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Βγείτε από τα καθιερωμένα...

Ε

ίναι μια νέα χρονιά, μια χρονιά γεμάτη με αλλαγές, με νέους
νόμους για την υγεία, που ξεκίνησε δύσκολα, με απεργίες, διαμαρτυρίες,
συζητήσεις, αντιδράσεις, φόβους για απώλεια των κεκτημένων, ανάμεσα
στους επαγγελματίες του κλάδου.
Ο αγώνας, όπως λένε και οι συνδικαλιστικοί φορείς, δικαιώθηκε σε ένα
μεγάλο βαθμό.
“Τι κερδίσαμε, τι χάσαμε”, ας κάνουμε τον απολογισμό ο καθένας στο
φαρμακείο του.
Ένα είναι σίγουρο. Υπάρχει μια οικονομική πραγματικότητα που μας ωθεί
σε νέες πρωτοβουλίες, σε αλλαγές, σε αναζήτηση ευκαιριών και σε ελπίδα!
Νέες ιδέες γυρίζουν στο μυαλό μας, η μια μετά την άλλη και πολλές φορές
δεν ξέρουμε με σιγουριά τι θα πρέπει να ακολουθήσουμε, τι κατεύθυνση
να πάρουμε. Αυτό το “μπλοκάρισμα” ή ακόμη και η έντονη ανασταλτικότητα
οφείλεται στο ότι έχουμε φόβο για το νέο, ίσως το άγνωστο.
Ίσως ήρθε ο καιρός να βάλουμε κάτω μολύβι και χαρτί και να γνωρίσουμε
πρώτα τον εαυτό μας. Είμαστε ικανοί και έξυπνοι να αντιδράσουμε για να
ανταπεξέλθουμε στις αλλαγές στα νέα δεδομένα; Νομίζω πως ναι. Και είναι
τώρα στα δύσκολα που γεννιούνται οι νέες ιδέες.
Ας βγούμε από τα καθιερωμένα και ας κοιτάξουμε με τα αυτιά και τα μάτια
μας έξω, την πραγματικότητα... Έτσι πολύ απλά για να την ανακαλύψουμε.
Το 20 θα είναι η αρχή της αλλαγής, όπου τα πάντα είναι πιθανά και
σχεδόν τίποτε δεν είναι σίγουρο. Το μόνο σίγουρο είναι ότι οι πελάτες
περιμένουν από τον φαρμακοποιό τους μια φροντίδα και μια εξυπηρέτηση
ποιότητας.
Είναι καιρός λοιπόν να συνειδητοποιήσουμε ότι το μεγαλύτερο μας ατού
είναι η συμβουλή μας προς τον πελάτη.
Το Περιοδικό PHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝIΑ και η
ιστοσελίδα του www.PharmaManage.gr είναι δίπλα σας, με άφθονο και
αξιόπιστο υλικό για να σας στηρίζει στο έργο σας.
ΠΟΠΗ ΧΑΡΑΜΗ
Φαρμακοποιός
Σύμβουλος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
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2η Ημερίδα
Φαρμακοποιών
Φαρμακείο:
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
& ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ»
Σάββατο, 22 Ιανουαρίου
20
Πάνω από 2.000 συμμετέχοντες και σημαντικοί
ομιλητές με άκρως επίκαιρες και ενδιαφέρουσες
εισηγήσεις και συζητήσεις!
Με απόλυτη επιτυχία ολοκληρώθηκε η διεξαγωγή της
2ης Ημερίδας Φαρμακοποιών, όπου με ιδιαίτερα μεγάλο
ενδιαφέρον την παρακολούθησαν πάνω από 2.000 συμμετέχοντες από όλο το Φαρμακευτικό κόσμο.
Η 2η Ημερίδα Φαρμακοποιών πραγματοποιήθηκε το Σάββατο 22 Ιανουαρίου 2011, στο σύγχρονο κaι εντυπωσιακό
χώρο: «ΘΕΑΤΡΟΝ» του Κέντρου Πολιτισμού «Ελληνικός
Κόσμος», της Λεωφόρου Πειραιώς στον Ταύρο, Αθήνα.
Με ένα πρόγραμμα 17 ομιλιών σε 4 διαφορετικές και
σύγχρονες αίθουσες και με εισηγητές Πανεπιστημιακούς,
Φαρμακοποιούς και Στελέχη της αγοράς, παρουσιάστηκαν
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επίκαιρα θέματα Management, Marketing, Διαχείρισης και
Επικοινωνίας με τον πελάτη, που απασχολούν την καθημερινότητα του φαρμακείου. Παράλληλα λειτούργησαν 1 Εργαστήριο δημιουργίας Personal Cosmetics, 1 Εργαστήριο
με 5 “πάγκους” για Κλασικές Συνταγές “Φτιαχτών”, 1 Εργαστήριο με 7 “πάγκους” για Maquillage, καθώς και ειδικός
χώρος Νέων Τεχνολογιών με 16 Οθόνες για Ηλεκτρονική
Συνταγογράφηση, Digital Signage, Internet, e-Learning και
e-Shop.
Εκτός όμως από τις ομιλίες, οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να επισκεφτούν τα περίπτερα των εταιρειών, Χορηγών, Υποστηρικτών και Συμμετεχόντων της εκδήλωσης
και να ανακαλύψουν τα νέα τους προϊόντα και υπηρεσίες,
αλλά και να συνομιλήσουν με τα στελέχη τους.
Τέλος, η εκδήλωση έκλεισε με ένα πάρτι με ζωντανή μουσική και σαμπάνια.
Η 2η Ημερίδα Φαρμακοποιών ήταν μία πολύ προσεκτικά
σχεδιασμένη διοργάνωση του περιοδικού «PHARMACY
management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ», που απέδειξε ακόμη
μία φορά ότι διαθέτει αποδεδειγμένη αποδοχή, γνώση και
αντικειμενικότητα σε όλα τα θέματα που αφορούν και απασχολούν την επιχείρηση Φαρμακείο.
Δείτε τις Ομιλίες και Online Πληροφορίες στο:
www.PharmaManage.gr
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Οι Χορηγοί μας

ASTRA MEDICAL HELLAS SUPERFOODS

APIVITA

CSA
BOEHRINGER INGELHEIM

ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
ISO–PLUS
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MEDIHELM SA

ΜΕΝΤΙΣΠΕΣ Α.Ε.Β.Ε.
PIERRE FABRE

PFIZER

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
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Οι Υποστηρικτές μας

ADELCO

ACAD

BOLTON HELLAS A.E.B.E.,
ADVANCE PHARMACIES SA

MENARINI
DOUNI HEALTH PRODUCTS S.A.
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ΒΡΕΦΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ NESTLÉ
STIEFEL

FROIKA
PROCTER & GAMBLE

Οι Συμμετέχοντες

ITEQ

LIFECARE

ULTRAWEB4U
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Αξιολόγηση της 2ης Ημερίδας Φαρμακοποιών

Γραπτή Αξιολόγηση από 317 άτομα
PHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Ξηρή, ευαίσθητη ή ερεθισμένη επιδερμίδα



íĚĒĄčĂĉĈČ
čĄČ
ĈĐČĔđĒĒđĈĂ
ĕĊďĈČćĈĒĂćĄ
Με Δερμοανάλογα DMS®
(Derma-Membrane-Structure)

Δομή που προσομοιάζει με τη
φυσική δομή της επιδερμίδας

ł Υποαλλεργικά προϊόντα
ł Χωρίς άρωμα
ł Χωρίς χρωστικές

NEO

NEO

GR/PHY/0001/2011

NEO

GlaxoSmithKline α.ε.β.ε
Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι – τηλ. 210 6882100
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Πλήρης διαθεσιμότητα των ινσουλινών της

ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ
Η εταιρεία ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ ΑΕΒΕ επιθυμεί να ενημερώσει τους επαγγελματίες
υγείας, τους Έλληνες ασθενείς, τους πελάτες της και κάθε ενδιαφερόμενο για τα
κάτωθι:
Συνεχίζει να διαθέτει κανονικά όλες τις μορφές ινσουλίνης στην ελληνική αγορά, νοσοκομειακή και ιδιωτική.
Η φιλοσοφία της εταιρείας, που συνοψίζεται στη φράση:
«Η κατάλληλη θεραπεία, για τον κατάλληλο ασθενή στην κατάλληλη χρονική
στιγμή», επιβάλλει την απρόσκοπτη διάθεση των προϊόντων μας στην ελληνική
αγορά, για το καλό του Έλληνα ασθενή και του Έλληνα Επαγγελματία της Υγείας
και της αδιάλειπτης παροχής υπηρεσιών, ανεξάρτητα από οποιαδήποτε οικονομική δυσκολία και συνθήκη.
H ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ στάθηκε αξιόπιστος σύμμαχος στο παρελθόν και τηρώντας τη δέσμευσή της, θα εξακολουθήσει να είναι δίπλα στους επαγγελματίες
υγείας, προκειμένου να εξυπηρετήσει όλους τους ασθενείς με χρόνια & σοβαρά νοσήματα, όπως ο διαβήτης.
Οι μορφές των ινσουλινών που διαθέτει η ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ-ΛΙΛΛΥ κανονικά είναι
οι παρακάτω:
1. HUMALOG KWIKPEN ΙNJ.SOL 100U/ML BT x 5 PF PEN x 3ML
2. HUMALOG ΙNJ.SOL 100U/ML BT X5 CARTR.X3ML
3. HUMALOG ΙNJ.SOL 100U/ML BT x1 VIAL x 10 ML
4. HUMALOG MIX 25 KWIKPEN INJ.SUSP 100U/ML BT x 5 PF PEN x 3ML
5. HUMALOG MIX 25 INJ.SUSP 100U/ML BT x X5 CARTR.X3ML
6. HUMALOG MIX 50 KWIKPEN INJ.SUSP 100U/ML BT x 5 PF PEN x 3ML
7. HUMALOG MIX 50 INJ.SUSP 100U/ML BT x X5 CARTR.X3ML
8. HUMULIN REGULAR ΙNJ.SOL 100IU/ML BTx1 VIAL x 10 ML
9. HUMULIN ΝΡΗ INJ.SUSP 100IU/ML BTx1 VIAL x 10 ML
10. HUMULIN Μ3 INJ.SUSP 100IU/ML BTx1 VIAL x 10 ML
11. HUMULIN REGULAR CARTRIDGE ΙNJ.SOL 100IU/ML BT X 5CARTR.X 3ML
12. HUMULIN ΝΡΗ CARTRIDGE INJ.SUSP 100IU/ML BT X 5CARTR.X 3ML
13. HUMULIN Μ3 CARTRIDGE INJ.SUSP 100IU/ML BT X 5CARTR.X 3ML

ITEQ
Δυναμική Ψηφιακή
Επικοινωνία στα Φαρμακεία
Η ITeQ ιδρύθηκε στις
αρχές του 2007, με
στρατηγικό της σκοπό
την παροχή εξειδικευμένων υπηρεσιών
ψηφιακής επικοινωνίας στο χώρο του
Φαρμακείου.
Στα τρία πρώτα έτη λειτουργίας, η ITeQ έχει κατορθώσει να δημιουργήσει το μεγαλύτερο διαφημιστικό δίκτυο, PharmaTeQ.TV στην Ελλάδα, με
περισσότερες από 500 οθόνες εγκατεστημένες σε
φαρμακεία, το περιεχόμενο των οποίων καθορίζεται με σύστημα κεντρικής διαχείρισης.
Η ITeQ, μέσω της PharmaTeQ.TV, παρέχει την ευκαιρία στον Φαρμακοποιό να δημιουργήσει το δικό
του «κανάλι» για την ενημέρωση / εκπαίδευση των
πελατών του. Επιπλέον, με την προβολή ενημερωμένων εφημεριών σε οθόνες που τοποθετούνται
στις βιτρίνες των φαρμακείων, συμβάλλει σημαντικά στην εξυπηρέτηση του πολίτη και στην ενίσχυση της επικοινωνίας του φαρμακοποιού με τον
πελάτη του.
Έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη του χώρου,
συνεχίζουμε με ακόμα πιο καινοτόμες ιδέες, με
σκοπό την αναβάθμιση του επιπέδου ενημέρωσης
και εξυπηρέτησης των Φαρμακοποιών, αλλά και
των πελατών του Φαρμακείου, μέσω της δυναμικής και ζωντανής επικοινωνίας.

To Somatoline Cosmetic πιο κοντά στον καταναλωτή
από το τμήμα Φαρμακείων της Bolton Hellas A.E.B.E.
Η Bolton Hellas Α.Ε.Β.Ε. μπαίνει δυναμικά στο χώρο του Φαρμακείου, με τη νέα σειρά αδυνατιστικών προϊόντων Somatoline Cosmetic και φροντίζει να είναι κοντά στον καταναλωτή, έχοντας ήδη
αναπτύξει δύο δυνατά μέσα επικοινωνίας:
- Website www.somatolinecosmetic.gr
Είναι ήδη στον αέρα και προσφέρει αναλυτικές πληροφορίες για τα προϊόντα και τις χρήσεις τους,
καθώς και συμβουλές ομορφιάς. Ο καταναλωτής μπορεί να βρει online απαντήσεις στα ερωτήματά του, αλλά και να επικοινωνήσει με την
εταιρεία για όποιο τυχόν σχόλιο ή ερώτημά του.
- Γραμμή Καταναλωτή χωρίς χρέωση: 800.300.3210
Είναι διαθέσιμη στο κοινό και απαντά άμεσα και υπεύθυνα σε κάθε ερώτηση ή προβληματισμό των καταναλωτών σχετικά με τα προϊόντα
Somatoline Cosmetic, τη δράση τους και τη χρήση τους.
Bolton Hellas A.E.B.E. Τμήμα Φαρμακείων
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Η Escarelle cosmetics

επεκτείνεται δυναμικά στο χώρο του
φαρμακείου
Μετά από δεκαετή εμπειρία των
ιδρυτών της Escarelle cosmetics
και της esca pharm στον χώρο των
επιχειρήσεων και του μακιγιάζ, οι
εταιρείες οδεύουν τώρα στον 4ο
χρόνο παρουσίας τους στα φαρμακεία, προμηθεύοντας παραφάρμακα και προϊόντα περιποίησης και
ομορφιάς.
Τα προϊόντα μας απευθύνονται σε
μεγάλο ποσοστό του προφίλ πελατών των φαρμακείων και εμπλουτίζονται συνεχώς προς αυτή την κατεύθυνση.
Σύμφωνα με τις απαιτήσεις της εποχής, η λειτουργία της εταιρίας βασίζεται σε «φαρμακοποιούς-συνεργάτες».
Με τις υποστηρικτικές προωθητικές της ενέργειες (μηνιαία διοργάνωση
events από make-up artists), η Escarelle cosmetics διαθέτει την ικανότητα να βοηθήσει στην αύξηση του τζίρου και της κερδοφορίας του
σύγχρονου φαρμακείου.
Αντιμετωπίζοντας την κρίση σαν ευκαιρία, συνεχίζουμε δημιουργικά την
συνεργασία μας με τους 730 φαρμακοποιούς της Βόρειας και Κεντρικής
Ελλάδας.
Διοργανώνουμε λοιπόν την 4η εβδομάδα του ερχόμενου Οκτώβρη, εκδρομή στην Νέα Υόρκη για τους φαρμακοποιούς και τους συνεργάτες
τους, προτείνοντας την αξιοποίηση των περιθωρίων ευκαιρίας που υπάρχουν, με μακροχρόνιες δεσμεύσεις και στρατηγικές επιλογές του σήμερα, για το σύγχρονο φαρμακείο του αύριο!
(private label: Escarelle creams, brands: GOSH COSMETICS (ΔΑΝΙΑ),
TITANIA Made in Germany, BLACK ONYX & GARE PERFUMS (ΟΛΛΑΝΔΙΑ)).

“30 Χρόνια Lanes”
Η μάρκα Lanes γίνεται 30 και το γιορτάζει!
30 χρόνια παρουσίας
στην ελληνική αγορά,
30 χρόνια επιτυχίας!
Με αφορμή την επέτειο, ανανεώνει παράλληλα την εικόνα
της, αναδεικνύοντας
τον εμπλουτισμό των
δραστηριοτήτων της. Ο «Ειδικός στις Βιταμίνες», παραμένοντας πιστός στις αξίες της αξιοπιστίας, της υγείας
και της επιστημονικής υποστήριξης, εξελίσσεται πλέον
ως ο «Ειδικός στη Φροντίδα της Υγείας μας»!
Με πλήρη γκάμα προϊόντων, η μάρκα Lanes προσφέρει καθημερινά μία ολοκληρωμένη και αποτελεσματική
φροντίδα σύμφωνα με τις ανάγκες του καθενός. Λύσεις
για την ενέργεια και τόνωση, το αδυνάτισμα, την πρόληψη και αντιμετώπιση του κρυολογήματος, τη γενικότερη
καλή υγεία, την ομορφιά, την αντιμετώπιση του στρες και
της αϋπνίας, καθώς και την αντιμετώπιση της δυσκοιλιότητας.
Η μάρκα Lanes, θέλοντας να τιμήσει τους καταναλωτές
που με συνέπεια τη στηρίζουν, μοιράζεται μαζί τους τον
εορτασμό και προσφέρει ένα μικρό δώρο, ως ένδειξη
σεβασμού και αναγνώρισης, με τις επετειακές συσκευασίες Lanes στα Φαρμακεία από το Μάρτιο ‘11.

Σαράντης Γρ. ΑΒΕΕ

www.pharmaplus.gr

Ένα portal στην υπηρεσία των καταναλωτών και των φαρμακοποιών
Μια νέα δυναμική ιστοσελίδα αφιερωμένη σε θέματα υγείας, ομορφιάς και ευεξίας ξεκινά τη λειτουργία της
στο διαδίκτυο. Πρόκειται για το www.pharmaplus.gr της Pharma PLUS, το οποίο ξεφεύγει από τα στενά
πλαίσια της προβολής των υπηρεσιών του δικτύου προς τους φαρμακοποιούς και αποκτά ένα χαρακτήρα
ενημερωτικού PORTAL για όλους. Με μοντέρνο σχεδιασμό, υψηλή αισθητική και πλούσιο πληροφοριακό
υλικό, η ιστοσελίδα δίνει την εικόνα ενός μοντέρνου φαρμακείου, στο οποίο ο επισκέπτης εισέρχεται και
ενημερώνεται για επίκαιρα θέματα, όπως η αντιγήρανση, η τριχόπτωση, η ηλιοπροστασία, η ακμή, η ενυδάτωση, το αδυνάτισμα, τα συμπληρώματα διατροφής, κ.ά… Το βίντεο του εικονικού φαρμακείου του μέλλοντος μας ξεναγεί σε έναν πρωτοποριακό χώρο υγείας και ομορφιάς, όπου έχουν υιοθετηθεί και αναπτυχθεί
όλες οι νέες τάσεις της αρχιτεκτονικής και του category management. Το www.pharmaplus.gr παρέχει χρήσιμες πληροφορίες για τις πρώτες βοήθειες,
για τα όρια των βιοχημικών εξετάσεων, καθώς και για το δείκτη μάζας σώματος. Φιλοξενείται επίσης χάρτης που απεικονίζει τα σημεία που βρίσκονται
τα φαρμακεία Pharma PLUS ανά την Ελλάδα, αλλά και αποτελεί πηγή ενημέρωσης για τα εφημερεύοντα / διανυκτερεύοντα φαρμακεία των Νομών Αττικής και Θεσσαλονίκης. Αυτό όμως που αποτελεί καινοτομία στο διαδικτυακό τόπο της Pharma PLUS είναι οι άμεσες απαντήσεις που μπορεί να λάβει
ένας καταναλωτής από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς του δικτύου, συμπληρώνοντας απλά και εύκολα την ειδική φόρμα στην ενότητα «Ρωτήστε τον
φαρμακοποιό σας». Παράλληλα, παρέχει όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την +pluscard, την πρώτη κάρτα υγείας και ομορφιάς που κυκλοφόρησε
στην ελληνική αγορά φαρμακείου, την οποία θα βρείτε αποκλειστικά και μόνο στο δίκτυο φαρμακείων της Pharma PLUS. Η κάρτα επιβραβεύει τις αγορές
σε προϊόντα υγείας και ομορφιάς από τα φαρμακεία του δικτύου που συμμετέχουν στο σύστημα συλλογής πόντων και τα οποία καθορίζονται από τον φαρμακοποιό. Όσο για τους φαρμακοποιούς, η ιστοσελίδα παρέχει αναλυτική πληροφόρηση για τις υπηρεσίες που τους προσφέρει το δίκτυο Pharma PLUS.
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ΦΥΣΙΚΟ ΛΙΠΟΔΙΑΛΥΤΙΚΟ
SOLGAR LIPOTROPIC FACTORS
Η ΕΠΙΣΤΗΜΗ ΤΗΣ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ

ISO-PLUS Á.Å.

ðñïôåßíåé...öõóéêÜ!

ΒΡΕΙΤΕ ΞΑΝΑ ΤΟΝ ΠΙΟ ΑΔΥΝΑΤΟ ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ

ΑΘΗΝΑ: ΤΗΛ.: 210 9579 707, FAX: 210 9572 169,

e-mail: info@iso-plus.gr, www.iso-plus.gr
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Συστήματα Επιχειρηματικής Ευφυίας στο
Φαρμακείο από την CSA
Η CSA Α.Ε., ο μεγαλύτερος προμηθευτής λογισμικού εφαρμογών στην εφοδιαστική αλυσίδα του φαρμάκου, ανακοινώνει την εισαγωγή
τεχνολογίας Επιχειρηματικής Ευφυίας (BI
Business Intelligence) στο χώρο του σύγχρονου Φαρμακείου. Στο πλαίσιο της πολυετούς
εργασίας της για τον διαρκή τεχνολογικό εκσυγχρονισμό του Φαρμακείου, η εταιρεία παρουσιάζει τον Μάρτιο του 2011 δύο νέα προϊόντα Επιχειρηματικής Ευφυίας,
που θα βοηθήσουν τον φαρμακοποιό να διοικήσει έξυπνα και ανταγωνιστικά
την επιχείρησή του.
Το πρώτο προϊόν ονομάζεται Pharma BIT Business Intelligence Tool και είναι
ένα τυποποιημένο, εύκολο στη χρήση του, εργαλείο για το Φαρμακείο. Αντλεί
στοιχεία από το πρόγραμμα εμπορικής διαχείρισης φαρμακείου Farmakon,
παρουσιάζει μία αναλυτική εικόνα των μεγεθών του φαρμακείου και κάνει
προβολές που υποστηρίζουν την λήψη αποφάσεων για τις επιχειρηματικές του
κινήσεις. Το Pharma BIT περιλαμβάνει την Database PF, την εξελιγμένη βάση
δεδομένων παραφαρμακευτικών προϊόντων, με κατηγοριοποίηση που εξυπηρετεί την ανάλυση πωλήσεων και αγορών, όπως επίσης την στοχοποίηση αγορών και πωλήσεων, ανά ομάδα προϊόντων.
Το δεύτερο προϊόν ονομάζεται Farmakon BI και είναι ένα προηγμένο σύστημα
επιχειρηματικής ευφυίας, που απευθύνεται σε φαρμακεία με αυξημένες απαιτήσεις πληροφόρησης και σε ομάδες συνεργαζόμενων φαρμακείων. Αντλεί
στοιχεία από τα πληροφοριακά συστήματα φαρμακείου της CSA και πραγματοποιεί πολυδιάστατη ανάλυση δεδομένων. Κατόπιν, δημιουργεί ποικίλες αναφορές στατιστικών με διάφορους τρόπους απεικόνισης, για την υποστήριξη της
πιο αποτελεσματικής ανάπτυξης της επιχειρηματικότητας. Το προϊόν διατίθεται
με έτοιμη παραμετροποίηση για τον κλάδο του φαρμακείου.
Η CSA οδηγεί τον φαρμακοποιό ένα βήμα μακρύτερα στην διαρκή εξελικτική
πορεία του, ενισχύοντας την επιχειρηματική διάσταση του επαγγέλματός του, με
εργαλεία πρόσθετα του συστήματος εμπορικής διαχείρισης του φαρμακείου.

ADVANCE Pharmacies
Δυναμική προοπτική για την
ανάπτυξη του Δικτύου!

Μεγάλη επιτυχία σημείωσε
η συμμετοχή του Πανελλαδικού Δικτύου ADVANCE
Pharmacies στη 2η Ημερίδα Φαρμακοποιών που
οργάνωσε το περιοδικό
Pharmacy Management
και Επικοινωνία, στις 22 Ιανουαρίου 2011. Η διαδραστική εφαρμογή που έδινε την ευκαιρία στους φαρμακοποιούς
να «σχεδιάσουν» την προσωπική τους πυραμίδα επιχειρηματικών
αναγκών, ιεραρχώντας τες με βάση τη σπουδαιότητα κάθε ανάγκης στο δικό τους φαρμακείο, συγκέντρωσε το ενδιαφέρον και
αποτελούσε το έναυσμα για εκτενή συζήτηση και ενημέρωση.
Η κορύφωση της επιτυχίας σημειώθηκε κατά την ομιλία της
ADVANCE, με θέμα: «Σύγχρονο Φαρμακείο στην καρδιά της
Αλλαγής: Η κρίση ως ευκαιρία!» με ομιλητές τον κ. Παναγιώτη
Ρουσόπουλο, Γεν. Διευθυντή της The Franchise Co, Διευθύνοντα
Σύμβουλο της Dale Carnegie Training Hellas και Σύμβουλο Διοίκησης της ADVANCE Pharmacies και τον κ. Θανάση Ασίκη, Φαρμακοποιό και Πρόεδρο του ΔΣ της ADVANCE. Η ομιλία προσέφερε στους ακροατές μια ολοκληρωμένη εικόνα για την αγοραστική
συμπεριφορά και το σύγχρονο καταναλωτικό προφίλ, καθώς και
για το νέο ρόλο που καλείται να επιτελέσει ο φαρμακοποιός ως
επιστήμονας, αλλά και ως επιχειρηματίας. Στα πλαίσια των δεδομένων αυτών παρουσιάστηκε η στρατηγική προσέγγιση και η
ολοκληρωμένη πρόταση της ADVANCE, καθώς και ο τρόπος και
τα εργαλεία που έχει αναπτύξει για να λειτουργούν πρακτικά και
αποτελεσματικά, συμβάλλοντας στην καθιέρωση κάθε φαρμακείου – μέλους ως «μοναδικό προορισμό».

Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Avène,
γιόρτασαν τα 20 χρόνια παρουσίας τους στην Ελλάδα
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Αvène γιόρτασαν τα 20 χρόνια παρουσίας τους στην Ελλάδα,
με μια εντυπωσιακή ολοήμερη εκδήλωση - συνέντευξη Τύπου, που πραγματοποιήθηκε στις
23 Νοεμβρίου, στην Αίγλη Ζαππείου.
Οι δημοσιογράφοι υγείας και ομορφιάς, είχαν την ευκαιρία να παρακολουθήσουν μια γενική
παρουσίαση από τη διευθύντρια της Αvène, Κα. Λίνα Φίλη, φαρμακοποιό, σχετικά με τις
αξίες και τα επιτεύγματα της μάρκας μέσα στα 20 αυτά χρόνια που πέρασαν και να ενημερωθούν για όλες τις σειρές και τα νέα προϊόντα του 2011 από τους εκπαιδευτές της Avène
και τις συμβούλους ομορφιάς, στα θεματικά περίπτερα που είχαν στηθεί στο χώρο, ειδικά για την περίσταση.
Το ιαματικό Νερό της Αvène, θεμέλιος λίθος της μάρκας, γνωστό για τις καταπραϋντικές και αντι-ερεθιστικές ιδιότητές του, η Sérénage,
σειρά φροντίδας για θρέψη και πυκνότητα του ώριμου δέρματος, με 2 νέα προϊόντα, τον ορό αναζωογόνησης και την κρέμα νύχτας και η
Pediatril, η δερμο-παιδιατρική σειρά της Αvène για το ευαίσθητο βρεφικό δέρμα, έκλεψαν την παράσταση!
Στο τέλος, πολλές δημοσιογράφοι αφέθηκαν στα έμπειρα χέρια της εκπαιδευμένης μακιγιέζ και έφυγαν άψογα μακιγιαρισμένες με τα νέα
προϊόντα της σειράς Couvrance, τη σειρά δερματολογικού διορθωτικού μακιγιάζ της Αvène.
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Η Colgate® Sensitive Pro-Relief™ είναι η πρώτη οδοντόπαστα που προσφέρει
κλινικά αποδεδειγμένη άμεση και διαρκή ανακούφιση από την οδοντινική
υπερευαισθησία:
• Άμεση ανακούφιση όταν εφαρμόζεται απευθείας
στο ευαίσθητο δόντι με το ακροδάχτυλο κάνοντας
ελαφρύ μασάζ επί 1 λεπτό1
• Διαρκή ανακούφιση με βούρτσισμα 2 φορές
την ημέρα που είναι αποδεδειγμένα
πιο αποτελεσματικό από τις συνηθισμένες
οδοντόπαστες με ιόντα καλίου2
• 1.450 ppm φθορίου για προστασία από την τερηδόνα
Η Colgate® Sensitive Pro-Relief™ περιέχει την Τεχνολογία Pro-Argin™, η οποία περιέχει αργινίνη, ένα αμινοξύ που βρίσκεται φυσιολογικά
στο σάλιο και μια αδιάλυτη ένωση ασβεστίου με τη μορφή ανθρακικού ασβεστίου. Η Τεχνολογία Pro-Argin™ προκαλεί έγκλειση
των ανοικτών οδοντινοσωληναρίων συμβάλλοντας στην εξάλειψη της αιτίας του πόνου και χρησιμοποιείται από πολλούς
οδοντιάτρους για θεραπεία της ευαισθησίας στο ιατρείο.

Άμεση και διαρκής ανακούφιση
από την οδοντινική υπερευαισθησία
1 Nathoo S et al. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 123-130
2 Docimo R et al. J Clin Dent 2009; 20 (Spec Iss): 17-22

O ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗΝ ΚΑΛΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ
COLGATE ΡALMOLIVE Εμπορική (Ελλάς) Μ.ΕΠΕ, Αθηνών 89, Πειραιάς 185 41, τηλ. 210 48 31 900, www.colgate.com.gr
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Η RoC κάνει επανάσταση στην αντιγήρανση
με τη σειρά RoC SUBLIME ENERGY
Η νέα σειρά RoC SUBLIME ENERGY αποτελείται από 3 προϊόντα περιποίησης: Ματιών, Ημέρας, και Νυκτός. Κάθε προϊόν
αποτελείται από ένα σωληνάριο με το συμπυκνωμένο ζελ EPULCE, μια πραγματική επανάσταση της τεχνολογίας και ένα
φιαλίδιο με αντλία που περιέχει την ανάλογη για κάθε περίπτωση ενυδατική κρέμα ενεργοποίησης. Τα δύο αυτά προϊόντα
χρησιμοποιούνται σε συνδυασμό και η εφαρμογή τους βασίζεται
σε 2 βήματα: σε καθαρό δέρμα εφαρμόζεται σε μικρή ποσότητα
το ζελ E-PULCE και αμέσως μετά η ενυδατική κρέμα ενεργοποίησης. Η σειρά αυτή ξεχωρίζει από τα παραδοσιακά προϊόντα
περιποίησης και συσχετίζεται με ένα επιλεκτικό και πολύτιμο
κόσμο. Με κλινικά αποδεδειγμένη δράση, απευθύνεται σε όλες τις γυναίκες που
αναζητούν τη βέλτιστη αποτελεσματικότητα για την καταπολέμηση των σημαδιών
γήρανσης και την προστασία της ομορφιάς της επιδερμίδας.
Από την Johnson & Johnson Hellas

Από τη Frezyderm
4 νέες προσφορές της σειράς

Ac-Norm

Για τον καθαρισμό
και την καθημερινή
περιποίηση της λιπαρής και με τάση
ακμής επιδερμίδα, η
Frezyderm προσφέρει 4 συνδυασμούς προϊόντων της σειράς Ac-Norm.
• O αφρός καθαρισμού Active Foam Plus και η επικαλυπτική Tinted Cream, με προνομιακή έκπτωση 30%.
• Ο αφρός καθαρισμού Active Foam Plus και το
Peeling Gel, με προνομιακή έκπτωση 30%.
• Το gel καθαρισμού Active Cleanser και η επικαλυπτική Tinted Cream, με προνομιακή έκπτωση 30%.
• Το gel καθαρισμού Active Cleanser και το Peeling
Gel, με προνομιακή έκπτωση 30%.

Η επιστήμη της Stiefel,
a GSK company, στη φροντίδα του
απαιτητικού δέρματος

Νέα σειρά Ενυδάτωσης
και Αντιγήρανσης

Tα δερματολογικά εργαστήρια της Stiefel,
δημιουργούν προϊόντα υψηλής έρευνας και
τεχνολογίας που ικανοποιούν τις ανάγκες
και του πιο απαιτητικού δέρματος και το
βοηθούν να βρει τη φυσική του ισορροπία.
Η σειρά Physiogel®, αποτελεί καθημερινή
δερματολογική φροντίδα που θωρακίζει
και εξισορροπεί την ξηρή, ευαίσθητη ή ερεθισμένη επιδερμίδα χάρη στη τεχνολογία των δερμοανάλογων DMS® (DermaMembrane-Structure). Πρόκειται για μια τεχνολογία, όπου συστατικά όμοια με
τα δομικά στοιχεία της λιπιδικής μεμβράνης, της επιδερμίδας, υπό την επίδραση
συγκεκριμένων συνθηκών πίεσης και θερμοκρασίας, μετατρέπονται σε δομές
που μιμούνται τη φυσική στιβάδα του δέρματος. Υποαλλεργικά. Εξαιρετικά φιλικά
προς το δέρμα. Χωρίς πρόσθετα. Δεν περιέχουν άρωμα, parabens, χρωστικές.
Τα προϊόντα:
• Physiogel® A.I. Cream, 50 ml. Κρέμα κατά των ερεθισμών για την ξηρή,
ευαίσθητη ή ερεθισμένη επιδερμίδα
• Physiogel® A.I. Lotion, 200 ml ΝΕΟ. Ενυδατικό γαλάκτωμα σώματος κατά
των ερεθισμών, για την ξηρή, ευαίσθητη ή ερεθισμένη επιδερμίδα.
• Physiogel® A.I. Protect SPF 25+, 50 ml ΝΕΟ. Κρέμα αντηλιακής προστασίας για την ξηρή, ευαίσθητη, ερεθισμένη επιδερμίδα
• Physiogel® Cream, 75 ml. Ενυδατική κρέμα για την ξηρή, ευαίσθητη επιδερμίδα
• Physiogel® Cleanser, 150 ml. Γαλάκτωμα για καθαρισμό και ντεμακιγιάζ
του προσώπου
• Physiogel® Shower Cream με DMS®, 150 ml ΝΕΟ. Αφρίζον καθαριστικό
για την ξηρή, ευαίσθητη ή ερεθισμένη επιδερμίδα.
• Physiogel® Shampoo, 250 ml. Σαμπουάν για μαλλιά ταλαιπωρημένα
από τις συχνές θεραπείες και ευαίσθητο τριχωτό της κεφαλής

Η Frezyderm παρουσιάζει τη νέα ολοκληρωμένη
σειρά Ενυδάτωσης και Αντιγήρανσης για το πρόσωπο και το σώμα, η οποία αποτελείται από 16 προϊόντα
με πολυλειτουργικές φόρμουλες που προσφέρουν
αποτελεσματική ενυδάτωση, προλαμβάνουν καθώς
και αντιμετωπίζουν
τα σημάδια της
φωτο-, χρονο- και
βιο- γήρανσης.
Η σειρά σχεδιάστηκε
σύμφωνα με τα νεότερα δεδομένα της
σύγχρονης Κοσμητολογίας και στηρίζεται σε 4 καινοτομίες:
• Ενυδάτωση και των 3 επιπέδων της επιδερμίδας με 3
τύπους υαλουρονικού οξέως διαφορετικού μοριακού
βάρος και διαφορετικής διαβατότητας.
• Ενεργοποίηση των γονιδίων του δέρματος, για την
παραγωγή κολλαγόνου και ελαστίνης, που ενισχύει
τη σφριγηλότητα και βελτιώνει την ελαστικότητα της
επιδερμίδας.
• Ενεργοποίηση των γονιδίων νεότητας, που εξασφαλίζουν την άμυνα και την επανόρθωση του δέρματος,
ενώ παράλληλα επιβραδύνουν τη διαδικασία γήρανσης.
• Προστασία και ενεργοποίηση των βλαστοκυττάρων
του δέρματος, για την παραγωγή λιπιδίων και πρωτεϊνών που ‘’γεμίζουν’’ τις ρυτίδες από μέσα.
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για το πρόσωπο και το σώμα
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«Ξεπαγώστε»... τη δυναμική σας.
Είμαστε δίπλα σας.
Προμηθευτικό κέντρο παραφαρμάκου | Διαχείριση προμηθευτών | Πλήρης
Μηχανοργάνωση | Διαχείριση Ανθρώπινου Δυναμικού | Αρχιτεκτονική
πρόταση - Κοινή εικόνα φαρμακείων | Διαχείριση χώρου και κατηγοριών
προϊόντων | Επιχειρηματικό πλάνο | Ενέργειες Marketing | Pharma PLUS Link
- Περιοδικό Υγείας και Ομορφιάς | PLUS Card - Ηλεκτρονική κάρτα πελάτη

ΤΟ ΠΙΟ ΑΞΙΌΠΙΣΤΌ ΔΙΚΤΥΌ ΦΑΡΜΑΚΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Pharma PLUS A.E., Oδός Αγίας Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 190 02 Παιανία Αττικής, Τηλ.: 210 6691 804, Fax: 210 6691 819, e-mail: pharmaplus@lavipharm.com

www.pharmaplus.gr
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Νέο CLEANCARE face
Πρωτοπόρο Gel καθαρισμού
προσώπου από την

SYNCHROLINE

Νέα προϊόντα CASTALIA

Νικήστε την ακμή και προστατευθείτε από τον
ήλιο με Dermopur

Το CLEANCARE Face είναι ένα τεχνολογικά
προηγμένο αφρίζον gel καθαρισμού προσώπου με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά:
• Πολύ απαλή αλλά σε βάθος δράση καθαρισμού
• Ειδικά μελετημένη σύνθεση που προστατεύει τη λειτουργία του επιδερμικού φραγμού
• Με καταπραϋντική δράση χάρη στην πανθενόλη που περιέχει
• Σύνθεση βασισμένη σε “πράσινα” συστατικά
Η επιστημονική προσέγγιση που ακολουθήθηκε
στην ανάπτυξη του CLEANCARE Face, βασίστηκε
σε τελευταίας γενιάς καθαριστικούς παράγοντες,
απαλούς με το δέρμα αλλά αποτελεσματικούς με
τους ρύπους. Σε πρακτική συσκευασία με αντλία
– 200ml το CLEANCARE face κυκλοφορεί σε ειδική
τιμή γνωριμίας για τον καταναλωτή 9,90€!

Η CASTALIA LABORATOIRES DERMATOLOGIQUES
δίνει λύση στην αντιμετώπιση της ακμής, προσφέροντας παράλληλα μοναδική αντηλιακή προστασία
με δύο νέα προϊόντα της σειράς Dermopur, ειδικά
μελετημένα κατά της λιπαρότητας και της ακμής.
Πρόκειται για CRÈME SOLAIRΕ SPF 30 και την
κρέμα CRÈME SOLAIRE TEINTÉE SPF 30 με φυσικό χρώμα για την κάλυψη των ατελειών του προσώπου. Ειδικά σχεδιασμένα για την ελαχιστοποίηση
εμφάνισης αλλεργίας, μη φαγεσωρογόνα, με φυσική σμηγματορύθμιση και δερματολογικά ελεγμένα, τα νέα προϊόντα Dermopur έχουν διπλή δράση: Καταπολεμούν την ακμή ενώ, παράλληλα,
προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία μέσω της μοναδικής ελαφριάς, μη
λιπαρής σύνθεσής τους. Οι νέες κρέμες Dermopur της CASTALIA δεν έχουν
parabens και είναι ανθεκτικές στο νερό.
Με τα νέα αυτά δερμοκαλλυντικά προϊόντα, η CASTALIA καλύπτει μέσα από
πρωτοποριακές τεχνολογίες και καινοτόμα δραστικά συστατικά τις ανάγκες
για μια καθαρή, χωρίς σπυράκια και στίγματα, υγιή επιδερμίδα. Παράλληλα,
με αντηλιακό δείκτη προστασίας SPF 30, τα δύο νέα προϊόντα βοηθούν την
εφηβική και νεανική επιδερμίδα να προστατεύεται από τις ακτίνες του ήλιου.
Συνιστάται η χρήση τους καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Από την Κ.Α. ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ (ΕΛΛΑΣ) Α.Ε.Β.Ε.

Από την Lavipharm

ANTI-FATIGUE
SMOOTΗING Eye Gel
από την Darphin
Η Darphin παρουσιάζει το νέο
προϊόν περιποίησης για την
Réveillez la fraîcheur
περιοχή των ματιών: το Antide votre regard !
Fatigue Smoothing Eye Gel
που προσφέρει διπλή δράση
κατά της γήρανσης και κατά της
κόπωσης, χάρη σε ένα εντατικό
φυσικό σύμπλεγμα με βάση το
εκχύλισμα Καρυδιού από την
Grenoble της Γαλλίας και την
Καφεΐνη φυτικής προέλευσης
από την Κολομβία. Με φρέσκια υφή, ελαφριά σαν Gel
και απαλή σαν κρέμα, σε συνδυασμό με 100% φυσικό
άρωμα με νότες από κίτρο, πράσινο τσάι και βιολέτα, η
Darphin δημιούργησε ένα προϊόν καινοτόμο που συνδυάζει περιποίηση δέρματος και μοναδική απόλαυση
στη χρήση.
Από την Estee Lauder Hellas
nouveau

GEL LISSANT DÉFATIGANT YEUX

INNOVATION
DARPHIN

Complexe végétal
double performance

s ,E POUVOIR RÏGÏNÏRANT
DE LA .OIX POUR LISSER
LES RIDULES
s ,ÏNERGIE DE LA #AFÏINE
POUR GOMMER LES MARQUES
DE FATIGUE
Texture gel crème ultra-fraîche

LIFTACTIV

ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ DERM SOURCE,
από τα Εργαστήρια της Vichy
ΔΙΠΛΗ ΘΕΜΕΛΙΩΔΗΣ ΑΝΑΚΑΛΥΨΗ
Τα Εργαστήρια της Vichy εντοπίζουν τη στιβάδα που ευθύνεται για όλη την ανάπλαση του δέρματος: το Derm
Source. Το Derm Source επανενεργοποιεί τη νεότητα
σε όλες τις στιβάδες του δέρματος. Παράλληλα η Vichy ανακαλύπτει τη δύναμη της
ραμνόζης, σάκχαρο φυτικής προέλευσης (από το φυτό Uncaria), του μόνου συστατικού που έχει την ικανότητα να επανενεργοποιεί το Derm Source. Η νέα κρέμα
αντιγήρανσης LIFTACTIV DERM SOURCE, χωρίς paraben, δοκιμασμένη σε ευαίσθητα δέρματα, αποτελεί:
ΕΠΑΝΑΣΤΑΣΗ ΣΤΗ ΓΝΩΣΗ ΚΑΙ ΤΗ ΔΡΑΣΗ.
• 10 χρόνια έρευνας • 7 διπλώματα ευρεσιτεχνίας • 6 επιστημονικές δημοσιεύσεις • 7 κλινικές μελέτες • 2 μελέτες in vivo
Είναι μια σύνθεση με αποτελεσματικότητα και ανοχή, που δοκιμάστηκε:
• Σε περισσότερες από 800 γυναίκες • Και από 30.000 εξειδικευμένες συμβούλους δερμοκαλλυντικών προϊόντων φαρμακείου σε όλο τον κόσμο.
Αποτελεί μια καινοτομία που παρουσιάστηκε στη διεθνή επιστημονική και δερματολογική κοινότητα, στο πλαίσιο των σπουδαιότερων συνεδρίων Δερματολογίας.
Η τεχνολογία αντιγήρανσης του μέλλοντος εντοπίζει την πηγή νεότητας του δέρματος και την ενεργοποιεί. Η επιδερμίδα ακτινοβολεί νεότητα!
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ΟFFENSIVE CELLULITE

Δερματολογικά Αντηλιακά προϊόντα

Μια χρονο-προγραμματισμένη σύνθεση της πλέον
προηγμένης τεχνολογίας, για τριπλή δράση κατά της
εγκατεστημένης κυτταρίτιδας.
Αυτή η πολύ απολαυστική, ιδιαίτερα δραστική ζελκρέμα, διαχέει στο δέρμα τα δραστικά
συστατικά της τη στιγμή της μέγιστης αποτελεσματικότητάς της. Το δέρμα παραμένει
ελαστικό, λείο, τονωμένο και τέλεια ενυδατωμένο.
Με το OFFENSIVE CELLULITE έχουμε
ορατά αποτελέσματα σε 14 ημέρες και τριπλή δράση κατά της εγκατεστημένης κυτταρίτιδας:
1. Λείανση του δέρματος, χάρη στην καφεΐνη, την ξανθοξυλίνη και τη Φλοριτζίνη.
2. Αναδόμηση και σύνθεση κολλαγόνου και
προστασία ελαστίνης χάρη στο Piloselle, το
Άλας Μεθυλεσπεριδίνης και τον κισσό.
3. Αποτέλεσμα που διαρκεί έως και ένα
μήνα μετά τη διακοπή της αγωγής, χάρη
στην ξανθολυλίνη.
Τώρα η ELANCYL προτείνει διπλές συσκευασίες σε προνομιακές τιμές για τον
πελάτη σας και δώρο ο χρήσιμος οδηγός
«Τα μυστικά της Χρονοβιολογίας».
Από την Pierre Fabre Hellas

Η εταιρεία FROΪKA με τα 50 χρόνια συνεχούς παρουσίας της
στον ιατρικό και φαρμακευτικό χώρο, κυκλοφορεί τα αντηλιακά
FROΪΚΑ SUNCARE, σχεδιασμένα ειδικά για ευαίσθητα και μη ανεκτικά δέρματα. Έχουν την πιο
δυνατή UVA+ UVB φωτοπροστασία (UVA=ULTRA,
5*), ενώ παράλληλα προσφέρουν κυτταρική προστασία και ισχυρή ενυδάτωση. Προστατεύουν
αποτελεσματικά από τις άμεσα (ηλιακό έγκαυμα) και μακροχρόνιες (φωτογήρανση, κίνδυνος
καρκίνου του δέρματος), επιβλαβείς δράσεις της
ηλιακής ακτινοβολίας. Προφυλάσσουν από τη
φωτο-ανοσοκαταστολή και από τις αντιδράσεις
φωτοευαισθησίας, είναι ασφαλή σε παιδιά και βρέφη, ενώ έχουν άριστη καλλυντική υφή.
Περιέχουν:
• Συνδυασμό νέων φωτοσταθερών αντηλιακών φίλτρων και φυσικών αντανακλαστικών σωματιδίων με μεγαλύτερη διάρκεια και ασφάλεια φωτοπροστασίας.
• β-glucan. Διεγείρει τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του δέρματος απέναντι στην ηλιακή ακτινοβολία.
• Vitamin Ε, η οποία προστατεύει από την επιβλαβή δράση των «ελευθέρων ριζών».
• Υαλουρονικό οξύ βιοτεχνολογικής προέλευσης. Έχει ισχυρή και μεγάλης διάρκειας ενυδατική δράση, ενώ παράλληλα ενισχύει τον πολλαπλασιασμό των
κυττάρων και την αναγέννηση των ιστών, συμβάλλοντας στην επούλωση των
βλαβών του δέρματος, που προκαλούνται από την έκθεση στον ήλιο (ερύθημα,
φλεγμονές, ερεθισμοί).

ELANCYL

από τη FROΪΚΑ

APIVITA SUNCARE

Ποτέ η προστασία από τον ήλιο δεν ήταν τόσο φυσική και
αποτελεσματική!
Η APIVITA SUNCARE είναι μία ολοκληρωμένη σειρά αντηλιακών προϊόντων για όλη την οικογένεια, για το
πρόσωπο, το σώμα και τα μαλλιά. Με 2 πιστοποιημένα βιολογικά προϊόντα και άλλα 10 προϊόντα με υψηλής
ποιότητας βιολογικά εκχυλίσματα, η σειρά APIVITA SUNCARE είναι ειδικά σχεδιασμένη για να προσφέρει
φυσική, αποτελεσματική και ολιστική αντηλιακή προστασία σε 4 δράσεις:
- Αποτελεσματική προστασία από την UVA και UVB ακτινοβολία, με ένα μοναδικό συνδυασμό φυσικών και
οργανικών φίλτρων
- Προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και τη φωτογήρανση, με συνθέσεις εμπλουτισμένες με δραστικά φυτικά
εκχυλίσματα, πλούσια σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες και πρόπολη
- Εντατική ενυδάτωση χάρη στους πλούσιους ενυδατικούς παράγοντες
- Εξειδικευμένη δράση ανά ανάγκη και τύπο επιδερμίδας.
Μοναδική καινοτομία της APIVITA: η χρήση του εκχυλίσματος φραγκόσυκου, το οποίο αποδεδειγμένα με μελέτες δρα και στα 4 επίπεδα,
προσφέροντας προστασία από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου, ενυδάτωση που διαρκεί, αλλά και προστασία από ερεθισμούς.
Για το φετινό καλοκαίρι, η APIVITA διαθέτει ελκυστικά προωθητικά πακέτα με κύριους άξονες:
• Ολιστική περιποίηση του προσώπου: για επιπλέον ενυδάτωση με την αγορά κρέμας spf 30 ή spf 50+, ΔΩΡΟ την ενυδατική κρέμα aqua
vita 30 ml, ανάλογα με τον τύπο επιδερμίδας.
• Υψηλή φυσική φροντίδα της παιδικής επιδερμίδας: με την αγορά του παιδικού αντηλιακού spf 30, ΔΩΡΟ το σαμπουάν - αφρόλουτρο
KIDS με βερίκοκο ή μανταρίνι 250 ml.
• Ολοκληρωμένη αντηλιακή προστασία του σώματος: με την αγορά αντηλιακού για το σώμα spf 20, ΔΩΡΟ το after sun 150 ml.
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Υποκαθιστά και τις κινήσεις
του καπνίσµατος.
Ο εισπνευστήρας nicorette είναι ιδανικός για καπνιστές
που είναι έντονα εθισµένοι τόσο στη διαδικασία του
καπνίσµατος όσο και στη νικοτίνη.
Είναι η µόνη θεραπεία που υποκαθιστά ταυτόχρονα
τη νικοτίνη και τις κινήσεις του καπνίσµατος
∆ιατίθεται στην περιεκτικότητα των 10mg
Τελικά απορροφούνται περίπου τα 2mg1 νικοτίνης

Yπάρχει ένα NICORETTE
για κάθε τύπο καπνιστή

®

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ NICORETTE INHALER. Ποιοτική και ποσοτική σύνθεση:
Νικοτίνη, 10mg ανά µονάδα. Αντενδείξεις: Το άτοµο πρέπει να σταµατάει το κάπνισµα αµέσως µόλις αρχίσει το πρόγραµµα
θεραπείας µε το προϊόν. Αν κατά τη διάρκεια της θεραπευτικής αγωγής ξαναρχίσει το κάπνισµα τότε µπορεί να εµφανισθούν
σοβαρότατες διαταραχές από το καρδιαγγειακό. Το προϊόν δεν απευθύνεται σε µη καπνιστές ούτε σε παιδιά. Η χρήση του
αντενδείκνυται σε άτοµα µε υπερευαισθησία ή αλλεργία στα συστατικά του, µε σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο συµπεριλαµβανοµένου
ιστορικού προσφάτου οξέος εµφράγµατος του µυοκαρδίου ή προσφάτου εγκεφαλικού επεισοδίου, µε σοβαρές αρρυθµίες, µε
ασταθή στηθάγχη, κατά την περίοδο της κύησης και της γαλουχίας. Ειδικές προειδοποιήσεις και ειδικές προφυλάξεις
για τη χρήση του προϊόντος: Η νικοτίνη οποιασδήποτε προέλευσης µπορεί να είναι τοξική και να προκαλέσει εθισµό. Το
κάπνισµα προκαλεί πνευµονοπάθεια, καρκίνο και καρδιακή νόσο, και µπορεί να επιφέρει ανεπιθύµητες ενέργειες στις εγκύους ή
στο έµβρυο. Για κάθε καπνιστή, µε ή χωρίς ταυτόχρονη νόσο ή κύηση, ο κίνδυνος από την υποκατάσταση νικοτίνης στα πλαίσια
προγράµµατος διακοπής του καπνίσµατος θα πρέπει να εκτιµάται έναντι του κινδύνου από τη συνέχιση του καπνίσµατος, καθώς
και της πιθανότητας επιτυχίας στη διακοπή του καπνίσµατος χωρίς την υποκατάσταση νικοτίνης. ’Ολοι οι καπνιστές θα πρέπει
να ενθαρρύνονται να διακόψουν το κάπνισµα χρησιµοποιώντας επιµορφωτικές και συµπεριφερολογικές µεθόδους, πριν από
τη χρησιµοποίηση φαρµακολογικών µέσων. Η νικοτίνη υπό οποιαδήποτε µορφή και αν ληφθεί είναι τοξική ουσία που προκαλεί
εξάρτηση. Η θεραπεία πρέπει να διακοπεί εάν εµφανισθούν συµπτώµατα υπερδοσολογίας νικοτίνης. Η χρήση του προϊόντος
πρέπει να γίνεται για όσο διάστηµα ορίζει ο θεράπων ιατρός και πάντως όχι για περίοδο άνω των 3 µηνών για τη µορφή των
από του στόµατος εισπνοών (inhaler). Ανεπιθύµητες ενέργειες: Η εκτίµηση των ανεπιθύµητων ενεργειών συγχέεται από
1. Molander L et al. Clin. Pharmacol Ther 1996;59:394-400
*OTC: Μη Συνταγογραφούµενα Φάρµακα

την εκδήλωση των σηµείων και συµπτωµάτων της απόσυρσης από την νικοτίνη σε ορισµένους ασθενείς και από την υπερβολική
λήψη νικοτίνης σε άλλους. Γενικά µε την θεραπεία υποκατάστασης νικοτίνης αναφέρονται: Ναυτία, ζάλη, κεφαλαλγία, γριππώδες
σύνδροµο, αίσθηµα παλµών, δυσπεψία, αϋπνία, παράδοξα όνειρα, µυαλγία, πόνοι στο στήθος, αλλαγές στην αρτηριακή πίεση,
άγχος και ευερεθιστότητα, υπνηλία και αδυναµία συγκέντρωσης, δυσµηνόρροια. Εάν οι εισπνοές του προϊόντος είναι περισσότερες
από τις ενδεδειγµένες, είναι δυνατόν να εµφανισθούν αντιδράσεις παρόµοιες µε εκείνες που προκαλούνται από το κάπνισµα
µεγάλου αριθµού τσιγάρων, όπως ναυτία, λιποθυµική τάση ή πονοκέφαλος, σιελόρροια, κοιλιακή διάρροια, έµετος, διαταραχές
της οράσεως και της ακοής, σύγχυση, πτώση πιέσεως, ταχυκαρδία, αρρυθµία, αδυναµία, κυκλοφορική κατέρειψη και σπασµοί. Η
λήψη του Nicorette inhaler µπορεί να προκαλέσει ανεπιθύµητες ενέργειες συγκρίσιµες µε αυτές των λοιπών µορφών του προϊόντος.
Οι συχνότερες ανεπιθύµητες ενέργειες από τις εισπνοές του προϊόντος είναι τοπικές (βήχας, ερεθισµός της στοµατικής κοιλότητας
και του λαιµού) και παρατηρούνται συνήθως κατά τις πρώτες ηµέρες ή εβδοµάδες της αγωγής υποκατάστασης. Στη συνέχεια
αναφέρονται οι ανεπιθύµητες ενέργειες που δεν µπορούσαν να ταξινοµηθούν και να αναφερθούν πιο πάνω, και αναφέρθηκαν από
>1% των ασθενών: Κεφαλαλγία, πόνος στην πλάτη, δύσπνοια, ναυτία, έµετος, αρθραλγία, διαταραχή εµµηνορρυσία, αίσθηση
καρδιακών παλµών, µετεωρισµός, διαταραχή οδόντων, προβλήµατα ούλων, αφθώδεις εξελκώσεις της στοµατικής κοιλότητας,
µυαλγία, κοιλιακό άλγος, σύγχυση, ακµή, δυσµηνόρροια, κνησµός ρινική συµφόρηση, παραρινοκολπίτιδα, κυνάγχη, στοµατικός
καύσος, λόξυγκας. Υπεύθυνος κυκλοφορίας: Johnson & Johnson Hellas ΑΕΒΕ. ∆ιατίθεται και χωρίς ιατρική συνταγή:
Bt x 18 µονάδες (+ επιστόµιο): 9,61€. Bt x 42 µονάδες (+ επιστόµιο): 15,78€. Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες
απευθυνθείτε στην εταιρία: Johnson & Johnson Hellas, Αιγιαλείας & Επιδαύρου 4, Μαρούσι, 15125 Αθήνα. Τηλ.: 2106875750.
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Τραυματισμοί; Κοψίματα; Καψίματα;

Ψυχραιμία… υπάρχει το Flamigel!
Με μια απλή επάλειψη – ακόμα και σε ανοικτές πληγές- το Flamigel ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο
χάρη στη δροσιστική και καταπραϋντική δράση της υδρογέλης, ενώ είναι κατάλληλο και για ανοιχτές
πληγές.
Λόγω της εξειδικευμένης δράσης του μπορεί και αντιμετωπίζει καθημερινές πληγές, όπως εγκαύματα
και μικροτραυματισμούς, από την αρχή μέχρι την οριστική επούλωσή και αποκατάστασή τους.
Χάρη στη μοναδική και πρωτότυπη σύνθεσή του, ΕΥΡΕΣΙΤΕΧΝΙΑ ΔΙΕΘΝΩΣ ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΜΕΝΗ, διαμορφώνει ιδανικές θεραπευτικές συνθήκες επούλωσης τραυμάτων και εγκαυμάτων, εξασφαλίζοντας την
ισορροπία της υγρασίας στην πληγή, προκειμένου να επιταχυνθεί η διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων. Έτσι επουλώνει γρήγορα, μειώνοντας την πιθανότητα εμφάνισης ουλών και σημαδιών.
Πεσίματα, κοψίματα, εκδορές, καθώς και εγκαύματα από το ζεστό νερό ή λάδι, από το φούρνο ή το μάτι
της κουζίνας ή από το σίδερο, επουλώνονται άμεσα και αποτελεσματικά με το Flamigel.
Το Flamigel κυκλοφορεί τώρα και σε νέα εύχρηστη συσκευασία των 10g με 2 επιθέματα δώρο!

Νέα τσίχλα
nicorette® Icemint με
δυνατή γεύση μέντας
Η τσίχλα nicorette είναι ένας
ευέλικτος και διακριτικός
τρόπος διακοπής του καπνίσματος, για τους παρακάτω
λόγους:
• Η μάσηση εκτονώνει τη νευρικότητα και λειτουργεί ως
υποκατάστατο συμπεριφοράς.
• Η τυπική δοσολογία είναι
η μάσηση ενός δισκίου ανά
ώρα.
• Διατίθεται σε 4 γεύσεις:
κλασσική νικοτίνης, νέα γεύση icemint, freshfruit και
freshmint.
Η νέα τσίχλα nicorette® Icemint έχει δυνατή γεύση μέντας, την οποία οι καπνιστές αξιολόγησαν
ως την καλύτερη τσίχλα μέντας! Χαρίζει μοναδική
αίσθηση δροσιάς και περιορίζει αποτελεσματικά
την ανάγκη για τσιγάρο. Χάρη στη διπλή τραγανή επικάλυψή της, απελευθερώνει σταδιακά την
εκρηκτική γεύσης μέντας. Έχει μαλακή υφή και
είναι ιδιαίτερα ευχάριστη στη μάσηση. Είναι ιδανική επιλογή για τους καπνιστές που θέλουν, είτε
να μειώσουν σταδιακά το κάπνισμα με σκοπό να το
κόψουν, είτε να το κόψουν με τη μία.
Αντί για τσιγάρο λοιπόν συστήστε στους καπνιστές
πελάτες σας nicorette®.
Από την Johnson & Johnson Hellas

Από την Olvos Science

tecnogyn
Νέα εξειδικευμένα προϊόντα για την ευαίσθητη περιοχή
Η εταιρία Αρριάνι Φαρμακευτική Α.Ε. παρουσιάζει στην Ελλάδα τη νέα σειρά
tecnogyn για την ευαίσθητη περιοχή.
Η σειρά περιλαμβάνει την κολπική γέλη tecnogyn anti-bacterial με χλωρεξιδίνη
0.25% για βακτηριακές και μικτές λοιμώξεις του κόλπου. Χάρη στην τεχνολογία
Miphargel®, η γέλη προσκολλάται άριστα και σταθερά στον κολπικό βλεννογόνο,
απελευθερώνοντας τη χλωρεξιδίνη ομοιόμορφα και παρατεταμένα για 8 ώρες.
Επιπλέον, αναστέλλει την προσκόλληση παθογόνων μικροοργανισμών, συμβάλλει στην αποκατάσταση των φυσικών μηχανισμών άμυνας και προλαμβάνει την
ανάπτυξη μυκήτων μετά από αντιβιοτική θεραπεία. Με απλικατέρ μιας χρήσης για
πρόληψη μολύνσεων.
Η σειρά συμπληρώνεται από την κολπική γέλη tecnogyn comfort, για την αντιμετώπιση της κολπικής ξηρότητας οποιασδήποτε αιτιολογίας. Η σύνθεσή της μιμείται
πλήρως τις φυσιολογικές εκκρίσεις του κόλπου και αναπαριστά με φυσικό τρόπο
τις φυσιολογικές συνθήκες ενυδάτωσης και θρέψης του κόλπου. Χάρη στην τεχνολογία Miphargel® και στη φυσική της σύνθεση, μειώνει άμεσα και για 24 ώρες
τα συμπτώματα κνησμού, καύσου, δυσπαρευνίας και ερεθισμών, ενώ ταυτόχρονα
ενυδατώνει, λιπαίνει και θρέφει τον κολπικό βλεννογόνο. Με απλικατέρ μιας χρήσης για πρόληψη μολύνσεων.
Τέλος, η σειρά ολοκληρώνεται με το δερμοκαθαριστικό σαπούνι tecnogyn intima wash, για την καθημερινή υγιεινή της ευαίσθητης περιοχής, με πρεβιοτικό
BioEcolia που προστατεύει και ενεργοποιεί τον πρωταρχικό μηχανισμό άμυνας του δέρματος, εμποδίζοντας τον αποικισμό ανεπιθύμητων, παθογόνων ή ευκαιριακών μικροοργανισμών.
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ULTRA PROBIOTICS

Πλήρης προβιοτική υποστήριξη με ζωντανά
κύτταρα που ξεπερνούν τα εμπόδια

των υψηλών θερμοκρασιών και των
στομαχικών οξέων

Το ισχυρότερο και πληρέστερο προβιοτικό που έχει παρασκευαστεί ποτέ, με 12 είδη συμβιωτικών φιλικών βακτηρίων, που καλύπτουν όλο το γαστρεντερικό σύστημα (στόμα
/ λαιμό) και με δύο πρεβιοτικά: συμπυκνωμένο ACAI και
FOS. Πρωτοποριακό σύστημα Viashield, για εγγυημένη
παροχή 40 δις ζωντανών κυττάρων ανά κάψουλα κατά τη
στιγμή της αγοράς, οποτεδήποτε και αν γίνει αυτή!
Σημείωση: Τα προβιοτικά είναι εξαιρετικά χρήσιμα, με την
προϋπόθεση ότι διατηρούνται ζωντανά! Δυστυχώς, κατά
τη μεταφορά και την αποθήκευσή τους συχνά αποδεκατίζονται, ενώ πανωλεθρία υφίστανται διερχόμενα μέσω του υδροχλωρικού οξέος του στομάχου σε θερμοκρασία 370C. Το σύστημα
Viashield, το οποίο περιλαμβάνει πάνω από 100 στάδια προετοιμασίας, χρησιμοποιεί διάφορες μεθόδους για την εξασφάλιση της επιβίωσης των προβιοτικών, μεταξύ των οποίων δύο μεθόδους που τα
ίδια τα προβιοτικά χρησιμοποιούν: το λήθαργο (”χειμέρια” νάρκη) και
τη σποριοποίηση. Η σποριοποίηση είναι τόσο αποτελεσματική, που
σπόρια ηλικίας άνω των 10.000 ετών αναπαράχθηκαν κανονικά, όταν
τοποθετήθηκαν σε ευνοϊκό περιβάλλον!
Από την Natural Plus

Κυκλοφορία νέας μορφής

Dovobet από την LEO
®

Η εταιρεία LEO είναι στην ευχάριστη θέση να σας ανακοινώσει την
κυκλοφορία μίας νέας μορφής του
Dovobet®, το Dovobet® gel 60gr.
Το Dovobet® είναι ένας συνδυασμός
καλσιποτριόλης (ανάλογο vitD) και βηταμεθαζόνης (ισχυρό στεροειδές), το
οποίο ενδείκνυται για την τοπική αγωγή της κατά πλάκας ψωρίασης.
Η νέα μορφή Dovobet® gel είναι μία
καινοτόμος μορφή άνυδρης γέλης
(oleogel), που προσφέρει μαλακτικές
ιδιότητες. Σε αντίθεση με άλλα gel, το
Dovobet® gel δεν περιέχει αλκοόλ,
ώστε να μην ερεθίζει το δέρμα. Σε μελέτες προτίμησης σε ψωριασικούς ασθενείς, φάνηκε ότι η μορφή γέλης είναι αισθητικά αποδεκτή,
εφαρμόζεται εύκολα και γρήγορα χωρίς να αφήνει αίσθηση λιπαρότητας1. Αυτά τα χαρακτηριστικά θα βοηθήσουν τους ασθενείς να συμμορφωθούν καλύτερα με τη θεραπεία τους και τελικά να βελτιώσουν
την ποιότητα ζωής τους.

1. Hol K, Poster 572, 19th EADV Congress, Gothenburg 2010
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Wild Alaskan Full Spectrum

Omega softgels

Ευεξία και προστασία από τον παγωμένο Βορρά
Στο βορειότερο άκρο της γης ζει η πιο αγνή και
σπάνια φυσική πηγή λιπαρών οξέων, ο άγριος
σολομός Αλάσκας. Απαλλαγμένος από βαρέα
μέταλλα και κατοικώντας σε ένα από τα τελευταία αμόλυντα οικοσυστήματα στον πλανήτη, ο
άγριος σολομός Αλάσκας παρέχει την πλέον
αρμονική αναλογία λιπαρών οξέων Ω για τον
ανθρώπινο οργανισμό. Η Solgar με περηφάνια
παρουσιάζει το Wild Alaskan Full Spectrum
Omega, ένα μοναδικά φυσικό μείγμα από το
λάδι του σολομού Αλάσκας, που καλύπτει όλο
το εύρος των Ω οξέων, ενώ περιέχει βιταμίνη D3 και ασταξανθίνη, με κλινικά αποδεδειγμένη καθαρότητα και απαράμιλλη βιοδιαθεσιμότητα. Η πλήρης σειρά Ω και κυρίως το Ω3 που περιέχεται
στο Wild Alaskan της Solgar, επιδρούν θετικά στο κυκλοφορικό
και καρδιαγγειακό σύστημα, ενώ η βιταμίνη D3 είναι ένα απαραίτητο θρεπτικό στοιχείο που προάγει την υγεία του οστικού, ανοσοποιητικού και καρδιαγγειακού συστήματος. Τέλος, η ασταξανθίνη είναι ένα ισχυρό αντιοξειδωτικό που συμβάλλει στη μέγιστη
αφομοίωση των λιπαρών οξέων Ω από τον οργανισμό.

Από την ΙSO-PLUS A.E.

Beetroot Extract της Solgar
Ρίζα από παντζάρι

Το διαχρονικό κόκκινο μυστικό της
αντιγήρανσης
Στη μυθολογία, η θεά Αφροδίτη λέγεται ότι έτρωγε ρίζα παντζαριού για να διατηρήσει την ομορφιά
της, ενώ ένα παντζάρι προσφέρθηκε στον Απόλλωνα στο ναό των Δελφών και τότε θεωρήθηκε
από το μαντείο ότι αξίζει το βάρος του σε ασήμι!
O Ιπποκράτης (460-377 π.Χ.), αποκαλούμενος
συχνά και ως «πατέρας της ιατρικής», υιοθέτησε
τη χρήση των φύλλων παντζαριού για να επουλώνει τις πληγές. Στα Ρωμαϊκά χρόνια, ο χυμός του παντζαριού
απέκτησε μια επιπλέον ιδιότητα, καθώς το θεωρούσαν ως ένα
αποτελεσματικό αφροδισιακό. Στη σύγχρονη εποχή, και σύμφωνα με έρευνες, ο βολβός του παντζαριού είναι γνωστός για την
αντιοξειδωτική, αντιγηραντική και αντιφλεγμονώδη δράση του,
αλλά και για τη θετική του επίδραση στη σεξουαλική διάθεση και
ικανότητα. Όλα τα θετικά οφέλη του παντζαριού μπαίνουν τώρα
στην καθημερινή διατροφή σας με μια μόνο κάψουλα Beetroot
Extract της Solgar, τη νέα σούπερ τροφή από συμπυκνωμένο εκχύλισμα ρίζας παντζαριού.
Από την ΙSO-PLUS A.E.
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Go Thin
Lecithin από
την Lanes

1.Θερμίδες, 2.Τσιμπολόγημα, 3.Λίπος

Η Lanes παρουσιάζει την ολοκληρωμένη λύση για άμεσο και αποτελεσματικό αδυνάτισμα, εμπλουτίζοντας
την υπάρχουσα σειρά και με ένα ακόμη προϊόν ειδικά
για άντρες. Το Go Thin Lecithin, χάρη στην καινοτομική κάψουλα τριπλής δράσης, με Λεκιθίνη, Συζευγμένο
λινολεϊκό οξύ (CLA) από έλαιο καρθάμου και Πράσινο
Τσάι, συμβάλλει στην απόκτηση ενός αδύνατου και υγιούς σώματος απλά, άμεσα και φυσικά!
Για τις γυναίκες, η καινοτομική φόρμουλα του Go thin
Lecithin συμβάλλει στην καύση λίπους, στην καύση θερμίδων και στη μείωση πόντων.
Επιπλέον, στη συσκευασία
περιέχεται και η πολυβιταμίνη
Lanes Multies Classic, εξασφαλίζοντας με τον τρόπο αυτό
πλήρη διατροφική κάλυψη.
Στους άντρες, η καινοτομική
φόρμουλα του Go thin Lecithin
επιτυγχάνει την καύση λίπους και τον περιορισμό του
«σωσιβίου» στην περιοχή
της κοιλιάς, ενώ παράλληλα, βοηθά στον έλεγχο των
επιπέδων της χοληστερίνης.
Συνοδεύεται στη συσκευασία
του με το φυτικό τονωτικό
Ortis Panax Ginseng, εξασφαλίζοντας την ενίσχυση
της αντοχής και την τόνωση των επιδόσεων του οργανισμού.
Από την Σαράντης Γρ. ΑΒΕΕ

1. Χάστε θερμίδες απολαμβάνοντας έναν παγωμένο, απολαυστικό Diet
Frappé, με γνήσια γεύση καφέ Arabica και
όλα τα οφέλη τού πράσινου καφέ! O Diet
frappe, μία νέα πρωτοποριακή σύνθεση της
Power Health, αφαιρεί θερμίδες από το γεύμα σας, κάνοντας τη δίαιτά σας ακόμα πιο
αποτελεσματική. Ένας καφές που… παγώνει
τις θερμίδες.
2. Το τσιμπολόγημα ευθύνεται για κιλά που
παίρνετε χωρίς να το καταλάβετε. Εσείς…
όμως, μην τσιμπάτε. Η Power Health
σας δίνει τη λύση με την τσίχλα MyDiet Gum.
Μία νέα, πρωτοποριακή μορφή τσίχλας, η μοναδική με δύο ενεργές στιβάδες, που μέσα σε
5 λεπτά απελευθερώνει τη δράση των φυσικών
συστατικών της, μειώνοντας την τάση σας για
τσιμπολόγημα, βοηθώντας στη δίαιτά σας.
3. Κάψτε το περιττό λίπος με το Xs CLA. Η σύνθεσή του περιέχει την ιδανική ποσότητα CLA
για ακόμα πιο αποτελεσματική και άμεση απώλεια
λίπους. Ενισχύει σημαντικά την καύση τού λίπους και
εμποδίζει την αποθήκευσή του στα λιποκύτταρα, διατηρώντας αναλλοίωτο το μυϊκό ιστό. Συνδυάστε το
με σωματική δραστηριότητα και θα δείτε ακόμα καλύτερα αποτελέσματα. Τώρα ξέρετε πώς να χάσετε
πόντους στο σώμα και να κερδίσετε… πόντους στην
εμφάνισή σας! Συνδυάστε το με σωματική δραστηριότητα για ακόμα καλύτερα αποτελέσματα και κερδίστε… πόντους στην εμφάνισή σας!

για αποτελεσματικό αδυνάτισμα

Λύσεις με 3 έξυπνα προϊόντα
από την Power Health

Οι νέες παστίλιες Strepfen αντιμετωπίζουν τον πονόλαιμο, ανακουφίζοντας

το άλγος και το οίδημα
Η Reckitt Benckiser κυκλοφόρησε πρόσφατα ένα νέο φαρμακευτικό ιδιοσκεύασμα, το Strepfen, την
πρώτη παστίλια για τον πονόλαιμο που περιέχει το αντιφλεγμονώδες δραστικό συστατικό φλουρβιπροφαίνη 8,75 mg σε μορφή τροχίσκου, αντιμετωπίζοντας έτσι τη φλεγμονή που προκαλεί πονόλαιμο. Οι
φαρμακευτικοί τροχίσκοι Strepfen προσφέρουν άμεση, στοχευμένη και παρατεταμένη μεταφορά ενός
αντιφλεγμονώδους παράγοντα, σε συνδυασμό με τις καταπραϋντικές ιδιότητες μιας παστίλιας. Έτσι οι
ασθενείς έχουν στη διάθεσή τους μια πρακτική, αποτελεσματική και καλά ανεκτή θεραπεία για τον πονόλαιμο, ανεξάρτητα από το εάν αυτός
είναι ιογενούς ή βακτηριακής αιτιολογίας. Οι τροχίσκοι Strepfen επικαλύπτουν το λαιμό μέσα σε δύο λεπτά, διαλύονται σε λιγότερο από 10
λεπτά, περιορίζουν ταχύτατα το άλγος και το οίδημα του πονόλαιμου και προσφέρουν ανακούφιση που διαρκεί για τέσσερις ώρες – μετά το
λιώσιμο της παστίλιας. Η χαμηλή δόση φλουρβιπροφαίνης (8,75mg) που περιέχεται στο Strepfen, είναι εξαιρετικά αποτελεσματική και καλά
ανεκτή, ενώ είναι ασφαλής και κατάλληλη για όλους όσους μπορούν να παίρνουν ιβουπροφαίνη.
Από την Reckitt Benckiser
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3 Νέα προϊόντα
από την Health Plus
• ΚΡΕΜΑ ΧΕΡΙΩΝ ΓΙΑ ΠΑΝΑΔΕΣ
Τα χέρια μας δέχονται “πάντα επιθέσεις” και για το λόγο
αυτό απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή. Η χειρωνακτική εργασία, η επαφή με το νερό, το κρύο και η ρύπανση, είναι πράγματι σοβαρές απειλές για την ομορφιά τους.
Η FDC έχει μελετήσει και αναπτύξει αυτή την κρέμα με
συγκεκριμένες δράσεις για να προστατεύει, να ενυδατώνει και να βοηθά στην πρόληψη πανάδων.
Απορροφάται εύκολα, για να μπορεί να χρησιμοποιηθεί πολλές φορές την ημέρα.
Περιέχει: VITAMIN E ACETATE (άριστο αντιοξειδωτικό), YEAST DERIVED (βοηθά στην αναγέννηση των ιστών), ΒΕΤΑΙΝΕ (αμινοξύ με μεγάλη ενυδατική και
προστατευτική ικανότητα), TETRA PEPTIDE (βοηθά στην πρόληψη της γήρανσης από την υπεριώδη ακτινοβολία), και MAGNESIUM ASCORBYL PHOSPHATE
(παράγωγο βιταμίνης C με λευκαντική δράση).
• HYDROGEL για προστασία της πληγής, από τη σειρά MASTER AID
Το Master Aid Hydrogel με υαλουρονικό οξύ, προστατεύει την πληγή,
ενώ παρέχει τη φυσιολογική υγρασία για γρήγορη επούλωση. Ενδείκνυται για: Αμυχές, Εκδορές, Γδαρσίματα, Έγκαυμα, Έγκαυμα μεγάλου
βαθμού (1ου). Μειώνει την αίσθηση πόνου, προστατεύει από μικρόβια
και εξωτερικούς παράγοντες, επισπεύδει την διαδικασία επούλωσης, και
αποτρέπει την εμφάνιση ουλών. Σε πρακτική συσκευασία.
Οδηγίες χρήσης: Καθαρίστε την πληγή. Ψεκάστε με το Master Aid
Hydrogel χωρίς να τρίβετε. Καλύψτε την πληγή με μια αποστειρωμένη
γάζα. Επαναλάβετε την εφαρμογή 2-3 φορές την ημέρα.
• DERMATESS COTTON, ένα νέο βαμβάκι από τη σειρά MASTER AID
Tο βαμβάκι Dermatess Cotton της σειράς Μaster Aid
είναι 100% υδρόφιλο, σε συσκευασία των 100 γρ., που
χαρακτηρίζεται από τις ιδιαίτερα μακρές ίνες με στρογγυλεμένες άκρες.
Οι μακρές ίνες (india extra) διαφοροποιούνται στο γεγονός ότι αφήνουν λιγότερα κατάλοιπα (σκόνη βάμβακος)
στο δέρμα ή πάνω στην πληγή, που σημαίνει ότι επιταχύνεται η διαδικασία επούλωσης της πληγής, χωρίς να
προκαλούνται επιπλέον λοιμώξεις. Ενδείκνυται για: κάλυψη αναγκών υγιεινής, καλλυντική ή προσωπική υγιεινή, καθαρισμό, απορρόφηση
εκκρίσεων, απολύμανση εξωτερικών τραυμάτων, και για την υγιεινή των νεογνών.

Νέα οδοντόκρεμα

SPORT & FITNESS
Νέα
εξειδικευμένη
πολυβιταμίνη
για γυναίκες
που ασκούνται
Η σειρά πολυβιταμινών
Wellwoman της σειράς
VITABIOTICS, εμπλουτίζεται με ένα νέο προϊόν, το
Wellwoman Sport & Fitness, ειδικά για γυναίκες
που ασκούνται έντονα, για καλύτερη απόδοση στην
άσκηση. Έχει σχεδιαστεί για να καλύπτει επαρκώς
τις ανάγκες κάθε ερασιτέχνη ή επαγγελματίας αθλήτριας, γι’ αυτό περιέχει ένα ολοκληρωμένο φάσμα 25
θρεπτικών συστατικών και βοηθά στη διατήρηση των
υψηλών επιπέδων ενέργειας και στην καλή λειτουργία του εντέρου. Επίσης, τα συστατικά του ενισχύουν
το ανοσοποιητικό σύστημα και προάγουν τη γενική
υγεία και ευεξία του οργανισμού:
• Το συνένζυμο Q10 και η L-Καρνιτίνη είναι απαραίτητα για την παραγωγή ενέργειας, ενώ το σύμπλεγμα
βιταμινών Β βοηθά στο σχηματισμό των κυττάρων
του αίματος και διατηρεί υγιές το νευρικό σύστημα.
• Περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά, φυσικά καροτενοειδή, ψευδάργυρο, σελήνιο, βιταμίνη C και βιοφλαβονοειδή, τα οποία καταπολεμούν τις καταστροφικές
ελεύθερες ρίζες που παράγονται κατά τη διάρκεια
της άσκησης.
Προτεινόμενη δοσολογία, μία ταμπλέτα την ημέρα με
ένα ποτήρι νερό ή κρύο ρόφημα μετά από το κυρίως
γεύμα.
Από την Douni Health Products

Colgate® Sensitive Pro-Relief™ + Whitening

H νέα οδοντόκρεμα Colgate Sensitive Pro-Relief + Whitening είναι κλινικά αποδεδειγμένο ότι προσφέρει άμεση* ανακούφιση από τον πόνο των ευαίσθητων δοντιών
Πώς λειτουργεί η Colgate Sensitive Pro-Relief + Whitening;
1. Οι περισσότερες οδοντόκρεμες κυρίως καλύπτουν προσωρινά τον πόνο.
2. H Colgate Sensitive Pro-Relief + Whitening για να σταματήσει τον πόνο, φράσσει τα σωληνάρια που οδηγούν
στα νεύρα του ευαίσθητου δοντιού.
3. Με συχνή χρήση δημιουργεί ένα τείχος διαρκούς προστασίας, το οποίο δρα σαν ασπίδα ενάντια στην ευαισθησία.
4. Η σύνθεσή της με χαμηλό δείκτη αποτριβής, απομακρύνει απαλά και αποτελεσματικά τους χρωματικούς λεκέδες, βοηθώντας στην αποκατάσταση της φυσικής λευκότητας των δοντιών.
* όταν εφαρμόζεται απευθείας στην ευαίσθητη οδοντίνη με το ακροδάχτυλο κάνοντας ελαφρύ μασάζ για 1 λεπτό.
Διανέμεται από την Medihelm Α.Ε.
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Γερμανία

Ισπανία

Amnog: Οι φαρμακοποιοί έχουν
εγκλωβιστεί σε έναν ασφυκτικό
κλοιό.
Πρόκειται για ένα νόμο για την εξοικονόμηση δαπανών
υγείας. Έτσι ονομάσθηκε η νέα νομοθεσία για την εξυγίανση της αγοράς των φαρμάκων (Amnog - Neuordnung des
Arzneimittelmarktes), που ψηφίστηκε στις 12 Νοέμβρη 2010.
Αυτή η συνιστώσα της μεταρρύθμισης σχετικά με τη χρηματοδότηση της ασφάλισης υγείας, συνίσταται στο να “θίξει” τους
φαρμακοποιούς με δύο τρόπους. Πρώτον, το rebate που αποδίδουν στα ταμεία για κάθε πωλούμενο προϊόν - € 1.75 σε κάθε
€ 8.10 - ανήλθε σε € 2.05 από την 1η Ιανουαρίου 2011. Στην
πραγματικότητα, 170 εκατ. ευρώ θα γεμίσουν τα ταμεία των
ασφαλιστικών ταμείων. Παράλληλα, 30 εκατ. ευρώ θα εξοικονομηθούν, αυτή τη φορά έμμεσα, από μια προγραμματισμένη
μείωση των εκπτώσεων προς τους φαρμακοποιούς από το
χονδρεμπόριο. Το περιθώριο κέρδους των χονδρεμπόρων έχει
πράγματι μειωθεί σε 3,4% (αντί για 6% που ήταν προηγουμένως), συν μια αμοιβή των 0,70 ευρώ που αποδίδουν ανά προϊόν
στα ταμεία, άρα μια εξοικονόμηση των 180 εκατ. ευρώ για το
σύστημα υγείας. Η βιομηχανία με τη σειρά της θα αυξήσει το
rebate στα ταμεία από 6 σε 16% και στο μέλλον θα πρέπει να
παρέχει μια αποδεδειγμένη ιατρική υπηρεσία για όλα τα καινοτόμα φάρμακα των οποίων ο ετήσιος κύκλος εργασιών υπερβαίνει τα 50 εκατομμύρια ευρώ. Τέλος, στην τελευταία τροποποίηση, η συσκευασία των φαρμάκων θα εξαρτάται από τη
θεραπεία. Το 74% των σημερινών φαρμάκων θα επηρεαστούν
από την αλλαγή συσκευασίας και οι φαρμακοποιοί φοβούνται
ότι θα πρέπει να αποθηκεύουν κουτιά ακόμη και με 1.200 ταμπλέτες, κάψουλες ή ακόμη και μπιτόνια παρακεταμόλης... !
Τιμές μειωμένες για τα φάρμακα
Το Γερμανικό κοινοβούλιο θέλει να θεσπίσει ένα νόμο που θα
απαγορεύει τη φαρμακευτική βιομηχανία να ορίζει ελεύθερα
τις τιμές των φαρμάκων, όπως γινόταν μέχρι σήμερα. Αυτό το
μέτρο αποφασίστηκε μετά από μια μελέτη, ότι τα φάρμακα στη
Γερμανία, πρωτότυπα ή αντίγραφα, είναι από 50-100% πιο ακριβά από τις άλλες ευρωπαϊκές χώρες.

Κινητά τηλέφωνα για
ηλικιωμένους πωλούνται στα
φαρμακεία
Το κινητό τηλέφωνο “Orange esencial” της ισπανικής
θυγατρικής της Orange, έχει δύο μοναδικά χαρακτηριστικά: είναι ένα κινητό τηλέφωνο για ηλικιωμένους και
πωλείται αποκλειστικά στα φαρμακεία. Πωλείται στα
39 € με έκπτωση 12 € και περιλαμβάνει, εκτός από τις
ήδη γνωστές τροποποιήσεις για τους πρεσβυτέρους, ένα
καινοτόμο σύστημα κλήσης έκτακτης ανάγκης. Οι υπεύθυνοι της εταιρείας εξηγούν: “Έχουμε συνειδητοποιήσει
ότι οι άνθρωποι της τρίτης ηλικίας αποφεύγουν τα καταστήματα της τεχνολογίας. Αντίθετα, συχνά πηγαίνουν
στο φαρμακείο”.
Η Orange έχει υπογράψει συμφωνία με δύο χονδρεμπόρους. Η Livendia (logistics) και η Markefarm (Alliance
Boots) θα τους δώσει πρόσβαση σε πρώτη φάση σε
6.000 φαρμακεία.
Πρόκειται για μια αγορά των 7,6 εκατομμυρίων ατόμων
άνω των 65 ετών, δηλαδή το 16% του πληθυσμού.
“Αν οι συνεταιρισμοί φαρμακείων που πλέον έχουν τον
έλεγχο της αγοράς, εκτιμήσουν ως ενδιαφέρον το προϊόν μας, δεν αποκλείουμε την πώληση αυτού του ειδικού
τηλεφώνου στα 22.000 φαρμακεία στην Ισπανία”.
Ο Rafael Borrás, από την εταιρεία συμβούλων φαρμακείων Antares Consulting, με έδρα τη Βαρκελώνη επισημαίνει:

“Είναι μια ενδιαφέρουσα πρωτοβουλία, αν και το ισπανικό μοντέλο του φαρμακείου είναι περισσότερο επικεντρωμένο στην προώθηση πρωτοβάθμιας περίθαλψης
και υγείας, παρά στην πώληση των βοηθητικών εξαρτημάτων. Αυτό όμως θα πρέπει να ενθαρρύνει τους φαρμακοποιούς να προτείνουν το προϊόν από τη σκοπιά της
καλύτερης ασφάλειας του ηλικιωμένου ατόμου, όταν για
παράδειγμα είναι μόνο του στο σπίτι”.

Πορτογαλία
Πολύ σκληρό το επάγγελμα του φαρμακοποιού
Το πλάνο των περικοπών των εξόδων για την οικονομία της Πορτογαλίας ενόψει της κρίσης δεν εξαιρεί τον τομέα της
υγείας. Τα μέτρα που ελήφθησαν από την υπουργό Υγείας Ana Maria Theodoro, αποδυναμώνουν κυρίως τα νοσοκομεία, που μείωσαν τα έξοδά τους κατά 15%, γνωρίζοντας ότι η φαρμακευτική δαπάνη αποτελεί το δεύτερο κατά σειρά τμήμα του
προϋπολογισμού τους και ότι το 50% των φαρμακοποιών που εργάζονται στα νοσοκομεία έχουν μια σύμβαση επισφαλή. Επίσης θα
πρέπει να υπενθυμίσουμε ότι στην Πορτογαλία όλα τα προϊόντα ΜΗΣΥΦΑ πωλούνται και εκτός φαρμακείου και ιδιαίτερα στα super
markets και τα παραφαρμακεία και ότι ένα μέρος της ιδιοκτησίας των φαρμακείων έχει δοθεί και σε μη φαρμακοποιούς.
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Ηνωμένο Βασίλειο
Καμπάνια για το σημαντικό ρόλο του φαρμακοποιού
Μεγάλου εύρους διαφημιστική καμπάνια έγινε πρόσφατα για το σημαντικό ρόλο του φαρμακοποιού στη δημόσια
υγεία και διήρκησε μία εβδομάδα. Την εντολή γι’ αυτή την καμπάνια την έδωσε ο Γενικός γραμματέας του Υπουργείου Υγείας, Andrew Lansley και τη διαχειρίστηκε ο Lord Earl Howe, γραμματέας της βουλής. Η καμπάνια έτρεξε σε 1.000 φαρμακεία με το σλόγκαν “ask your pharmasist”, όπου ενημέρωναν τους πελάτες προφορικά και με έντυπο υλικό για το ρόλο τους στην
πρωτοβάθμια περίθαλψη, για τις υπηρεσίες που προσφέρονται στο φαρμακείο, όπως η βοήθεια στις χρόνιες παθήσεις, στη διακοπή
του καπνίσματος, στον εμβολιασμό, σε μετρήσεις σακχάρου και πίεσης, αλλά και στην πρόταση φαρμάκων ΜΗΣΥΦΑ για τις ήπιες
παθήσεις.

Ιταλία

Τα φαρμακεία στο Μιλάνο
λένε όχι στο κάπνισμα

Από την 1η Οκτωβρίου 2010, πέντε
φαρμακεία στο Μιλάνο αποφάσισαν να συμμετέχουν
ενεργά στην καταπολέμηση του καπνίσματος, δημιουργώντας ένα “αντικαπνιστικό κέντρο”.
Αυτή η πρωτοβουλία υποστηρίζεται από το Δήμο και
από το Εθνικό Ινστιτούτο για την καταπολέμηση του
καρκίνου INT. Οι Φαρμακοποιοί που συμμετέχουν
στο πρόγραμμα έχουν παρακολουθήσει ειδική εκπαίδευση από το INT.
Εκτός από το τεστ για το ποσοστό των εκπομπών CO2
και τα ερωτηματολόγια που προσδιορίζουν τον βαθμό
εξάρτησης του καπνιστή, την αναγνώριση του προφίλ
του και το κίνητρο για να σταματήσει το κάπνισμα, οι
φαρμακοποιοί προσφέρουν στους ασθενείς μια δωρεάν εξατομικευμένη υποστήριξη. Παράλληλα, ένας
εξειδικευμένος ψυχολόγος για έξι μήνες θα είναι
στη διάθεση των ασθενών μία μέρα την εβδομάδα σε
κάθε φαρμακείο.

«Είναι πρωτοβουλίες όπως αυτή που δίνουν νόημα στο σύνθημά μας “Φαρμακευτικές υπηρεσίες “,
επισημαίνει ο Leonardo Ferrandino, αντιπρόεδρος
και γενικός διευθυντής του δικτύου φαρμακείων
Admenta Italia, που είναι η ιταλική θυγατρική του
γερμανικής αλυσίδας Celesio.
Λίγες εβδομάδες μετά την έναρξη της επιχείρησης
αυτής, 25 καπνιστές είχαν ήδη ενταχθεί σε αυτά τα
νέα αντικαπνιστικά κέντρα. Το Μιλάνο έχει 200.000
καπνιστές. Η εξάρτηση από το τσιγάρο αφορά κυρίως
τους νεότερους, δεδομένου ότι το 20% των ανηλίκων
στο Μιλάνο καπνίζουν, έναντι 12% κατά μέσο όρο
στην υπόλοιπη Ιταλία.

Βέλγιο

Η χορήγηση των ΜΗΣΥΦΑ,
ζήτημα με υπευθυνότητα

Εδώ και τρία χρόνια, η γαλλόφωνη ομάδα
των φαρμακοποιών (GPF) και η γαλλόφωνη Επιστημονική Εταιρεία Φαρμακοποιών (SSPF), ενθαρρύνουν τους
φαρμακοποιούς στο νότιο Βέλγιο σε μια χορήγηση των
Μη Υποχρεωτικώς Συνταγογραφούμενων Φαρμάκων
(ΜΗΣΥΦΑ) με υπευθυνότητα, διότι είναι μέρος αποστολής τους. “Η Φαρμακευτική περίθαλψη αναγνωρίζεται
από το νόμο από το 2009, ως μέρος του ρόλου των φαρμακοποιών.
Είναι ο φαρμακοποιός λοιπόν που θα πρέπει να εγγυηθεί την ασφάλεια όλων των φαρμάκων που χορηγεί”,
λέει ο Leon Petre, πρόεδρος της GPF. “Αν η παροχή των
φαρμάκων συνοδεύεται από τις συμβουλές του φαρμακοποιού, πολύ περισσότερο πρέπει να ισχύει για τα ΜΗΣΥΦΑ”.
Η GPF και SSPF έχουν αναπτύξει μια εκπαιδευτική ενότητα «Φαρμακευτικής Περίθαλψης», που περιλαμβάνει
την παρουσίαση των κοινών ασθενειών (βήχας, ωτίτιδα,
ακμή… ), καθώς και εργαλεία για τη συμβουλή υγείας
και τη συμπληρωματική πρόταση.
Πρόκειται για μια μεθοδολογία για την κατάλληλη φροντίδα υγείας που στηρίζεται στη διάγνωση (Ποιον αφορά
η πάθηση; Από πόσον καιρό υπάρχει αυτή η κατάσταση;
Τι έχει κάνει ο ασθενής μέχρι τώρα; Τι φάρμακα πήρε;),
για να προσδιορισθεί το πρόβλημα και να σχεδιασθεί ένα
θεραπευτικό πλάνο (στόχος της θεραπείας, πιθανές λύσεις, λύσεις που υιοθετήθηκαν, παρακολούθηση).
Οι φαρμακοποιοί καλούνται λοιπόν να κάνουν τη διάγνωση ώστε να δώσουν την κατάλληλη θεραπεία. Αυτό
απαιτεί εκπαίδευση αυτών και του προσωπικού τους και
θα πρέπει κάθε φαρμακείο να δημιουργήσει ένα γραπτό
οδηγό “ορθής πρακτικής” σε θέματα αυτοθεραπείας.
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Φαρμακείο:

ΑΛΛΑΓΕΣ ΚΑΙ ΕΥΚΑΙΡΙΕΣ

Σε αυτό το αφιέρωμα επιλέξαμε να σας παρουσιάσουμε δύο ομιλίες
από τη 2η Ημερίδα Φαρμακοποιών που πραγματοποιήθηκε στις 22/01/2011.
Δύο ομιλίες που αφορούν τα πλέον επίκαιρα θέματα των αλλαγών που
επήλθαν και έπονται και φυσικά τις προτάσεις των ομιλητών πάνω στις
υπάρχουσες ευκαιρίες για ανάκαμψη.
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Το φαρμακείο στο σταυροδρόμι κρίσιμων επιλογών

Η αξιοποίηση των ευκαιριών
Από τον ΚΩΣΤΑ ΔΟΥΝΑ, Εμπορικό Διευθυντή της Medihelm SA

Π

ροσπαθώντας να κάνουμε μια κατά το
δυνατόν πληρέστερη προσέγγιση για τις
επιπτώσεις των κυβερνητικών αποφάσεων και ποιες αλλαγές το φαρμακείο θα
πρέπει να πραγματοποιήσει στη λειτουργία του, είναι
αναγκαίο να εξετάσουμε κάποια βασικά ερωτήματα:
1. Ποια είναι τα βασικά σημεία που καθορίζουν την
κυβερνητική πολιτική αναφορικά με τον κλάδο;
2. Πώς αναπτύχθηκε ο κλάδος τα τελευταία χρόνια;
3. Τι αναμένουμε την προσεχή τριετία;
4. Ποιες είναι οι επιπτώσεις των θεσμικών αλλαγών
με αριθμούς;
5. Πώς αντιλαμβανόμαστε την κρίση της αγοράς και
πόσο επηρεάζει το Ελληνικό φαρμακείο;
6. Γιατί το φαρμακείο έχει ευκαιρίες;
7. Τι αλλαγές πρέπει να πραγματοποιήσει ώστε να
αξιοποιήσει τις ευκαιρίες;
8. Ποια είναι τα δυνατά σημεία του κλάδου και που
συγκροτούν το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα;
9. Ποιες είναι οι ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής
του ανάπτυξης και πώς θα διαμορφώσει τις στρατηγικές ανάπτυξης;
10. Υπάρχει ανάγκη συνεργασιών και ποιες μορφές
συνεργασιών μπορούν να αναπτυχθούν;
Η επεξεργασία αυτών των ερωτημάτων γίνεται με τη
φιλοδοξία της συμβολής στο διάλογο και στις διεργασίες στον κλάδο και όχι την από καθ’ έδρας κατοχή της απόλυτης αλήθειας.

Το γενικότερο οικονομικό – πολιτικό
κλίμα
Ας κάνουμε μία σύντομη αναφορά στα κυριότερα
σημεία του πολιτικό - οικονομικού περιβάλλοντος,
τα οποία επηρεάζουν τις αποφάσεις της χώρας και
τις επιπτώσεις τους στον κλάδο μας.
Η διεθνοποίηση των αγορών. Η ελεύθερη διακίνηση κεφαλαίου και εμπορευμάτων, επιφέρει την αναδιάταξη των συσχετισμών σε οικονομικό - πολιτικό
- κοινωνικό επίπεδο μεταξύ των κρατών - κοινωνιών. Οι αντίρροπες τάσεις για προστατευτικά μέτρα
στις οικονομίες των χωρών, με δυσκολία μπορούν
να εφαρμοστούν σε ευρύτερα πλαίσια. Τα κράτη και
οι κοινωνίες είναι «εκτεθειμένες» στο διεθνή ανταγωνισμό.
Η άνοδος των οικονομιών της Ασίας, με το χαμηλό-

τερο και ελεγχόμενο κόστος εργασίας, προσελκύει
σημαντικές επενδύσεις. Παράλληλα η Κίνα και λόγω
του πληθυσμού της αναγορεύεται σαν μία ισχυρή
καταναλωτική αγορά. Τα ανωτέρω ισχυροποιούν τη
διαπραγματευτική θέση της στην παγκόσμια αγορά,
γεγονός που επιφέρει σημαντικές πιέσεις στην Ευρώπη και ιδιαίτερα στις χώρες του Νότου. Δηλαδή
το status στην παραγωγική διαδικασία, ιδιαίτερα των
χωρών του Ευρωπαϊκού νότου, δεν είναι ανταγωνιστικό.
Η ανεξέλεγκτη επενδυτική δραστηριότητα στα
χρηματιστηριακά παράγωγα και τους άυλους τίτλους, δέσμευσαν χρήματα από την παραγωγική βάση
της οικονομίας και ο δυτικός κόσμος αντιμετωπίζει
σημαντικό πρόβλημα ρευστότητας.
Οι αδυναμίες και η στρεβλότητα της Ελληνικής
οικονομίας, σε συνδυασμό με τις παθογένειες του
πολιτικού μας συστήματος, δυσχεραίνουν τη θέση
της χώρας μας και με την υπογραφή του μνημονίου,
η αυτονομία στη λήψη των αποφάσεων της χώρας
έχει περιορισθεί σε μεγάλο βαθμό.
Τα ανωτέρω οδηγούν σε πολιτικές αποφάσεις που
έχουν σαν αποτέλεσμα την άρση των κεκτημένων και
τη μείωση των εισοδημάτων.

Οι τελευταίες δεκαετίες για το
φαρμακείο
Τα τελευταία 30 χρόνια ήταν χρόνια ανάπτυξης και
ευημερίας
Κοιτάζοντας τα τελευταία χρόνια μπορούμε να σημειώσουμε την τεράστια αύξηση στη συνταγογράφηση, που σε συνδυασμό με την αντικατάσταση φθηνότερων φαρμάκων από ακριβότερα, τα φαρμακεία
αύξησαν σημαντικά τον τζίρο τους. Ιδιαίτερα, ενώ το
2004 η δαπάνη των ασφαλιστικών ταμείων ήταν στα
2,4 δις €, το 2009 ξεπέρασε τα 5 δις €.
Αξιοποιώντας αυτό το γεγονός, ορισμένα φαρμακεία,
όχι όσα θα έπρεπε, επένδυσαν ώστε:
• Να αναπτύξουν κατηγορίες παραφαρμάκων, ιδιαίτερα στο καλλυντικό και στα συμπληρώματα διατροφής
• Να ανακαινίσουν το χώρο τους και να επενδύσουν
στη μηχανοργάνωση
• Να εφαρμόσουν τεχνικές Merchandising
• Να αναπτύξουν συνεργασίες με τη μορφή άτυπων
αλυσίδων για παροχή υπηρεσιών
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Παράλληλα είχαμε τη δημιουργία και την ανάπτυξη
του συνεταιριστικού κεφαλαίου, που αποτελεί ένα
βασικό στήριγμα για τον κλάδο γενικότερα.
Αξίζει όμως να παρατηρήσουμε ότι η αύξηση του
τζίρου συντελέστηκε σε πολύ μεγάλο βαθμό από
εξωγενή παράγοντα και δεν ήταν αποτέλεσμα της
προσπάθειας του ιδίου του φαρμακείου. Ένεκα τούτου, οι αλλαγές που συντελέστηκαν είχαν περιορισμένη έκταση και αργούς ρυθμούς.

κατ’ αποκοπή αμοιβή ανά συνταγή του φαρμακείου.
Πώς κατανοούμε την κρίση και τις αλλαγές

Η επόμενη τριετία
Η επόμενη τριετία θα είναι τριετία ανατροπών
Με τις τελευταίες θεσμικές παρεμβάσεις κλείνει ο
προηγούμενος κύκλος και ανοίγει ένας νέος κύκλος
για τον κλάδο του φαρμακείου.
Οι θεσμικές παρεμβάσεις θα έχουν επιπτώσεις:
• Στη μείωση του τζίρου
• Στη μείωση του περιθωρίου κέρδους
• Στο ελεγχόμενο άνοιγμα του επαγγέλματος σε
πρώτη φάση
• Στην απελευθέρωση του ωραρίου
• Στην είσοδο o.t.c. και παραφαρμακευτικών σκευασμάτων σε άλλα κανάλια διανομής (όπως γίνεται ήδη
στην Ευρώπη)
• Πωλήσεις παραφαρμακευτικών σκευασμάτων
μέσω του Internet
• Ανακατανομές στη διάρθρωση του χονδρεμπορίου
Ποιες θα είναι οι επιπτώσεις των κυβερνητικών
αποφάσεων
• Μείωση 40% στoν τζίρο του φαρμάκου το 2012 σε
σχέση με το 2009
• Μείωση του περιθωρίου κέρδους 7-10% το 2012
σε σχέση με το 2009
• Ο τζίρος που «θα μοιραστεί» στον κλάδο από 8,4
δις € το 2009, θα προσεγγίσει τα 5,1 δις € το 2012
• Φαρμακεία με τζίρο κάτω από 300.000 € θα αντιμετωπίσουν δυσκολίες βιωσιμότητας. Δηλαδή περί
τα 3.000 φαρμακεία
Οι επιπτώσεις με αριθμούς σε ένα φαρμακείο
Στον παρακάτω πίνακα αποτελεσμάτων, βλέπουμε
τις αλλαγές στον τζίρο και στην κερδοφορία ενός
φαρμακείου με τις εξής παραδοχές:
Τζίρος φαρμακείου 500.000 €, 85% των πωλήσεων
σε φάρμακο και 15% παραφάρμακο, έκπτωση από
τις αποθήκες 5% για το 2009, μείωση του τζίρου στο
φάρμακο 40% για το 2012, ίδιες πωλήσεις παραφαρμάκου για το 2012, μείωση κερδοφορίας στο φάρμακο λόγω της μείωσης των εκπτώσεων από τις αποθήκες. Δεν έχει υπολογισθεί ενδεχόμενη μείωση της
κερδοφορίας, όπως αυτή ορίζεται στο μνημόνιο, με
το συνδυασμό μικρότερου ποσοστού κέρδους και

Όπως προαναφέραμε, κάτω από την πίεση των διεθνών και
εσωτερικών οικονομικό – πολιτικών πιέσεων, επιβάλλονται
αλλαγές και περικοπές που θα αλλάξουν τις ισορροπίες στην
αλυσίδα διανομής φαρμακευτικών και παραφαρμακευτικών
σκευασμάτων.
Άρα μπορούμε να δούμε την κρίση σαν μια πορεία αλλαγών
και ανακατατάξεων σε κανόνες, σχέσεις, συμπεριφορές, διαδικασίες και status στην αγορά, για τη δημιουργία νέων ισορροπιών. Δηλαδή οι
προηγούμενες ισορροπίες δεν επαρκούν με βάση τα νέα δεδομένα. Η πορεία
αυτή περιλαμβάνει προβλήματα, αλλά και ευκαιρίες (κάποιοι ζημιώνονται και
κάποιοι ωφελούνται). Το κάθε φαρμακείο θα πρέπει να δει τις ευκαιρίες και να
πραγματοποιήσει τις απαραίτητες αλλαγές στην επιχείρησή του, ώστε να είναι
από τους ωφελημένους.
Πόσο επηρεάζει η κρίση της αγοράς το Ελληνικό φαρμακείο
• Η κατανάλωση γενικά στην αγορά θα μειωθεί κατά 20% και πλέον.
• Το μέγεθος της αγοράς ανά κατηγορία προϊόντων θα περιορισθεί.
• Οι κατηγορίες προϊόντων που έχουν μεγαλύτερη ευαισθησία στην κρίση θα
μειωθούν περισσότερο, οι κατηγορίες που δεν έχουν μεγάλη ευαισθησία (είναι
δηλαδή περισσότερο απαραίτητα), ενδεχομένως να μη μειωθούν.
• Ο καταναλωτής θα γίνει πιο προσεκτικός στο τι αγοράζει και από πού αγοράζει. Οι συμβουλές και η επιπλέον εξυπηρέτηση, θα παίξουν σημαντικό ρόλο στην
επιλογή του.
• Θα υπάρχει μετατόπιση μερίδας καταναλωτών από προϊόντα υψηλότερης τιμής, σε προϊόντα χαμηλότερης τιμής.

Γιατί το φαρμακείο έχει ευκαιρίες
• Η προσέλευση των καταναλωτών στα φαρμακεία δε θα μειωθεί, ενώ σε άλλα
καταστήματα η προσέλευση συνεχώς θα μειώνεται.
• Το φαρμακείο είναι απενοχοποιημένος χώρος στη συνείδηση του καταναλωτή.
• Το φαρμακείο μέχρι τώρα δεν «κεφαλαιοποιεί» την ισχυρή σχέση
εμπιστοσύνης που έχει με τους πελάτες του.
• Εφαρμόζει πολύ περιορισμένα βασικούς κανόνες λειτουργίας μιας επιχείρη-
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σης (Προβολές - marketing - merchandising - συνδυαστικές πωλήσεις, κ.λπ.).
• Δεν επικοινωνεί - αναδεικνύει το ανταγωνιστικό του πλεονέκτημα έναντι των
άλλων καναλιών διανομής (την επιστημονική του συμβουλή και την ποιότητα των
υπηρεσιών - προϊόντων σε συνδυασμό με την τιμή).
• Αξιοποιεί ελάχιστα τις παροχές των εταιριών (προσφορές - εκπτώσεις - έντυπα - δείγματα, εκπαιδεύσεις, κ.λπ.).
• Το χαρτοφυλάκιο των παραφαρμακευτικών προϊόντων είναι μέσης τιμής και
ανταποκρίνεται στο αίτημα του «ψαγμένου» καταναλωτή για «value for money».
• Οι δυσκολίες προώθησης προϊόντων των φαρμακευτικών εταιριών στην ιατρική κοινότητα θα τις οδηγήσουν στην ανακατανομή των πόρων προώθησης.
Το φαρμακείο θα γίνει περισσότερο απαραίτητο για τις φαρμακευτικές εταιρίες. Όσο το φαρμακείο αυξάνει τη δυνατότητά του να επηρεάσει την επιλογή του
καταναλωτή, τόσο αυξάνει τις πωλήσεις του και διαμορφώνει μερίδια αγοράς,
άρα γίνεται περισσότερο αναγκαίο για τις εταιρίες και άρα μπορεί να διεκδικήσει παροχές και υπηρεσίες από αυτές, για τη βελτίωση της επιχειρηματικής του
λειτουργίας, πράγμα που σημαίνει ισχυροποίησή του στην περίοδο των ανακατατάξεων.

Οι ιδιαιτερότητες της επιχειρηματικής ανάπτυξης του
φαρμακείου
Η επιχειρηματική ανάπτυξη του φαρμακείου δεν μπορεί παρά να βασισθεί στους
βασικούς του ρόλους, δηλαδή στον επιστημονικό και κοινωνικό του ρόλο.
Εδώ θα πρέπει να ξεφύγουμε από ένα «μύθο» που θέλει τον επιστημονικό και
κοινωνικό ρόλο του φαρμακοποιού σε καθολική αντίθεση με την επιχειρηματική του ανάπτυξη.
Η αντίθεση αυτή λαμβάνει χώρα μόνο όταν η επιχειρηματική ανάπτυξη έρχεται
σε αντιπαράθεση με τους δύο βασικούς του ρόλους και όχι οποιαδήποτε επιχειρηματική ανάπτυξη.
Όταν για παράδειγμα ο φαρμακοποιός στα πλαίσια της συμβουλής υγείας προτείνει ένα προϊόν στοματικής υγιεινής, συγκρούεται με τον επιστημονικό του
ρόλο; Κάθε άλλο, πραγματώνει τον επιστημονικό του ρόλο! Ως εκ τούτου, το
φαρμακείο δεν πουλά προϊόντα αλλά υπηρεσίες υγείας και συνεπώς το προϊόν
είναι το όχημα για να παρέχονται οι υπηρεσίες υγείας στον καταναλωτή.
Δε θα ήταν καθόλου υπερβολή να πούμε ότι ταυτόχρονα υπερασπίζεται και
το εισόδημα του καταναλωτή, διότι οι υπηρεσίες και τα προϊόντα υγείας που
λαμβάνει, του εξοικονομούν χρήματα, επειδή θα
επισκεφτεί λιγότερες φορές τον γιατρό, με ότι
περαιτέρω αυτό συνεπάγεται.
Ο φαρμακοποιός, σεβόμενος τον πελάτη και
γνωρίζοντας την εισοδηματική του κατάσταση,
του προτείνει προϊόντα που του παρέχουν οφέλη και έτσι πραγματώνει και τον κοινωνικό του
ρόλο. Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή φάνηκε
περίτρανα και στην έρευνα που έγινε στους καταναλωτές και έχει αναρτηθεί στο site του Πανελλήνιου Φαρμακευτικού Συλλόγου.
Ο συγκεκριμένος λοιπόν τύπος επιχειρηματικής
ανάπτυξης, όχι μόνο δεν αντιβαίνει στον επιστημονικό και κοινωνικό ρόλο,
αλλά τουναντίον τον ισχυροποιεί.
Θα μπορούσαμε να πούμε ότι όσο περισσότερο το φαρμακείο προτείνει προϊόντα και οφέλη υγείας, τόσο προστατεύει την υγεία και το εισόδημα του καταναλωτή.

Αναλύοντας το φαρμακείο του
σήμερα
Δυνατά σημεία
• Η εμπιστοσύνη του καταναλωτή στο πρόσωπο του
φαρμακοποιού
• Υπηρεσίες υγείας
• Προϊόντα value for money
• Διατήρηση επισκεψιμότητας
Αδύνατα σημεία
• Μεγάλος αριθμός φαρμακείων
• Περιορισμένος χώρος προβολής προϊόντων
• Περιορισμένη εφαρμογή σύγχρονων τεχνολογιών
• Εμπειρικός τρόπος λειτουργίας
• Ατολμία επιχειρηματικών πρωτοβουλιών
Ευκαιρίες
• Σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης παραφαρμάκου
• Ανάπτυξη υπηρεσιών υγείας προς τον καταναλωτή
Απειλές
• Το σύνολο των προαναφερόμενων αλλαγών

Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του
φαρμακείου
Το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του φαρμακείου έναντι των άλλων καναλιών συγκροτείται στη συστηματική παροχή συμβουλών και υπηρεσιών υγείας, μέσω
εξειδικευμένων και εξατομικευμένων προτάσεων
προς τους καταναλωτές.

Γιατί και σε ποια σημεία πρέπει να
αλλάξουμε
Οι αλλαγές στο εργασιακό περιβάλλον απαιτούν αλλαγές αποτελεσμάτων, άρα αλλαγές στις συμπεριφορές μας (τι κάνουμε, πώς το κάνουμε, κάθε πότε
το κάνουμε... ).
Για να αλλάξουμε όμως τη συμπεριφορά μας, πρέπει να αλλάξουμε τις αντιλήψεις μας, δηλαδή το πώς
ερμηνεύουμε και οργανώνουμε την πολιτική μας σε
αυτό που διαπιστώνουμε.
Ένα πολύ γνωστό και χαρακτηριστικό παράδειγμα
είναι οι διαφορετικές αντιδράσεις δύο πωλητών
παπουτσιών, όταν επισκέφθηκαν Αραβική χώρα και
είδαν ότι οι κάτοικοι δε φορούν παπούτσια. Ο μεν
ένας ζήτησε να επιστρέψει διότι δεν υπήρχε λόγος
να χάνει το χρόνο του, αφού οι άνθρωποι δε φορούν
παπούτσια, ο δε άλλος το θεώρησε ευκαιρία, γιατί
αν τους μάθαινε για τα οφέλη των παπουτσιών, θα
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κάνανε “χρυσές” πωλήσεις. Και οι δύο πήραν την ίδια
πληροφορία. Η διαφορετική ερμηνεία και επεξεργασία, οφείλεται στις διαφορετικές τους αντιλήψεις.
Αλλαγές στο πεδίο των αντιλήψεων
• Από το πώς «δε γίνεται», στο «πώς θα γίνει».
Όταν ξεκινάμε να προσεγγίσουμε ένα θέμα από το
πώς δε γίνεται, τότε εξ’ αρχής έχουμε αποκλείσει το
να γίνει. Αν όμως ξεκινήσουμε από το πώς μπορεί να
γίνει, τότε ίσως μπορούμε να δούμε τρόπους πραγμάτωσής του και να αξιοποιήσουμε ευκαιρίες που
από μόνη της η εμπειρία μας δεν επαρκεί για να τις
προσεγγίσουμε.
• Από την παθητική παρακολούθηση των γεγονότων, στην υποκειμενική παρέμβαση για τη διαμόρφωσή τους.
Παράδειγμα: Δύο φαρμακεία το ένα σχεδόν απέναντι από το άλλο. Στην ερώτησή μας αν μία συγκεκριμένη μάρκα καλλυντικών υψηλής τιμής κινείται, το
ένα φαρμακείο μας απαντά ότι δεν τη ζητάνε, ενώ
το άλλο μας λέει ότι είναι πολύ ευχαριστημένο από
τις πωλήσεις. Αυτό συμβαίνει γιατί το δεύτερο φαρμακείο έχει ασχοληθεί με την προώθηση της συγκεκριμένης κατηγορίας και μάρκας (αφιερώνει χώρο,
εκπαιδεύει προσωπικό, εφαρμόζει προωθητικές
ενέργειες) και έχει δημιουργήσει πελατεία, ενώ το
πρώτο φαρμακείο δεν έχει ασχοληθεί καθόλου.
• Από την απόδοση των ευθυνών μόνο στο εξωτερικό περιβάλλον, στο τι θα μπορούσαμε εμείς να
κάνουμε καλύτερα για το φαρμακείο μας.
Η απόδοση των ευθυνών στο εξωτερικό περιβάλλον,
σε πολλές περιπτώσεις συνιστά δικαιολογία και παράλληλα δυσχεραίνει ακόμη περισσότερο τα αποτελέσματά μας. Ενώ αν ξεκινήσουμε από το τι εμείς
θα μπορούσαμε να κάνουμε καλύτερα, τουλάχιστον
θα περιορίζαμε τις επιπτώσεις των εξωτερικών παραγόντων.
• Από την αναζήτηση της κρατικής προστασίας,
στην προσωπική δραστηριότητα και δημιουργία.
Οι αντιδράσεις και οι κινητοποιήσεις απέναντι σε κυβερνητικές επιλογές βεβαίως είναι χρήσιμες, διότι
αποτρέπουν ενδεχόμενες αυθαιρεσίες, όπως συνέβη με τις πρόσφατες κινητοποιήσεις. Αυτό αποτελεί
την αναγκαία μεν συνθήκη, αλλά όχι και την ικανή
για να μπορέσει το φαρμακείο να ανταπεξέλθει στις
επερχόμενες δυσκολίες. Η ικανή συνθήκη πληρούται μόνο με την υποκειμενική δράση για επιχειρηματική ανάπτυξη. Να διεκδικούμε, αλλά παράλληλα να
μην εναποθέτουμε την επιβίωσή μας και μόνο «σε
τρίτους»!
• Από τη διστακτικότητα στη δυσκολία, στη μετατροπή της σε πρόκληση.
Σε πολλές περιπτώσεις, οι δυσκολίες κάμπτουν την
ψυχολογία μας και μας οδηγούν στο να υποκλιθού-

με στο πρόβλημα. Η μετατροπή τους σε πρόκληση, ενεργοποιεί εσωτερικές μας
δυνάμεις και μας υποκινεί, ώστε να βρούμε επιτυχημένους τρόπους αντιμετώπισης.
• Από τον «τεκμηριωμένο» εφησυχασμό, στη δημιουργική ανησυχία.
Η ανησυχία για το πώς θα πραγματοποιηθούν αλλαγές για να βελτιώσουμε τις
λειτουργίες μας, είναι μία δημιουργική ανησυχία. Μεταξύ της ανάγκης ψυχολογικού εφησυχασμού που οδηγεί στα ως έχει, και ανησυχίας που εγκλωβίζει και
δεν πράττει, υπάρχει κοινός παρανομαστής που είναι η αδράνεια. Στον αντίποδά
τους είναι η δημιουργική ανησυχία.
• Από το μόνος μου, στο μαζί με άλλους.
Ο προστατευτισμός και η αύξηση του τζίρου επέτρεπε την σχεδόν εξ’ ολοκλήρου ατομική διαχείριση του φαρμακείου από ένα φαρμακοποιό, δημιουργώντας
συγκεκριμένες συμπεριφορές ανεπαρκείς για την αντιμετώπιση των νέων δεδομένων. Οι συνεργασίες και η συλλογική λειτουργία θα έχουν ενεργό ρόλο στον
τρόπο διαχείρισης του φαρμακείου στο άμεσο μέλλον.
Αλλαγές στο πεδίο των συμπεριφορών
• Από την παθητική εξυπηρέτηση του πελάτη, στην ενεργή προώθηση.
• Από την ακαθόριστη διαμόρφωση του χώρου, στη συγκροτημένη διαμόρφωσή
του.
• Από την άτακτη προβολή των προϊόντων, στο επαγγελματικό merchandising.
• Από την έλλειψη επεξεργασίας στοιχείων, στην πλήρη μηχανογράφηση.
• Από τον εφησυχασμό στις πωλήσεις του φαρμάκου, στην ανάπτυξη κατηγοριών παραφαρμάκου, ΜΗΣΥΦΑ, εναλλακτικών θεραπειών και γιατί όχι και προϊόντων φαρμακευτικού εργαστηρίου.
• Από την περιορισμένη γνώση τεχνικών πωλήσεων, συμπληρωματικής πρότασης, καθώς και της οικονομικής διαχείρισης, στη συνεχή εκπαίδευση.
• Από την εκ των ενόντων διαχείριση της επιχείρησης, στην οργάνωση διαδικασιών και διαμόρφωσης πλάνων.
• Από την ατομική διαχείριση της επιχείρησης στην αναζήτηση συνεργασιών.

Δραστηριότητες προς ανάπτυξη
Οι δραστηριότητες που ακολουθούν ανά κατηγορία, σε πολλές περιπτώσεις δεν
έχουν μόνο μία αναφορά. Η τμηματοποίησή τους μας βοηθάει στο σχεδιασμό
του φαρμακείου μας.
n
•
•
•
•
•

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αύξηση του τζίρου
Οργάνωση τρόπου εργασίας του προσωπικού
Ενέργειες marketing
Διαμόρφωση χώρου (ανακαινίσεις)
Κατηγοριοποίηση προϊόντων και σήμανση στο ράφι
Προβολές προϊόντων

n Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για την αύξηση της κερδοφορίας
• Διαχείριση προμηθευτών
• Διαχείριση αποθεμάτων
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n
•
•
•

Ανάπτυξη δραστηριοτήτων για διεύρυνση πελατολογίου
Επιλογή νέων κατηγοριών - προϊόντων
Συμβουλές υγείας στην πρόληψη και σε χρόνιες παθήσεις
Κάρτα αγορών & προνομίων πελάτη\

n
•
•
•

Ανάπτυξη υποστηρικτικών δραστηριοτήτων
Πλήρης μηχανοργάνωση
Επιχειρηματικό πλάνο
Reporting

Ανάπτυξη συνεργασιών
Εκ των αναγκών, το θέμα αυτό θα απασχολήσει
σχεδόν το σύνολο των φαρμακείων. Επειδή τα φαρμακεία δεν έχουν όλα τις
ίδιες ανάγκες και τις ίδιες επιδιώξεις, θα απαιτηθούν διαφορετικοί τύποι και
περιεχόμενα συνεργασιών.
Βασικά μπορούμε να αναφέρουμε δύο κατηγορίες και τρεις τύπους συνεργασιών
με τα χαρακτηριστικά τους, χωρίς βέβαια να αποκλείονται και άλλες μορφές.
Δύο Κατηγορίες συνεργασιών
Τακτικού χαρακτήρα
• έχουν χαλαρότερες δεσμεύσεις
• δεν αναμένουν μεγάλα αποτελέσματα
• έχουν μεγαλύτερη αυτονομία τα συνεργαζόμενα μέρη
Στρατηγικού χαρακτήρα
• έχουν ισχυρότερες δεσμεύσεις
• έχουν υψηλούς στόχους
• απαιτούν κοινό βηματισμό

Τρεις Τύποι συνεργασιών
1. Συνενώσεις φαρμακείων
Συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα μακράς πνοής

Οι πετυχημένες συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα απαιτούν σημαντικές μεταβολές στο πεδίο
των αντιλήψεων σχετικά με τις συνεργασίες και σε
πολλά σημεία συγκρούονται με τον τρόπο που έχει
συνηθίσει να λειτουργεί μέχρι τώρα ο φαρμακοποιός
στο φαρμακείο του.
Διότι οι συνεργασίες αυτές απαιτούν:
• Εστίαση στα μακροπρόθεσμα αποτελέσματα έναντι των βραχυπρόθεσμων
• Ένα εύλογο κόστος έναντι του στρατηγικού οφέλους
• Αντίληψη του συνόλου, έναντι του μέρους
• Αποδοχή του περιορισμού της αυτονομίας
• Ανοχή των ιδιαιτεροτήτων του άλλου
Οι στρατηγικού χαρακτήρα συνεργασίες, ως επιχειρηματικές συνεργασίες, απαιτούν συγκεκριμένο και
λεπτομερή σχεδιασμό.
Τα οφέλη που προκύπτουν:
• Αποτελεσματική διαχείριση του φαρμακείου
• Οικονομίες κλίμακας
• Αύξηση διαπραγματευτικής ισχύος
• Διεύρυνση μεριδίων αγοράς από ανταγωνιστικά
κανάλια διανομής
• Υπέρβαση των δυσκολιών που προκύπτουν από
την απελευθέρωση του ωραρίου
• Ισχυροποίηση της ανταγωνιστικής θέσης
Για την επαλήθευση των ανωτέρω μπορούμε να αξιολογήσουμε τα αποτελέσματα των μέχρι τώρα προσπαθειών από συνεργασίες στρατηγικού χαρακτήρα
που έχουν σχεδόν 10 χρόνια ζωής, όπως είναι τα
δίκτυα παροχής υπηρεσιών (άτυπες αλυσίδες και όχι
μόνο), η συνεργασία των φαρμακείων στη Σύρο και
οι συστεγάσεις φαρμακείων, όπως στο Καρπενήσι
και την Αμάρυνθο. n

2. Συνεργασία με φορείς – εταιρίες διευρυμένου πακέτου παροχής
υπηρεσιών
• Ιδιωτικές
Συνεργασίες στρατηγικού
• Συνεργατικές
χαρακτήρα
• Συνεταιριστικές

3. Συνεργασίες με εταιρίες για λήψη μεμονωμένων υπηρεσιών και
ορισμένης χρονικής διάρκειας
• Με τις φαρμακαποθήκες
Συνεργασίες τακτικού
• Με εξωτερικούς συμβούλους
χαρακτήρα
• Με τις συνεργαζόμενες εταιρίες προμηθευτές
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Σύγχρονο Φαρμακείο στην Καρδιά της Αλλαγής
Η ΚΡΙΣΗ ΩΣ ΕΥΚΑΙΡΙΑ
Από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ Γ. ΡΟΥΣΟΠΟΥΛΟ, Γενικό Διευθυντή της Εταιρείας Συμβούλων The Franchise Co & Διευθύνοντα Σύμβουλο
Dale Carnegie Training Hellas.

Η

σημερινή κρίση έχει χαρακτηριστικά μόνιμου και δομικού χαρακτήρα, επαναπροσδιορίζοντας συνολικά τη φαρμακευτική
αγορά, δημιουργώντας ένα νέο, δυναμικό,
διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό πεδίο με διαφορετικούς ρόλους και προτεραιότητες.
Όλοι παρατηρούμε καθημερινά τις αλλαγές που συντελούνται τόσο στο χώρο της υγείας και του φαρμακείου ειδικότερα, όσο και στον ευρύτερο κοινωνικοοικονομικό περιβάλλον. Αναμφισβήτητα, η περίοδος
που διανύουμε όπου οι αλλαγές διαδέχονται η μια
την άλλη, δημιουργούν ένα κλίμα αβεβαιότητας και
έντονου προβληματισμού.
Οι αλλαγές στο ποσοστό κέρδους, η μειωμένη ρευστότητα, η ένταση του ανταγωνισμού και η συμπίεση
της κερδοφορίας συνολικά στην αλυσίδα αξίας, είναι
ορισμένα από τα δεδομένα που δημιουργούν το νέο
τοπίο στο Φαρμακείο.
Από την άλλη, το μειωμένο εισόδημα, η αναβλητικότητα, η μείωση στις αυθόρμητες αγορές, το καθημερινά μειωμένο καλάθι αγορών, αλλά και η συνεχής
έρευνα για πιο συμφέρουσες αγορές, που χαρακτηρίζουν τον Έλληνα καταναλωτή εν μέσω περιόδου
κρίσης, δεν αφήνουν αδιάφορο κανέναν φαρμακοποιό που νοιάζεται για το μέλλον της επιχείρησής
του.
Τώρα πια ο καταναλωτής αναζητά μικρότερες συσκευασίες, φθηνότερα αλλά όχι χαμηλότερης ποιότητας προϊόντα, ενισχύει την αγορά των “own
products”, αφού έχει πειστεί ότι είναι και φθηνά
αλλά και εξίσου καλά όσο τα επώνυμα, και φυσικά
απαιτεί από το κατάστημα με το οποίο συναλλάσσεται, αξιοπιστία, σιγουριά και διαφάνεια.
Τις επιπτώσεις όλων αυτών των αλλαγών τις βλέπουμε συνεχώς στο φαρμακείο μας. Μείωση πωλήσεων λόγου μειωμένης συνταγογραφίας, μειωμένου
διαθέσιμου εισοδήματος και αναδιανομής μεριδίων
αγοράς. Μείωση ρευστότητας λόγω δημοσιονομικών προβλημάτων και αλλαγής εμπορικής πολιτικής
από τους προμηθευτές. Αλλά και μείωση καθαρών
κερδών, από τη συρρίκνωση του ποσοστού κέρδους,
αλλά και από τις αλλαγές στο ευρύτερο φορολογικό
πλαίσιο.
Σκεφτείτε λοιπόν όλες αυτές οι αλλαγές, τι επιπτώσεις θα έχουν συσσωρευτικά στην επιχείρηση, αλλά
και στο οικογενειακό εισόδημα του φαρμακοποιού.
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Σκεφτείτε ποιες θα είναι οι συνέπειες για το φαρμακείο, αν αυτή η μείωση της κερδοφορίας και ταυτόχρονα της ρευστότητας που φτάνει στο 25% και 30%,
συνεχιστεί για 2 ή 3 χρόνια.

Στρατηγικές λύσεις
Ήρθε λοιπόν ο καιρός για τον φαρμακοποιό να εξετάσει συνολικά την κατάσταση και να λάβει αποφάσεις στα πλαίσια μιας ευρύτερης στρατηγικής.
Δυστυχώς οι πλέον συνήθεις κινήσεις -και μάλλον
κινήσεις πανικού- είναι η μείωση των δαπανών, η
μείωση προσωπικού, η αδράνεια, η ακύρωση επενδυτικών προγραμμάτων και η επιλογή λύσεων που
αντιμετωπίζουν αποσπασματικά τα προβλήματα. Στη
πραγματικότητα δεν αντιμετωπίζουν συνολικά την
κρίση, αλλά σταδιακά αποδυναμώνουν το φαρμακείο
και δεν ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της αγοράς
που θα διαμορφωθεί.
Η σημερινή κρίση έχει χαρακτηριστικά μόνιμου και
δομικού χαρακτήρα, επαναπροσδιορίζοντας συνολικά τη φαρμακευτική αγορά, δημιουργώντας ένα νέο,
δυναμικό, διαρκώς μεταβαλλόμενο ανταγωνιστικό
πεδίο με διαφορετικούς ρόλους και προτεραιότητες.
Ο φαρμακοποιός θα έχει να αντιμετωπίσει νέες πρόσθετες προκλήσεις που αναδομούν τη διαδικασία
πώλησης, το ρόλο του προϊόντος, το ρόλο του καταστήματος, τις σχέσεις και την επικοινωνία με τον
πελάτη και το ρόλο του ευρύτερου ανταγωνισμού.
«Πώς θωρακίζω την επιχείρησή μου;», «ποιος είναι
ο ρόλος του φαρμακείου μου στην αγορά;», «τι εργαλεία χρειάζομαι;», «πώς μπορώ να αξιοποιήσω τις
σχέσεις που έχω οικοδομήσει τόσα χρόνια, αλλά και
τις επενδύσεις που έχω κάνει;», είναι σίγουρα μερικά από τα ερωτήματα που θα τον απασχολήσουν στο
άμεσο μέλλον.
Οι λύσεις είναι:
1. Η επιλογή του φαρμακείου να δραστηριοποιηθεί
ενεργά στην ευρύτερη αγορά των προϊόντων υγείας
– ομορφιάς – ευεξίας, με επίκεντρο τον κάθε πελάτη και αιχμή τον φαρμακοποιό επιστήμονα, και το
φαρμακείο οργανικό στοιχείο και μοναδικό προορισμό στην τοπική κοινότητα. Να αδράξει τις ευκαιρίες
και μέσα από οργανωμένα δίκτυα να αξιοποιήσει τα
μοναδικά ανταγωνιστικά του πλεονεκτήματα: το επι-
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στημονικό του κύρος, την αξιοπιστία του, τις σχέσεις
με τους πελάτες του και την τοπική κοινωνία!
2. Η υιοθέτηση μιας νέας επιχειρηματικής προσέγγισης με στόχο την κατάκτηση ηγετικής θέσης,
σε μια νέα δυναμική αλλά και έντονα ανταγωνιστική αγορά, πέρα από τα στενά όρια της αγοράς του
φαρμάκου και του μικρόκοσμου της ρουτίνας που
διαμορφώνει η καθημερινότητα.
Έχοντας ως δεδομένο ότι ο σύγχρονος καταναλωτής
αναζητά και επιβραβεύει:
n την παροχή πρόσθετης αξίας,
n τις δίκαιες τιμές σε σχέση με την αξία και την ποιότητα του προϊόντος,
n την κοινωνική - εταιρική συνεισφορά και ευθύνη,
n τη συμμετοχή του φαρμακείου στην τοπική αγορά
και
n τη μοναδική αγοραστική εμπειρία.
Το φαρμακείο καλείται να υιοθετήσει μια διαφορετική
επιχειρηματική κουλτούρα που να εστιάζεται στην:
• Δίψα για Αλλαγή
• Καινοτομία
• Αποκεντρωμένη λειτουργία
• Συγκροτημένη στρατηγική και όχι αποσπασματική
ή επιλεκτική χρήση των εργαλείων
• Αυθεντικότητα και γενναιοδωρία
Στρατηγικά λοιπόν θα πρέπει:
α. Να διαφοροποιήσει τους παράγοντες αξιολόγησης της επιχείρησης, που μέχρι τώρα ήταν βασισμένοι στο προϊόν (ποσοστό κέρδους, πωλήσεις
ανά κατηγορία, απόδοση τρέχοντος μέτρου) και να
επικεντρωθεί στη σχέση που αναπτύσσεται με τον
κάθε Πελάτη. Δηλαδή να μελετήσει το κέρδος ανά
επίσκεψη, τη μέση απόδειξη ανά πελάτη, την πιστότητά του, τη διασπορά του καλαθιού αγορών του, την
παραγωγική επιμήκυνση της σχέσης του με το φαρμακείο και φυσικά το profile του.
β. Να αποκτήσει ένα νέο ρόλο φαρμακοποιού επιχειρηματία που να επενδύει στην αποτελεσματικότερη διαχείριση του φαρμακείου, διερευνώντας
το μέγεθος της ευρύτερης αγοράς και αξιολογώντας
σφαιρικά τον ανταγωνισμό. Ενός φαρμακοποιού επιχειρηματία που να διευρύνει το μερίδιο αγοράς
του, αξιοποιώντας νέες αγορές και ευκαιρίες, αλλά
και να αξιοποιεί με τον καλύτερο δυνατό τρόπο το
υπάρχον πελατολόγιό του. Ενός φαρμακοποιού
– επιχειρηματία που να ενισχύει τη θέση του στην
τοπική αγορά, προβάλλοντας το κύρος του και την
κοινωνική του συνεισφορά.
Στόχος η δημιουργία μιας νέας κατηγορίας καταστήματος. Ένα φαρμακείο που να συνδυάζει νέα εικόνα,
ποικιλία προϊόντων, υψηλής ποιότητας εξυπηρέτηση,

ατμόσφαιρα, τιμές και εκπαιδευμένο προσωπικό.
Που να οικοδομεί σχέσεις πιστότητας με τον πελάτη,
να διευκολύνει τη διαδικασία αγοράς, να αναπτύσσει
νέες πηγές κέρδους και να δημιουργεί υπεραξίες,
ώστε να «δεσμεύει» τον πελάτη.
Επίκεντρο ο «πελάτης» και ο ρόλος του φαρμακείου
στην Αγορά της Υγείας - Ομορφιάς - Ευεξίας. Επικέντρωση λοιπόν περισσότερο στην παροχή υπηρεσιών
και σε ολοκληρωμένες λύσεις υγείας και όχι μόνο
προϊόντων! Δημιουργία σχέσεων με τον ασθενή πελάτη και όχι διεκπεραίωση συναλλαγών.

Κερδίζοντας τη μάχη με την κρίση
Θα το διαπιστώσετε όταν:
• Αυξήσετε τις πωλήσεις του “παραφαρμάκου”.
• Αυξήσετε την επισκεψιμότητα.
• Αυξήσετε την πιστότητα των πελατών σας.
• Αλλά κυρίως, όταν διαπιστώσετε ότι το φαρμακείο
σας αποτελεί μοναδικό προορισμό και ενσυνείδητη
επιλογή του πελάτη σας.
Προκειμένου να διασφαλιστούν όλα αυτά με τον
καλύτερο δυνατό τρόπο, σήμερα περισσότερο από
ποτέ, υπάρχει ανάγκη συσπειρώσεων, κοινής δράσης, συνεργειών, αξιοποίησης πόρων, συλλογικής
γνώσης και δημιουργίας υπεραξιών.
Σύμφωνα με την άποψή μου, ο ρόλος των δικτύων
είναι πλέον κύριο θέμα ως εργαλείο επιχειρηματικής ανάπτυξης, αλλά και προσωπικής ευημερίας.
Η ένταξη σε ένα δίκτυο, που:
• θα προσφέρει αποτελεσματικές λύσεις, στα σύγχρονα προβλήματα,
• θα αποτελέσει φορέα ανάπτυξης του φαρμακείου
και όχι απλά αρωγό στη διαχείρισή του,
• θα λειτουργήσει ως εργαλείο δημιουργίας υπεραξιών για το φαρμακείο, μέσα από ενέργειες που
προωθούν την επιχειρηματική ανέλιξη,
αποτελεί μια μοναδική επενδυτική ευκαιρία για το
σύγχρονο φαρμακείο.
Η επιλογή του φαρμακοποιού πρέπει να γίνει έχοντας ως βασικό κριτήριο την ξεκάθαρη στρατηγική
που ακολουθεί το δίκτυο, τα εργαλεία και τις υποδομές που έχει αναπτύξει, το μοντέλο διοίκησης που
ακολουθεί, την απόδοση υπεραξίας προς όφελος
των φαρμακοποιών - μελών και το νέο πρότυπο καταστήματος και εξυπηρέτησης που προωθεί.
Οι φαρμακοποιοί ως επιχειρηματίες και επιστήμονες
αντιμετωπίζουν μια νέα, πρωτόγνωρη εποχή συνεχών προκλήσεων και ευκαιριών.
Οι συνταγές του χθες δε θα έχουν εφαρμογή στις
λύσεις του αύριο. Θα πρέπει να συνειδητοποιήσουν
ότι “για να μείνουν τα πράγματα όπως είναι, τα πράγματα πρέπει να αλλάξουν”! n
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TEST
Φαρμακείο:
Αλλαγές και Ευκαιρίες

Ποιες είναι οι
προτεραιότητές σας;

Επιχείρηση φαρμακείο, προϊόντα, προσωπικό, χώρος...
Σε ποιους από τους 4 αυτούς τομείς αναζητάτε τις αλλαγές, τις καινοτομίες και τις βελτιώσεις
στη δουλειά σας;
Κάντε αυτό το Test για να ανακαλύψετε τα πεδία των προτεραιοτήτων σας.
Σημείωση: Μπορεί να υπάρχουν ερωτήσεις που να έχουν περισσότερα από ένα σημεία που σας
αντιπροσωπεύουν. Συγκεντρώστε βαθμούς απ’ όλες τις ερωτήσεις
απόδοση και στη συμβουλή του προς τον πελάτη
γ/ Θεωρεί ότι αν δώσει στο προσωπικό του σαφείς οδηγίες,
όλα θα πάνε καλά

1. Θέλετε να βάλετε στο φαρμακείο σας μια νέα
και καινοτόμο μάρκα δερμοκαλλυντικών
α/ Έχετε επιλέξει ήδη ποια μάρκα
β/ Δε γνωρίζετε ποιες μάρκες έχουν κυκλοφορήσει
τελευταία, σας λείπει η πληροφόρηση
γ/ Δεν υπάρχει θέμα, έχετε ήδη ότι καινοτόμο
υπάρχει αυτή τη στιγμή στην αγορά

1
0
2

2. Ένα άτομο από το προσωπικό σας
δείχνει σημάδια μη διάθεσης για δουλειά.
α/ Κάνετε μια συζήτηση μαζί του προσωπικά και του
εξηγείτε τι περιμένετε απ’ αυτόν/η
β/ Αφήνετε το χρόνο για να βελτιώσει τα πράγματα,
και δεν ασχολείστε
γ/ Αποφασίζετε να αρχίσετε να κάνετε τακτικά μια
συνάντηση εργασίας με το προσωπικό (τουλάχιστον μια
φορά το μήνα), για να εξηγείστε σε όλη την ομάδα, τους
στόχους του φαρμακείου και τι περιμένετε απ’ αυτούς.
Αφήστε τους να εκφραστούν και καταλήξτε από κοινού σε
ενέργειες

1
0
2

3. Το Ελληνικό φαρμακείο πλήττεται από την κρίση.
Μήπως είναι η ώρα για συνεργασίες;
α/ Σκέπτεστε να ενταχθείτε σε ένα δίκτυο φαρμακείων
β/ Σκέπτεστε να συνεργαστείτε με συναδέλφους σε
διάφορους τομείς (αγορές, υπηρεσίες), ή να τολμείστε μια
συστέγαση
γ/ Θα την αντιμετωπίσετε μόνοι σας προς το παρόν
και θα δείτε στην πορεία

2
1

0

4. Η κρίση είναι μια ευκαιρία
α/ Για να αρχίσετε μια τακτική επικοινωνία με την ομάδα σας 1
και να τους εξηγείτε πώς εξελίσσονται τα αποτελέσματα των
πωλήσεων στο φαρμακείο
2
β/ Τώρα είναι η κρίσιμη περίοδος για να διαπιστώσετε
το δυναμισμό και τη διάθεσή σας να ακούτε τους συνεργάτες
σας
0
γ/ Είναι μια δύσκολη περίοδος που θα περάσει.
Ας κάνει ο καθένας τη δουλειά του και όλα θα πάνε καλά.

5. Ένας φαρμακοποιός μάνατζερ για σας είναι
κάποιος που:
α/ Έχει ένα όραμα και μια στρατηγική για την επιχείρησή του 1
1
β/ Επικεντρώνει την προσοχή του στην εμπορική
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6. Σχετικά με το χώρο του φαρμακείου σας
α/ Στο back-office (γραφείο – εργαστήριο - αποθήκη) γίνεται 0
ένας πανικός, όπου είναι δύσκολο ακόμη και να κινηθείς
β/ Σκέπτεστε να κάνετε ανακαίνιση, για να είναι όλοι οι χώροι 1
πιο άνετοι
1
γ/ Σκέπτεστε να κάνετε μια μεταφορά του φαρμακείου σε
ένα χώρο γενικά πιο μεγάλο και άνετο

7. Σχετικά με την προβολή των παραφαρμακευτικών
προϊόντων στο χώρο πώλησης
α/ Έχετε κάνει ήδη μια ανακαίνηση λίγα χρόνια πριν και
σκέπτεστε να τη βελτιώσετε με ειδικά έπιπλα προβολής και
καλύτερη σήμανση
β/ Είσαστε ένας επιστήμονας και η ιδιαίτερη προβολή
παραφαρμακευτικών προϊόντων δε σας αφορά
γ/ Όλη η ομάδα πρέπει να βελτιώσει την εκπαίδευσή της
για τη συμβουλή προς τον πελάτη σε παραφαρμακευτικά
προϊόντα και ΜΗΣΥΦΑ

1

0
2

8. Γνωρίζετε ότι η άνεση του πελάτη και η ευκολία
επιλογής στο χώρο του φαρμακείου είναι βασική
α/ Έχετε φροντίσει ιδιαίτερα τη σήμανση και το φωτισμό
στις ραφιέρες
β/ Έχετε διευθετήσει έτσι το χώρο σας, ώστε κατά τη
διάρκεια αναμονής ο πελάτης να μπορεί να μπορεί να κάνει
ένα γύρο με άνεση στο χώρο πώλησης
γ/ Δεν υπάρχουν ογκώδη stands των εταιρειών που
δυσκολεύουν την κυκλοφορία των πελατών σας στο χώρο
πώλησης

1
1

2

9. Σε επίπεδο κέρδους
α/ Έχετε συνειδητά επιλέξει τις μάρκες παραφαρμακευτικών 1
προϊόντων που θέλετε να προωθήσετε
2
β/ Επενδύετε πάντα σε καινοτόμα προϊόντα με τάση
ανάπτυξης
γ/ Ένα άτομο από την ομάδα σας πιέζει πολύ τον πελάτη
0
στην πώληση. Καλά κάνει, ένας πελάτης ίσως χαθεί,
10 άλλοι θα βρεθούν
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Η ΑΠΟΨΗ ΤΩΝ ΣΥΝΑΔΕΛΦΩΝ
Κουτέπας Γιώργος,

Γιαννίτσης Πέτρος,
Φαρμακείο στην Πατησίων, Αθήνα

Φαρμακείο στη Γλυφάδα, Αθήνα

Επιτυχημένη στρατηγική σε μία κρίση,
είναι αυτή που εξασφαλίζει την επιβίωση
μέχρι το τέλος της.
Η αντικειμενική δυσκολία που παρουσιάζεται
σε μία κρίση, είναι ότι απαιτούνται αλλαγές
στη συμπεριφορά της επιχείρησης, που δεν είναι πάντα εύκολο να
διαγνωστούν και να εφαρμοστούν. Η κρίση αλλάζει τα δεδομένα με
τρόπο που οι στρατηγικές επιτυχίας του παρελθόντος, αν δεν ταιριάζουν στο νέο περιβάλλον, να οδηγούν σε καταστροφές. Κανείς δεν
είναι σε θέση αυτή τη στιγμή να προβλέψει με ακρίβεια το μέλλον. Η
αβεβαιότητα αυτή πρέπει να μας κάνει προσεκτικούς και με έτοιμα
σενάρια, ώστε να αντεπεξέλθουμε ακόμα και σε ακραίες συνθήκες.
• Είμαστε έτοιμοι να αντέξουμε στην περίπτωση μιας μεγάλης καθυστέρησης στις πληρωμές μας, που θα προέλθει λόγω των οικονομικών δυσκολιών του ασφαλιστικού συστήματος;
• Έχουμε προετοιμάσει το φαρμακείο μας να λειτουργήσει σε ένα
περιβάλλον που θα υπάρξει, π.χ. μία περαιτέρω μείωση του ποσοστού κέρδους στο φάρμακο;
• Διατηρούμε την απαραίτητη ρευστότητα σε κεφάλαια κίνησης, για
να αντιμετωπίσουμε τις αναπροσαρμογές στις πληρωμές των φαρμακαποθηκών, λόγω της μείωσης του χονδρεμπορικού κέρδους;
Είναι υπαρκτός ο πειρασμός να θεωρηθούν όλα αυτά ακραία και να
παραβλέψουμε αυτούς τους κινδύνους, πείθοντας τους εαυτούς μας
ότι δεν υπάρχουν. Πριν όμως εφαρμόσουμε τα εργαλεία που θα
προωθήσουν ακόμα και στις δύσκολες εποχές την ανάπτυξη της επιχείρησης του φαρμακείου μας, πρώτα χρειάζεται να εξασφαλίσουμε
ότι σε κάθε περίπτωση (έστω και ακραία), το φαρμακείο μας θα συνεχίσει να υπάρχει. Χωρίς συνεπή οικονομικό και ταμειακό προγραμματισμό, οι πιθανότητες για αυτό είναι κατά πολύ μειωμένες.

Τα αποτελέσματα του Test
Ο κάθε τομέας έχει το δικό του χρώμα:
Επιχείρηση φαρμακείο
Προσωπικό
Προϊόντα
Χώρος
• Μετρήστε τους βαθμούς που συγκεντρώσατε σε καθένα από τα 4
χρώματα, δηλαδή τους 4 τομείς που αναφέρθηκαν.
• Αν έχετε πάνω από 5 βαθμούς σε έναν ή περισσότερους τομείς,
σημαίνει ότι σωστά διευθετείτε αυτό τον τομέα.
• Αν κάπου έχετε κάτω από 5 βαθμούς, σημαίνει ότι δεν είναι μέσα
στις προτεραιότητές σας.
• Φυσικά εκεί που έχετε τους περισσότερους βαθμούς, εκεί είναι και
οι προτεραιότητές σας για βελτιώσεις.
Οι συμβουλές μας
• Επικεντρωθείτε στους επιχειρηματικούς αλλά και στους προσωπικούς σας στόχους.
• Δώστε βάση στα μηνύματα που σας έδωσε αυτό το τεστ, αλλά και το
αφιέρωμα αυτού του τεύχους.
• Ιεραρχείστε τις προτεραιότητές σας.
• Και μην ξεχνάτε να επισκέπτεστε και να συμβουλεύεστε το
www.PharmaManage.gr για ότι έχει σχέση με την επιχειρηματικότητα και την επικοινωνία σας στο φαρμακείο.

Οι βελτιώσεις στο νομοσχέδιο για τα φαρμακεία, που
επιβλήθηκαν από τον πρόσφατο αγώνα μας, έδειξαν
πως η μελετημένη στρατηγική και τεκμηρίωση των διεκδικήσεων, που έχει στο πλευρό του την πλειοψηφία
της κοινής γνώμης, μπορεί να φέρει θετικά αποτελέσματα. Το συναίσθημα της «συγκρατημένης αισιοδοξίας» που δημιούργησε
ο αγώνας μας, δυστυχώς δεν μπόρεσε να κρατήσει ούτε μια μέρα, μιας και
την επόμενη κιόλας ημέρα, κυβερνητικά στελέχη και «εντεταλμένοι» δημοσιογράφοι έσπευσαν να καταθέσουν απαξιωτικές σκέψεις και προτάσεις
για δυσμενή μέτρα που θα πρέπει η κυβέρνηση τα επόμενα 2 χρόνια να
πάρει για τον κλάδο μας. Είναι λοιπόν επιτακτική η ανάγκη, επιστρέφοντας
στο χώρο του φαρμακείου να δούμε τα νέα δεδομένα που δημιουργεί η
εποχή του ΔΝΤ, τις ευκαιρίες που δημιουργεί η κρίση, με στόχο πάντοτε
την ενίσχυση της ανταγωνιστικής θέσης των φαρμακείων μας, για να γίνουν
υγιείς και σύγχρονες καινοτόμες μονάδες με αναντικατάστατη προσφορά
στο χώρο της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Αυτό θα εξασφαλίσει, εκτός από
την ανάπτυξη, τη σταθερή στήριξη της κοινής γνώμης, ώστε να βρίσκεται
στο πλευρό μας και στους μελλοντικούς αγώνες μας.
Πώς βλέπω λοιπόν το φαρμακείο από εδώ και πέρα.
Το φαρμακείο πρέπει να είναι ο χώρος που προσφέρει ολοκληρωμένες και
εξειδικευμένες προτάσεις και λύσεις σε θέματα υγείας και ευεξίας στον
κάθε πελάτη του. Γιατί ο πελάτης είναι το Α και το Ω για το φαρμακείο.
Δεν αρκούν πια οι ικανοποιημένοι πελάτες. Έχουμε ανάγκη από ενθουσιασμένους πελάτες, που θα νιώθουν στο φαρμακείο μας σαν το “κεντρικό”
πρόσωπο.
Για να γίνει αυτό, θα πρέπει:
• Να αναλύσουμε και να κατανοήσουμε τα νέα καταναλωτικά πρότυπα, τις
προτεραιότητες που δημιουργούνται για τον καταναλωτή στην τοπική μας
κοινωνία, αλλά και γενικότερα.
• Εμείς και οι υπάλληλοί μας να αποτελούμε μια δεμένη, δυνατή και με
όραμα ομάδα, που με ετοιμότητα, διάθεση και μελετημένες προτάσεις
– λύσεις, θα στηρίζει και θα ικανοποιεί τις ανάγκες των πελατών μας.
• Να αναδείξουμε τα εργαλεία που θα εξασφαλίζουν την πιστότητα του πελάτη.
• Να ενισχύσουμε και να βελτιώσουμε την προβολή προϊόντων και παροχών, που θα αναδεικνύουν το φαρμακείο μας σε μοναδικό σημείο αναφοράς.
• Να κατανοήσουμε τις σύγχρονες ανάγκες της αγοράς – διείσδυση σε νέες
αγορές και επανεξέταση του προϊοντικού μας μείγματος, με στόχο την πληρότητα, την καινοτομία και τη μοναδικότητα της παρεχομένης υπηρεσίας.
• Σύγχρονη διαχείριση των οικονομικών δεδομένων του φαρμακείου
– stock παραγγελιών – merchandising και εμφάνισης του χώρου.
Η ανάγκη λοιπόν για αλλαγή σε όλους τους τομείς με επιστημονική τεκμηρίωση, δυναμική οργάνωση, συνεχή παρακολούθηση κάθε προσπάθειας
και επαναπροσδιορισμού στόχων και προσπαθειών σε συνεχή βάση, επιβεβαιώνουν τις πρωτοπόρες σκέψεις και προσπάθειες πολλών συναδέλφων για ομαδική δράση, νέες οργανωτικές δομές, ώστε με τη δύναμη των
πολλών, την επιστημονική, σύγχρονη ανάλυση και στόχευση, να κάνουν τα
φαρμακεία τους ξεχωριστά, μοναδικά σημεία παροχών μοναδικής εμπειρίας στην τοπική τους κοινωνία.
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Η ικανοποίηση
του πελάτη πάνω απ’ όλα
Σε μια περίοδο που το φαρμακείο επηρεάζεται
από την κρίση και τα κυβερνητικά μέτρα, τα
παραφαρμακευτικά προϊόντα αποτελούν μια
ευκαιρία για να καλύψουμε ένα έλλειμμα
τζίρου, κέρδους και ρευστότητας.
Η ανάδειξή τους στο χώρο με το
κατάλληλο merchandising, αλλά και η
κάρτα πιστότητας πελάτη, αποτελούν δύο
εργαλεία του marketing, αναμφισβήτητης
αξίας για το σύγχρονο φαρμακείο.
Ο κ. ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ, Merchandising Manager της Pierre Fabre
Hellas, μας αναλύει “τους
κανόνες του
παιχνιδιού”.
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PHARMACY MANAGEMENT & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
Ποιοι είναι σε γενικές γραμμές οι κύριοι στόχοι
του merchandising;
ΒΑΓΓΕΛΗΣ ΠΡΟΔΡΟΜΟΥ Το merchandising ενισχύει την αυθόρμητη αγορά παραφαρμακευτικών
προϊόντων, κάνοντας το φαρμακείο πιο φιλικό,
“ευανάγνωστο” και ελκυστικό για τους καταναλωτές. Μέσω ανάλυσης της συμπεριφοράς των καταναλωτών, καταλήγουμε σε μεθόδους και τεχνικές
που επιτρέπουν την επιλογή και τοποθέτηση των
προϊόντων στο χώρο πώλησης, με τρόπο ελκυστικό και ενημερωτικό γι’ αυτούς και οικονομικά
αποτελεσματικό για τον φαρμακοποιό και τους
προμηθευτές του.
P.M. & Ε. Για ένα σύγχρονο φαρμακείο, ποιοι
είναι οι κλασσικοί κανόνες του merchandising;
B.Π. Τα βασικά που πρέπει να ακολουθήσει κάποιος, αφορούν το ποια προϊόντα (επιλογή προϊόντων), πόσα από αυτά (επιλογή σωστής ποσότητας)
και πού θα τοποθετηθούν στο χώρο των παραφαρμάκων (επιλογή θέσης και επίπλου προβολής). Σε
δεύτερο επίπεδο θα πρέπει να τον απασχολήσει το
πώς θα καταφέρει να τα αναδείξει και να τα παρουσιάσει με ελκυστικό τρόπο στον καταναλωτή.
Τα πρώτα τρία σημεία είναι άμεσα συνδεδεμένα
με το διαθέσιμο χώρο, καθώς επίσης και τη στρατηγική ανάπτυξης του κάθε φαρμακείου (ποικιλία,
απόλυτο κέρδος, διαφοροποίηση, σεβασμός μεριδίων αγοράς, κ.ά.).
Όταν ορίσουμε τα παραπάνω, προχωράμε σε κατηγοριοποίηση των προϊόντων με βάση τις ανάγκες
του πελάτη και στη θεματική σειρά που πρέπει να
ακολουθήσουμε κατά την τοποθέτησή τους στο
χώρο. Αν και στις περισσότερες περιπτώσεις η
κατηγοριοποίηση είναι απλή διαδικασία (βρεφική
φροντίδα, στοματική υγιεινή, κ.ά.), υπάρχουν κατηγορίες όπως τα καλλυντικά και τα συμπληρώματα διατροφής, όπου ο διαχωρισμός τους αποτελεί
πρόκληση, λόγω και του μεγάλου όγκου πωλήσεων και κερδοφορίας αντίστοιχα.
Για παράδειγμα, σήμερα ένας από τους πιο αποτελεσματικούς τρόπους διαχωρισμού των καλλυντικών σε όλη την Ευρώπη, είναι εκείνος σε συνταγογραφούμενα δερματολογικά προϊόντα και σε
καλλυντικά ομορφιάς, όπου και οι 2 υποκατηγορίες χωρίζονται περαιτέρω με βάση τα συστατικά
των προϊόντων σε φυσικά ή όχι. Οπότε όταν ακολουθούμε τη θεματική σειρά, τα συνταγογραφούμενα δερμοκαλλυντικά θα πρέπει να τοποθετηθούν
πιο κοντά στον πάγκο εξυπηρέτησης, γιατί μιλάμε
για εξειδικευμένη συμβουλή, ενώ αυτά τα οποία
έχουν και φυσική σύνθεση θα πρέπει να είναι τα
πρώτα δίπλα στον πάγκο.

Σε δεύτερο επίπεδο, ο τρόπος με τον οποίο θα
παρουσιάσουμε και θα ενημερώσουμε τον καταναλωτή για τα προϊόντα είναι εξίσου σημαντικός.
Ο τρόπος που θα τοποθετήσουμε τα προϊόντα, η
σήμανση πάνω από τις ραφιέρες, πιθανές πληροφορίες πάνω στα ράφια, ο τρόπος που θα τα φωτίσουμε, η ενημέρωση στους χώρους των βιτρινών,
κ.ά., παίζουν το ρόλο τους, ώστε σε συνδυασμό με
την επιστημονική προσέγγιση να προσφέρουν στον
καταναλωτή μια ξεχωριστή αγοραστική εμπειρία.
Η σωστή μελέτη όλων των παραπάνω θα βοηθήσει τον πελάτη του φαρμακείου να αντιληφθεί τα
πλεονεκτήματα των προσφερόμενων προϊόντων,
οδηγώντας σε αύξηση τόσο των αυθόρμητων αγορών, όσο και των συμπληρωματικών πωλήσεων.
Έτσι μόνο θα επιτευχθεί ο βασικός στόχος των
ενεργειών merchandising, δηλαδή η αύξηση των
πωλήσεων.
P.M. & Ε. Σύμφωνα με την εμπειρία σας στα
φαρμακεία, πού θα εντοπίζατε τα κυριότερα
λάθη από την πλευρά της έκθεσης και προβολής
των προϊόντων;
B.Π. Τα λάθη προκύπτουν κυρίως από τη δυσκολία
να συνδυάσουμε καθαρές επιλογές και μηνύματα και μια ισορροπία μεταξύ των ομάδων προϊόντων. Όταν για παράδειγμα τοποθετούμε πολλά
εκθετήρια στο χώρο ή μεγάλο αριθμό μηνυμάτων
στις βιτρίνες. Τις περισσότερες φορές αυτό γίνεται
επειδή υπερεκτιμούμε την ικανότητα του καταναλωτή να αντιληφθεί όλες αυτές τις πληροφορίες,
οπότε και το αποτέλεσμα στις περισσότερες των
περιπτώσεων καταλήγει μη καλαίσθητο και σίγουρα μη εμπορικό.
Το γεγονός ότι πολλά φαρμακεία δεν ακολουθούν
ακόμη κανόνες σαν αυτούς που αναφέρθηκαν στο
προηγούμενο ερώτημά σας, που αποτελούν και τα
στοιχειώδη για ένα σύγχρονο εμπορικό κατάστημα, σίγουρα δε βοηθά στην ανάπτυξή τους.
Επίσης, δεν μπορεί ένα φαρμακείο σε κεντρικό
σημείο που θέλει να αναδείξει την ποικιλία των
προϊόντων και τη δυνατότητα χαμηλότερων τιμών
που προσφέρει, να επικοινωνεί στον καταναλωτή
με τον ίδιο ακριβώς τρόπο που το κάνει και ένα
συνοικιακό φαρμακείο που βασίζεται στην προσωπική σχέση των υπαλλήλων με τους πελάτες.
Πρέπει λοιπόν να δομηθούν συγκεκριμένα εργαλεία merchandising, που σε κάθε περίπτωση
να είναι συμβατά με τις αρχές και τις αξίες που
θέλουμε να περάσουμε στον καταναλωτή, μέσω
της επιχειρηματικής ταυτότητας του σημείου, ενώ
παράλληλα τα εργαλεία αυτά να υποστηρίζουν και
την εμπορική στρατηγική που έχει οριστεί.
Τελευταίο λάθος που θα ήθελα να αναφέρω, αλλά
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από παράγοντες οι οποίοι μένουν σχεδόν σταθεροί,
όπως η γεωγραφική θέση, η εμπορικότητα του σημείου και η ύπαρξη φορέων υγείας στην περιοχή.
Ο μεγάλος αριθμός φαρμακείων σε σχέση με τον
πληθυσμό, αρκεί για να καταλάβουμε ότι οι εν δυνάμει πελάτες ενός φαρμακείου δεν είναι άπειροι.
Οπότε θα συμφωνήσω μαζί σας σχετικά με το νέο
πελατολόγιο και θα επιμείνω ιδιαίτερα στο θέμα της
πιστότητας.
Ας αναρωτηθούμε όλοι αν καταφέραμε να δώσουμε
στο γνωστό μας πελάτη την αίσθηση της μοναδικής
εμπειρίας αγοράς ενός αγαθού, το οποίο ήταν το
κατάλληλο γι’ αυτόν, αγοράστηκε στην καλύτερη
«ψυχολογική» τιμή και όλα αυτά σε ένα χώρο που
πραγματικά τον εκφράζει. Αν το καταφέραμε αυτό,
τότε να είμαστε σίγουροι ότι αυτός θα γίνει πιστός
σε εμάς, ενώ είναι πολύ πιθανό και κάποιος που
έρχεται για πρώτη φορά στο φαρμακείο να νιώσει
το ίδιο.

κατά τη γνώμη μου το σημαντικότερο, αν και δε
σχετίζεται μόνο με το merchandising, είναι η δυσκολία αξιολόγησης των ενεργειών προβολής που
γίνονται λόγω έλλειψης στατιστικών στοιχείων από
πλευράς φαρμακείου. Σίγουρα δεν μπορούμε να
πάμε μπροστά αν δε γνωρίζουμε σε ποιο ακριβώς
σημείο βρισκόμαστε.
P.M. & Ε. Οι φαρμακοποιοί που θέλουν να
εξελιχθούν, με ποιους τρόπους και ποια μέσα
μπορούν να εφαρμόσουν ένα σύγχρονο merchandizing στο φαρμακείο τους;
B.Π. Τα μέσα και οι τρόποι ποικίλουν ανάλογα με το
χρόνο και τα χρήματα που μπορεί να διαθέσει ο φαρμακοποιός. Υπάρχουν αρκετά παραδείγματα φαρμακοποιών που μόνοι τους έχουν προχωρήσει ικανοποιητικά στην εφαρμογή εργαλείων merchandising
με απλά υλικά και έχουν πετύχει τους βασικούς
στόχους. Αν όμως κάποιος θελήσει να προχωρήσει
ένα βήμα παραπάνω, θα πρέπει να απευθυνθεί σε
ειδικούς.
Η Pierre Fabre, έχοντας ιστορική σχέση με το φαρμακείο, αφού ο ιδρυτής της στα 85 του διατηρεί ακόμα
και σήμερα το φαρμακείο του στη Γαλλία, έχει δημιουργήσει μεγάλη παράδοση στην παροχή υπηρεσιών.
Συγκεκριμένα, στον τομέα του merchandising έχει
αναπτύξει στην Ελλάδα ένα τμήμα το οποίο λειτουργεί εδώ και μια δεκαετία, παρέχοντας αντίστοιχες
συμβουλές και λύσεις για το σύνολο του χώρου.
Η τεχνογνωσία της Pierre Fabre Γαλλίας, όπως επίσης η ύπαρξη αντίστοιχων τμημάτων ανά τον κόσμο,
μας παρέχει συνεχή ενημέρωση για τα δρώμενα στο
χώρο. Υπάρχουν παρεχόμενες υπηρεσίες τόσο σε
επίπεδο διάγνωσης, που μας δίνουν τη δυνατότητα να
αξιολογήσουμε την κατάσταση στην οποία βρίσκεται
το σημείο πώλησης, καθώς και τη δυναμική του, όσο
και δημιουργίας και υλοποίησης λύσεων ανά περίπτωση.
Επιγραμματικά αναφέρω την υπηρεσία διενέργειας
check-up, την ενιαία σήμανση και θεματική σειρά,
τη γνώμη επί έργου σε περιπτώσεις ανακαίνισης, τη
δημιουργία επιχειρηματικής ταυτότητας καθώς και
πολλά άλλα εργαλεία που στοχεύουν στη δημιουργία
εικόνας και ταυτότητας του φαρμακείου, με στόχο την
αύξηση των πωλήσεων.
P.M. & Ε. Μιλώντας παράλληλα για πιστότητα
πελάτη, για ποιους λόγους πρέπει να γίνεται μια
συνεχής προσπάθεια να κερδίσουμε όχι μόνο νέο
πελατολόγιο, αλλά και να τους κάνουμε πιστούς
στο φαρμακείο μας;
B.Π. Η αύξηση του πελατολογίου μεταφράζεται και
σε αύξηση του τζίρου. Όμως οι δυνατότητες για
αύξηση που έχει κάθε φαρμακείο εξαρτώνται και

ΠΡΟΦΙΛ
Ο κ. Βαγγέλης
Προδρόμου,
Merchandising
& Trade
Communication
Manager στην
Pierre Fabre, έχει
εμπειρία 11 ετών
στον κλάδο του
φαρμακείου και
έχει εξειδικευτεί
στη βέλτιστη διαχείριση του χώρου,
συγκεντρώνοντας
γνώση από πολλές
ευρωπαϊκές χώρες.
Έχει ακολουθήσει
σπουδές εφαρμοσμένης γραφιστικής και διακόσμησης στον Αθηναϊκό
Καλλιτεχνικό &
Τεχνολογικό Όμιλο,
ενώ οι σκέψεις και
οι προτάσεις του
εξυπηρετούν πάντα
τον ίδιο σκοπό:
καλαισθησία που
να εκφράζει τον
φαρμακοποιό και
εμπορική αποτελεσματικότητα.
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P.M. & Ε. Ποια τα εργαλεία που μπορεί η εταιρεία
σας να τους προσφέρει σε αυτό τον τομέα της
πιστότητας του πελάτη;
B.Π. Μέσα από την εμπορική πολιτική των εταιρειών, υπάρχουν εργαλεία τα οποία δίνουν τη δυνατότητα στον φαρμακοποιό να αναπτύξει μια διαφοροποιημένη εκπτωτική πολιτική ή να επιβραβεύσει
τους πελάτες του.
Στοχευμένη εκπτωτική πολιτική και δώρα προς τους
καταναλωτές είναι διαθέσιμα για τους φαρμακοποιούς από τις περισσότερες εταιρείες, αρκεί αυτοί να
έχουν ένα συγκεκριμένο πλάνο δράσης, ώστε να
μπορούν να τα εκμεταλλευτούν σωστά.
Δε μένουμε όμως μόνο σε αυτό. Βλέποντας τις
εξελίξεις της αγοράς και θέλοντας να βοηθήσουμε
τους συνεργάτες μας φαρμακοποιούς, αναπτύσσουμε ένα λογισμικό διαχείρισης παραφαρμάκων
με δυνατότητες χρήσης κάρτας πιστότητας, που θα
λειτουργεί και ως ηλεκτρονικός συμβουλευτικός
οδηγός για τον πελάτη. Στην ουσία μιλάμε για ένα
εργαλείο που θα μπορεί να καλύψει τις ανάγκες
ενός σύγχρονου καταστήματος λιανικής, προσαρμοσμένο όμως στα δεδομένα και τις ιδιαιτερότητες
του φαρμακείου.
Στόχος μας είναι όχι μόνο να προσφέρουμε αυτή
την ηλεκτρονική εφαρμογή στα φαρμακεία, αλλά
να βοηθήσουμε συμβουλευτικά στη δημιουργία της
εμπορικής διαχείρισης της κάρτας προνομιών και
να συμμετέχουμε με τακτικές προτάσεις κατά τη
λειτουργία της.
Όπως σας ανέφερα και στην αρχή, η Pierre Fabre
θέλει να υποστηρίζει ενεργά τους συνεργάτες της
φαρμακοποιούς και αυτή η σύγχρονη υπηρεσία κινείται προς αυτή την κατεύθυνση. n
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Από το όνειρο, στο στόχο
και στην πραγματοποίηση

Στη Νέα Ερυθραία, σε μια οικιστική γειτονιά στα βόρεια προάστια των Αθηνών,
το Φαρμακείο της κυρίας Ντίνας Δουβή δουλεύει με μια πνοή, με μια κοινή
επικοινωνία απ’ όλη την ομάδα, με στόχους να πραγματώνουν καθημερινά την
επαφή με τον άνθρωπο.
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“Με λένε Ντίνα Δουβή. Είμαι φαρμακοποιός. Είμαι μητέρα.
Είμαι και σύζυγος (με αυτήν ακριβώς τη σειρά). Αποφοίτησα
από το Πανεπιστήμιο Αθηνών το 1994, χωρίς καν να ξέρω
καλά ελληνικά. Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Κολομβία,
άρα μισή Ελληνίδα (από τον πατέρα μου), μισή Κολομβιανή
(από τη μητέρα μου, που κι αυτή όμως με τη σειρά της είναι
μισή Ιταλίδα, από τους γονείς της). Σκέτο μπλέξιμο δηλαδή.
Ή μια χαρά, αν το δει κανείς διαφορετικά.
Στην Ελλάδα ήρθα 17 χρονών για να σπουδάσω, όχι για να
μείνω. Μου προέκυψαν όμως οι δύο αγάπες της ζωής μου.
Την μία τη σπούδασα, την άλλη την παντρεύτηκα!
Εδώ και 17 χρόνια διευθύνω το δικό μου φαρμακείο στο
Καστρί, όπως παινεύονται οι τοπικοί κτηματομεσίτες. Στο
Μορτερό… στα Κατσαφαρέικα, όπως λέει η γειτονιά, που
ξέρει καλύτερα.
Η δουλειά μου μ’ αρέσει. Κι εγώ της αρέσω, λένε.
Όνειρό μου να συνεχίσω να είμαι φαρμακοποιός, μητέρα
και σύζυγος (ενδεχομένως με λίγο διαφορετική σειρά... μπα
ψέματα λέω)”.
Το φαρμακείο εγκαταστάθηκε και εξελίχθηκε επιχειρηματικά σε μια περιοχή που εξελισσόταν διαρκώς. Κυριολεκτικά,
το φαρμακείο ενηλικιώθηκε μαζί με τη γειτονιά του. Η μορφή και ο χαρακτήρας του Μορτερού, της Νέας Ερυθραίας
δηλαδή, στα μέσα της δεκαετίας του ’90 σε τίποτα δεν έμοιαζε με την μετέπειτα ανάπτυξή του.
Σήμερα η γειτονιά θεωρείται μια ανεπτυγμένη οικιστική
περιοχή στα βόρεια προάστια. Το φαρμακείο είναι εγκατεστημένο στην καρδιά μιας αρκετά ομοιογενούς, εμπορικά
αυτόνομης, άκρως ανταγωνιστικής και συγκεντρωμένης περιοχής, στην οδό Εθνικής Αντιστάσεως 58, η οποία - πολύ
πριν τη διοικητική ενοποίηση του Καλλικράτη - λειτουργούσε ως ενιαίος χώρος εξυπηρέτησης των κατοίκων της. Δεν
υπάρχουν γύρω γιατροί, ούτε αλλά κέντρα συνταγογράφησης. Δεν υπάρχουν καταστήματα και Super Markets. Μόνο
οι κάτοικοι που είναι πιστοί πελάτες του φαρμακείου της
κυρίας Δουβή!

Η σύνθεση της πελατείας
“Αν η βασική διαφορά ενός «συνοικιακού» από ένα «κεντρικό» φαρμακείο είναι η βαρύτητα του μόνιμου από τον
τυχαίο, περαστικό πελάτη στη σύνθεση της πελατείας, τότε
ξεκάθαρα θα έλεγα
πως το φαρμακείο
μου ανήκει στην
πρώτη κατηγορία.
Από την πρώτη μέρα
που άνοιξε μέχρι
σήμερα, ήταν και παραμένει το «φαρμακείο της γειτονιάς».
Πρέπει να ομολογήσω πως μου αρέσει
πολύ αυτός ο τύπος
φαρμακείου, γιατί

εξασφαλίζει μια ζωντανή, προσωπική σχέση με τους
ανθρώπους που έρχονται κοντά μας, μια σχέση καθημερινής εμπιστοσύνης. Αν μπορώ να εντοπίσω κάποια διαφορά στη σύνθεση της δικής μου πελατείας
σε σχέση με άλλα συνοικιακά φαρμακεία, θα έλεγα
ότι βρίσκεται περισσότερο σε ότι συνήθως ονομάζεται μορφωτικό και κοινωνικό επίπεδο των ανθρώπων. Στη γειτονιά που δουλεύω έχουμε, κατά βάση,
νέους στην ηλικία ανθρώπους, μορφωμένους, ίσως
και λίγο περισσότερο εύπορους σε σχέση με το μέσο
όρο (αν και με την τρέχουσα επώδυνη οικονομική
κρίση, τα όρια της ευμάρειας μεταξύ των κοινωνικών
ομάδων και κατηγοριών έχουν αρχίσει να γίνονται
αρκετά δυσδιάκριτα). Ποια είναι η επίπτωση αυτών
των χαρακτηριστικών της πελατείας μας στη δουλειά
μας; Θα έλεγα μία και μόνη: είναι άνθρωποι περισσότερο «ψαγμένοι» και απαιτητικοί, έχουν δική τους
γνώμη (συχνά πολύ έγκυρη) και δεν αρκούνται στην
επαγγελματική αυθεντία. Θέλει μεγάλη προσπάθεια
να τους κατακτήσεις και δίνεις καθημερινά εξετάσεις.
Από τη στιγμή όμως που θα κατακτήσεις την εμπιστοσύνη τους, θα σε περιβάλλουν με την αγάπη τους και
θα σε ανταμείψουν μ’ αυτήν”.

Ένας χώρος μικρός, αλλά που τα έχει όλα
Η χωροταξική οργάνωση του φαρμακείου είναι η
εξής:
• Χώρος φαρμακοπωλείου με τέσσερις διακριτές θέσεις εξυπηρέτησης και ισάριθμα ταμεία, χωρίς ενιαίο
πάγκο.
• Γαληνικό και ομοιοπαθητικό εργαστήριο, με δύο
θέσεις εργασίας.
• Αυτόνομος χώρος παραλαβής και αποθήκευσης,
με μία θέση εργασίας.
• Χώρος λογιστηρίου και διοικητικής υποστήριξης,
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με μία θέση εργασίας.
• Γραφείο Φαρμακοποιού.
Στο χώρο πώλησης που δεν είναι μεγαλύτερος από 50 τμ, υπάρχει μια μεγάλη
ποικιλία δερμοκαλλυντικών προϊόντων,
συμπληρωμάτων διατροφής και άλλων
παραφαρμακευτικών προϊόντων, καθώς
και μια μικρή καμπίνα αισθητικής περιποίησης.
Οι προτεραιότητες της φαρμακοποιού,
σε σχέση με την οργάνωση και λειτουργία του χώρου του φαρμακείου, θα μπορούσαν να καταγραφούν περίπου με την
εξής σειρά:
• Έμφαση στη διαμόρφωση, ανανέωση
και συνεχή διατήρηση ελκυστικού και
ζωντανού χώρου εξυπηρέτησης και έκθεσης προϊόντων.
• Ορθολογική χωροταξική κατανομή προϊόντων, ανάλογα με τα μερίδιά τους στις πωλήσεις μας, με ειδική μέριμνα στην προβολή και στο merchandising, με
στόχο την ενθάρρυνση της αυθόρμητης πώλησης και τη
δημιουργία ενός εσωτερικού περιμετρικού «μονοπατιού» κίνησης του πελάτη εντός του καταστήματος.
• Εξατομικευμένη διευθέτηση του χώρου άμεσης εξυπηρέτησης πελατών (κατάργηση του ενιαίου «πάγκου»),
που εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα στη συναλλαγή.
• Καμπίνα Ομορφιάς.
• Σωστά και επαρκώς εξοπλισμένο εργαστήριο (πλήρως διακριτό από το χώρο του φαρμακοπωλείου, αλλά
προσβάσιμο στον πελάτη).
• Περιοδική (συνήθως ανά εποχή του χρόνου) θεματική προβολή και ανάλογη διευθέτηση προϊόντων.
• Χρώματα – Φωτισμός – Μουσική.
• Διαμόρφωση ελκυστικού εξωτερικού χώρου φαρμακείου, με περιμετρικό κήπο.

προσαρμοστούμε ξανά και να εκπαιδεύσουμε τόσο τους
εαυτούς μας όσο και τους πελάτες μας σε ένα διαφορετικό περιβάλλον εξυπηρέτησης, το οποίο αν και παραμένει
το ίδιο σε επίπεδο γενικών αρχών, διαφοροποιείται και
προσαρμόζεται, προκειμένου να λειτουργεί αποτελεσματικότερα, ορθολογικότερα και τελικά, πιο ανθρώπινα για
όλους. Μαζί με τους συνεργάτες μου καταβάλλαμε σημαντική προσπάθεια μέχρι να καταφέρουμε να λειτουργούμε σαν πραγματική και ομοιογενής ομάδα. Χρειάστηκαν
πολλές και χρονοβόρες εσωτερικές συναντήσεις εργασίας ολόκληρης της ομάδας μας, άλλες μέσα στο χώρο
του φαρμακείου και άλλες εκτός. Άλλες μόνο με τη δική
μας συμμετοχή και άλλες με την εξωτερική υποστήριξη
εξειδικευμένων συμβούλων, μέχρις ότου κατανοήσουμε
τους ιδιαίτερους ρόλους και τις αρμοδιότητες του καθενός από εμάς στον κοινό χώρο εργασίας μας, μέχρις
ότου συμφωνήσουμε όλοι σε
συγκεκριμένες εσωτερικές
διαδικασίες, μέχρις ότου
μάθουμε να εφαρμόζουμε
κάποια τυποποιημένα εργαλεία υποστήριξης. Όλοι μας
εκπαιδευόμαστε συνεχώς,
τόσο στο ειδικό αντικείμενο
της δουλειάς του καθενός
μας, όσο και σε περισσότερο οριζόντια αντικείμενα,
αξιοποιώντας τις ευκαιρίες
που παρέχονται. Δεν είναι
και λίγες αυτές οι ευκαιρίες,
αν το καλοσκεφτεί κανένας.
Θέληση χρειάζεται και συνειδητοποίηση της ανάγκης και του οφέλους. Το
φαρμακείο μας επενδύει στους ανθρώπους του και στη διαρκή εκπαίδευσή
τους, κι αυτό το κάνουμε γιατί πρώτον μας αρέσει πολύ και δεύτερον γιατί
έτσι πρέπει. Θa ‘λεγα με περηφάνια ότι όλη η επιτυχία του φαρμακείου αποδίδεται όχι γιατί είμαι εγώ, αλλά γιατί είμαστε εμείς!”

Η οργάνωση της εργασίας

Μια προσεγμένη εμπορική στρατηγική

Εκτός από την φαρμακοποιό, το φαρμακείο απασχολεί
-με πλήρη απασχόληση- τα παρακάτω στελέχη:
- Έναν Επικεφαλής Βοηθό Φαρμακοποιού, τον Κωνσταντίνο
- Δύο Βοηθούς Φαρμακοποιού, τη Μαρίνα και τη Μαλβίνα
- Μία Πτυχιούχο Αισθητικό, τη Φιλιώ, Υπεύθυνη Δερμοκαλλυντικού και Προϊόντων Αισθητικής Φροντίδας
και Περιποίησης
- Μία Παρασκευάστρια Εργαστηρίου, την Ιωάννα
- Μία Πτυχιούχο Λογίστρια – Στέλεχος Εσωτερικού Λογιστηρίου, την Τζίνα.
“Τα δύο - τρία τελευταία χρόνια υπήρξαν σημαντικές
αλλαγές στη σύνθεση και την οργάνωση της ομάδας
του φαρμακείου”, μας λέει η φαρμακοποιός. “Χρειάστηκε αρκετά μεγάλη μεταβατική περίοδος μέχρι να

“Η παρούσα οικονομική συγκυρία, στην οποία κυριαρχούν οι περιοριστικές
δημοσιονομικές πολιτικές, έχει άμεση και ιδιαίτερα δυσμενή επίδραση σε
όλες τις επιχειρήσεις. Ακόμα και ο πάλαι ποτέ ανθεκτικός τομέας του φαρμάκου, επηρεάζεται αρνητικά και μάλιστα με καταιγιστικό τρόπο. Στο επίπεδο
του φαρμακείου εκδηλώνεται ένας πολύ αρνητικός συνδυασμός επιπτώσεων που προέρχεται τόσο από το γενικό οικονομικό περιβάλλον, όσο και από
τις ειδικές περιοριστικές πολιτικές στον τομέα του φαρμάκου. Τρεις είναι οι
άμεσες και πολύ απτές επιπτώσεις: Μείωση Κύκλου Εργασιών, Μείωση του
Μικτού Περιθωρίου, και Επιδείνωση της Ταμιακής Ρευστότητας.
Στο φαρμακείο μας, η πτώση της συνταγογράφησης καταγράφεται στο 25%
από τον περασμένο Μάιο.
Με δεδομένες λοιπόν τις όχι και τόσο ευνοϊκές για εμάς τους φαρμακοποιούς πρόσφατες θεσμικές αλλαγές, σίγουρο είναι ότι θα απαιτηθούν από την
πλευρά των φαρμακείων μείζονες εξισορροπητικές στρατηγικές.
Σε γενικές γραμμές, οι στρατηγικές αυτές θεωρώ ότι θα πρέπει να συγκλίνουν:
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1. Στη βέλτιστη αξιοποίηση του ανθρώπινου δυναμικού, με συνεχή εκπαίδευση και κινητοποίηση.
2. Στην εντατική προώθηση κερδοφόρων κατηγοριών προϊόντων και δραστηριοτήτων με ταυτόχρονο περιορισμό κατηγοριών προϊόντων και κωδικών «αργής κυκλοφορίας».
3. Στη στοχευμένη προσπάθεια ανάπτυξης και προώθησης νέων
κερδοφόρων επιχειρηματικών δραστηριοτήτων, όπως για μένα
είναι η ανάπτυξη και η εξέλιξη του εργαστηρίου μας.
4. Στον επανασχεδιασμό της πολιτικής προμηθειών του φαρμακείου, επιλέγοντας στενή συνεργασία με τους στρατηγικούς
μας προμηθευτές και σε άμεση συνεννόηση με τους φορείς
χρηματοδότησης.
Όλα αυτά πρέπει να γίνουν πολύ προσεκτικά, καθώς απαιτούν
σοβαρό και μακροπρόθεσμο σχεδιασμό, καθώς και συνεχή, συστηματική παρακολούθηση και μέτρηση των αποτελεσμάτων σε
σχέση με την εξέλιξη των πραγματικών αναγκών. Κυρίως όμως
πρέπει να γίνουν με απόλυτα επαγγελματικό τρόπο, μακριά από
τις συνηθισμένες «βιασύνες» του δικού μας επαγγέλματος και
ασφαλώς χωρίς την επίδραση του «παραλυτικού πανικού» της
πρόσφατης συγκυρίας”.

Η ΣΥΜΠΝΟΙΑ ΤΗΣ ΟΜΑΔΑΣ
Συνηθίζεται να λέγεται και να επαναλαμβάνεται μέχρι που καταντά απλή κοινοτοπία, ότι το δυνατό σημείο μιας επιχείρησης,
πόσο μάλλον ενός φαρμακείου, είναι οι πελάτες του.
Οι πελάτες όμως αποτελούν τη στοιχειώδη προϋπόθεση (σχεδόν οντολογικού χαρακτήρα) για την ύπαρξη και τη διατήρηση
μιας επιχείρησης.
Χωρίς ίχνος ματαιοδοξίας, εγώ θα πω πως το δυνατό σημείο
του δικού μας φαρμακείου είμαστε εμείς, οι άνθρωποί του,
που πασχίζουμε καθημερινά με την εξυπηρέτηση των πελατών
μας, που είμαστε πάντα εκεί για να ικανοποιήσουμε τις ανάγκες τους, που σχεδιάζουμε τη ζωή μας και το μέλλον το δικό
μας και των παιδιών μας με βάση το επάγγελμα που ασκούμε
συνειδητά, που μαθαίνουμε από τα λάθη και τις ανεπάρκειές
μας, αλλά στο τέλος τα καταφέρνουμε, στεκόμαστε όρθιοι και
γινόμαστε σοφότεροι, καλύτεροι και χρησιμότεροι.
Εξάλλου είναι γεγονός ότι στο πρόσωπο των ανθρώπων που
συνεργάζεσαι, αντικατοπτρίζεις τον ίδιο σου τον εαυτό!”

Πάνω απ’ όλα ο πελάτης μας

Ατενίζοντας το μέλλον

“Το φαρμακείο λειτουργεί πελατοκεντρικά και αυτό απαιτεί
πολύ μεγάλη προσοχή στον τρόπο εξυπηρέτησης και συμπεριφοράς του προσωπικού προς τους πελάτες μας. Είμαστε σε
θέση να τους προσφέρουμε ένα αρκετά ικανοποιητικό εύρος
υπηρεσιών και προϊόντων. Εκείνο που μπορώ να υπογραμμίσω,
ομολογουμένως με μια δόση περηφάνιας, είναι πως οι υπηρεσίες αυτές παρέχονται εξατομικευμένα
και προσωποποιημένα, από τα στελέχη του φαρμακείου μας που έχουν την
κατάλληλη γνώση και εξειδίκευση και
αρκετές φορές, όποτε απαιτηθεί, από
εξωτερικούς συνεργάτες.
Ενδεικτικά, μπορώ να αναφέρω τις εξής
υπηρεσίες:
-Υποδοχή με χαμόγελο και εγκαρδιότητα
-Συμβουλή και Ενημέρωση σε κάθε
εκτέλεση συνταγής φαρμάκου
-Διάγνωση αναγκών ομορφιάς υγείας
και συμβουλή
-Συνήθεις υπηρεσίες φροντίδας υγείας
(μετρήσεις πιέσεως, παρακολούθηση
μετρήσεων, κ.λπ.)
-Πλήρης ανάπτυξη γαληνικού και ομοιοπαθητικού εργαστηρίου
-Ενημερωτικές εκδηλώσεις για τους πελάτες μας εντός
και εκτός χώρου φαρμακείου, με τη συνεργασία συχνά
των εταιρειών
-Επίδειξη ιατρικών συσκευών και παροχή υπηρεσιών
after sale, σε συνεργασία με τους προμηθευτές μας
-Προωθητικές ενέργειες με βάση ένα προσεκτικά μελετημένο ετήσιο και μηνιαίο πλάνο”

“Για τις εξελίξεις στο περιβάλλον του φαρμακείου δε
θα πω πολλά.
Άλλωστε το τελευταίο χρονικό διάστημα ειπώθηκαν
και γράφτηκαν (τόσο από σχετικούς, όσο κυρίως από
άσχετους με τον ευαίσθητο και περίπλοκο χώρο της
υγείας) τόσα πολλά, που μια επιπλέον ανάλυση δε θα
είχε να προσφέρει τίποτε ουσιαστικό ή καινούργιο.
Ήδη έχει σηκωθεί πολύ σκόνη, που θα πρέπει πρώτα
να κατακαθίσει, για να γίνουν ψύχραιμες εκτιμήσεις
και απολογισμοί.
Η δική μου πάντως διαίσθηση είναι, πως το ελληνικό
φαρμακείο, όπως τουλάχιστον το γνωρίζουμε, βιώνει
κάτι σαν «τέλος εποχής». Θα αλλάξουμε. Θα αλλάξουμε όχι γιατί θα μας το επιβάλλει κάποιος τρίτος,
αλλά γιατί το θέλουμε εμείς οι ίδιοι. Και θα αλλάξουμε στον τρόπο που δουλεύουμε, και στον τρόπο που
σκεφτόμαστε, και στον τρόπο που σχεδιάζουμε και
ενεργούμε επιχειρηματικά.
Νομίζω πως ο κλάδος είναι πλέον ώριμος για
την επερχόμενη αλλαγή.
Μέχρι πρόσφατα (και πολύ δικαιολογημένα)
αμυνόταν.
Η άμυνά του ήταν σθεναρή και αρκετά αποτελεσματική.
Η επίθεσή του στο μέλλον θα είναι, κατά τη δική
μου γνώμη, ακόμα πιο καθοριστική. Όχι, ή έστω
όχι μόνο για την υπεράσπιση κεκτημένων. Κυρίως για το σχεδιασμό του ελληνικού φαρμακείου του μέλλοντος.
Σε ότι με αφορά προσωπικά, η άμυνα δεν ήταν
ποτέ το αγαπημένο μου στυλ παιγνιδιού.
Στην επίθεση νομίζω ότι αποδίδω καλύτερα!” n
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H ΨΗΦΙΑΚΗ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
στο φαρμακείο

Από την ομάδα της ITEQ

Τα τελευταία χρόνια, πολλές καινοτομίες μπαίνουν όλο και πιο συχνά στο χώρο
του Φαρμακείου. Η ψηφιακή επικοινωνία αποτελεί πλέον ένα σημαντικό μέσο
ενημέρωσης και διοχέτευσης μηνυμάτων και έχει πολλά οφέλη.

Μ

ε τον όρο ψηφιακή επικοινωνία αναφερόμαστε σε
μια μορφή ηλεκτρονικής προβολής της πληροφορίας, διαφήμισης και άλλων μηνυμάτων.
Ψηφιακά σημεία προβολής, όπως LCD οθόνες ή
plasma, βρίσκονται σε πολλούς ιδιωτικούς και δημόσιους χώρους σήμερα.
Στο φαρμακείο τοποθετούνται κυρίως πίσω από τον πάγκο εξυπηρέτησης, στο ύψος του ματιού, αλλά και στον υπόλοιπο χώρο
πώλησης, πάνω σε γόνδολες προβολής ή και στη βιτρίνα. Φυσικά
δρουν σε συνέργεια με τα κλασικά υλικά επικοινωνίας, όπως οι
καρτολίνες, τα stands, τα έντυπα, οι πανκάρτες βιτρίνας… κ.λπ.
Βασικός στόχος των προβαλλόμενων μηνυμάτων στις οθόνες αυτές, είναι κυρίως η ενημέρωση του καταναλωτή σε θέματα υγείας,
αλλά και σε προϊόντα. Παράλληλα αποτελούν και ένα μοντέρνο
μέσο ποιοτικής επικοινωνίας μέσα στο φαρμακείο, που αναβαθμίζει την εικόνα του φαρμακείου, αλλά και ένα μέσο απασχόλησης των πελατών κατά τη διάρκεια της αναμονής τους στον πάγκο
εξυπηρέτησης.
Ταυτόχρονα παρέχεται η δυνατότητα στους Φαρμακοποιούς να
δημιουργήσουν ένα δικό τους «κανάλι επικοινωνίας», προβάλ-

λοντας δικές τους αποκλειστικά υπηρεσίες ή ιδιαίτερες προβολές
υγείας ή ομορφιάς μέσα στο χώρο τους, αξιοποιώντας αυτό το
μέσο και σε επίπεδο λειτουργικό αλλά και εμπορικό.
Από τη πλευρά του marketing αναμφισβήτητα αυξάνουν τις πωλήσεις από 15% έως 300%, σύμφωνα με μετρήσεις των ειδικών.
Η χρήση της ψηφιακής επικοινωνίας ξεκίνησε στην Αμερική, στις
αρχές του 21ου αιώνα και βασίστηκε στα αποτελέσματα μιας έρευνας που έγινε από το Point of Purchase Advertising Institute.
Χρησιμοποιώντας την ψηφιακή επικοινωνία για την παροχή πληροφόρησης στον Τομέα της Υγείας στους πελάτες του Φαρμακείου,
είναι μια αποδοτική αλλά και παράλληλα επιμορφωτική ενέργεια.
Η χρήση της στο Φαρμακείο συμβάλλει σημαντικά στην επίτευξη
στόχων του Φαρμακοποιού, τόσο ως επιχειρηματία αλλά και ως
επιστήμονα.
Χωρίς να επηρεάζει τον τρόπο λειτουργίας των Φαρμακείων,
αποτελεί ένα εφόδιο για τους επιστήμονες Υγείας, να επιτελέσουν το έργο τους πιο αποτελεσματικά και να έχουν παράλληλα οικονομικά οφέλη από την αύξηση των πωλήσεών τους με τη
δυνατότητα ανανέωσης των μηνυμάτων σε πραγματικό χρόνο και
την αξιοποίηση του Διαδικτύου. n
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Τα αντηλιακά,

μια αγορά δυναμική στο φαρμακείο
Κατά την έκθεση
στον ήλιο, η
σωστή αντηλιακή
φωτοπροστασία
παραμένει κίνηση
μεγάλης ανάγκης
για τους ειδικούς
δερματολόγους.
Το φαρμακείο
συνεργεί δυναμικά
σε αυτή την
προσπάθεια
και η αγορά
των αντηλιακών
θα πρέπει να
αντισταθεί στην
οικονομική κρίση
σαν μια πραγματική
αγορά προϊόντων
υγείας.
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Τ

ώρα την άνοιξη θα πρέπει ο φαρμακοποιός να
επιλέξει τα αντηλιακά του προϊόντα ανάμεσα στις
μάρκες που του προτείνονται και να αρχίσει να
ετοιμάζει έναν ειδικό χώρο έκθεσης και προβολής τους.
Δύο κύριες κατηγορίες προϊόντων κατηγοριοποιούνται
σε αυτή την αγορά: τα τοπικά καλλυντικά αντηλιακά που
αποτελούν και το μεγαλύτερο μερίδιο και τα συμπληρώματα διατροφής για την ενίσχυση της φωτοπροστασίας.
Στο σύνολό τους τα τοπικά καλλυντικά αντηλιακά για το
2010 έφθασαν σε πωλήσεις τα 21.755.000 εκ. ευρώ με
2.049.100 τμχ., παρουσιάζοντας μια πτώση 3,5% σε τεμάχια και 2,8% σε αξίες από το 2009, όταν τα αντίστοιχα
νούμερα ήταν 22.585.000 εκ. ευρώ, με 2.124.900 τμχ.
Όσο για τη μικρή αγορά των αντηλιακών συμπληρωμάτων διατροφής, αυτή είχε πολύ μεγαλύτερη πτώση και
ενώ το 2009 έκανε 7.800 τμχ. και τζίρο 125.000 ευρώ,
το 2010 έπεσε στα 6.800 τμχ. και σε τζίρο έφθασε μόνο
τα 105.000 ευρώ, δηλαδή πτώση -13% σε τμχ. και -16%
σε αξίες.
Kαλλυντικά αντηλιακά
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Λεπτόρευστες υφές, μεταξένιες, δροσερές διαφανείς... Οι μάρκες δεν έχουν λόγια για να περιγράψουν
τις καινοτόμες υφές τους. Τέλος πια οι κρέμες που
ασπρίζουν πάνω στο δέρμα, που είναι παχύρευστες
και λιπαρές και αφήνουν μια μάσκα “κλόουν” πάνω
στο πρόσωπο. Aκόμη και στο φαρμακείο, όπου η
προστασία αντι-UV παραμένει η ανάγκη Νο 1 του καταναλωτή, οι αισθητικά αποδεκτές γαληνικές μορφές
κερδίζουν έδαφος. Αυτή η τάση ξεκίνησε τα τελευταία
5-6 χρόνια και εντείνεται. Βέβαια, παράλληλα συνεχίζεται και η κούρσα των υψηλών δεικτών προστασίας.
Εκείνο που τονίζουν όμως οι ειδικοί είναι ο χρόνος
ανανέωσης. Έτσι, όποιος και να είναι ο δείκτης προστασίας, το αντηλιακό πρέπει να ανανεώνεται πάνω
στο δέρμα μετά από 1,5-2 ώρες έκθεσης στο ήλιο.
Στο φαρμακείο, το μεγαλύτερο μερίδιο το έχουν
οι μεγάλοι δείκτες προστασίας, ενώ τα προϊόντα
μετά τον ήλιο και αυτά που μαυρίζουν χωρίς ήλιο
(autobronzants) έχουν πολύ μικρό μερίδιο. Αναμφισβήτητα οι συνταγογραφούμενες μάρκες έχουν
τις μεγαλύτερες πωλήσεις, αλλά τα τελευταία χρόνια
αυξάνονται και οι πωλήσεις λόγω της υπάρχουσας
τάσης και των φυτικών ή φυσικών μαρκών.
Επίσης τελευταία αναπτύχθηκαν πάρα πολύ τα sprays,
διότι είναι πρακτικά στην εφαρμογή στο σώμα. Έτσι
όλες οι μάρκες υιοθέτησαν στην αντηλιακή τους σειρά, sprays με διάφορους δείκτες προστασίας, διότι
η πρόοδος στη γαληνική τεχνολογία κατέληξε πλέον
σε συστήματα ψεκασμού ακόμη και σε δείκτες SPF
50+.
Τέλος, αξιοσημείωτο είναι να αναφέρουμε ότι πλέον,
τα σύγχρονα αντηλιακά αρχίζουν να γίνονται παράλληλα και προϊόντα φροντίδας. Τα ιδιαίτερα αντηλιακά για τα δέρματα με ακμή, σμηγματορυθμιστικά και
αντιμικροβιακά, η ισχυρή ενυδάτωση, η δράση κατά
των κηλίδων και η δράση αντιγήρανσης, είναι μερικές από τις ιδιότητες που προβάλλουν οι σύγχρονες
αντηλιακές σειρές προϊόντων.
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Οι μάρκες και τα προϊόντα τους
Από την εταιρεία Pierre Fabre προτείνονται 5 μάρκες
Για το 2011, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Avène
προτείνουν δύο αντηλιακές σειρές με αποτελεσματικά και ασφαλή προϊόντα που καλύπτουν όλες τις
απαιτήσεις.
Η πορτοκαλί σειρά της Avène απευθύνεται στο ευαίσθητο δέρμα: βασίζεται στην καινοτόμο σύνθεση
SunSitive protection® που συνδυάζει ένα αποτελεσματικό και εξαιρετικά ανεκτό φωτοπροστατευτικό
σύμπλεγμα με το Προ-τοκοφερύλιο, ισχυρό αντιοξειδωτικό για την προστασία των κυττάρων και το
ιαματικό Νερό της Avène, καταπραϋντικό-αντι-ερεθιστικό. Τα πλεονεκτήματα των προϊόντων:
• Πολύ ευρεία προστασία UVB-UVA
• Ελάχιστα χημικά φίλτρα
• Μέγιστη φωτοσταθερότητα
• Προστασία κατά των ελευθέρων ριζών
• Χωρίς paraben
• Πολύ ανθεκτικά στο νερό
• Πολύ καλές καλλυντικές ιδιότητες
Η λευκή σειρά της Avène απευθύνεται στο μη ανεκτικό δέρμα και περιέχει 100% φυσικά φίλτρα, προτοκοφερύλιο και ιαματικό Νερό της Avène. Όλα
τα προϊόντα είναι πολύ ανθεκτικά στο νερό, χωρίς
paraben και χωρίς άρωμα. Επίσης, τα Δερματολογικά Εργαστήρια Avène προτείνουν ένα επανορθωτικό
γαλάκτωμα για μετά τον ήλιο, πρόσωπο και σώμα και
ένα προϊόν για μαύρισμα χωρίς ήλιο.
Η καινοτομία της μάρκας για το 2011 είναι το Réflexe
SOLAIRE - μια έξυπνη συσκευασία για να έχετε το
αντηλιακό σας πάντα μαζί!
Η Avène συνεχίζει να επενδύει στην ιατρική ενημέρωση με επιστημονικό υλικό, αλλά παράλληλα κάνει
προβολές με ειδικές εποχικές βιτρίνες, δώρα με
αντηλιακά προϊόντα, εκθετήρια, δείγματα και φυλλάδια για το σημείο πώλησης, ενώ ενισχύει και την
επικοινωνία της στα περιοδικά ομορφιάς.
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Τα Δερματολογικά Εργαστήρια DUCRAY με παράδοση στη δερματολογία και εξειδίκευση στην καινοτομία, δημιούργησαν το ολοκληρωμένο πρόγραμμα
MELASCREEN για την πρόληψη και αντιμετώπιση
των δυσχρωμιών.
Για αποτελεσματική προστασία: Χάρη στη βέλτιστη
αναλογία φίλτρων και τη δοσομετρική αντλία τους, τα
MELASCREEN SPF 50+ επιτρέπουν να μετράμε με
ακρίβεια την ποσότητα που πρέπει να εφαρμόζεται,
ώστε να επιτυγχάνεται αποτελεσματική προστασία:
«μετρήστε» 4 με 6 δόσεις για το πρόσωπο και το λαιμό, 9 για το επάνω μέρος του σώματος και 1 δόση για
τη ράχη κάθε χεριού.
Διατίθενται σε τρεις μορφές: Crème για ξηρό δέρμα
στο πρόσωπο, Emulsion για μικτό-κανονικό δέρμα
στο πρόσωπο και Lait για το σώμα.
Για διόρθωση εντοπισμένων κηλίδων, το
MELASCREEN Depigmentant δρα ενάντια στις εντοπισμένες δυσχρωμίες. Η αποτελεσματικότητά του
οφείλεται στον πρωτότυπο συνδυασμό συμπυκνωμένου αζελαϊκού οξέος, δραστικό συστατικό με αναγνωρισμένη λευκαντική δράση και γλυκολικού οξέος
που απομακρύνει τα νεκρά κύτταρα και ενισχύει την
απορρόφηση του αζελαϊκού οξέος.
Για ομογενοποίηση του χρώματος, η MELASCREEN
Éclat SPF 15 είναι η ιδανική φροντίδα για επιδερμίδα με θαμπή όψη και ανομοιογενές χρώμα. Η αποτελεσματικότητά της οφείλεται σε δύο δραστικά συστατικά, των οποίων η λευκαντική δράση είναι καλά
επιβεβαιωμένη: η βιταμίνη CLP παρατεταμένης αποδέσμευσης, αναστέλλει τη σύνθεση μελανίνης και το
νιασιναμίδιο μπλοκάρει τη μεταφορά μελανίνης στα
κύτταρα της επιδερμίδας. Επιπλέον το αντηλιακό φίλτρο SPF 15 εξασφαλίζει καθημερινή μέτρια προστασία.
Διατίθεται σε δύο υφές: Crème riche για ξηρό δέρμα
και Crème légère για μικτό - κανονικό δέρμα.
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Η Αντηλιακή σειρά Galénic αντλεί μέσα
από φυτικά δραστικά συστατικά τη δύναμή
της. Το κύριο καινοτόμο δραστικό συστατικό
της είναι από το φυτό Uncaria tomentosa,
με ιδιότητες αντιοξειδωτικές και κατά της
γήρανσης του δέρματος, διότι προστατεύει το DNA των κυττάρων
από τις IR (υπεριώδεις)
ακτινοβολίες, προσφέροντας επιπλέον προστασία κολλαγόνου και
ελαστίνης και από τις
UVB που ευθύνονται κυρίως για τα
ερυθήματα και τα ηλιακά εγκαύματα.
Για φωτοπροστασία συνδυάζονται
οργανικό και χημικό φίλτρο Tinosorb
M+S που προσφέρουν προστασία
ευρέος φάσματος UVA και UVB. Τα
προϊόντα της σειράς έχουν ιδιαίτερα
μελετημένες γαληνικές συνθέσεις,
αισθητικά αποδεκτές, έχουν άριστη
ανεκτικότητα από το δέρμα και είναι
εξαιρετικά φωτοσταθερά.
Πρόκειται για μία ολοκληρωμένη σειρά αντηλιακής
προστασίας που δίνει λύσεις σε κάθε περίπτωση. Για
το πρόσωπο: κρέμες, compact teinte, gloss για τα
χείλη. Για το σώμα: γαλακτώματα, sprays, ένα ξηρό
λάδι, καθώς και ένα autobronzant. Η σειρά συμπληρώνεται με προϊόντα για μετά τον ήλιο.
Η Αντηλιακή σειρά της Klorane, Polysianes, για
ομοιόμορφο μαύρισμα. έχει σαν κύριο φυτικό δραστικό συστατικό το Monoi, για ενυδάτωση, τροφή και
λάμψη και ξεχωρίζει για το μοναδικό της άρωμα που
ξυπνάει όλες τις αισθήσεις.
Συνδυάζει τα φίλτρα Tinosorb S & Tinosorb M για φωτοσταθερή προστασία και τη βιταμίνη Ε για την αντιοξειδωτική της δράση. Η σειρά Polysianes περιλαμβάνει ένα πολύ ιδιαίτερο και ξεχωριστό
προϊόν, το Monoi Morinda, με λάδι
Monoi για τροφή και ενυδάτωση,
φοινικέλαιο και αντιγηραντικό σύμπλεγμα με βιταμίνη Ε για αντιοξειδωτική δράση. Χρησιμοποιείται
στο σώμα αλλά και στα μαλλιά σαν
μάσκα επανόρθωσης για 10 λεπτά
πριν το λούσιμο. Κατάλληλο επίσης
για έντονο, βαθύ μαύρισμα, καθώς
χρησιμοποιείται σε ήδη μαυρισμένα ή σκουρόχρωμα δέρματα ως
βάση, σε συνδυασμό με ένα χαμηλό δείκτη, αφού το ίδιο δεν περιέχει αντηλιακό φίλτρο.
Η σειρά Polysianes είναι μία ολοPHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

κληρωμένη σειρά προστασίας και φροντίδας από τον
ήλιο, για το πρόσωπο, το σώμα, ξεχωριστή για τους
κωδικούς της και το υπέροχο άρωμά της.
Τέλος, για την αντηλιακή προστασία των μαλλιών, η
αντηλιακή σειρά της René Furterer είναι η μοναδική
σειρά που έχει τον K.P.F. (keratin protector factor),
δηλαδή δείκτη προστασίας της κερατίνης. Ο δείκτης
αυτός αξιολογεί το ποσοστό της κερατίνης της τρίχας που προστατεύεται, συγκριτικά με την ποσότητα
της κερατίνης που καταστρέφεται χωρίς προστασία.
Δηλαδή όταν βλέπουμε σε ένα προϊόν KPF 90, αυτό
σημαίνει ότι προστατεύει την κερατίνη κατά 90%.
Η René Furterer δημιούργησε μια μοναδική σειρά
προστασίας για τα μαλλιά, όπως:
• Huile d’été protectrice très haute protection KPF
90
• Fluide d’été protecteur très haute protection KPF
90
• Gelée fondante protectrice très haute protection
KPF 80
• Mousse anti-dessechement KPF 70, για ευκολία
στο ξέμπλεγμα και απαλότητα.
Παράλληλα, η αντηλιακή σειρά της René Furterer περιλαμβάνει ένα Shampooing réparateur με βούτυρο
φοίνικα, ένα Gel douche rafraichissant για μαλλιά και
σώμα, με αιθέρια έλαια ευκαλύπτου και μέντας, ένα
Gel douche hydratant, για μαλλιά και σώμα και για
επανόρθωση μια Masque réparateur και ένα Brume
Hydratante.
Από την εταιρεία Cosmetique Active του Group
L’OREAL προτείνονται 2 μάρκες.
Τα αντηλιακά Anthelios της La Roche-Posay, χάρη
στην αποκλειστική καινοτομία, το σύστημα φίλτρων
νέας γενιάς MEXOPLEX®, προσφέρουν την υψηλότερη αντηλιακή προστασία από τις UVA (έως
PPD 42) και UVB (έως SPF 50+), με τη χαμηλότερη συγκέντρωση χημικών φίλτρων.
Η σύνθεσή τους είναι ανθεκτική στο νερό,
χωρίς Paraben, και η συγκέντρωση σε δραδρα
στικά συστατικά είναι χαμηλή, προκειμένου
να εξασφαλιστεί η ανοχή ακόμα και από
τις πιο ευαίσθητες ή αλλεργικές στον ήλιο
επιδερμίδες.
Η σειρά αντηλιακών Anthelios της La RochePosay έχει προτάσεις:
• Για το πρόσωπο, με υφή κρέμας για τις ξηρές
και με λεπτόρρευστη υφή για τις λιπαρές επιεπι
δερμίδες.
• Για το σώμα, σε γαλάκτωμα και σε spray.
• Για τα παιδιά, με ειδική σύνθεση για τις
ανάγκες της ευαίσθητης παιδικής επιδερεπιδερ
μίδας.
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Για 5η συνεχή χρονιά η La Roche-Posay
στηρίζει την “Ελληνική Εβδομάδα κατά
του Καρκίνου του Δέρματος”.
Με πρωτοβουλία της Ελληνικής Δερματολογικής και Αφροδισιολογικής Εταιρείας (ΕΔΑΕ) και την υποστήριξη της
La Roche-Posay, θα πραγματοποιηθούν και φέτος από τις 9 έως τις 13
Μαΐου ΔΩΡΕΑΝ εξετάσεις από δερματολόγους για πιθανό μελάνωμα.
Από το 1931, η αποστολή των Εργαστηρίων Vichy είναι η ολοένα και καλύτερη κατανόηση
του θέματος της αντηλιακής προστασίας και η προσφορά των πιο αποτελεσματικών προϊόντων, κατάλληλων για οποιαδήποτε επιδερμίδα, ακόμη και για την
πιο ευαίσθητη.
Tο CAPITAL SOLEIL της Vichy αποτελεί μια σειρά
αντηλιακών προϊόντων για το πρόσωπο, το σώμα και
το παιδί, που προσφέρουν:
• Μοναδική αντηλιακή προστασία που δρα στο βάθος
της επιδερμίδας, με στόχο την προστασία του κεφαλαίου της υγείας μας: τα βλαστοκύτταρα.
• Συνθέσεις δοκιμασμένες σε ευαίσθητες επιδερμίδες. Συνθέσεις υποαλλεργικές, χωρίς paraben, με
ιαματικό νερό της Vichy.
• Υφές σχεδιασμένες για πολύ ευχάριστη χρήση. Κατάλληλες για όλους τους τύπους επιδερμίδας.
Για το 2011, μεγάλη καινοτομία των εργαστηρίων
Vichy αποτελεί το πρώτο λάδι υψηλής προστασίας,
ακόμη και για ευαίσθητες επιδερμίδες.
Το αντηλιακό λάδι SPF 40 (και SPF 20), χάρη
στην αποτελεσματικότητα των φίλτρων
Mexoryl®SX-XL, προστατεύει την επιδερμίδα από τις συνέπειες των UVB
και UVA στα βλαστοκύτταρα της
επιδερμίδας, τα μόνα που είναι
ικανά να δημιουργούν νέα κύτταρα. Το καινούριο αυτό προϊόν, παράλληλα χαρίζει στην
επιδερμίδα ομοιόμορφο
και φωτεινό μαύρισμα.
Οι ενέργειες επικοινωνίας της σειράς στο
σημείο πώλησης είναι τα εντυπωσιακά
stand εδάφους και
πάγκου και οι ειδικά
διαμορφωμένες βιτρίνες. Ο πρεσβευτής της καμπάνιας
του 2011 θα είναι
το νέο αντηλιακό
λάδι.
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H εταιρεία Johnson & Johnson διαθέτει την
αντηλιακή σειρά RoC SOLEIL PROTECTION+
με νέα τεχνολογία που περιλαμβάνει πατενταρισμένο συνδυασμό φίλτρων τελευταίας τεχνολογίας ενάντια στη UVA &
UVB ακτινοβολία και προσφέρει ασφάλεια και αποτελεσματικότητα μέσω διπλής δράσης: Προστασία ενάντια στην
πρόωρη γήρανση της επιδερμίδας και
στα ηλιακά εγκαύματα. Με νέες υφές,
λεπτόρρευστες και ευχάριστα αποδεκτές, η σειρά περιλαμβάνει για το
πρόσωπο: τρεις κρέμες αντηλιακής
προστασίας με SPF 50+ (για ξηρές,
κανονικές και ώριμες επιδερμίδες)
και μια κρέμα με SPF 30 για νεανικές
λιπαρές επιδερμίδες. Για το σώμα προτείνει ένα διάφανο spray με SPF 50, ένα γαλάκτωμα spray με
SPF 50+, ένα παιδικό γαλάκτωμα σε spray με SPF
50+ και ένα γαλάκτωμα μετά τον ήλιο.
Από την ίδια εταιρεία και η σειρά αντηλιακών
Aveeno Continuous Protection, ειδικά για
την πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα. Η σειρά συνδυάζει τη συνέργεια αποτελεσματικών αντηλιακών
φίλτρων, με φυσικά ενεργά συστατικά που εξασφαλίζουν εντατική ενυδάτωση, ισχυρή αντιοξειδωτική
και καταπραϋντική δράση.
Περιλαμβάνει προϊόντα για
παιδιά (ένα spray και ένα γαλάκτωμα με SPF 50+ και ένα
γαλάκτωμα με SPF 30), αλλά
και για ενήλικες (γαλάκτωμα
με SPF 50+, γαλάκτωμα με
SPF
30 και spray με SPF 20).
Η Frezyderm ήταν η πρώτη εταιρία η οποία ακολουθώντας την οδηγία της Ε.Ε. το 2007 για την αποτελεσματικότητα και την ασφαλή χρήση των αντηλιακών προϊόντων, δημιούργησε την αντηλιακή σειρά
Frezyderm Sun Screen. Κορμός της αντηλιακής
σειράς είναι το καινοτόμο P.I.P. System, ένα σύστημα τετραπλής ηλιοπροστασίας, το οποίο εξασφαλίζει
παρατεταμένη και σταθερή αντηλιακή προστασία,
προστασία από τη ΦωτοΑνοσοΚαταστολή, τη Φωτογήρανση, καθώς και από την περιβαλλοντική επιθετικότητα. Επίσης, επιτυγχάνει θωράκιση του DNA των
κυττάρων του δέρματος, καθώς και της λειτουργικότητάς του.
Διαθέτει 3 πρωτοποριακά αντηλιακά, όπως το Sun
Screen Mousse SPF 30, σε μορφή αφρού, το Sun
Screen Invisible Spray SPF 50+, καθώς και το Kid’s
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Sun Nip SPF 50+ που συνδυάζει
πολύ υψηλή αντηλιακή προστασία και προστασία από τις επιθέσεις εντόμων για τα παιδιά,
που έρχονται να συμπληρώσουν
τη σειρά Sun Screen και να δημιουργήσουν νέες τάσεις στην
αγορά.
Η Frezyderm Sun Screen περιλαμβάνει αντηλιακά προσώπου
και σώματος σε κάθε κατηγορία
προστασίας. Επίσης διαθέτει και
ειδικές κατηγορίες αντηλιακών
όπως το Anti-Seb Spray, για τις
ανάγκες του λιπαρού με τάση ακμής δέρματος, το
Sensitive Face & Body SPF 30, με μόνο φυσικά φίλτρα για την πολύ ευαίσθητη επιδερμίδα και της εγκύου, καθώς και βρεφικά/παιδικά αντηλιακά.
Οι προωθητικές της ενέργειες στηρίζονται τόσο στη
σύσταση των δερματολόγων μέσα από τη διαδικασία
της επιστημονικής ενημέρωσης, όσο και σε ενέργειες
marketing στο φαρμακείο (βιτρίνα, stand δαπέδου,
δείγματα), αλλά και ενέργειες απευθείας στους καταναλωτές μέσα από προγράμματα επικοινωνίας
(διαφήμιση σε γυναικεία περιοδικά και ραδιόφωνο,
δημοσιότητα, σχεδιασμός ειδικών events, κ.λπ.).
Για το 2011 προγραμματίζεται η παροχή δώρων προς
τον καταναλωτή: με κάθε παιδικό αντηλιακό, δώρο
ένα σετ από μία φουσκωτή πισίνα και μπρατσάκια,
και με κάθε αντηλιακό ενηλίκων, δώρο μια τσάντα
προθαλάσσης από βινύλιο. Επίσης θα υπάρχουν προ
ωθητικά πακέτα με συνδυασμούς προϊόντων με
προνομιακή έκπτωση.

νική κοινότητα από τα πιο προηγμένα. Το συστατικό
Helioguard 365 προστατεύει από τη φωτογήρανση
και την πρόωρη γήρανση, δράση που ενισχύεται από
τη Βιταμίνη E κατά των ελευθέρων ριζών. Τέλος, το
αντιερεθιστικό συστατικό TanActine σε συνδυασμό
με ενυδατικούς και καταπραϋντικούς παράγοντες,
ενισχύει τον αμυντικό μηχανισμό της επιδερμίδας.
Οι ενέργειες επικοινωνίας που προγραμματίζονται για
το 2011, είναι η ολοκληρωμένη ενημέρωση της φαρμακευτικής και της ιατρικής κοινότητας, σήμανση με
P.O.P. υλικά, όπως επιδαπέδια stands, δείκτες ραφιού, πανκάρτες, καλαίσθητες βιτρίνες, δειγματοδιανομή. Επίσης, για όλο το 2011, τα προϊόντα Helioderm
θα πωλούνται με έκπτωση -6€ στη λιανική τους τιμή,
η οποία επικοινωνείται εμφανώς, με sticker πάνω
στη συσκευασία των προϊόντων.

Για την αποτελεσματική πολυπροστασία της
ευαίσθητης επιδερμίδας από τον ήλιο, η
DERMACASTALIA LABORATOIRES DERMA
TOLOGIQUES κυκλοφορεί τη σειρά Helioderm που περιλαμβάνει προϊόντα:
• πολύ υψηλής προστασίας (7 κωδικοί),
• υψηλής προστασίας (2 κωδικοί),
ορυ• υψηλής προστασίας με φυσικά ορυ
κτά φίλτρα (2 κωδικοί),
• μεσαίας προστασίας (1 κωδικός) και
• φροντίδας μετά τον ήλιο (1 κωδικός).

Η σειρά Cera di Cupra SUN πληρεί τις νεότερες,
πιο σύγχρονες και αυστηρές προδιαγραφές της Ευρωπαϊκής Ένωσης που πρέπει να διέπουν τα αντηλιακά προϊόντα. Παρέχει αφενός τη μέγιστη δυνατή
αντηλιακή προστασία από τις επιβλαβείς ακτίνες του
ήλιου (UVA-UVB-IR) και αφετέρου δρα ως ένα άριστο καλλυντικό προϊόν που ενυδατώνει, προλαμβάνει
τη γήρανση, τις ρυτίδες και τις πανάδες. Εκτός από
ένα συνδυασμό ιδιαίτερα γνωστών και καταξιωμένων αντηλιακών φωτοσταθερών φίλτρων, η σειρά
περιλαμβάνει και μια πληθώρα συστατικών για άριστη καλλυντική δράση (Betaine, Εκχύλισμα μελιού,
Panthenol, Vitamin E acetate, φυσικό σύμπλεγμα
από πρωτόγαλα πλούσιο σε βιταμίνες και αμινοξέα,
φυσικό εκχύλισμα μαγιάς και ενυδατικό φυσικό πολυσακχαρίτη).
Η Cera di Cupra SUN είναι μια πλήρης αντηλιακή σειρά, περιλαμβάνοντας 4 αντηλιακές κρέμες προσώπου
(Spf 10- spf 20- spf 30- spf 50), 4 γαλακτώματα σώματος (spf 6- spf 15- spf 30- spf 50+ παιδικό) και

Με το φωτοσταθερό σύστημα φίλτρων
ΤINOSORB™ M® & S® που παρέχει πολύ
υψηλή προστασία από τη UVΒ και UVΑ
ηλιακή ακτινοβολία, χάρη στην τριπλή του
δράση - απορρόφηση, διάχυση και αντανάκλαση - τα προϊόντα Helioderm της
Castalia θεωρούνται από την επιστημοPHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

Από την εταιρεία Health Plus και η αντηλιακή σειρά προϊόντων Cera di Cupra SUN, η οποία αναπτύχθηκε από την Ιταλική εταιρεία Farmaceutici Dottor
Ciccarelli και παρουσιάστηκε στην ευρωπαϊκή αγορά
του φαρμακείου στις αρχές του 2009.

www.pitsilidis.gr
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τέλος ένα γαλάκτωμα After Sun.
Οι ιδιαίτερα προσιτές λιανικές τιμές της αντηλιακής
αυτής σειράς, δίνουν στον φαρμακοποιό ένα πολύ
σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα απέναντι σε
άλλα κανάλια διανομής (super market - καταστήματα
καλλυντικών, κ.ά.).
Οι ενέργειες επικοινωνίας στο φαρμακείο περιλαμβάνουν stand πάγκου και δαπέδου, δείγματα και
δώρα καταναλωτή (π.χ. ρακέτες θαλάσσης, μεμβράνη
αντηλιακής προστασίας αυτοκινήτου).
Επίσης θα γίνει έντονη διαφημιστική υποστήριξη για
την ενημέρωση του καταναλωτή σε περιοδικά ευρείας κυκλοφορίας και σε τηλεοπτικά σποτ.
Από την δερμοκαλλυντική σειρά FROΪΚΑ, τα αντηλιακά FROΪΚΑ SUNCARE είναι σχεδιασμένα ειδικά για ευαίσθητα και μη ανεκτικά
δέρματα. Αποτελούνται από κρέμες,
γαλακτώματα και spray με δείκτες
προστασίας spf 20, 30, 40, 50 και
50+. Κυκλοφορούν επίσης η λευκαντική αντηλιακή κρέμα SUNCARE
CREAM ANTISPOT SPF 50+, καθώς
και τα παιδικά αντηλιακά SUNCARE
DERMOPEDIATRICS SPF 50+ MILK
& SPRAY.
Τα αντηλιακά FROΪΚΑ έχουν την
πιο δυνατή UVA • UVB φωτοπροστασία (UVA=ULTRA, 5*), ενώ παράλληλα
προσφέρουν κυτταρική προστασία και ισχυρή ενυδάτωση με υαλουρονικό οξύ.
Η εταιρεία, εκτός από τη συντονισμένη ιατρική ενημέρωση, προβαίνει στα συνεργαζόμενα φαρμακεία
σε προσφορές με εκπτωτικά πακέτα για τους καταναλωτές.
Από την εταιρεία Κ.Α. Παπαέλληνας, η Synhcroline
για προστασία από την υπεριώδη ακτινοβολία προτείνει τα αντηλιακά SUNWARDS, εμπλουτισμένα με
καινοτομικά υβριδικά φίλτρα για φυσική ασπίδα προστασίας από τον ήλιο. Χάρη στην εξειδικευμένη δράση του αντιφλεγμονώδους
MSM, έχουν κυτταροπροστατευτικό
αποτέλεσμα και μπορούν να μετριάσουν την καταστρεπτική
επίδραση στο δέρμα του
ποσοστού της ακτινοβολίας που δε δεσμεύουν τα
αντηλιακά φίλτρα.
Φέτος η Synchroline
έρχεται να προσθέσει
στην γκάμα της 4 νέα
προϊόντα:
• Sunwards face cream
PHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

for oily skin SPF 30 για το λιπαρό δέρμα
• Sunwards face cream teintee SPF 30 με χρώμα
• Sunwards face fluid emulsion SPF 50+
• Sunwards baby spray SPF 50+ ειδικά μελετημένο
για την ευαίσθητη παιδική επιδερμίδα.
H Synchroline και τα Sunwards φέτος λαμβάνοντας
υπόψη τη γενικότερη ευαισθητοποίηση των καταναλωτών ως προς την τιμή, έχουν πολλές και δυνατές
προσφορές στα φαρμακεία.
• Οι κρέμες προσώπου SPF 30 & SPF 50+ κυκλοφορούν σε ειδική προσφορά καταναλωτή 1+1 ΔΩΡΟ.
• Οι νέες κρέμες προσώπου Sunwards, Face cream
for oily skin SPF 30, Face cream teintee SPF 30 &
Face fluid emulsion SPF 50+ κυκλοφορούν σε ειδική
τιμή γνωριμίας -5€.
• Με κάθε Sunwards baby spray SPF 50+, δώρο παιδικό καπελάκι Sunwards.
Επίσης για την καλύτερη προβολή των προϊόντων
έχει σχεδιαστεί πρακτικό stand εδάφους, αυτοκόλλητο βιτρίνας που επικοινωνεί τις ειδικές προσφορές
και φυσικά θα δοθεί σημαντικός αριθμός δειγμάτων.

Οι μάρκες που προβάλλουν ιδιαίτερα
το φυσικά τους συστατικά
Το 2010 σύμφωνα με την APIVITA, η αντηλιακή σειρά
APIVITA SUNCARE ήταν μία από τις δύο πιο αναπτυσσόμενες μάρκες σε αξία στην αγορά των αντηλιακών του φαρμακείου. Τα προϊόντα της σειράς έχουν
υψηλά ποσοστά φυσικότητας που αγγίζουν το 100%,
παρέχοντας ολοκληρωμένη φροντίδα και προστασία
από τον ήλιο σε 4 δράσεις:
- Αποτελεσματική προστασία από την UVA
και UVB ακτινοβολία με ένα μοναδικό συνδυασμό φυσικών και οργανικών φίλτρων.
- Προστασία από τις ελεύθερες ρίζες και
τη φωτογήρανση με συνθέσεις εμπλουτισμένες με δραστικά φυτικά εκχυλίσματα
πλούσια σε αντιοξειδωτικούς παράγοντες
και πρόπολη.
- Εντατική ενυδάτωση χάρη στους πλούσιους ενυδατικούς παράγοντες.
- Εξειδικευμένη δράση ανά ανάγκη και
τύπο επιδερμίδας.
Μοναδική
καινοτομία
της
APIVITA: η χρήση του εκχυλίσματος φραγκόσυκου, το οποίο
αποδεδειγμένα με μελέτες, δρα
και στα 4 επίπεδα, προσφέροντας προστασία από τις βλαβερές συνέπειες του ήλιου, ενυδάτωση που διαρκεί, αλλά και
προστασία από ερεθισμούς.
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Η σειρά APIVITA SUNCARE περιλαμβάνει 5 προϊόντα
περιποίησης προσώπου (antispot spf 50 & antispot
spf 50 με χρώμα, κρέμα spf 30 για λιπαρές επιδερμίδες & κρέμα spf 30 για ξηρές επιδερμίδες, κρέμα spf
50+ για φωτοευαίσθητες επιδερμίδες), 6 προϊόντα
για το σώμα, τα μαλλιά, το παιδί και 2 πιστοποιημένα
βιολογικά για τους πιο οικολογικά ευαισθητοποιημένους.
Για το 2011, η αντηλιακή σειρά της APIVITA ενδυναμώνει την παρουσία της στο φαρμακείο και για το
φετινό καλοκαίρι διαθέτει ελκυστικά προωθητικά πακέτα με κύριους άξονες:
• Ολιστική περιποίηση του προσώπου: για επιπλέον
ενυδάτωση με την αγορά κρέμας spf 30 ή spf 50+,
ΔΩΡΟ την ενυδατική κρέμα aqua vita 30 ml ανάλογα
με τον τύπο επιδερμίδας.
• Υψηλή φυσική φροντίδα της παιδικής επιδερμίδας:
με την αγορά του παιδικού αντηλιακού spf 30, ΔΩΡΟ
το σαμπουάν - αφρόλουτρο KIDS με βερίκοκο ή μανταρίνι 250 ml.
• Ολοκληρωμένη αντηλιακή προστασία του σώματος:
με την αγορά αντηλιακού για το σώμα spf 20, ΔΩΡΟ
το after sun 150ml.
Με τρεις βασικές οικογένειες - συστατικά, η Κορρές
Φυσικά Προϊόντα «κτίζει» τη νέα αντηλιακή σειρά:
βιολογικό Γιαούρτι για ευαίσθητες επιδερμίδες, βιολογικό βούτυρο Karité για παιδιά, βιολογική Καρυδιά

και Καρύδα για βαθύ μαύρισμα και θαλάσσια σπορ.
Η οικογένεια προσώπου - σώματος Γιαούρτι, ενσωματώνοντας υψηλούς δείκτες και τις ευεργετικές
ιδιότητες του βιολογικού βρώσιμου Γιαουρτιού, προσφέρει αποτελεσματική προστασία από την ακτινοβολία UVA και UVB για ευαίσθητες επιδερμίδες.
Στην παιδική σειρά με βούτυρο Karité, η Κορρές
παρουσιάζει ένα νέο αντηλιακό γαλάκτωμα SPF 30,
βιολογικά πιστοποιημένο κατά ECOCERT. Πρόκειται
για ένα προϊόν με 100% φυσική σύσταση, μόνο με φυσικά φίλτρα, χωρίς άρωμα και συντηρητικά, κατάλληλο για βρέφη άνω των 6 μηνών.
Αναγνωρίζοντας τη δύσκολη οικονομική συγκυρία,
η Κορρές Φυσικά Προϊόντα επιλέγει φέτος να προPHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

σφέρει μία σημαντική προϊοντική προσφορά στις νέες
σειρές Γιαούρτι και βούτυρο Karité. Συγκεκριμένα,
με την αγορά μίας αντηλιακής κρέμας SPF 50 ή ενός
αντηλιακού γαλακτώματος SPF 50, δίνεται δώρο μία
συσκευασία αντηλιακής κρέμας SPF 50. Αντίστοιχα,
με την αγορά ενός παιδικού αντηλιακού γαλακτώματος SPF 50, δίνεται δώρο η δεύτερη συσκευασία.
Παράλληλα, προγραμματίζονται ενέργειες προβολής
τόσο στο σημείο πώλησης με ενημερωτικά φυλλάδια
και βιτρίνες, αλλά και στα μέσα μαζικής ενημέρωσης.

Οι Premium μάρκες επιλεκτικής
διανομής
Από την εταιρεία Estee Lauder, η μάρκα
Darphin προτείνει τη σειρά VitalProtection,
σειρά προστασίας από τον ήλιο και τις περιβαλλοντικές επιθέσεις με τα παρακάτω προϊόντα:
• Vitalprotection Age defying protective lotion
SPF 50
• Vitalprotection Age defying protective lotion
SPF 15
• Vitalprotection Age defying soothing lotion
Οι φόρμουλες της σειράς VitalProtection δουλεύουν μέρα και νύχτα για να προστατεύσουν το
δέρμα από τις επιθέσεις των ρύπων, του ήλιου και
άλλων περιβαλλοντικών παραγόντων.
Το ιδιαίτερο χαρακτηριστικό της σειράς Vitalprotection
της Darphin είναι το διπλό πλεονέκτημα που προσφέρει στο δέρμα: αντηλιακή και αντιγηραντική προστασία, καθώς συνδυάζει μοναδικά τα αντιοξειδωτικά
- αντηλιακά φίλτρα για να προστατέψει το δέρμα από
τις ακτίνες UV και τις εξωτερικές επιθέσεις που προκαλούν πρόωρη γήρανση.
Από τον όμιλο Ales Groupe,
τα αντηλιακά της LIERAC
Μοναδικά προστατευτικά συμπυκνώματα
που μαυρίζουν και επανορθώνουν την
επιδερμίδα.
Τεχνική αποτελεσματική και πρωτότυπη
φόρμουλα - αποκλειστικότητα LIERAC
• Ενισχυμένη προστασία χάρη σε ένα
σύστημα φίλτρων φωτοσταθερότητας
νέας γενιάς με αντί - UVA/UVB, με το
Glycofilm®, ένα φυσικό σάκχαρο που
αυξάνει το προστατευτικό αποτέλεσμα.
• Παρουσία του Tinosorb M, φίλτρου αναφοράς, που ενισχύει τα αποτελέσματα.
• Πιο έντονο και γρήγορο μαύρισμα, χάρη
σε ένα κοκτέιλ μπαχαρικών (σαφράν Ωκεανίας, βανίλια, κανέλλα) και στο λάδι του
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φοίνικα, με ιδιότητες ενίσχυσης του μαυρίσματος.
• Επανόρθωση της πρόωρης γήρανσης της επιδερμίδας, με εκχύλισμα φραγκόσυκου Barbarie, που είναι
ικανό να ενισχύσει τους μηχανισμούς άμυνας και διόρθωσης των κυττάρων.
Παράλληλα η LIERAC προτείνει προϊόντα για μετά τον
ήλιο και προϊόντα μαυρίσματος χωρίς ήλιο.
Τέλος, για τις αντηλιακές ανάγκες των μαλλιών, τα
εργαστήρια PHYTO καινοτομούν: δημιούργησαν προϊόντα φροντίδας για τα μαλλιά, για υψηλή προστασία
κατά τη διάρκεια της έκθεσης στον ήλιο.
Οι ενέργειες που έχουν σχεδιαστεί για την προώθηση
των προϊόντων LIERAC & της PHYTO είναι: βιτρίνες
και διαφάνειες, υπέροχα καλοκαιρινά δώρα, διαφημιστικές καταχωρήσεις στον γυναικείο και αντρικό
τύπο και iInternet Campaigns.
Και φυσικά με την ενεργή παρουσία των αισθητικών
του ομίλου στο χώρο των φαρμακείων, με τη διοργάνωση promotions και περιποιήσεων.

Η αντηλιακή προστασία “per os”
Σημαντικές πληροφορίες για την αγορά αυτής της
υποκατηγορίας, μας δίνει το marketing της INNEOV
“Πολλές φορές η χρήση του αντηλιακού δεν είναι αρκετή: ανομοιόμορφη εφαρμογή, ανεπαρκής ποσότητα,
μη τακτική ανανέωση, κ.λπ. Η χρήση ειδικών φωτοπροστατευτικών συμπληρωμάτων διατροφής, σε συνδυασμό με το αντηλιακό, μπορεί να ελαχιστοποιήσει
τους κινδύνους από την έκθεση στην UV ακτινοβολία
και να προστατέψει από την πρόωρη γήρανση, ενώ
ταυτόχρονα παρέχει γρηγορότερο και ποιοτικότερο
μαύρισμα μεγαλύτερης διάρκειας.
Γι’ αυτή λοιπόν την κατηγορία που είναι καινοτομική
και την οποία δε γνωρίζει ο καταναλωτής, θα πρέπει
το φαρμακείο να υπενθυμίζει την ανάγκη για επιπλέον προστασία με ένα συμπλήρωμα διατροφής.
Για παράδειγμα, σε περιπτώσεις εξαιρετικά ανοιχτόχρωμης επιδερμίδας, όπου ο καταναλωτής δηλώνει
ότι υποφέρει από φωτοαλλεργίες ή φωτοδερματίτιδες, και φυσικά το φαρμακείο του προτείνει τον υψηλότερο δείκτη προστασίας τοπικού αντηλιακού, παράλληλα θα πρέπει να τον ενημερώνει για την ύπαρξη
προϊόντων per os, που μπορούν να ενισχύσουν την
άμυνα της επιδερμίδας του. Με αυτό τον τρόπο αποδεικνύει ότι είναι ο ειδικός στην αντηλιακή προστασία
με εξειδικευμένα προϊόντα, προτάσεις και συμβουλές.
Αλλά ακόμα κι αν ο καταναλωτής επιλέγει προϊόντα
αντηλιακής προστασίας με χαμηλό δείκτη, ίσως και
από άλλο κανάλι διανομής, είναι μια ευκαιρία για τον
φαρμακοποιό, μέσω των συμπληρωμάτων διατροφής
για τον ήλιο, να μιλήσει στον καταναλωτή για τους
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κινδύνους που κρύβονται από την έκθεση στον ήλιο,
αλλά το σημαντικότερο να του επικοινωνήσει προϊόντα μοναδικής αποτελεσματικότητας και εγγυημένης
ασφάλειας που μπορεί να βρει μόνο στο φαρμακείο
και που μόνο ο φαρμακοποιός και το προσωπικό του
μπορεί να προτείνει.
Με λίγα λόγια, το φαρμακείο έχει στα χέρια του μία
μοναδική ευκαιρία, ένα μοναδικό συγκριτικό πλεονέκτημα: τα συμπληρώματα διατροφής για την υγεία
και την ομορφιά της επιδερμίδας. Είναι η ώρα να το
εκμεταλλευτεί στο μέγιστο δυνατό!”

Ποια είναι λοιπόν τα αντηλιακά
συμπληρώματα διατροφής;
Η INNEOV, από τους ερευνητές της Nestle
και της L’Oreal, προετοιμάζει αποτελεσματικά όλες τις επιδερμίδες για
την έκθεση στον ήλιο, ανάλογα με το
βαθμό αντίδρασής τους στον ήλιο και
προτείνει 2 προϊόντα:
INNÉOV SUN SENSITIVITY: Συμπυκνωμένη διατροφική σύνθεση για
ανοιχτόχρωμες επιδερμίδες και ευαίσθητες στον ήλιο, αποτελεί προϊόν
προετοιμασίας για έκθεση στον ήλιο με
Skin-Probiotic™ που ενισχύει την ανοσολογική άμυνα του δέρματος.
To Skin-Probiotic™ έχει κατοχυρωθεί με 4 διπλώματα ευρεσιτεχνίας. Η προηγμένη έρευνα της Nestle
στο θέμα των προβιοτικών, έχει σαν αποτέλεσμα την
καλύτερη διατήρηση και ανθεκτικότητά τους και τη
μεγιστοποίηση της αντοχής τους.
Η αποτελεσματικότητά του έχει αξιολογηθεί με 6 κλινικές μελέτες.
INNÉOV INTENSIVE SUN ANTIOX: Συμπυκνωμένη
διατροφική σύνθεση για επιδερμίδες που μαυρίζουν
εύκολα. Περιέχει εκχύλισμα του φυτού Emblica,
αντιοξειδωτικό συστατικό που ρυθμίζει την παραγωγή μελανίνης.
Προσφέρει λαμπερό και πιο ομοιογενές μαύρισμα,
λιγότερες δυσχρωμίες και καφέ κηλίδες.
Από την εταιρεία Arriani, η σειρά συμπληρωμάτων
διατροφής Arkopharma προτείνει το ARKOCAPS
Καρότο για όμορφο δέρμα και προετοιμασία για
μαύρισμα. Το ενδιαφέρον του στη φυτοθεραπεία
οφείλεται στην παρουσία ενός πολύτιμου συστατικού, του β-καροτένιου, το οποίο μετασχηματίζεται
στον οργανισμό σε βιταμίνη Α (απ’ όπου το όνομά
της «προβιταμίνη Α»).
Το β-καροτένιο είναι μια βιταμίνη που ομορφαίνει
το δέρμα. Το προετοιμάζει για την έκθεση στον
ήλιο, διευκολύνει το μαύρισμα και προλαμβάνει
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τις αλλεργίες που προκαλούνται από τον ήλιο, ιδιαίτερα στα άτομα με ανοιχτόχρωμη επιδερμίδα, διευκολύνοντας την παραγωγή μελανίνης.
Αυτή η ουσία με την προστατευτική της δράση αυξάνει την αντοχή της επιδερμίδας ενάντια στις επιθέσεις
της υπεριώδους ακτινοβολίας.
Από την Γρ. Σαράντης
και η σειρά συμπληρωμάτων
διατροφής
Oenobiol προτείνει το
Oenobiol solaire με συστατικά με αποδεδειγμένη ευεργετική δράση
κατά την έκθεση του
οργανισμού στην ηλιακή
ακτινοβολία: λουτεΐνη,
λυκοπένιο, Βιταμίνη Ε,
σελήνιο και α-λινολεϊκό
οξύ (Ωμέγα-3 λιπαρά οξέα).
Ο συνδυασμός αυτός προσφέρει προστασία από τις
ελεύθερες ρίζες που δημιουργούνται κατά την έκθεση του δέρματος στον ήλιο, προστατεύει τα μάτια από
το μπλε φως και διατηρεί την καλή υγεία του οργανισμού. Η αποτελεσματικότητα του προϊόντος επιβεβαιώνεται από επιστημονική μελέτη.

Η ανάπτυξη της κατηγορίας στο
φαρμακείο
Με στόχο την εξέλιξη αυτής της τόσο δυναμικής κατηγορίας των αντηλιακών προϊόντων, οι μάρκες μας
δίνουν τη συμβουλή τους.
Από το marketing VICHY μας αναφέρουν “Η αγορά
των αντηλιακών είναι μια μεγάλη αγορά για το κανάλι
του φαρμακείου, που τα τελευταία 2 χρόνια σημειώνει μια μικρή πτώση. Ο λόγος δεν είναι η μετακίνηση
καταναλωτών σε άλλα κανάλια (π.χ. super market ή
επιλεκτική), αλλά η οικονομική κρίση που οδηγεί σε
μικρότερη κατανάλωση γενικά. Επειδή όμως οι κανόνες σωστής αντηλιακής συμπεριφοράς υπαγορεύουν
χρήση αντηλιακού καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου,
ιδιαίτερα για το πρόσωπο που παραμένει εκτεθειμένο, θα πρέπει στο φαρμακείο να υπενθυμίζουμε τη
σημαντικότητα της φωτοπροστασίας στους καταναλωτές και ιδιαίτερα στα άτομα με φωτοευαισθησίες
ή σε αυτά που λαμβάνουν φωτοτοξικά φάρμακα.
Επίσης η πρότασή μας θα πρέπει να αφορά όλη την
οικογένεια, με έμφαση στα παιδιά”.
Από το marketing της CASTALIA επισημαίνουν: “Η εικόνα των περισσότερων ελληνικών φαρμακείων έχει
αλλάξει άρδην τα τελευταία χρόνια. Ο φαρμακοποιός
- επιστήμονας, με τις ειδικές γνώσεις του, αποτελεί
για όλους μας έναν μοναδικό αξιόπιστο σύμβουλο σε

όλα τα θέματα υγείας και ομορφιάς που μας απασχολούν. Ειδικά
μάλιστα στο θέμα της αντηλιακής προστασίας έχει τον πρώτο λόγο.
Έτσι, η συνεχής εκπαίδευση συνεισφέρει στην ενημέρωση των καταναλωτών, αλλά και στην άνοδο των πωλήσεων.
Πέραν της γνώσης, σημαντικό ρόλο παίζει και η θέση που καταλαμβάνει η συγκεκριμένη κατηγορία προϊόντων μέσα στο φαρμακείο. Έτσι, όσο πιο καλά τοποθετημένα και σωστά δομημένα είναι,
τόσο πιο ελκυστικά γίνονται για τον καταναλωτή. Επίσης, η κοντινή
απόστασή τους από τον πάγκο επηρεάζει την πώληση.
Τέλος, ο φαρμακοποιός πρέπει να δείχνει ενδιαφέρον προς τον
καταναλωτή για να τον προσελκύσει, ώστε να αγοράσει τα αντηλιακά από το φαρμακείο και όχι από κάποιο άλλο δίκτυο διανομής.
Έτσι, κατά περιόδους, μπορεί να διοργανώνει events σε διάφορες
ομάδες κοινών, όπως: νέες μητέρες, παιδιά, έφηβοι, ηλικιωμένοι”.
Το marketing της APIVITA τονίζει: “Η συνολική κατηγορία των καλλυντικών και ειδικότερα η τάση ανάπτυξης των φυσικών καλλυντικών μπορεί να αποτελέσει τον κύριο παράγοντα ανάπτυξης της
επιχειρηματικότητας του φαρμακείου σήμερα. Τα αντηλιακά αποτελούν ήδη μία από τις μεγαλύτερες κατηγορίες στο φαρμακείο
με προοπτική ανόδου, ειδικά στις μέρες μας που ο καταναλωτής
αναθεωρεί τις αγοραστικές του συνήθειες και αναζητά εναλλακτικές προτάσεις υψηλής αποτελεσματικότητας στην κατάλληλη τιμή,
δηλαδή “value for money προϊόντα”. Το κανάλι του φαρμακείου
μπορεί να αποτελέσει 1η επιλογή λόγω της συμβουλευτικής και
επιστημονικής πρότασης του φαρμακοποιού που γνωρίζει τη δράση των προϊόντων και προτείνει εξειδικευμένα καλλυντικά προϊόντα σύμφωνα με τις αλλαγές που συντελούνται στο εξωτερικό
περιβάλλον του φαρμακείου”.
Τέλος, η κυρία Ναταλία Σταθοπούλου, Marketing Manager της
Darphin, μας πληροφορεί:
“Η αγορά των αντηλιακών προϊόντων είναι μια εποχική αγορά.
Η φθορά που δημιουργείται στο δέρμα από τον ήλιο και τις περιβαλλοντικές επιθέσεις είναι καθημερινή και χρόνια. Οι περισσότεροι από εμάς, συνήθως, θυμόμαστε την αντηλιακή μας προστασία κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, ενώ ζούμε σε μια χώρα η
οποία έχει ηλιοφάνεια 12 μήνες το χρόνο. Ακόμα και όταν ο ήλιος
δεν καίει, οι ακτίνες UV διαπερνάνε το δέρμα μας. Ο ρόλος του
φαρμακοποιού είναι λοιπόν καίριος. Η συμβουλευτική ιδιότητα
του φαρμακοποιού είναι, όπως πάντα, το «δυνατό χαρτί» του. Στη
σημερινή εποχή γίνεται μεγάλος λόγος για την ανάγκη προστασίας
από τον ήλιο. Δυστυχώς όμως, πολλοί λίγοι είναι οι καταναλωτές
που γνωρίζουν τον τρόπο με τον οποίο φθείρεται το δέρμα και το
πώς μπορούν να το προστατεύσουν. Το φαρμακείο και ο φαρμακοποιός, ως σύμβουλος υγείας, είναι ο κατάλληλος για να μιλήσει για
την αύξηση του οξειδωτικού στρες του δέρματος από τον ήλιο και
τη μόλυνση του περιβάλλοντος, καθώς και για την απελευθέρωση
ελεύθερων ριζών, οι οποίες προκαλούν ζημιά και διαταράσσουν
το κολλαγόνο του δέρματος, προκαλώντας έτσι ρυτίδες. Η επιστημονική ενημέρωση για τους κινδύνους του ήλιου, θα ενισχύσει την
κατηγορία αυτή, καθώς θα δημιουργήσει καταναλωτές με γνώσεις
που ενδιαφέρονται για την υγεία του δέρματός τους”. n
Πόπη Χαραμή
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ η συμβουλή σας

Με στόχο τη
συμμόρφωση
του ασθενή

Δεν αρκεί να επισημαίνουμε μόνο τις δοσολογίες στον ασθενή για να τον
κινητοποιήσουμε να πάρει σωστά τα φάρμακά του.
Μερικές συμβουλές απαραίτητες για το ρόλο σας στη σωστή συμμόρφωσή του
στη θεραπεία.

Υ

πολογίζεται ότι οι μισοί από τους χρόνιους ασθενείς δεν ακολουθούν πιστά
τη θεραπεία τους για μακρύ χρονικό διάστημα. Εξάλλου, όλες οι σχετικές
έρευνες σε όποιες χώρες και αν έγιναν το επιβεβαιώνουν. Η μη συμμόρφωση στη θεραπεία είναι μια φυσιολογική συμπεριφορά από μέρους του
ασθενή, ενώ η συμμόρφωση απαιτεί προσπάθεια, για τον απλό λόγο που οι άνθρωποι
δύσκολα δίνουν προτεραιότητα στο μέλλον. Έχουμε όλοι την τάση να προτιμάμε το
βραχυπρόθεσμο.
Πώς θέλουμε λοιπόν ένα άτομο που δε γνωρίζει το αύριο, να πάρει σωστά π.χ. τα
χάπια για τον διαβήτη του, για να αποτρέψει μια επιπλοκή που θα γίνει μετά από 10
χρόνια; Όσο μια πάθηση είναι “σιωπηλή”, χωρίς άμεσα εμφανή συμπτώματα, τόσο
προκαλεί μια αναρχική θεραπευτική αγωγή από μέρους του ασθενή. Αυτοί μάλιστα
που είναι στις ομάδες πρώτης γραμμής σε τέτοιες συμπεριφορές, είναι κυρίως οι διαβητικοί, οι υπερτασικοί, οι ασθματικοί και αυτοί που πάσχουν από στεφανιαία νόσο.
Ακόμη και αυτοί που έχουν κάνει μεταμόσχευση καρδιάς ή νεφρών δεν εξαιρούνται
από τέτοιου είδους συμπεριφορές.
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Η συμμόρφωση στη θεραπεία είναι πιο σημαντική
από την πρόοδο στην ιατρική.
Δυστυχώς καμιά καμπάνια δημόσιας υγείας δεν έχει γίνει
από τους αρμόδιους κρατικούς φορείς, ίσως γιατί βραχυπρόθεσμα η μη συμμόρφωσή τους ευνοεί στο πρόγραμμά τους για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης!
Η “μπάλα λοιπόν παίζει” στο πεδίο των επαγγελματιών
υγείας, μέσα όμως από ένα εθνικό σύστημα υγείας όπου
η επίσκεψη στο γιατρό διαρκεί συνήθως μόνο ελάχιστα
λεπτά και όπου δεν υπάρχει η πρακτική της “συμφωνίας”
με τον ασθενή για τη σωστή ακολουθία της αγωγής.
Δεν υπάρχει βέβαια κάποια μελέτη για το κόστος στη δημόσια υγεία της μη συμμόρφωσης στη θεραπεία αυτών
των ασθενών, αλλά σίγουρα το μέγεθος θα πρέπει να
είναι μεγάλο, σε τέτοιο βαθμό που ο ΠΟΥ το 2003 σε μια

η συμβουλή σας ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

σχετική του έκθεση έκρουσε τον κώδωνα του κινδύνου: “η αντιμετώπιση του προβλήματος της μη συμμόρφωσης στη θεραπεία θα ήταν πιο σημαντική από οποιαδήποτε
πρόοδο στην ιατρική”.
Από την άλλη ο φαρμακοποιός του φαρμακείου δίνει οδηγίες για τη σωστή χρήση του
φαρμάκου, αλλά καμιά μελέτη δεν έδειξε το πόσο συμμετέχει αυτή η αναμφισβήτητα
απαραίτητη πρακτική, στη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Η συμμόρφωση, σημαντικό εργαλείο απόδοσης στον τζίρο
Σήμερα, σε ένα περιβάλλον κρίσης στην όλη διακίνηση του φαρμάκου, μήπως θα
πρέπει να αρχίσει ένα ενδιαφέρον για τη συμμόρφωση και από την πλευρά της βιομηχανίας, αλλά και από την πλευρά των φαρμακοποιών, που μεταφράζεται εκτός από το
όφελος στη δημόσια υγεία και σε μια μη ευκαταφρόνητη απώλεια στον τζίρο τους;
Οι απώλειες στον τζίρο για το φαρμακείο
Τα δεδομένα

Παράδειγμα

• 50% των ασθενών με χρόνιες πα
θήσεις σταματούν μέσα στο χρόνο τη
θεραπεία τους.
• Στα άτομα που ακολουθούν “σωστά”
τη θεραπεία τους, η καθυστέρηση
στην ανανέωση αγοράς φαρμάκων
(35 μέρες κατά μέσο όρο, αντί για 28),
αντιστοιχεί με μείωση από 10-20%
των συνταγογραφούμενων κουτιών
στο χρόνο.

• Ένα φαρμακείο έχει έναν τζίρο
500.000 ευρώ το χρόνο.
• Το 80% του τζίρου του είναι σε συνταγογραφούμενα φάρμακα.
• Οι χρόνιες θεραπείες αντιπροσωπεύουν περίπου το 60% των πωλήσεων σε συνταγογραφούμενα φάρμακα.
• Άρα ο ετήσιος τζίρος που συνδέεται
με τις χρόνιες παθήσεις είναι περίπου
240.000 ευρώ.

Σημαντική Συνέπεια:
Ακόμη και η απλή ρύθμιση της ανανέωσης των φαρμάκων από 35 μέρες
σε 28, επιτρέπει την αύξηση του τζίρου του κατά 24.000 ευρώ ετησίως!
Στην Αμερική η απώλεια για τη βιομηχανία υπολογίζεται σε 30 εκατ. δολάρια ετησίως.
Στη Δυτική Ευρώπη ήδη ξεκίνησαν μερικές φαρμακευτικές εταιρείες να εφαρμόζουν
με εξωτερικούς συνεργάτες ή με δικά τους τμήματα επιστημονικών συνεργατών ειδικά για τα φαρμακεία, προγράμματα παρακολούθησης ασθενών με στόχο να ευαισθητοποιήσουν την ομάδα του φαρμακείου στο ρόλο της για τη συμμόρφωση στη θεραπεία σχετικά με τα φάρμακά τους. Τα βοηθήματα που χρησιμοποιούν είναι συνήθως:
ενημερωτικά έντυπα για τον ασθενή πάνω στην πάθηση, αναφορές στις επιπλοκές της
και στη σημασία της συμμόρφωσης, έντυπα καθοδήγησης του φαρμακοποιού ή του
βοηθού για την όλη διαδικασία της προσέγγισης του ασθενή, φύλλα παρακολούθησης
ασθενούς... κ.λπ. Όλα αυτά τα εργαλεία χρειάζονται για να εξοικονομηθεί χρόνος κατά
την επικοινωνία με τον ασθενή, αλλά και για να γίνουν από τη μεριά του πιο συνειδητά
τα οφέλη της συμμόρφωσης.

Η θεραπευτική επιμόρφωση, μια ανθρωπιστική προσέγγιση
Η θεραπευτική επιμόρφωση είναι ένα στοιχείο που διευκολύνει τη συμμόρφωση.
Στον πάγκο ο φαρμακοποιός θα πρέπει να εξατομικεύσει τη λεκτική του επικοινωνία
και τα μηνύματά του και να σιγουρευτεί ότι έγινε καλά κατανοητός. Για να το πετύχει
θα πρέπει να δημιουργήσει γραπτά ερωτηματολόγια σε κάθε χρόνια πάθηση (τουλάχιστον σε 4-5 παθήσεις από τις πιο συχνές). Η ιδέα έγκειται στο να δημιουργήσουμε τη
διάθεση στον ασθενή να φροντίσει τον εαυτό του, χωρίς φυσικά να γίνουμε αδιάκριτοι
και πιεστικοί. Παράδειγμα: να αποφύγουμε να θέσουμε την ερώτηση “Παίρνετε σωστά
και τακτικά τα φάρμακά σας;” γιατί προκαλεί συστηματικά μια θετική απάντηση.
Είναι καλύτερα να χρησιμοποιήσετε μια έκφραση που υποδηλώνει ότι νοιάζεστε για
αυτόν, του τύπου: “Ανησυχώ αν παίρνετε σωστά τα φάρμακά σας, γιατί αυτό είναι πολύ

σημαντικό για την υγεία σας τώρα, αλλά και στο μέλλον” .
Η θεραπευτική επιμόρφωση του ασθενή είναι μια ανθρωπιστική προσέγγιση που απαιτεί εν-συναίσθηση!
Αξίζει λοιπόν τον κόπο να αφιερώσουμε λίγο χρόνο για
να δώσουμε τις απαραίτητες πληροφορίες για τη λήψη
των φαρμάκων, τη διάρκεια θεραπείας και την ανάγκη
επανάληψής της σε συνεχή βάση, τονίζοντας τα οφέλη
της μακρόχρονης αγωγής. Για μερικούς μάλιστα ασθενείς που παίρνουν πολλά φάρμακα, χρειάζεται ένα ημερήσιο πλάνο λήψεων και φυσικά μπορείτε να προτείνετε
μια ειδική θήκη δισκίων. Παράλληλα χρειάζεται να τους
διαβεβαιώσουμε ότι είμαστε στη διάθεσή τους για οποιαδήποτε απορία ή αναφορά ανεπιθύμητης ενέργειας.

Η Φαρμακευτική Βιομηχανία στην
Ελλάδα δραστηριοποιείται στον
τομέα της συμμόρφωσης
Ο κ. Γιάννης Λιανός, Sales & Marketing Manager
Dermatology στη LEO Hellas, μας ενημερώνει:
“Η φαρμακευτική βιομηχανία τα τελευταία χρόνια προσπαθεί να βρει λύσεις που να βελτιώνουν
τη συμμόρφωση των ασθενών, ειδικά στις χρόνιες παθήσεις. Παράδειγμα, στις δερματολογικές
χρόνιες παθήσεις όπως είναι η ψωρίαση, σημαντικό ρόλο παίζει το απλό δοσολογικό σχήμα, η
ευκολία στον τρόπο εφαρμογής, ο χρόνος που
χρειάζεται να αφιερώσει ο ασθενής για τη θεραπεία του, καθώς επίσης και το έκδοχο του τοπικού παράγοντα που εφαρμόζεται. Η LEO Hellas
πρόσφατα κυκλοφόρησε το προϊόν Dovobet® σ’
ένα καινοτόμο έκδοχο άνυδρης γέλης (oleogel)
χωρίς αλκοόλ, με μαλακτικές ιδιότητες, το οποίο
φάνηκε στις έρευνες αγοράς ότι είναι πιο αποδεκτό από τους ασθενείς από τις υπάρχουσες
μορφές των τοπικών θεραπειών.
Ταυτόχρονα όμως αναπτύσσουμε και άλλα εργαλεία που θα βοηθήσουν τους ασθενείς να ενημερωθούν καλύτερα για την πάθησή τους, όπως
ιστότοπους αφιερωμένους στην ψωρίαση, με
πρακτικές πληροφορίες για την πάθηση (www.
psorinfo.gr) και ενημερωτικά φυλλάδια. Παράλληλα προσπαθούμε να ευαισθητοποιήσουμε τους
επαγγελματίες υγείας, για τη σημασία που έχει η
συμμόρφωση των ασθενών στην όποια θεραπευτική επιλογή γίνει. Ο αγγλικός όρος compliance
που χρησιμοποιείτο μέχρι σήμερα υποδηλώνει
μία παθητική στάση από τον ασθενή, ο οποίος
απλώς πρέπει να “υπακούσει” στις οδηγίες του
γιατρού και του φαρμακοποιού. Σήμερα προτείνεται να χρησιμοποιείται ο όρος adherence, που
υποδηλώνει την ύπαρξη ενός διαλόγου με τον
ασθενή. Ένας διάλογος που λαμβάνει υπ’ όψιν
τις ιδιαίτερες ανάγκες του κάθε ασθενή, με τελικό στόχο τη δημιουργία ενός προσωπικού κινήτρου για την εφαρμογή της θεραπείας”.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ η συμβουλή σας

Από τη συμμόρφωση στη διαχείριση υγείας
Ας μη γελιόμαστε όμως. Ένα άτομο δε γίνεται επιμελής με τη θεραπεία του από
τη μια μέρα στην άλλη, ακόμη και αν του αντιπαραθέσουμε λύσεις στα ποικίλα
αίτια αυτής της συμπεριφοράς του (βλέπε τον παρακάτω πίνακα)
Οι αιτίες της μη συμμόρφωσης
Προσωπικοί
παράγοντες

• Έλλειψη γνώσης πάνω στην ασθένεια, ή άρνηση της
πάθησής του.
• Άγνοια ή άρνηση των συνεπειών λόγω της μη σωστής
θεραπείας.
• Αίσθημα αναποτελεσματικότητας της θεραπείας.
• Αρνητικές γνώμες των ατόμων του περιβάλλοντός
του, έλλειψη ενθάρρυνσης από μέρους των.
• Μειωμένη πνευματική ικανότητα.
• Γλωσσολογικές δυσκολίες.

Παράγοντες
σχέσεων με τους
επαγγελματίες
υγείας

• Ανεπαρκής ιατρική παρακολούθηση.
• Έλλειψη κατάλληλων καταγεγραμμένων επεξηγήσεων.
• Δύσκολες σχέσεις με τον επαγγελματία υγείας.
• Μη συγκατάθεση του ασθενή στην όλη διαδικασία της
αγωγής.

Παράγοντες που
συνδέονται με τη
θεραπεία

• Πολύπλοκο θεραπευτικό σχήμα ή πολλές δόσεις την
ημέρα.
• Μεγάλη διάρκεια θεραπείας.
• Ανεπιθύμητες ενέργειες.

Το παράδειγμα του Καναδά
Στον Καναδά, η ανίχνευση των ασθενών που δε συμμορφώνονται στη
θεραπεία είναι ενσωματωμένη στην καθημερινή πρακτική των φαρμακοποιών, χάρη σε ειδικά προγράμματα λογισμικού. Το θέμα είναι τόσο
εξελιγμένο εδώ και μερικά χρόνια, που πληρώνονται από τις φαρμακευτικές εταιρείες για να “στρατολογήσουν” τους ασθενείς σε αυτά
τα προγράμματα συμμόρφωσης. Μερικοί μάλιστα αναλαμβάνουν με
το προσωπικό τους να τηλεφωνούν στους χρόνιους ασθενείς που αργοπόρησαν να ανανεώσουν τη συνταγή τους, ακολουθώντας σε κάθε
πάθηση έναν τρόπο που τους υποδεικνύει το λογισμικό, ώστε να μη
φανούν πιεστικοί προς στους ασθενείς - πελάτες τους. Οι μαρτυρίες
δείχνουν ότι στις μισές περιπτώσεις πετυχαίνουν να κινητοποιήσουν
τον ασθενή να ανανεώσει και να συνεχίσει τη θεραπεία του. Εάν υπάρχουν αντιρρήσεις, το άτομο που τηλεφωνεί προσπαθεί να κλείσει ένα
ραντεβού για τον ασθενή με τον φαρμακοποιό, ώστε να ξεκαθαριστούν ορισμένες αναστολές για τη θεραπεία. Το λογισμικό βρίσκει και
προτείνει τις κατάλληλες λέξεις που κινητοποιούν τον ασθενή. Εάν
βέβαια υπάρχουν ανεπιθύμητες ενέργειες που εμποδίζουν τη συνέχιση της θεραπείας, ο φαρμακοποιός επικοινωνεί με τον γιατρό. Βέβαια
αυτό όλο το διάβημα έχει ένα κόστος για το λογισμικό (περίπου 1.000
δολάρια το χρόνο), καθώς και για τη διάθεση του χρόνου του υπαλλήλου που θα κάνει τα τηλέφωνα, αλλά επιτρέπει στο φαρμακείο να
κερδίσει μηνιαία επιπλέον 40 (κατά μέσο όρο) ασθενείς, πιστούς στη
θεραπεία τους!
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Η συμμόρφωση του ασθενή εξαρτάται κυρίως από την
κινητοποίησή του.
Η όλη διαδικασία προσομοιάζει με αυτήν της απόφασης για τη διακοπή του καπνίσματος. Περιλαμβάνει διάφορα στάδια: προσχεδιασμός, σχεδιασμός και απόφαση δράσης. Ο ρόλος των επαγγελματιών υγείας και
κυρίως του φαρμακοποιού, εντοπίζεται στη βοήθεια
προς τον ασθενή να ξεπεράσει γρήγορα τα προηγούμενα ανασταλτικά στάδια, να περάσει γρήγορα στην
απόφαση δράσης και να αποφύγει τις “υποτροπές”.
Οι απαραίτητες ενέργειες; Πληροφόρηση για την πάθηση και τις επιπλοκές της, θεραπευτική επιμόρφωση
σε δύσκολες περιπτώσεις και γενικές συμβουλές για
την πάθησή του. Είναι δεδομένο ότι μια απλή πληροφόρηση για τις δοσολογίες δεν αρκεί.
“Η μη συμμόρφωση είναι μια φυσική συμπεριφορά
και η συμμόρφωση απαιτεί μια προσπάθεια”
Βέβαια η τελική απόφαση θα παρθεί μόνο από τον
ασθενή. Μιλώντας για συμμόρφωση στη θεραπεία, τα
τελευταία χρόνια δημιουργήθηκε ένα νέος όρος, αυτός της “διαχείρισης υγείας” από μέρους του ασθενή
Και ενώ στον Καναδά έχουμε εξαιρετικά αποτελέσματα του όλου διαβήματος, στην Ελλάδα αρχίζουμε τώρα
να διαισθανόμαστε την αναγκαιότητα του διαλόγου με
τον πελάτη.
Αλήθεια πόσοι φαρμακοποιοί είναι ευαισθητοποιημένοι; n
Πόπη Χαραμή
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Προβολή
και επικοινωνία
προϊόντων
αδυνατίσματος
Πώς οι πελάτες σας να χάσουν κιλά
και εσείς να κερδίσετε πωλήσεις!
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Για μια ανάγκη, αυτήν
της απώλειας βάρους, που
αγγίζει πάνω από το μισό
πληθυσμό της Ελλάδας,
οι επαγγελματίες υγείας έχουν
επωμιστεί την καθοδήγηση και
συμβουλή αυτών των ατόμων.
Το φαρμακείο είναι ένας
χώρος που ασχολήθηκε εδώ
και χρόνια με αυτού του
είδους τα προϊόντα.
Η ειδική προβολή
τους στο χώρο και
η επικοινωνία τους
με τον πελάτη, χρήζει
ιδιαίτερης προσοχής
και αξίζει να δούμε μαζί

n

μερικά μυστικά της.

Από την ΑΣΠΑΣΙΑ ΣΚΟΥΦΙΔΗ,
Σύμβουλο ανάπτυξης και προώθησης στο φαρμακείο
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Α

πό την περίοδο της άνοιξης και ειδικότερα την εποχή πριν και αμέσως μετά
το Πάσχα, όλες οι γυναίκες αρχίζουν να
ανησυχούν για τα κιλά που πήραν κατά
τη διάρκεια των γιορτών και του χειμώνα που πέρασε και ψάχνουν για προτάσεις αδυνατίσματος, ώστε να είναι έτοιμες όχι μόνο για τις καλοκαιρινές εμφανίσεις στη θάλασσα, αλλά και για να
φορέσουν άνετα τα καλοκαιρινά τους ρούχα.
Επίσης την ίδια εποχή αρχίζει ο καταιγισμός διαφημίσεων για αντίστοιχα προϊόντα αδυνατίσματος,
τα οποία όλη η ομάδα του φαρμακείου θα πρέπει
να γνωρίζει, ώστε να μπορεί να ξεχωρίσει τα πλέον
αξιόπιστα για να συστήσει στους πελάτες του.
Σε αυτό το σημείο έρχεται να διαφοροποιηθεί ο
χώρος μας, το φαρμακείο μας. Στόχος μας είναι να
προσεγγίσουμε την πελάτισσα και να προτείνουμε
αξιόπιστες λύσεις, χωρίς να υπερβάλλουμε, διατηρώντας πάντα το επιστημονικό μας κύρος.
Μην ξεχνάμε ότι η προσέγγισή μας θα πρέπει να γίνει με τέτοιον τρόπο ώστε να μην προσβάλλουμε την
υποψήφια πελάτισσα για τα παραπάνω κιλά της ή
την αντιαισθητική της κυτταρίτιδα.
Παράλληλα όμως, θα πρέπει να οργανώσουμε έτσι
το χώρο μας, ώστε ο πελάτης να κινητοποιηθεί και
να ζητήσει αυθόρμητα τη συμβουλή μας.

Οι… συνταγές αδυνατίσματος στο
φαρμακείο
Οι ειδικοί επισημαίνουν τους κινδύνους που συνδέονται με τις επαναλαμβανόμενες εξαντλητικές δίαιτες υπέρβαρων ατόμων, που αποτελούν σχεδόν το
1/3 του πληθυσμού. Οι αυστηρές δίαιτες για αυτούς,
μπορούν να αποβούν επικίνδυνες όταν δεν υπάρχει
η επίβλεψη ενός ειδικού. Ελλείψεις σε σημαντικά
διατροφικά στοιχεία μπορούν να προκαλέσουν μακροπρόθεσμα οστεοπόρωση, απώλεια ιχνοστοιχείων και νεφρική ανεπάρκεια. Μπορούμε επίσης να
παρατηρήσουμε διαταραχές μεταβολισμού ενεργειακού επιπέδου, καθώς και ψυχολογικές διαταραχές. Όταν οι αυστηρές δίαιτες επαναλαμβάνονται,
έχουμε σταθερή απώλεια της μυϊκής μάζας αντί του
λίπους, που οδηγεί σε ένα φαύλο κύκλο που μειώνει τη δυνατότητα του οργανισμού να χάνει κιλά.
Αντίθετα, μόλις σταματά η δίαιτα ξαναπαίρνουν εύκολα τα χαμένα κιλά και μάλιστα αυξημένα.
Είναι το γνωστό φαινόμενο “γιο-γιο”.
Η συμβουλή μας είναι να προτρέπουμε ακόμη και τα
υπέρβαρα άτομα στους κανόνες της σωστής διατροφής, να τα αποτρέπουμε από τις ασιτίες και να τους
προτείνουμε αξιόπιστα συμπληρώματα διατροφής
που θα βοηθήσουν στην προσπάθειά τους.
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Αλλάζοντας ορισμένες συνήθειες που θα
βοηθήσουν στο αδυνάτισμα
Τα ψώνια
• Πηγαίνουμε για ψώνια αφού έχουμε φάει
• Κάνουμε πάντα μια λίστα
Υιοθετούμε ορισμένες αρχές
• Αποφεύγουμε τελείως ορισμένες τροφές
• Στο ψυγείο και γενικά στο σπίτι δεν υπάρχουν οι
απαγορευμένες τροφές
Στο τραπέζι
• Σερβίρουμε τον εαυτό μας σε μικρότερο πιάτο
• Αποφεύγουμε να μείνουμε στο τραπέζι όταν τελειώσουμε το φαγητό μας
Κατά τη διάρκεια διακοπών ή εξόδων
• Πίνουμε όσο γίνεται λιγότερο αλκοολούχα
ποτά
• Προσέχουμε τι θα παραγγείλουμε στο εστιατόριο
Τρώμε με μέτρο
• Μετά από κάθε μπουκιά αφήνουμε κάτω το μαχαιροπίρουνο
• Μασάμε καλά την τροφή
• Κάνουμε μια παύση ενδιάμεσα στο γεύμα
• Μην κοιτάμε τηλεόραση ή διαβάζουμε όταν
γευματίζουμε
• Μην ξαναγεμίζουμε το πιάτο μας



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Τα προϊόντα για το αδυνάτισμα που τα τελευταία 20
χρόνια κατέκλυσαν την αγορά του φαρμακείου, είναι
τα συμπληρώματα διατροφής (για το μεταβολισμό,
το “κάψιμο” του λίπους, την αποτοξίνωση, καθώς και
διογκωτικά με ίνες), αλλά και τα υποκατάστατα γεύματος, υπερ-πρωτεϊνούχα ή μη, σε σνακ, ροφήματα,
ακόμη και γεύματα προς παρασκευή. Όλα όμως τα
παραπάνω είναι βοηθητικά στο αδυνάτισμα και μόνο
ο συνδυασμός τους με σωστή διατροφή έχει αποτελέσματα. Επίσης πρέπει ο φαρμακοποιός να προσέξει
το συμπλήρωμα διατροφής που προτείνει να είναι από
αξιόπιστη εταιρεία, η σύνθεσή του να είναι πραγματικά φυσική και φυσικά να αναγράφεται λεπτομερώς
στη συσκευασία.

Πώς να οργανώσουμε την προβολή των
προϊόντων αδυνατίσματος στο χώρο
Η οργάνωση της προβολής των προϊόντων για το αδυνάτισμα είναι πρωταρχικής σημασίας και πρέπει να
γίνει σε εμφανές σημείο στο χώρο πώλησης, αλλά και
στη βιτρίνα και γιατί όχι και στον πάγκο εξυπηρέτησης.
Αν δεν είναι σε εμφανές σημείο δεν πωλούνται
εύκολα
• Βάλτε τα προϊόντα που θέλετε να προβάλλετε στο
πάνω σημείο μιας γόνδολας προβολής κοντά στο ταμείο, εκεί που περιμένουν στην αναμονή ή μπροστά
στην είσοδο μόλις μπαίνουν στο φαρμακείο.
• Εκθέστε τα προϊόντα από τον Μάρτιο μέχρι τον Ιούλιο.
Επιλογή προϊόντων
• Άσκοπο να προτείνετε όλο αυτό το διάστημα όλες
τις μάρκες που διαθέτετε μαζί.
• Ρωτήστε και μάθετε αν υπάρχει πρόγραμμα διαφήμισης σε ποια προϊόντα και ποια χρονική περίοδο,
έτσι ώστε να συντονίσετε την προβολή σας στο φαρμακείο.
• Επιλέξτε όχι πάνω από 3-4 μάρκες στο πάνω μέρος
της γόνδολας, αυτές που θέλετε εσείς να προωθήσετε
καλύτερα.
• Προτιμείστε μάρκες με μεγάλη φήμη και αξιοπιστία, αλλά παράλληλα προβάλλετε και τις καινοτομίες.
• Συνδυάστε μάρκες δερματολογικές, με μάρκες
premium, φυτικές ή καταναλωτικές από τις πιο γνωστές.
Φροντίστε τη συμπληρωματική σας πρόταση
• Συνδυάστε στο έπιπλο προβολής δίπλα ή κάτω από
τις κρέμες αδυνατίσματος, τα κατάλληλα συμπληρώματα διατροφής και τα υποκατάστατα γεύματος (κυρίως σνακ).
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Επιμεληθείτε τις εμπορικές σας προσφορές
• Κάντε μια δελεαστική τιμή χωρίς φυσικά να δείχνετε ότι ξεπουλάτε.
• Από τις ενδιαφέρουσες εκπτώσεις στη χονδρική
τιμή που σας δίνουν οι εταιρείες, μπορείτε να δώσετε
ένα μέρος στον πελάτη σας για να τον δελεάσετε.
• Πουλήστε 2 κρέμες μαζί ή μια κρέμα και ένα συμπλήρωμα σε μια καλύτερη τιμή για μια πλήρη αγωγή.
• Αλλά και η προσφορά ενός δώρου χρηστικού ή σε
προϊόν, πάντα διεγείρει την επιθυμία για αγορά.
Μην αμελείστε τα μηνύματα και τη σήμανση
• Γράψτε το μήνυμά σας στο σημείο προβολής με
μεγάλα γράμματα και δελεαστικά χρώματα: “Θέλω να
είμαι αδύνατη!”, “Προσέχω το σώμα μου”, κ.ά. Χρησιμοποιούμε το α’ ενικό πρόσωπο, ώστε ο πελάτης να
οικειοποιείται πιο εύκολα το μήνυμά μας διότι αντανακλά τις δικές του σκέψεις.
• Βάλτε σημάνσεις (δείκτες ραφιών) στις διάφορες
υποκατηγορίες των προϊόντων που εκθέτετε σύμφωνα με τη δράση τους.
Φροντίστε τη
βιτρίνα σας
Είναι η κατάλληλη
εποχή για να δημιουργήσουμε στην
κεντρική μας βιτρίνα
ένα θέμα σχετικό
με τα αδυνατιστικά
προϊόντα που διαθέτουμε, είτε χρησιμοποιώντας τα θέματα
που μας προσφέρουν οι μεγάλες
εταιρίες του χώρου,
είτε δημιουργώντας
με φαντασία και
μεράκι τη δική μας βιτρίνα – στο εμπόριο υπάρχουν
πολλά μαγαζιά διακόσμησης τα οποία μπορούν να
μας προμηθεύσουν με τα κατάλληλα υλικά.
Φροντίσουμε το μήνυμα στη βιτρίνα μας να είναι σοβαρό και όχι υπερβολικό.
Ορισμένες προτάσεις μηνυμάτων στη βιτρίνα:

“Τώρα που πλησιάζει το καλοκαίρι, ποια μέθοδο αδυνατίσματος θα επιλέξετε;
Το φαρμακείο μας έχει τις κατάλληλες λύσεις για
σας!”
“Για να χάσετε τα κιλά σας σταδιακά και ομοιόμορφα,
ζητείστε τη συμβουλή μας!”
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Η λεκτική μας επικοινωνία

Σε καμία περίπτωση δε χρησιμοποιούμε υπερβολικές εκφράσεις ή υποσχόμαστε εξωπραγματικά
αποτελέσματα. Φροντίζουμε να τεκμηριώνουμε τις
απαντήσεις μας με τις κλινικές μελέτες και τα εργαστηριακά αποτελέσματα που έχουμε στη διάθεσή μας από τις εταιρείες, αλλά ακόμη και από την
εμπειρία μας.
Τέλος αφού εξηγήσουμε αναλυτικά στον πελάτη τον
τρόπο χρήσης του συγκεκριμένου προϊόντος και
απαντήσουμε στις ερωτήσεις ή τις απορίες του και
κλείσουμε δηλαδή την πώλησή μας, προτείνουμε
και τα συμπληρωματικά προϊόντα για ένα καλύτερο
αποτέλεσμα.

Φροντίζουμε ώστε το προσωπικό το οποίο θα αναλάβει να ενημερώνει και να εξυπηρετεί το συγκεκριμένο καταναλωτικό κοινό, να έχει εκπαιδευτεί
πλήρως τόσο για τα προϊόντα του φαρμακείου,
όσο και για τα βασικά προϊόντα του ανταγωνισμού
σε άλλα κανάλια διανομής, έτσι ώστε να μπορεί να
ανταποκριθεί στις ερωτήσεις των πελατών.
Για να βελτιώσουμε τη λεκτική μας επικοινωνία με
τον πελάτη μπορούμε να αξιοποιήσουμε τα εκπαιδευτικά σεμινάρια των εταιριών, τη χρήση συγκεκριμένων τεχνικών πωλήσεων, το διάβασμα περιοδικών
μόδας και ομορφιάς, που κάνουν αφιερώματα στα
προϊόντα αυτά, αλλά και μια βόλτα στα καταστήματα
του ανταγωνισμού θα βοηθήσει, ώστε να δούμε τις
τιμές, τα πλεονεκτήματα που προβάλλονται και τον
τρόπο προώθησής τους.
Η προσέγγισή μας προς τον ενδιαφερόμενο πελάτη
θα πρέπει να είναι καταρχάς διερευνητική.
Πριν όμως απ’ όλα, θα πρέπει να αποκλείσουμε ότι
ο πελάτης έχει κάποια καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια, διαβήτη, κατάθλιψη, ή κάποια εγκυμοσύνη.
Αφού λοιπόν αφήσουμε τον πελάτη να μας πει τι
είναι αυτό που ζητάει, θα πάρουμε το ιστορικό του
ρωτώντας:
• Εάν και ποια προϊόντα έχει χρησιμοποιήσει στο
παρελθόν και με ποια αποτελέσματα,
• Τις συνήθειές του, εάν δηλαδή αφιερώνει χρόνο
πρωί και βράδυ για την περιποίησή του,
• Εάν έχει το χρόνο και κυρίως τη διάθεση να κάνει
ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα σωστής διατροφής,
με παράλληλη χρήση προϊόντων που θα τον βοηθήσουν στην απώλεια βάρους ή στην εξάλειψη της
κυτταρίτιδας,
• Και τη μορφή του σκευάσματος που τον βολεύει:
κρέμα, χάπια ή άλλα καταπινόμενα.
Κατόπιν θα προτείνουμε αυτό το οποίο θεωρούμε
πως ταιριάζει καλύτερα στις απαιτήσεις και τις συνήθειές του, χρησιμοποιώντας απλά λόγια και τονίζοντας το όφελος και το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
που θα έχει για εκείνον το συγκεκριμένο προϊόν που
προτείνουμε, έναντι των άλλων σκευασμάτων.
π.χ. “Η συγκεκριμένη κρέμα χρειάζεται εφαρμογή
μόνο μια φορά την ημέρα, αφού ο χρόνος σας είναι
περιορισμένος”, ή
“Η συγκεκριμένη κρέμα δρα όχι μόνο κατά της κυτταρίτιδας, αλλά και κατά του τοπικού λίπους που σας
ενδιαφέρει ιδιαίτερα στην περιοχή που μου αναφέρατε”, ή
“Το συγκεκριμένο προϊόν με μία κάψουλα την ημέρα
βοηθά… να χάσετε 10% του λίπους σας”.

Παράδειγμα συμπληρωματικής πρότασης:
Με την αγορά μιας καλλυντικής κρέμας κατά της
κυτταρίτιδας, προτείνουμε και ένα συμπλήρωμα διατροφής για λιπολυτική δράση ή για αποσυμφόρηση
των ιστών και αποτοξίνωση, καθώς και μπάρες χαμηλών θερμίδων για κολατσιό.
Επίσης μην αμελήσουμε να δώσουμε συμβουλές
για τη μεγιστοποίηση των αποτελεσμάτων. Μάλιστα
μπορούμε να τις τυπώσουμε σε ένα φύλλο χαρτιού
με τη σφραγίδα του φαρμακείου μας.

Οι χρυσοί κανόνες για το αδυνάτισμα
• Μείωση της πρόσληψης θερμίδων σε 1.200-1.400 / ημέρα
(υπάρχουν πίνακες υπολογισμού θερμίδων για τις τροφές).
• Τρώμε 3 γεύματα τη μέρα σε τακτικές ώρες.
• Τρώμε αργά: το αίσθημα πληρότητας δημιουργείται 20-30
λεπτά μετά την αρχή του γεύματος.
• Προτιμάμε τροφές με τις λιγότερες θερμίδες.
• Προτιμάμε τις τροφές που είναι πλούσιες σε πρωτεΐνες,
παρά σε σάκχαρα.
• Μειώνουμε τα λιπαρά (π.χ. όχι πάνω από μια κουταλιά λάδι
στη σαλάτα).
• Αποφεύγουμε: τις σάλτσες, τα αλλαντικά, τα λιπαρά κρέατα,
τα τηγανιτά και τα γλυκά.
• Πίνουμε 1,5 λίτρα νερό την ημέρα.
• Χρησιμοποιούμε αρωματικά για να νοστιμεύουμε το φαγητό
μας (μπαχαρικά, σάλτσα σόγιας, χυμό λεμονιού... ).
• Σταματάμε τα τσιμπολογήματα.
• Κάνουμε κάποια άσκηση (περπάτημα, κολύμπι, ποδήλατο... )
τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα για 45 λεπτά τη φορά.
• Αποφεύγουμε τις αυστηρές δίαιτες, βάζοντας ρεαλιστικούς
στόχους απώλειας κιλών.
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συχνές περιπτώσεις και η
συμβουλή μας
Ας δούμε μερικές περιπτώσεις που μπορεί
να συναντήσουμε και τον τρόπο που θα τις
χειριστούμε.

1. Μια νέα κοπέλα που θέλει να χάσει 4-5 κιλά
Θα πρέπει να τονίσουμε στη νεαρή μας πελάτισσα
ότι δε θα πρέπει να καταφύγει σε προϊόντα ή εξαντλητικές δίαιτες που υπόσχονται θεαματικά αποτελέσματα σε πολύ μικρό χρονικό διάστημα, αλλά στη
χρήση ενός σκευάσματος για την ενεργοποίηση της
λιπόλυσης, σε συνδυασμό με ένα φυτικό προϊόν για
την αποτοξίνωση του οργανισμού. Αυτά θα τη βοηθήσουν να ενεργοποιήσει το μεταβολισμό της και τις
καύσεις του οργανισμού της με φυσικό και ασφαλή
τρόπο και παράλληλα να διώξει από το σώμα της τις
βλαβερές τοξίνες. Επίσης θα τη συμβουλεύσουμε να
ακολουθήσει ένα ισορροπημένο πρόγραμμα διατροφής, που θα τη βοηθήσει να χάσει 1-2 κιλά το μήνα,
ώστε το αποτέλεσμα να είναι μόνιμο και με ασφάλεια
για την υγεία της. Μπορούμε να έχουμε δημιουργήσει, σε συνεργασία με κάποιο διαιτολόγο, μια λίστα
με τροφές οι οποίες πρέπει να απαγορεύονται, άλλες
που μπορούν να καταναλώνονται με μέτρο και άλλες
οι οποίες επιτρέπονται κατά τη διάρκεια της διατροφής και να το δώσουμε στην πελάτισσά μας.
2. Υπέρβαρη κυρία με προβλήματα υγείας
Σε αυτή την περίπτωση θα πρέπει να τονίσουμε τη
σπουδαιότητα που έχει η ανάγκη απώλειας βάρους
και ελέγχου του σωματικού λίπους, όχι μόνο για την
εξωτερική εμφάνιση, αλλά και για την υγεία της. Θα
πρέπει να πάρουμε λεπτομερές ιστορικό, ώστε να είμαστε σίγουροι ότι τα σκευάσματα που θα προτείνουμε δεν μπορεί να προκαλέσουν κάποιο πρόβλημα στη
βεβαρημένη υγεία της πελάτισσάς μας. Μπορούμε
να της προτείνουμε κάποιο προϊόν για τη μείωση του
αισθήματος της πείνας, σε συνδυασμό με ένα υποκατάστατο γευμάτων. Θα πρέπει να τονίσουμε στην
πελάτισσα - ασθενή να ακολουθήσει πιστά τις οδηγίες χρήσης που θα της δώσουμε, καθώς επίσης ότι αν
θέλει να συμβουλευτεί και ένα διατροφολόγο ή ειδικό
ενδοκρινολόγο για περισσότερη βοήθεια στο στόχο
της. Αναμφισβήτητα σε χρόνιους υπέρβαρους ασθενείς (διαβητικούς, υπερτασικούς, καρδιοπαθείς... ), η
συνεργασία με τον γιατρό χρήζει ιδιαίτερης μνείας
3. Μητέρα μετά από εγκυμοσύνη που θηλάζει
Στη συγκεκριμένη περίπτωση θα πρέπει να τονίσουμε στη νέα μητέρα ότι δε θα πρέπει να μιλάμε για
δίαιτα, μιας και οι θερμιδικές ανάγκες της είναι αυξημένες, αλλά για μια ισορροπημένη διατροφή που
σε συνδυασμό με τη διαδικασία του θηλασμού, ο
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οποίος βοηθάει από μόνος του στο κάψιμο θερμίδων
και ιδιαίτερα του λίπους, θα βοηθήσει τη μητέρα σε
ένα εύλογο χρονικό διάστημα να επιστρέψει στα προ
εγκυμοσύνης κιλά της. Μπορούμε να προτείνουμε
κάποιο φυσικό σκεύασμα συμβατό με το θηλασμό,
που ενεργοποιεί το μεταβολισμό, όπως η λεκιθίνη,
σε συνδυασμό με κάποια τοπική κρέμα για την κυτταρίτιδα - η οποία αυξάνεται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης - η οποία όμως να μην περιέχει καφεΐνη.
4. Γυναίκα χωρίς επιπλέον κιλά με έντονη
κυτταρίτιδα
Ένα φαινόμενο του σύγχρονου τρόπου ζώνης είναι
γυναίκες χωρίς επιπλέον κιλά να εμφανίζουν έντονο
πρόβλημα κυτταρίτιδας και τοπικού πάχους. Σε αυτή
την περίπτωση θα προτείνουμε το συνδυασμό μιας
κρέμας κατά της κυτταρίτιδας, με τη χρήση ενός προϊόντος για peeling του σώματος 1-2 φορές την εβδομάδα. Παράλληλα θα βοηθήσει και ένα συμπλήρωμα
διατροφής για την αποσυμφόρηση των ιστών από την
κατακράτηση υγρών, που είναι ενοχοποιητικός παράγοντας για την κυτταρίτιδα. Ή αν έχει τοπικό πάχος
προτείνουμε ένα σκεύασμα για τη λιποδιάλυση, που
σε συνδυασμό με την ήπια σωματική άσκηση, θα φέρει πολύ καλά αποτελέσματα χωρίς τη μείωση της
μυϊκής μάζας. Επίσης συμβουλεύουμε την πελάτισσά
μας να πίνει πολύ νερό και να αρχίσει μια ήπιας μορφής αερόβια άσκηση, όπως το κολύμπι ή το τρέξιμο.
5. Νεαρός που αθλείται συστηματικά
Μια ανερχόμενη αλλά πολύ δυναμική ομάδα στη
χρήση προϊόντων αδυνατίσματος είναι και αυτή των
αντρών. Αυτό που αναζητούν είναι η μείωση σωματικού λίπους με ταυτόχρονη όμως διατήρηση της μυϊκής τους μάζας. Σε αυτή την περίπτωση μπορούμε να
προτείνουμε κάποιο πρωτεϊνούχο συμπλήρωμα διατροφής ή υποκατάστατο γεύματος, σε συνδυασμό με ένα φυτικό σκεύασμα, το οποίο όπως θα
του εξηγήσουμε θα τον βοηθήσει στη διάλυση του συσσωρευμένου λίπους και την αποφυγή
συσσώρευσης καινούργιου, χωρίς όμως να επηρεάσει τη μυϊκή
του μάζα. Επίσης μπορούμε να
προτείνουμε και τη χρήση υποθερμικών συμπληρωμάτων, τα
οποία μπορούν να χρησιμοποιούν ως snack όταν βρίσκονται
εκτός σπιτιού. n

Ευχαριστούμε την Power Health
για τη βοήθειά της στην επιμέλεια αυτού του άρθρου.
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ρυθμοί του επιτρέπουν να αξιοποιήσει στο μέγιστο
φυσικές πηγές ενέργειας, όπως την ηλιακή, ενώ
ελέγχουν και τη θερμοκρασία του σώματος.

ΠΩΣ;

ΧΡΟΝΟΒΙΟΛΟΓΙΑ
& ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ
Time goes by…
Ποιος από εμάς δεν έχει παρατηρήσει τα άνθη
κάποιων φυτών που ανοίγουν στη διάρκεια της
ημέρας και κλείνουν τη νύχτα;
Ποια γυναίκα δε γνωρίζει πολύ καλά το μηνιαίο
κύκλο της;
Ποιος από εμάς δεν αντιλαμβάνεται τον 24ωρο
κύκλο εγρήγορσης - ύπνου;
Όλοι οι ζωντανοί οργανισμοί, ο άνθρωπος, τα
ζώα, τα έντομα, τα φυτά από τον πιο απλό μονοκύτταρο έως τον πιο πολύπλοκο οργανισμό, όλοι
υπόκεινται σε βιορυθμούς.

ΓΙΑΤΙ;
Οι Βιορυθμοί των περισσότερων οργανισμών
συνδέονται με την εξελικτική προσαρμογή τους
στο περιβάλλον και είναι θεμελιώδεις για την
επιβίωση των ειδών. Επιτρέπουν το συγχρονισμό
τους με την εναλλαγή ημέρας - νύκτας, την πρόσληψη τροφής και ελέγχουν την εγρήγορση του
οργανισμού για δραστηριότητες όπως η θήρα ή
η άμυνα.
Σε ότι αφορά το ανθρώπινο είδος, οι βιολογικοί
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Τα βιολογικά ρολόγια των κυττάρων μας μπορούμε να τα φανταστούμε σαν μια ορχήστρα την οποία
διευθύνει η υπόφυση και ο υποθάλαμος του εγκεφάλου. Όταν τα κύτταρα λάβουν το σήμα, πάλλονται στον ήχο που τους υποδεικνύει ο μαέστρος.
• Στη διάρκεια της ημέρας, το ερέθισμα του φωτός ενεργοποιεί τον υποθάλαμο και διακόπτει την
απελευθέρωση μελατονίνης, της ορμόνης του
ύπνου.
• Μεταξύ 7.00 και 8.00 το πρωί, ο υποθάλαμος
δίνει εντολή στα επινεφρίδια να απελευθερώσουν
κορτιζόλη και κατεχολαμίνες, που αποτελούν τις
ορμόνες του πρωινού ξυπνήματος.
• Τη νύκτα, η έλλειψη φωτός επιτρέπει στην επίφυση του εγκεφάλου να επιτελέσει ανεμπόδιστη
το έργο της, που έγκειται στην απελευθέρωση της
μελατονίνης. Καθώς αυξάνονται τα επίπεδα της
μελατονίνης στο αίμα, εισερχόμαστε σε μια κατάσταση υπνηλίας μέχρι που τελικά αποκοιμόμαστε.
Η χρονοβιολογία, η επιστήμη που ασχολείται με τη
μελέτη των βιολογικών μας ρυθμών, αποτελεί ένα
φανταστικό μηχανισμό που μπορούμε να θέσουμε στην υπηρεσία της υγείας μας, αλλά και της
ομορφιάς μας.

1. Στην υπηρεσία της υγείας…
H χρονοθεραπεία είναι μία σχετικά καινούργια
επιστήμη, η οποία, εκμεταλλευόμενη τα δεδομένα
για τους βιορυθμούς, προσπαθεί να μεγιστοποιήσει την αποτελεσματικότητα των φαρμακευτικών
σχημάτων. Έτσι, βασίζεται στη χρονοβιολογία και
προσπαθεί να συγχρονίσει τη δραστικότητα των
φαρμακευτικών ουσιών, με τη φυσική έκκριση διαφόρων ορμονών του οργανισμού, καθώς και με
τις ώρες που τα συμπτώματα των ασθενειών είναι
εντονότερα. Έτσι, τα φάρμακα δρουν στο μέγιστο,
την ώρα που ο οργανισμός τα έχει μεγαλύτερη
ανάγκη. Tαυτόχρονα, συγχρονίζοντας τη λήψη των
φαρμάκων με τις ώρες που εκκρίνονται φυσικά οι
ορμόνες στον οργανισμό, μειώνονται σημαντικά
τυχόν παρενέργειές τους.
Ξέρουμε για παράδειγμα ότι τα αντιισταμινικά είναι 2 φορές πιο αποτελεσματικά εάν λαμβάνονται
γύρω στις 7.00 το βράδυ, ενώ η αντιπηκτική ουσία
ηπαρίνη έχει μεγαλύτερη επίδραση τη νύχτα.



ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

2. Στην υπηρεσία της υγείας και
της ομορφιάς…
Η χρονοβιολογία στην υπηρεσία της
λεπτής σιλουέτας
Ένα μυστηριώδες εσωτερικό ρολόι ρυθμίζει τη
λειτουργία του λιπώδους ιστού μας, θέτοντας
ένα φανταστικό μηχανισμό στην υπηρεσία της
ομορφιάς μας.
Το κάθε ένα από τα λιποκύτταρά μας είναι ένα
εργοστάσιο σε μικρογραφία, το οποίο είναι τέλεια ρυθμισμένο και ενεργό 24 ώρες το 24ωρο.
Η αποστολή τους έγκειται στο να δημιουργούν,
να αποθηκεύουν και να μειώνουν τα αποθέματα καυσίμων τα οποία προορίζονται για την
εξασφάλιση των εσωτερικών μας αναγκών σε
ενέργεια.

Τικ τακ
Το λιποκύτταρο και ο κυτταρικός ιστός υπόκεινται, όπως όλα τα στοιχεία που συνθέτουν τον
οργανισμό, σε βιολογικούς ρυθμούς.
Πιο συγκεκριμένα:
• Το πρωί: Η έκκριση των «διεγερτικών» μορίων (κορτιζόλης και κατεχολαμινών) είναι πιο
σημαντική, για να ανταποκριθεί στις ανάγκες
του οργανισμού. Με την απελευθέρωσή τους, τα
μόρια αυτά ευνοούν τη λιπόλυση στο επίπεδο
του λιποκυττάρου.
• Το βράδυ: Όταν ο οργανισμός ξεκουράζεται,
το λιποκύτταρο αποθηκεύει ενέργεια συγκεντρώνοντας τη γλυκόζη που δεν έχει χρησιμοποιηθεί, για να την αποθηκεύσει υπό τη μορφή
τριγλυκεριδίων, τη γνωστή μας λιπογένεση.
Επίσης, το βράδυ ενεργοποιείται η μικρο-κυκλοφορία, ευνοώντας έτσι την απομάκρυνση
του νερού και των τοξινών στον υποδόριο ιστό.

- Το πρωί, να ενισχύσουμε τη φυσιολογική μείωση των αποθεμάτων και να βελτιστοποιήσουμε
τη διαδικασία αποβολής των λιπών.
- Το βράδυ, να αναστείλουμε την εισχώρηση
γλυκόζης στο λιποκύτταρο, για να μειώσουμε
την αποθήκευση του λίπους και να ενισχύσουμε
και να βελτιστοποιήσουμε τη φυσιολογική αποσυμφόρηση.

10 ΑΠΛΕΣ ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ
Σε αρμονία με τους βιορυθμούς του
σώματος μας για μια «ονειρεμένη»
σιλουέτα
1. Καμία δραστική στέρηση τροφής
2. 3 κύρια καθημερινά γεύματα: πρωινό, μεσημεριανό, βραδινό
3. Κανένα τσιμπολόγημα ανάμεσα στα γεύματα
4. Προσοχή σε ύπουλους εχθρούς: χυμοί, αναψυκτικά, άλλα ροφήματα με ζάχαρη
5. Ιδιαίτερη φροντίδα στο μεσημεριανό γεύμα,
όχι φαγητό στο πόδι
6. Δεν αφήνουμε να πεινάσουμε πάρα πολύ για
να φάμε (διότι δεν έχουμε πλέον αίσθηση των
ποσοτήτων που καταναλώνουμε)
7. Καταγραφή του τι τρώμε κάθε μέρα (το στόμα
δεν είναι θερμιδομετρητής)
8. Δεν τρώμε διπλά το βράδυ, για να αναπληρώσουμε το μεσημεριανό που δε φάγαμε
9. Καλό είναι να καταναλώνουμε το 70-80% της
ημερήσιας τροφής στο πρώτο ήμισυ της ημέρας
10. Η καθιστική ζωή είναι καταστροφική για τη
σιλουέτα. Δε χρειάζεται όμως να ασκηθούμε
αμέσως μετά από ένα γεύμα, δεν είναι αποδοτικό.
Οι αποδοτικότερες ώρες σύμφωνα με τους βιορυθμούς μας είναι το πρωί πριν το πρωινό, το
μεσημέρι πριν το μεσημεριανό, το απόγευμα
πριν από ένα ελαφρύ βραδινό.

Ήρθε το πλήρωμα του χρόνου
Η χρονοθεραπεία είναι μια έννοια που μπαίνει
ολοένα και πιο δυναμικά στη σημερινή θεραπευτική αντίληψη, στον τομέα του αδυνατίσματος και συγκεκριμένα στην εξάλειψη της κυτταρίτιδας.
Για να ενεργήσουμε σύμφωνα με τους βιορυθμούς του αδυνατίσματος σημαίνει:

Με σύμμαχο το χρόνο λοιπόν, μπορούμε να
αποκτήσουμε το σώμα που ονειρευόμαστε.
Ένα σώμα με το οποίο θα συμφιλιωθούμε και
θα νιώθουμε πάντα άνετα.
Ας προσέξουμε και ας σεβαστούμε το σώμα
μας κι αυτό θα το εκτιμήσει σίγουρα!

Υλικό από το αρχείο της Pierre Fabre Hellas
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Άσκηση
και Διατροφή

n

Ο ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΟΣ
ΜΑΣ ΡΟΛΟΣ

Από την ΕΛΕΝΗ ΑΘΑΝΑΣΟΠΟΥΛΟΥ, Διευθύντρια Marketing στην Douni Health Products

Η ισορροπημένη διατροφή είναι πλέον ευρέως αποδεκτό ότι παίζει πολύ
σημαντικό ρόλο στην υγεία και την καλή κατάσταση του σώματος. Οι ανάγκες
του οργανισμού σε θρεπτικά συστατικά μπορεί να διαφέρουν ανάλογα με τις
συνήθειες και τις δραστηριότητες του ατόμου. Τι πρέπει να γνωρίζει η ομάδα του
φαρμακείου, για να δώσει τη σωστή συμβουλή στα άτομα που ασκούνται;
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δεσμός ανάμεσα στη διατροφή και
την άθληση είναι διεθνώς αναγνωρισμένος και ένας μεγάλος αριθμός μελετών έχουν δείξει τη σχέση
μεταξύ της πρόσληψης θρεπτικών
συστατικών και τα αποτελέσματά τους στη σωματική δραστηριότητα, είτε αυτή αφορά την άσκηση
σε επίπεδο διασκέδασης, είτε σε επαγγελματικό
επίπεδο. Το 90% των αθλητών που πήραν μέρος
στου Ολυμπιακούς αγώνες του 2008 χρησιμοποίησαν κάποιο συμπλήρωμα διατροφής, σύμφωνα με
την ESSNA (European Specialist Sports Nutrition
Alliance).

σημαντική βιταμίνη για τα άτομα που αθλούνται,
αφού συμβάλλει στην καλή κατάσταση των μυών.
Η βιταμίνη C συμμετέχει στη σύνθεση του κολλαγόνου, μια πρωτεΐνη πολύ σημαντική για την καλή
κατάσταση των αρθρώσεων. Επιπλέον, οι βιταμίνες
C και E έχουν αντιοξειδωτική δράση και καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες και το οξειδωτικό στρες
που παράγεται με την άσκηση.

Μέταλλα

Σε ερασιτεχνικό επίπεδο και ιδιαίτερα τώρα την
άνοιξη, πολλά άτομα τρέχουν στα γυμναστήρια για
να αποκτήσουν ένα καλλίγραμμο σώμα. Η άσκηση
όμως επιφέρει κόπωση που παράλληλα με τις καθημερινές υποχρεώσεις καταβάλλει το άτομο. Μια
κατάλληλη διατροφή και κάποιο κατάλληλο συμπλήρωμα διατροφής πρέπει να είναι η συμβουλή
μας στο φαρμακείο.

Το ασβέστιο και το μαγνήσιο είναι δύο μέταλλα
απαραίτητα για την καλή κατάσταση των οστών, των
μυών και των νεύρων, επομένως είναι πολύ σημαντικά για τα άτομα που αθλούνται συστηματικά.
Επιπλέον, το μαγνήσιο εμπλέκεται μαζί με τις βιταμίνες του συμπλέγματος Β στην παραγωγή ενέργειας, καθώς και σε άλλες λειτουργίες του σώματος, όπως στη ρύθμιση των συσπάσεων των μυών
και στη σύνθεση των πρωτεϊνών.
Πολύ σημαντικά για τα άτομα που αθλούνται είναι
και τα ιχνοστοιχεία.

Είναι δεδομένο ότι τα άτομα που αθλούνται, αποτελούν μια ομάδα του πληθυσμού με αυξημένες ανάγκες τόσο σε νερό, όσο και σε ορισμένα θρεπτικά
συστατικά.

Ο σίδηρος εμπλέκεται στην απόδοση στην άσκηση
και είναι απαραίτητος για τον κατάλληλο σχηματισμό της αιμοσφαιρίνης, που μεταφέρει το οξυγόνο
μέσω του αίματος στους δραστήριους μύες.

Νερό

Ο ψευδάργυρος συμμετέχει σε ένζυμα που εμπλέκονται στην παραγωγή ενέργειας στους μύες και
στη σύνθεση πρωτεϊνών. Το χρώμιο ενισχύει τη
δράση της ινσουλίνης και επηρεάζει το μεταβολισμό των υδατανθράκων, των πρωτεϊνών και των
λιπιδίων.

Με την εφίδρωση που συνοδεύει την άσκηση, χάνεται σημαντική ποσότητα νερού από το σώμα.
Η κατανάλωση ικανοποιητικής ποσότητας νερού
είναι ζωτικής σημασίας για τα άτομα που αθλούνται και θα τα βοηθήσει στην καλή λειτουργία ολόκληρου του σώματός τους. Ιδιαίτερα μάλιστα όταν
έχουμε έντονη εφίδρωση συνιστώνται ορισμένα
υδατικά διαλύματα πλούσια σε ηλεκτρολύτες.

Βιταμίνες
Οι βιταμίνες δρουν στο ανθρώπινο σώμα ως ρυθμιστές του μεταβολισμού, επηρεάζοντας πολλές
φυσιολογικές διεργασίες σημαντικές κατά
την άσκηση.
Οι βιταμίνες Β εμπλέκονται στη
χρησιμοποίηση των υδατανθράκων και των λιπών για την παραγωγή ενέργειας, ενώ η έλλειψη
βιταμινών Β μπορεί να επηρεάσει την απόδοση τόσο
στην αεροβική, όσο και
στη μη αεροβική άσκηση.
Η βιταμίνη Ε είναι μια πολύ

Ορισμένα ιχνοστοιχεία, όπως ο ψευδάργυρος, ο
χαλκός, το μαγγάνιο και το σελήνιο, εμπλέκονται στο σχηματισμό αντιοξειδωτικών ενζύμων του
οργανισμού και άρα συμβάλλουν στη μείωση του
οξειδωτικού στρες που παράγεται με την άσκηση.

Αντιοξειδωτικά
Με τη σωματική άσκηση παράγονται πολλές ελεύθερες ρίζες
στο σώμα κατά το μεταβολισμό, οι οποίες επιτίθενται στα μυϊκά κύτταρα,
με αποτέλεσμα την αύξηση του χρόνου που απαιτείται για την επαναφορά
των μυών στην αρχική τους
κατάσταση και τη μείωση
της αντοχής και της απόδοPHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
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σης στην άσκηση. Είναι το λεγόμενο οξειδωτικό
στρες. Για το λόγο αυτό, τα άτομα που αθλούνται
συστηματικά έχουν αυξημένες ανάγκες σε αντιοξειδωτικά. Εκτός από τις βιταμίνες C και E και
κάποια ιχνοστοιχεία, αντιοξειδωτική δράση έχουν
και άλλες ουσίες, όπως τα καροτενοειδή και τα
φλαβονοειδή που υπάρχουν στα φρούτα και τα λαχανικά. Οι αντιοξειδωτικές ουσίες «εκκαθαρίζουν»
την περίσσεια των ελευθέρων ριζών που παράγονται με την άσκηση και βοηθούν στη διατήρηση
ενός υγιούς ανοσοποιητικού.

Αμινοξέα (πρωτεΐνες)
Τα αμινοξέα είναι οι δομικοί λίθοι των πρωτεϊνών
του σώματός μας. Οι πρωτεΐνες συμμετέχουν σε
διάφορες διεργασίες του μεταβολισμού και είναι
πολύ σημαντικές για την καλή κατάσταση των μυών
και την επαναφορά των μυών μετά την άσκηση.

Φυτικές Ίνες, Προβιοτικά & Πρεβιοτικά
Τα άτομα που αθλούνται συστηματικά και οι αθλητές πρέπει να νιώθουν το σώμα τους πάντα ελαφρύ. Αυτό προϋποθέτει την καλή λειτουργία του
εντέρου. Η λήψη φυτικών ινών, προβιοτικών και
πρεβιοτικών (π.χ. ινουλίνη), μπορεί να συμβάλλει
στην καλή λειτουργία του εντέρου και του οργανισμού γενικότερα.
Παρόλο που είναι γνωστή η αναγκαιότητα λήψης
των παραπάνω συστατικών με τη διατροφή, πολλές φορές οι αυξημένες απαιτήσεις των ατόμων
που αθλούνται συστηματικά δεν μπορούν να καλυφθούν από τη διατροφή που ακολουθούν.
Συχνά στα άτομα αυτά προτείνεται η λήψη συμπληρωμάτων διατροφής που θα συμπληρώσουν
τη λήψη των συστατικών που λαμβάνονται με τη
διατροφή.

Ειδικά για Αθλητές και Πρωταθλητές
Οι αθλητές και ακόμα περισσότερο οι πρωταθλητές
έχουν αυξημένες ανάγκες σε υδατάνθρακες, πρωτεΐνες και νερό.
Οι υδατάνθρακες αποτελούν την πιο σημαντική
πηγή ενέργειας που χρησιμοποιεί το σώμα κατά
τη διάρκεια της άσκησης, ενώ οι πρωτεΐνες και τα
αμινοξέα είναι απαραίτητα για την επαναφορά των
μυών (αποφυγή κόπωσης και φθοράς μυών).
Συχνά οι αθλητές και οι πρωταθλητές δεν μπορούν
να καλύψουν τις ανάγκες τους σε υδατάνθρακες
και πρωτεΐνες με τη διατροφή, και τους προτείνεται η λήψη προϊόντων ειδικής διατροφής που πεPHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

ριέχουν κατά βάση υδατάνθρακες και πρωτεΐνες ή
αμινοξέα.
Για την επιλογή ενός προϊόντος ειδικής διατροφής
προτείνεται η επιλογή μιας αξιόπιστης εταιρίας και
πάντα η συμβουλή κάποιου ειδικού.

Συμπέρασμα
Ένα συμπλήρωμα διατροφής για άτομα που αθλούνται πρέπει να περιέχει οπωσδήποτε τις απαραίτητες βιταμίνες και μέταλλα. Στη σύνθεσή του πρέπει
να περιέχονται επίσης αντιοξειδωτικά ή ακόμα και
αμινοξέα. Συχνά περιέχονται επιπλέον συστατικά ή εκχυλίσματα για ενέργεια, όπως είναι η Lκαρνιτίνη, το guarana ή το εκχύλισμα σιβηριανού
ginseng.
Τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν
γεύματα. Στόχος τους είναι να συμπληρώσουν τη
διατροφή και να δώσουν στον οργανισμό όλα τα
απαραίτητα συστατικά που χρειάζεται για να είναι
στη βέλτιστη φυσική κατάσταση.
Ο φαρμακοποιός και η ομάδα του, γνωρίζοντας τις
ανάγκες διατροφής των ατόμων που ασκούνται και
παράλληλα τα συμπληρώματα διατροφής που διαθέτουν στο φαρμακείο τους, μπορούν να συστήσουν
το πλέον κατάλληλο, ανάλογα με τις ανάγκες του
κάθε ατόμου. Προσοχή ιδιαίτερη βέβαια θα πρέπει
να δώσουν στη σωστή δοσολογία, χωρίς να υπερβαίνουν τη συνιστώμενη ημερήσια δόση, αλλά και
να μη συνιστούν την παρατεταμένη λήψη τους. n
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ΤΑΞΙΔΕΥΟΝΤΑΣ
Σε Γαλάζιους
ΩΚΕΑΝΟΥΣ

Ο δρόμος της καινοτομίας,
της διαφοροποίησης
και της αλλαγής
n

0
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Το παρόν άρθρο αποτελεί ερέθισμα για ανήσυχα πνεύματα που δεν αρκούνται
στα έτοιμα και στα σταθερά, αλλά σε πνεύματα που βρίσκονται σε διαρκή
εγρήγορση, επιδιώκοντας τη διαφορετικότητα, την αξία της καινοτομίας, την
ομορφιά της πρωτοπορίας, την ηρεμία και τους άφθονους καρπούς, σε τομείς
που ποτέ δεν έχουν πάει άλλοι.

Ε

άν κάποιος διαβάσει τον τίτλο του άρθρου χωρίς να λάβει υπόψη τούτο το
Περιοδικό που το δημοσιεύει, σίγουρα
θα το εκ λάβει σαν κάποιο οδοιπορικό
σε άλλες θάλασσες, ή σαν κάποια τουριστική αναφορά. Εάν όμως γνωρίζεις το Περιοδικό
που το δημοσιεύει, τότε είναι σίγουρο ότι ο τίτλος
είναι μεταφορικός. Κλεμμένος ο τίτλος από το υπέροχο βιβλίο των W.Chan Kim – Renee Mauborgne
“Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ”. Ένα
βιβλίο πραγματικό οδοιπορικό σε ανεξερεύνητους
ΩΚΕΑΝΟΥΣ του “επιχειρείν”.
Ας σκεφτούμε για λίγο τους πιονέρους μιας άλλης
εποχής, που αφήνανε τους τόπους τους, όπου είχαν
μια απλή επιβίωση, ίσως σε πολύ πρωτόγονη μορφή και με κόπους, αγώνες, μάχες, κινδύνους, διεκδικούσαν πιο εύφορο έδαφος για μια ποιοτικότερη
ζωή. Ας σκεφτούμε τους μετανάστες της δεκαετίας
του 50, που εγκατέλειπαν την πάτρια γη, που δεν είχε
πολλές φορές την ικανότητα να τους θρέψει, για να
αναζητήσουν κάτι καλύτερο, ταξιδεύοντας σε άλλες
χώρες, διεκδικώντας το όνειρο μιας πιο άνετης ζωής.
Σίγουρα κάποιος θα μπει στον κόπο να αναρωτηθεί:
τι σχέση έχουν οι πιονέροι, οι μετανάστες και οι τότε
αγώνες τους για μια ποιοτικότερη ζωή, με τη σημερινή επιχειρηματική πραγματικότητα. Και όμως, περισσότερο από ποτέ είναι επιτακτική η ανάγκη για όλους
εμάς που σήμερα κολυμπάμε σε “κόκκινους” αιματοβαμμένους ωκεανούς, με την αίσθηση της ανασφάλειας γύρω μας, να δούμε τη διαφορετικότητα ως μία
από τις διεξόδους από την κρίση, παρακινώντας ηγέτες και μη, να οδηγήσουν τους μαχητές του κλάδου
σε νέα μετερίζια.

Τι είναι όμως, μεταφορικά βέβαια, η διεκδίκηση
των “γαλάζιων ωκεανών”;
Ας φανταστούμε ένα πεδίο όπου υπάρχει περιορισμένη τροφή και πολλά “ψαράκια” να την διεκδικούν.
Η μάχη μεταξύ τους με θεμιτό ή σε πλείστες όσες
περιπτώσεις με αθέμιτο ανταγωνισμό, είναι σίγουρο

ότι θα βάψει κόκκινο το δικό τους ωκεανό, αναλώνοντας δυνάμεις και
ικανότητες στο να πολεμάνε το ένα το άλλο, ενώ θα μπορούσαν να χρησιμοποιήσουν αυτές τις δυνάμεις για να ταξιδεύσουν εκεί που δεν υπάρχει
κανείς, άρα δεν υπάρχει και ανταγωνισμός. Εκεί υπάρχει ένας δικός τους
ωκεανός για να τον χειριστούν, να τον απολαύσουν και να πάρουν όλα
τα οφέλη.
Δυστυχώς εδώ και πολλά χρόνια στο δικό μας “κόκκινο ωκεανό”, η μόνη
τακτική που είναι γνωστή, είναι η τακτική του copy – paste, ο εύκολος
δρόμος του “αφού το κάνει αυτός, ας το κάνω κι εγώ”, η πρόσκαιρη,
η εφήμερη ασφάλεια που παρέχουν οι σταθερές που καταλήγουν σε
ύπνωση και εφησυχασμό τον επιχειρηματία. Ελάχιστα είναι τα παραδείγματα της διεκδίκησης της διαφορετικότητας και της πρωτοπορίας,
με αποτέλεσμα σήμερα περισσότερο από ποτέ, ένας ολόκληρος κλάδος,
αυτός των φαρμακείων, τουλάχιστον όταν γράφονται αυτές οι γραμμές,
να κινδυνεύει “η πόλη εν εάλω”.

Κυνηγώντας την καινοτομία
Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Ας δούμε μερικά απλά παραδείγματα επιχειρηματικότητας από την καθημερινότητα. Πώς μικρές έξυπνες κινήσεις ηγητόρων διαφόρων εταιρειών, που δεν αρκέστηκαν στα
σταθερά και τα σίγουρα, αναγνωρίζοντας ότι σύντομα αντίπαλες εταιρίες
εύκολα θα τους είχαν μιμηθεί, για να πάρουν μεγαλύτερο μερίδιο της
αγοράς, θα έπρεπε να ασχοληθούν σημαντικά με την αναλογία τιμής /
ποιότητας, αντί να καταναλώνουν πόρους και δυνάμεις σε ένα εσωτερικό
πόλεμο με πενιχρά πολλές φορές αποτελέσματα.
Μια μελέτη σε μεγάλο αριθμό επιχειρήσεων έδειξε τα εξής: σε 100 νέες
επιχειρήσεις, το 86% ήταν στην ουσία αντιγραφή κάποιων ήδη υπαρχουσών, ενώ το 14% ήταν καινοτόμες και πρωτοποριακές. Από αυτές τις
εταιρίες, η επίδραση στα έσοδα ήταν αντίστοιχα 62% και 38%, ενώ το πιο
σημαντικό είναι ότι η επίδραση στα κέρδη ήταν 39% και 61% αντίστοιχα.
Συμπερασματικά θα λέγαμε ότι το 14% νέων εταιρειών μέσα από τη διαφορετικότητα, έδωσαν κέρδη που αντιστοιχούσαν στο 61%.
Από τα πιο κλασικά παραδείγματα στον τομέα του φαρμάκου, ήταν η
καινοτόμα ιδέα της Novo Nordisk να δημιουργήσει το 1985 τη μορφή
NovoPen, δίνοντας αξία στον χρήστη ινσουλίνης, ο οποίος ένιωθε πολλές φορές άβολα κουβαλώντας φάρμακα, σύριγγες, βελόνες, πράγμα
που τον έφερνε πολλές φορές σε δύσκολη θέση, να διαχειρίζεται με άνεση και απρόσκοπτα την κοινωνική του συμπεριφορά. Η μορφή Novopen
έλυσε σωρεία προβλημάτων στους χρήστες ινσουλίνης, με αποτέλεσμα η
κερδοφορία της εταιρείας να εκτιναχθεί σε απίστευτο βαθμό.
Μια άλλη καινοτομία στο φαρμακείο που θα μπορούσαμε να αναφέPHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
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ρουμε, παρά τη διαφορετική άποψη συναδέλφων, η
αξία της όμως δεν αμφισβητείται, ήταν η δημιουργία
ειδικών χώρων καλαίσθητων και δυναμικά επικοινωνιακών στον τομέα των δερμοκαλλυντικών, δίνοντας
ώθηση και κτίζοντας νέα αγορά με ιδιαίτερη δυναμική που αναπτύσσεται συνεχώς σε νέους τομείς και με
ιδιαίτερη κερδοφορία.
Ο καθένας από τους αναγνώστες θα μπορούσε να
αναφέρει από μια καινοτόμο ιδέα που συνέβη γύρω
του, αλλά δύσκολα θα ανέφερε με την ίδια ευκολία
μια καινοτόμο ιδέα, την ανακάλυψη ενός γαλάζιου
ωκεανού στο ίδιο του το περιβάλλον.
Τελικά πόσο εύκολα διαχειρίσιμα είναι τα “νερά ενός
γαλάζιου ωκεανού”; Ποιες είναι οι προϋποθέσεις για
την ανακάλυψή τους, αλλά και τη σωστή διαχείρισή
τους;
Ας προσπαθήσουμε με απλά βήματα και με απλά
παραδείγματα να “ταξιδέψουμε σε γαλάζιους ωκεανούς”. Ο σκοπός του ταξιδιού είναι να ξεφύγει κάποιο ανήσυχο πνεύμα από τους αιματοβαμμένους
κόκκινους ωκεανούς, αυτούς του ωμού ανταγωνισμού, όπου πολλές φορές υποβαθμίζεται και η ποιότητα αλλά και η τιμή, σε επίπεδα μη κερδοφόρα. Η
ανακάλυψη των γαλάζιων ωκεανών είναι βασικά τα
νέα πεδία δράσης, όπου τους κανόνες της παρθένας
αγοράς τους καθορίζει κατά βάση ο “παίκτης” που τα
ανακαλύπτει.

Ας δούμε τα βήματα και τις προϋποθέσεις.

1

Ας βάλουμε τέλος σε ότι κάνουμε στις υπάρχουσες αγορές, προσπαθώντας να σταματήσουμε
τον μιμητισμό. Ο διαρκής μιμητισμός ελλοχεύει τον
κίνδυνο να υποστεί κάποιος διαρκή ύπνωση και να
περιμένει την επόμενη κίνηση για να την αντιγράψει.
Άρα εξανεμίζει τη δυναμική που κρύβει μέσα της
η έννοια της στρατηγικής. Επίσης εξανεμίζει και τη
δύναμη του να “αντέχει” να σταματήσει τη συγκριτική
προτυποποίηση, το γνωστό benchmarking, ώστε να
μηδενίσει τον κίνδυνο του μιμητισμού.
Γυρίστε την πλάτη στον ανταγωνισμό και διεκδικήστε ένα και μόνο ανταγωνιστή: τον εαυτό σας.
Ο διαρκής ανταγωνισμός στα ίδια νερά, το μόνο που
κάνει είναι να τον βάφουν κάθε φορά πιο κόκκινο.
Ότι δημιουργήσατε, δημιουργήσατε. Κρατήστε τα
κεκτημένα σαν τροφή στο μακρινό και επίπονο
ταξίδι σας σε “γαλάζιους ωκεανούς” και δραστηριοποιηθείτε με ενέργειες, υπηρεσίες και αγαθά που να
είναι καινοτόμα και να μπορούν να κινητοποιήσουν
και ένα νέο αγοραστικό κοινό. Η ενέργεια αυτή θα
φέρει νέους πελάτες στο φαρμακείο σας. Εδώ θα
πρέπει να θυμάστε πάντα, ότι ο αγοραστής λειτουργεί
μέσα σε “συγκοινωνούν δοχείο”. Είναι ο ίδιος πελάτης του φαρμακείου, του βιβλιοπωλείου, του super
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market, του κομμωτηρίου, κ.λπ.
Η νέα σας ιδέα να είναι σε επίπεδο κόστους εύκολα προσεγγίσιμη από το
νέο αγοραστικό κοινό και όχι απλησίαστη για τη μεγάλη μάζα των πελατών
σας.
Μη διστάσετε στο ταξίδι σας να βάλετε στόχους. Σε κάθε βήμα προς τον
ωκεανό να “σβήσουμε” καθετί τετριμμένο που δε δίνει αξία, έστω και εάν το
θεωρείτε δεδομένο. Να κρατήσετε στο ταξίδι καθετί, έστω και διαχρονικό, που
δίνει όμως προστιθέμενη αξία στο προϊόν ή την υπηρεσία και φυσικά στο μέτρο
του δυνατού να αυξηθεί ακόμη περισσότερο.
Τέλος, υιοθετήστε αξίες (όπως η ικανοποίηση του πελάτη, η ποιότητα εργασίας... ), που πιθανόν μέχρι σήμερα ο κλάδος δεν είχε αντιληφθεί τη χρησιμότητά τους και που πολύ πιθανόν να εφαρμόζονται με επιτυχία σε άλλο κανάλι
ή επαγγελματικό τομέα.
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Μέσα σ’ αυτή την όλη προσπάθεια θα πρέπει πριν ξεκινήσετε το ταξίδι σας, να
δείτε με συγκεκριμένα κριτήρια εάν ο κόπος αξίζει. Με απλά λόγια, βάλτε πλάι
– πλάι το σήμερα και το αύριο. Δείτε τη διαφορά των δύο αξιών, ελέγξτε το
κόστος του να πάτε από το σήμερα στο αύριο, μετρήστε τον πιθανό κοινό στόχο,
αλλά και πόσο δύσκολα ο ανταγωνισμός μπορεί να σας ακολουθήσει. Όσο πιο
πολύ “κολυμπάτε σε καθαρά νερά”, τόσο πιο πολλά οφέλη αποκομίζετε.

Οι διαφορές των δύο “ωκεανών”
ΟΙ ΚΟΚΚΙΝΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ
• Κολυμπάτε στον υφιστάμενο χώρο της αγοράς
• Μάχη για εξουδετέρωση του ανταγωνισμού
• Αναζητάτε πελάτες απο την υπάρχουσα ζήτηση
• Συμβιβασμός μεταξύ αξίας και κόστους
• Συντονίζετε ολόκληρο το σύστημα των δραστηριοτήτων
της επιχείρησης με μοναδικό κριτήριο τη διαφοροποίηση
ή το χαμηλό κόστος
ΟΙ ΓΑΛΑΖΙΟΙ ΩΚΕΑΝΟΙ
• Κολυμπάτε σε νέα αγορά μόνοι σας
• Δεν υπάρχει ανταγωνισμός
• Δημιουργούνται νέα δεδομένα ζήτησης
• Δεν υπάρχει συμβιβασμός μεταξύ αξίας και κόστους
• Όλη η προσπάθεια γίνεται επιδιώκοντας και διαφοροποίηση
και το χαμηλό κόστος

Είναι όμως εύκολος ο δρόμος; Φυσικά και όχι!
Θα πρέπει να δούμε με προσοχή ότι το νέο μας ταξίδι θα γίνει από ανθρώπους και στο τέλος του ταξιδιού στο νέο ωκεανό θα ζήσουν άνθρωποι. Άρα
είναι απόλυτα λογικό το άγνωστο να φέρει ανησυχία, τόσο στους δικούς σας
συνεργάτες, που μπορεί να ξεβολευτούν από την υπάρχουσα κατάσταση της
ηρεμίας και του γνωστού τρόπου εργασίας, όσο και στους πελάτες σας που θα
απευθύνεται η νέα υπηρεσία ή το αγαθό. Μπορεί να μην κατανοούν το “νέο”,
ανεξάρτητα από την παράμετρο του κόστους. Άρα σημαντικότατος παράγοντας
πριν ξεκινήσετε το ταξίδι, είναι να μοιραστούμε την ιδέα με τους συνεργάτες
μας, να κατανοήσουν τα οφέλη και να γίνουν αρωγοί στην προσπάθεια. Και
πάνω απ’ όλα να έχουμε υπόψη μας ότι όλοι δε θα είναι τόσο θετικοί από την
αρχή. Χρειάζεται συνεχώς να τους δείχνουμε το όφελος του νέου!
Τέλος, θα πρέπει να ξεκαθαρίσουμε το μύθο, ότι δεν είναι απαραίτητο να υπάρχουν μεγάλα κόστη ευθέως ανάλογα με το μέγεθος της αλλαγής.
Μια μικρή αναφορά στα οργανωτικά εμπόδια, ώστε ο αναγνώστης να έχει μια
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μικρή ιδέα του τι μπορεί να βρει μπροστά του και θα
πρέπει να διαχειριστεί:
Α) ΓΝΩΣΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ: Προσκόλληση στο υπάρχον
status quo.
Β) ΠΟΛΙΤΙΚΑ ΕΜΠΟΔΙΑ: Αντίδραση ισχυρών παραγόντων με κατοχυρωμένα δικαιώματα.
Γ) ΕΜΠΟΔΙΑ ΣΤΗΝ ΠΑΡΑΚΙΝΗΣΗ: Άνθρωποι που
στερούνται κινήτρων από την επιχείρηση.
Δ) ΕΜΠΟΔΙΑ ΠΟΥ ΣΧΕΤΙΖΟΝΤΑΙ ΜΕ ΤΟΥΣ
ΔΙΑΘΕΣΙΜΟΥΣ ΠΟΡΟΥΣ: Περιορισμένοι πόροι.
Το καθένα από τα ανωτέρω είναι, άλλα λίγο και άλλα
πολύ εύκολα διαχειρίσιμα, αρκεί ο ηγέτης που οδηγεί
τα πράγματα στο σημείο ανατροπής, να εγκαταλείψει
τη νοοτροπία του συγκεντρωτισμού και να περάσει στη
λογική της σοβαρής επικοινωνίας, με όλα τα πεδία
συνεργατών του που συμμετέχουν στην καινοτομία.
Σε αυτή την περίπτωση, ο σημαντικός παράγων της
επιτυχίας είναι ο άνθρωπος και θα πρέπει να αποκτήσουν όλοι την κουλτούρα εμπιστοσύνης και αφοσίωσης. Να παρακινούνται με βάση όχι το γράμμα, αλλά
το πνεύμα της στρατηγικής που έχει επιλεγεί. Σε μια
νέα στρατηγική, όλοι θα πρέπει να καταλάβουν ότι με
κάθε κόστος πρέπει να αφοσιωθούν σε αυτό, ψυχή
και σώμα, με τη θέλησή τους. Να μην περιορίζονται
σε αυτό που έχουν υποχρέωση, αλλά να κάνουν και
να προσφέρουν το πολύ περισσότερο για την επίτευξη του στόχου, την κατάκτηση του “γαλάζιου ωκεανού”. Παράλληλα όμως να έχει γίνει κατανοητό και
από την ηγεσία, ότι τα οφέλη θα είναι για όλους τους
συμμετέχοντες.

Απλά καθημερινά παραδείγματα
Πριν αναφέρουμε μερικά απλά καθημερινά παραδείγματα μέσα από τον τομέα που οι αναγνώστες
ασχολούνται, να επισημανθεί ότι: όταν και άλλα καράβια πλησιάζουν τον δικό μας γαλάζιο ωκεανό, τότε
ξεκινάμε ξανά από την αρχή για άλλους ωκεανούς.
Αυτή είναι η μοίρα και η πορεία των ανήσυχων πνευμάτων στον κόσμο των επιχειρήσεων. Δε διεκδικούν
την αγρανάπαυση, αλλά το συνεχές, υπό αυστηρά
ελεγχόμενες προϋποθέσεις. Διεκδικούν το καινοτόμο, το διαφορετικό, το ανατρεπτικό!
Ας κάνουμε μια μικρή αναφορά σε μικρούς γαλάζιους ωκεανούς που γρήγορα από το στοιχείο του μιμητισμού γίνανε κόκκινοι, με ότι αυτό συνεπάγεται σε
ποιότητα εργασίας και κόστος.
Την προηγούμενη δεκαετία θεώρησαν ως γαλάζιο
ωκεανό οι εταιρείες δερμοκαλλυντικών, την εκπαίδευση των φαρμακοποιών, ώστε να προωθούν καλύτερα αυτή την κατηγορία προϊόντων τους. Αυτή η
ενέργεια αναμφισβήτητα είχε σημαντικά οφέλη για
τις ίδιες τις εταιρίες με σχετικά μικρά κόστη επένδυ-

σης, αλλά παράλληλα και για τον φαρμακοποιό, αλλά
αυτός ο τελευταίος με μικρότερη αναλογία επένδυσης
/κέρδους. Αυτή η κίνηση όμως θα μπορούσε να γίνει
ένας τεράστιος γαλάζιος ανεξερεύνητος ωκεανός, με
τροφή για πολλά - πολλά χρόνια, εάν η ιδέα αυτή γινόταν θεσμός από τους ίδιους τους φαρμακοποιούς,
ώστε η ανάπτυξη γνώσεων σε συγκεκριμένους τομείς
θα τους προσέφερε νέα πεδία δράσης στη συμβουλή τους προς τον πελάτη, με αναμφισβήτητα οφέλη
τόσο σε επίπεδα αντιμετώπισης της κρίσης, όσο και
σε ικανότητα διορατικότητας και διαπραγμάτευσης με
τις εταιρίες, μιας και είναι γνωστό ότι η γνώση ενισχύει και επιβάλλει τη γνώμη.
Αργότερα άρχισε η “μόδα” των e-shop, με αποτέλεσμα, μην έχοντας τελικά ιδιαίτερα μεγάλα κέρδη, να
αλληλοσκοτώνονται με βάση τη χαμηλότερη τιμή, μη
βλέποντας ότι το τελικό κέρδος είναι αρνητικό. Αποτέλεσμα, άρχισαν να κλείνουν πολλά τέτοια καταστήματα.
Ο Γαλάζιος Ωκεανός για το φαρμακείο θα μπορούσε
να είναι η πληροφορία προς τον ασθενή - πελάτη, η
γραπτή οδηγία και συμβουλή σε καθημερινές συχνές
περιπτώσεις του πάγκου, η συμπληρωματική πρόταση με στόχο το όφελος υγείας και τόσες άλλες ενέργειες που αυξάνουν τις πωλήσεις και δημιουργούν
πιστό πελατολόγιο.
Σήμερα, στα πλαίσια της οικονομικής κρίσης όλοι
“ματώνουν” δίνοντας τη μεγαλύτερη έκπτωση, “εκπαιδεύοντας” το κοινό στην εύκολη διεκδίκηση με
κριτήριο την τιμή ή το δώρο και όχι επενδύοντας στην
εν-συναισθηματική πώληση.
Θα μπορούσαμε να αναφέρουμε πολλά τέτοια παραδείγματα, αλλά ο χώρος σε ένα απλό άρθρο δεν είναι
επαρκής. Σίγουρα όμως ο κάθε αναγνώστης μπορεί
να σκεφτεί κάποιον γαλάζιο ωκεανό που κάποιος
άνοιξε μπροστά του. Απλά, ας μην ξεχνάμε ότι ο κάθε
γαλάζιος ωκεανός εύκολα γίνεται κόκκινος.
Το συνεχές ταξίδι στο κάτω - κάτω κρύβει τη μαγεία
της διαφορετικότητας.
Ας διεκδικήσουμε λοιπόν το οπλοστάσιο που θα μας
δώσει τη δυνατότητα ενός τέτοιου μαγικού ταξιδιού! n

Βιβλιογραφία
Η ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΓΑΛΑΖΙΩΝ ΩΚΕΑΝΩΝ – W.Chan
Kim/Renne Mauborgne
ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ ΤΩΝ ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΚΑΙ
ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ – Β Παπαδάκης
THE INNOVATOR’S DILEMMA – Christensen Clayton
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Εποχές υπό το καθεστώς της Κρίσης;

Καιρός να αφήσουμε

ΙΣΤΟΡΙΑ

n

Σε μία κοινωνία όπου η κρίση -όχι μόνο οικονομική- θεωρείται πια καλώς
εδραιωμένη και τα αποτελέσματά της όλο και πιο πολύ απρόβλεπτα, θεωρούμε πια
δεδομένο ότι πολλοί τομείς έχουν πληγεί και θα συνεχίσουν να πλήττονται όσο οι
managers τους μένουν αδρανείς και απαθείς απέναντι στα αποτελέσματά της.
Από την ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ ΜΑΤΑ, Φαρμακοποιό

PHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

δ ι ο ί κ η σ η Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

Ν

έο νομοσχέδιο, νέα μέτρα, ρήξη με την
κυβέρνηση, συνελεύσεις, απειλές, διακοπή συμβάσεων, απεργίες, διάλογοι
(ή μάλλον μονόλογοι)… με λίγα λόγια:
αλλαγές προ των… πυλών. ΝΑΙ, οι καιροί είναι δύσκολοι (γνωστή πλέον φράση), όμως αυτό που αποκομίζει κανείς αν δει τα πράγματα λίγο πιο απέξω
από το χορό, είναι ότι ακόμα πιο δύσκολη είναι η
προσαρμογή των φαρμακοποιών σε αυτούς.
Δεν είναι λίγοι αυτοί που προτιμούν να γκρινιάζουν
για ό,τι ΔΕΝ έχουν, από το να αναζητήσουν την ευκαιρία για να έχουν. Είναι οι λεγόμενοι «βολεμένοι»
στην υπάρχουσα κατάσταση (για πόσο ακόμα;) που
έτσι έχουν μάθει να ζουν (κανείς δεν τους κατηγορεί γι’ αυτό), αλλά ταυτόχρονα αρνούνται το καθετί
καινούργιο, που μιλώντας ψυχρά αλλά ειλικρινά,
μόνο μείωση τζίρου επιφέρει. Για το τελευταίο δεν
είμαι σίγουρη ότι κανείς δεν τους κατηγορεί και ας
ξεκινήσουμε από τους νέους. Ανήκω σε αυτούς και
ΝΑΙ ο καθένας μπορεί να επικαλεστεί την απειρία
μας στο χώρο και το ότι μιλάμε εκ του ασφαλούς.
Επιτρέψτε μου να υπενθυμίσω ότι όλοι μιλάνε για
«το φαρμακείο του αύριο». Ωραία όλα αυτά και
ωραία όλα τα σχέδια που μπορεί να κάνει ο καθένας, αλλά μία υπενθύμιση και παράλληλα επίκληση:
«το αύριο είναι οι νέοι», έτσι δε λένε;
Μιλώντας με αγάπη και όραμα για το μέλλον ενός
νέου φαρμακοποιού, θέλω να τονίσω ότι η λέξη
«σχέδια για το αύριο» δεν ισχύει για τους νέους.
Οι νέοι είναι ακόμα στο στάδιο «όνειρα». Η βασική
αιτία είναι ότι με όλα αυτά που γίνονται γύρω μας,
με όλες αυτές τις λέξεις που επικρατούν και με τις
οποίες αρχίζει το άρθρο, κατανοεί εύκολα κανείς
ότι οι νέοι είναι με δεμένα τα χέρια και ακόμα χειρότερα και με μάτια κλειστά.
Στη 2η ημερίδα που πραγματοποίησε με επιτυχία το
περιοδικό πριν λιγότερο από δύο μήνες, δίνοντας
πολλά και νέα εργαλεία για την πορεία του κλάδου,
αλλά κυρίως κουράγιο και σε εμάς τους νέους, από
μία ομιλία κράτησα το εξής από έναν αξιότιμο ομιλητή - καθηγητή:

«Η Ελλάδα πάσχει από πολλές ασθένειες, αλλά μία
είναι κυρίως η απαρχή του κακού:
Εγωισμός, ξερολισμός και στρουθοκαμηλισμός.
Βασική παρενέργεια: Η αντίσταση στην αλλαγή!»
Δεν είμαι σε θέση να κρίνω κανέναν και σέβομαι
απόλυτα τον κάθε επαγγελματία, όμως νέα είμαι,
όχι όμως τυφλή. Τα πράγματα αλλάζουν και αλλάζουν ριζικά, άλλα προς το καλό και άλλα προς το
κακό (δε θα αναλύσω ποιο είναι τι).
Το μόνο σίγουρο είναι ότι τα πράγματα δε θα είναι
όπως έχουμε μάθει και πρέπει να προσαρμοζόμαστε στις αλλαγές με όποιο κόστος και αν αυτές
επιφέρουν.

“



Η Ελλάδα πάσχει από
πολλές ασθένειες, αλλά μία είναι
κυρίως η απαρχή του κακού:
Εγωισμός, ξερολισμός και
στρουθοκαμηλισμός.
Βασική παρενέργεια: Η αντίσταση
στην αλλαγή!

”

Με λύπη μου παρακολουθώ τα δρώμενα και με
λύπη μου απογοητεύομαι για την πορεία που έχει
πάρει η κατάσταση (και δεν είμαι η μόνη «φρέσκια
παθούσα» στο χώρο, πιστέψτε με), όμως πείτε πως
είναι στη φύση του νέου να προσπαθεί να διαφύγει
και να προσπαθήσει να στρώσει το δικό του δρόμο,
ένα δρόμο όπως αυτός ονειρεύεται και επιθυμεί, με
λίγο άρωμα διορατικότητας, αισιοδοξίας, καινοτομίας και εναλλακτικότητας.
Δε βλέπω άλλο δρόμο λοιπόν εκτός από το ότι είναι επιτακτική ανάγκη όλοι να καταλάβουμε ότι η
προσφυγή σε νέες μεθόδους και λύσεις που θα
οδηγήσουν στη σωτηρία, επιβίωση και εξέλιξη του
κλάδου, είθε να είναι η πρώτη προτεραιότητα των
φαρμακοποιών - managers και όλων των παραγόντων που απαρτίζουν αυτόν.
Αντιλαμβανόμαστε όλοι ότι ο κλάδος του φαρμακείου είναι πολυσυζητημένος και λυπάμαι αλλά είναι
και παρεξηγημένος από τα ΜΜΕ. Δε θα αναλύσουμε τους λόγους, αλλά τις προσπάθειες που μπορούν
να γίνουν προς την αποκατάσταση της εικόνας του
φαρμακοποιού στο κοινό και του κοινωνικού του
ρόλου στην πρωτοβάθμια περίθαλψη.
Φράση “κλειδί”:
Το κέντρο του ενδιαφέροντος και της εργασίας του
κλάδου μας είναι ο άνθρωπος.
Δεν είναι τυχαίο που το σύστημα υγείας διαχωρίζεται
από όλα τα άλλα συστήματα και ξεχωριστοί κανόνες
διέπουν τη λειτουργία του. Τα χαρακτηριστικά του
κλάδου μας δεν είναι μοναδικά από όλων των άλλων συστημάτων. Μοναδικός όμως είναι -και αυτό
κάνει την ειδοποιό διαφορά- ο συνδυασμός πολλών
χαρακτηριστικών άλλων τομέων, όπως αυτών των
οικονομικών, της διοίκησης επιχειρήσεως, κ.ά.
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Το πιο σημαντικό όμως που ξεχωρίζει είναι το
ενδιαφέρον προς τον ασθενή και τον άνθρωπο. Ο
επιστήμονας υγείας λοιπόν, όπως είναι ένας φαρμακοποιός, πρέπει να δρα πάντοτε με γνώμονα τον
άνθρωπο!
Παράλληλα, ο κλάδος του φαρμακείου χαρακτηρίζεται ως πολυπαραγωγικός. Είναι σαφές ότι παρέχει ανθρωποκεντρική υπηρεσία που παίρνει πολλές
διαστάσεις και μορφές. Δεν πουλάει ένα προϊόν ή
μία απλή υπηρεσία.
Τα καθήκοντα ενός φαρμακοποιού ξεπερνούν τα
όρια του απλού marketing. Όμως όπως κάθε επιχείρηση, έτσι και το φαρμακείο έχει τρωτά σημεία
που το φθείρουν.
Για να λειτουργήσει λοιπόν σωστά μία επιχείρηση
φαρμακείου και συνεπώς ο κλάδος και κατ’ επέκταση κατά ένα μέρος ο τομέας υγείας, ο φαρμακοποιός manager της επιχείρησης πρέπει να καθορίσει το είδος του προϊόντος ή υπηρεσίας του,
αλλά και το μέγεθος της αγοράς στην οποία κινείται
και απευθύνεται, για να μπορέσει να διακρίνει τα
αδύναμα σημεία του και τα καλύτερα δυνατά μέτρα
και αποφάσεις που μπορεί να λάβει προς εξάλειψη
αυτών.

Συνεργασίες,
Συγχωνεύσεις,
Συνεταιρισμοί
Το 2009 χαρακτηρίστηκε ως η
χρονιά των συγχωνεύσεων, συνεργασιών και συνεταιρισμών.
Πολλοί τομείς και επιχειρήσεις
οδηγήθηκαν προς αυτή την κατεύθυνση.
Εύκολα μπορεί κανείς να βρει
παραδείγματα και αποτελέσματα
αυτών. Ειδικά για τα φαρμακεία,
ο αυξημένος αριθμός τους -ειδικά σε μία εποχή που
ο αριθμός τους έχει πάρει την ανιούσα κατεύθυνσητα νέα μέτρα που επιφέρουν άνοιγμα του επαγγέλματος, η μείωση του τζίρου, αλλά και η οικονομική
και όχι μόνο αστάθεια και ανασφάλεια που χαρακτηρίζει την αγορά, οδηγούν αναμφισβήτητα ορισμένες
επιχειρήσεις - φαρμακεία να εμφανίζουν μικρότερη
απόδοση.
Συνεπώς, θα πρέπει να υπάρχει μία αυξανόμενη
τάση των επιχειρήσεων προς αναζήτηση ενός μηχανισμού που θα εξαλείψει και θα αποτρέψει την
επικράτηση των προαναφερθέντων συνθηκών.
Οι φαρμακοποιοί πρέπει να αναλάβουν δράση.
Οι λέξεις: συνεργασία, συστέγαση, συγχώνευση,
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ακούγονται όλο και περισσότερο ακόμα και στον
κλάδο των φαρμακοποιών και δεν είναι κρυφό ότι
πολλοί είναι αυτοί που αντιδρούν αρνητικά.

Τα οικονομοτεχνικά κριτήρια
Υπάρχουν δύο πράγματα που πρέπει να υπολογίζονται όταν μελετάει κανείς αν μπορεί να προχωρήσει
προς συγχώνευση ή όχι:
αποτροπή συγχώνευσης παρόλο

Τύπου Ι λάθος που η αγορά το επέτρεπε

Τύπου ΙΙ λάθος αποδοχή συγχώνευσης παρόλο
που η αγορά δεν το επέτρεπε

Με τον όρο «η αγορά επέτρεπε ή όχι», εννοούμε
εάν η συγχώνευση θα μείωνε τον ανταγωνισμό ή
όχι.
Είναι βασικό ότι η κοινωνία αποζητά τον ανταγωνισμό, ώστε να παρέχεται ποσότητα και ποιότητα στην
καλύτερη -για τον καταναλωτή πάντα- προσφορά.
Σε περίπτωση που η αγορά είναι μικρή (μικρός ανταγωνισμός, δηλαδή λίγες επιχειρήσεις), μία συγχώνευση οδηγεί σε αγοραστική δύναμη των λίγων -ο
ανταγωνισμός μικραίνει- πράγμα που έχει αρνητική
επίπτωση στην προσφορά - ευκαιρία, ποιότητα και
ποσότητα του προϊόντος ή υπηρεσίας.
Όσο λοιπόν είναι μεγαλύτερος ο ανταγωνισμός και
ο αριθμός των επιχειρήσεων, τόσο περισσότερος
χώρος υπάρχει για συγχωνεύσεις επιχειρήσεων,
φυσικά με τη βασική προϋπόθεση ότι η επιχείρηση έχει ως στόχο να μειώσει το κόστος λειτουργίας
της στο ελάχιστο δυνατό με τη μεγαλύτερη δυνατή
απόδοση - σε ποιότητα και ποσότητα προϊόντος ή
υπηρεσίας.
Πιο συγκεκριμένα: Μία συγχώνευση, συνεργασία
ή συστέγαση είναι «οικονομικά επιτρεπτή» από
την αγορά όσο αυτή λειτουργεί υπό την αρχή του
economy of scale, δηλαδή όσο μπορεί να παράγει
μεγαλύτερη ποσότητα προϊόντος ή υπηρεσίας και
να μειώνει ταυτόχρονα το κόστος λειτουργίας της
(δηλ. να αυξάνεται η κατανάλωση και να μειώνεται
η τιμή).
Αντίθετα λοιπόν, όσο αυξάνεται η ποσότητα και
αυξάνεται το κόστος, σημαίνει ότι η συγχώνευση
κινείται υπό την αρχή του dis-economy of scale,
πράγμα που δε συμφέρει οικονομικά ούτε την ίδια,
ούτε όμως και τους πελάτες της, οπότε θεωρείται
«μη επιτρεπτή».
Πολύ πρακτικά λοιπόν, όταν 2 ή περισσότερες μονάδες που ενώνονται λειτουργούν με χαμηλότερο
κόστος και υψηλότερα κέρδη από όταν λειτουργεί
η καθεμία μόνη της χωριστά, τότε ναι, είναι «επιτρεπτό».
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ξέρουν οι νέοι και παίρνουν το θάρρος - θράσος να
εκφράζονται σε τέτοιες δύσκολες συγκυρίες, επικαλούμενοι μάλιστα τα «πρέπει»;
Πριν όμως βγάλετε συμπεράσματα, αναλογιστείτε
ποιος είναι ο ρόλος σας στην κοινωνία, μήπως σε
αυτή την κοινωνία ανήκουμε και εμείς και μήπως
τελικά εμείς που αναγνωρίζουμε και θαυμάζουμε το
φορτίο της ιστορίας που έχει ο κλάδος και που εσείς
“κτίσατε”, θα θέλαμε να παραμείνετε δίπλα μας, να
γίνετε οι αρωγοί μας σε αυτό το μακρύ, δυσοίωνο
αλλά γεμάτο ελπίδες ταξίδι μας. n
Βιβλιογραφία:
1) J.A. Belasco, R.C. Stayer “The flight of the
Buffalo”.
2) S. Folland, A.C. Goodman, M. Stano “The
economics of Health and Health Care”, 6th
international edition, 2010, Chapters: 6, 5, 9.
Σημείο Q
Σημείο Q2

Q2: economy of scale
LRAC: dis-economy of scale

Πάλεψε, Άντεξε ή
απλά… Φύγε
Σε μια εποχή λοιπόν που το επάγγελμα του φαρμακοποιού οδηγείται σε υπερκορεσμό επιχειρήσεων
και καταστημάτων και αναμένεται να χειροτερέψει
με τον καιρό -και όχι μόνο- μήπως ήρθε η στιγμή
(αν και θερμά πιστεύω ότι από καιρό έπρεπε πολλοί
να έχουν κινηθεί προς τα εκεί), να σκεφτούν οι φαρμακοποιοί managers να ενώσουν τις δυνάμεις τους
και κυρίως τις αγοραστικές, για το καλό του κλάδου,
αλλά και κυρίως του έργου τους, παύοντας να είναι
επιφυλακτικοί στις αλλαγές;
Ο καταναλωτής - πελάτης - ασθενής είναι το κύριο
μέλημα των φαρμακοποιών και αυτό είναι αναμφισβήτητο. Μήπως οι συγχωνεύσεις, συνεταιρισμοί
και οι συνεργασίες είναι αυτό που θα κάνει τον καταναλωτή να μη χάσει την εμπιστοσύνη του προς το
φαρμακοποιό και να μη σταματήσει να βασίζεται σε
αυτόν;
Είθε όλη αυτή η αναστάτωση στον κλάδο μας να είναι η αφορμή να θυμηθούμε ότι ο φαρμακοποιός
έχει πάνω απ’ όλα την ηθική υποχρέωση προς την
ιστορία του κλάδου να έχει πρώτη μέριμνα το καλό
του καταναλωτή - πελάτη του.
Αν οι παραπάνω ενέργειες λοιπόν είναι προς το
συμφέρον του πελάτη - καταναλωτή του, “laissez
faire”!
Διαβάζοντας αυτό το άρθρο θα σκεφτούν πολλοί: τι

3)“An assessment of community pharmacists’
attitudes towards professional practice in the
Republic of Moldova” by M. Cordina, V. Safta,
A. Ciobann, N. Sautenkova, Pharmacy Practice
(Internet) 2008 Jan-Mar;6(1):1-8.
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Λογισμικό και Διαχείριση
Πώς να παρακολουθείτε και
να βελτιώνετε το μικτό κέρδος σας

Η ανάλυση της εξέλιξης και της σύνθεσης του μικτού κέρδους αποτελεί ένα βασικό
σημείο ελέγχου για τον φαρμακοποιό manager.
Παρακολουθώντας επισταμένα τα περιθώρια κέρδους, με τη βοήθεια ενός
κατάλληλου λογισμικού διαχείρισης, θα έχετε βελτιστοποίηση της όλης εμπορικής
σας πολιτικής και φυσικά του κέρδους σας.

Α

νάμεσα σε όλες τις δραστηριότητες του φαρμακείου, ένας από τους σημαντικότερους δείκτες που θα πρέπει να παρακολουθείτε είναι το
εμπορικό σας μικτό κέρδος. Ο έλεγχος του μικτού κέρδους είναι βασικός για να αξιολογήσετε την απόδοση
των εμπορικών σας πράξεων και να παρακολουθείτε
τις επιπτώσεις του στα ακαθάριστα κέρδη του φαρμακείου. Όλοι οι οικονομικοί σύμβουλοι συμφωνούν στο
ότι αυτή η ενέργεια επιτρέπει τη βελτιστοποίηση της
απόδοσης της επιχείρησής σας.
Μια σημαντική διευκρίνιση:
Όταν μιλάμε για μικτό κέρδος ή περιθώριο κέρδους,
σύμφωνα με τους οικονομικούς όρους της αγοράς
αναφερόμαστε στην Καθαρή Τιμή Πώλησης - Κόστος
Κτήσης του προϊόντος, αφού έχουν αφαιρεθεί από την
χονδρική τιμή και οι υπάρχουσες επί πλέον εκπτώσεις,
δηλαδή μιλάμε για την τιμή αγοράς (Στα μεγέθη αυτά
δεν συμπεριλαμβάνεται ο ΦΠΑ). Το Mark-up είναι
ποσοστό (%) πάνω στο Κόστος Κτήσης.
Τα οφέλη που ένας φαρμακοποιός μπορεί να αποκομίσει από αυτή την παρακολούθηση και ανάλυση είναι
ποικίλα:

• Να προσδιορίσει την επίδραση στο μικτό του
κέρδος, των αλλαγών στις τιμές στα φάρμακα ή σε
άλλα είδη.
• Να προσδιορίσει την επίδραση τυχών αλλαγών
στην πολιτική αγορών του σε κάθε κατηγορία, αλλά
και την επίδραση των εκπτώσεων που πιθανά κάνει προς τους πελάτες του.
• Να παρακολουθεί κάθε μήνα την εξέλιξη του περιθωρίου κέρδους του.
• Να έχει άμεση ενημέρωση για να δράσει πιθανώς με διορθωτικές κινήσεις.
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Σε γενικές γραμμές, τον βοηθά και στο ρόλο του σαν
επιχειρηματία, αλλά και στο ρόλο του σαν επιστήμονα και σύμβουλο υγείας.
Μερικά παραδείγματα υπηρεσιών ενός σύγχρονου
λογισμικού που αναμφισβήτητα συμβάλλουν στην
καλύτερη απόδοση του φαρμακείου: διαχείριση αγορών από τους προμηθευτές και έλεγχος του στοκ,
κάνοντας τις κατάλληλες προβλέψεις, συμβουλές για
συμπληρωματική πρόταση, συμβουλές για τη σωστή
λήψη των φαρμάκων.

Έτσι, ένας έλεγχος του μικτού κέρδους επιτρέπει να
ανακαλύψουμε τυχόν αποκλίσεις. Εάν διαπιστωθεί
πτωτική τάση σε μια δεδομένη χρονική περίοδο θα
πρέπει να αναζητήσουμε τους λόγους: κακή πολιτική
αγορών, υπέρμετρη πολιτική εκπτώσεων, απώλειες στο
στοκ μας, rebate στα ταμεία, μειώσεις τιμών σε προϊόντα, μειώσεις εκπτώσεων από τους προμηθευτές...
Με τον παρακάτω πίνακα μπορούμε να παρακολουθούμε τη συμμετοχή του μικτού κέρδους των διαφόρων κατηγοριών προϊόντων του φαρμακείου:
Κατηγορίες
προϊόντων

Τζίρος
για τον μήνα Χ

% Μερίδιο
Στο συνολικό τζίρο

Σύνολο τζίρου
χωρίς Φ.Π.Α.

100%

Μικτό κέρδος
σε αξίες

% ποσοστό
μικτού κέρδους

% Συμμετοχή της
κατηγορίας στο
συνολικό μικτό κέρδος

Φάρμακα
ΜΗΣΥΦΑ
Ομοιοπαθητικά
Αναλώσιμα
Παραφάρμακα
Κλπ...

Σύνολα

Τα “ατού” ενός σωστού
λογισμικού διαχείρισης
Η κρίση και η πτώση του τζίρου απέναντι στις αλλαγές που ήδη έγιναν και θα γίνουν, επιβάλλει σήμερα
περισσότερο από ποτέ το λογισμικό διαχείρισης να
αποτελεί το στρατηγικό συνεργάτη του φαρμακοποιού.
Έτσι, στην περίπτωσή μας, για να μπορέσουμε να
αξιολογούμε τα παραπάνω στοιχεία του πίνακα,
απαραίτητη προϋπόθεση είναι η χρήση ενός λογισμικού διαχείρισης και φυσικά η τροφοδότησή του
με τα απαραίτητα δεδομένα (απογραφή, τιμές κτίσης
προϊόντων, πωλήσεις ανά κατηγορία...κ.λπ. ).
Φυσικά, δύο με τρεις φορές το χρόνο θα πρέπει
να επικυρώνουμε τα στοιχεία αυτά με τον λογιστή
μας.
Αφού λοιπόν καταγράψουμε τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, τον τζίρο τους, το % μερίδιό τους
στο συνολικό τζίρο, το μικτό κέρδος σε αξίες ανά
κατηγορία και το % ποσοστό του, στη συνέχεια με τη
βοήθεια των στατιστικών δεδομένων της εμπορικής
διαχείρισης, θα έχουμε στην τελευταία κολώνα την %
συμμετοχή της κάθε κατηγορίας στο συνολικό μικτό
κέρδος.
Ας θυμίσουμε όμως ότι ένα σωστό και σύγχρονο λογισμικό διαχείρισης προσφέρει παράλληλα βοήθεια
στον φαρμακοποιό και σε άλλα πεδία της εργασίας
του.

Μέσος όρος μικτού
Σύνολο μικτού
κέρδους χωρίς Φ.Π.Α. ποσοστού κέρδους

100%

4 στάδια για τη σωστή παρακολούθηση του μικτού ποσοστού
κέρδους
1. Καλή συνεργασία με τον λογιστή και τον προγραμματιστή του λογισμικού σας, για να θέσετε τις
σωστές βάσεις.
2. Προγραμματισμός του λογισμικού εμπορικής διαχείρισης, το οποίο θα πρέπει με πολύ απλό τρόπο
να βγάζει τα στατιστικά για τον απαραίτητο έλεγχο του
μικτού κέρδους. Ο φαρμακοποιός να μπορεί να επιλέγει μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, να προσδιορίζει τις διάφορες κατηγορίες προϊόντων, να βάζει
τις τιμές κτίσης και τις τιμές πώλησης χωρίς ΦΠΑ για
κάθε κωδικό, καθώς και σε σύνολο πωληθέντων και
τέλος να έχει τη δυνατότητα να βγάζει αυτούς τους
πίνακες σε excel, ώστε να μπορεί να κάνει διορθωτικές κινήσεις.
3. Να καταχωρούμε τις αγορές στο λογισμικό του
φαρμακείου, και κατά ποσότητα και κατά αξία. Αυτά
σε συνδυασμό με την καταχώρηση της φυσικής απογραφής, θα μας δώσουν τη δυνατότητα να έχουμε
σωστή παρακολούθηση της τιμής κτήσης και του
υπολοίπου του είδους. Αυτή η εργασία πρέπει να γίνεται με πολύ προσοχή από τους αρμοδίους σε κάθε
τμήμα του φαρμακείου μας (τμήμα φαρμάκων, ομοιοπαθητικών, καλλυντικών κ.λπ.).
4. Να ευαισθητοποιήσουμε όλη την ομάδα του
φαρμακείου, ενημερώνοντάς τους πάνω στους διάPHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011
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πολιτική και να θέσει την εξής ερώτηση στον εαυτό
του: Ποιο είναι το ανταγωνιστικό μου περιβάλλον;
Το πολυκατάστημα (Χόντος, Sephora… ), άλλα φαρμακεία... ; Όλα εξαρτώνται από το χωροταξικό περιβάλλον. Αν το φαρμακείο είναι σε μια περιοχή με γιατρούς, νοσοκομεία, κέντρο υγείας, ΙΚΑ, και δέχεται
πολλές συνταγές με φάρμακα, ίσως δεν ενδιαφέρεται
τόσο πολύ να είναι ανταγωνιστικό σε τιμές παραφαρμάκων. Αν όμως βρίσκεται σε ένα εμπορικό περιβάλλον με πολυκαταστήματα που έχουν δερμοκαλλυντικά ή είναι ανάμεσα σε άλλα φαρμακεία στην περιοχή
που πουλάνε σε πιο χαμηλές τιμές τα παραφάρμακα,
δεν μπορεί να αγοράζει από τη φαρμακαποθήκη ένα
προϊόν και να βάζει πάντα το ίδιο ποσοστό Mark-up
του 37-38%!
Ο φαρμακοποιός θα πρέπει λοιπόν για να βελτιώσει
το μικτό του κέρδος:
• Να αναλύσει τις κατηγορίες της πελατείας του
και ποιες κατηγορίες προϊόντων καταναλώνουν.
• Να αναλύσει τη συμπεριφορά τους απέναντι σε
ειδικές προβολές ή προσφορές.
• Να βρει τη σωστή ισορροπία μεταξύ προσφοράς
και κέρδους. Δεν είναι ανάγκη να κάνει υπέρμετρες
εκπτώσεις συνεχώς και σε όλα τα είδη, για να προσελκύσει πελατεία. Υπάρχουν πιο δόκιμοι τρόποι γι’
αυτό τον επαγγελματία υγείας, για να δημιουργήσει
πιστό πελατολόγιο, εκμεταλλευόμενος την αξία της
επιστημονικής του συμβουλής και της εν-συναισθηματικής προσέγγισης προς τον πελάτη του.
• Να παρακολουθεί τις κινήσεις, (εμπορικές ή
marketing, ή υπηρεσίες), που κάνουν άλλα φαρμακεία, αλλά και άλλα εμπορικά καταστήματα. Κινήσεις
επιτυχημένες που ελκύουν τους πελάτες. n

φορους συντελεστές που επηρεάζουν το μικτό κέρδους και την απόδοση της επιχείρησης, καθώς και
για τη συμμετοχή στα συνολικά κέρδη του κάθε τμήματος του φαρμακείου, αλλά και της κάθε κατηγορίας
ή μάρκας προϊόντων. Παράλληλα να προσδιορίσουμε
ένα πλάνο δράσης για να βελτιώσουμε την απόδοση.
Είναι πολύ σημαντικό να ευαισθητοποιήσουμε τους
συνεργάτες μας στο να πετύχουν συγκεκριμένους
στόχους στην εργασία τους.

Αριθμοί και ανάλυση
Ο έλεγχος βάσει της ανάλυσης των οικονομικών δεδομένων, μπορεί να βγάλει στην επιφάνεια ανωμαλίες και λάθη που έχουν επίπτωση στο μικτό κέρδος.
Παράδειγμα, μια κακή πολιτική τιμών ή εκπτώσεων
σε δερμοκαλλυντικά, μπορεί να έχει αξιοσημείωτες
μειώσεις στο κέρδος. Αυτό βέβαια δε συνεπάγεται ότι
μερικές φορές για να ξεστοκάρουμε κάτι που είναι
τέλος εποχής, δεν πρέπει να κάνουμε εκπτώσεις, ή
ακόμη όταν θέλουμε να επιβραβεύουμε καλούς μας
πελάτες για σημαντικές σε όγκο αγορές τους σε παραφάρμακα (π.χ. κάρτα προνομιών πελάτη). Απλά,
στο τέλος κάποιου χρόνου θα πρέπει να ελέγχουμε
συνολικά, πόσο αυτή η ενέργεια ανέβασε τις πωλήσεις μας και το μικτό κέρδος μας σε καθαρή αξία
πλέον και όχι σε ποσοστό. Γιατί στο κάτω - κάτω αυτό
έχει σημασία! Τι να το κάνω να έχω υψηλό % ποσοστό
κέρδους, όταν δεν είμαι ανταγωνιστικός στις τιμές και
πέφτει ο τζίρος μου χάνοντας πελάτες;
Όλα αυτά τα παραπάνω δεν είναι εύκολα να τα ζυγίσουμε μόνο με την εμπειρία ή στο περίπου. Μόνο οι
αριθμοί και η στατιστική τους ανάλυση μπορούν να
δώσουν συγκεκριμένα στοιχεία για την απόδοση των
εμπορικών μας ενεργειών. Εδώ είναι η στιγμή που ο
φαρμακοποιός πρέπει να εξετάσει την εμπορική του

Πόπη Χαραμή
Να γνωρίζουμε ότι
• Για να ενεργοποιήσουμε τις πωλήσεις δε σημαίνει ότι πάντα πρέπει να κά-

νουμε εκπτώσεις, και να “σπάμε” τις τιμές σε όλα τα παραφάρμακα.
• Μπορούμε να μη “σπάμε” τις προτεινόμενες λιανικές τιμές ή να πουλάμε
ακόμη και λίγο πιο ακριβά, με την προϋπόθεση όμως να προσφέρουμε υπηρεσίες συνδεόμενες με το προϊόν: την ενασχόλησή μας με το πρόβλημα του
πελάτη, τη συμβουλή μας, μια δωρεάν φροντίδα περιποίησης προσώπου, ένα
χρηστικό δώρο...
• Όπως και να έχει όμως, μέσα σε ένα περιβάλλον κρίσης η τιμή παίζει σημαντικό ρόλο.
• Μια σωστή πολιτική τιμών σε παραφάρμακα βοηθά στην αύξηση των πωλήσεων και στην προσέλκυση πελατείας.
• Να γνωρίζετε ότι μια έκπτωση 10% σε παραφάρμακα, όποια και αν είναι η
μέθοδος εφαρμογής της (εμπορική προσφορά ή κάρτα προνομίων πελάτη),
αντιστοιχεί σε μια μείωση 7 βαθμών μικτού κέρδους στον τζίρο. Συνεπώς για
να αντισταθμιστεί αυτό θα πρέπει να αυξηθούν οι πωλήσεις κατά 15%. Εκτός
και αν αυτή η μείωση τιμών σε παραφάρμακο, τραβάει περισσότερους πελάτες
για την εκτέλεση των συνταγών τους σε φάρμακο, οπότε αξίζει τον κόπο.
Μόνο οι αριθμοί όμως λένε την αλήθεια!
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Μια μελέτη Γεωμάρκετινγκ
στην υπηρεσία
της επιχείρησής σας

PHARMACY management KAI ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 9 ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ-ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΣ-ΜΑΡΤΙΟΣ 2011

m a r k e t i n g Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ ΑΤ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

n

Είσαστε σίγουροι ότι η επιλογή και η προβολή των προϊόντων και των υπηρεσιών
σας, ικανοποιεί την πελατεία σας;
Γνωρίζετε την αγοραστική δύναμη, το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και την
ηλικία των ανθρώπων της περιοχής σας;
Το Γεωμάρκετινγκ μπορεί να σας απαντήσει σε αυτές τις ερωτήσεις και μάλιστα
να σας βοηθήσει να κερδίστε και νέους πελάτες.
Από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΔΗΜΗΡΟΠΟΥΛΟ, Περιβαλλοντολόγο, Γενικό Διευθυντή της ΓΕΩΜΕΤΡΟΝ M.ΕΠΕ

Τ

ο geomarketing ή γεωγραφικό marketing,
αναφέρεται στη γεωγραφική ανάλυση και
παρουσίαση των δεδομένων της επιχείρησης. Είναι το σύνολο εργαλείων του
marketing με τη μορφή ψηφιακών θεματικών χαρτών,
που επιτρέπει να έχετε μια καλύτερη γνώση του χωροταξικού περιβάλλοντος της επιχείρησής σας πάνω
σε κοινωνικά, οικονομικά και γεωγραφικά δεδομένα.
Έτσι η επιχείρηση γνωρίζει καλύτερα την αγορά και
τις τάσεις της, τους πελάτες της και τους ανταγωνιστές της σε ένα δεδομένο γεωγραφικό χώρο, στοιχεία που συχνά δεν εμφανίζονται με την υφιστάμενη
διαχείριση των δεδομένων της επιχείρησης.

Ποιοί είναι οι στόχοι;
1. Να προσδιορίσουμε την τυπολογία των πελατών
μας
Το geomarketing αναλύει την αγοραστική συμπεριφορά του καταναλωτή, λαμβάνοντας υπόψιν του τις
συνήθειές του και την αγοραστική του δύναμη.
2. Να προσδιορίσουμε μια ζώνη επιρροής
Έτσι, με βάση τη γεωγραφική θέση, αλλά και του υπόλοιπου επιχειρηματικού και ιατρικού περιβάλλοντος
του φαρμακείου, το geomarketing προσδιορίζει τη
ζώνη επιρροής, δηλαδή την περίμετρο ελκυστικότητας ενός καταστήματος. Αυτό στη συνέχεια επιτρέπει
να αξιολογηθεί το δυναμικό της πελατείας. Μια μελέτη geomarketing δίνει στοιχεία ποσοτικά σχετικά με
τον αριθμό των κατοίκων μιας περιοχής, την κατανομή της ηλικίας τους, την αγοραστική τους ικανότητα,
αλλά και ποιοτικά σχετικά με τη δομή των οικογενειών, τις προτεραιότητες των αγορών τους και τους
τομείς δραστηριότητάς τους.
3. Να αξιολογήσουμε το δυναμικό του τζίρου μας
Σε τελική ανάλυση, το geomarketing επιτρέπει την
προσομοίωση του τζίρου ενός καταστήματος με ένα
άλλο ανταγωνιστικό του στην ίδια περιοχή.

Ποιο το ενδιαφέρον μιας τέτοιας μελέτης
για το φαρμακείο;
1. Να αξιολογήσουμε το δυναμικό ανάπτυξης
Το πλεονέκτημα του geomarketing είναι να μας γνω-

στοποιήσει την τυπολογία της πελατείας μιας περιοχής. Προσοχή όμως, αυτό δεν ανταποκρίνεται πάντα
στην τυπολογία των πελατών που επισκέπτονται ένα
φαρμακείο!
Παράδειγμα, η μελέτη μπορεί να δείξει ότι το φαρμακείο προσελκύει ανάμεσα στην πελατεία του το
20% σε νέες μητέρες, ενώ η περιοχή έχει 30% αυτής
της κατηγορίας πελατείας. Άρα έχει ένα δυναμικό
ανεκμετάλλευτο ακόμη και μπορεί με τις κατάλληλες
ενέργειες να τραβήξει νέες πελάτισσες.
2. Να προτείνουμε μια κατάλληλη προσφορά
Με τα δεδομένα αυτά, πάνω στο κοινωνικο-επαγγελματικό επίπεδο της πελατείας και το προφίλ της κατανάλωσής τους, είναι δυνατό να πιστοποιήσουμε τη
συσχέτιση μεταξύ αυτών που επιθυμούν και αυτό που
τους προσφέρουμε.
Το geomarketing μας επιτρέπει να αναγνωρίσουμε
τις ανάγκες της πελατείας μας και συνεπώς να προσδιορίσουμε τα πεδία της καινοτομίας που μπορούμε
να τους προσφέρουμε.
3. Να αξιολογήσουμε το ενδιαφέρον μιας
συστέγασης ή μιας μεταφοράς ή της ίδρυσης
φαρμακείου
Με την ανάλυση του ανταγωνισμού, των πόλων ελκυστικότητας και του ιατρικού περιβάλλοντος, μπορούμε να μελετήσουμε τις επιδράσεις στον τζίρο, μιας
συστέγασης ή μιας μεταφοράς ή της σκοπιμότητας
ίδρυσης φαρμακείου.
4. Να αποφύγουμε άσκοπες επενδύσεις
Είναι το μέσο για να πιστοποιήσουμε ότι η επιχείρηση ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κοινού στη
συγκεκριμένη περιοχή, αλλά και αν μια καινοτόμος
επένδυσή μας, μικρή ή μεγάλη, θα έχει το επιθυμητό
αποτέλεσμα.
Εξαιρέσεις: Η μελέτη αυτή δεν είναι δόκιμη για φαρμακεία σε τουριστικές περιοχές ή αυτά που βρίσκονται σε εμπορικά κέντρα ή αεροδρόμια.

Μεθοδολογία
Το τελικό προϊόν - υπηρεσία είναι ψηφιακοί χάρτες.
Γι’ αυτό χρησιμοποιούνται τα λογισμικά συστήματα
γεωγραφικών πληροφοριών.
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Τα βήματα:
1. Επιλογή δεδομένων (περιγραφικά και γεωγραφικά):
a. Το αποτέλεσμα αποτελείται από τη σύνθεση πολλαπλών θεματικών χαρτών. Φανταστείτε χοντρικά ένα projector με πολλές
διαφάνειες, η μια πάνω στην άλλη, με διαφορετικές πληροφορίες
έκαστη.
b. Δεδομένα επιχείρησης (διευθύνσεις πελατών, τζίροι, αγοραστική δύναμη).
c. Χωρικά δεδομένα: οδικό δίκτυο, θέσεις επιχειρήσεων, υποδομές, συγκοινωνίες, εγγύτητα σε σπίτια ή γραφεία, κ.λπ.
2. Ανάλυση δεδομένων για τη δημιουργία πληροφορίας.
3. Η τελική μορφή του χάρτη μπορεί να είναι σε διαδικτυακό χώρο,
σε σκληρό δίσκο, σε αναλογική μορφή ή και ως αρχείο συμβατό με
λογισμικά παρουσιάσεων, e-mail κ.λπ.

Υλοποίηση
• Ανάλυση μεριδίου αγοράς
• Περιοχική ανάλυση πωλήσεων
• Ανάπτυξη δικτύου
• Σχεδιασμός ζωνών διανομής, περιοχές ελέγχου,
κ.λπ.

• Το κοινωνικό και δημογραφικό προφίλ των κατοίκων ή/και των εργαζομένων της περιοχής
• Οι υποδομές της περιοχής
Σε αυτά τα στοιχεία θα στηριχθεί η ανάλυση των δεδομένων της αγοράς. Το τελικό αποτέλεσμα θα είναι
οι γνωστοί ψηφιακοί θεματικοί χάρτες.

Συμπεράσματα
Ας μην ξεχνάμε ότι το geomarketing δεν είναι παρά
ένα μέσο για να ανακαλύψουμε τα πεδία ανάπτυξης
του τζίρου του φαρμακείου μας. Από εκεί και πέρα,
όλα εξαρτώνται από το πλάνο δράσης και τη σωστή
υλοποίησή του.
Περιπτώσεις όπου μια τέτοια μελέτη μπορεί να επισημάνει τα πεδία ανάπτυξης είναι:
• Η επανεξέταση της πολιτικής τιμών.
• Μια ανακαίνιση του χώρου.
• Μια ανάπτυξη σε παραφαρμακευτικά προϊόντα και
σε ποιες κατηγορίες.
Σε όλα αυτά η γνώση της πελατείας είναι πρωταρχική, γιατί όπως σε κάθε κατάστημα ο αριθμός των
πελατών του και το μέσο καλάθι αγορών τους είναι
ο πυλώνας της επιβίωσής του, ιδιαίτερα στην Ελλάδα
με το μεγαλύτερο αριθμό φαρμακείων αναλογικά με
τον πληθυσμό της. n

Η καινοτομία
Αυτή εντοπίζεται στη δυνατότητα να αναλυθούν, να
συσχετισθούν και να αποτυπωθούν οι 4 μεταβλητές
του marketing (τιμή, προϊόν, προώθηση, θέση) στο
χώρο. Είναι μια νέα προσέγγιση για τον προσδιορισμό της βέλτιστης τοποθεσίας της επιχείρησης ή του
προϊόντος, ή υπηρεσίας. Με τη χρήση του ψηφιακού
χάρτη και τη σύνθεση της πληροφορίας (περιγραφική, χωρική), η εικόνα επικοινωνεί στο διαχειριστή
πιο εύληπτα τα πρότυπα, τους συσχετισμούς και τις
τάσεις που εμφανίζει η αγορά. Το πλεονέκτημα είναι
ότι πλέον η μεταβλητή της τοποθεσίας γίνεται εξαρτημένη και πλήρως διαχειρίσιμη μέσω του συστήματος γεωγραφικής πληροφορίας και μετατρέπεται
στην ουσία στο πλαίσιο αναφοράς του συνόλου των
μεταβλητών του marketing.
Σε τελική ανάλυση, αν μια επιχείρηση αποφασίσει να
βασίσει τη στρατηγική marketing σε τέτοιες εφαρμογές, ίσως να μην μπορέσει να αποφύγει μια λάθος
απόφαση, αλλά σίγουρα θα τη διακρίνει ταχύτερα.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
Για ένα κατάστημα λιανικής και για ένα φαρμακείο
φυσικά, έχει σημασία να εμφανίζονται καθημερινά
πελάτες και να κάνουν αγορές.
Οι παράγοντες που επηρεάζουν την επιτυχία της επιχείρησης αφορούν μεταξύ άλλων:
• Εγγύτητα στην κατοικία του πελάτη
• Προσβασιμότητα
• Ανταγωνισμός στην περιοχή

ΠΡΟΦΙΛ
Ο κ. Κωνσταντίνος Δημηρόπουλος είναι Περιβαλλοντολόγος
(ΑΠΘ) με M.Sc. στην Επιστήμη της Γεωγραφικής Πληροφορίας
(University of Edinburgh). Είναι Γενικός Διευθυντής της ΓΕΩΜΕΤΡΟΝ M.ΕΠΕ, η οποία δραστηριοποιείται στη δημιουργία,
ανάπτυξη, προώθηση και πώληση καινοτόμων προϊόντων και
υπηρεσιών, στα πλαίσια που ορίζονται από τα συστήματα ψηφιακής γεωγραφικής πληροφορίας (GIS), καθώς και τις τεχνολογίες πληροφοριών και επικοινωνιών (ΤΠΕ).
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Ιατρική

ΙΤΕΙΤΑΙ

Συνταγή

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FELDENE® Gel 0,5% (Πιροξικάμη): ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Το
FELDENE® Gel δεν πρέπει να χρησιμοποιείται σε ασθενείς που έχουν παρουσιάσει προηγουμένως υπερευαισθησία προς το gel ή οποιαδήποτε δοσολογική μορφή του piroxicam. Υπάρχει πιθανότητα διασταυρούμενης υπερευαισθησίας με την ασπιρίνη και άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα. Το FELDENE® Gel δεν πρέπει να χορηγείται σε ασθενείς στους οποίους η ασπιρίνη ή άλλα μη στεροειδή
αντιφλεγμονώδη φάρμακα προκαλούν συμπτώματα άσθματος, ρινίτιδας, αγγειονευρωτικού οιδήματος ή κνιδώσεως. ΕΙΔΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ: Εάν προκληθεί τοπικός ερεθισμός πρέπει να διακοπεί η χρήση του FELDENE® Gel και
να εφαρμοστεί η κατάλληλη θεραπεία σύμφωνα με τις ανάγκες του ασθενούς. Το φάρμακο δεν πρέπει να εφαρμόζεται στους οφθαλμούς,
στους βλεννογόνους ή σε ανοιχτές βλάβες του δέρματος ή σε οιαδήποτε πάθηση του δέρματος που περιλαμβάνει τα σημεία εφαρμογής
του gel. Εάν το φάρμακο εφαρμόζεται σε εκτεταμένες περιοχές για παρατεινόμενα χρονικά διαστήματα ή αν η δοσολογία υπερβεί κατά
πολύ το καθορισμένο όριο, υπάρχει η πιθανότητα εμφάνισης συστηματικών ενεργειών. Η χορήγηση πρέπει να γίνεται με προσοχή σε
ασθενείς με ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια. Χρήση σε παιδιά: Δεν έχουν καθορισθεί οι θεραπευτικές ενδείξεις και η δοσολογία σε παιδιά. ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ: Παρ' όλoν ότι δεν παρατηρήθηκαν τερατoγόνες επιδράσεις σε πειραματόζωα, η χρήση τoυ FELDENE® κατά
τη διάρκεια της κύησης και της γαλουχίας δεν συνιστάται. To FELDENE® αναστέλλει τη σύνθεση και απελευθέρωση πρoσταγλανδινών
μετά από αναστρέψιμη αναστoλή τoυ ενζύμoυ κυκλoξυγενάση. Τo απoτέλεσμα αυτό, όπως και με τα άλλα μη στερoειδή αντιφλεγμoνώδη φάρμακα, έχει συνδεθεί με αυξημένη συχνότητα δυστoκίας και επιβράδυνσης τoυ τoκετoύ σε πειραματόζωα στα oπoία συνεχίστηκε
η χoρήγηση τoυ φαρμάκoυ κατά τo τελευταίo στάδιo της κύησης. Τα μη στερoειδή αντιφλεγμoνώδη φάρμακα είναι γνωστό ότι διευκoλύνoυν την πρόωρη σύγκλιση τoυ βoταλλείoυ πόρoυ στα έμβρυα. Δεν συνιστάται η χρήση του κατά τη διάρκεια της γαλουχίας καθώς η ασφάλειά του δεν έχει τεκμηριωθεί. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Ανεπιθύμητες ενέργειες πιθανόν σχετιζόμενες με τη θεραπεία, έχουν
αναφερθεί σπανίως. Σε κλινικές μελέτες οι περισσότερες ανεπιθύμητες ενέργειες αφορούσαν ελαφρό ή μέτριο τοπικό ερεθισμό, ερύθημα, εξάνθημα, πιτυροειδή απολέπιση, κνησμό και αντιδράσεις στο σημείο εφαρμογής του FELDENE® Gel. Ελαφρός και παροδικός αποχρωματισμός του δέρματος και χρώση των εσωρούχων έχει παρατηρηθεί σε περίπτωση που το gel επιτρίβεται πλήρως στο δέρμα. Έχει
αναφερθεί τοπική ξηρότητα του δέρματος και αίσθημα καύσου. Εάν το φάρμακο εφαρμόζεται σε εκτεταμένες περιοχές για παρατεινόμενα χρονικά διαστήματα ή αν η δοσολογία υπερβεί κατά πολύ το καθορισμένο όριο υπάρχει δυνατότητα εμφάνισης συστηματικών ενεργειών όπως: κεφαλαγία, ζάλη, εμβοές, γαστρεντερικές διαταραχές (ναυτία, έμετοι, επιγαστρικοί και κοιλιακοί πόνοι, διάρροια) αιμορραγίες
και εξελκώσεις από το πεπτικό. Αντιδράσεις υπερευαισθησίας, υπνηλία, διανοητική σύγχηση, μελαγχολία, παραισθήσεις. Σπανίως λευκοπενία, θρομβοπενία αιματουρία, υπέρταση, υπεργλυκαιμία. Σπανιώτατα βαριά ηπατίτιδα με ίκτερο, διαταραχές όρασης και ακοής. Με
βάση την εμπειρία μετά την κυκλοφορία του φαρμάκου στην αγορά έχουν αναφερθεί οι ακόλουθες δερματολογικές ανεπιθύμητες ενέργειες: δερματίτιδα εξ επαφής, έκζεμα και αντίδραση φωτοευαισθησίας του δέρματος. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: PFIZER HELLAS A.E., Λ. Μεσογείων 243, 154 51, Ν. Ψυχικό, Τηλέφωνο: 210 6785800. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ KEIMENOY: 30.06.2008.
ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 37067/23-11-94. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΠΟΥ ΧΟΡΗΓΕΙΤΑΙ ΚΑΙ ΧΩΡΙΣ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ ΓΙΑ
ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ. ΛΙΑΝΙΚΗ ΤΙΜΗ (50G): 2,98€

Μαζί για έναν υγιέστερο κόσμο

ΤΜ

Το Υπουργείο Υγείας και Πρόνοιας και ο Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων συνιστούν:

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ,
ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ ‘Η ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ
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Από την ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ, Φοιτήτρια, MSc Διοίκηση της Υγείας

Σε όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης υπάρχει κρατική παρέμβαση σε
μικρότερο ή μεγαλύτερο βαθμό στην αγορά του φαρμάκου. Η παρέμβαση
αυτή γίνεται τόσο με τη μορφή της εγκαθίδρυσης των συστημάτων κοινωνικής
προστασίας, όσο και συμπληρωματικά με τη μορφή ρυθμιστικών παρεμβάσεων
με στόχους την προστασία της Δημόσιας Υγείας, την προστασία της εγχώριας
βιομηχανίας και τον έλεγχο των κρατικών δαπανών.
Η ηλεκτρονική συνταγογράφηση αποτελεί ένα από τα μέτρα αυτά.
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δαπάνη υγείας είναι ένα κόστος το οποίο
όλα τα συντεταγμένα κράτη έχουν αποφασίσει να επωμιστούν ως επένδυση για
τη μακροχρόνια οικονομική ανάπτυξη και
την πρόοδό τους. Η φαρμακευτική δαπάνη τα τελευταία δεκαπέντε χρόνια στο σύνολο της ιατρικής κατανάλωσης αποτελεί ιδιαίτερο ενδιαφέρον για τους
πολιτικούς, τους ερευνητές, τους διαχειριστές των
υπηρεσιών υγείας και τους πολίτες. Υπάρχει η άποψη
ότι η φαρμακευτική δαπάνη δεν είναι προστιθέμενη,
αφού εξοικονομεί πόρους από άλλα κονδύλια του
συστήματος.
Το γεγονός ότι οι φαρμακευτικές δαπάνες αποτελούν
ποσοστό μικρότερο του 10% του συνόλου των δαπανών των ασφαλιστικών οργανισμών, δε σημαίνει ότι
οι προσπάθειες συγκράτησης και μείωσής τους από
την πλευρά της πολιτείας δεν είναι θεμιτή. Αλλά αυτές
οι προσπάθειες, χωρίς σαφή προσανατολισμό, ενδελεχή μελέτη και κυρίως χωρίς τη συνεργασία και το
διάλογο όλων των εμπλεκόμενων φορέων, τελικώς
εισάγουν ανισότητες στο σύστημα, χωρίς να προσφέρουν σημαντικά στον αρχικό τους σκοπό.
H παραπάνω σημαντική αύξηση της φαρμακευτικής
δαπάνης οφείλεται:
• Στην έλλειψη μηχανογράφησης
• Στην έλλειψη ελέγχου στο σύστημα υγείας
• Στην υπερσυνταγογράφηση
• Σε κοινωνικο-οικονομικούς και δημογραφικούς

παράγοντες
• Στην αύξηση κατανάλωσης φαρμάκων
Η συνταγογράφηση φαρμάκων (e-prescription) είναι
ένα από τα πιο αποτελεσματικά θεραπευτικά εργαλεία στο χώρο της υγείας. Η καθιέρωσή της με βάση
την ευρωπαϊκή εμπειρία αποτελεί ένα από τα πιο
αποτελεσματικά μέτρα για τη μείωση της φαρμακευτικής δαπάνης.
Η γενικότερη εφαρμογή στις χώρες της Ευρωπαϊκής
Ένωσης αποτελεί ένα ασφαλές και αξιόπιστο σύστημα βάσης δεδομένων, το οποίο θα διατηρεί αυστηρά
το απόρρητο του ασθενούς.
Ένα σύστημα ηλεκτρονικής συνταγογράφησης επιτρέπει την ολοκληρωμένη διαχείριση της σχετικής
ροής εργασιών και καλύπτει τα ακόλουθα:
• Οι συνταγές δημιουργούνται από τους γιατρούς
σε υπολογιστή, μέσω ειδικής εφαρμογής και
αποθηκεύονται / διακινούνται ηλεκτρονικά.
• ..Τα φαρμακεία ανακτούν τις συνταγές, επικυρώνουν την ορθότητά τους και παραδίδουν τα
απαραίτητα φάρμακα στους αντίστοιχους ασθενείς.

ΤΑ ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ
Η υιοθέτηση ενός ολοκληρωμένου συστήματος ηλεκτρονικής συνταγογράφησης με σύγχρονες προδιαγραφές, προσφέρει αποδεδειγμένα πλεονεκτήματα
όσον αφορά στην ποιότητα και στο κόστος των υπηρεσιών περίθαλψης:
• Μείωση της γραφειοκρατίας.
• Λιγότερα λάθη στη ροή των φαρμάκων.
• Η ποιότητα κάθε συνταγής είναι υψηλότερη.
Δεν μπορεί να ξεχασθεί ή να παρανοηθεί πληροφορία όσον αφορά τη δόση, τη συχνότητα, το προϊόν, με αποτέλεσμα την καλύτερη συμμόρφωση των
ασθενών.
• Αύξηση της αποδοτικότητας της ιατρικής εργασίας.
• Περιορισμό και έλεγχο των φαρμακευτικών δαπανών.
• Καθοδήγηση του γιατρού που συνταγογραφεί,
και ο οποίος αναγνωρίζει ελλείψεις σχετικά με
το επίπεδο των φαρμάκων.
• Ο γιατρός έχει on-line πρόσβαση σε εξειδικευμένες πληροφορίες για όλα τα φάρμακα.
• Η θεώρηση των συνταγών εγγυάται ότι ο φαρμακοποιός θα παραδώσει τα σωστά φάρμακα.
• Μείωση των κινδύνων λόγω λανθασμένης επικοινωνίας πληροφοριών που αφορά φάρμακα και
θεραπευτικά σχήματα.
• Οι χρήστες έχουν υψηλό βαθμό ικανοποίησης,
αφού εξοικειωθούν με το σύστημα.
• Η εξοικονόμηση χρόνου για όλους τους χρήστες, θα οδηγήσει στο να μετατεθεί η προσoχή σε
άλλες διαδικασίες που σχετίζονται με τους ασθενείς.
• Η on-line πρόσβαση στο σύστημα επιτρέπει
στον καθένα να έχει τις σωστές πληροφορίες για
τα φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί από κάθε
γιατρό, τόσο στο παρελθόν όσο και στο παρόν.
• Επιτρέπει τους γιατρούς που εκπαιδεύονται, να
αποκτήσουν εμπειρία στη συνταγογράφηση.
Το σύστημα θα κάνει διορθώσεις και εισηγήσεις,
π.χ. αν η δόση της συνταγογραφημένης χορήγησης φαρμάκου είναι λανθασμένη.
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Η πρώτη καταγραφή των πλεονεκτημάτων μιας ψηφιακοποίησης της συνταγογράφησης, ανάγεται στις
αρχές της δεκαετίας του 1980 στη Σουηδία. Στα
τέλη της δεκαετίας του 1990, οι τεχνολογίες είχαν
ήδη ωριμάσει αρκετά και η Σουηδική κυβέρνηση
υιοθέτησε μια εθνική στρατηγική που επέτρεψε τη
ραγδαία αύξηση της διείσδυσης της ηλεκτρονικής
συνταγογράφησης.
Η διείσδυση σήμερα στη χώρα είναι 97% στην Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας (ΠΦΥ) και 87% στη νοσοκομειακή. Η πλειοψηφία των πολιτών που έλαβαν
ηλεκτρονική συνταγή δηλώνει πως θέλει να την
ξαναχρησιμοποιήσει.
Η επιτυχία της συνίσταται: α) στο μακροχρόνιο πειραματισμό και τη συνακόλουθη τεχνογνωσία που
παρήχθη, β) στην προσήλωση στην ΠΦΥ και γ) στην
εμπιστοσύνη των πολιτών για την ασφάλεια των δεδομένων.
Στη Δανία, ήδη από το 2002, το 85% των ιατρών και
το 100% των φαρμακοποιών μπορούσε να παράγει
και να διακινεί ηλεκτρονικές συνταγές. Σήμερα, 1,5
εκατομμύριο συνταγές διακινούνται ηλεκτρονικά
κάθε μήνα σε όλο το εύρος του δανέζικου τομέα
υγείας. Χρηματοδοτείται από πέντε υπουργεία και
την ένωση των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης.
Επιπλέον, κάθε Δανός πολίτης έχει το φαρμακευτικό του ιστορικό διαθέσιμο σε μια διαδικτυακή

καρτέλα μέσω ειδικού λογισμικού.
Όλα αυτά εντός ενός ολοκληρωμένου πληροφοριακού συστήματος, μέσω του οποίου, περισσότερο
από 90% των ιατρείων, όλα τα φαρμακεία, τα νοσοκομεία, τα εργαστήρια και οι δομές κατ’ οίκον
φροντίδας, ανταλλάσσουν κάθε χρόνο περισσότερα
από 30 εκατομμύρια μηνύματα.
Στη Φινλανδία, οι προσπάθειες για υλοποίηση ηλεκτρονικής συνταγογράφησης ξεκίνησαν το 2002.
Το 2006 τέθηκε σε ισχύ το σχετικό θεσμικό πλαίσιο. Σήμερα, το σύστημα λειτουργεί και βασίζεται
σε μια εθνική βάση δεδομένων για τις ηλεκτρονικές συνταγές, την οποία φιλοξενεί και συντηρεί το
KELA, ο μοναδικός ΦΚΑ (Φορέας Κρατικής Ασφάλισης) στη χώρα.
Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός πως ήδη από
το 1997 στη Φινλανδία, οι γιατροί που συνταγογραφούν περισσότερες από 200 αποζημιωθείσες από
ΦΚΑ συνταγές ετησίως, λαμβάνουν κάθε χρόνο
μια έκθεση η οποία περιλαμβάνει: πόσες συνταγές
εξέδωσαν, το κόστος τους σε σύνολο, αναλυμένο
ανά ηλικιακή ομάδα και φύλο, το μέσο κόστος ανά
συνταγή, το είδος των φαρμάκων που έχει συνταγογραφήσει περισσότερο ο γιατρός, και τα είδη των
σκευασμάτων που ευθύνονται περισσότερο για το
κόστος. Οι τιμές αυτές συγκρίνονται με το μέσο
όρο για την ίδια ιατρική ειδικότητα.
Στη Μεγάλη Βρετανία, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση ακολούθησε διάφορες διαδρομές, άλλοτε
παράλληλες και άλλοτε αλληλοτεμνόμενες, λόγω
απουσίας της κατάλληλης εθνικής στρατηγικής. Είναι χαρακτηριστικό, πως ακόμη και στην παρούσα
φάση οι ασθενείς λαμβάνουν και έντυπη εκδοχή
της συνταγής, όπως άλλωστε συμβαίνει και στην
πλειονότητα των χωρών.
Συμπερασματικά, η ηλεκτρονική συνταγογράφηση
αποτελεί μία από τις πιο σημαντικές λέξεις στη
φαρμακευτική ορολογία. Αναφέρεται σε ηλεκτρονικά συστήματα που διασυνδέουν όλα τα σημεία
της αλυσίδας διακίνησης του φαρμάκου: γιατρούς,
νοσοκομειακές μονάδες, φαρμακεία, λοιπούς φορείς, από άκρη σε άκρη με στόχο τη μεγιστοποίηση
των πλεονεκτημάτων.
Επομένως αποτελεί επιτακτική ανάγκη για τον
εξορθολογισμό της χορήγησης και της δαπάνης
των φαρμάκων στον ευρωπαϊκό χώρο. n

ΠΡΟΦΙΛ
Η κυρία ΧΑΤΖΕΛΛΗ ΜΑΡΙΑΝΘΗ - ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ έχει πτυχίο Πολιτικών
Επιστημών και Δημόσιας Διοίκησης του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστήμιου Αθηνών και τώρα βρίσκεται στο μεταπτυχιακό πρόγραμμα
σπουδών του Πανεπιστήμιου Πειραιά με ειδίκευση στη Διοίκηση Υγείας.
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Χειραγώγηση της Αγοράς
n
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Ό

ποιος παρακολουθεί τις χρηματιστηριακές αγορές για πολύ καιρό,
θα έχει παρατηρήσει τους διάφορους «διαμορφωτές της αγοράς»
(market makers), χρηματιστές, διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων, μεγαλομετόχους και πολλούς άλλους να «παίζουν», ατομικά ή
ομαδικά, «παιχνίδια» πραγματικά απίστευτα.
Στην πραγματικότητα, στους «μεγάλους παίκτες» έχουν επιβληθεί πολλές φορές
τεράστια πρόστιμα, γι’ αυτό μην αναλώνεστε στη σκέψη ότι αυτό που φαίνεται ότι
συμβαίνει στην αγορά, είναι και η πραγματικότητα!
Την Παραμονή των Χριστουγέννων του 1997, στη Γουώλ Στριτ, οι διαμορφωτές
αγοράς της NASDAQ συμφώνησαν σιωπηρά να συμβιβαστούν και να πληρώσουν
πρόστιμο 1 δισεκατομμυρίου δολαρίων ΗΠΑ για ομαδική αγωγή που είχαν καταθέσει εναντίον τους διάφοροι επενδυτές. Οι κατηγορίες ήταν βαριές:
«Συνωμοσία», «Απάτη», «Εκβιασμός», ότι και να πείτε, μέσα ήσαστε!
Κι αν ακούγονται σαν κατηγορίες που αρμόζουν σε εγκληματίες του κοινού ποινικού κώδικα, αυτό ήταν!
Ένοχοι... Και μάλιστα με δική τους ομολογία!
Πολλές φορές, θα αισθανθείτε ότι αγορά προσπαθεί να τραβήξει το χαλί κάτω
από τα πόδια σας! Όταν π.χ. ορισμένες μετοχές ανεβαίνουν 5-12% κάθε μέρα,
μπορείτε να αναλογιστείτε πόσοι άνθρωποι βλέπουν αυτή την άνοδο και σκέφτονται: «Θα αγοράσω και θα κάνω περιουσία»;
Μαντέψτε! Περιουσία κάνει η αγορά με τα δικά σας τα λεφτά! Και όταν κάτι αρχίζει και γίνεται γνωστό, τότε η αγορά αντιστρέφει την πορεία των πραγμάτων.
Πολλές κινήσεις της αγοράς είναι στημένες!
Είναι εκπληκτικό το πώς μια μετοχή ή και μια ολόκληρη αγορά μπορεί να τιναχτεί
στον αέρα, ενώ όλοι θέλουν να αγοράσουν. Και μόλις αρχίσουν να αγοράζουν
σωρηδόν, η μετοχή πέφτει στα τάρταρα!
Νομίζετε ότι έτσι ξαφνικά, εκατοντάδες «παίχτες» αποφάσισαν να ρευστοποιήσουν τα κέρδη τους; Αυτή είναι η πιο άσχημη πλευρά της αγοράς, και παρόλο που
δε θα βρείτε αποδείξεις, στην πραγματικότητα οι κινήσεις που αφορούν όλη την
αγορά πολλές φορές είναι στημένες.
Γιατί νομίζετε ότι οι τράπεζες έπεσαν σαν να έγινε κατολίσθηση και τα περισσότερα μεγάλα κεφάλαια έκαναν φτερά; Νομίζετε δηλαδή ότι σε όλους τους διαχειριστές αμοιβαίων κεφαλαίων τους ήρθε να κάνουν το ίδιο πράγμα την ίδια μέρα;
Τι κάνουμε λοιπόν όταν φαίνεται ότι τέτοιες κινήσεις είναι στημένες;
Κι όμως! Μπορούμε να προλάβουμε το κακό!
Ξέρουμε π.χ. ότι τίποτα δεν πάει σωστά. Έτσι δεν είναι;
Μετά λοιπόν από ένα προπαρασκευαστικό στάδιο μερικών ημερών, θα πρέπει
να αρχίσετε να σκέφτεστε να πάρετε τα λεφτά σας και να φύγετε, γιατί πούλα,
πούλα, θα έχετε κακά ξεμπερδέματα.

θέλουν να πάρουν τα λεφτά, π.χ. από τις τραπεζικές
μετοχές και να αγοράσουν μετοχές από άλλον κλάδο,
εσείς θα πρέπει να ξέρετε καλά τις μετοχές αυτού του
κλάδου, πριν πάνε εκεί όλα τα λεφτά.
Πολλές φορές, για να γίνει μια μεγάλη μεταστροφή,
αρκεί μερικοί διαχειριστές κεφαλαίων να πάρουν
είδηση ότι κάποιος ανταγωνιστής τους πουλάει μέρος των χρεογράφων του και τότε γίνεται το μεγάλο
μπουμ! Πουλάνε όλοι τους σαν τους τρελούς.
Γιατί; Ούτε και αυτοί ξέρουν!
Μπορεί όμως να ξέρει κάτι «ΑΥΤΟΣ» που πουλάει!
Όποτε λοιπόν δείτε υπερβολική κίνηση… ετοιμαστείτε για την κάτω βόλτα!
Όταν μια μεγάλη εταιρία πάει χάλια… να περιμένετε
«υπερτίμηση»!
Όπου βλέπετε λεφτά με τη σέσουλα, ετοιμαστείτε για
μαζικές πωλήσεις. Ετοιμαστείτε να πείτε στοπ και να
αποσυρθείτε και να αποσύρετε γρήγορα τα κέρδη σας.
Για να τους χτυπήσετε σε αυτό το παιχνίδι, θα πρέπει
να έχετε μια «άκρη» και η άκρη είναι το να ήσαστε
πάντα προετοιμασμένοι για την επόμενη κίνηση.
Πολλοί δεν καταλαβαίνουν τα παιχνίδια που παίζονται και έχουν υποστεί μεγάλες ή μικρές ζημιές.
Έχετε σκεφτεί ποτέ το νόημα της συμβατικής σκέψης
που λέει: «Επενδύστε μακροπρόθεσμα και αγνοήστε
τα καθημερινά σκαμπανεβάσματα»;
Αυτό σημαίνει ότι η αγορά ως σύνολο προχωράει και
θα προχωράει πάντα προς τα επάνω. Στην πορεία
όμως αυτή, οι διαμορφωτές της αγοράς και οι διάφοροι μεγαλοπαίχτες θα ανεβάζουν και θα κατεβάζουν
τις μετοχές και θα βγάζουν λεφτά από τους παίχτες
που δεν ξέρουν τι παιχνίδια παίζονται πίσω από την
πλάτη τους!
Μπορείτε να παίξετε το παιχνίδι τους και να κερδίσετε, αλλά θα πρέπει να μάθετε να ψάχνετε.
Βάλτε λοιπόν στο μυαλό σας ότι οι βραχυπρόθεσμες
επενδύσεις μπορούν να σας αποφέρουν μεγάλα κέρδη, όχι όμως και με μεγάλη ευκολία, γιατί η αγορά θα
κάνει τα πάντα για να σας «φάει» τα λεφτά.
Μην την αφήσετε να το κάνει! n

Το παιχνίδι με την αγορά είναι κάτι σαν την αμυντική οδήγηση. Πρέπει πάντα
να είστε έτοιμοι να προβλέψετε την επόμενη κίνηση του άλλου οδηγού. Έτσι
και στην αγορά! Θα πρέπει πάντα να είστε έτοιμοι να προβλέψετε την επόμενη
κίνηση της αγοράς και να ακολουθείτε πάντα το ρεύμα.
Αν η αγορά ευνοεί έναν κλάδο, να τον προτιμήσετε, αλλά να περιμένετε και αλλαγή στάσης και να είστε έτοιμοι να ξεφύγετε γρήγορα. Αν οι μεγάλοι παίκτες
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