

Με 100% ακρίβεια και µοναδικά προνόµια.
1

Ανακαλύψτε το Νέο Πρόγραµµα Επιβράβευσης CONTOURΤΜ
NEXT Win της Bayer. Βρείτε τους µοναδικούς κωδικούς
σε κάθε συσκευασία ταινιών µέτρησης CONTOURΤΜ NEXT
που χρησιµοποιείτε. Εισάγετε τους κωδικούς αυτούς
ηλεκτρονικά και συλλέξτε πόντους. Εξαργυρώστε τους
πόντους σας και επωφεληθείτε από µοναδικά προνόµια
σχετικά µε τον διαβήτη σας. Απλά και σίγουρα!

Όλοι οι µετρητές επόµενης γενιάς CONTOURΤΜ NEXT
υπερκαλύπτουν τις αυστηρότερες απαιτήσεις ακρίβειας
του ISO 15197:2013† προσφέροντας τεκµηριωµένη
ακρίβεια και αξιοπιστία ακόµη και σε στενότερα
όρια απόκλισης ±10% σε σχέση µε το εργαστήριο.1

Μπείτε σήµερα στο

† Το πρότυπο ISO 15197:2013 του ∆ιεθνούς Οργανισµού Τυποποίησης απαιτεί το 95% των αποτελεσµάτων
να εµπίπτουν εντός των ±15 mg/dL των τιµών αναφοράς στο εργαστήριο και στα χέρια των χρηστών για συγκεντρώσεις γλυκόζης αίµατος <100 mg/dL και εντός του ±15% των τιµών αναφοράς στο εργαστήριο και στα
χέρια των χρηστών για συγκεντρώσεις γλυκόζης αίµατος ≥100 mg/dL, ΚΑΙ το 99% των ατοµικά µετρούµενων
τιµών γλυκόζης θα πρέπει να εµπίπτουν εντός των Ζωνών Α και Β του Parkes-Consensus Error Grid.
1. Bernstein R. et al., J Diab Sci Tech 2013; 7(5):1386-1399.

L.GR.DC.04.2015.0046

www.diabetes.bayer.gr

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η εταιρεία Pfizer Consumer
Healthcare προτείνει για
όσους έχουν έντονη φυσική
δραστηριότητα το συμπλήρωμα διατροφής Centrum
Performance. Πρόκειται
για μια πολυβιταμίνη της
σειράς Centrum,
με πλήρη σύνθεση βιταμινών
του συμπλέγματος Β, με μεταλλικά στοιχεία, με
προσθήκη φυτικών συστατικών Ginseng και
Ginkgo biloba, που
συμβάλλουν στην ενίσχυση της πνευματικής και σωματικής απόδοσης. Οι βιταμίνες του
συμπλέγματος Β συμμετέχουν στη μεταβολική
μετατροπή των πρωτεϊνών, λιπών και υδατανθράκων σε ενέργεια, η οποία είναι απαραίτητη για να μπορεί ο οργανισμός να εκτελέσει τις
διάφορες ζωτικές λειτουργίες του. Το Ginseng
προέρχεται από τη ρίζα του Ασιατικού φυτού
Panax ginseng και χρησιμοποιείται ευρέως,
εδώ και χιλιάδες χρόνια, για τις μοναδικές θεραπευτικές, προστατευτικές και τονωτικές ιδιότητές του. Το Ginkgo biloba είναι ένα ισχυρό
αντιοξειδωτικό και με βάση τα δεδομένα κλινικών μελετών μπορεί να βελτιώσει τη συγκέντρωση-προσοχή, τη γενική διάθεση, συμπεριλαμβανομένης της εγρήγορσης και ηρεμίας.
Οι πολυβιταμίνες DAYVITACTIVE, της Health
Aid αποτελούν την
πρόταση της Pharma
Center στην κατηγορία αυτή. Πρόκειται
για έναν ισορροπημένο
συνδυασμό βιταμινών,
μετάλλων και αμινοξέων με συνένζυμο Q10
για όσους θέλουν να
ανεβάσουν την ενέργειά τους, αφού είναι
εμπλουτισμένες με εκχύλισμα Ginseng που
βοηθά να διατηρείται
η σωματική & πνευματική ενέργεια σε υψηλά επίπεδα.
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Επίσης για ενέργεια και τόνωση, η Power
Health προτείνει το συμπλήρωμα Energy now,
ένα φυσικό, τονωτικό συμπλήρωμα διατροφής με άμεση δράση,
σε αναβράζοντα δισκία που απελευθερώνουν φυσική ενέργεια που
τονώνει σώμα και
διάθεση στη στιγμή,
άμεσα, αποτελεσματικά και χωρίς
παρενέργειες. Ένας
μοναδικός συνδυασμός με Guarana,
Yerba Mate, φυσικές πηγές καφεΐνης, Q10 και βιταμίνες Β6, Β12.

Η Ambitas Healthcare προτείνει για ενέργεια και τόνωση ένα πλήρες και ισορροπημένο πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα, το VITAL®
plusQ10, που περιέχει δύο σταθεροποιημένα
εκχυλίσματα Ginseng, εξαιρετικής ποιότητας και
καθαρότητας, το Korean Panax Ginseng (σωματική & πνευματική τόνωση) και το Siberian
Ginseng Extract (ενίσχυση του ανοσοποιητικού). Επιπλέον, το συνένζυμο Q10, 10 mg, ένα
πολύ αποτελεσματικό αντιοξειδωτικό, είναι αναγκαίο για τη μετατροπή της
χημικής ενέργειας των τροφών σε βιολογική ενέργεια,
την οποία έχει ανάγκη ο οργανισμός. Περιέχει επίσης Βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία, για συμπλήρωση της διατροφής και αντιοξειδωτική
προστασία.
Δεν περιέχει ζάχαρη, ιώδιο,
γλουτένη και συντηρητικά.
Κυκλοφορεί σε τρεις συσκευασίες των 14, 30 και
60 Lipidcaps™, αλλά και σε
αναβράζουσα μορφή με γεύση από 3 εσπεριδοειδή.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Για όσους προπονούνται εντατικά η ΒΙΟΝΑΤ προτείνει τα συμπληρώματα διατροφής TERRANOVA,
που μάλιστα τα επιλέγουν και τα εμπιστεύονται
και επαγγελματίες αθλητές ποδοσφαίρου, της ΑΕΚ και του Ηρακλή, καθώς και πρωταθλητές τεχνικής κολύμβησης και στίβου.
TERRANOVA Beetroot Juice,
Cordyceps & Reishi: Για
αντοχή που διαρκεί. Ο συνδυασμός του πλούσιου σε
νιτρικό άλας παντζαριού και
των μανιταριών cordyceps και
reishi (γανόδερμα) βελτιώνουν
τα επίπεδα ενέργειας και οξυγόνου στο σώμα.
TERRANOVA
Cordyceps,
Rhodiola & Ginseng:
Σύνθεση για άμεση τόνωση,
σωματική και πνευματική,
καθώς η rhodiola, ένα προσαρμογόνο βότανο, βοηθά
σε πνευματική συγκέντρωση και καθαρότητα μυαλού.
Πολλοί το συνδυάζουν με
το TERRANOVA Beetroot
Juice, Cordyceps & Reishi
όταν έχουν απαιτητικές
προπονήσεις ή αγώνα.
Όλα τα προϊόντα TERRANOVA
είναι 100% φυσικά, χωρίς χημικά πρόσθετα και συντηρητικά.
Τέλος, από την εταιρεία Sarantis κυκλοφορούν
στην ελληνική αγορά οι πολυβιταμίνες
Χtra Energy της Lanes που είναι ιδανικές για ενέργεια, τόνωση και πνευματική
διαύγεια, καθώς περιέχουν 12 βιταμίνες
και 5 μέταλλα για πλήρη κάλυψη των ημερήσιων αναγκών
του οργανισμού.
Είναι ενισχυμένες
με Ταυρίνη, Panax
Ginseng, Λουτεΐνη & Συνένζυμο Q10 για παραγωγή ενέργειας,
πνευματική τόνωση και αντιμετώπιση του stress. 
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Προβολή και σήμανση
των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
«κλειδί» για την κερδοφορία
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Εστιάζοντας σημαντικά στην κατηγορία των
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. με σκοπό την εξέλιξη της κατηγορίας
και την υποστήριξη του φαρμακοποιού
στον συμβουλευτικό του ρόλο, στο παρόν
άρθρο προτείνουμε πρακτικές προβολής και
κατηγοριοποίησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ και αναφέρουμε
τις εμπειρίες των συναδέλφων σας.

κοποιού αλλάζει και ο ίδιος εξελίσσεται σε σύμβουλο υγείας, που καλείται να
επικεντρωθεί περισσότερο στον ασθενή
και λιγότερο στο φάρμακο αυτό καθαυτό.
Ο φαρμακοποιός καλείται να αποδείξει
την προσαρμοστικότητα του στις συνεχείς αλλαγές του εξωτερικού περιβάλλοντος, συνδυάζοντας τη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη νέων ικανοτήτων,
αναβαθμίζοντας έτσι τον συμβουλευτικό του ρόλο, ο οποίος είναι και ο πυρήνας της δραστηριότητας του.

Προβολή και σήμανση
κατηγορίας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.

Από τη ΜΑΡΙΑ ΕΥΓΕΝΙΟΥ,
Trade Marketing της Johnson & Johnson

H αγορά και ο ρόλος του
φαρμακοποιού
Η αγορά των Mη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων (ΜΗ.
ΣΥ.ΦΑ.) στην Ελλάδα αγγίζει τα €357εκ
και αυξάνεται κατά 25% (στοιχεία IMS Νοέμβριος ‘14) σε σχέση με πέρσι και όπως
όλα δείχνουν θα συνεχίσει να αυξάνεται μελλοντικά. Πραγματικά, φαίνεται να
υπάρχουν σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, καθώς η κατηγορία των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
αποτελεί μόλις το 9,1% του συνολικού τζίρου των φαρμακείου, ενώ την ίδια στιγμή στην Ευρώπη αγγίζει το 15%.
Παράλληλα, το ενδιαφέρον του ασθενή
για αυτο-φροντίδα και αυτο-θεραπεία
αυξάνεται, όπως καταδεικνύουν τόσο οι
αναζητήσεις στο διαδίκτυο για κοινές παθήσεις, αλλά και οι επισκέψεις σε ιστοσελίδες με καθαρό ιατρικό περιεχόμενο.
Επίσης, και λόγω της οικονομικής κρίσης, οι ασθενείς τείνουν να αναζητούν την
πρωτοβάθμια φροντίδα στα φαρμακεία,
πριν καταλήξουν να αποταθούν σε γιατρό.
Στην ίδια λογική, οι εταιρείες που δραστηριοποιούνται στην αγορά των ΜΗ.ΣΥ.
ΦΑ. αυξάνουν συνεχώς την επένδυση

σε διαφημιστική δαπάνη των προϊόντων
τους, τόσο σε τηλεοπτικό χρόνο, όσο και
σε υλικά για το χώρο του φαρμακείου,
όπως π.χ. οι βιτρίνες ή τα επιδαπέδια
stands, τα οποία με την παρουσία τους
καθιστούν τα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. πιο προσβάσιμα στον ασθενή. Την ίδια στιγμή, η ταυτόχρονη τοποθέτηση επιδαπέδιων stands
για κάθε προϊόν, αναδεικνύεται ως ένα
πρόβλημα, ειδικά στην περίπτωση των
περιορισμένης χωρητικότητας φαρμακείων, με κίνδυνο να καταλήξει κανείς
στην εικόνα του «φαρμακείου που ασφυκτιά», ρισκάροντας σημαντικά το αρχικό
ζητούμενο, δηλαδή την αύξηση της προσβασιμότητας του ασθενή στα ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
Τέλος, η κρίση και οι εξελίξεις στην φαρμακευτική αγορά τα τελευταία χρόνια,
έχουν επιφέρει σημαντικές αλλαγές στη
δομή του τζίρου και της κερδοφορίας
των φαρμακείων. Συνεπώς, η αναζήτηση ευκαιριών ανάπτυξης είναι επιτακτική ανάγκη και προϋπόθεση για την
βιωσιμότητα των φαρμακείων, σε ένα
δυναμικό και διαφορετικά διαμορφωμένο περιβάλλον σε σχέση με το παρελθόν. Ως αποτέλεσμα ο ρόλος του φαρμα-

H Johnson & Johnson, διαβλέποντας
τις αλλαγές που συντελούνται στο χώρο
του φαρμακείου, και ως στρατηγικός συνεργάτης του φαρμακοποιού, έχοντας
εξετάσει το νομικό πλαίσιο, τις αγοραστικές συνήθειες και το ταξίδι του αγοραστή στο φαρμακείο, τις ευρωπαϊκές
& παγκόσμιες έρευνες αγοραστή και τις
πρακτικές προβολής και κατηγοριοποίησης των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε άλλες χώρες,
προτείνει και υλοποιεί μία καινοτόμο &
πρωτοποριακή (κατοχυρωμένη πατέντα)
-για τα ελληνικά και ευρωπαϊκά δεδομένα- πρόταση δημιουργίας, σήμανσης
& προβολής της κατηγορίας ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
για το ελληνικό φαρμακείο.
Πιο συγκεκριμένα, η πρόταση προβολής
και σήμανσης, αφορά στην ομαδοποίηση των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. σε χώρο του φαρμακείου στον οποίο στη συνέχεια τοποθετούνται τα υλικά σήμανσης. Ειδικότερα,
η πρόταση προβολής αποτελείται από το
λογότυπο «Φροντίζω την υγεία μου» και
από σημάνσεις ραφιού συγκεκριμένου
χρωματικού κώδικα και αλληλουχίας, οι
οποίες οριοθετούν τις διαφορετικές κατηγορίες/παθήσεις που αποτελούν στο
σύνολό τους την αγορά των ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ.
(π.χ. χρήση σήμανσης ραφιού κόκκινου
χρώματος για την κατηγορία των «Αναλγητικών» και μπλε χρώματος για την κατηγορία «Κρυολόγημα»).
Επιπρόσθετα, ανά κατηγορία/πάθηση
υπάρχει σήμανση υποκατηγοριών/ συμπτωμάτων για την ευκολότερη πλοήγηση του ασθενούς αλλά και για τη διευκόλυνση της σύστασης του κατάλληλου θεραπευτικού μέσου κατά περίπτωση από
τον φαρμακοποιό (π.χ. στην κατηγορία
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«Κρυολόγημα» υπάρχουν ως υποκατηγορίες ο «Βήχας», ο «Πονόλαιμος» και η «Ρινική Καταρροή»).
Η σήμανση τροποποιείται ανάλογα με την εποχικότητα, ώστε να ανταποκρίνεται πλήρως στις ανάγκες
του φαρμακοποιού και κατ’ επέκταση του ασθενούς
και τοποθετείται εξαρχής στο φαρμακείο από εξειδικευμένο συνεργάτη της εταιρείας μας, ο οποίος
πραγματοποιεί και τις απαραίτητες αλλαγές ανάλογα με την εποχικότητα.
Εδώ θα πρέπει να επισημάνουμε ότι παρά το γεγονός ότι η πρόταση προβολής και σήμανσης σχεδιάστηκε και υλοποιείται από την Johnson & Johnson, δεν αναφέρεται σε κανένα σημείο ή υλικό της
σήμανσης η εταιρεία, καθώς η όλη πρωτοβουλία
αυτή αποσκοπεί στην αύξηση της κατηγορίας των
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. στο φαρμακείο.
Σήμερα η πρόταση κατηγοριοποίησης και σήμανσης «Φροντίζω την υγεία μου» είναι ενεργή σε 420
φαρμακεία σε ολόκληρη την Ελλάδα, στοιχείο που
αναδεικνύει τη θετική αποδοχή της οποίας τυγχάνει από τους φαρμακοποιούς. Πιο συγκεκριμένα και
σύμφωνα με έρευνα που διενεργήθηκε, οι φαρμακοποιοί που έχουν υλοποιήσει τη σήμανση εμφανίζονται ιδιαίτερα ικανοποιημένοι, αναδεικνύοντας
ως κυρίαρχα οφέλη τα παρακάτω:
 σημαντική αύξηση πωλήσεων,
 διευκόλυνση της πλοήγησης των ασθενών- αγοραστών στο χώρο του φαρμακείου
 ύπαρξη ενός ορατού και άμεσα προσβάσιμου
στον ασθενή- αγοραστή σημείου αναφοράς των
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ. μέσα στο φαρμακείο
 ενίσχυση του συμβουλευτικού ρόλου του φαρμακοποιού.
Συμπερασματικά, η υιοθέτηση καινοτόμων και αποδοτικών πρακτικών προβολής της κατηγορίας των
ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ, αποτελεί ιδανική επιλογή με αποδεδειγμένη αύξηση πωλήσεων, σύμφωνα με τις απόψεις
των φαρμακοποιών, και έρχεται να εδραιώσει και
να ενισχύσει ακόμα περισσότερο τον συμβουλευτικό ρόλο του φαρμακοποιού καθώς και την κερδοφορία του φαρμακείου. 
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η άποψη των ειδικών

LDL Χοληστερόλη:
«ακόμα χαμηλότερα,
ακόμα καλύτερα»
Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΣΤΑΘΑΚΟΠΟΥΛΟ,
Καρδιολόγο
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η άποψη των ειδικών

Είναι πλέον αποδεδειγμένο ότι η μόνιμη και
συστηματική αντιμετώπιση της δυσλιπιδαιμίας
με συνδυασμό της σωστής διατροφής, σωματικής
άσκησης και φαρμακευτικής αγωγής όπου αυτή
είναι απαραίτητη, επιφέρουν σημαντικό όφελος
από πλευράς μείωσης των εμφραγμάτων και των
λοιπών μορφών καρδιαγγειακής νόσου.

Τ

ις τελευταίες δεκαετίες δίδεται μεγάλο βάρος στη χοληστερόλη, και δη την ονομαζόμενη «κακή χοληστερόλη» (LDL),
όχι αδίκως. Είναι διαπιστωμένο εδώ και
πολλά έτη, ότι οι διαταραχές των λιπιδίων και ειδικότερα η αύξηση της «κακής» (LDL) χοληστερόλης είναι άρρηκτα
συνδεδεμένα με την εμφάνιση αρτηριοσκλήρυνσης και καρδιαγγειακής νόσου.
Το πρόβλημα επιτείνουν πολλοί παράγοντες που σχετίζονται με τη σύγχρονη
ζωή. Το στρες, η κακή διατροφή, ο καθιστικός τρόπος ζωής και άλλες βλαβερές για την υγεία συνήθειες, όπως είναι
το κάπνισμα, έχουν ως συνέπεια την διαταραχή των επιπέδων των λιπιδίων στο
αίμα σε παθολογικά επίπεδα, ιδίως μετά
τη μέση ηλικία.
Οπωσδήποτε μία πρώτη συμβουλή είναι
να αλλάξουμε καθημερινές συνήθειες
και συγκεκριμένα να περπατάμε περισσότερο σε καθημερινή βάση, να καταναλώνουμε καλής ποιότητας τροφές χωρίς πολλά κορεσμένα λιπαρά, και, σαφέστατα, να διακόψουμε το κάπνισμα. Πρόκειται για μία θλιβερή συνήθεια η οποία
βλάπτει τόσο εμάς όσο και τους ανθρώπους που μας συναναστρέφονται. Πρόσφατες έρευνες έχουν δείξει δύο πολύ
σημαντικά στοιχεία: σημαντικό ποσοστό
των εμφραγμάτων στην Ελλάδα παρατηρείται σε καπνιστές κάτω των 50 ετών,
και η Ελλάδα είναι η μόνη χώρα του δυτικού κόσμου όπου οι θάνατοι από καρδιαγγειακή νόσο δεν παρουσιάζουν μείωση την τελευταία εικοσαετία.
Τα δύο αυτά στοιχεία είναι ιδιαιτέρως
ανησυχητικά και μας προειδοποιούν, ότι
πρέπει να κάνουμε σημαντική στροφή
στις καθημερινές συνήθειές μας.

Ωστόσο, η μεταβολή της καθημερινότητας από μόνη της, ακόμη κι αν επιτευχθεί,
δεν φέρνει πάντα το επιθυμητό αποτέλεσμα, ιδίως όταν οι τιμές της χοληστερόλης είναι παθολογικές. Μην ξεχνάμε ότι
οι τρομακτικές αλλαγές που συντελέστηκαν τον τελευταίο αιώνα στον τρόπο ζωής
του ανθρώπου, ανέτρεψαν δεδομένα χιλιετιών. Ο ανθρώπινος οργανισμός αποθηκεύει αμέσως το λίπος που καταναλώνεται, καθώς γνωρίζει ότι θα το χρειαστεί για τη σωματική άσκηση, το περπάτημα, που θα ακολουθήσει. Έτσι έπρατταν
οι πρόγονοί μας. Η άσκηση όμως πλέον
δεν γίνεται και το λίπος δεν «καίγεται».
Επειδή ακριβώς δεν μπορούμε να γυρίσουμε πίσω στο χρόνο, πρέπει να επαναφέρουμε στη ζωή μας τις καλές συνήθειες της εποχής που ο άνθρωπος περπατούσε, σε συνδυασμό με τα οφέλη της
προόδου της Ιατρικής.

Αντιμετωπίζοντας τη
δυσλιπιδαιμία
Δεδομένων των αποτελεσμάτων διεθνών μελετών που δείχνουν ότι η δυσλιπιδαιμία ευθύνεται για σημαντικό ποσοστό εμφραγμάτων παγκοσμίως, η χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής σε ενήλικες που πάσχουν από το συγκεκριμένο
πρόβλημα κρίνεται απαραίτητη.
Ανάλυση πολλών μελετών έχει δείξει
ότι μείωση της χοληστερόλης με φαρμακευτική αγωγή οδηγεί σε σημαντική
μείωση της εμφάνισης στεφανιαίας νόσου μέσα σε δύο έως πέντε έτη από την
έναρξη της θεραπείας.
Παράλληλα, όλες σχεδόν οι Επιστημονικές
Εταιρείες που ασχολούνται με τις διαταραχές των λιπιδίων, συστήνουν συγκεκριμένους στόχους ανάλογα με την κατηγο-

ρία κινδύνου των ασθενών. Συγκεκριμένα, με βάση τις πρόσφατες συστάσεις της
Ελληνικής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης,
οι οποίες έχουν εγκριθεί και ως πρωτόκολλα συνταγογράφησης, για τους ασθενείς πολύ υψηλού καρδιαγγειακού κινδύνου (για παράδειγμα ασθενείς μετά από
έμφραγμα μυοκαρδίου, ασθενείς με διαβήτη ή χρόνια νεφρική νόσο), το όριο της
LDL χοληστερόλης είναι 70 mg/dl ή χαμηλότερο. Για τους ασθενείς υψηλού κινδύνου (δηλαδή ασθενείς με δύο ή περισσότερους παράγοντες κινδύνου όπως κάπνισμα, υπέρταση, οικογενειακό ιστορικό
ή ασθενείς μεγάλης ηλικίας), το όριο της
LDL χοληστερόλης είναι 100 mg/dl η χαμηλότερα και για τους ασθενείς μετρίου
κινδύνου η LDL χοληστερόλη θα πρέπει
να είναι κάτω από 115 mg/dl. Οι οδηγίες
αυτές είναι παρόμοιες με τις οδηγίες της
Ευρωπαϊκής Εταιρείας Αθηροσκλήρωσης.

Η μελέτη IMPROVE-IT,
«σταθμός» στην αντιμετώπιση
καρδιαγγειακών επεισοδίων
Ένα σημαντικό βήμα πιο κάτω, μας πηγαίνει η μελέτη IMPROVE-IT τα αποτελέσματα της οποία ανακοινώθηκαν στις αρχές
του Δεκεμβρίου’14. Η IMPROVE-IT σχεδιάστηκε για να διερευνήσει κατά πόσο
η μείωση της LDL-C («κακή χοληστερόλη») σε πολύ χαμηλά επίπεδα, με την προσθήκη της εζετιμίμπης σε μια στατίνη, μειώνει περαιτέρω τα καρδιαγγειακά επεισόδια. Η συγκεκριμένη μελέτη αποτελεί
«σταθμό», διότι είναι η πρώτη που δείχνει
πραγματικά οφέλη στο καρδιαγγειακό σύστημα με τη μείωση της LDL-C κάτω από
70 mg/dL. Συγκεκριμένα, δείχνει μείωση των εμφραγμάτων κατά 13% και των
εγκεφαλικών επεισοδίων κατά 21%. Καταδεικνύει επίσης ότι με την προσθήκη
εζετιμίμπης, μειώνεται ο καρδιαγγειακός
κίνδυνος κατά 6,4% σε σχέση με τη σιμβαστατίνη. Επιβεβαιώθηκε δε, το προφίλ
ασφαλείας της εζετιμίμπης και του συνδυασμού της με στατίνη σε βάθος χρόνου.
Η μελέτη IMPROVE-IT θεωρείται από τις
πλέον σημαντικές των τελευταίων ετών,
διότι ανοίγει το δρόμο για την αντιμετώπιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων. Μέσω
αυτής, επιβεβαιώνεται αυτό που λέμε
«the lower, the better», δηλαδή «ακόμα
χαμηλότερα, ακόμα καλύτερα». 
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Διαταραχές
του πεπτικού
και πώς να τις αντιμετωπίσετε
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Πολλές και συχνές οι περιπτώσεις στον πάγκο με
διαταραχές του πεπτικού.
Οι απαραίτητες πληροφορίες για να τις αντιμετωπίσετε αποτελεσματικά.

Από την ΟΛΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ,
Φαρμακοποιό (ΜPharm), Κλινική Φαρμακολόγο
(MSc Clinical Pharmacology and Therapeutics)

ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ

1η περίπτωση

Γαστροοισοφαγική παλινδρόμιση και
καούρες στο στομάχι

«Μια ενδοσκόπηση
μετά τα 60;»
Κύριος Μ…, ετών 65
«Θα ήθελα ένα κουτί αντιόξινα. Έχω παλινδρόμηση οξέων αμέσως μόλις φάω
σοκολάτα και αυτό με εμποδίζει να κοιμηθώ».
«Είναι προτιμότερο να συμβουλευτείτε
το γιατρό σας για να κάνετε κάποιες εξετάσεις».
«Μα γιατί; Αφού τα αντιόξινα με ανακουφίζουν».
«Ακόμη και αν αυτή η παλινδρόμηση παρέρχεται με τα αντιόξινα, μια ενδοσκόπηση με βιοψία είναι απαραίτητη μετά τα
60 έτη».

Οι καούρες στο επιγάστριο εκδηλώνονται με μια αίσθηση οξύ πόνου, συνήθως μετά από γεύμα. Η γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση (ΓΟΠ) ουσιαστικά είναι
η επιστροφή στον οισοφάγο μιας ποσότητας του γαστρικού περιεχομένου. Μια
παλινδρόμηση έως έναν βαθμό είναι φυσιολογική. Παθολογική γίνεται όταν επαναλαμβάνεται ή όταν είναι μεγάλης διάρκειας. Η πιο συχνή επιπλοκή είναι η οισοφαγίτιδα, ενώ η παχυσαρκία επιδεινώνει το πρόβλημα. Μπορεί να εκδηλωθεί με χρόνιο βήχα, άσθμα, φαρυγγίτιδα, βραχνάδα στη φωνή, θωρακικούς πόνους.
Αυτά που επιδεινώνουν την ΓΟΠ είναι
το άγχος, τα μεγάλα γεύματα, τα τηγανιτά, λιπαρά, πολλά γλυκά, συγκεκριμένα φάρμακα, όπως τα ΜΣΑΦ, η εκτέλεση κινήσεων που επιβαρύνουν την πίεση στην κοιλιά και η θέση του ύπνου.
Η επίσκεψη σε γιατρό επιβάλλεται για
άτομα άνω των 60 ετών, σε άτομα μεταξύ
50-60 ετών με επιβαρυντικές καθημερινές συνήθειες, εάν το άτομο παραπονιέται για πόνους ή για χρόνιες καούρες, σε
άτομα με ηπατικές παθήσεις, σε άτομα
που έχασαν βάρος ή την όρεξη τους, σε
άτομα που εκτός από ΓΟΠ έχουν και συνοδά συμπτώματα όπως ο χρόνιος βήχας, δύσπνοια κ.α., σε περιπτώσεις άλγους στομαχικού ή διαρροιών, σε περιπτώσεις αίματος στα κόπρανα.
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2η περίπτωση

Δυσπεψία

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Υπάρχουν 4 κατηγορίες φαρμάκων που
προτιμώνται στις παραπάνω περιπτώσεις με διαφορετικούς μηχανισμούς
δράσης και διαφορετικές ανεπιθύμητες ενέργειες.
Αντιόξινα
Άλατα αλουμινίου, μαγνησίου, καρβονικό ασβέστιο και δικαρβονικό άλας είναι
τα βασικότερα αντιόξινα, τα οποία εξουδετερώνουν τα ιόντα υδρογόνου που
χαρακτηρίζουν τις γαστρικές εκκρίσεις
που μειώνουν πολύ το γαστρικό pH. Τα
αντιόξινα λοιπόν ανεβάζουν το ρΗ και
κάνουν τα παλινδρομούντα υγρά λιγότερο όξινα. Έχουν άμεση δράση, οπότε
και χορηγούνται μόλις υπάρξει πρόβλημα, 1-2 ώρες μετά από ένα γεύμα, πριν
τον ύπνο ή όποτε μπορεί να προκύψει
κάποιο σύμπτωμα. Η διάρκεια δράσης
τους κυμαίνεται από μισή έως 1 ώρα.
Λόγω της τροποποίησης του γαστρικού
PΗ έχουν αλληλεπιδράσεις με διάφορα φάρμακα. Η συνολική διάρκεια κατανάλωσής τους δεν θα έπρεπε να είναι
μεγάλη, καθότι μπορεί να προκαλέσουν
πολλές ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως
η δυσκοιλιότητα.
Αλγινικά
Αυτά δημιουργούν ένα προστατευτικό
τζελ στο βλεννογόνο και έτσι προστατεύουν τον οισοφάγο σε περίπτωση παλινδρόμησης. Χορηγούνται στο τέλος ενός
γεύματος και δρουν για 2-4 ώρες. Δεν
ενδείκνυται η κατανάλωση άλλων φαρμάκων νωρίτερα από δύο ώρες από την
ώρα που χορηγήθηκαν τα αλγινικά.
Η2-αντισταμινικά
Αναστέλλουν την έκκριση οξέος στο στομάχι μπλοκάροντας τους επιφανειακούς
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Η2 υποδοχείς της ισταμίνης. Έχουν άμεση και μεγάλης διάρκειας δράση και χορηγούνται μόλις παρουσιαστεί ο επιγάστριος πόνος. Τα πιο χρησιμοποιούμενα είναι η σιμετιδίνη και η φαμοτιδίνη.
Οι δόσεις δεν πρέπει να υπερβαίνονται
σε καμία περίπτωση καθώς έχουν παρατηρηθεί φαινόμενα ανοχής.
Πραζόλες
(αναστολείς αντλίας πρωτονίων)
Αναστέλλοντας την αντλία πρωτονίων,
αναστέλλουν την έκκριση γαστρικού οξέος και η δράση τους μπορεί να διαρκέσει έως και μερικές ημέρες.
Συνήθως χορηγούνται η ομεπραζόλη και
η παντοπραζόλη. Μπορεί να προκαλέσουν πονοκεφάλους ή πεπτικά προβλήματα και αντενδείκνυται η χορήγησή τους
με κάποια αντιϊκά φάρμακα.

ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΕΡΙΠΤΩΣΕΙΣ
Εγκυμοσύνη
Η ΓΟΠ είναι συνηθισμένο φαινόμενο σε
γυναίκες που διανύουν το τρίτο τρίμηνο
της εγκυμοσύνης τους, μόνο που σε αυτές πρώτα προτείνουμε να διορθώσουν
καθημερινές συνήθειες που ίσως τις επιβαρύνουν και έπειτα μπορούμε να δώσουμε με σχετική ασφάλεια μόνο άλατα
μαγνησίου και αλγινικά.
Βρεφική ηλικία
Στους πρώτους μήνες της ζωής του βρέφους συνηθίζεται να εμφανίζεται μια παλινδρόμηση που σχετίζεται με την οψιμότητα του σφιγκτήρα του οισοφάγου.
Μπορεί να αντιμετωπιστεί με κατάλληλα γάλατα, ενώ αν δούμε ότι συνεχίζεται το πρόβλημα θα πρέπει η μητέρα να
συμβουλευτεί ξανά το γιατρό.
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Η δυσπεψία ως όρος περιλαμβάνει όλα
τα προβλήματα που σχετίζονται με την
πέψη, όπως η μεγάλη διάρκειά της, το
αίσθημα φουσκώματος, η ναυτία, ο έμετος. Συνήθως, όλα τα συμπτώματα εμφανίζονται μετά από μεγάλα γεύματα, ενώ
αν το πρόβλημα είναι χρόνιο, διαρκούν
τουλάχιστον 4 εβδομάδες.
Πρέπει λοιπόν κανείς να επισκέπτεται
τον ειδικό, εάν τα συμπτώματα γίνονται
χρόνια, εάν συνοδεύονται από πυρετό ή
κοιλιακούς πόνους, εάν δεν υποχωρούν
με τη θεραπεία.
Υγειινοδιαιτητικές συμβουλές
 Περιορισμός των τροφών που χωνεύονται δύσκολα και των αλκοολούχων
ποτών
 Κατανάλωση ελαφριών και μικρών
γευμάτων
 Περιορισμός των λιπών

ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΓΩΓΗ
Υπάρχουν 3 βασικές κατηγορίες φαρμάκων που χορηγούνται: τα χολαγωγά, τα
ηπατοπροστατευτικά και αυτά με σορβιτόλη.
Προσοχή θα πρέπει να δίνεται στο άλας
που περιέχουν κάποια χολαγωγά ή ηπατοπροστατευτικά φάρμακα. Η σορβιτόλη
έχει και χολαγωγές και υπακτικές ιδιότητες.
Για τις ναυτίες μπορούμε να δώσουμε
μετοπιμαζίνη και διμενυδράτη χωρίς ιατρική συνταγή, τα οποία όμως θα πρέπει
να αποφεύγονται εάν υπάρχει κίνδυνος
γλαυκώματος.
Επίσης, λόγω της ανταγωνιστικής της
δράσης επί των ντοπαμινεργικών υποδοχέων, η μετοπιμαζίνη δεν πρέπει να
χορηγείται με ντοπαμινεργικό αγωνιστή. Η διμενυδράτη προκαλεί υπνηλία
και νάρκωση , κάτι που θα πρέπει να γίνεται γνωστό στους ασθενείς. Τέλος, δεν
αποτελούν φάρμακα επιλογής πρώτης
γραμμής για εγκύους.
Σε κοιλιακό πόνο μπορούμε να δώσουμε ένα σπασμολυτικό μυοχαλαρωτικό
όπως το Ibutin αλλά μόνο όταν είναι έντονοι οι πόνοι.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

η συμβουλή σας

3η περίπτωση

Φουσκώματα

Τα εντερικά φουσκώματα μπορεί να
οφείλονται σε συσσώρευση αερίων στον
εντερικό σωλήνα και να συνοδεύονται
από πόνο. Επίσης, μπορεί να οφείλονται
σε υπακτικά όπως η λακτουλόζη. Όταν

τέτοιου τύπου περιστατικά επαναλαμβάνονται και συνοδεύονται από διάρροια
ή δυσκοιλιότητα ή και τα δυο εναλλάξ,
τότε έχουμε να κάνουμε με λειτουργικά προβλήματα του εντέρου. Επιπλέον,
την κατάσταση μπορεί να χειροτερεύει
η διατροφή καθότι ωμά φρούτα και λαχανικά, φυτικές ίνες ή ινώδη λαχανικά
επιδεινώνουν τα φουσκώματα. Γι αυτό
θα πρέπει η κατανάλωσή τους να περιοριστεί, όπως και η κατανάλωση προϊόντων «χωρίς ζάχαρη», αλλά και το μάσημα της τσίχλας.
Η φαρμακευτική αγωγή περιορίζεται στη
χρήση διμεθικόνης που ανακουφίζει από
τη συσσώρευση των αερίων και στη φυτοθεραπεία. Ο πόνος μπορεί να αντιμετωπιστεί με σπασμολυτικά και το αίσθημα καύσου με αντιόξινα.

να συνοδεύεται από κοιλιακό πόνο, κράμπες εντερικές, και φουσκώματα. Είναι
μια κατάσταση η οποία πλήττει το 10%
των ενηλίκων άνω των 65 ετών και περισσότερο τις γυναίκες.
Παράγοντες που την επιβαρύνουν και
την επιδεινώνουν είναι η μειωμένη πρόσληψη φυτικών ινών, νερού, φυσικής
εξάσκησης, η παχυσαρκία, τα ταξίδια, η
ηλικία, η κατάχρηση υπακτικών, η κατανάλωση κάποιων φαρμάκων όπως τα
οπιοειδή, τα τρικυκλικά αντικαταθλιπτικά, το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου,
όπως και άλλες παθήσεις του εντέρου. Γι
αυτό και κανείς, πριν χορηγήσει υπακτικό, θα πρέπει να ρωτήσει και να πληροφορηθεί για την ισχύ κάποιου από τους
παραπάνω παράγοντες. Είναι επομένως
κατανοητό, πως αν κανείς θέλει να την

καταπολεμήσει, θα πρέπει να διορθώσει
την καθημερινή του διατροφή, αλλά και
να εντάξει την άσκηση στο καθημερινό
ή έστω στο εβδομαδιαίο πρόγραμμά του.
Εάν λοιπόν τα κάνει αυτά και δεν δει διαφορά, τότε μπορεί να πάρει κάποιο υπακτικό. Εκτός από τα ωσμωτικά υπακτικά
που όπως είδαμε παραπάνω μπορεί να
προκαλέσουν φουσκώματα, διάρροιες
και κοιλιακό πόνο, υπάρχουν τα λιπαντικά υπακτικά, όπως το παραφινέλαιο, τα
οποία όμως μειώνουν την απορρόφηση
λιποδιαλυτών βιταμινών σε μακρόχρονη
χρήση και δεν επιτρέπονται σε φλεγμονές του κόλον. Τα τοπικά υπακτικά δεν
μπορούν να χορηγηθούν σε περίπτωση
αιμορροΐδων και μπορεί να προκαλέσουν ερεθισμούς σε μακρόχρονη λήψη.
Τα ενεργητικώς δρώντα υπακτικά μπορεί
να κατηγορηθούν για διάροιες, υποκαλιαιμία, κοιλιακούς πόνους. Απαγορεύεται η λήψη τους από άτομα με φλεγμονώδεις νόσους του κόλον, με καρδιακή
ανεπάρκεια ή κάτω των 12 ετών.

«Αισθάνομαι ένα φούσκωμα στη κοιλιά με αυτό το υπακτικό»
Η κυρία Γ.. αγόρασε ένα ωσμωτικό υπακτικό την προηγούμενη εβδομάδα.
«Η κινητικότητα του εντέρου μου επανήλθε, αλλά νιώθω φουσκωμένη».
«Τα φουσκώματα είναι σύνηθες ανεπιθύμητο χαρακτηριστικό των υπακτικών.
Είναι παροδικά και σταματούν αν μειώσουμε τη δόση».

4η περίπτωση

Δυσκοιλιότητα

«Είμαι έγκυος και υποφέρω από δυσκοιλιότητα»
Η κυρία Δ… είναι 7 μηνών έγκυος.
«Έχω όλο και εντονότερο πρόβλημα με τις
κενώσεις μου αλλά φοβάμαι να πάρω κάποιο φάρμακο γιατί είμαι έγκυος»
«Πόσες φορές πήγατε στην τουαλέτα αυτή
την εβδομάδα;»
«2-3 φορές αλλά με μεγάλη δυσκολία».
«Πρώτα απ’ όλα, προσπαθήστε να αυξήσετε την πρόσληψη φυτικών ινών με
φρούτα και λαχανικά. Λίγο περπάτημα
επίσης, θα βοηθούσε. Εάν τίποτα από αυτά
δεν λειτουργήσει, τότε να πάρετε κάποιο
ήπιο υπακτικό».
Δυσκοιλιότητα ορίζεται η κατάσταση
στην οποία οι κενώσεις δεν ξεπερνούν
τις τρεις ανά εβδομάδα και αυτό μπορεί
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Ειδικές περιπτώσεις αποτελούν η

5η περίπτωση

Διάρροια

«Έχω υδαρείς κενώσεις από χθες»
Κύριος Σ…, ετών 40
«Έχω διάρροια από χθες. Η κόρη μου
είχε γαστρεντερίτιδα πριν μερικές μέρες.
Μήπως κόλλησα κι εγώ; Έχετε κάτι να
με ανακουφίσει;»
‘Έχετε άλλα συμπτώματα;’
«Όχι , μόνο κοιλιακούς πόνους».
«Το πιο σημαντικό είναι να μείνετε ενυδατωμένος, να πίνετε νερό και ηλεκτρολυτικά ποτά. Ένα αντιδιαρροϊκό χάπι ή
ένα σπασμολυτικό θα σας ηρεμούσε. Αν
και με αυτά δεν υποχωρήσουν τα συμπτώματα, επισκεφτείτε το γιατρό σας.»
Διάρροια ορίζεται η κατάσταση στην
οποία έχουμε συνεχείς και υδαρείς κενώσεις που δεν ξεπερνούν σε βάρος
τα 300 γραμμάρια την ημέρα.

Είδη διάρροιας
Οξεία ή χρόνια διάρροια
Εκδηλώνεται για λιγότερο από 14 ημέρες. Η έναρξη της είναι βίαιη και συνοδεύεται συνήθως από εμετούς και κοιλιακό πόνο, ενώ με θεραπεία εξελίσσεται ιδανικά σε 3-5 ημέρες.
Η χρόνια διαρκεί άνω των 4 εβδομάδων με υδαρείς κενώσεις άνω των τριών την ημέρα, με βάρος κάτω των 300
γραμμαρίων, ενώ χρήζει ιατρικής παρακολούθησης λόγω της πληθώρας
αιτιολογιών.
Λοιμώδης
Αποτελεί το 90% των περιπτώσεων και
οφείλεται στις τοξίνες που εκκρίνουν
παθογόνοι μικροοργανισμοί (ιοί, βακτήρια, μύκητες…) Οι διάρροιες αυτές είναι έντονες και συχνές και οδηγούν σε
απώλεια ηλεκτρολυτών και συχνά συνοδεύονται με πυρετό.
Οξεία – μη λοιμώδης
Μπορεί να είναι ιατρογενής λόγω έναρξης ή διακοπής κάποιου φαρμάκου
(ΜΣΑΦ, δακτυλίτιδα, κολχικίνη), λειτουργική, τοξική (μανιτάρια), συναισθηματική (άγχος), διατροφική.
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Φαρμακευτική αγωγή
Η ενυδάτωση μέσω διαλυμάτων περιλαμβάνει τη λήψη γλυκόζης, νατρίου,
καλίου, χλωρίου και κιτρικών. Καλό
θα ήταν στα διαλύματα αυτά να περιλαμβάνεται και η παρακεταμόλη. Για τα
διαλύματα αυτά απαιτείται ιατρική συνταγή εάν πρόκειται για παιδιά κάτω
των 5 ετών. Τρόπος χρήσης: Διαλύουμε ένα φακελάκι σε 200ml εμφιαλωμένου νερού και το διάλυμα διατηρείται για 24 ώρες. Η δόση πρέπει να είναι μικρή για να αποφεύγονται εμετοί.
Καταναλώνεται ανάμεσα στα γεύματα
και δεν διακόπτεται ακόμη και αν τα
κόπρανα γίνουν και πάλι φυσιολογικά.
Σαν αντιδιαρροϊκά χορηγούνται η ρασεκαδοτρίλη που έχει λιγότερες ανεπιθύμητες ενέργειες από την λοπεραμίδη.
Η λοπεραμίδη αντενδείκνυται σε περιπτώσεις δυσεντερίας.
Τα προστατευτικά του εντερικού βλεννογόνου (gelatin tannate) επίσης, σταματούν γρήγορα τη διάρροια και επαναφέρουν τη φυσιολογική λειτουργία
του εντέρου, αποκαθιστώντας άμεσα
τη φυσιολογική λειτουργία των τοιχωμάτων του εντέρου. Δρουν τοπικά στον
εντερικό σωλήνα που φλεγμαίνει, χωρίς να εισέρχονται στη συστηματική κυκλοφορία και αποτελούν μια αποτελεσματική και ασφαλή αντιμετώπιση των
συμπτωμάτων της διάρροιας, που προκαλείται από διάφορες αιτίες (π.χ. ίωση,
γαστρεντερίτιδα, τροφική δηλητηρίαση),
χωρίς φάρμακα και χωρίς ανεπιθύμητες ενέργειες.
Υπάρχουν επίσης απορροφητικά φάρμακα που προσροφούν την τοξίνη. Με
τον ίδιο μηχανισμό δρα και ο διοσμεκτίτης.
Τέλος, έχουμε υποκατάστατα της χλωρίδας του εντέρου όπως οι λακτοβάκιλλοι που αποκαθιστούν τη φυσιολογική χλωρίδα του οργανισμού για να
αποκτήσει άμυνες και πάλι.
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οξεία διάρροια στα βρέφη, η διάρροια των
ταξιδιωτών, αυτή που οφείλεται σε λήψη
αντιβιοτικών και αυτή από τροφική δηλητηρίαση.
 Στα βρέφη, η γαστρεντερίτιδα μπορεί να
προκαλέσει ακόμη και το θάνατο. Συνήθως είναι ιογενής και εκδηλώνεται περισσότερο το χειμώνα. Πρωτίστως αντιμετωπίζουμε την αφυδάτωση του βρέφους με κάποιο διάλυμα ηλεκτρολυτών και αρχίζουμε κανονική διατροφή
4 ώρες μετά την έναρξη των ηλεκτρολυτών. Προσέχουμε πολύ την υγιεινή
μας (πλύσιμο χεριών) και εάν η διάρροια
συνοδεύεται και από άλλα συμπτώματα
όπως πυρετός, μειωμένη όρεξη, πρέπει
οπωσδήποτε να γίνει επίσκεψη σε γιατρό. Καλό θα ήταν προληπτικά να εμβολιάζονται τα βρέφη για τον ροταϊό με
Rotarix ή Rotateq για πρόληψη γαστρεντερίτιδων.
 Στη διάρροια του ταξιδιώτη όπου συνήθως κρύβεται κάπου η Escherichia Coli
ή ο ροταϊός και πάλι προτεραιότητά μας
είναι η ενυδάτωση και η χορήγηση στη
συνέχεια κάποιου αντιδιαρροϊκού και
σπασμολυτικού. Για να την προλάβουμε θα πρέπει σε ξένες χώρες με αμφίβολη υγιεινή να αποφεύγουμε το νερό
της βρύσης και τα ωμά φρούτα και λαχανικά.
 Στην περίπτωση της τροφικής δηλητηρίασης πρέπει να αποφεύγεται η χορήγηση αντιδιαρροϊκού γιατί μπορεί να προκαλέσει τοξικό μεγακόλο , ενώ πιθανή είναι
και η εισαγωγή σε νοσοκομείο σε περίπτωση επιδείνωσης.
 Η διάρροια των αντιβιοτικών είναι κοινή παρενέργεια και εξαφανίζεται με τη
διακοπή της λήψης τους.
Σε γενικές γραμμές η αντιμετώπιση της διάρροιας περιλαμβάνει τη λήψη ικανοποιητικής ποσότητας νερού, ηλεκτρολυτών,
τροφών πλούσιων σε υδατάνθρακες όπως
ρύζι, μπανάνες, πατάτες, καρότα, τη μείωση της κατανάλωσης γάλακτος, κρεάτων
και ωμών λαχανικών. Από φαρμακευτικής άποψης, μπορούμε να δώσουμε αντιδιαρροϊκά, αντιμετικά, τοπικά προσροφητικά, σπασμολυτικά, προβιοτικά, και λοπεραμίδη με προσοχή στις αντενδείξεις της. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SPC)
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DAKTODOR®. 2.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ ΣΕ ΔΡΑΣΤΙΚΑ ΣΥΣΤΑΤΙΚΑ: Κάθε γραμμάριο
περιέχει 20 mg νιτρικής μικοναζόλης και 10 mg υδροκορτιζόνης. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ.
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις. Δερματικές λοιμώξεις οφειλόμενες σε δερματόφυτα ή
ζυμομύκητες (π.χ. είδη Candida) στα οποία προεξάρχουν τα φλεγμονώδη συμπτώματα
και ο κνησμός. Επομένως το Daktodor ενδείκνυται ιδιαίτερα στην αρχική οξεία φάση
της θεραπείας. Μόλις τα φλεγμονώδη συμπτώματα υποχωρήσουν, η θεραπεία, αν
υπάρχει ανάγκη, μπορεί να συνεχισθεί με την δερματολογική κρέμα Daktarin. Λόγω
της μικροβιοκτόνου δράσης επί των Gram θετικών βακτηριδίων, το Daktodor μπορεί
να χρησιμοποιηθεί στις μυκητιασικές λοιμώξεις με επιμολύνσεις από βακτήρια. 4.2
Δοσολογία και τρόπος χορήγησης. Τοποθετήστε 1 ή δύο φορές την ημέρα στην
περιοχή που παρουσιάζει βλάβη. Τρίψτε ελαφρά μέχρι να απορροφηθεί πλήρως από το
δέρμα. Η θεραπεία με Daktodor και στη συνέχεια με Daktarin πρέπει να συνεχισθεί χωρίς
διακοπή μέχρι να εξαφανισθεί εντελώς η βλάβη (συνήθως μετά από 2 ως 5 εβδομάδες).
4.3 Αντενδείξεις. Γνωστή υπερευαισθησία στην μικοναζόλη, υδροκορτιζόνη ή σε άλλο
συστατικό του Daktodor. Φυματιώσεις του δέρματος, απλός έρπης, δαμαλισμός και όλες
οι μορφές ανεμοβλογιάς. 4.4 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). Το Daktodor δεν λεκιάζει το δέρμα ή τα ρούχα.
Το Daktodor μπορεί να καταστρέψει ορισμένα συνθετικά υλικά. Γι΄ αυτό συνιστάται η
χρήση βαμβακερών εσωρούχων, αν τα ρούχα αυτά έρχονται σε επαφή με την περιοχή
βλάβης. 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. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης. Η συστηματικά χορηγούμενη μικοναζόλη είναι
γνωστό ότι αναστέλλει το ένζυμο CYP3A4/2C9. Λόγω της περιορισμένης συστηματικής
διαθεσιμότητας έπειτα από τοπική εφαρμογή (βλ. Παράγραφο 5.2 Φαρμακοκινητικές
ιδιότητες), κλινικά σχετικές αλληλεπιδράσεις συμβαίνουν πολύ σπάνια. Σε ασθενείς που
λαμβάνουν από του στόματος αντιπηκτικά, όπως η βαρφαρίνη, θα πρέπει να δίνεται
προσοχή και να παρακολουθείται η αντιπηκτική δράση. Οι δράσεις και οι ανεπιθύμητες
ενέργειες ορισμένων άλλων φαρμάκων (π.χ. ορισμένων από του στόματος υπογλυκαιμικών και της φαινυτοΐνης), όταν χορηγούνται ταυτόχρονα με μικοναζόλη, μπορεί
να αυξηθούν και θα πρέπει να δίνεται προσοχή. Η μικοναζόλη είναι ένας αναστολέας
του CYP3A4 που μπορεί να μειώσει το ρυθμό μεταβολισμού της υδροκορτιζόνης. Οι
συγκεντρώσεις της υδροκορτιζόνης στον ορό μπορεί να είναι υψηλότερες με τη χρήση
του Daktodor σε σύγκριση με παρασκευάσματα τοπικής εφαρμογής που περιέχουν
μόνο υδροκορτιζόνη. 4.6 Κύηση και γαλουχία. Χρήση κατά την κύηση. Συνιστάται
προσοχή κατά την διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας. Θεραπεία μεγάλων επιφανειών
και η εφαρμογή με την μέθοδο της στεγανής επίδεσης πρέπει να αποφεύγεται κατά την
περίοδο αυτή. Η μικοναζόλη δεν έχει παρατηρηθεί να είναι εμβρυοτοξική ή τερατογενής
στα ζώα. Τα κορτικοστεροειδή έχει δειχθεί ότι διαπερνούν τον πλακούντα και συνεπώς
μπορούν να επηρεάσουν το έμβρυο. (Βλέπε τμήμα 5.3). 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανών: Δεν εφαρμόζεται. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Οι ΑΕ αυτές έχουν κριθεί ότι είναι συνδεδεμένες με την χρήση της Daktodor βάση
λογικής αξιολόγησης των πληροφοριών για αυτές. Αιτιολογική σχέση για τη χρήση της
Daktodor δεν μπορεί να βρεθεί με ασφάλεια σε μεμονωμένες περιπτώσεις. Επιπλέον
επειδή οι κλινικές μελέτες διενεργούνται κάτω από ποικίλες συνθήκες οι συχνότητες
των ΑΕ που παρατηρήθηκαν με ένα φάρμακο δεν μπορούν να συγκριθούν ευθέως με
τις συχνότητες των ΑΕ που παρατηρούνται με ένα άλλο φάρμακο και μπορεί να μην
αντανακλούν τις συχνότητες των ΑΕ που παρατηρούνται στην κλινική πρακτική. 4.8.1
Δεδομένα κλινικών μελετών. Η ασφάλεια της κρέμας Daktodor εκτιμήθηκε σε 480
ασθενείς οι οποίοι πήραν μέρος σε 13 κλινικές μελέτες (6 διπλά τυφλές και 7 open label
μελέτες). Αυτές οι μελέτες εξέτασαν ασθενείς ηλικίας ενός μήνα μέχρι και 95 ετών που
είχαν δερματικές μολύνσεις από δερματόφυτα ή είδη Candida στις οποίες τα συμπτώματα
της φλεγμονής ήταν έντονα.Όλοι οι ασθενείς. Καμία ΑΕ δεν ξεπέρασε σε συχνότητα το
1% για τους ασθενείς που χρησιμοποίησαν την κρέμα Daktodor. (τόσο στους ενήλικους
όσο και στους παιδιατρικούς ασθενείς). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρουσιάστηκαν
σε συχνότητα μικρότερη του 1% φαίνονται στον πίνακα 1. Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες
ενέργειες που αναφέρθηκαν από <1% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με τη κρέμα
Daktodor σε 13 κλινικές μελέτες τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιατρικούς ασθενείς.
Σύστημα/ Όργανο

Ανεπιθύμητη Ενέργεια

Διαταραχές του Δέρματος και του Υποδόριου ιστού

Δερματικός ερεθισμός
Αίσθηση καύσου στο δέρμα

Γενικές Διαταραχές και διαταραχές στο σημείο
εφαρμογής

Ευερεθιστότητα

Από τις τρείς ΑΕ που αναφέρθηκαν στις 13 κλινικές μελέτες της κρέμας Daktodor, ο δερματικός ερεθισμός αναφέρθηκε σε μία από αυτές που μελετούσε ασθενείς 17-84 ετών, η
αίσθηση καύσου στο δέρμα αναφέρθηκε σε 2 μελέτες που μελετούσαν ασθενείς 13-84
ετών και η ευερεθιστότητα σε κλινική μελέτη που μελετούσε παιδιατρικούς ασθενείς
1-34 μηνών. Παιδιά: Η ασφάλεια της κρέμας Daktodor εκτιμήθηκε σε 63 παιδιατρικούς
ασθενείς (ενός μηνός μέχρι 14 ετών) που έλαβαν θεραπεία με κρέμα Daktodor σε 3 από
τις 13 κλινικές μελέτες που αναφέρονται παραπάνω. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που
παρουσιάστηκαν παιδιατρικούς ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με κρέμα Daktodor
φαίνονται στον πίνακα 2. Πίνακας 2: Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν από
παιδιατρικούς ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με τη κρέμα Daktodor σε 3 κλινικές μελέτες.
Σύστημα/ Όργανο

DAKTODOR

Διαταραχές του Δέρματος και του Υποδόριου ιστού

(%)
(N=63)

Γενικές Διαταραχές και διαταραχές στο σημείο εφαρμογής
Ευερεθιστότητα

Αγγειοοίδημα, Ουρτικάρια, Εξάνθημα Δερματίτιδα από επαφή,
Κνησμός, Ερύθημα, Φλεγμονή του δέρματος, Δερματικός αποχρωματισμός, αντίδραση στο σημείο εφαρμογής.

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.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού
προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλουςκινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες
ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, www.
eof.gr). 4.9 Υπερδοσολογία. Συμπτώματα. Μακροχρόνια και εκτεταμένη χρήση μπορεί
να προκαλέσει δερματικό ερεθισμό, ο οποίος συνήθως εξαφανίζεται με την διακοπή
της θεραπείας. Τα τοπικά εφαρμοζόμενα κορτικοστεροειδή μπορεί να απορροφηθούν
σε επαρκή ποσότητα ώστε να προκαλέσουν συστηματικές δράσεις. Θεραπεία. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης μεγάλων ποσοτήτων από το προϊόν, μπορεί να εφαρμοσθεί
κατάλληλη μέθοδος γαστρικής κένωσης, αν κριθεί απαραίτητο. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.2 Ασυμβατότητες: Καμία γνωστή. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις
κατά την φύλαξη του προϊόντος. Φυλάσσεται στο ψυγείο 2-8οC. Να φυλάσσεται
σε θέση την οποία σε βλέπουν και δεν προσεγγίζουν τα παιδιά. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Johnson & Johnson Hellas Consumer ΑΕ. Αιγιαλείας &
Επιδαύρου 4, 151 25, Μαρούσι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6875528. 8. ΑNANEΩΣΗ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 23-5-2011. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ
ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ιούνιος 2012

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SΡC)
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DAKTARIN®. 2.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Κρέμα 2%: Miconazole
nitrate 20mg/g. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Τοπική εφαρμογή για τη θεραπεία. - δερματομυκητιάσεων που οφείλονται σε Trichophyton rubrum,
Trichophyton mentagrophytes και Epidermophyton floccosum όπως δερματοφυτία των
ποδιών (πόδι αθλητού) (tinea pedis), των μηρογεννητικών πτυχών και των σκελών (tinea
cruris). - δερματομυκητιάσεων που οφείλονται σε ζυμομύκητες (π.χ. Candida albicans),
όπως καντιντιάσεις των πτυχών του δέρματος (παρατρίμματα), γωνιώδης στοματίτιδα
(συγχειλίτιδα, perleche). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Λοιμώξεις του δέρματος: Εφαρμογή του DAKTARIN 1-2 φορές την ημέρα στην προσβεβλημένη περιοχή και
εφάπλωσή του με την βοήθεια των δακτύλων. Κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία των
λοιμώξεων των ποδιών και των πτυχών με κρέμα, συνιστάται η πρόσθετη καθημερινή
τοποθέτηση δερματικής κόνεως (ιδιαίτερα μεταξύ των δακτύλων και επιπλέον στις κάλτσες και τα παπούτσια). Η θεραπεία με DAKTARIN πρέπει να συνεχισθεί χωρίς διακοπή
μέχρι και δύο εβδομάδες μετά την εξαφάνιση των βλαβών (συνήθως 4-6 εβδομάδες
συνολικά). Παρατηρήσεις: Μερικά μέτρα υγιεινής, όπως ο καθημερινός καθαρισμός
με νερό των βλαβών και των γύρω περιοχών, η συχνή αλλαγή και απολύμανση των
καλτσών και των παπουτσιών, βοηθούν στο να επιτευχθούν ταχύτερα τα θεραπευτικά
αποτελέσματα. Συνήθως η ανακούφιση των συμπτωμάτων επέρχεται 2-3 ημέρες μετά
την έναρξη της εφαρμογής και στους περισσότερους ασθενείς παρατηρείται αμέσως μετά
κλινική βελτίωση. Εάν μετά 15 ημερών ο ασθενής δεν δείχνει κλινική βελτίωση, πρέπει να
επαναξιολογηθεί η διάγνωση και η θεραπεία. 4.3 Αντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία
στη μικοναζόλη ή σε κάποιο άλλο συστατικό της κρέμας. Να μη χρησιμοποιείται σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 2 ετών. 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση: Αν εμφανισθεί υπερευαισθησία ή ερεθισμός, η θεραπεία πρέπει
να διακοπεί. Η κρέμα δεν πρέπει να έλθει σε επαφή με τους οφθαλμούς. Γενικά μέτρα
υγιεινής πρέπει να λαμβάνονται για να ελέγχονται οι πηγές μόλυνσης και επιμόλυνσης.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Η
συστηματική απορρόφηση της μικοναζόλης από την τοπική εφαρμογή είναι αμελητέα,
ώστε να μην αναμένεται κίνδυνος αλληλεπιδράσεων. Η συστηματικώς χορηγούμενη
μικοναζόλη είναι γνωστό ότι αναστέλλει το CYP3A4/2CP. Λόγω της μειωμένης συστηματικής απορρόφησης μετά από τοπική εφαρμογή, κλινικά σχετικές αλληλεπιδράσεις
είναι σπάνιες. Παρόλα αυτά σε ασθενείς οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με αντιπηκτικά,
όπως η warfarin, η χορήγηση Daktarin θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και η αντιπηκτική
του δράση να ελέγχεται. 4.6 Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Παρόλο
που όλες οι δερματολογικές μορφές του προϊόντος χρησιμοποιούνται μόνο για τοπική
εφαρμογή και εμφανίζουν πολύ μικρή συστηματική απορρόφηση, εν τούτοις η κρέμα
δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, εκτός αν σύμφωνα
με την κρίση του ιατρού το αναμενόμενο αποτέλεσμα αντισταθμίζει τον κίνδυνο.
Χρήση κατά την γαλουχία: Παρόλο που όλες οι δερματολογικές μορφές του προϊόντος
χρησιμοποιούνται μόνο για τοπική εφαρμογή και εμφανίζουν πολύ μικρή συστηματική
απορρόφηση, εντούτοις, η κρέμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της γαλουχίας με πολλή προσοχή. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων: Το DAKTARIN δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και χειρισμού
μηχανημάτων. 4.8 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 της κρέμας. Αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά
από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική.
Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού
προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης
να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό
Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284, 15562 Χολαργός, www.eof.gr). 4.9 Υπερδοσολογία: Υπερβολική χρήση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ερεθισμό του δέρματος,
ο οποίος εξαφανίζεται με την διακοπή της θεραπείας. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης,
μπορεί να εφαρμοσθεί κατάλληλη μέθοδος γαστρικής κένωσης, αν κριθεί αναγκαίο. 6.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.2 Ασυμβατότητες: Καμία γνωστή. 6.4 Ιδιαίτερες
προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μέχρι
25oC. 6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas Consumer
ΑΕ: Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 15125, Μαρούσι,Τηλ. 210 6875528. 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 30831/02-05-2012. 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/
ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 8533/6-2-2007. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
(ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ιούνιος 2011.

3,2%

Όλες οι περιπτώσεις ευερεθιστότητας αναφέρθηκαν σε μία κλινική μελέτη με βρέφη
(ηλικίας 1-34 μηνών) για την θεραπεία δερματίτιδας από την πάνα. 4.8.2 Δεδομένα
μετά την κυκλοφορία του προϊόντος. Οι ΑΕς που αναφέθηκαν κατά την κυκλοφορία
της κρέμας Daktodor περιλαμβάνονται στον πίνακα 3. Οι συχνότητες βασίζονται στις
αναλογίες αυθόρμητων αναφορών, σύμφωνα με την παρακάτω σύμβαση: Πολύ συχνές
≥ 1/10. Συχνές ≥ 1/100 και <1/10. Όχι συχνές ≥ 1/1.000 και <1/100. Σπάνιες ≥ 1/10.000 και
<1/1.000. Πολύ σπάνιες < 1/10.000, συμπεριλαμβανομένων των μεμονωμένων αναφορών. Στον πίνακα 3 οι ΑΕ παρουσιάζονται σύμφωνα με την συχνότητα της αυθόρμητης
αναφοράς. Πίνακας 3: Ανεπιθύμητες ενέργειες φαρμάκου που αναφέρθηκαν μετά την
κυκλοφορία στην αγορά του Daktodor, ανά κατηγορία συχνότητας όπως υπολογίστηκε
από το ποσοστό αυθορμήτων αναφορών.
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Πολύ σπάνιες

Πολύ σπάνιες

Αναφυλακτική αντίδραση, Υπερευαισθησία

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SΡC)
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DAKTARIN®. 2.
ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Βάμμα 2%: Miconazole
20mg/ml. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Βάμμα. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Τοπική εφαρμογή για τη θεραπεία. - δερματομυκητιάσεων που
οφείλονται σε Trichophyton rubrum, Trichophyton mentagrophytes & Epidermophyton
floccosum όπως δερματοφυτία του ψιλού δέρματος (tinea corporis), των χεριών και των
ποδιών (πόδι αθλητού) (tinea pedis), των μηρογεννητικών πτυχών και των σκελών (tinea
cruris), του τριχωτού της κεφαλής και του γενείου. - δερματομυκητιάσεων που οφείλονται
σε ζυμομύκητες (π.χ. Candida albicans), όπως καντιντιάσεις των πτυχών του δέρματος
(παρατρίμματα), βαλανίτιδα και βαλανοποσθίτιδα, πρωκτίτιδα, γωνιώδης στοματίτιδα
(συγχειλίτιδα, perleche), ονυχία και περιονυχία. - ποικιλόχρους πιτυρίαση. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Λοιμώξεις του δέρματος: Εφαρμογή του DAKTARIN 1-2
φορές την ημέρα στην προσβεβλημένη περιοχή και εφάπλωσή του με το ειδικό πινέλο.
Η θεραπεία με DAKTARIN πρέπει να συνεχισθεί χωρίς διακοπή μέχρι και δύο εβδομάδες
μετά την εξαφάνιση των βλαβών (συνήθως 4-6 εβδομάδες συνολικά). Ονυχία-περιονυχία
οφειλόμενη σε κάντιντα: Κοπή των μολυσμένων νυχιών όσο το δυνατόν κοντύτερα και

τοποθέτηση 2 φορές την ημέρα μικρής ποσότητας βάμματος DAKTARIN (με την βοήθεια
του ειδικού πινέλου) έτσι ώστε να σχηματισθεί ένα παχύ στρώμα τόσο στο μολυσμένο νύχι
όσο και στην γύρω περιοχή. Στην συνέχεια αφήνουμε να στεγνώσει καλά το φάρμακο
στην περιοχή της βλάβης. Μπορούν να καθαρίζονται τα νύχια, κατά διαστήματα, με
ακετόνη, ώστε να διαλύεται το παχύ στρώμα που σχηματίσθηκε από τις προηγούμενες
επαλείψεις. Αν χρησιμοποιηθεί στις λοιμώξεις των νυχιών δερματικό διάλυμα DAKTARIN,
συνιστάται η εφάπλωση τους στο μολυσμένο νύχι 1-2 φορές την ημέρα και συγχρόνως
κάλυψη του νυχιού με αδιάβροχη στεγανή περίδεση. Η θεραπεία με DAKTARIN πρέπει
να συνεχισθεί χωρίς διακοπή μέχρι την εμφάνιση του νέου νυχιού και την οριστική ίαση
της βλάβης (συνήθως μέχρι και 6 μήνες). Σε μερικές περιπτώσεις είναι απαραίτητη και η
από του στόματος αντιμυκητιασική αγωγή. Συνήθως η ανακούφιση των συμπτωμάτων
επέρχεται 2-3 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και στους περισσότερους ασθενείς παρατηρείται αμέσως μετά κλινική βελτίωση. Εάν μετά 15 ημερών ο ασθενής δεν
δείχνει κλινική βελτίωση, πρέπει να επαναξιολογηθεί η διάγνωση και η θεραπεία. 4.3
Αντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία στην μικοναζόλη ή σε κάποιο άλλο συστατικό
της κρέμας, του βάμματος. Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών.
4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση:
Αν εμφανισθεί υπερευαισθησία ή ερεθισμός, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. Δεδομένου
ότι το βάμμα DAKTARIN είναι αλκοολούχο διάλυμα, δεν πρέπει να εφαρμόζεται σε
ανοικτές βλάβες, στα μάτια ή σε βλεννογόνους. Γενικά μέτρα υγιεινής πρέπει να λαμβάνονται για να ελέγχονται οι πηγές μόλυνσης και επιμόλυνσης. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με
άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Η συστηματική απορρόφηση
της μικοναζόλης από την τοπική εφαρμογή είναι αμελητέα, ώστε να μην αναμένεται
κίνδυνος αλληλεπιδράσεων.
4.6 Κύηση και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Παρόλο που όλες οι δερματολογικές
μορφές DAKTARIN χρησιμοποιούνται μόνο για τοπική εφαρμογή και εμφανίζουν πολύ
μικρή συστηματική απορρόφηση δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούνται στο πρώτο τρίμηνο
της κύησης, εκτός αν σύμφωνα με την κρίση του ιατρού το αναμενόμενο αποτέλεσμα
αντισταθμίζει τον κίνδυνο. Χρήση κατά την γαλουχία: Παρόλο που όλες οι δερματολογικές
μορφές DAKTARIN χρησιμοποιούνται μόνο για τοπική εφαρμογή και εμφανίζουν πολύ
μικρή συστηματική απορρόφηση θα πρέπει να χρησιμοποιούνται κατά τη διάρκεια
της γαλουχίας με πολλή προσοχή. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων: Το DAKTARIN δεν επηρεάζει την ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Λόγω της πολύ μικρής απορρόφησης, συστηματικές
ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αναμένονται. Όλες οι δερματολογικές μορφές DAKTARIN
είναι καλά ανεκτές. Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες περιπτώσεις ερεθισμού και αισθήματος καύσου και αλλεργική δερματίτις εξ’ επαφής με την τοπική εφαρμογή των
μορφών του DAKTARIN.
Μπορεί να εμφανισθεί αλλεργική αντίδραση στη μικοναζόλη ή σε κάποιο άλλο συστατικό του βάμματος. 4.9 Υπερδοσολογία: - DAKTARIN βάμμα 2% (περιέχει αλκοόλη)
Υπερβολική χρήση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ερεθισμό του δέρματος, ο οποίος
εξαφανίζεται με την διακοπή της θεραπείας. Γενικά, η μικοναζόλη δεν έχει υψηλή τοξικότητα. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης, μπορεί να εμφανισθεί στομαχικός ερεθισμός.
Δεν υπάρχει ειδικό αντίδοτο. Η θεραπεία είναι συμπτωματική και υποστηρικτική. Πρέπει
να ληφθεί υπ’ όψη η ποσότητα του οινοπνεύματος, ιδιαίτερα στα παιδιά. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.3 Διάρκεια ζωής:
Βάμμα 2%: 36 μήνες. 6.7 Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας: Johnson & Johnson
Consumer ΑΕ. Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 15125, Μαρούσι, Τηλ. 210 6875750. 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Βάμμα 2%: 8533/6-2-2007. 8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ
ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. Φεβρουάριος 2005. 10. ΛΙΑΝΙΚΗ
ΤΙΜΗ: 1,99 €. Χορηγείται χωρίς ιατρική συνταγή

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ (SΡC)
1. ΕΜΠΟΡΙΚΗ ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: DAKTARIN®.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ & ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ σε δραστικά συστατικά: Δερματική κόνις
2%: Miconazole nitrate 20mg/g. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Δερματική σκόνη.
4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Τοπική εφαρμογή για τη θεραπεία δερματομυκητιάσεων που οφείλονται σε Trichophyton rubrum, Trichophyton
mentagrophytes & Epidermophyton floccosum όπως δερματοφυτία των ποδιών (πόδι
αθλητού) (tinea pedis). 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Εφαρμογή του
DAKTARIN 1-2 φορές την ημέρα στην προσβεβλημένη περιοχή (ιδιαίτερα μεταξύ των δακτύλων και επιπλέον στις κάλτσες και τα παπούτσια). Συνήθως η ανακούφιση των συμπτωμάτων επέρχεται 2-3 ημέρες μετά την έναρξη της εφαρμογής και στους περισσότερους
ασθενείς παρατηρείται αμέσως μετά κλινική βελτίωση. Εάν μετά 15 ημερών ο ασθενής
δεν δείχνει κλινική βελτίωση, πρέπει να επαναξιολογηθεί η διάγνωση και η θεραπεία. Η
θεραπεία με DAKTARIN πρέπει να συνεχισθεί χωρίς διακοπή μέχρι και δύο εβδομάδες
μετά την εξαφάνιση των βλαβών (συνήθως 4-6 εβδομάδες συνολικά). Παρατηρήσεις:
Μερικά μέτρα υγιεινής, όπως ο καθημερινός καθαρισμός με νερό των βλαβών και των
γύρω περιοχών, η συχνή αλλαγή και απολύμανση των καλτσών και των παπουτσιών
(εφαρμογή δερματικής κόνεως DAKTARIN), βοηθούν στο να επιτευχθούν ταχύτερα τα θεραπευτικά αποτελέσματα. 4.3 Αντενδείξεις: Γνωστή υπερευαισθησία στην μικοναζόλη
ή σε κάποιο άλλο συστατικό, της δερματικής κόνεως. Να μην χρησιμοποιείται σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 14 ετών χωρίς τη συμβουλή ιατρού. 4.4 Ιδιαίτερες προειδοποιήσεις
και ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την χρήση: Αν εμφανισθεί υπερευαισθησία ή
ερεθισμός, η θεραπεία πρέπει να διακοπεί. Η δερματική κόνις DAKTARIN δεν πρέπει να
έλθει σε επαφή με τους οφθαλμούς. Γενικά μέτρα υγιεινής πρέπει να λαμβάνονται για
να ελέγχονται οι πηγές μόλυνσης και επιμόλυνσης. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα
φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Η συστηματική απορρόφηση της
μικοναζόλης από την τοπική εφαρμογή είναι αμελητέα, ώστε να μην αναμένεται κίνδυνος
αλληλεπιδράσεων. Η συστηματικώς χορηγούμενη Μικοναζόλη είναι γνωστό ότι αναστέλλει το CYP3A4/2CP. Λόγω της μειωμένης συστηματικής απορρόφησης μετά από τοπική
εφαρμογή, κλινικά σχετικές αλληλεπιδράσεις είναι σπάνιες. Παρόλα αυτά σε ασθενείς
οι οποίοι λαμβάνουν θεραπεία με αντιπηκτικά, όπως η warfarin, η χορήγηση Daktarin
θα πρέπει να γίνεται με προσοχή και η αντιπηκτική του δράση να ελέγχεται. 4.6 Κύηση
και γαλουχία: Χρήση κατά την κύηση: Παρόλο που το DAKTARIN χρησιμοποιείται
μόνο για τοπική εφαρμογή και εμφανίζει πολύ μικρή συστηματική απορρόφηση δεν
θα πρέπει να χρησιμοποιείται στο πρώτο τρίμηνο της κύησης, εκτός αν σύμφωνα με την
κρίση του ιατρού το αναμενόμενο αποτέλεσμα αντισταθμίζει τον κίνδυνο. Χρήση κατά
την γαλουχία: Παρόλο που το DAKTARIN χρησιμοποιείται μόνο για τοπική εφαρμογή
και εμφανίζει πολύ μικρή συστηματική απορρόφηση θα πρέπει να χρησιμοποιείται
κατά τη διάρκεια της γαλουχίας με πολλή προσοχή. 4.7 Επίδραση στην ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το DAKTARIN δεν επηρεάζει την ικανότητα
οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Λόγω της πολύ
μικρής απορρόφησης, συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες δεν αναμένονται. Όλες οι
δερματολογικές μορφές μικοναζόλης είναι καλά ανεκτές. Έχουν αναφερθεί μεμονωμένες
περιπτώσεις ερεθισμού και αισθήματος καύσου και αλλεργική δερματίτιδα εξ’ επαφής
με την τοπική εφαρμογή του DAKTARIN. Μπορεί να εμφανισθεί αλλεργική αντίδραση
στη μικοναζόλη ή σε κάποιο άλλο συστατικό της δερματικής κόνεως. 4.9 Υπερδοσολογία: Υπερβολική χρήση μπορεί να έχει σαν αποτέλεσμα ερεθισμό του δέρματος, ο
οποίος εξαφανίζεται με την διακοπή της θεραπείας. Σε περίπτωση τυχαίας κατάποσης,
μπορεί να εφαρμοσθεί κατάλληλη μέθοδος γαστρικής κένωσης, αν κριθεί αναγκαίο.6.
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ: 6.3 Διάρκεια ζωής: 36 μήνες. 6.7 Κάτοχος της άδειας
κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Consumer ΑΕ, Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, 15125,
Μαρούσι, Τηλ. 210 6875750. 7. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 66291/4-10-2010.
8. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΤΗΣ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 30/9/2010. 10.
ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ: 2,24 €. Χορηγείται χωρίς 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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Φροντίδα
ομορφιάς και υγείας
κάτω από τον ήλιο
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Γνωρίζοντας τις παθολογίες που οφείλονται στην
έκθεση στον ήλιο, καθώς και ορισμένα απαραίτητα
στοιχεία για τη φωτοπροστασία και τα αντηλιακά
προϊόντα, μπορούμε να δώσουμε τις σωστές
συμβουλές στους πελάτες μας για τη φροντίδα
ομορφιάς και υγείας του δέρματος κάτω από τον
ήλιο.

Από τη Νάντια Ποσειδώνος,
Φαρμακοποιό

Ας γνωρίσουμε τον ήλιο
Οι υπεριώδεις ακτίνες
του ήλιου
Γνωρίζουμε ότι οι υπεριώδεις ακτίνες
του ήλιου που φθάνουν στη γη και επηρεάζουν το δέρμα μας είναι:
Οι UVA (95% των UV)με τη μικρότερη
άμεση επίδραση, φθάνουν μέχρι το δέρμα (χόριο) και προκαλούν μια άμεση μελάγχρωση των μελανοκυττάρων, καθώς
και μακροπρόθεσμες δράσεις, όπως η

γήρανση και ο καρκίνος του δέρματος.
Οι UVΒ (5% των UV) φθάνουν μέχρι την
επιδερμίδα και προκαλούν ερύθημα
και στη συνέχεια μελάγχρωση, πάχυνση της κεράτινης στιβάδας και είναι και
αυτές υπεύθυνες για τον καρκίνο του
δέρματος.
Οι UVC είναι οι πλέον καταστροφικές,
αλλά το μεγαλύτερο μέρος τους απορροφάται από τη ζώνη του όζοντος χωρίς
να φθάνουν στη γη.
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ΠΑΘΟΛΟΓΙΕΣ
ΠΟΥ ΟΦΕΙΛΟΝΤΑΙ ΣΤΟΝ ΗΛΙΟ
Οι άμεσες βλάβες
που προκαλούνται από τον ήλιο
Ακτινικό Ερύθημα: πρόκειται για ένα έγκαυμα από παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο και η σοβαρότητά του είναι ανάλογη με
την ένταση κυρίως της UVΒ ακτινοβολίας και του χρόνου έκθεσης στον ήλιο. Κατά το ακτινικό ερύθημα προκαλείται μια αγγειοδιαστολή και απελευθέρωση κιτοκινών από τις κυτταρικές
δομές. Αυτή η φλεγμονώδης διεργασία μπορεί να προκαλέσει
από ένα ελαφρό κοκκίνισμα, μέχρι έντονο έγκαυμα και οίδημα, ανάλογα με την ένταση της έκθεσης στον ήλιο. Αν μάλιστα
προσβάλει και κατώτερες στοιβάδες του δέρματος μπορεί να
παρουσιαστούν και επώδυνες φλύκταινες.
Το ερύθημα εμφανίζεται 8-24 ώρες μετά από την έκθεση στον
ήλιο και εξαφανίζεται μετά από μερικές μέρες, ενώ συχνά συνοδεύεται και από απολέπιση της επιδερμίδας.
Η φροντίδα στο ερύθημα είναι η ίδια με ένα απλό έγκαυμα:
εφαρμογή μιας καταπραϋντικής κρέμας, ενυδατικής και επουλωτικής και όταν υπάρχουν φλύκταινες εφαρμογή κομπρέσας
μαλακτικής και καταπραϋντικής.
Πολύμορφο εκ φωτός εξάνθημα
Αυτό το εξάνθημα ονομάζεται και «αλλεργία από τον ήλιο». Πρόκειται για μια φωτοδερματίτιδα πολύ συχνή που οφείλεται στη
UVA και προσβάλει κυρίως γυναίκες 15 έως 25 ετών. Χαρακτηρίζεται από ερυθηματώδεις βλατίδες με κνησμό και εμφανίζεται κάθε χρόνο επιδεινούμενο στο ίδιο μέρος του σώματος
(ντεκολτέ, ώμοι, βραχίονες).
Οι βλάβες υποχωρούν σιγά- σιγά μετά από μία έως δύο εβδομάδες όσο προοδεύει το μαύρισμα στο σώμα. Η θεραπεία συνίσταται σε τοπική εφαρμογή κρέμας κορτιζόνης και σε περίπτωση που ο κνησμός είναι πολύ έντονος χορηγείται αντισταμινικό φάρμακο από το στόμα. Προσοχή! Κατά τη διάρκεια χρήσης κορτιζόνης στο δέρμα θα πρέπει να απαγορεύεται η περεταίρω έκθεση στον ήλιο καθώς μπορεί να οδηγήσει σε φωτοευαισθησία.
Η αποτελεσματική φωτοπροστασία είναι η μόνη αγωγή πρόληψης.
Φωτοευαισθησία
Η φωτοευαισθησία οφείλεται σε αντίδραση κάποιας ουσίας που
βρίσκεται στο δέρμα με την ηλιακή ακτινοβολία. Η ουσία αυτή
μπορεί να είναι ενδογενής ή εξωγενής (καλλυντικά, αρώματα,
απορρυπαντικά, φυτά) ή συστηματική (φάρμακα).
Εδώ διακρίνουμε δύο τύπους παθολογίας:
1. την φωτοτοξικότητα, που εκδηλώνεται χωρίς προηγούμενη
ευαισθητοποίηση μέσα σε λίγα λεπτά ή λίγες ώρες από την
έκθεση στον ήλιο και χαρακτηρίζεται από ένα έντονο ερύθημα επώδυνο στις φωτοεκτειθέμενες ζώνες. Η αποκατάσταση είναι σύντομη (8 έως 10 μέρες), αλλά συχνά παραμένει μία υπερμελάχρωση στο σημείο.
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2. Την φωτοαλλεργία, που είναι πιο σπάνια και οφείλεται σε μία
ανοσολογική απάντηση σε άτομα που είναι ήδη ευαισθητοποιημένα. Εμφανίζεται σαν ένας τύπος έντονου εκζέματος με
κνησμό στις ζώνες του δέρματος που εκτίθενται, αλλά μπορεί
να εμφανιστεί και σε μη εκτιθέμενες ζώνες. Η αποκατάσταση
εδώ είναι πιο αργή, από 2 έως 3 εβδομάδες, και απαιτεί συχνά μία τοπική κορτικοθεραπεία σε συνδυασμό με ένα αντισταμινικό από του στόματος σε περίπτωση έντονου κνησμού.
Οφθαλμικές παθολογίες
Η ηλιακή ακτινοβολία μπορεί να προκαλέσει επώδυνες φλεγμονώδεις αντιδράσεις στους ευαίσθητους ιστούς του ματιού
και των βλεφάρων μετά από έκθεση στον ήλιο. Αυτές οι φωτο-επιπεφυκίτιδες ή φωτο-κερατίτιδες είναι αναστρέψιμες και
δεν προκαλούν βλάβες μακροχρόνιες ή βλάβες στην όραση.

Οι μακροπρόθεσμες βλάβες
που προκαλούνται από τον ήλιο
Η γήρανση του δέρματος
Η γήρανση του δέρματος είναι αφενός συνδεδεμένη με την
ηλικία, παράλληλα όμως επιταχύνεται από περιβαλλοντολογικούς παράγοντες (ήλιος κυρίως). Μιλάμε λοιπόν για φωτογήρανση ή αλλιώς ακτινική γήρανση. Η φωτο-γήρανση είναι
το αποτέλεσμα μίας παρατεταμένης έκθεσης στον ήλιο ή ακόμα και σε τεχνητές ακτίνες UV. Εμφανίζεται στα πλέον εκτεθειμένα σημεία του δέρματος (πρόσωπο, χέρια, μπράτσα) και τα
κυρίαρχα σημάδια είναι η πάχυνση του δέρματος, η απώλεια
της ελαστικότητας, η αφυδάτωση και η ξηρότητα, η κιτρινωπή
χροιά, η εμφάνιση ρυτίδων και σπασμένων αγγείων, και οι διαταραχές μελάχρωσης (λεκέδες από τον ήλιο). Κυρίως παρατηρούμε μία αποδιοργάνωση στην παραγωγή και στην κατανομή της μελανίνης στην επιφάνεια της επιδερμίδας, με αποτέλεσμα να εμφανίζονται κηλίδες υπέρ ή υπό χρωματισμένες.
Ο καρκίνος του δέρματος
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μία σταθερή αύξηση παγκοσμίως στα περιστατικά καρκίνου του δέρματος. Αυτό οφείλεται
τόσο στην παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο, όσο και στην ελλιπή λήψη φωτοπροστατευτικών μέτρων. Τα καρκινώματα στο
δέρμα είναι τα πλέον συχνά και θεραπεύονται κυρίως με χειρουργική επέμβαση. Διακρίνονται σε βασικοκυτταρικά με αργή
και περιορισμένη εξέλιξη στο δέρμα. Τα πλακώδη επιδερμιδικά
καρκινώματα τα οποία είναι πιο σπάνια, εμφανίζονται κυρίως
σε ηλικιωμένα άτομα και είναι πιο επικίνδυνα διότι μπορούν
να διαπεράσουν το δέρμα και να κάνουν μεταστάσεις στο οργανισμό. Τα μελανώματα, τα οποία είναι καρκίνοι του δέρματος λιγότερο συχνοί αλλά πολύ πιο σοβαροί, μπορούν να εμφανιστούν σε κάθε ηλικία. Εξελίσσονται από μικρές ελιές στο
δέρμα και αν δεν θεραπευτούν μπορούν να μεταλλαχτούν σε
σοβαρό μεταστατικό καρκίνο.

Καλοκαίρι σημαίνει γέλιο!
Καλοκαίρι σημαίνει υγεία!
Καλοκαίρι σημαίνει γαλάζιο!
Καλοκαίρι σημαίνει κύμα!
Καλοκαίρι σημαίνει ζωή!
Καλοκαίρι σημαίνει φως!
Καλοκαίρι σημαίνει χάδι!
Καλοκαίρι σημαίνει καράβι!
Καλοκαίρι σημαίνει αγάπη!
Καλοκαίρι σημαίνει χρώματα!
Καλοκαίρι σημαίνει θάλασσα!
Καλοκαίρι σημαίνει ξεγνοιασιά!
Καλοκαίρι σημαίνει φροντίδα!
Καλοκαίρι σημαίνει καρπούζι!
Καλοκαίρι σημαίνει παιχνίδι!
Καλοκαίρι σημαίνει άμμος!
Καλοκαίρι σημαίνει φαντασία!
Καλοκαίρι σημαίνει ομορφιά!
Καλοκαίρι σημαίνει ποδήλατο!

Καλοκαίρι σημαίνει ήλιος!
•

Χαρίστε στο παιδί σας την πιο αποτελεσματική προστασία novalou και το πιο ζεστό χάδι του ήλιου!

novalou family
sun care milk SPF 50+

novalou baby
sun care cream SPF 30

Αντηλιακό γαλάκτωμα προσώπου
και σώματος πολύ υψηλής προστασίας
με δείκτη SPF 50+, κατάλληλο
για όλη την οικογένεια.

Αντηλιακή κρέμα προσώπου και
σώματος υψηλής προστασίας με δείκτη
SPF 30, για βρέφη και παιδιά.
Εγγυημένη προστασία έναντι UVA-UVB

Εγγυημένη προστασία έναντι UVA-UVB
περιέχει:
• φωτοσταθερά φίλτρα
νέας τεχνολογίας
• φυτικά εκχυλίσματα καλέντουλας
και curcuma longa
• βιταμίνη Ε

περιέχει:
• φυσικά αντηλιακά φίλτρα
• βιοσακχαρίτη
• βιταμίνη Ε
• D-panthenol

μόνο στα φαρμακεία
* Μην εκτίθεστε πολλή ώρα στον ήλιο, ακόμα και αν χρησιμοποιείτε αντηλιακό.
* Βρέφη κάτω των 6 μηνών και μικρά παιδιά δεν πρέπει να εκτίθενται στο άμεσο ηλιακό φως.

Õðåýè. Êõêë.: RONTIS HELLAS A.E.B.E.
Óùñïý 38, 151 25 Ìáñïýóé, ÁèÞíá // Ôçë: +30 210 6109090
email: infohellas@rontis.com // www.novalou.gr
www.facebook.com/NovalouCare

Υποαλλεργικά και δερματολογικά ελεγμένα
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ΤΑ ΦΩΤΟΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΑ ΜΕΣΑ
Το μαύρισμα ως αμυντικός
μηχανισμός του δέρματος
απέναντι στον ήλιο
Το δέρμα κατά την έκθεση στον ήλιο διαθέτει φυσικά μέσα προστασίας, όπως
η πάχυνση κεράτινης στιβάδας της επιδερμίδας και η παραγωγή μελανίνης.
Διακρίνουμε δύο είδη μελάχρωσης: Την
άμεση μελάχρωση, που παρατηρείται
αμέσως μετά την έκθεση στον ήλιο και
οφείλεται στην UVA ακτινοβολία και την
έμμεση μελάχρωση η οποία οφείλεται
κυρίως στη UVB και προκαλείται από
τη διέγερση των μελανοκυττάρων που
συνθέτουν μελανίνη. Εμφανίζεται 2 έως
3 μέρες αφού φυσικά προηγηθεί ερύθημα. Το μαύρισμα αυτό κρατάει 1 έως 3
βδομάδες και εξαφανίζεται σταδιακά με
απολέπιση της επιδερμίδας.
Ανάλογα με τον τύπο του δέρματος το
μαύρισμα είναι διαφορετικό και συνεπώς ανάλογα με το φωτότυπο εξασφαλίζει μία διαφορετική φωτοπροστασία.
Ας θυμίσουμε εδώ ότι ορισμένα δέρματα
δεν μαυρίζουν καθόλου, ενώ άλλα μαυρίζουν εύκολα χωρίς να κοκκινίζουν.
Το μαύρισμα προσφέρει κάποια προστασία απέναντι στις UVB που είναι υπεύθυνες για το έγκαυμα αλλά δεν προστατεύει από τις UVA.
Η επαναλαμβανόμενη έκθεση στον ήλιο
για πολλά χρόνια ακόμα και σε ένα δέρμα μαυρισμένο, επιταχύνει τη φωτογήρανση και αυξάνει τον κίνδυνο του καρκίνου του δέρματος κυρίως σε ανοικτόχρωμους φωτότυπους.

Τα αντηλιακά και όλα όσα
πρέπει να γνωρίζουμε
γι’ αυτά
Ο συντελεστής SPF
Ο συντελεστής αντηλιακής προστασίας
SPF αναφέρεται στην προστασία που
προσφέρει ένα προϊόν από τη UVB ακτινοβολία και αντιπροσωπεύει τη σχέση
μεταξύ της ελάχιστης δόσης ακτινοβολίας που απαιτείται για να προκληθεί ερύθημα στο δέρμα με προστασία από το εν
λόγο προϊόν, δια της ελάχιστης ερυθηματογόνου δόσης σε ένα δέρμα χωρίς
προστασία.
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Για παράδειγμα χρησιμοποιώντας ένα αντηλιακό με SPF
15, εάν το ερύθημα εμφανίζεται σε 10 λεπτά σε ένα άτομο
όταν δεν είναι προστατευμένο,
θεωρητικά η χρήση του προϊόντος αυτού θα παρατείνει 15 φορές περισσότερο τον χρόνο για να
εμφανιστεί το ίδιο ερύθημα (με τις
ίδιες συνθήκες έκθεσης στον ήλιο), δηλαδή 150 λεπτά.
Στην πραγματικότητα όμως υπάρχουν
πολλοί παράγοντες που επηρεάζουν τον
συντελεστή αντηλιακής προστασίας:
 Η ποσότητα του προϊόντος που
εφαρμόζεται στο δέρμα. Οι μετρήσεις του SPF γίνονται με μία ποσότητα
προϊόντος 2 mg/cm² δέρματος, αλλά
ποτέ δεν χρησιμοποιείται μια τόσο μεγάλη ποσότητα στην συνήθη εφαρμογή αντηλιακού από τους καταναλωτές.
 Οι συνθήκες χρήσης δεν είναι οι ίδιες
με αυτές που χρησιμοποιήθηκαν κατά
τη δοκιμή του προϊόντος, όπως η πιθανότητα αντανάκλασης ακτινών από
την άμμο και το νερό ή η εφίδρωση
και το σκούπισμα με μια πετσέτα.
Ο συντελεστής προστασίας UVA
Εδώ υπάρχουν δύο πρωτόκολλα μέτρησης. Η μέθοδος της μέτρησης της επίμονης μελαχρωματικής δόσης (PPD)
που πραγματοποιείται in vivo και η μέθοδος της άμεσης μελαχρωματικής δόσης (ΙPD). Το τεστ αυτό μετρά την εμφάνιση μίας μελάχρωσης στο δέρμα που
οφείλεται στην οξείδωση της υπάρχουσας μελανίνης με την δράση των UVA. Η
μελάχρωση γίνεται άμεσα και ο δείκτης
προστασίας υπολογίζεται από τη σχέση
του απαραίτητου χρόνου για να γίνει αυτή
η οξείδωση στο δέρμα, με ή χωρίς το
αντηλιακό προϊόν.
Τα εργαστήρια λοιπόν μετρούν τον δείκτη προστασίας UVA με μια από τις δυο
παραπάνω μεθόδους που σύμφωνα με
τον κανονισμό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Afssaps πρέπει να είναι το λιγότερο το ένα τρίτο της προστασίας από
την UVB.
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Τα αντηλιακά φίλτρα
Τα αντηλιακά προϊόντα περιέχουν αντηλιακά φίλτρα προστασίας.
Για κάθε αντηλιακό φίλτρο υπάρχει μία
μέγιστη συγκέντρωση που επιτρέπεται
για χρήση.
 Τα χημικά φίλτρα
Είναι μόρια που απορροφούν ορισμένα μήκη κύματος του φάσματος UV.
Ανάλογα με την περιοχή δράσης τους,
διακρίνουμε χημικά φωτοπροστατευτικά για τις UVB, τις UVΑ ή και με
μεγαλύτερο φάσμα δράσης, UVB και
UVA ταυτόχρονα. Η περιοχή απορρόφησης των UVA είναι πιο εξειδικευμένη (UVA μικρού μήκους κύματος και UVA μεγάλου μήκους κύματος) και γι’ αυτό υπάρχει ανάγκη να
συνδυάσουμε πολλούς τύπους φίλτρων για να καλύψουμε ένα μεγάλο
μέρος του φάσματος UV. Τα χημικά
φίλτρα απορροφώνται από την επιδερμίδα και υπάρχει κίνδυνος συστηματικής απορρόφησής τους (κυρίως στα βρέφη και σε δέρματα με
βλάβες). Τα χημικά φίλτρα μπορούν
να προκαλέσουν ερεθισμούς και αλλεργίες κυρίως όταν περιέχουν παράγωγα dibenzoylmethane ή εστέρες
PABA. Επίσης αλλεργιογόνα είναι και
τα παράγωγα benzophenone όπως η
oxybenzone, αλλά και το octocrylene.
Τα αντηλιακά φίλτρα θα πρέπει να είναι επίσης χημικώς σταθερά στην ζέστη και στο φως.
 Τα φυσικά φίλτρα
Το διοξείδιο του τιτανίου συνδυάζεται συχνά με το οξείδιο του ψευδαρ-

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Η ΕΠΙΛΟΓΗ ΤΟΥ ΣΩΣΤΟΥ
ΑΝΤΗΛΙΑΚΟΥ
Άλλοι τρόποι προστασίας από
την ηλιακή ακτινοβολία
Τα αντηλιακά προϊόντα πρέπει να χρησιμοποιούνται παράλληλα με άλλες μεθόδους προστασίας, διότι οι ειδικοί επισημαίνουν ότι δεν είναι αποδεδειγμένη
η αποτελεσματικότητα τους στην προστασία από τα μελανώματα. Συνεπώς η
χρήση των αντηλιακών προϊόντων δεν
θα πρέπει να μας αφήνει να σκεφτούμε σε καμία περίπτωση ότι μπορούμε
να παρατείνουμε επί μακρόν την έκθεση στον ήλιο.
γύρου για να αυξήσει την φωτοπροστατευτική ικανότητα του αντηλιακού.
Αυτά τα φυσικά φίλτρα αντανακλούν
ή διαχέουν την υπεριώδη ακτινοβολία, αλλά έχουν το μειονέκτημα να δίνουν πυκνόρρευστη υφή στο προϊόν
και λευκή χροιά κατά το άπλωμα στο
δέρμα. Η χρήση μικρότερων σωματιδίων, νανοσωματιδίων, αυτών των
φυσικών φίλτρων βελτιώνει το παραπάνω μειονέκτημα. Τα φυσικά φίλτρα
προσφέρουν ασφαλή χρήση, δεν διεισδύουν στο δέρμα και δεν προκαλούν αλλεργίες. Ο συνδυασμός διαφορετικών φυσικών φίλτρων μας
επιτρέπει να μειώσουμε την ποσότητα των χημικών φίλτρων. Τελευταία
έχει προβληματίσει τους ερευνητές η
πιθανή διαδερμική απορρόφηση των
νανοσωματιδίων του τιτανίου και γι’
αυτό θα πρέπει να αναφέρεται η παρουσία νανοσωματιδίων στην λίστα
συστατικών του προϊόντος.
 Τα οργανικά φίλτρα
Ο μοναδικός αντιπρόσωπος αυτών
είναι το Tinosorb Μ. Πρόκειται για
ένα μόριο φωτοσταθερό και με ευρύ
φάσμα προστασίας UVB και UVA. Το
Tinosorb Μ απορροφά τις υπεριώδεις ακτίνες όπως τα κλασσικά φίλτρα, αλλά δρα παράλληλα διαχέοντας
και αντανακλώντας την ακτινοβολία.
Λόγο του υψηλού του μοριακού βάρους δεν διεισδύει στο δέρμα και συνεπώς εμφανίζει μία πολύ καλή και
ασφαλή προστασία από την ηλιακή
ακτινοβολία.
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Αποφυγή έκθεσης στον ήλιο
Αποτελεί την βασική μέθοδο προστασίας
από τη UV ακτινοβολία. Κυρίως θα πρέπει να αποφεύγεται η έκθεση από 12μμ
έως 4μμ, καθώς κατά το χρονικό αυτό
διάστημα της ημέρας οι ακτίνες του ηλίου
είναι κάθετες και συνεπώς πιο έντονες.
Αυτή η μέθοδος προστασίας είναι απαραίτητη για τα μικρά παιδιά και ειδικά τα
βρέφη κάτω των 2 ετών δεν θα πρέπει
να εκτίθενται καθόλου στον ήλιο, καθώς
το δέρμα τους είναι ιδιαίτερα λεπτό και
ευαίσθητο. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να
τονίσουμε ότι η προστασία στη σκιά δεν
είναι πάντοτε επαρκώς αποτελεσματική.
Ακόμη και κάτω από μια ομπρέλα, λόγω
της αντανάκλασης των ακτινών από την
άμμο ή το έδαφος (15 έως 30%) η επίδραση της ακτινοβολίας είναι σημαντική. Συνεπώς, θα πρέπει να συνιστάται η χρήση
αντηλιακού και κάτω από την ομπρέλα.
Προστασία με ρουχισμό
Σε ευαίσθητα άτομα και κυρίως στα παιδιά, η προστασία με ρουχισμό (μπλουζάκι, καπέλο, γυαλιά) θα πρέπει να είναι
πρωταρχική. Προσοχή, τα σκουρόχρωμα ρούχα προστατεύουν μεν πιο αποτελεσματικά αλλά απορροφούν τις υπέρυθρες ακτίνες, συνεπώς προκαλούν
μια πιο έντονη αίσθηση ζέστης. Σήμερα
υπάρχουν ρούχα αντί-UV που εγγυώνται
προστασία πιο αποτελεσματική και είναι
χρήσιμα σε άτομα που ασχολούνται με
αθλητικές δραστηριότητες στη θάλασσα
και στον ήλιο.
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«Μία αντηλιακή κρέμα για
όλη την οικογένεια»
Μια πελάτισσα στο Φαρμακείο:
«Θα ήθελα μία αντηλιακή κρέμα για τις
διακοπές για όλη μου την οικογένεια .»
«Ένα σωληνάριο θα σας είναι αρκετό;
Επιπλέον θεωρείτε ότι όλη η οικογένεια σας και όλα τα σημεία του σώματος σας έχουν την ίδια ανάγκη αντηλιακής προστασίας; Για παράδειγμα κάνετε σπορ στην θάλασσα;»
«Όχι εγώ δεν κάνω τίποτα, αλλά η
κόρη μου και ο άντρας μου κολυμπούν
πολλή ώρα στην θάλασσα.»
«Το καλύτερο λοιπόν είναι τα πάρετε δύο διαφορετικά προϊόντα: Ένα με
υψηλή προστασία για το πρόσωπο
όλων σας και για τα πλέον εκτιθέμενα σημεία στο σώμα για την κόρη και
τον άντρα σας που κολυμπούνε πολύ,
και ένα άλλο για το σώμα όλων σας με
μικρότερη προστασία.»

Μία έγκυος γυναίκα μιλάει με μια αισθητικό στο φαρμακείο:
«Φεύγω με τον άντρα μου και το αγοράκι μου αύριο για διακοπές σε ένα
νησί και θέλω να μου συστήσετε τα
κατάλληλα αντηλιακά προϊόντα.»
«Από ότι βλέπω είσαστε έγκυος.»
«Ναι, φυσικά»
«Θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε μία
αντηλιακή κρέμα με φυσικά φίλτρα,
όπως και το αγοράκι σας, για να αποφύγετε τυχόν απορρόφηση από το δέρμα των χημικών φίλτρων.
Αυτού του τύπου το αντηλιακό με φυσικά φίλτρα σας παρέχει την μεγαλύτερη ασφάλεια χρήσης. Παράλληλα
να αποφεύγετε και οι δύο την έκθεση στον ήλιο από τις 12μμ έως τις 4μμ
και μην ξεχνάτε να ανανεώνετε συχνά
το αντηλιακό σας. Όσο για τον άντρα
σας θα σας πρότεινα ένα αντηλιακό
σε σπρέι που είναι πιο εύχρηστο και
όχι τόσο λιπαρό για χρήση από τους
άντρες.»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

η συμβουλή σας

Τύπος δέρματος

Για ορισμένα άτομα η επιλογή αντηλιακών με φυσικά φίλτρα είναι απαραίτητη
διότι εξασφαλίζουν καλύτερη ανοχή και
ασφάλεια. Τα βρέφη και τα παιδιά έχουν
πολύ πιο λεπτή επιδερμίδα και ο κίνδυνος συστηματικής απορρόφησης από την
χρήση αντηλιακού με χημικά φίλτρα είναι πολύ πιο σοβαρός από ότι σε έναν
ενήλικα. Το ίδιο πρέπει να προσέξουμε
και για την έγκυο γυναίκα, ώστε να μειώσουμε τον κίνδυνο για το έμβρυο από
τυχόν απορρόφηση χημικού φίλτρου. Τα
ευαίσθητα επίσης δέρματα μπορούν εύκολα να ερεθιστούν και να εμφανίσουν
αλλεργία από την χρήση χημικών φίλτρων, το ίδιο και τα δέρματα με τάση ατοπική ή δέρματα που εμφανίζουν έκζεμα.

Επιλέγοντας τον σωστό δείκτη
προστασίας
Ο φωτότυπος και η αντίδραση του ατόμου στον ήλιο προσδιορίζουν κυρίως την
επιλογή της κατάλληλης φωτοπροστασίας. Για την πρακτική επιλογή της κατάλληλης φωτοπροστασίας, η Afssaps έχει
ταξινομήσει σε 4 κατηγορίες τους δείκτες προστασίας:
1. Χαμηλή Προστασία SPF 6-10
2. Μέτρια Προστασία SPF 15, 20 ή 25
3. Υψηλή Προστασία SPF 30 ή 50
4. Πολύ Υψηλή Προστασία SPF 50+

Μέτρια
έκθεση

Σημαντική
έκθεση

Ακραία
έκθεση

Άτομα ιδιαίτερα ευαίσθητα στον
ήλιο, με γαλακτόχρωμο δέρμα,
κόκκινα μαλλιά, που παθαίνουν
εύκολα ηλιακό έγκαυμα, δεν
μαυρίζουν ή εμφάνισαν κάποτε
καρκίνο δέρματος

Υψηλή
Προστασία
SPF 30 ή 50

Πολύ
υψηλή
προστασία
50+

Πολύ
υψηλή
προστασία
50+

Άτομα ευαίσθητα στον ήλιο, με
ανοικτόχρωμο δέρμα, ξανθά μαλλιά,
που παθαίνουν εύκολα ηλιακό
ερύθημα και έγκαυμα και μαυρίζουν
πολύ λίγο

Μέτρια
Προστασία
SPF 20 ή 25

Υψηλή
Προστασία
SPF 30 ή
50

Πολύ
υψηλή
προστασία
50+

Άτομα με δέρμα ανθεκτικό στον
ήλιο, λευκό δέρμα που μαυρίζουν
εύκολα και σπάνια παθαίνουν
ερύθημα

Χαμηλή
Προστασία
SPF 6-10

Μέτρια
Προστασία
SPF 15, 20
ή 25

Υψηλή
Προστασία
SPF 30
ή 50

Άτομα με δέρμα πολύ ανθεκτικό
στον ήλιο, με σταρένιο ή μελαμψό
δέρμα που μαυρίζουν πολύ εύκολα
και ποτέ δεν παθαίνουν ερύθημα

Χαμηλή
Προστασία
SPF 6-10

Χαμηλή
Προστασία
SPF 6-10

Μέτρια
Προστασία
SPF 15, 20
ή 25

Δύο μελανίνες
Οι ανωτέρω διαφορές στην έκφραση των
ατόμων στον ήλιο οφείλονται στο ότι στα
άτομα υπάρχουν δυο τύποι μελανίνης και
σε διαφορετική αναλογία:
1. Οι ευμελανίνες, καφετιές και μαύρες
προσδίδουν στο δέρμα μια σημαντική προστασία. Προστατεύουν το δέρμα με απορρόφηση και αντανάκλαση
των υπεριωδών ακτίνων και δεσμεύουν ένα μέρος των ελευθέρων ριζών.
2. Οι φαιομελανίνες είναι κιτρινόχροες
και κόκκινες και δεν είναι φωτοπροστατευτικές. Μάλιστα συχνά θα μπορούσαν να συμπεριφερθούν και σαν
φωτοευασθητοποιές ουσίες.

Οι φωτότυποι
Κλασικά διακρίνουμε 6 φωτότυπους στα
άτομα. Από το πιο ανοικτό δέρμα, φωτότυπος 1, μέχρι το άτομο με μαύρο δέρμα
και μαλλιά, φωτότυπος 6. Ο φωτότυπος
0 αντιστοιχεί στα άτομα albinos.
Η Afssaps έχει δώσει τον παρακάτω πίνακα για να σκιαγραφήσει 4 τύπους ευαισθησίας στον ήλιο και τις ανάγκες προστασίας τους.
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Οι κατάλληλες ερωτήσεις
στην επικοινωνία μας στον
πάγκο
Για να διαγνώσουμε την ευαισθησία ενός ατόμου στον ήλιο οφείλουμε να θέσουμε τις παρακάτω ερωτήσεις.
 Για να βρούμε τον φωτότυπο
«Κοκκινίζετε εύκολα στον ήλιο;»
«Μαυρίζετε εύκολα;»
«Με την έκθεση στον ήλιο εμφανίζετε πανάδες στο πρόσωπο;»
 Για να προσδιορίσουμε την ένταση της ηλιοφάνειας ή την ανάγκη μιας προστασίας ανθεκτικής
στο νερό
«Που πάτε διακοπές (θάλασσα,
βουνό, τροπικά μέρη);»
«Κάνετε σπορ στον ήλιο;»
 Για να ανιχνεύσουμε κίνδυνο φωτοευαισθησίας ή αντίδρασης στον
ήλιο
«Τι φάρμακα παίρνετε;» (κυκλίνες,
ψυχοφάρμακα, τρετινοϊνη κ.α.)
«Έχετε ιδιαίτερα δερματικά προβλήματα; (φωτοευαισθησία, αλλεργίες, δερματίτιδες, ακμή)»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Υπάρχουν διάφοροι τύποι υφής αντηλιακών:
Λεπτόρρευστα γαλακτώματα ή gels, που
ταιριάζουν σε άνδρες ή άτομα με λιπαρό δέρμα.
Κρέμες πιο παχύρευστες για όλους τους
άλλους τύπους δέρματος και κυρίως για
αφυδατωμένα δέρματα.
Sprays, μια πολύ πρακτική μορφή.
Sticks, για πολύ ευαίσθητες ζώνες (χείλη, μύτη, αυτιά, μέτωπο).

Οι ιδιαίτερες περιπτώσεις
που πρέπει οπωσδήποτε να
χρησιμοποιούν πολύ υψηλή
προστασία
Τα παιδιά και βρέφη έχουν μειωμένο
σύστημα προστασίας επομένως προτείνουμε ειδικά αντηλιακά με υψηλό δείκτη
προστασίας και με φυσικά φίλτρα.
Οι έγκυες εμφανίζουν συχνά λεκέδες
στον ήλιο την λεγόμενη “μάσκα εγκυμοσύνης” ιδιαίτερα αυτές με μελαμψό
δέρμα.
Τα άτομα με μαύρο δέρμα διαθέτουν
μεγαλύτερη ανθεκτικότητα στον ήλιο, τη
φωτογήρανση και τον καρκίνο του δέρματος, δεν προστατεύονται όμως από την
ανοσολογική καταστολή που προκαλεί η
ηλιακή ακτινοβολία, επομένως δεν παραλείπουμε την σύσταση για χρήση αντηλιακού και σε αυτούς.
Τα άτομα που παίρνουν φάρμακα φωτοευαισθητοποιά πρέπει να μην εκτίθενται στον ήλιο χωρίς υψηλή προστασία και να χρησιμοποιούν αντηλιακό όλο
τον χρόνο.

Η επιλογή της γαληνικής
μορφής του αντηλιακού
Οι απαραίτητες ερωτήσεις στον πελάτη:
«Για ποιον προορίζεται το προϊόν;» (άνδρας, γυναίκα, παιδί, όλη την οικογένεια)
«Για ποιο σημείο του σώματος;» (πρόσωπο, σώμα)
«Ποιος είναι ο τύπος της επιδερμίδας
σας;» (λιπαρό-μικτό, ξηρό, με τάση ακμής)

«Ο ήλιος θα βελτιώσει την
ακμή μου»
Μια νεαρή κοπέλα έρχεται στο φαρμακείο για να πάρει το συνηθισμένο
καθαριστικό προϊόν της για την ακμή:
«Φεύγω για διακοπές στη θάλασσα
σύντομα και ελπίζω με τον ήλιο να
μαραθούν και τα σπυράκια της ακμής μου»
«Είναι αλήθεια ότι ο ήλιος φαίνεται αρχικά να βελτιώνει την ακμή, αλλά η
πάχυνση που προκαλεί στην επιδερμίδα επιδεινώνει σε δεύτερο χρόνο
την ακμή».
«Αλήθεια; Και πώς θα το αποφύγω
αυτό, μου αρέσει τόσο ο ήλιος!»
«Υπάρχουν ειδικές αντηλιακές κρέμες
για την επιδερμίδα με τάση ακμής που
είναι απαραίτητο να χρησιμοποιούνται
καθημερινά κατά την έκθεση σας στον
ήλιο και όχι μόνο στις διακοπές. Θέλετε να δούμε αυτά τα προϊόντα;»

Προσοχή! Τα άτομα με ακμή, θα πρέπει να ενημερώνονται ότι υπάρχουν ειδικά
αντηλιακά προϊόντα για το δέρμα τους και ότι ο ήλιος δεν «θεραπεύει» την ακμή.
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Οι συμβουλές «κλειδιά»

η συμβουλή σας

Οι συμβουλές «κλειδιά» για
τη διατήρηση της υγείας του
δέρματος κάτω από τον ήλιο

 Εκτεθείτε στον ήλιο προοδευτικά.
 Αποφύγετε την έκθεση στον ήλιο τις ώρες από
12:00 έως 16:00.
 Εφαρμόστε το αντηλιακό
σας σε επαρκή ποσότητα πάνω
στο δέρμα.
 Ανανεώστε κάθε δυο ώρες το
αντηλιακό σας ανεξάρτητα από το
δείκτη προστασίας (η εφίδρωση του
δέρματος αλλοιώνει το φιλμ προστασίας του).
 Ανανεώστε το αντηλιακό σας μετά
το μπάνιο ή έντονη εφίδρωση
 Σκουπιστείτε μετά το μπάνιο και
μην αφήνετε το δέρμα να στεγνώσει στον ήλιο γιατί αφυδατώνεται.
 Μην σταματάτε τη χρήση αντηλιακού ακόμη και αν έχετε μαυρίσει
(το μαύρισμα δεν προστατεύει από
τη δράση των UVA και τη φωτογήρανση).
 Μην αμελείτε τη χρήση αντηλιακού ακόμη και σε συνθήκες συννεφιάς ή κάτω από την ομπρέλα. Οι
ηλιακές ακτίνες διαπερνούν κατά
ένα μεγάλο μέρος τα σύννεφα.
 Κατά τη διάρκεια έκθεσης στον
ήλιο, καταναλώστε άφθονο νερό για
να κρατήσετε τον οργανισμό και το
δέρμα σας ενυδατωμένο. Αυτό θα
αυξήσει την άμυνα του δέρματος
απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία.
 Φοράτε πάντα γυαλιά και καπέλο
στην παραλία για να προστατέψετε
πιο αποτελεσματικά τις ευαίσθητες
περιοχές του προσώπου.
 Μετά το μπάνιο στη θάλασσα και
την έκθεση στον ήλιο κάνετε ένα
αφρόλουτρο για να απομακρύνετε
το αλάτι και τα υπολείμματα αντηλιακού και στη συνέχεια εφαρμόστε
ένα γαλάκτωμα ειδικό για μετά τον
ήλιο στο πρόσωπο και στο σώμα.
Αυτό θα ενυδατώσει το δέρμα σας
και θα αποκαταστήσει μικρές φθορές που μπορεί να έχουν προκληθεί από τον ήλιο.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

η συμβουλή σας

ξάνει με την επαναλαμβανόμενη και
παρατεταμένη έκθεση στον ήλιο. Ο
στόχος τους είναι η πρόληψη της γήρανσης του δέρματος και τα δραστικά
τους συστατικά είναι κυρίως βιταμίνες
C και Ε, φλαβονοειδή, Β-καροτένιο…
• Προϊόντα που παρατείνουν το μαύρισμα. Τέτοια είναι αυτά που περιέχουν πρόδρομες ουσίες της μελανίνης, όπως τα παράγωγα της τυροσίνης ή ακόμη και μικρές ποσότητες
του συστατικού self tanning (DHA).

ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΠΡΟΙΟΝΤΑ
Προϊόντα Self Tanning
Τα προϊόντα αυτά επιτρέπουν, χωρίς έκθεση στον ήλιο, μία επιφανειακή χρώση του δέρματος που μοιάζει με το μαύρισμα. Δεν προστατεύουν από τις υπεριώδεις ακτίνες. Τα
δραστικά τους συστατικά που είναι κυρίως η dihydroxy-acetone
(DHA) και η erythulose δρουν επιφανειακά μόνο στην κεράτινη στιβάδα της επιδερμίδας και οξειδώνουν τα κύτταρα της, χωρίς καμιά
δράση στη διαδικασία μελανογένεσης. Η χρώση είναι ανθεκτική στο
νερό και στην εφίδρωση και απομακρύνεται σταδιακά λόγο της απολέπισης της επιδερμίδας μέσα σε 6
ημέρες περίπου.

Αντηλιακό λάδι μαλλιών

Μία πελάτισσα σας φέρνει ένα spray self tanning:
«Η χρώση που πήρε το δέρμα μου δεν είναι ίδια σε όλο μου το σώμα. Ορισμένες ζώνες είναι πιο σκούρες και αυτό μου φαίνεται πολύ αντιαισθητικό».
«Για να είναι ομοιόμορφο το χρώμα θα πρέπει πριν από την χρήση του self tanning
να χρησιμοποιήσετε ένα προϊόν απολέπισης που θα απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα από την επιδερμίδα σας. Επίσης, αν χρησιμοποιήσετε μία ενυδατική κρέμα πριν
από την χρήση του self tanning θα επιτύχετε μία ιδανική και ομοιόμορφη απορρόφηση του προϊόντος».
«Με ποια συχνότητα να ανανεώνω την εφαρμογή;»
«Για να διατηρήσετε την χρώση στο δέρμα σας θα πρέπει να επαναλαμβάνετε τη
χρήση του κάθε 4 έως 6 ημέρες. Αλλά προσοχή αυτό το προϊόν δεν σας προστατεύει από τον ήλιο, συνεπώς η χρήση μιας αντηλιακής κρέμας παραμένει απαραίτητη!»

Οι Απαραίτητες Συμβουλές σας
για ιδανικό αποτέλεσμα
Self-Tanning
• Ένα προϊόν peeling είναι απαραίτητο πριν την χρήση του self tanning
για να απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα, ώστε η χρώση να είναι ομοιογενής και στην συνέχεια μία καλή κρέμα ενυδάτωσης για να διευκολύνει
την απορρόφηση του προϊόντος.
• Πλένετε τα χέρια σας αμέσως μετά
την εφαρμογή του προϊόντος και μην
βάλετε ρούχα πάνω στο δέρμα, πριν
περάσουν τουλάχιστον 15 λεπτά, για
να μην καταστραφούν οι ίνες τους.
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Προϊόντα για μετά τον ήλιο
Εδώ διακρίνουμε τα εξής προϊόντα:
• Καταπραϋντικά, για να ανακουφίσουν
από την αίσθηση καύσου το δέρμα,
αλλά και να μειώσουν την κοκκινίλα, με συστατικά όπως: enoxolone,
calendula, calophyllum, aloe vera,
azulene, ιαματικά νερά…
• Ενυδατικά, για την αποκατάσταση της
ενυδάτωσης της επιδερμίδας και την
ελαχιστοποίηση της απολέπισης, με
συστατικά όπως: βασικά λιπαρά οξέα,
γλυκερόλη, πολυόλες, υαλουρονικό
οξύ, κεραμίδια, jojoba, karité, biocymectine κ.α.
• Αντιοξειδωτικά ενάντια στις ελεύθερες ρίζες, των οποίων η ποσότητα αυ-
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Όπως το δέρμα, έτσι και τα μαλλιά είναι
ευαίσθητα στην ηλιακή ακτινοβολία, στο
αλάτι της θάλασσας, στο χλώριο της πισίνας και στον αέρα. Τα μαλλιά γίνονται
σκληρά, δύσκολα ξεμπερδεύονται, συχνά σπάνε λόγο αλλοίωσης της κερατίνης και ξεθωριάζει το χρώμα τους. Η
προστασία των μαλλιών είναι απαραίτητη και πριν την έκθεση στον ήλιο με
ένα λάδι ή μία λοσιόν με αντηλιακά φίλτρα και μετά την έκθεση στον ήλιο, χρησιμοποιώντας ένα απαλό σαμπουάν και
μία πολύ θρεπτική μάσκα που διευκολύνει το χτένισμα. Η ανάγκη για αντηλιακή προστασία των μαλλιών είναι σημαντικά αυξημένη στην περίπτωση που
τα μαλλιά είναι βαμμένα.

Συμπληρώματα Διατροφής
για την αντηλιακή προστασία
Μόρια όπως τα καροτενοειδή και τα αντιοξειδωτικά, λαμβανόμενα από του στόματος ευνοούν την προστασία του οργανισμού από τις καταστροφικές δράσεις του ήλιου. Ο συνδυασμός αυτών των
μορίων είναι καλύτερος από την μεμονωμένη χρήση ενός συστατικού. Ιδανικό αντιοξειδωτικό για την προστασία από
την ηλιακή ακτινοβολία είναι και το γαϊδουράγκαθο. Η λήψη αυτών των προϊόντων πρέπει να ξεκινά 15 ημέρες έως
1 μήνα πριν από την έκθεση στον ήλιο
και να σταματά 1 μήνα μετά την έκθεση.
Προσοχή! Πρέπει να εξηγήσουμε στον
πελάτη ότι η τεχνητή κίτρινη χρώση που
παίρνει το δέρμα από την χρήση του Β
καροτενίου δεν προστατεύει από τον
ήλιο, και ότι αυτού του είδους τα συμπληρώματα διατροφής μπορούν να χρωματίσουν τους φακούς επαφής. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

διαχείριση πελάτη

Επείγουσα
αντισύλληψη
Τακτ και εν-συναίσθηση
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διαχείριση πελάτη

Διακριτικότητα, ενδιαφέρον και ανοχή, είναι οι
λέξεις που ταιριάζουν κατά την παροχή ενός
φαρμάκου για την επείγουσα αντισύλληψη, που
αποτελεί ένα ανεκτίμητο μέσο για την αποφυγή
μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης.

σε 3-5 ημέρες ανάλογα με το σκεύασμα. Είσαστε μέσα σε αυτό το χρονικό πλαίσιο;»

Από την ΓΕΩΡΓΙΑ ΜΑΡΝΕΡΑ,
Business Unit Manager, Arriani Pharmaceuticals SA

Α

γχωμένη για να μην μείνει
έγκυος, φοβισμένη για τη μη
σωστή χρήση της μεθόδου
αντισύλληψης, αμήχανη στο
να προβάλλει την σεξουαλικότητά της,
φοβισμένη για την ηθική κριτική στον
εαυτό της, είναι αυτή η γυναίκα μπροστά στον πάγκο του φαρμακείου.
Για να εξασφαλίσουμε μια διαχείριση
και επικοινωνία ποιότητας σε αυτά κατά
το πλείστον νεαρά άτομα, πρέπει να τα
προσεγγίσουμε με ευγένεια, προσοχή
και σεβασμό.
Καλό είναι να προτείνουμε η συνομιλία μας να γίνει σε ένα σημείο του φαρμακείου χωρίς τα αδιάκριτα αυτιά άλλων, σε ένα μέρος που εξασφαλίζει την
εμπιστευτικότητα για να διερευνήσουμε όλους τους φόβους και τις αναστολές της πελάτισσας.
Έτσι, θα της επιτρέψουμε να μιλήσει για
ότι αισθάνεται και για ό, τι επιθυμεί, χωρίς να κριθεί από κανέναν.
Ακόμη και αν είναι ανήλικη, δεν θα πρέπει σε καμία περίπτωση να της δείξουμε ότι κατακρίνουμε το γεγονός ότι έχει
ήδη σεξουαλική ζωή!

Εξασφαλίστε μια ιδιαίτερη
επικοινωνία, δίνοντας τις
απαραίτητες πληροφορίες
 Είναι μύθος ότι «το χάπι της επείγουσας αντισύλληψης προκαλεί στειρότητα» ή ότι «είναι επικίνδυνο να το πάρει
κάποιος πολλές φορές».
 Αυτά που είναι αληθινά και οφείλουμε να πούμε είναι ότι η καθυστέρηση της λήψης του αυξάνει τον κίνδυνο μιας ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης
και ότι δεν είναι αποτελεσματικό στο
100% των περιπτώσεων (Συνιστάται
η χρήση ενός τεστ εγκυμοσύνης εάν
δεν έρθει η περίοδος 20 ημέρες μετά
από τη λήψη του).
 Απαραίτητο να τονίσουμε στην πελάτισσα:
« Δείτε τον σωστό τρόπο λήψης στο
εσώκλειστο φύλλο οδηγιών στο κουτί του προϊόντος και να σας τονίσω ότι
το προϊόν πρέπει να χορηγηθεί το συντομότερο δυνατόν από την σεξουαλική επαφή χωρίς προστασία, για καλύτερο αποτέλεσμα ή το αργότερο μέσα

 Οφείλουμε να πούμε ότι δεν υπάρχουν αντενδείξεις από τη λήψη του,
εάν φυσικά δεν έχουμε να κάνουμε
με μια εγκυμοσύνη σε εξέλιξη, καθώς και να αναφερθούμε στις πιθανές ανεπιθύμητες ενέργειες και πώς
να τις διαχειριστεί (έμετος, …κ.λπ.)
 Είναι σημαντικό να τονίσουμε ότι το
χάπι της επόμενης μέρας δεν αποτελεί ένα κλασικό μέσο αντισύλληψης
σε περιπτώσεις τακτικών σεξουαλικών επαφών.
 Είναι απαραίτητο να επισημάνουμε
τον κίνδυνο σεξουαλικά μεταδιδόμενων παθήσεων από την επαφή χωρίς προστασία, ιδιαίτερα με συντρόφους που δεν είναι μόνιμοι.
 Εάν σε όλα αυτά το άτομο δυσκολεύεται ή αποφεύγει να απαντήσει, καθησυχάστε το λέγοντας:
«Δεν είσαστε υποχρεωμένη να απαντήσετε σε όλα αυτά για να σας δώσω
το φάρμακο. Η πρόθεσή μου είναι
απλά να είμαι σίγουρος/η ότι οι συμβουλές μου είναι κατανοητές και αποδεκτές από τη μεριά σας. Μείνετε ήσυχη, η συζήτησή μας είναι απολύτως
εμπιστευτική!»
 Κλείνοντας τη συζήτηση επισημαίνουμε τη διαθεσιμότητα μας σε κάθε
απορία της.

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

97

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Απέναντι σε επαναλαμβανόμενη ζήτηση, από την ίδια γυναίκα, διατηρήστε θετική στάση.
Η υποδοχή χωρίς επικρίσεις, η επανάληψη της πληροφόρησης και των συμβουλών και η δημιουργία ενός κλίματος εμπιστοσύνης με την πελάτισσα, είναι πολύ πιο σημαντικές.
Αυτή η στάση σας θα κάνει κατά πάσα πιθανότητα την γυναίκα να πάρει πλέον τα
κλασικά μέτρα αντισύλληψης. Και γιατί
όχι, εδώ να της συστήσετε κάποιο αξιόπιστο website για να ενημερωθεί και να
μπορεί να ελέγχει χωρίς τον φόβο μιας
ανεπιθύμητης εγκυμοσύνης την σεξουαλική της ζωή.

Τα tips
της επικοινωνίας σας

διαχείριση πελάτη

Κινητοποιήστε όλη
την ομάδα
για να μπορεί να διαχειριστεί παρόμοιες
καταστάσεις.
 Αφιερώστε λίγα λεπτά σε μια συνάντηση
εργασίας για να τους ενημερώσετε πάνω στο θέμα.
 Προσδιορίστε τα κατάλληλα προϊόντα για την επείγουσα αντισύλληψη, ενημερώστε σύντομα για τον τρόπο δράσης
τους.
 Δώστε γραπτά όλη την παραπάνω διαδικασία, ώστε όλοι να συμπεριφέρονται με τον ίδιο τρόπο απέναντι στην
πελάτισσα.
 Συμπληρώστε πάνω σε αυτό το ενημερωτικό έγγραφο τα ονόματα και τις
διευθύνσεις των ειδικών ιατρών, καθώς και τις ιστοσελίδες που κρίνετε
αξιόπιστες για ενημέρωση των πελατών.

Ποια τα φάρμακα της
επείγουσας αντισύλληψης
Υπάρχουν δύο διαθέσιμες επιλογές επείγουσας αντισύλληψης για λήψη από το
στόμα:
 Η μία περιέχει λεβονοργεστρέλη και
κυκλοφόρησε στην αγορά για πρώτη φορά το 1999
 Η άλλη περιέχει οξική ουλιπριστάλη 30mg και πρωτοκυκλοφόρησε το
2009
Ο μηχανισμός δράσης της επείγουσας
αντισύλληψης είναι η αναστολή ή καθυστέρηση της ωορρηξίας, έτσι ώστε να
μην απελευθερωθεί το ωάριο. Το χάπι
πρέπει να λαμβάνεται όσο νωρίτερα γίνεται μετά τη σεξουαλική επαφή χωρίς
προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου. Η επείγουσα αντισύλληψη δεν επηρεάζει τυχόν εμφυτευμένο ωάριο (εγκυμοσύνη) και συνεπώς
δεν προκαλεί άμβλωση.
Η επείγουσα αντισύλληψη με λεβονοργεστρέλη, πρέπει να χρησιμοποιείται κατά
προτίμηση εντός 12 ωρών και όχι αργότερα από 72 ώρες (3 ημέρες) μετά από
τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή την αποτυχία της αντισυλληπτικής
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μεθόδου. Σε αντίθεση με την αντισύλληψη με λεβονοργεστρέλη, η αποτελεσματικότητα της επείγουσας αντισύλληψης
με οξική ουλιπριστάλη δεν μειώνεται με
τον χρόνο και ενδείκνυται για λήψη εντός
120 ωρών (5 ημέρες) μετά από σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις ή αποτυχία της αντισυλληπτικής μεθόδου. Η
επείγουσα αντισύλληψη με οξική ουλιπριστάλη 30mg αποτελεί το πιο αποτελεσματικό σκεύασμα επείγουσας αντισύλληψης για τις πρώτες 24 ώρες μετά
από τη σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις. Εάν η γυναίκα πρόκειται να έχει
ωορρηξία μία ή δύο ημέρες μετά από
σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλάξεις,
οπότε ο κίνδυνος εγκυμοσύνης είναι μεγαλύτερος, μόνο η οξική ουλιπριστάλη
30mg μπορεί να αναστείλει την ωορρηξία. Το προφίλ ασφάλειας και ανεκτικότητας της επείγουσας αντισύλληψης με
οξική ουλιπριστάλη είναι συγκρίσιμο με
εκείνο της λεβονοργεστρέλης.

Η διαδικασία διανομής των
φαρμάκων επείγουσας
αντισύλληψης
Η επείγουσα αντισύλληψη με λεβονοργεστρέλη είναι διαθέσιμη από τα φαρμακεία με ιατρική συνταγή. Τον Ιανουάριο του 2015, η Ευρωπαϊκή Επιτροπή
ενέκρινε τη χορήγηση του σκευάσματος επείγουσας αντισύλληψης με οξική
ουλιπριστάλη 30mg, απευθείας από τα
φαρμακεία, χωρίς συνταγή ιατρού. Αυτή
είναι η πρώτη τέτοιου είδους απόφαση
που αφορά οποιοδήποτε από του στόματος αντισυλληπτικό προϊόν και ισχύει για όλα τα κράτη μέλη της Ευρωπαϊκής Ένωσης. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Διαταραχές
άγχους και στρες
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Οι εξετάσεις, ένα σημαντικό γεγονός στη ζωή
κάποιου, ή οι δύσκολες συνθήκες εργασίας,
είναι μόνο μερικοί από τους λόγους που μπορεί
να προκαλέσουν στρες και ανησυχία στα άτομα.
Παρόλο που το στρες είναι μια φυσιολογική
αντίδραση σε μια μη φυσιολογική κατάσταση,
κάποιες φορές μπορεί να επιδράσει έντονα
στην καθημερινότητα μας και να επηρεάσει την
ποιότητα ζωής.
Ο διάλογος με τον φαρμακοποιό και η πολύτιμη
συμβουλή του θα βοηθήσουν τον ασθενή-πελάτη
να διαχειριστεί το στρες πιο αποτελεσματικά.

Σημαντικές διευκρινίσεις
Στρες: Ένα φυσιολογικό φαινόμενο, που
επιτρέπει στον οργανισμό μας να προσαρμοστεί στο περιβάλλον του μέσω βιολογικών και ψυχολογικών μηχανισμών.
Γενικά το στρες είναι αυτό που έπεται
ενός σωματικού ή συναισθηματικού σοκ.
Τρακ: Ο όρος που χρησιμοποιείται για να
περιγράψει το στρες που υπάρχει λόγω
μιας εξέτασης, μιας δημόσιας παρουσίασης στο κοινό (διαγωνισμός, παρουσία
σε σκηνή, κάποια διάλεξη, κ.λπ.). Γενικά,
αυτή η κατάσταση δημιουργείται κατά τη
διάρκεια δράσης.
Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής: Ο
ορισμός δόθηκε για πρώτη φορά από
τον Hans Selye (τον πρώτο επιστήμονα που πρότεινε μια θεωρία πάνω στο
ιατρικό στρες). Το σύνδρομο αυτό σχετίζεται με τις διαφορετικές αντιδράσεις

Στοιχεία φυσιοπαθολογίας
Σε περίπτωση περιστασιακού στρες ο
ασθενής παρουσιάζει σωματικά συμπτώματα (διάρροια, πόνο, ημικρανίες,
ιδρώτα, ξηροστομία), που συνδέονται με
ψυχολογικά συμπτώματα, όπως η νευρικότητα, ο θυμός, το κλάμα… Ο ρυθμός
της καρδιάς επιταχύνεται και η αναπνοή
διαταράσσεται. Αυτή η συμπτωματολογία
οφείλεται απευθείας στην έκκριση συγκεκριμένων ορμονών του στρες (αδρεναλίνη και κορτιζόνη) που ενεργοποιούνται από το κεντρικό νευρικό σύστημα ως απάντηση στο ερέθισμα. Το σύνολο των βιολογικών μηχανισμών που
επιτρέπουν στον οργανισμό να προσαρμοστεί σε μια κατάσταση μη φυσιολογική, που την αντιλαμβάνεται ως απειλή ή
ως επίθεση, συνιστά το Σύνδρομο Γενικής Προσαρμογής.

Διαφορετικές αντιδράσεις
απέναντι στο στρες
που αναπτύσσει ο οργανισμός απέναντι στο στρες.
Ανησυχία ή Άγχος: Το συναίσθημα που
εκφράζει το να είσαι αντιμέτωπος με
έναν επικείμενο κίνδυνο ή μια ακαθόριστη απειλή. Όταν το συναίσθημα αυτό
είναι ήπιο, μιλάμε απλώς για μια ανησυχία. Αντίθετα, το άγχος είναι μια μορφή πιο έντονης ανησυχίας. Η ανησυχία
αυτή συνοδεύεται από σημάδια έκφρασης , όπως είναι η ταραχή. Το στρες θεωρείται ένα σύμπτωμα της ανησυχίας.
Γενικευμένη ανησυχία: Σοβαρή και επίμονη μορφή ανησυχίας, που μπορεί να
συνοδεύεται από πανικό, φοβίες ή εμμονές.
Σπασμοφιλία: Υπερβολική συναισθηματική ευαισθησία που συνοδεύεται από
υπερβολικές αντιδράσεις του σώματος,
όπως εμετοί, μούδιασμα, σπασμοί.

Η βιολογική απάντηση του σώματος απέναντι στο στρες συνάδει και με ένα γνωστικό χαρακτηριστικό που εξηγεί τη δυνατότητα του ασθενή να διαχειριστεί περισσότερο ή λιγότερο καλά το στρες. Η
φυσική κατάσταση, η προσωπικότητα,
ακόμα και η κουλτούρα και οι πεποιθήσεις του, επηρεάζουν την αντίληψη του
καθενός για το στρες. Ένα άτομο που έχει
βρεθεί ξανά σε παρόμοιο στρεσογόνο
περιβάλλον και έχει καταφέρει να ξεπεράσει το στρες, θα είναι πιο ικανό να το
διαχειριστεί ξανά, σε σχέση με ένα άτομο που αντιμετωπίζει για πρώτη φορά τη
συγκεκριμένη κατάσταση. Ένα αγχώδες
ή ανήσυχο άτομο θα αντιμετωπίσει πιο
δύσκολα μια κατάσταση στρες και συχνά
εδώ είναι απαραίτητη η ιατρική φροντίδα (φάρμακα αγχολυτικά ή γνωστική και
ψυχοθεραπεία συμπεριφοράς).
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Η πολύτιμη συμβουλή του
φαρμακοποιού
Είναι απαραίτητο να αφιερώσετε χρόνο σε έναν
ασθενή που παραπονείται για στρες και ανησυχία. Οι ερωτήσεις που θα του κάνετε πρέπει να
τον παροτρύνουν να ανοίξει διάλογο μαζί σας:
«Πόσο καιρό βρίσκεστε σε αυτήν την κατάσταση;»
«Αναγνωρίζετε μια συγκεκριμένη αιτία ή περισσότερους παράγοντες που σας οδήγησαν σε αυτή
την κατάσταση;» .
Αν υποψιάζεστε ότι ο πελάτης πάσχει από χρόνιο στρες που δεν δικαιολογείται, θα πρέπει να
τον παραπέμψετε σε έναν ειδικό ιατρό.
Η φαρμακευτική συμβουλή έχει ως στόχο να βοηθήσει τους ασθενείς που παρουσιάζουν περιστασιακό στρες. Στόχος είναι να ανακουφιστεί ο
ασθενής από δυσάρεστα συμπτώματα, ούτως
ώστε να προσαρμοστεί πιο ομαλά στην στρεσογόνο κατάσταση και να ανακτήσει την ποιότητα
ζωής του. Θα πρέπει επίσης να λάβετε υπόψη το
ρίσκο των επιπλοκών και να προσπαθήσετε να
τις περιορίσετε πριν εξελιχθούν σε χρόνιες καταστάσεις για τον ασθενή.
Πολύ σημαντικό επίσης είναι να ακούτε προσεκτικά τον ασθενή και να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες λέξεις με εν-συναίσθηση. Η αίσθηση ότι
μπορεί να τον ακούνε οι άλλοι πελάτες στο φαρμακείο μπορεί να τον ενοχλήσει. Μην διστάσετε λοιπόν να απομονωθείτε σε ένα χώρο εμπιστευτικότητας, προκειμένου να τον καθησυχάσετε και να τον βοηθήσετε να επωφεληθεί από
τις συμβουλές σας.

Η υγιεινή ζωή είναι ένα σταθερό
σημείο αναφοράς
Καθησυχάστε λοιπόν τον πελάτη σας. Το στρες είναι ένα φυσιολογικό και θετικό φαινόμενο, αφού
επιτρέπει στο σώμα μας να αντιμετωπίσει μια μη
φυσιολογική κατάσταση. Ένας υγιεινός τρόπος
ζωής που περιλαμβάνει υγιεινή διατροφή, ποιοτικό ύπνο και λίγη φυσική άσκηση, επιτρέπει
να προετοιμαστεί ο οργανισμός καλύτερα και να
προλάβει το υπερβολικό στρες που τον παραλύει.
Αν για παράδειγμα ο πελάτης πρόκειται να δώσει
εξετάσεις μπορείτε να τον συμβουλεύσετε να μην
εγκαταλείψει την άσκηση, γιατί θα τον βοηθήσει
να «καθαρίσει» το μυαλό του και να μπορέσει να
συνεχίσει την εργασία του πιο αποτελεσματικά.
Μπορείτε επίσης να προτείνετε στους ασθενείς
να ακολουθήσουν κάποιες φυσικές ηρεμιστικές
μεθόδους, όπως είναι η γιόγκα, κάποιες εναλλακτικές θεραπείες και κάποιες τεχνικές χαλάρωσης. Αυτές οι λύσεις μπορούν να φανούν πολύ
χρήσιμες ακόμη και σε περίπτωση που ο πελάτης
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ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PIERRE FABRE

Λ. Μεσογείων 350,
15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 7234 582, Fax. 210 7234 589

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Οι φυσικές λύσεις κατά του στρες

Η περίπτωση στον πάγκο
Ένας νεαρός πελάτης, 18 ετών δίνει εξετάσεις σε
λίγες ημέρες στο πανεπιστήμιο . Ομολογεί ότι έχει
δυσκολία να διαχειριστεί το στρες του.
Η συμβουλή σας
 Υπενθυμίστε του πόσο σημαντικό είναι να κάνει μια υγιεινή ζωή και ιδιαίτερα να κοιμάται
καλά.
 Συμβουλέψτε τον να αποφύγει τα ροφήματα
που δημιουργούν υπερένταση.
 Λίγη άσκηση πριν την επίμαχη εξέταση θα του
κάνει καλό.
 Προτείνετε του ένα από τα τόσα φυσικά προϊόντα που διαθέτει το φαρμακείο σας για να
διαχειριστεί το στρες του.
 Η ομοιοπαθητική μπορεί επίσης να είναι μια
ενδιαφέρουσα λύση με πιο μακροπρόθεσμα
αποτελέσματα γιατί θα τον βοηθήσει να πιστέψει στον εαυτό του.

Τσεκάρετε
τις γνώσεις σας
1. Το Σύνδρομο Γενικής
Προσαρμογής ενεργοποιεί τις
ακόλουθες ορμόνες:
Α. γοναδοτροπίνη
Β. κατεχολαμίνες
Γ. ορμόνες θυρεοειδούς

Τα προϊόντα συμβουλής
Tα διαθέσιμα προϊόντα στο φαρμακείο,
είτε πρόκειται για φάρμακα είτε για συμπληρώματα διατροφής, δεν απευθύνονται αποκλειστικά στο στρες αλλά στόχος
τους είναι να αντιστρέψουν συγκεκριμέ-
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νες επιβλαβείς επιπτώσεις του.
Στην κατηγορία των εναλλακτικών και
φυσικών προσεγγίσεων υπάρχουν πολυάριθμα προϊόντα που μπορεί να προτείνει ο φαρμακοποιός. Πρόκειται κυρίως για σκευάσματα με μαγνήσιο, βότανα με χαλαρωτικές ιδιότητες ή προσαρμογόνα βότανα, όπως η ροδιόλα, ή βιταμίνες και αιθέρια έλαια που θεωρούνται επίσης χαλαρωτικά. Παρά την παρεμφερή σύνθεσή τους, τα προϊόντα αυτά
μπορούν να προωθηθούν με διαφορετικό τρόπο, γιατί αποσκοπούν στην αντιμετώπιση ενός συγκεκριμένου προβλήματος που οφείλεται στο στρες , όπως για
παράδειγμα η αϋπνία ή απευθύνονται
σε έναν συγκεκριμένο πληθυσμό (γυναίκα ή άνδρας).
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3. H κατανάλωση του ακόλουθου
ροφήματος δεν επιτρέπεται σε
περίπτωση στρες:
Α. Εκχύλισμα βοτάνων
Β. Καφές
Γ. Νερό
4. Η ραδιόλα είναι ένα φυτό:
Α. προσαρμογόνο
Β. αρωματικό
Απαντήσεις:
1B, 2A, 3Β, 4Α

είναι στρεσαρισμένος επειδή προσπαθεί
να κόψει το τσιγάρο. Το μασάζ επίσης βοηθά στην αποσυμπίεση των μυών και
συμβάλει στην ευεξία. Τέλος, τα τονωτικά ροφήματα όπως ο καφές και το αλκοόλ θα πρέπει να αποφεύγονται. Αντιθέτως, η κατανάλωση αμυλούχων επιτρέπει να διατηρήσει ο οργανισμός την
απαραίτητη ενέργεια. Τα τρόφιμα (ιδίως
τα λαχανικά) και το νερό που είναι πλούσια σε μαγνήσιο κάνουν επίσης καλό.

2. Η έκκριση γλυκοκορτικοειδών
προκαλεί:
Α. την παραγωγή γλυκόζης
Β. την απελευθέρωση
αδρεναλίνης
Γ. μια αγγειοδιαστολή μυών

Πόπη Χαραμή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμάζοντας
την άφιξη
ενός μωρού
Από τη ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ετοιμάζοντας μια λίστα με τα προϊόντα για την άφιξη
του μωρού τους, οι μέλλουσες μαμάδες, εκτός από
ρούχα, καρότσια, κούνια κ.λπ. επισκέπτονται και
τον φαρμακοποιό τους. Ο ρόλος σας λοιπόν, είναι
να κατευνάσετε τις φοβίες και τα άγχη τους και
να τις συμβουλεύσετε για τις αγορές που πρέπει
να κάνουν για τη σωστή φροντίδα και υγιεινή του
μωρού, αλλά και της μέλλουσας μαμάς.

Περιπτώσεις στον πάγκο

«Πρόκειται να φέρω στον κόσμο το πρώτο μου μωρό σε έναν μήνα. Ξεκίνησα να
κάνω μια λίστα με προϊόντα που πρέπει να
αγοράσω, αλλά δεν είμαι σίγουρη ότι καταλαβαίνω απόλυτα την πραγματική χρήση τους και με βάση ποια κριτήρια ασφάλειας και ποιότητας θα πρέπει να τα επιλέξω».
Tα βασικά προϊόντα που θα προτείνετε στους γονείς-πελάτες σας είναι: Ένα
αφρόλουτρο και ένα σαμπουάν που σέβονται την ισορροπία της βρεφικής επιδερμίδας, ένα ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος που διορθώνει τον επιδερμιδικό
φραγμό, μια κρέμα κατά του συγκάματος για την προστασία του δέρματος κατά
την αλλαγή πάνας, γάζες και βαμβάκι, οινόπνευμα (για τον καθαρισμό του ομφάλιου λώρου), ένα φυσικό σφουγγαράκι,
μια συσκευή ρινικής απόφραξης, φυσιολογικό ορό και προαιρετικά επιθέματα
στήθους για τις μαμάδες που θηλάζουν,
πιπίλα και μπιμπερό.
Στη συνέχεια μπορείτε να κάνετε πιο
εξειδικευμένες ερωτήσεις, διευκρινίζοντας τις ιδιαιτερότητες του βρεφικού
δέρματος, τις διαφορετικές χρήσεις
των μπιμπερό με τις διαφορετικές θηλές, τον τρόπο εφαρμογής των κρεμών
ή αν υπάρχουν απορίες σχετικά με τη
σύνθεση και την υφή τους.

Ο ρόλος του φαρμακοποιού είναι να συμβουλεύσει του γονείς, βοηθώντας τους να
κάνουν τις βασικές αγορές που θα ανταποκρίνονται στις ανάγκες του μωρού, χωρίς να γεμίσουν με άχρηστα προϊόντα.
«Όταν γεννήσω θα ήθελα να θηλάσω το
μωρό μου, αλλά φοβάμαι μήπως τραυματίσω τις θηλές μου».
O ρόλος σας ως επαγγελματίας υγείας
είναι να ενθαρρύνετε τον θηλασμό συμβουλεύοντας τη μέλλουσα μητέρα ως
εξής: «Θα πρέπει να προσέχετε έτσι ώστε
το μωρό να είναι στην σωστή στάση κατά
τη διάρκεια του θηλασμού, αποφεύγοντας
συγχρόνως την υγρασία και την αφυδάτωση της θηλαίας άλω και να καθαρίζετε συστηματικά τις θηλές πριν και μετά
τον θηλασμό. Μετά τον θηλασμό μπορείτε να βάλετε κάτι κρύο πάνω στις θηλές
(αναισθησιογόνα δράση). Η αγνή λανολίνη, υψηλής ιατρικής ποιότητας, σχηματίζει
ένα προστατευτικό φιλμ χάρη στην υψηλή
ενυδατική της δράση. Μπορεί να χρησιμοποιηθεί περισσότερες φορές την ημέρα».
«Τι βοηθήματα θηλασμού μπορώ να χρησιμοποιήσω;»
Τα επιθέματα στήθους κατά τη διάρκεια
της ημέρας επιτρέπουν στον αέρα να κυκλοφορεί και περιορίζουν την πίεση που
προκαλεί ο στηθόδεσμος. Οι θηλές σιλικόνης μπορούν επίσης να χρησιμοποιούνται για να ανακουφίσουν την πληγωμένη περιοχή, αρκεί να μην είναι παρατεταμένη η χρήση τους.

«Τι επίδραση έχει η κατάλληλη διατροφή
πριν τη σύλληψη;»
Σήμερα, σύμφωνα με τα νέα επιστημονικά δεδομένα γνωρίζουμε ότι η περιγεννητική διατροφή επιδρά προληπτικά στην μακροχρόνια υγεία του μωρού.
Έτσι, είναι δυνατόν να επηρεαστούν θετικά τα γονίδια που θα κληρονομηθούν
από τους δύο γονείς πριν από τη δημιουργία του εμβρύου.
«Υπάρχουν συμπληρώματα διατροφής
που μπορεί να πάρει μια γυναίκα πριν μείνει έγκυος;»
Το συνηθέστερο προϊόν που προτείνεται και από τους ιατρούς είναι το φυλλικό οξύ.
«Πρέπει να παίρνουμε συμπληρώματα
διατροφής κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης;»
Η μαμά πρέπει να προσφέρει στο έμβρυο όλα τα απαραίτητα συστατικά για
την καλή του ανάπτυξη. Σε περίπτωση
ανεπαρκούς διατροφής ή μη ισορροπημένης, κάποια διατροφικά συμπληρώματα είναι απαραίτητα. Συνήθως προτείνεται ασβέστιο, σίδηρος και φυλλικό οξύ.
Φυσικά, θα επισημάνετε στην έγκυο ότι
θα πρέπει να συμβουλευθεί τον γυναικολόγο της.
«Τι μπιμπερό να διαλέξω;
Τo τμήμα του φαρμακείου με τα μπιμπερό βρίσκεται στη ναυαρχίδα των βρεφικών προϊόντων και οι επιλογές για τους
γονείς είναι πολυάριθμες. Όταν λοιπόν
θα έρθει η αγχωμένη μαμά ή ο αγχωμένος μπαμπάς στο φαρμακείο σας θα
πρέπει να τους ενημερώσετε ορθά. Θα
πρέπει καταρχάς να επιλέξουν ένα μπιμπερό χωρίς δισφαινόλη (BPA FREE),
είτε από γυαλί που είναι πιο βαρύ και
πιο εύθραυστο, είτε ένα μπιμπερό από
πολυπροπυλένιο που είναι υλικό πιο ανθεκτικό. Υπάρχουν επίσης πολλές επιλογές όσον αφορά την περιεκτικότητά τους,
το σχήμα τους (κάποια έχουν ειδικές λαβές), ενώ άλλα μπορούν να ανακουφίσουν από τους κολικούς ή την γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση χάρη στον ιδιαίτερο σχεδιασμό τους. Όσον αφορά τις
θηλές του μπιμπερό και εδώ, ανάλογα
με την εταιρεία υπάρχουν πολλές εναλ-

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

109

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Οι συνηθέστερες δερματικές παθήσεις
λακτικές τόσο στο σχήμα, όσο και στο υλικό
κατασκευής. Οι θηλές από καουτσούκ είναι
πιο εύκαμπτες, αλλά πιο ευπαθείς, ενώ αυτές από σιλικόνη είναι πιο ανθεκτικές, αλλά
πιο σκληρές. Υπάρχουν επίσης επιλογές στη
ροή του γάλακτος ανάλογα με την ηλικία του
μωρού. Τέλος, όσον αφορά το σχεδιασμό τους
η τάση είναι η θηλή του μπιμπερό να μοιάζει
όλο και περισσότερο στην θηλή του στήθους.
«Τι πιπίλες και παιχνίδια για την ανακούφιση
των ούλων μπορώ να πάρω;»
Η πιπίλα δεν είναι απλώς ένα μέσο ανακούφισης και χαλάρωσης, οφείλει να συνάδει με
τις σύγχρονες τάσεις της τεχνολογίας και να
προσαρμόζεται στην μορφολογική εξέλιξη
του στόματος και της στοματικής κοιλότητας
του παιδιού. Η αγορά, σε αυτήν την κατηγορία προσφέρει μια εντυπωσιακή επιλογή ορθοδοντικών προϊόντων, από καουτσούκ, σιλικόνη ή σιλικόνη με ραβδώσεις. Άλλα είναι
ανατομικά (ή συμμετρικά) και άλλα φυσιολογικά και διατίθενται σε μια μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και σχεδίων. Υπάρχουν πλέον πιπίλες που φωσφορίζουν στο σκοτάδι ή
πιπίλες που δείχνουν τη θερμοκρασία.
«Πώς θα καθαρίσω τα αυτιά, τα μάτια και τη
μύτη του μωρού;»
Όταν τα μωρά γεννιούνται είναι τόσο μικρά
και εύθραυστα. Οι γονείς λοιπόν ανησυχούν
μήπως άθελά τους τα τραυματίσουν. Πώς θα
καθαρίσουν λοιπόν τη μύτη ή τα αυτιά τους;
Πιθανότατα να τους έχει ήδη ενημερώσει ο
παιδίατρος όταν θα έρθουν στο φαρμακείο
σας. Παρόλα αυτά, μπορείτε να τους προτείνετε τα εξής:
Ο καθαρισμός της μύτης πρέπει να γίνεται με
φυσιολογικό ορό σε μονοδόσεις ή με σπρέι
με θαλασσινό νερό, με ρύγχος κατάλληλο για
τη ρινική κοιλότητα του μωρού. Το «ξεβούλωμα» της μύτης μπορεί να πραγματοποιηθεί μέσω εισπνοής του γονιού, με ειδικό ρύγχος μιας χρήσης ή με επαναχρησιμοποιούμενη ειδική συσκευή.
Τα μάτια του μωρού κατά τον πρώτο μήνα
είναι καλό να καθαρίζονται με μια αποστειρωμένη κομπρέσα που έχετε βάλει σε αυτήν
λίγο νερό ή φυσιολογικό ορό, από την εξωτερική γωνία προς τη μύτη και παρόμοια διαδικασία πρέπει να γίνεται και για τα αυτιά,
καθαρίζοντας μόνο την είσοδο της ακουστικής οδού και τον λοβό. Η χρήση μπατονέτας
αντενδείκνυται.
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Μετά τη γέννηση, το δέρμα του μωρού έχει την ίδια δομή με το δέρμα των
ενηλίκων, αλλά η φυσιολογία του διαφοροποιείται επειδή είναι ακόμα ανώριμο και εύθραυστο.
Το υδρολιπιδικό φιλμ είναι σχεδόν ανύπαρκτο και καθόλου ανθεκτικό, δε
λειτουργεί ακόμα σαν φράγμα, με αποτέλεσμα το δέρμα να είναι πιο ευάλωτο στη τριβή, στις μολύνσεις και στους τραυματισμούς.
Είναι λοιπόν, πιο επιρρεπές στην αφυδάτωση και την ξηρότητα, και το δέρμα είναι πιο ευαίσθητο στις αλλαγές στη θερμοκρασία του περιβάλλοντος. Ως
αποτέλεσμα, ήπιες δερματικές παθήσεις μπορεί να εμφανιστούν στo ευαίσθητο δέρμα του μωρού, ακόμα και όταν ακολουθούνται οι κανόνες υγιεινής. Αυτός είναι και ένας από τους βασικούς λόγους που η μαμά θα χρειαστεί την πολύτιμη συμβουλή του φαρμακοποιού.
Ας δούμε τις πιο συχνές παθήσεις και την αντιμετώπισή τους:
Ερεθισμός από τις πάνες (παράτριμμα): Eκδηλώνεται με κοκκινίλες, συχνά
επίπονες, που οφείλονται σε έναν τοπικό ερεθισμό (υγρασία, όξινο pH από
τα ούρα, υψηλή θερμοκρασία).
Σε αυτήν την περίπτωση θα πρέπει να προτείνετε στην μαμά να καθαρίζει
καλά την περιοχή αυτή με ένα ενυδατικό γαλάκτωμα καθαρισμού ή με απαλό
αφρίζον προϊόν υγιεινής, δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή και στις πτυχές του δέρματος. Τα μωρομάντηλα μπορεί να είναι πρακτικά, αλλά η χρήση τους πρέπει
να είναι περιορισμένη. Όταν το δέρμα θα είναι απολύτως στεγνό, μια κρέμα
κατά των ερεθισμών, που απορροφάται εύκολα, θα προστατέψει την περιοχή.
Έκζεμα: Πρόκειται για κόκκινες και ξηρές φολίδες τοπικά, γύρω από το στόμα και στα μάγουλα. Οφείλονται στο κρύο, τον αέρα και τα σάλια του μωρού.
Σε αυτήν την περίπτωση προτείνετε μια ενυδατική ή καταπραϋντική και αντισηπτική κρέμα κατά τη διάρκεια του χειμώνα με ψευδάργυρο ή μια κρέμα
για το κρύο.
Νινίδα ή σμηγματορροϊκή δερματίτιδα: Εμφανίζεται τους πρώτους μήνες
ζωής. Οφείλεται στην υπερβολική έκκριση σμήγματος που καλύπτει το δέρμα με ένα λεπτό φιλμ, στο πρόσωπο, το κεφάλι και τα φρύδια και δημιουργεί
άσπρες, παχιές φολίδες πάνω στο δέρμα. Μπορείτε να προτείνετε στη μητέρα να κάνει απαλό μασάζ με αμυγδαλέλαιο στο κεφάλι του μωρού για να μαλακώσουν οι φολίδες και το πρωί να λούσει το μωρό με ένα ήπιο σαμπουάν.
Ιδρωτσίλες: Προκαλούνται από την υπερβολική εφίδρωση. Αναπτύσσονται
στο πάνω μέρος του θώρακα, ψηλά στον θώρακα, στις πτυχώσεις του λαιμού και τις μασχάλες.
Νεογνική ακμή: Εμφανίζεται κατά τη γέννηση με τη μορφή μικρών λευκών
κυστών με σμήγμα στη μύτη, το πηγούνι και το μέτωπο, ως απόρροια κατακράτησης σμήγματος και εξαφανίζεται από μόνη της μετά από έναν μήνα περίπου.
Ατοπική δερματίτιδα: Ξεκινάει συνήθως περίπου στην ηλικία των τριών μηνών στα μάγουλα. Τα συμπτώματα είναι ξηρό δέρμα με απολέπιση, κοκκινίλες και κνησμό που οφείλεται σε δευτερογενή επιμόλυνση από τον χρυσίζοντα σταφυλόκοκκο. Και σε αυτήν την περίπτωση η συμβουλή σας για τις
ήπιες μορφές ατοπικής δερματίτιδας θα πρέπει να είναι η πολύ καλή ενυδάτωση του βρεφικού δέρματος. Υπάρχουν ειδικά μαλακτικά προϊόντα στο
φαρμακείο για τη φροντίδα της ατοπικής δερματίτιδας. Σε περίπτωση βέβαια,
που διαπιστώσετε ότι η μόλυνση είναι μεγάλη και το μωρό φαίνεται να υποφέρει, ή έχει ακόμα και πυρετό, καλό είναι να προτείνετε στην μητέρα να επισκεφτεί τον παιδίατρο.
Γενικά, αν το δέρμα του μωρού δεν παρουσιάζει συγκεκριμένα δερματικά
προβλήματα, ενδείκνυται η καθημερινή τοπική εφαρμογή προϊόντων που
προστατεύουν, ενυδατώνουν και καταπραΰνουν, με ουδέτερο pH (γύρω στο
7), με υψηλή ανεκτικότητα. 

βαριά, πρησμένα, κουρασμένα πόδια;

Τ

ο Ruscoven BioGel είναι ένα βιολογικό
καλλυντικό που χαρίζει σύσφιξη και
ελαστικότητα, ενώ παράλληλα μειώνει την
αίσθηση του βάρους στα κάτω άκρα.

Δραστικές ουσίες: Λυοφιλοποιημένα εκχυλίσματα:
ρίζας Ρούσκου* 0,7% (τιτλοδοτημένο σε ολικές ρουσκογενίνες
10%), καρπών Ιπποκαστανιάς* 0,5% (τιτλοδοτημένο σε
τριτερπενικά γλυκοσίδια εκφρασμένα ως εσκίνη 17%).
Υδροαλκοολικά εκχυλίσματα: φύλλων Υδροκοτύλης της
ασιατικής 5%, φύλλων Κόκκινης Αμπέλου 2%. Υδατικό διάλυμα
βλεννοπολυσακχαριτών από ρίζα Άλθαίας* 69,8%
* Βιολογικό συστατικό

Ruscoven Bio Gel / Σωληνάριο των 100 ml
Παράγεται από: Aboca S. p.A. Società Agricola Loc.
Aboca, 20 - 52037 Sansepolcro (AR)
www.aboca.com/gr

Διανέμεται από: KABONATURA Ο. Ε
Ιερέως Παύλου 3, ΑΝΟΙΞΗ 14569, ΑΤΤΙΚΗ.
τηλ. 210 800 4866, fax 210 800 4865
e-mail info@kabonatura.com
www.kabonatura.gr
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διαχείριση

ΑΥΤΟΜΑΤΙΣΜΟΣ

Τα οφέλη ενός ρομπότ
στην καλύτερη διαχείριση
του φαρμακείου
Και πώς
ονομάζεσαι;

Αποδοτικ

ότητα

Αποδοτ

ικότητα
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διαχείριση

Σε εποχές οικονομικής ύφεσης κάθε φαρμακοποιός
αναζητά μεθόδους για να μειώσει τα κόστη και
τα έξοδά του. Για παράδειγμα, η εγκατάσταση
ενός ρομπότ στο back office, συνάδει στον
εξορθολογισμό της διαχείρισης των φαρμάκων,
όχι μόνο στην αποθήκη σας αλλά και απέναντι στον
πελάτη. Το κόστος του χρήματος θα αντισταθμιστεί
γρήγορα από το κέρδος χρόνου για την καλύτερη
εξυπηρέτηση του πελάτη και όχι μόνο.
Γιατί ο χρόνος είναι χρήμα!

Από τον ΧΡΗΣΤΟ ΔΕΛΗΜΑΡΓΑ,
Πρόεδρο και Διευθύνοντα
Σύμβουλο της C.S.A.

Τ

α οφέλη της χρήσης ενός ρομπότ άρχισαν δειλά δειλά να
γίνονται συνειδητά από κάποιους φαρμακοποιούς και
στη χώρα μας. Ήδη οκτώ φαρμακοποιοί έχουν «τολμήσει» την εγκατάσταση
ενός μοντέρνου αυτοματισμού στα φαρμακεία τους. Ο πολύ μεγάλος τζίρος δεν
είναι πλέον το κριτήριο επιλογής μιας τέτοιας επένδυσης. Ακόμη και ένα φαρμακείο με 700.000€ ετήσιο τζίρο μπορεί να
το αποσβέσει σε λογικά χρονικά όρια. Οι
ειδικοί λένε ότι αυτή η επένδυση είναι η
πλέον οικονομική για την ανάπτυξη της
επιχείρησης και έχει την καλύτερη σχέση τιμής/απόδοσης.
Ας δούμε λοιπόν 5 σημαντικά οφέλη μιας
τέτοιας επένδυσης.

1

Βελτίωση της οργάνωσης
του back office
Ο αυτοματισμός θα αλλάξει την
στρατηγική της επιχείρησης σας, επιτρέποντας την αποδοτικότερη οργάνωση της
διαχείρισης του back office και κατά συνέπεια την καλύτερη εξυπηρέτηση των
πελατών. Ο φαρμακοποιός έχει στη διάθεσή του φυσική απογραφή παράλληλα
με την λογιστική! Μπορεί να διαχειριστεί
άμεσα τις ημερομηνίες λήξης. Ανάλογα
του μεγέθους του ρομπότ και της τεχνολογίας του, έχει την δυνατότητα εισαγωγής και των παραφαρμάκων, για να μεγιστοποιήσει τα οφέλη του.

2

Μείωση του λανθάνοντος στοκ
Πολλοί φαρμακοποιοί θέλουν
να έχουν ένα ελάχιστο απόθεμα ακόμη και σε μη ταχυκίνητα προϊόντα, για να είναι εξασφαλισμένη η τυχόν ζήτησή τους. Έτσι, καταλήγουν να
έχουν πολύ περισσότερους κωδικούς
ειδών στην αποθήκη τους, γεγονός που
δεν τους επιτρέπει να έχουν γρήγορη και
σαφή εικόνα της, σε βαθμό που συχνά
παραγγέλνουν φάρμακα σε μεγαλύτερες από τις απαιτούμενες ποσότητες. Η
ακριβής διαχείριση του στοκ μέσω του
ρομπότ θα τους επιτρέψει να αποφεύγουν μεγάλες αχρείαστες παραγγελίες,
όπως επίσης θα τους επιτρέψει να επι-

κεντρώσουν περισσότερο τις παραγγελίες τους σε προσεχτικά επιλεγμένα είδη
σε μικρές ποσότητες. Κατά συνέπεια θα
επιτύχουν σημαντική βελτίωση της κυκλοφοριακής ταχύτητας των αποθεμάτων και απαλοιφή του φαινομένου του
λανθάνοντος στοκ.
Το ρομπότ θα επιτρέψει τη βελτιστοποίηση της παραγγελιοληψίας σας, η
οποία επακόλουθα σας επιτρέψει να διαπραγματευτείτε καλύτερους εμπορικούς όρους με τους προμηθευτές σας,
αλλά κυρίως να πετύχετε μεγαλύτερη
ρευστότητα από τη ταχύτερη ανακύκλωση των πωλήσεων και τη μείωση του
λανθάνοντος στοκ.
Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι το κόστος ενός προϊόντος εξαρτάται από το
κόστος αγοράς, αλλά και το κόστος διαχείρισής του. Για να μειώσουμε λοιπόν το κόστος ενός προϊόντος, σημαντική είναι η σωστή διαχείριση της ανακύκλωσης των αποθεμάτων του μέσω
του ρομπότ.

3

Μείωση του χρόνου
διαχείρισης των παραγγελιών
Ο αυτοματισμός μπορεί να μειώσει τις συχνές παραγγελίες στη φαρμακαποθήκη και να τις περιορίσει ακόμη
και σε μια ημερησίως, όπως επίσης να
βελτιστοποιήσει τις αγορές από τις εταιρείες-προμηθευτές για όσα είδη επιλέγετε να προμηθευτείτε απ’ ευθείας. Έτσι
μπορεί να εξοικονομηθεί χρόνος από την
αποστολή και παραλαβή της παραγγελίας, αλλά και από τις συχνές τροφοδοτήσεις της συρταριέρας όλη μέρα.
Η διαχείριση των αγορών και των πωλήσεων από το πρόγραμμα διαχείρισης
φαρμακείου, με τη συνεχή γνώση του
φυσικού αποθέματος από το ρομπότ, σας
επιτρέπουν την άμεση και ακριβή σύνταξη παραγγελιών επανατροφοδότησης των αποθεμάτων σας.
Το όφελος μεγιστοποιείται από την εκμετάλλευση της ελεύθερης χωρητικότητας του ρομπότ, για να εξυπηρετηθεί
και η διαχείριση παραφαρμάκων, πλέον των φαρμάκων, καθ’ ότι η σύγχρονη
τεχνολογία δεν έχει περιορισμό στο πλήθος κωδικών ειδών που μπορεί να χειριστεί ένα ρομπότ.
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4

Ελευθέρωση σημαντικού
χώρου για εμπορική
εκμετάλλευση
Καταργώντας τη συρταριέρα φαρμάκων πίσω από τον πάγκο, και μεταφέροντας πλέον όλα τα φάρμακα και πολλά παραφάρμακα μέσα στο μηχάνημα,
ελευθερώνεται ένας πολύ «ζεστός» χώρος έκθεσης για ράφια στο σημείο αυτό.
Στα ράφια μπορούν να εκτεθούν κυρίως τα ΜΗΣΥΦΑ ανά κατηγορία πάθησης, όπως και προϊόντα που, ναι μεν
πρέπει να είναι ορατά στο κοινό, αλλά
χρειάζονται απαραίτητα και τη συμβουλή του φαρμακοποιού. Με τον τρόπο

Πώς να προετοιμαστείτε για να εγκαταστήστε
ένα ρομπότ στο φαρμακείο σας
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αυτό ενισχύεται η διαδικασία αυθόρμητης ζήτησης και επακόλουθα το εμπορικό αποτέλεσμα.
Εάν υπάρχει χώρος για το ρομπότ πίσω
από τον πάγκο, έχει καλώς. Αν όμως
όχι, και πάλι αντικαθιστά τις συρταριέρες
και μετατοπίζει την αποθήκευση των
ειδών στο πατάρι ή στο υπόγειο, στέλνοντας τα προς πώληση είδη στα σημεία εξυπηρέτησης στο ισόγειο, μέσα
από κατάλληλες διατάξεις. Και σε αυτή
την περίπτωση ελευθερώνει σημαντικά τετραγωνικά μέτρα μεγάλης εμπορικής αξίας για έκθεση και προώθηση
προϊόντων.

5

Αύξηση της παραγωγικότητας
του προσωπικού
Η παραγωγικότητα του προσωπικού πρέπει να μπει σε προτεραιότητα
για τον κάθε φαρμακοποιό πλέον. Ο στόχος είναι η γρήγορη και η ποιοτική εξυπηρέτηση των πελατών. Σήμερα που η
πρόσληψη ενός επί πλέον υπαλλήλου
είναι πολυτέλεια, η αποδοτικότερη οργάνωση της εργασίας είναι προτεραιότητα. Η ταχύτερη παράδοση των φαρμάκων στον πάγκο, μέσω του ρομπότ,
μέσα σε λίγα δευτερόλεπτα, χωρίς το
πήγαινε-έλα στις συρταριέρες, επιτρέπει όχι μόνο κέρδος χρόνου, αλλά δίνει
την άνεση στο προσωπικό που εξυπηρετεί να ανοίξει διάλογο με τον πελάτη
και να βελτιώσει την όλη προσέγγισή του
στο πρόβλημα υγείας του. Είναι μια ευκαιρία για τυχόν συμπληρωματική πρόταση. Έτσι αυξάνεται το καλάθι αγορών
των πελατών μας!
Το κέρδος στην παραγωγικότητα λοιπόν
επικεντρώνεται κυρίως στην εξυπηρέτηση στο πάγκο, που αποτελεί το σημείο
με το μεγαλύτερο μισθολογικό κόστος.
Ας επισημάνουμε εδώ και τον ελάχιστο
χρόνο (κατά ΜΟ 1ώρα ημερησίως ) που
απαιτείται για την τροφοδότηση σε φάρμακα του μηχανήματος, ακόμη και από
ένα άτομο μη εξειδικευμένο στα φάρμακα!
Η ενίσχυση της παραγωγικότητας συνυπολογίζεται ως σημαντικότατη παράμετρος στην απόσβεση του μηχανήματος από τους ειδικούς! 

COMPUTERS SOFTWARE

APPLICATIONS
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Η λήψη

8

διοίκηση

αποφάσεων

βήματα για να σταθμίσετε

καλύτερα τις επιλογές σας
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Πώς να οργανώσετε τις σκέψεις σας καλύτερα,
εξετάζοντας όλα εκείνα τα βήματα που θα σας
διευκολύνουν ώστε να αντιμετωπίστε με λιγότερο
άγχος τη διαδικασία λήψης της απόφασης, αλλά
και να μπορέσετε να κάνετε την καλύτερη δυνατή
επιλογή.

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

Κ

αθημερινά όλοι μας είμαστε
αναγκασμένοι να πάρουμε
κάποιες αποφάσεις ή ακόμα και να λύσουμε ορισμένα προβλήματα.
Ιδιαίτερα σήμερα, σε ένα συνεχές καθεστώς αβεβαιότητας, η λήψη των κατάλληλων αποφάσεων για τους επιχειρηματίες έχει μετατραπεί σε ένα καθημερινό άγχος.
Ξεκινώντας ας ορίσουμε το τι ακριβώς
είναι η λήψη απόφασης:
«Είναι η πράξη της επιλογής μεταξύ δύο ή
περισσοτέρων ενεργειών δράσης».
Σε κάθε περίπτωση όμως θα πρέπει
να έχουμε κατά νου ότι μπορεί να μην
υπάρχει η «σωστή» απάντηση ανάμεσα
στις επιλογές που έχουμε διαθέσιμες.
Πολλές τεχνικές έχουν αναπτυχθεί για
τη λήψη αποφάσεων, ξεκινώντας από
απλές αποφάσεις διαίσθησης και καταλήγοντας σε αποφάσεις που λαμβάνονται ύστερα από πολλές αναλύσεις και
διαδικασίες.
Όποια μέθοδος και να υιοθετήσει κάποιος είναι απαραίτητο να ακολουθήσει κάποια βήματα που θα τον κάνουν
να σταθμίσει καλύτερα τις επιλογές του.

8 βήματα για τη
λήψη αποφάσεων

1

Συγκέντρωση και
καταγραφή όλων των
επιλογών / λύσεων

Προκειμένου να μπορέσετε να συμπεριλάβετε όσες το δυνατόν περισσότερες επιλογές πρέπει να
αναζητήσετε λύσεις, είτε από διάφορες πηγές ενημέρωσης(π.χ.
Sites, forums, κλπ), είτε από συναδέλφους ή συμβούλους, είτε
και από άλλους «χώρους». Μην
ξεχάσετε επίσης, να ρωτήσετε και τους άμεσους συνεργάτες
σας (τους υπαλλήλους σας), όταν
το πρόβλημα έχει να κάνει με τον
τρόπο λειτουργίας του φαρμακείου σας. Τέλος, προσοχή, αν νιώθετε ότι εγκλωβίζεστε ανάμεσα σε
δύο προτάσεις, καλύτερα είναι να
δώσετε μια μικρή αναβολή και να
επανέρθετε αφού έχετε χαλαρώσει
και το έχετε ξανασκεφτεί.
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2

Ορισμός τελικής
ημερομηνίας λήψης
της απόφασης

Αν δεν μπει από την αρχή ένα
συγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα
λήψης της κάθε απόφασης, το
μόνο σίγουρο είναι ότι ποτέ δεν
παρθεί η συγκεκριμένη απόφαση. Έχετε όλοι σας εμπειρίες, είτε από αποφάσεις που ποτέ
δεν πάρθηκαν λόγω συνεχών
αναβολών, είτε από αποφάσεις
που «κάηκαν» στη διαδικασία
εξεύρεσης της «σωστής».
Για να μπορέσετε να οριοθετήσετε χρονικά τη λήψη μιας απόφασης μπορείτε να λάβετε υπόψη τα κάτωθι:
 Πόσο χρόνο έχετε στη διάθεση σας για την τελική
απόφαση και ποιες θα είναι οι επιπτώσεις μιας καθυστέρησης.
 Αν υπάρχει κάποιο πλεονέκτημα σε περίπτωση που
πάρετε γρηγορότερα τη συγκεκριμένη απόφαση.


Αντίθετα αν θα έχετε κάποιο
μεγαλύτερο όφελος αν αφιερώσετε περισσότερο χρόνο στην τελική λήψη της.

 Τέλος, πόσο σημαντικό είναι να καταλήξετε σε μια
οποιαδήποτε απόφαση και
ακόμα περισσότερο, πόσο
θα σας ωφελήσει αν αυτή
η απόφαση είναι η σωστή.

118

διοίκηση

3

Συγκέντρωση απαραίτητων πληροφοριών

Είναι ίσως το σημαντικότερο βήμα. Η συγκέντρωση των κατάλληλων στοιχείων και μάλιστα όσο πιο προσφάτων γίνεται, μπορεί να σας οδηγήσει στη λήψη
της καλύτερης δυνατής επιλογής.
Στοιχεία οικονομικής φύσης, νομικά και διαθεσιμότητας πόρων, θεωρούνται
υψηλής σημασίας και πρέπει να είναι όσο πιο ακριβή γίνεται. Πάντα να χρησιμοποιείτε και τη βοήθεια ειδικών για την ανάλυση των παραπάνω στοιχείων,
όπως ο λογιστής σας ή ο νομικός ή οικονομικός σας σύμβουλος, αν οι αποφάσεις σας έχουν να κάνουν με αυτούς τους τομείς.
Τέλος ας επισημάνω την αναγκαιότητα να υπάρχουν ακριβή στατιστικά πωλήσεων του φαρμακείου σας, προκειμένου να χρησιμοποιηθούν είτε ως ιστορικά στοιχεία, είτε ως στοιχεία αξιολόγησης της κάθε απόφασης.

4

Πρόβλεψη
των πιθανών
ρίσκων

Από την αρχή πρέπει να συνειδητοποιήσετε ότι κάθε
επιλογή που πρόκειται να
κάνετε έχει χαμηλότερο ή
υψηλότερο βαθμό ρίσκου.
Σπάνια υπάρχουν «ασφαλείς» επιλογές, ιδιαίτερα αυτές που έχουν να κάνουν με
την εργασίας σας.
Πριν λάβετε οποιαδήποτε
απόφαση λοιπόν καλό είναι
να κάνετε ένα «worst case
scenario». Δηλαδή να σκεφτείτε τι επίπτωση θα έχει
στην επιχείρηση σας μια
λανθασμένη επιλογή, αν
αυτή είναι αποδεκτή και ως
πιο βαθμό, και τέλος πόσο
πιθανό είναι αυτό να συμβεί.
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5

Αξιολόγηση της επιλογής
μας με προσωπικά
κριτήρια

Ένα απλό καθημερινό παράδειγμα: καλείστε καθημερινά να αποφασίσετε για
την τοποθέτηση ή όχι κάποιας νέας μάρκας. Αφού έχετε λάβει υπόψη όλα τα στοιχεία της αγοράς, όλα τα στοιχεία της μάρκας κ.λπ. καταλήγετε πάντα στα παρακάτω ερωτήματα: «Ταιριάζει σαν μάρκα στην
πελατεία μου;», «Μπορώ να την υποστηρίξω;», «Ταιριάζει στη φιλοσοφία του φαρμακείου μου;»
Ο σημαντικότερος ίσως παράγοντας λήψης της κάθε απόφασης είστε λοιπόν
εσείς και οι αρχές τις οποίες πρεσβεύετε. Στην λήψη της κάθε απόφασης λοιπόν, το τι είναι σημαντικό για εσάς, το τι
θεωρείτε προτεραιότητα και το τι σας παρακινεί περισσότερο, είναι και αυτό που
θα σας οδηγήσει στην τελική σας επιλογή και είναι και αυτό που θα σας κάνει να
την υποστηρίξετε στη συνέχεια.
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6

Καταγραφή και αξιολόγηση των θετικών
και αρνητικών σημείων της κάθε επιλογής

Η δημιουργία μιας λίστας με τα θετικά και τα αρνητικά μιας επιλογής είναι κάτι που όλοι το έχετε κάνει κατά καιρούς. Η λίστα αυτή
όμως μπορεί να σας βοηθήσει ακόμα περισσότερο αν δίπλα από
κάθε απάντηση προσθέσετε έναν αριθμό βαρύτητας, βάσει μιας
κλίμακας σημαντικότητας (π.χ. 10 υψηλό – πολύ σημαντικό έως 1
χαμηλό - ελάχιστα σημαντικό)
Παράδειγμα
Ερώτημα: Να μεταφέρω το φαρμακείο μου;
Τα Συν

Βαθμός
σημαντικότητας

Τα Πλην

Βαθμός
Σημαντικότητας

Κεντρικότερο
σημείο

10

Περισσότερο
ενοίκιο

7

Μεγαλύτερος
χώρος

7

Έξοδα
κατασκευής

9

Νέοι πελάτες

6

Περισσότερος
ανταγωνισμός

5

Σύνολο

23

21

Ενώ ο αριθμός πλεονεκτημάτων και μειονεκτημάτων είναι ο ίδιος,
η σημαντικότητα των πλεονεκτημάτων διαφέρει και σας οδηγεί στην
απόφαση να μεταφέρετε το φαρμακείο σας σε καλύτερο σημείο.

7

Λήψη απόφασης

Ένας συχνός τρόπος λήψης μιας απόφασης είναι φυσικά ο
παραπάνω πίνακας με τα Συν & Πλην.
Άλλες μέθοδοι λήψης απόφασης που χρησιμοποιούνται συχνά, ιδιαίτερα σε απλούστερα θέματα είναι: η λήψη γνώμης
από άλλους, οι ψηφοφορίες και οι ομαδικές αποφάσεις (κυρίως σε θέματα που απαιτείται συναίνεση).
Για αποφάσεις που έχουν να κάνουν με θέματα ανάπτυξης
αλλά και βιωσιμότητας του φαρμακείου πρέπει να υπάρχει μια πιο επαγγελματική προσέγγιση και ανάλυση των
πιθανών λύσεων. Παρορμητικές αποφάσεις ή αποφάσεις
«βγαλμένες από το στομάχι» είναι επικίνδυνες και θα πρέπει να αποφεύγονται.
Αν δεν είστε σίγουρος για την απόφαση σας, αλλά και για
το πώς θα γίνει αποδεκτή από τους συνεργάτες σας, καλύτερα είναι πριν την ανακοινώσετε να περάσει λίγος χρόνος
για να «ωριμάσει» στο μυαλό σας.
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Ορισμός
χρονοδιαγράμματος και
πλάνου εφαρμογής

Η οποιαδήποτε απόφαση που θα ληφθεί από εσάς,
προκειμένου να υλοποιηθεί σωστά, αλλά και να γίνει αποδεκτή από όλους, είναι απαραίτητο να συνοδεύεται από ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών, αλλά
και από καταμερισμό των επιμέρους εργασιών που
θα την ακολουθούν.
Το χρονοδιάγραμμα που θα σχεδιάσετε θα πρέπει
να αφήνει περιθώρια επανεξέτασης και αξιολόγησης της απόφασης. Πάντα να θυμάστε ότι μια απόφαση μπορεί να επηρεάσει πολλές καταστάσεις,
να οδηγήσει σε προσλήψεις ή απολύσεις, να οδηγήσει σε χρηματοδότηση της επιχείρησης σας και
ύστερα από ένα σημείο και μετά θα είναι πολύ δύσκολο να πισωγυρίσετε.

Κλείνοντας, θα ήθελα να σταθώ σε ορισμένα βασικά
λάθη που κάνουμε όλοι μας πριν λάβουμε μια απόφαση. Τα περισσότερα από αυτά έχουν να κάνουν με
εμάς τους ίδιους.
Θεωρούμε ότι τα «ξέρουμε όλα». Αποφεύγουμε να
ζητήσουμε τη γνώμη των ειδικών, ή έστω των συνεργατών μας, ενώ πολλές φορές δεν κάνουμε τον
κόπο να κοιτάξουμε όλα τα δεδομένα.
Φοβόμαστε να κάνουμε λάθος και αποφεύγουμε τη
λήψη οποιουδήποτε ρίσκου. Το μόνο σίγουρο είναι
ότι ποτέ δεν θα είμαστε 100% σίγουροι για οποιαδήποτε απόφαση μας. Η ανάληψη του ρίσκου όμως, είναι αυτό που διαφοροποιεί τον επιτυχημένο από τον
αποτυχημένο επιχειρηματία!
Εγκλωβιζόμαστε. Η καθημερινότητα μας δεν μας
αφήνει να σκεφτούμε εναλλακτικές και καινοτόμες
λύσεις.
Για το τέλος άφησα ένα από τα αγαπημένα μου αποφθέγματα που νομίζω ότι σε λίγες μόνο λέξεις περιέχει όλα όσα σκεφτόμουνα καθώς έγραφα το παραπάνω άρθρο.
«Όταν υπάρχει ανάγκη να πάρεις μια απόφαση, το καλύτερο πράγμα είναι να κάνεις το σωστό. Το δεύτερο καλύτερο πράγμα είναι να κάνεις λάθος. Το χειρότερο απ’ όλα είναι να μην κάνεις τίποτα», Θεόδωρος Ρούσβελτ 
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Προσλαμβάνοντας
έναν νέο συνεργάτη

ΒΙΟΓΡΑΦ

ΙΚΟ

ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ

124

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 26 | ΙΟΥΝΙΟΣ 2015

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

διοίκηση

Η συνέντευξη με έναν υποψήφιο συνεργάτη και
το ενδεχόμενο μιας λάθος επιλογής μπορεί να σας
κοστίσει ακριβά. Ακολουθούν κάποιες συμβουλές
για να επιλέξετε τον κατάλληλο υποψήφιο
συνεργάτη σας με μέθοδο και σοβαρότητα.

Η

συνέντευξη με έναν υποψήφιο συνεργάτη σας δεν
πρέπει να βασίζεται σε αυτοσχεδιασμό. Θα πρέπει να
οργανωθεί πολύ προσεκτικά και φυσικά απαιτεί να διαθέσετε χρόνο. Πολλές
φορές οι φαρμακοποιοί δρουν παρορμητικά και δεν είναι ιδιαίτερα εκλεκτικοί, με το «πρόσχημα» ότι το προσωπικό
φαρμακείου σπανίζει στην αγορά. Όμως,
θα πρέπει να λάβετε υπόψιν σας ότι μια
κακή επιλογή, ενός ατόμου που αδυνατεί να ενταχθεί στην ομάδα ή δεν σέβεται τις αρχές λειτουργίας του φαρμακείου σας μπορεί να δημιουργήσει προβλήματα στους πελάτες αλλά και στην ίδια
την επιχείρησή σας. Καμιά φορά μάλιστα είναι χρήσιμο να καταφύγετε σε μια
προσωρινή λύση περιμένοντας να βρεθεί το… σπάνιο μαργαριτάρι!

Ξεδιαλύνετε το τοπίο
Καταρχάς θα πρέπει να γνωρίζετε τι
ακριβώς ψάχνετε. Πριν λοιπόν γράψετε μια αγγελία προσδιορίστε τις ανάγκες
σας. Σημειώστε αναλυτικά τις αρμοδιότητες και τις εργασίες που θα θέλατε να
εμπιστευθείτε στον μελλοντικό συνεργάτη σας. Θα είστε έτσι πιο σίγουροι για
την περιγραφή της θέσης και των αρμοδιοτήτων που θα κάνετε στους υποψήφιους συνεργάτες και δεν θα δημιουργηθούν ασάφειες από μια γενικόλογη ή διφορούμενη συζήτηση. Θα πρέπει επίσης,
να καθορίσετε το προφίλ του υποψήφιου που θα ταίριαζε καλύτερα στην προσωπικότητά σας, στην εικόνα του φαρ-

μακείου σας, στο προφίλ των πελατών
σας, στις απαιτήσεις και τις αδυναμίες
σας. Να είστε αντικειμενικοί και ξεκάθαροι. Μην ψάχνετε το αδύνατο. Η τελειότητα δεν υπάρχει. Δώστε λοιπόν ένα
περιθώριο συμβιβασμού. Ιεραρχείστε τις
προτεραιότητές σας και δείτε τι μπορεί να
είναι δευτερεύουσας σημασίας, αναφορικά με τα πτυχία, την εμπειρία, τις γνώσεις σε τεχνικό επίπεδο, τη γνώση της
αγοράς, κ.λπ. του υποψηφίου.
Συνήθως, στα φαρμακεία η κατανομή των εργασιών βασίζεται στην κατάρτιση, την εμπειρία, και τους τομείς
δραστηριοποίησης. Αλλά δεν πρέπει να
δίνετε έμφαση μόνο σε αυτά, γιατί έτσι
μπορεί να υποτιμήσετε κάποιες άλλες
αρετές του υποψήφιου, όπως είναι για
παράδειγμα οι επικοινωνιακές του ικανότητες που μπορεί να μην μετριούνται
με την προϋπηρεσία, αλλά είναι καθοριστικές για τη σχέση με τους πελάτες.
Εξετάστε με προσοχή το βιογραφικό
του υποψήφιου πριν από την πρόσληψη, δίνοντας προσοχή στις προηγούμενες εργασίες του, στους στόχους που
έχει επιτύχει, στην εξέλιξή του από τη
μια θέση εργασίας στην άλλη. Ζητείστε επίσης μια συνοδευτική επιστολή για να δείτε το στυλ γραφής και τον
τρόπο έκφρασής του ή συμβουλευτείτε κάποιους παλιούς υπαλλήλους του
φαρμακείου σας, προσέχοντας όμως
να παραμείνετε διακριτικοί και να μην
αποσκοπείτε απλώς στο να αντλήσετε πληροφορίες για τα προσωπικά του
δεδομένα.

Σε αυτό το στάδιο και αφού έχετε εξετάσει προσεκτικά το βιογραφικό του υποψηφίου, θα είστε έτοιμοι να μιλήσετε
μαζί του.

Προετοιμάστε τη συνέντευξη
Κατά την συνέντευξη με τον υποψήφιο,
για να είστε πιο αντικειμενικοί, μπορείτε να δημιουργήσετε μια φόρμα αξιολόγησης με προκαθορισμένα κριτήρια (π.χ.
διαθεσιμότητα, επικοινωνιακά χαρίσματα, εμφάνιση, συμβουλευτικές ικανότητες). Για μια ακόμα πιο αποτελεσματική
συνέντευξη θα πρέπει να κάνετε ανοιχτές ερωτήσεις για να μην κατευθύνετε
τις απαντήσεις του υποψηφίου με κλειστές ερωτήσεις που μπορεί να απαντήσει
μονολεκτικά. Οι ερωτήσεις θα πρέπει να
έχουν προετοιμαστεί γραπτώς από προηγουμένως. Και κατά τη διάρκεια της συνέντευξης μπορείτε να κρατάτε κάποιες
σημειώσεις, έχοντας όμως ενημερώσει από πριν τον υποψήφιο. Επιπλέον,
αν κάνετε τις ίδιες ερωτήσεις σε όλους
τους υποψηφίους θα σας είναι πιο εύκολο να κάνετε μια αντικειμενική επιλογή ανάμεσα σε υποψηφίους, συχνά του
ίδιου επιπέδου, αναλύοντας τις απαντήσεις τους και βλέποντας ποιος ανταποκρίνεται καλυτέρα στην περιγραφή της
θέσης εργασίας. Φυσικά, ένα ερωτηματολόγιο που έχει δημιουργηθεί από πριν
δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να προσαρμοστεί κατά τη διάρκεια της κάθε συνέντευξης και να τροποποιηθεί ανάλογα με
τη ροή της συζήτησης και το άτομο που
έχετε απέναντί σας.
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Αφιερώστε χρόνο για
τη συνέντευξη
Μια με δύο ώρες είναι ένας αξιόλογος
χρόνος για να διαπιστώσετε αν ο υποψήφιος συνεργάτης σας μπορεί να εργαστεί ομαδικά, ποιες είναι οι ικανότητές
του και ποια τα κίνητρά του. Το διακύβευμα άλλωστε είναι μεγάλο και για τις
δύο πλευρές γιατί αφορά πολλά χρόνια
κοινής καθημερινότητας, για οκτώ περίπου ώρες ημερησίως.

Οι πρώτες εντυπώσεις


Μια συνέντευξη έχει τρεις διαστάσεις:
1. η γενική διάσταση αφορά μια πρώτη γνωριμία με τον υποψήφιο,
2. η αντικειμενική διάσταση επαληθεύει ότι οι δεξιότητες στο βιογραφικό
ανταποκρίνονται στην πραγματικότητα και τέλος υπάρχει και
3. η υποκειμενική διάσταση που πρόκειται ουσιαστικά για την εντύπωση
που σας αφήνει η προσωπικότητά
του.








6 χρυσοί κανόνες κατά τη συνέντευξη
1. Να αφήνετε τον υποψήφιο να μιλάει. Η αναλογία χρόνου που αντιστοιχεί σε
εσάς πρέπει να είναι 20-40% σε σχέση με 60-80% που πρέπει να είναι o χρόνος ομιλίας του υποψήφιου.
2. Συγκρατείστε το όνομά του και μην παραφράζετε απλώς το βιογραφικό: «Είστε λοιπόν, κάτοχος ενός πτυχίου Φαρμακευτικής…».
3. Το να διαβάζετε ένα βιογραφικό δεν θα προσδώσει τίποτα. Ο στόχος είναι
να μιλήσει ο υποψήφιος για αυτά που δεν εκφράζονται στο βιογραφικό του,
όπως είναι η σχέση του με τους προηγούμενους εργοδότες του, η φύση της
προϋπηρεσίας του, οι ενδεχόμενες αποτυχίες του.
4. Καλό θα είναι επίσης να διεξαχθεί η συνέντευξη όταν το φαρμακείο είναι
ανοιχτό. Είναι σημαντικό ο υποψήφιος να αναμειχθεί με τη ζωή στο φαρμακείο.
5. Επιπλέον, για να μην είναι άβολη η διαδικασία της συνέντευξης θα πρέπει
να κάνετε τον υποψήφιο να νιώσει άνετα. Μην τον κάνετε να περιμένει μισή
ώρα στο φαρμακείο, υποδεχθείτε τον χαμογελώντας, σφίξτε του το χέρι κοιτάζοντάς τον και προσκαλέστε τον να σας ακολουθήσει στο γραφείο σας ή σε
έναν άλλο απομονωμένο χώρο του φαρμακείου.
6. Καλό θα ήταν επίσης να μην καθίσετε πίσω από το γραφείο σας για να μην
ενταθεί η αίσθηση ιεραρχίας. Όταν ο υποψήφιος είναι πιο χαλαρός, είναι πιθανόν να έχει πιο καθαρή σκέψη και η «απόδοσή» του θα λειτουργήσει προς
όφελος και των δυο σας. Βέβαια πρέπει να προσέξετε να μην περάσετε στο
άλλο άκρο, μετατρέποντας τη συνέντευξη σε χαλαρή φιλική κουβέντα.
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Οδηγίες για μια
αποτελεσματική συνέντευξη
Καταρχάς ζητείστε να μην σας διακόψουν κατά τη διάρκεια του ραντεβού.
Πρώτα πρέπει να συστηθείτε, στη συνέχεια να περιγράψετε το επαγγελματικό πλαίσιο (τα χαρακτηριστικά του φαρμακείου, τον αριθμό των υπαλλήλων
και τις αρμοδιότητές τους, τη θέση και
τη στρατηγική τοποθέτηση της επιχείρησης, κ.λπ.). Φυσικά, θα αναφερθείτε σε
κάποιες πρακτικές λεπτομέρειες όπως
είναι το πώς προέκυψε η θέση εργασίας (νέο άνοιγμα ή αντικατάσταση), τύπος
θέσης (θέση ευθύνης ή όχι), είδος απασχόλησης (σύμβαση αορίστου χρόνου
ή σύμβαση ορισμένου χρόνου), επιθυμητά ωράρια, αμοιβή, ημερομηνία πρόσληψης. Αλλά αυτά όλα θα τα αναφέρετε μόνο μια φορά, αφού έχετε «ζυγίσει»
τον υποψήφιο.
Κατά τη διάρκεια της συνέντευξης θα
πρέπει να είστε συγκεντρωμένος και να
μην σας αποσπά τίποτα: δώστε προσοχή
στις φράσεις, στις λέξεις, στις σιωπές και
στις χειρονομίες. Το πιο δύσκολο όμως
είναι να κρίνετε την αποτελεσματικότητά

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

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
PREVENAR 13
Πνευμονιοκοκκικός πολυσακχαριδικός ορότυπος
11, 31, 41, 51, 6A1, 6B1, 7F1, 9V1, 141, 18C1, 19A1, 19F1, 23F1
(1Συζευγμένος με την CRM197 πρωτεΐνη‑φορέα και προσροφημένος σε φωσφορικό αργίλιο)
ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 0,5 ML/PF.SYR
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου, της πνευμονίας και της οξείας μέσης
ωτίτιδας που προκαλούνται από το Streptococcus pneumoniae σε βρέφη, παιδιά και εφήβους ηλικίας από 6 εβδομάδων
έως 17 ετών. Ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το Streptococcus
pneumoniae, σε ενήλικες ≥18 ετών και στους ηλικιωμένους. Η χρήση του Prevenar 13 πρέπει να καθορίζεται με βάση τις
επίσημες συστάσεις, λαμβάνοντας υπόψη τον κίνδυνο της διεισδυτικής νόσου στις διάφορες ηλικιακές ομάδες, υποκείμενες συνοσηρότητες όπως και τη διακύμανση στην επιδημιολογία των οροτύπων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε κάποιο από τα έκδοχα ή στη διφθεριτική ανατοξίνη.
Όπως και με τα άλλα εμβόλια, η χορήγηση του Prevenar 13 θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα που υποφέρουν από
οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία μίας ελάσσονος λοίμωξης, όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει
να οδηγεί σε αναβολή του εμβολιασμού. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Το
Prevenar 13 δεν πρέπει να χορηγείται ενδαγγειακά. Όπως με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμη
η κατάλληλη ιατρική θεραπεία και επίβλεψη κατά τη σπάνια περίπτωση ενός αναφυλακτικού επεισοδίου μετά από τη
χορήγηση του εμβολίου. Αυτό το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται ως μία ενδομυϊκή ένεση σε άτομα με θρομβοπενία
ή άλλη διαταραχή της πήξης του αίματος που μπορεί να συνιστά αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, αλλά μπορεί να χορηγείται υποδορίως εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει ξεκάθαρα τους κινδύνους. Το Prevenar 13 θα προστατεύει μόνο
από τους ορότυπους του Streptococcus pneumoniae που περιέχονται στο εμβόλιο και δε θα προστατεύει από άλλους
μικροοργανισμούς που προκαλούν διεισδυτική νόσο, πνευμονία ή μέση ωτίτιδα. Όπως με κάθε εμβόλιο, το Prevenar 13
ενδέχεται να μην προστατεύει από την πνευμονιοκοκκική νόσο όλα τα άτομα στα οποία χορηγείται. Για τα πλέον πρόσφατα επιδημιολογικά στοιχεία στη χώρα σας, συμβουλευθείτε τον αρμόδιο εθνικό οργανισμό. Άτομα με διαταραχή
στην ανοσολογική απόκριση, είτε οφειλόμενη σε χρήση ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, γενετική ανωμαλία, λοίμωξη
από τον ιό ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή άλλες αιτίες, μπορεί να έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση
στην ενεργητική ανοσοποίηση. Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για περιορισμένο
αριθμό ατόμων με δρεπανοκυτταρική νόσο, λοίμωξη από HIV ή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων.
Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13 σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. με κακοήθειες, ή νεφρωσικό σύνδρομο) και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά
ασθενή. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol νατρίου (23 mg) ανά δόση, δηλαδή είναι ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 5 ετών Σε κλινικές μελέτες, το Prevenar 13 προκάλεσε μία ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους τους 13 ορότυπους που περιλαμβάνονται στο εμβόλιο. Η ανοσολογική
απόκριση για τον ορότυπο 3 μετά την αναμνηστική δόση δεν ήταν αυξημένη πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν μετά την αρχική σειρά εμβολιασμού σε βρέφη˙ η κλινική συσχέτιση αυτής της παρατηρήσης σχετικά με την πρόκληση ανοσοποιητικής μνήμης έναντι του ορότυπου 3 είναι άγνωστη. Τα ποσοστά των συμμετεχόντων που ανταποκρίθηκαν με επαρκή επαγωγή λειτουργικών αντισωμάτων (τίτλοι OPA ≥ 1:8) στους ορότυπους 1, 3 και 5 ήταν υψηλά.
Ωστόσο, οι γεωμετρικοί μέσοι τίτλοι των λειτουργικών αντισωμάτων (OPA) ήταν χαμηλότεροι έναντι κάθε ενός από τους
υπόλοιπους πρόσθετους ορότυπους του εμβολίουֹ η κλινική συσχέτιση αυτής της παρατήρησης σχετικά με την προστατευτική δραστικότητα είναι άγνωστη. Περιορισμένα στοιχεία έχουν δείξει ότι το 7-δύναμο Prevenar (σειρά αρχικής
ανοσοποίησης τριών δόσεων) επάγει αποδεκτή ανοσολογική απάντηση σε βρέφη με δρεπανοκυτταρική νόσο με ένα
προφίλ ασφάλειας παρόμοιο με εκείνο που παρατηρήθηκε σε ομάδες μη υψηλού κινδύνου. Παιδιά νεότερα των 2 ετών
πρέπει να λάβουν το κατάλληλο για την ηλικία τους σχήμα εμβολιασμού με Prevenar 13. Η χρήση του συζευγμένου
πνευμονιοκοκκικού εμβολίου δεν αντικαθιστά τη χρήση του 23-δύναμου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου σε παιδιά ηλικίας ≥ 2 ετών με καταστάσεις που τα προδιαθέτουν σε αυξημένο κίνδυνο διεισδυτικής νόσου οφειλόμενης σε Streptococcus pneumoniae (όπως δρεπανοκυτταρική νόσο, ασπληνία, λοίμωξη με HIV, χρόνια νόσο ή ανοσοκαταστολή). Οποτεδήποτε συστήνεται, παιδιά σε κίνδυνο ηλικίας ≥ 24 μηνών που έχουν ανοσοποιηθεί αρχικά με
Prevenar 13, θα πρέπει να λαμβάνουν 23-δύναμο πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Το διάστημα μεταξύ
του 13-δύναμου συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου (Prevenar 13) και του 23-δύναμου πολυσακχαριδικού
πνευμονιοκοκκικού εμβολίου δεν πρέπει να είναι μικρότερο των 8 εβδομάδων. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα που
να υποδεικνύουν εάν η χορήγηση του 23-δύναμου πνευμονιοκοκκικού πολυσακχαριδικού εμβολίου σε παιδιά που δεν
είχαν ή είχαν ανοσοποιηθεί με Prevenar 13, μπορεί να οδηγήσει σε μειωμένη ανταπόκριση σε επόμενες δόσεις του
Prevenar 13. Κατά τη χορήγηση της αρχικής σειράς ανοσοποίησης σε ιδιαιτέρως πρόωρα βρέφη (διάρκεια κύησης ≤ 28
εβδομάδες), θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη ο πιθανός κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας για 48-72 ώρες, και ιδιαίτερα για τα βρέφη με προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας.
Δεδομένου ότι το όφελος του εμβολιασμού σε αυτή την ομάδα βρεφών είναι υψηλό, ο εμβολιασμός δε θα πρέπει να
αναστέλλεται ή να καθυστερεί. Για ορότυπους του εμβολίου, η προστασία έναντι της μέσης ωτίτιδας αναμένεται να είναι
μικρότερη από την προστασία έναντι της διεισδυτικής νόσου. Επειδή η μέση ωτίτιδα προκαλείται από πολλούς μικροοργανισμούς εκτός των πνευμονιοκοκκικών οροτύπων που περιέχονται στο εμβόλιο, η προστασία από μέση ωτίτιδα
οποιασδήποτε αιτιολογίας αναμένεται να είναι μικρή. Όταν το Prevenar 13 χορηγείται ταυτόχρονα με το Infanrix hexa
(DTPa-HBV-IPV/Hib), τα ποσοστά των εμπύρετων αντιδράσεων είναι παρόμοια με εκείνα που παρατηρήθηκαν με την
ταυτόχρονη χορήγηση του Prevenar (7-δύναμο) και του Infanrix hexa. Παρατηρήθηκαν αυξημένα ποσοστά αναφοράς
σπασμών (με ή χωρίς πυρετό) και υποτονικού υποαντιδραστικού επεισοδίου (HHE) με ταυτόχρονη χορήγηση του
Prevenar 13 και του Infanrix hexa. Η αντιπυρετική θεραπεία πρέπει να εφαρμόζεται σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες γραμμές θεραπείας για τα παιδιά με διαταραχές με σπασμούς ή με ιστορικό πυρετικών σπασμών και για όλα τα
παιδιά που παίρνουν Prevenar 13 ταυτόχρονα με εμβόλια που περιέχουν ολόκληρα κύτταρα κοκκύτη. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗ‑
ΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Η ανάλυση των ποσοστών αναφοράς μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου υποδεικνύει έναν πιθανό
αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης σπασμών, με ή χωρίς πυρετό, και HHE όταν συγκρίθηκαν ομάδες που ανέφεραν χρήση
του Prevenar 13 με το Infanrix hexa με εκείνες που ανέφεραν χρήση μόνο του Prevenar 13. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις
που αναφέρθηκαν σε κλινικές μελέτες ή από την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου για όλες τις ηλικιακές
ομάδες, αναγράφονται σε αυτή την παράγραφο ανά κατηγορία οργανικού συστήματος σε φθίνουσα σειρά συχνότητας
και σοβαρότητας. Η συχνότητα καθορίζεται ως εξής: πολύ συχνές (³1/10), συχνές (³1/100 έως < 1/10), όχι συχνές
(³1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (³1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 5 ετών Η ασφάλεια του εμβολίου
αξιολογήθηκε σε ελεγχόμενες κλινικές μελέτες όπου 14.267 δόσεις χορηγήθηκαν σε 4.429 υγιή βρέφη από την ηλικία
των 6 εβδομάδων στον πρώτο εμβολιασμό και ηλικίας 11-16 μηνών στην αναμνηστική δόση. Σε όλες τις μελέτες σε
βρέφη, το Prevenar 13 συγχορηγήθηκε με καθιερωμένα παιδιατρικά εμβόλια. Επίσης αξιολογήθηκε η ασφάλεια σε 354
προηγουμένως μη εμβολιασμένα παιδιά (ηλικίας από 7 μηνών έως 5 χρονών). Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις
που αναφέρθηκαν σε παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 5 ετών ήταν αντιδράσεις στο σημείο εμβολιασμού, πυρετός,
ευερεθιστότητα, μειωμένη όρεξη, και αυξημένος και/ή μειωμένος ύπνος. Σε μία κλινική μελέτη σε βρέφη που εμβολιάστηκαν τον 2ο, 3ο και 4ο μήνα της ηλικίας τους, αναφέρθηκε πυρετός ≥ 38°C σε υψηλότερο ποσοστό μεταξύ των βρεφών
που έλαβαν Prevenar (7-δύναμο) ταυτόχρονα με Infanrix hexa (28,3% έως 42,3%) σε σχέση με βρέφη που έλαβαν μόνο
Infanrix hexa (15,6% έως 23,1%). Μετά από μία αναμνηστική δόση σε ηλικία 12 έως 15 μηνών, αναφέρθηκε πυρετός
≥ 38°C στο 50,0 % των βρεφών που έλαβαν Prevenar (7-δύναμο) και Infanrix hexa ταυτόχρονα, σε σύγκριση με το 33,6%
των βρεφών που έλαβαν Infanrix hexa μόνο. Οι αντιδράσεις αυτές ήταν κυρίως μέτριες (μικρότερες ή ίσες με 39°C) και
παροδικές. Μία αύξηση των αντιδράσεων στο σημείο εμβολιασμού αναφέρθηκε σε παιδιά ηλικίας μεγαλύτερης των 12
μηνών συγκρινόμενα με τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν σε βρέφη κατά τη διάρκεια της αρχικής σειράς ανοσοποίησης με Prevenar 13. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από κλινικές μελέτες: Σε κλινικές μελέτες, το προφίλ ασφαλείας του
Prevenar 13 ήταν παρόμοιο με αυτό του Prevenar. Οι ακόλουθες συχνότητες βασίζονται στις ανεπιθύμητες αντιδράσεις

που αξιολογήθηκαν στις κλινικές μελέτες του Prevenar 13: Πολύ συχνές: Μειωμένη όρεξη, πυρεξία, ευερεθιστότητα,
κάθε ερύθημα στο σημείο εμβολιασμού, σκλήρυνση/πρήξιμο ή άλγος/ευαισθησία, υπνηλία, πτωχή ποιότητα ύπνου,
ερύθημα στο σημείο εμβολιασμού ή σκλήρυνση/πρήξιμο 2,5 cm-7,0 cm (μετά την αναμνηστική δόση και σε μεγαλύτερα παιδιά [ηλικίας 2 έως 5 ετών]). Συχνές: Έμετος, διάρροια, εξάνθημα, πυρεξία > 39°C, δυσκολία στην κίνηση στο σημείο εμβολιασμού (λόγω πόνου), ερύθημα στο σημείο εμβολιασμού ή σκλήρυνση/πρήξιμο 2,5 cm-7,0 cm (μετά τη
βρεφική σειρά ανοσοποίησης). Όχι συχνές: Σπασμοί (συμπεριλαμβανομένων των πυρετικών σπασμών), κνίδωση ή
εξάνθημα ομοιάζον με κνιδωτικό, ερύθημα στο σημείο εμβολιασμού, σκλήρυνση/πρήξιμο > 7,0 cm, κλάμα. Σπάνιες:
Αντίδραση υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένου του οιδήματος προσώπου, δύσπνοιας, βρογχόσπασμου, υποτονικό-υποαντιδραστικό επεισόδιο. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις του Prevenar 13 που βασίζονται στην εμπειρία μετά την κυκλοφορία: Παρότι οι ακόλουθες ανεπιθύμητες αντιδράσεις του φαρμάκου δεν παρατηρήθηκαν στις κλινικές μελέτες του
Prevenar 13 σε βρέφη και παιδιά, θεωρούνται ως ανεπιθύμητες ενέργειες του Prevenar 13, καθώς αναφέρθηκαν κατά τη
διάρκεια της εμπειρίας μετά την κυκλοφορία. Καθώς οι αντιδράσεις αυτές προήλθαν από αυθόρμητες αναφορές, οι
συχνότητες δεν μπορούσαν να καθοριστούν και ως εκ τούτου θεωρούνται ως μη γνωστές. Λεμφαδενοπάθεια (εντοπίζεται στην περιοχή του σημείου εμβολιασμού),αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντίδραση συμπεριλαμβανομένης της
καταπληξίας, αγγειοοίδημα, πολύμορφο ερύθημα, κνίδωση στο σημείο εμβολιασμού, δερματίτιδα στο σημείο εμβολιασμού, κνησμός στο σημείο εμβολιασμού, έξαψη. Πρόσθετες πληροφορίες σε ειδικούς πληθυσμούς: Άπνοια σε ιδιαιτέρως πρόωρα βρέφη (διάρκεια κύησης ≤ 28 εβδομάδες). Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6 έως 17 ετών. Η ασφάλεια εκτιμήθηκε σε 592 (294 παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών τα οποία είχαν προηγουμένως ανοσοποιηθεί με μία τουλάχιστον δόση
του Prevenar και 298 παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών τα οποία δεν είχαν λάβει πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο). Οι πιο συχνές
ανεπιθύμητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους ηλικίας 6 έως 17 ετών ήταν: Πολύ συχνές: Μειωμένη όρεξη, ευερεθιστότητα, κάθε ερύθημα στο σημείο εμβολιασμού, σκλήρυνση/πρήξιμο ή άλγος/ευαισθησία, υπνηλία, πτωχή ποιότητα
ύπνου, ευαισθησία στο σημείο εμβολιασμού (συμπεριλαμβανομένης δυσκολίας στην κίνηση). Συχνές: Κεφαλαλγίες,
έμετος, διάρροια, εξάνθημα, κνίδωση ή εξάνθημα ομοιάζον με κνιδωτικό, πυρεξία. Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες οι
οποίες έχουν προηγουμένως παρατηρηθεί σε βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδομάδων έως 5 ετών μπορεί επίσης να
σχετίζονται και με αυτή την ηλικιακή ομάδα αλλά δεν παρατηρήθηκαν στη μελέτη αυτή πιθανόν λόγω του μικρού μεγέθους δείγματος. Επιπλέον πληροφορίες για τους ειδικούς πληθυσμούς Τα παιδιά και οι έφηβοι με δρεπανοκυτταρική
νόσο λοίμωξη από HIV ή μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων παρουσιάζουν παρόμοιες συχνότητες
εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων, με εξαίρεση τις κεφαλαλγίες, τον έμετο, τη διάρροια, την πυρεξία, την κόπωση,
την αρθραλγία και τη μυαλγία, η εμφάνιση των οποίων ήταν πολύ συχνή. Ενήλικες ≥18 ετών και ηλικιωμένοι Η ασφάλεια
εκτιμήθηκε σε 6 κλινικές μελέτες που συμπεριελάμβαναν 7.097 ενήλικες ηλικίας από 18 έως 95 ετών. Το Prevenar 13
χορηγήθηκε σε 5.667 ενήλικες· 2.616 (46,2 %) ηλικίας 50 έως 64 ετών και 3.051 (53,8 %) ηλικίας 65 ετών και άνω. Από
αυτούς που έλαβαν Prevenar 13, 1.916 ενήλικες είχαν προηγουμένως εμβολιασθεί με το 23-δύναμο πολυσακχαριδικό
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο τουλάχιστον 3 χρόνια πριν τη μελέτη εμβολιασμού και 3.751 ήταν ανεμβολίαστοι με το
23-δύναμο πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό εμβόλιο. Η μία από τις έξι μελέτες συμπεριλάμβανε ομάδα ενηλίκων
(n=899) ηλικίας 18 έως 49 ετών που έλαβαν Prevenar 13 και δεν είχαν προηγουμένως εμβολιασθεί με το 23-δύναμο
πνευμονιοκοκκικό πολυσακχαριδικό εμβόλιο. Τάση μικρότερης συχνότητας ανεπιθύμητων ενεργειών συνδέθηκε με
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας: ενήλικες ηλικίας > 65 ετών (ανεξάρτητα από προηγούμενη κατάσταση εμβολιασμού για
πνευμονιόκοκκο) ανέφεραν γενικότερα λιγότερες ανεπιθύμητες αντιδράσεις από τους νεότερους ενήλικες, με τις ανεπιθύμητες ενέργειες γενικά πιο συχνές στους πιο νέους ενήλικες ηλικίας 18 έως 29 ετών. Συνολικά, οι κατηγορίες συχνότητας ήταν παρόμοιες για όλες τις ηλικιακές ομάδες, με εξαίρεση τον έμετο, ο οποίος ήταν πολύ συχνός (³ 1/10) στους
ενήλικες ηλικίας 18 έως 49 ετών και συχνός (³ 1/100 έως < 1/10) σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες, ενώ η πυρεξία ήταν
πολύ συχνή στους ενήλικες ηλικίας 18 έως 29 ετών και συχνή σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Οξύ άλγος/ευαισθησία
στο σημείο εμβολιασμού και έντονος περιορισμός της κίνησης του βραχίονα ήταν πολύ συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
στους ενήλικες ηλικίας 18 έως 39 ετών και συχνές σε όλες τις άλλες ηλικιακές ομάδες. Ανεπιθύμητες αντιδράσεις από
κλινικές μελέτες Τοπικές αντιδράσεις και συστηματικά συμβάματα καταγράφηκαν καθημερινά για 14 ημέρες μετά από
κάθε εμβολιασμό σε όλες τις κλινικές μελέτες. Οι ακόλουθες συχνότητες βασίζονται στις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που
αξιολογήθηκαν στις κλινικές μελέτες του Prevenar 13 σε ενήλικες: Πολύ συχνές: Μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγίες, διάρροια, έμετος (σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 49 ετών), εξάνθημα, ρίγη, κόπωση, ερύθημα στο σημείο εμβολιασμού, σκλήρυνση/πρήξιμο στο σημείο εμβολιασμού, άλγος/ευαισθησία στο σημείο εμβολιασμού (οξύ άλγος/ευαισθησία στο σημείο εμβολιασμού πολύ συχνό σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 39 ετών), περιορισμός της κίνησης του βραχίονα (έντονος
περιορισμός της κίνησης του βραχίονα πολύ συχνός σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 39 ετών), αρθραλγία, μυαλγία. Συχνές:
Έμετος (σε ενήλικες ηλικίας 50 ετών και άνω), πυρεξία (πολύ συχνή σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 29 ετών). Όχι συχνές:
Ναυτία, αντίδραση υπερευαισθησίας συμπεριλαμβανομένου του οιδήματος προσώπου, δύσπνοιας, βρογχόσπασμου,
λεμφαδενοπάθεια εντοπισμένη στην περιοχή του σημείου εμβολιασμού. Συνολικά, δεν παρατηρήθηκαν σημαντικές
διαφορές στις συχνότητες των ανεπιθύμητων ενεργειών όταν το Prevenar 13 χορηγήθηκε σε ενήλικες που είχαν προηγουμένως εμβολιασθεί με το πολυσακχαριδικό πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο. Επιπλέον πληροφορίες για τους ειδικούς πληθυσμούς Οι ενήλικες με λοίμωξη από HIV έχουν παρόμοιες συχνότητες ανεπιθύμητων αντιδράσεων, με εξαίρεση την
πυρεξία και τον έμετο που ήταν πολύ συχνές και τη ναυτία που ήταν συχνή. Οι ενήλικες με μεταμόσχευση αρχέγονων
αιμοποιητικών κυττάρων έχουν παρόμοιες συχνότητες εμφάνισης ανεπιθύμητων αντιδράσεων, με εξαίρεση την πυρεξία και τον έμετο που ήταν πολύ συχνές. Μεγαλύτερη συχνότητα σε ορισμένες αναμενόμενες συστηματικές αντιδράσεις
παρατηρήθηκε όταν το Prevenar 13 χορηγήθηκε ταυτόχρονα με το τριδύναμο αδρανοποιημένο εμβόλιο κατά της γρίπης (TIV) συγκριτικά με τη χορήγηση TIV μόνο (κεφαλαλγία, ρίγη, εξάνθημα, μειωμένη όρεξη, αρθραλγία και μυαλγία) ή
με τη χορήγηση Prevenar 13 μόνο (κεφαλαλγία, κόπωση, ρίγη, μειωμένη όρεξη και αρθραλγία). Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση
άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης
οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω:
Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337,
Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr
Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, Υπουργείο Υγείας, CY-1475 Λευκωσία, Φαξ: + 357 22608649, Ιστότοπος: www.
moh.gov.cy/phs.
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Pfizer Limited, Ramsgate Road, Sandwich, Kent CT13 9NJ, Ηνωμένο Βασίλειο. ΤΟΠΙΚΟΣ ΑΝΤΙΠΡΟΣΩΠΟΣ Ελλάδα: PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E., Λ. Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό, Αθήνα Τηλ.: 210
6785800 Κύπρος: PFIZER ΕΛΛΑΣ Α.Ε. (CYPRUS BRANCH), Λ. Διγενή Ακρίτα 57, 1070 Λευκωσία, Κύπρος Τηλ.: +357 22
817690. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/09/590/002 - 1 προγεμισμένη σύριγγα ´ 0,5 ml + χωριστή βελόνα.
ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 09-12-2009 / 18-09-2014. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑ‑
ΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 11/2014. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΑΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Ελλάδα: Λ.Τ.: 63,37 €, Ν.Τ.: 39,82 €
Κύπρος: Λ.Τ.: 75,90 €
ΜΕ ΑΠΛΗ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ.
ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΑΡΑΚΑΛΕΙΣΘΕ ΝΑ ΑΠΕΥΘΥΝΕΣΤΕ ΣΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ.

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

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

διοίκηση

του στο να διαχειριστεί έξυπνα μια
κατάσταση. Πριν ολοκληρώσετε τη
διαδικασία ζητείστε από τον υποψήφιο να σας θέσει κάποιες ερωτήσεις. Ζητείστε του να σας πει με
ειλικρίνεια αν έχει άλλες επαγγελματικές προτάσεις και αφήστε να
φανεί αν σας ενδιαφέρει η συνεργασία μαζί του, χωρίς όμως να του
ανακοινώσετε την απόφασή σας την
ίδια μέρα. Τέλος, είναι καλό να είστε
διαλλακτικοί και να μην απορρίψετε
κατευθείαν όλες τις απαιτήσεις του.
Κάποιες φορές μια δεύτερη συνάντηση είναι απαραίτητη για ένα
υποψήφιο που σας φαίνεται να είναι
κατάλληλος. Το δεύτερο ραντεβού
μπορεί να γίνει μια εβδομάδα μετά
την πρώτη συνάντηση, να είναι πιο
σύντομο (γύρω στα 30 με 40 λεπτά)
και κατά τη διάρκειά του μπορείτε
να υποβάλετε κάποιες συμπληρωματικές ερωτήσεις στον υποψήφιο
ή να του ζητήσετε να κάνει κάποιο
τεστ προσωπικότητας. Ένας σύμβουλος από ένα γραφείο εύρεσης
εργασίας θα σας κατευθύνει για τις
διαθέσιμες επιλογές. Αυτό που πρέπει να ξέρετε είναι ότι τα τεστ αυτά
θα σας βοηθήσουν να μάθετε καλύτερα τις ικανότητες και τα ενδιαφέροντα του υποψήφιου και να δείτε ποιες εργασίες στο φαρμακείο
θα του ταίριαζαν καλύτερα. Δώστε
προσοχή στην ικανότητα του υποψηφίου να συγχωνευτεί στην ομάδα και βέβαια στη διάθεσή του να
το κάνει.

Τομείς προς εξερεύνηση και οι κατάλληλες ερωτήσεις
Δεξιότητες και προϋπηρεσία
Διερευνήστε την προϋπηρεσία, την εκπαίδευση και την επαγγελματική του πορεία και μελετήστε τη σχέση ανάμεσά τους.
Ερωτήσεις: «Τι αποκομίσατε από αυτά τα σεμινάρια που κάνατε;» «Ποια αρμοδιότητα σας
ενδιαφέρει περισσότερο και γιατί;» «Ποια αρμοδιότητα ή εργασία την βρίσκετε κάπως ανιαρή και γιατί;» «Τι σας φάνηκε πιο ενδιαφέρον από την μέχρι τώρα επαγγελματική σας
εμπειρία; Γιατί;»
Κίνητρα
Ανακαλύψτε τα κίνητρα του.
Ερωτήσεις που θα μπορούσατε να κάνετε εδώ είναι: «Γιατί έχετε κάνει αίτηση για αυτήν
τη θέση;» «Ποιοι είναι οι λόγοι που θέλετε να κάνετε μια αλλαγή;» «Τι σημαίνει για εσάς να
εργαστείτε σε ένα φαρμακείο όπως το δικό μας;» «Πώς βλέπετε την εξέλιξή σας στο φαρμακείο μας και ποιοι είναι οι μακροπρόθεσμοι και βραχυπρόθεσμοι στόχοι σας;»
Προσωπικότητα
Ερωτήσεις που θα μπορούσατε να κάνετε εδώ για να διερευνήσετε την προσωπικότητά
του είναι: «Τι πιστεύετε ότι πιστεύουν οι άλλοι για εσάς;» «Ποιες είναι οι δεξιότητές σας;»
«Τι είναι σημαντικό για εσάς στην επαγγελματική σας ζωή;» «Σε τι είδος φαρμακείου θα
σας ενδιέφερε να εργαστείτε;» «Ποιες εργασίες στο φαρμακείο, σας φαίνονται οι πιο ενδιαφέρουσες;»
Ομαδική Εργασία
Οι ερωτήσεις που θα μπορούσατε να κάνετε εδώ είναι: «Τι σημαίνει για εσάς η εργασία
μέσα στην ομάδα;» «Τι σημασία δίνετε στο εργασιακό περιβάλλον;»
Διαχείριση καταστάσεων
Εκτός από τα επαγγελματικά του προσόντα είναι καλό να δείτε πως θα διαχειρίζονταν κάποιες συγκεκριμένες καταστάσεις, κάνοντας κάποιες ερωτήσεις: «Αν σας πρότεινα για παράδειγμα να ασχοληθείτε με τον τομέα της φυτοθεραπείας, τι θα κάνατε; Πείτε μου τα βήματα και τις ενέργειες». «Αν υπάρχει μια ένταση ανάμεσα σε δύο συναδέλφους σας, πώς
θα την διαχειριστείτε;»
«Ένα στάδιο ενός project αποτυγχάνει, πώς θα ενεργήσετε;»
Να έχετε στο μυαλό σας ότι όλες οι ερωτήσεις επιτρέπονται, αρκεί να παραμείνετε διακριτικός και να μην παραβιάζετε ευαίσθητα προσωπικά δεδομένα του υποψήφιου. Επιπλέον, δεν μπορείτε να αρνηθείτε σε κάποιον υποψήφιο τη διαδικασία της συνέντευξης
λόγω του φύλου του, της εθνικότητάς του, της οικογενειακής του κατάστασης, της εμφάνισης, των πολιτικών ή θρησκευτικών πεποιθήσεων, της συνδικαλιστικής του δράσης ή λόγω της κατάστασης της υγείας του (εκτός βέβαια και αν επηρεάζει την εργασία
του). Όσον αφορά δε την προσωπική του ζωή, δεν επιτρέπεται να ρωτήσετε μια γυναίκα αν είναι έγκυος, ή πότε σχεδιάζει να κάνει παιδιά, κ.λπ.
Η πρόταση της αμοιβής
Όσον αφορά την αμοιβή να είστε ρεαλιστές.
Αν προσφέρετε έναν μισθό αρχάριου, δεν
μπορείτε να περιμένετε ότι θα ενδιαφερθεί για τη θέση κάποιος έμπειρος φαρμακοποιός. Ο μισθός δεν θα πρέπει να αποτελεί ούτε εμπόδιο, αλλά βέβαια ούτε και
το πρώτο κριτήριο πρόσληψης. Ένας βοηθός φαρμακείου ή ένας συνεργάτης που
αμείβεται λίγο καλύτερα από τον μέσο όρο,

αντιμετωπίζει πολύ θετικά τη δουλειά, αλλά
αντίθετα ένας συνεργάτης που δεν έχει αξιολογηθεί σωστά και δεν θα αμειφθεί καλά,
έχει περισσότερες πιθανότητες να απορρίψει τη θέση ή αν τελικά δεχθεί δεν θα έχει
την ίδια διάθεση. Καλύτερα να δείξετε μεγαλύτερη ευελιξία στο θέμα του μισθού, για
να μπορέσετε να προσλάβετε έναν υπάλληλο που θα είναι πιο θετικός και θα πετύχει
καλύτερα αποτελέσματα. 
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RUSCUS ACULEATUS
HESPERIDIN METHYL CHALCONE
ASCORBIC ACID

