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¯§¢³¤§¢ ÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÓÊÖ
ÌÂÊªÆÃÑÏØÂÑ¾ÏØ ÒÓÏ¤ÌÔÆ
ÒÊÂÌ¿¨¼ÎÓÑÏ.FUSPQPMJUBO&YQP Å¾ÍÂ
ÒÓÏ¢ÆÑÏÅÑ¿uÊÏ¢ÔÉÎÐÎ ÑÏÒÆÍÌÁÏ
ÎÓÂÖÏÍÊÌÏÁÖ ÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎ
uÏÎÂÅÊÌÏ¾ ÆÊÒÌ¼ÓÆÖ ªÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ 
§ÂÓÑÏÁÖÌÂÊÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÓÏØ×ÐÑÏØ
©ÆÏuÊÍÉÓ¼Ö °uÊÍ¾ÆÖ  ÓÑÏÈÈØ
Í®²ÑÂ¼ÙÊÂÌÂÊ¤ÑÈÂÒÓ½ÑÊÂ ÌÂÊuÆÓÉ
ÒØuuÆÓÏ×½ÆÓÂÊÑÆÊÐÎ ÉÉÊÉuÆÑ¾
ÅÂ ¶ÌÔÆÒÉÆÊÌÆÎÓÑÐÔÉÌÆÒÆÔ¼uÂÓÂ
.BSLFUJOHÌÂÊÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ ¤ÊÌÏÊÎÕÎ¾
ÂÖÌÂÊÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖÆÍ®ÓÉ ²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ
ÌÂÊ ØÒÓÉu®ÓÕÎÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½Ö ÓÏuÆ¾Ö
ÏØÂÇÏÑÏÁÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÏØÖ¤ÊÒÓ½uÏ
ÎÆÖ³ÈÆ¾ÂÖÒÓÉÅÁÒÌÏÍÉÍ¼ÏÎÌÂÔÉuÆ
ÑÊÎ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ
°ÊÆÊÒÌ¼ÓÆÖÓÉÖÉÖÊÉuÆÑ¾ÅÂÖ ¶ÌÔÆ
ÒÉÖÆ¾×ÂÎÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÆÊÒÌÆÇÓÏÁÎ
ÓÂÆÑ¾ÓÆÑÂÓÕÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎ ÎÂÆÎÉuÆ
ÑÕÔÏÁÎÈÊÂÓÊÖÓÆÍÆØÓÂ¾ÆÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖÒÓÏ
×ÐÑÏÓÏØÖ ÎÂ®ÑÏØÎÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏØÒÆÖ
ÊÅ¼ÆÖÂ¿ÓÊÖÑÂÌÓÊÌ¼ÖÏØ¼×ÏØÎ½ÅÉ
ØÊÏÔÆÓ½ÒÆÊÒØÎ®ÅÆÍÇÏ¾ÓÏØÖÌÂÊÎÂÂÎÂ
ÙÉÓ½ÒÏØÎÍÁÒÆÊÖÒÆÔ¼uÂÓÂÏÑÈ®ÎÕÒÉÖ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ½ÓÏØÊÂÓÑÆ¾ÏØÓÏØÖ 
ÃÆÍÓÊÒÓÏÏÊÐÎÓÂÖÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÓÉÎÆÊ
ÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÏØÖuÆÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÆÍ®ÓÉ
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²ÂÒÓÑÏÈÈØÍ®ÓÑÂ¼ÙÊÂÏØÑÂÈuÂÓÏ
ÏÊ½ÔÉÌÂÎÌÂÊÓÊÖÉu¼ÑÆÖÌ¼ÑÅÊÒÂÎÓÏ
ÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÕÎÒØuuÆÓÆ×¿ÎÓÕÎ Å¾ÎÏ
ÎÓÂÖÓÉÎÆØÌÂÊÑ¾ÂÈÊÂ¼ÎÂÎÈ¿ÎÊuÏÅÊ®
ÍÏÈÏ u¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÂÎÓÂÍÍÂÈ½Â¿ÄÆ
ÕÎÌÂÊÓÉÎÆËÂÈÕÈ½ÆÎÅÊÂÇÆÑ¿ÎÓÕÎÒØ
uÆÑÂÒu®ÓÕÎÈÊÂÓÂÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÂØÈÆ¾ÂÖ 
ÓÊÖÎ¼ÆÖÂÏÒÓÏÍ¼ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ 
ÂÍÍ®ÌÂÊÓÊÖÑÏÏÓÊÌ¼ÖÈÊÂÓÏu¼ÍÍÏÎ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂuÆÓÏÍÏÁÒÊÏÑ¿ÈÑÂuuÂ
ÓÕÎÏuÊÍÊÐÎ¼ÍÂÃÂÎ×ÐÑÂÌÂÊÆÌÂÊ
ÅÆØÓÊÌ®ÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÂÏØ¼ÅÕÒÂÎÓÉÅØ
ÎÂÓ¿ÓÉÓÂÒÓÏØÖÒØuuÆÓ¼×ÏÎÓÆÖÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏÁÖÎÂÅÏØÎÒÓÉÎÑ®ËÉÕÖuÏ
ÑÏÁÎÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÏØÎÒØÈÌÆÌÑÊu¼
ÎÆÖÂÔ½ÒÆÊÖ½uÊÌÑÏÑÏÃÍ½uÂÓÂÓÕÎ
ÂÒÔÆÎÐÎÆÍÂÓÐÎÓÏØÖÌÂÊÎÂ®ÑÏØÎ
ÊÅ¼ÆÖÈÊÂÎ¼ÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØuÏÑÏÁÎ
ÎÂÓÏØÖÑÏÒÇ¼ÑÏØÎ

Οι αριθμοί
μιλάνε από μόνοι τους
¦ÉÊÉuÆÑ¾ÅÂ ¶ÌÔÆÒÉ¤§´¤§±¦
©¢²§¨°²¦²¢¤§¨°§¯¯§¢³¤§¢ 
Ç¼ÓÏÖ ÂÎÆÃ®ÙÏÎÓÂÖÓÏÎ½×ÉÂÌ¿uÂÊÏ
ÄÉÍ® ÂÎÂÃ®ÔuÊÒÆÓÊÖÂÑÆ×¿uÆÎÆÖØÉ
ÑÆÒ¾ÆÖÓÉÖÒÆ¼ÎÂÎÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÆÌÔÆÒÊ
ÂÌ¿×ÐÑÏ ÒÓÏ.FUSPQPMJUBO&YQP ÏØ
¼ÅÕÒÆÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÒÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÎÂ
ÑÏÃÍÉÔÏÁÎuÆÆÎÓØÕÒÊÂÌ®ÆÑ¾ÓÆ
ÑÂÌÂÊuÆÓÏÎÌÂÍÁÓÆÑÏÅØÎÂÓ¿ÓÑ¿Ï 
ÌÂÊÈÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®ÂÆØÔÁÎÔÉÌÆÌÂÊ
ÒÆ§ÂÓÑÏÁÖuÆ¼ÎÂËÆ×ÕÑÊÒÓ¿Ñ¿ÈÑÂu
uÂÏuÊÍÊÐÎÌÂÊuÆÓÉÒØuuÆÓÏ×½ÓÏØÖÎÂ
ÂÎ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÓÏ ÓÕÎÆÊÒÌÆÓÐÎ
°ÊÆÊÒÌ¼ÓÆÖÂÍÍ®ÌÂÊÏÊÒØuuÆÓ¼×Ï
ÎÓÆÖ ÆÊÃÑ®ÃÆØÒÂÎ ÓÉÎ ÑÏÒ®ÔÆÊÂ
ÂØÓ½ ÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎ¶ÑÆØÎÂ¢ËÊÏÍ¿
ÈÉÒÉÖ¨ÏÊÎÏÁÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆ
ÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÅÊÉuÆÑ¾ÅÂÖÓÏ
ÓÕÎÆÊÒÌÆÓÐÎÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊÉÅÊÉuÆÑ¾
ÅÂÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÆÓÊÖÑÏÒÅÏÌ¾ÆÖÓÏØÖ uÆ
ÓÏÎÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁÊÌÂÎÏÏÊÉu¼ÎÏÂ¿
ÓÏÆÑÊÆ×¿uÆÎÏÌÂÊÓÊÖÏuÊÍ¾ÆÖ ÓÏÎÂ
Æ¾ÎÂÊÏÍÁÊÌÂÎÏÏÊÉu¼ÎÏÂ¿ÓÉÎ¶ÌÔÆ
ÒÉÌÂÊÓÏÎÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁÊÌÂÎÏÏÊÉ
u¼ÎÏÂ¿ÓÉÎÓÏÏÔÆÒ¾ÂÌÂÊÓÏÎ×ÐÑÏ
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ĉčęĉčēċąĖčĎĀĐāą

óāĒĘąēąĎĉăĒąĞĖċĐéĒćčąĖĊĞćďĒė6\VWHPVèë
H Βογιατζόγλου Systems Α.ΕÂÎ¼ÍÂÃÆuÆÆÊÓØ×¾ÂÓÏÎÒ×Æ
ÅÊÂÒu¿ ÓÉÎÆ¾ÍÕÒÉÌÂÊÓÉÎÌÂÓÂÒÌÆØ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
ÓÏØÌÏØ¯²ÑÊ×®ÌÂÊÓÉÖÌÂÖ¤£ÂÓÂu¾ÅÏØÒÓÉÎÆÓÑÏÁÏ
ÍÉ uÆÈÎÐuÏÎÂÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÌÂÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÐÎ ÂÍÍ®ÌÂÊuÆ¼ËØÎÆÖÊÅ¼ÆÖÏØÆËÂÒÇ®ÍÊÒÂÎÓÉÎ
ØÄÉÍ½ÂÊÒÔÉÓÊÌ½ÌÂÊÓÉÎÍ½ÑÉÆÑÈÏÎÏu¾ÂÓÏØÆÂÈÈÆÍuÂ
ÓÊÌÏÁ×ÐÑÏØ
0ÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÆÊÔØuÏÁÒÂÎ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÙÆÒÓ®×ÑÐ
uÂÓÂÌÂÊ¼ÎÓÏÎÉÂÑÏØÒ¾ÂËÁÍÏØ ÂÍÍ®ÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂuÏÎÓ¼Ñ
ÎÏÌÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂÓÏØÖ¦£ÏÈÊÂÓÙ¿ÈÍÏØ
4ZTUFNTÇÑ¿ÎÓÊÒÆÎÂÆÌuÆÓÂÍÍÆØÓÆ¾Ì®ÔÆÓÆÓÑÂÈÕÎÊÌ¿ÓÏØ
×ÐÑÏØ uÆÓÉÒÕÒÓ½ÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÕÎÆ¾ÍÕÎÏØÇ¼ÑÏØÎ
ÆÊÅÊÌ¿ÇÕÓÊÒu¿ÈÊÂÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÂÎ®ÅÆÊËÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
¤¾ÒÉÖ ÉuÆÍ¼ÓÉÓÉÖÆËÕÓÆÑÊÌ½Ö¿ÄÉÖ¼ÈÊÎÆuÆÓ¼ÓÏÊÏÓÑ¿Ï
ÐÒÓÆÎÂÑÏÃ®ÍÆÓÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÕÒÓ® ÂÍÍ®ÌÂÊÎÂÒØÎ
ÅØ®ÙÆÓÂÊÂÑuÏÎÊÌ®ÉÆËÕÓÆÑÊÌ½¿ÄÉuÆÓÏÆÒÕÓÆÑÊÌ¿ÓÏØ

óāąøėĐĉēćąĕăą
Advance Pharmacies –
TJ X the Companies INC
¦"EWBODF1IBS
NBDJFTÑÏ×ÐÑÉ
ÒÆ ÒÆ ÒØuÇÕÎ¾Â
uÆÓÏÎÅÊÆÔÎ½¿uÊ
ÍÏ 5+9  ÊÅÊÏÌÓ½
ÓÉuÆÈ®ÍÕÎÂÍØ
Ò¾ÅÕÎÍÊÂÎÊÌ½ÖÐÍÉÒÉÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎu¿ÅÂÖ ÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊÏÊ
ÌÊÂÌ½Ö×Ñ½ÒÉÖ¢ÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÉÖÒØuÇÕÎ¾ÂÖÂØÓ½Ö Æ¾ÎÂÊÉÅÊ®
ÔÆÒÉÓÉÖu®ÑÌÂÖ5IBUT#FUUFS ÒÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÓÏØÏu¾ÍÏØ5+9 
8JOOFST.BSTIBMMTÒÓÏÎ¨ÂÎÂÅ®ÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÒÓÉ£¿ÑÆÊÂ
¢uÆÑÊÌ½

)5IBUT#FUUFS Æ¾ÎÂÊu¾Âu®ÑÌÂÇØÒÊÌÐÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÑÏÚ¿
ÎÓÕÎ uÆÆÂÎÂÒÓÂÓÊÌ¼ÖÇ¿ÑuÏØÍÆÖÏØ¼×ÏØÎÕÖÌÁÑÊÏÆÎÆÑ
È¿ÅÑÂÒÓÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÓÏ"DBJ#FSSZ ÏØÂÏÓÆÍÆ¾ÊÅÊÏÌÓÉÒ¾ÂÓÏØ
ÂÎÆÍÍÂÅÊÌÏÁÅÊÌÓÁÏØÂÎÆË®ÑÓÉÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ"EWBODFÌÂÊ
ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ® ÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®Â¿ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
u¼ÍÉÓÏØÅÊÌÓÁÏØ
¦5+9 Æ¾ÎÂÊu¾ÂÆÓÂÊÑÆ¾ÂÍÊÂÎÊÌ½ÖÐÍÉÒÉÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎu¿ÅÂÖ 
ÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊÏÊÌÊÂÌ½Ö×Ñ½ÒÉÖ uÆÌÁÌÍÏÆÑÈÂÒÊÐÎÏØËÆÆÑ
Î®ÆÊÓÂÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÅÏÍ®ÑÊÂ uÆÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÒÆ
×ÐÑÆÖÌÂÊÌÂÓ®ÓÂËÉ/PÒÓÏ'PSUVOF
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Εγκατάσταση ενός ακόμα

ēĒĞĖĘąēąĎĉăĒė
¶ÎÂÂÌ¿uÂÑÏu¿Ó3PXB ÆÈÌÂÓÂÒÓ®ÔÉÌÆÒÆÆÍÍÉÎÊ
Ì¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï²ÏÑÏu¿Ó ÓÁÏØRowa Smart 550,
ÑÏuÉÔÆÁÓÉÌÆÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÖÌÂÖ£ÂÜÂÖ´Ñ°Ñ
ÅÏÁÅÉÒÓÉÎ¿ÍÉÓÕÎ ÆÑÑÐÎ¦ÏÑÈ®ÎÕÒÉÆ®ÎÕ
ÒÆ¼ÎÂÎ¼ÏuÏÎÓ¼ÍÏÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ ÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØÌ¿
ÒÓÏØÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ ÉÂÏÅÏÓÊÌ¿ÓÆÑÉÆÌuÆÓ®ÍÍÆØÒÉ
ÓÏØÆuÏÑÊÌÏÁ×ÐÑÏØÌÂÊÏÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÖ×Ñ¿ÎÏÖ
ÒÓÉÎ×Ñ½ÒÊuÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂuÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÂÒÔÆÎ½ 
ÒØÎÊÒÓÏÁÎÒÏØÅÂ¾ÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÆÊÓØ×¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏØ¢ØÓ®ÂÌÑÊÃÐÖÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÓÂÒØ
ÒÓ½uÂÓÂÂØÓÏuÂÓÊÒuÏÁ3PXB ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÓÏÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏÎÂÓÏÏÔÆÓÉÔÆ¾ÏÍÁÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ®ÒÓÏÎ¼Ï
ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÏØÅÊÂuÏÑÇÐÎÆÓÂÊ
Από την CSA Α.Ε

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢
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7KHER[SKDUPDF\ 

«Cardiometabolic Summit 2015»

στην Σπάρτη

óāąĈĉĈĒāĐą

²ÏeUIFCPYQIBSNBDZkÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ÌÂÊ¼×ÆÊÒ×ÆÅÊÂÒÓÆ¾Â¿ÓÉÎSopratutto Pharmacy Design,
¼ÓÒÊÐÒÓÆÎÂÂÎÓÂÏÌÑ¾ÎÆÓÂÊÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ® ÆÑÈÏÎÏuÊÌ® ÂÍÍ®
ÌÂÊÆuÏÑÊÌ®ÒÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÏØÊÅÊÏÌÓ½ÓÉ£ÂÒÊÌ¿ÒÓÏÊ
×Æ¾ÏÒÓÉÎuÆÍ¼ÓÉÓÕÎÆÒÕÓÆÑÊÌÐÎ×ÐÑÕÎÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÖ
ÆËÕÓÆÑÊÌ½Ö¿ÄÉÖÂÏÓ¼ÍÆÒÆÉÒÁÎÅÆÒÉÓÏØÂÍÊÏÁuÆÓÉ
Î¼ÂÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â ÓÏÊ×Æ¾ÂÑÆÓÑ¿ ¿ÕÖÏÊÒØÑu®ÓÊÎÆÖÂÍ¾
ÌÆÖ ÓÏÍÂÌ®ÌÊ ÉÄÉÇÊÂÌ½ÆÌÓÁÕÒÉÒÆ×ÑÕuÂÓÊÒuÏÁÖ
Ò¼ÊÂÂ¿ÓÏuÏØÒÆÊÂÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÖÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊÂÖÒÓÉÎ
®ÑÓÉ ÉÆÊÈÑÂÇ½uÆÌÍÂÒÒÊÌ½ÈÑÂuuÂÓÏÒÆÊÑ®ÓÉÖÍ¼
ËÉÖeÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏÎkÒÓÉÎÆËÕÓÆÑÊÌ½ÍÆØÑ®ÓÏØÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏØ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÎÂÂÎÂuÆÊ×ÔÏÁÎuÆÒÓÏÊ×ÆÊ®Î¼ÂÖÓÆ×ÎÏ
ÍÏÈ¾ÂÖ ¿ÕÖÒØÑÓÂÑÊ¼ÑÆÖÇÂÑu®ÌÕÎ ÇÕÓÊÒÓÊÌ®ÒÆÑ®
ÈÆÖMFE ÒÁÈ×ÑÏÎÆÖÑÏÔ½ÌÆÖÌÂÊÓÉÎÆ¼ÎÅØÒÉuÆuÆÓÂÍ
ÍÊÌ®®ÎÆÍÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÖÌÏ½ÖÒÆMBTFSÒÆ×ÑÕuÂÓÊ
ÒuÏÁÖ ÒÓÊÖÅØÏ¿ÄÆÊÖÓÏØÌÓÊÑ¾ÏØ

¯¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂÈÊÂÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÆÑÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÒÔÆ
ÎÐÎÏØÅÊÂÓÑ¼×ÏØÎØÄÉÍ¿ÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌ¿Ì¾ÎÅØÎÏ ÌÂÔÐÖ®
Ò×ÏØÎÓ¿ÒÏÂ¿ÅÊÂÃ½ÓÉ¿ÒÏÌÂÊÂ¿ÅØÒÍÊÊÅÂÊu¾ÂÂÑÏØÒÊ®
ÒÓÉÌÂÎÂ¿ ÅÊÆÔÎÏÁÖÆuÃ¼ÍÆÊÂÖÆÊÒÓ½uÏÎÆÖÒÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖ
Â¿¶ÍÍÉÎÆÖÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ ÒÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÆÌÅ½
ÍÕÒÉe$BSEJP.FUBCPMJD4VNNJUk ÏØÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÒÓÊÖ
ÌÂÊªÆÃÑÏØÂÑ¾ÏØÒÓÉÎ¢Ô½ÎÂ Ø¿ÓÉÎÂÊÈ¾ÅÂÆÊÒÓÉuÏÎÊÌÐÎ
ÆÓÂÊÑÆÊÐÎÌÂÊuÆÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÕÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎMSD και ΒΙΑΝΕΞ.
²Ï$BSEJP.FUBCPMJD4VNNJUkÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÈÊÂÅÆÁÓÆÑÉÒØ
ÎÆ×¿uÆÎÉ×ÑÏÎÊ®ÌÂÊÇ¼ÓÏÖÆ¾×ÆËÆ×ÕÑÊÒÓ¿ÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎ ÌÂÔÐÖ
ÂÎÂÌÏÊÎÐÔÉÌÂÎÒÉuÂÎÓÊÌ®ÒØuÆÑ®ÒuÂÓÂÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÉuÆ¾ÕÒÉ
ÓÏØ¨ÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌÏÁ¨ÊÎÅÁÎÏØu¼ÒÕÓÉÖÆÍ®ÓÓÕÒÉÖÓÉÖ-%-×Ï
ÍÉÒÓÆÑ¿ÍÉÖ¦ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÂØÓ½ÆÌÅ½ÍÕÒÉÆÒÓ¾ÂÒÆÒÓÏÎÂÒÔÆ
Î½uÆÌÂÑÅÊÏuÆÓÂÃÏÍÊÌ®ÎÏÒ½uÂÓÂÌÂÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½
uÆÅÊÂÃ½ÓÉÌÂÊÅØÒÍÊÊÅÂÊu¾ÂÌÂÔÐÖÌÂÊÏÊÅÁÏÂØÓ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖ
ÂÏÓÆÍÏÁÎÃÂÒÊÌ¼ÖÂÊÓ¾ÆÖÆuÇ®ÎÊÒÉÖÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌÐÎÆÆÊÒÏÅ¾ÕÎ 
¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÓÏ¼uÇÑÂÈuÂÓÏØuØÏÌÂÑÅ¾ÏØÌÂÊÓÏÂÈÈÆÊÂÌ¿ÆÈÌÆÇÂ
ÍÊÌ¿ÆÆÊÒ¿ÅÊÏÌÂÊÒÓÉÒÉuÂÒ¾ÂÓÉÖÏÍÊÒÓÊÌ½ÖÂÎÓÊuÆÓÐÊÒ½ÖÓÏØÖ

,7H4'LJLWDO0DUNHWLQJėċēĉĕăĉĔ
²ÂÄÉÇÊÂÌ®u¼ÒÂÌÂÊÓÂÌÏÊÎÕÎÊÌ®Å¾ÌÓØÂÌÂÔÏÑ¾ÙÏØÎÓÂÂÈÏÑÂÒÓÊÌ®ÅÊÍ½uuÂÓÂÓÕÎÌÂÓÂÎÂ
ÍÕÓÐÎÌÂÊÆÊÃ®ÍÍÏØÎÒÓÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÎÂÆÇÂÑu¿ÒÆÊÓÊÖÅÊÌ¼ÖÓÏØÓÆ×ÎÊÌ¼ÖÄÉÇÊÂÌÏÁ
NBSLFUJOH EJHJUBMNBSLFUJOH 
H ITeQÂÑ¼×ÆÊÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÆÖÍÁÒÆÊÖÄÉÇÊÂÌÏÁNBSLFUJOH uÆÄÉÇÊÂÌ¼ÖÏÔ¿ÎÆÖÒÆÆÑÊÒÒ¿
ÓÆÑÂÂ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÆ¿ÍÉÓÉ×ÐÑÂ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÂÎ®ÓØËÉÌÂÊØÏÒÓ½ÑÊËÉÓÏØÆÑÊÆ×Ï
u¼ÎÏØÓÏØÖ&ËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏÑÏÒÕÊÌ¿ÇÑÏÎÓ¾ÙÆÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÈÊÂÓÉÒØÎÓ½ÑÉÒÉÓÏØÅÊÌÓÁÏØÌÂÊ
ÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆËÂÓÏuÊÌÆØu¼ÎÕÎuÉÎØu®ÓÕÎÈÊÂÓÏÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏËÆ×ÕÑÊÒÓ®
¤ÊÍ¼ÏÎ É*5F2¼×ÆÊÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÓÉÎÏÍØÍÉÔ¼ÒÓÆÑÉÍÂÓÇ¿ÑuÂÆÎÉu¼ÑÕÒÉÖÒÓÏ*OUFSOFUÌÂÊÓÂTNBSUQIPOFT 
XXXJGBSNBLFJBHS  J'BSNBLFJB'BSNBLFJB ÈÊÂÓÂÆÇÉuÆÑÆÁÏÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÈÊÂÓÊÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ 
ÆÎÊÒ×ÁÏÎÓÂÖÓÉÎeÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½kÆÊÌ¿ÎÂÓÏØ
²¼ÍÏÖ ÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÌÂÊÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÒÆÍ¾ÅÕÎÒÓÏ'BDFCPPLÌÂÊÆÇÂÑuÏÈÐÎÒÓÂTNBSUQIPOFT
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ĉčęĉčēċąĖčĎĀĐāą

óāĉĔėċēĉĕăĉĔστο καινούριο site τηςøúóëøòõøèë
¦ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ Α.ΕÑÏÒÇ¼ÑÆÊÅÕÑÆ®Î¼
ÎÓÆÎ¼ÆÖÆÎ¿ÓÉÓÆÖÒÓÏÌÂÊÎÏÁÑÊÏTJUFÓÉÖXXX
TZOEFTNPTTBDPN uÆÓÊÖÏÏ¾ÆÖÆÊÔØuÆ¾ÎÂ
ÃÏÉÔ½ÒÆÊÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÎÂÃÆÍÓÊÐÒÆÊÓÊÖ
ØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÂÑ¼×ÏÎÓÂÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØ
ÌÂÊÎÂÂÑÂu¼ÎÆÊÆÎ½uÆÑÏÖÈÊÂ¿ÍÆÖÓÊÖÆËÆÍ¾
ËÆÊÖÒÓÉÎÑÂÌÓÊÌ½ÓÏØ
.ÆÆÍÆÁÔÆÑÉÑ¿ÒÃÂÒÉÒÓÊÖÆÎ¿ÓÉÓÆÖΣυμβουλές & Επιστημονικό ΥλικόÏØÌÂÍÁÓÏØÎ
Ô¼uÂÓÂ ¿ÕÖÇØÓÊÌ½ÔÆÑÂÆØÓÊÌ½ FNFS
HFODZDPNQPVOEJOH ÂÒÇ®ÍÆÊÂÆÑÈÂÒÓÉÑ¾
ÏØ ÇÂÑuÂÌÏÓÆ×Î¾Â ÎÏuÏÔÆÒ¾Â ÇØÓÊÌ½ÔÆÑÂ
ÆØÓÊÌ½ ÌÂ
©ÆÑ¿ÒÃÂÒÉuÆÓ®Â¿ÆÈÈÑÂÇ½ÌÂÊÒÁÎÅÆÒÉ
ÒÓÉÎÆÑÊÏ×½FYDMVTJWF ÒÓÊÖÆÎ¿ÓÉÓÆÖ
i Φυτική Φαρμακευτική Ñ¿ÒÃÂÒÉÒÆ®ÎÕ
Â¿uÏÎÏÈÑÂÇ¾ÆÖÅÑÏÈÐÎuÆÂÎÂÍØÓÊÌ¼ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ
i Πρόσθετα Τροφίμων Ñ¿ÒÃÂÒÉÒÆÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂ®ÎÕÂ¿ÏØÒ¾ÆÖ
i Patient Care Ñ¿ÒÃÂÒÉÒÆ¼ÓÏÊuÆÖÇ¿ÑuÆÖÒÆuÏÑÇ½XPSEÏØÔÂuÏÑÆ¾ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂÌÂÓÆÃ®ÒÆÊÌÂÊÎÂuÏÑÇÏÏÊ½ÒÆÊ
ÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂÅÊÂÒÇ®ÍÊÒÉÏÑÔ½ÖÇÂÑuÂÌÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ ÆÎÉu¼ÑÕÒÉÊÂÓÑÐÎÌÂÊÂÒÔÆÎÐÎ ÑÏÐÔÉÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÑ¿ÍÉÄÉÖ
ÂÒÔÆÎÆÊÐÎ ÑÏÐÔÉÒÉÓÉÖÂÒÇÂÍÏÁÖ×Ñ½ÒÉÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ 

èĐąĎąčĐăĕĉčĔĘąēąĎĉăěĐ
από την FORMA Pouranis

íĉēăĈąγια την Απογραφή
ĕĖĒûąēąĎĉăĒ
¦uÆÑ¾ÅÂuÆÔ¼uÂeΑπογραφή στο φαρμακείο Υποχρεώσεις,
Εργαλεία, Προκλήσεις και Οφέληk ÅÊÏÑÈ®ÎÕÒÆÉ³¯¢©§
¨¦ª¢±©¢¨¢°¦¨¦ ÒÓÊÖÆÌÆuÃÑ¾ÏØ ÒÓÏËÆÎÏ
ÅÏ×Æ¾Ï3BEJTTPO#MV1BSL Ó¿×ÏÖ½ÓÂÎÎÂÂÏÒÂÇÉÎÊÒÓÏÁÎ
ÏÊÇÏÑÏÍÏÈÊÌ¼ÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÒÁuÇÕÎÂ
uÆÓÊÖÅÊÂÓ®ËÆÊÖ ÈÊÂÓÉÎÂÂÊÓÏÁuÆÎÉÒÁÎÓÂËÉÂÏÈÑÂÇ½ÖÓÕÎ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÂÎÂÅÆÊÌÎÁÏÎÓÂÖÂÑ®ÍÍÉÍÂÓÂÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ®
ÏÇ¼ÍÉÂ¿ÓÉÎÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÂÏÔ½ÌÉÖ ÂËÊÏÏÊÐÎÓÂÖÓÏÍÏÈÊ
ÒuÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¤Ë¾ÒÏØÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÖÌÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÖÒÓ¿×ÏÖ
ÓÉÖ¦uÆÑ¾ÅÂÖÂØÓ½Ö½ÓÂÎÉÑÏÒÕÊÌ½ÈÎÕÑÊu¾ÂÌÂÊÆÂÇ½
uÆÓÂÒÓÆÍ¼×ÉÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ ¿ÕÖÂÏÅÆ¾×ÓÉÌÆÂ¿ÓÉÎÊÅÊ
Â¾ÓÆÑÂuÆÈ®ÍÉÑÏÒ¼ÍÆØÒÉ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÆÎÆÑÈ¿ÒØuuÆÓÏ×½
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÅ½ÍÕÒÆ«Ευχαριστούμε θερμά για την συμμετοχή
σας και για τις εύστοχες παρατηρήσεις σας, τόσο στο πλαίσιο
των ομιλιών όσο και στις κατ’ ιδίαν συζητήσεις που ακολούθησαν. Πάνω απ’ όλα όμως σας ευχαριστούμε για την εμπιστοσύνη στη συνεργασία μας. Σίγουρα η επικαιρότητα και οι εξελίξεις του κλάδου θα μας δώσουν το έναυσμα να ξανασυγκεντρωθούμε, αναζητώντας λύσεις, ανταλλάσοντας προβληματισμούς και απόψεις, αναβαθμίζοντας και ισχυροποιώντας τη
συνεργασία μας».

14

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ÆÒØÎÆ×½ÒØÎÆÑÈÂÒ¾Â
uÆÓÏÎÆÍ®ÓÉ ÉÆÓÂÊ
ÑÆ¾ÂÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÓÉÎ
Í½ÑÉuÆÍ¼ÓÉÓÏØ¼Ñ
ÈÏØ Æ¾ÓÆÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ
uÆÑÊÌ½Æ¾ÓÆÈÊÂÏÍÊÌ½
ÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉ Â¿ÓÉÎ
ÂÑ×ÊÌ½ÊÅ¼Âu¼×ÑÊÓÉÎ
ÓÆÍÊÌ½ÂÑ®ÅÏÒÉÆ
ÌÊÎÐÎÓÂÖÂ¿ÓÏÎÆ
ÑÊÃ®ÍÍÏÎÓÂ×ÐÑÏÌÂÊ
ÑÏ×ÕÑÐÎÓÂÖ ÒÓÏ
ÆÒÕÓÆÑÊÌ¿ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÆÒÓÊ®ÙÆÊÒÓÉÃ¼ÍÓÊÒÓÉÅÊÂu¿Ñ
ÇÕÒÉÓÏØ×ÐÑÏØuÆÌÑÊÓ½ÑÊÏÓÉÎ®ÎÆÒÉÌÂÊÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉ
ÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ½ÆÌuÆÓ®ÍÍÆØÒÉÓÏØ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÑÏÒÃÍ¼
ÆÊÒÓÏÌÂÍÁÓÆÑÏÅØÎÂÓ¿ÂÊÒÔÉÓÊÌ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ¢ÌÏÍÏØ
ÔÐÎÓÂÖÓÊÖÆÊÓÂÈ¼ÖÓÉÖÆÏ×½Ö ÉFORMA PouranisÑÏ
ÒÇ¼ÑÆÊÏÊÌÊÍ¾ÂÆÊÍÏÈÐÎ Â¿¼ÊÍÂÆËÏÍÏÌÍ½ÑÏØÅÊ
Ì½ÖÓÉÖÌÂÓÂÒÌÆØ½Ö ÂÎÂÙÉÓÐÎÓÂÖÓÉÎ×ÑØÒ½ÓÏu½ÂÎ®uÆ
ÒÂÒÓÉÎØÄÉÍ½ÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÏ×ÂuÉÍ¿Ì¿ÒÓÏÖ
¦ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÅÉÍÐÎÆÊ¼ÓÏÊuÉÎÂÂÎÓÂÏÌÑÊÔÆ¾ÒÆ¿ÍÆÖÓÊÖÂÂÊ
Ó½ÒÆÊÖ Æ¾ÓÆÂØÓ¼ÖÑÏÛ®Ñ×ÏØÎÒÓÉÎÂÑ×ÊÌ½ÊÅ¼Â Æ¾ÓÆÑÏ
ÌÁÄÏØÎÒÓÉÎÏÑÆ¾ÂØÍÏÏ¾ÉÒÉÖÓÏØ¼ÑÈÏØ ÌÂÊuÆ¼uÇÂ
ÒÉÒÓÉÍÆÓÏu¼ÑÆÊÂÆÈÈØ®ÓÂÊÈÊÂÓÏÓÆÍÊÌ¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ
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Λεύκτρων 6-8, 12133 Περιστέρι, Αττική. Τηλ: 210 57 99 600

Fax: 210 57 99 670 email: info@dinamiki.gr
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+HOLRGHUPγια

Προϊόντα περιποίησης

αντηλιακή πολυπροστασία της
ευαίσθητης επιδερμίδας
²Ï É$¢45"-*"ÌØ
ÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÓÉÎÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÓÉÖ
ÒÆÊÑ®Helioderm, Î¼ÂÑÏÚ
¿ÎÓÂuÆÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÍÆÓ¿ÑÑÆØ
ÒÓÉØÇ½u¾ÂÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÌÑ¼
uÂÈÊÂÓÏÑ¿ÒÕÏ ÓÉÎ'MVJEF
-FHSF41' ÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
ÊÅÂÎÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÈÊÂÓÉÍÊÂ
Ñ½uÊÌÓ½ÆÊÅÆÑu¾ÅÂÌÂÊÅÁÏ
ÂÎÓÉÍÊÂÌ®ÈÂÍÂÌÓÐuÂÓÂÈÊÂÓÏ
ÒÐuÂ ÓÏ-BJU'MVJEF41' 
ÌÂÊÓÏ-BJU'MVJEF4141' 
×ÕÑ¾Ö®ÑÕuÂ

6KDGHVRI
*UH\
στα φαρμακεία

¤ÊÍ¼ÏÎ É$"45"-*"ÑÏ
ÓÆ¾ÎÆÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÆÍÌØÒÓÊÌ¼ÖÌÊ
ÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¼ÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖuÆ ÅÕÑÆ®ÎÑÏÚ
¿ÎÈÊÂÓÂÂÎÓÉÍÊÂÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÑÏÒÐÏØÌÂÊÆÊÅÊÌ¼Ö
ÓÊu¼ÖÈÊÂÓÂÂÎÓÉÍÊÂÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÒÐuÂÓÏÖNM
²ÂÆÑÆØÎÉÓÊÌ®ÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÂÓÉÖ$¢45"-*" uÆe®ÎÕ
Â¿×Ñ¿ÎÊÂÓÆ×ÎÏÈÎÕÒ¾ÂÖÒÓÉÃÊÏÍÏÈ¾ÂÓÉÖÆÊ
ÅÆÑu¾ÅÂÖk ÂÑ¼×ÏØÎÂËÊ¿ÊÒÓÆÖÍÁÒÆÊÖuÆÅÆÑuÂ
ÓÏÍÏÈÊÌ®ÌÂÊÌÍÊÎÊÌ®ÆÍÆÈu¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂ¿ÍÆÖ
ÓÊÖÉÍÊÌ¾ÆÖÌÂÊÌ®ÔÆÓÁÏÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
Από την Lavipharm

ÆuÊÂÎ¼ÂÂÏÌÍÆÊ
ÒÓÊÌ½ÒØÎÆÑÈÂ
Ò¾ÂuÆÓÂÆ¾
ÒÉuÂÌÂÍÍØ
ÎÓÊÌ® ÑÏÚ¿
ÎÓÂ50 Shades
of Grey ÑÏ
×ÕÑ®ÉÆÓÂÊ
ÑÆ¾Â 1IBSNB
1-64 ÌÂÊÓÂÅÊÂÌÊÎÆ¾Ó¿ÒÏu¼ÒÂÂ¿ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÏØÅÊÌÓÁÏØ 
¿ÒÏÌÂÊu¼ÒÂÂ¿ÓÏF4IPQ XXXQIBSNBQMVTHS
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ4IBEFTPG(SFZÇ¼ÑÏØÎÓÉÎØÏÈÑÂÇ½ÓÉÖÅÊ®ÒÉ
uÉÖÂuÆÑÊÌÂÎ¾ÅÂÖÒØÈÈÑÂÇ¼ÕÖ&M+BNFTÌÂÊÉÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÏØÖ
ÂÎ½ÌÆÊÒÓÂÆËÐÇØÍÍÂÓÕÎCFTUTFMMFST
¦ÒÆÊÑ®ÌÂÍÍØÎÓÊÌ½ÖÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖ4IBEFTPG(SFZÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ
i ®ÅÊ ÒÐuÂÓÏÖ uÆ ÂÑÈÂÎ¼ÍÂÊÏ ÌÂÊ ÂÊÔ¼ÑÊÂ ¼ÍÂÊÂ uÂÁÑÏØ
ÈÊÂÒÆuÊÏÁ
i ¢ÇÑ¿ÍÏØÓÑÏuÆÒÂÎÓÂÍ¿ËØÍÏÌÂÊuÂÁÑÏÊ¼ÑÊ
i ÏÒÊ¿ÎÒÐuÂÓÏÖuÆÒÂÎÓÂÍ¿ËØÍÏÌÂÊuÂÁÑÏÊ¼ÑÊ
i £ÏÁÓØÑÏÒÐuÂÓÏÖ
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ4IBEFTPG(SFZÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÓ¿ÒÏÒÆ®ÎÅÑÆÖ ¿ÒÏ
ÌÂÊÒÆÈØÎÂ¾ÌÆÖÌÂÔÐÖÅÊÂÔ¼ÓÏØÎÏØÅ¼ÓÆÑÂ ÂÍÍ®ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÊÒÔÉ
ÒÊÂÌ®ÂÑÐuÂÓÂ
Από την Pharmaplus

öēĒĕĖąĕăąąĞĖĒĐĂďčĒĎąčĖċĐĒēĒĐčĎĂ
ćĂēąĐĕċαπό τη NUXE!
¦σειρά αντηλιακής προστασίας με Ανθόνερο Υάκινθου και ΗλίανθοÆÈÈØ®ÓÂÊÍÂuÆ
Ñ¿uÂÁÑÊÒuÂ ÂÂÍ½ÌÂÊÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÉÆÊÅÆÑu¾ÅÂ ÆÎÐÂÑ®ÍÍÉÍÂÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÂ¿ÓÉ
ÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉuÆÊÒ×ØÑ®ÇØÒÊÌ®ÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®²ÂÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÂÓÉÖ/69&ÌÂÊ
ÎÏÓÏuÏÁÎ ÌÂÓÂÔ¼ÓÏÎÓÂÖÅ¾ÍÕuÂÆØÑÆÒÊÓÆ×Î¾ÂÖÈÊÂÓÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÒÆÊÑ®ÌÂÊÆuÍÏØÓ¾
ÙÏÎÓ®ÖÓÉÎuÆÎ¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÌÑ¼uÂÑÏÒÐÏØuÆTQG ÈÂÍ®
ÌÓÕuÂÑÏÒÐÏØÌÂÊÒÐuÂÓÏÖuÆTQG ÂÎÓÉÍÊÂÌ¿Í®ÅÊ
ÑÏÒÐÏØÌÂÊÒÐuÂÓÏÖuÆTQG
¦σειρά συνολικής αντιγήρανσης NUXURIANCE, ÈÊÂ
ÈØÎÂ¾ÌÆÖ Æ¾ÎÂÊÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÉÈÊÂÎÂÂÎÓÊuÆ
ÓÕ¾ÒÆÊÓÂÒÉu®ÅÊÂÓÉÖÏÑuÏÎÊÌ½ÖÈ½ÑÂÎÒÉÖ ÏØÑÏÌÂÍÏÁÎÓÂÊÒÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂuÆÓÏ
¼ÑÂÒuÂÓÕÎ×Ñ¿ÎÕÎ²ÂÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÂÓÉÖ/69&ÌÂÊÎÏÓÏuÏÁÎ×ÑÉÒÊuÏÏÊÐÎÓÂÖÓÑ¾ÂÏ
ÍÁÓÊuÂÌÂÊÒ®ÎÊÂÇØÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® Ò¿ÑÏÊBSBVDBSJB ÌÁÓÓÂÑÂCBLBVÌÂÊÑ¾ÙÂNBDB 
ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆ¼ÎÂÓÆÓÑÂÆÓ¾ÅÊÏ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÆÎÊÒ×ÁÒÏØÎÓÉÎØÌÎ¿ÓÉÓÂÓÏØ
Å¼ÑuÂÓÏÖ ÎÂÆÂÎÂÇ¼ÑÏØÎÓÉÇØÒÊÌ½ÓÏØÍ®uÄÉÌÂÊÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÊÖÌÂÇ¼ÌÉÍ¾ÅÆÖ
Από την Pharmathen
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úćēĞĞĕčĒĎĒďďąćĞĐĒ

éëë5$',$17

με υαλουρονικό Οξύ από

σειρά αντιγήρανσης και λάμψης
¦"1*7*5"ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÓÉÎ¼ÂÒÆÊÑ®ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖÑÏÒÐÏØ
ÌÂÊuÂÓÊÐÎBEERADIANT¦Î¼ÂÒÆÊÑ®ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖuÆÃÍÂ
ÒÓÏÌÁÓÓÂÑÂÏÑÓÏÌÂÍÊÏÁ½ÑÔÆÈÊÂÎÂÌ®ÎÆÊÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂ
ÓÊÌ½ÂÎÓÊÈ½ÑÂÎÒÉÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ ÌÂÊÎÂÅÐÒÆÊÎ¼ÂÅÊ®ÒÓÂÒÉ
ÒÓÉÎÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÉÖÍ®uÄÉÖ¦#&&3"%*"/5ÑÏÒÆÈÈ¾ÙÆÊ
ÓÉÙÉÓÏÁuÆÎÉÍ®uÄÉuÆuÏÎÂÅÊÌ¿ÓÑ¿Ï ÕÖÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÉÖ
uÉ×ÂÎÊÌ½ÖÂÍÍÉÍÆ¾ÅÑÂÒÉÖÇÕÓ¿ÖÌÂÊÁÍÉÖ ÒÓÉÑÊÙ¿uÆÎÉÒÓÉÎ
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÌÂÊÓÉÎÆËÏu®ÍØÎÒÉÓÏØ
uÊÌÑÏÂÎ®ÈÍØÇÏØÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
¦ÒÆÊÑ®ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÌÑ¼uÂÆÍÂÇÑÊ®ÖØÇ½Ö ÌÑ¼uÂÍÏÁÒÊÂÖ
ØÇ½ÖÌÂÊÌÑ¼uÂuÂÓÊÐÎ

την P\HOHPHQWV
²Ï CSBOE NZFMFNFOUT ØÏÅ¼
×ÆÓÂÊ ÓÉÎ ÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉ  ÑÏ
ÉÈu¼ÎÉ Ç¿ÑuÏØÍÂ ÏuÏÑÇÊ®Ö 
ΒEAUTINΤΜCOLLAGEN, uÆØÄÉ
Í½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖØÅÑÏÍØu¼ÎÏÌÏÍÍÂ
È¿ÎÏ1FQUBOTM ÒÆuÏÑÇ½ÆÓÊÅ¾ÕÎ
ÈÊÂÂØËÉu¼ÎÉÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉ ÆÎÊÒ×Ø
u¼ÎÏuÆØÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿ÏËÁ ÌÂÊÃÊÓÂ
u¾ÎÆÖ" #$PNQMFY $ÌÂÊÄÆØÅ®Ñ
ÈØÑÏ°ÒØÎÅØÂÒu¿ÖÓÕÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎ
ÓÉÖuÏÎÂÅÊÌ½ÖÂØÓ½ÖÇ¿ÑuÏØÍÂÖÑÏÒÇ¼ÑÆÊÏÍÍÂÍ®ÏÇ¼ÍÉ
ÒÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿ÆÎÊÒ×ÁÆÊÓÉÎØÈÆ¾ÂÌÂÊÓÉÎÏuÏÑÇÊ®ÓÉÖÆÊ
ÅÆÑu¾ÅÂÖÆÌÓÕÎ¼ÒÕ ÃÆÍÓÊÐÎÆÊÓÉÎ¿ÄÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÅØ
ÎÂuÐÎÆÊÓÂuÂÍÍÊ®ÌÂÊÓÂÎÁ×ÊÂ ÆÎÅØÎÂuÐÎÆÊÓÏØÖÒØÎÅÆÓÊÌÏÁÖ
ÊÒÓÏÁÖ ÓÏØÖ×¿ÎÅÑÏØÖÌÂÊÓÊÖÂÑÔÑÐÒÆÊÖ ÆÎÐ¼×ÆÊÌÂÊÂÎÓÊÏ
ËÆÊÅÕÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ¤¾ÎÂÊÒÆØÈÑ½uÏÑÇ½ÈÊÂÆÁÌÏÍÉÌÂÓ®Ï
ÒÉ ÅÆÎÂÇ½ÎÆÊÆ¾ÈÆØÒÉÄÂÑÊÏÁÌÂÊÆ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÆÁÆÓÏ
¨ØÌÍÏÇÏÑÆ¾ÒÆÅÁÏÈÆÁÒÆÊÖ
Από την ISO PLUS

Από την Apivita

+<'529,7$QWL'DQGUXII
κατά της πιτυρίδας
²ÏHYDROVIT Anti-Dandruff 7JUBNJOT
'SFTI4IBNQPPÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÒÂ
uÏØ®Î ÌÂÓ®ÓÉÖÊÓØÑ¾ÅÂÖ ÓÏØÌÎÉÒuÏÁ ÓÉÖ
ÍÊÂÑ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÓÉÖËÉÑÏÅÆÑu¾ÂÖ
ØÎÅØ®ÙÆÊ;JOD1ZSJUIJPOF ÊÒ×ØÑ¿ÂÎÓÊÊÓØ
ÑÊÅÊÌ¿ÂÑ®ÈÏÎÓÂ %1BOUIFOPMuÆÆÎØÅÂÓÊ
Ì½ÌÂÊÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÅÑ®ÒÉÌÂÊÕÍÊÂÑ®
ÏË¼ÂuÆÒÉuÂÎÓÊÌ½ÆÎØÅÂÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ¤Ê
Í¼ÏÎ ÃÊÓÂu¾ÎÉ¢ ÏØÆÊÅÑ®ÒÓÉÎÆÊÅÆÑ
uÊÌ½ÌÆÑÂÓÊÎÏÏ¾ÉÒÉÌÂÊÃÏÉÔ®ÒÓÏÒ×ÉuÂ
ÓÊÒu¿Î¼ÕÎÌØÓÓ®ÑÕÎ ÃÊÓÂu¾ÎÉ¤ ÏØÃÏÉÔ®
ÒÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÊÖÆÍÆÁÔÆÑÆÖÑ¾ÙÆÖÌÂÊ
ÓÏÎÐÎÆÊÓÉÎÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÓÏØÂ¾uÂÓÏÖ ÃÊÏÓ¾
ÎÉ ÉÏÏ¾ÂÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÂ¿ÓÉÎËÉÑÏÅÆÑu¾Â
ÑØÔu¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎ¼ÌÌÑÊÒÉÓÏØÒu½ÈuÂÓÏÖÌÂÊ
Â¾ÙÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÌÂÊÓÉÎ
ØÈÆ¾ÂÓÕÎuÂÍÍÊÐÎÌÂÊÃÊÓÂu¾ÎÉ£$PNQMFY
uÆÅÆÑuÂÓÏÓÑÏÇÊÌ¼ÖÌÂÊÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖ
ÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ²ÏÑÏÚ¿Î¼×ÆÊÆuÍÏØÓÊÒÓÆ¾uÆuÆÎÔ¿ÍÉÑÏÒÇ¼ÑÏ
ÎÓÂÖÒÓØÓÊÌ¼Ö ÂÎÓÊÌÎÉÒuÊÌ¼ÖÌÂÊ½ÊÆÖÂÎÓÊÒÉÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ 
ÏØÅ¾ÎÏØÎÓÉÎÂ¾ÒÔÉÒÉÇÑÆÒÌ®ÅÂÖÌÂÊÅÑÏÒÊ®Ö
Από την Target Pharma
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%,2'(50$Photoderm
BRUME INVISIBLE SPF50+
ÉÑ¿Í®ÅÊÈÊÂÑ¿ÒÕÏ ÒÐuÂÌÂÊuÂÍ
ÍÊ® ÓÏPhotoderm BRUME INVISIBLE
SPF50+ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÂÌ¿uÉÌÂÊÓÏÆØ
Â¾ÒÔÉÓÏ¼ÕÖÅØÒÂÎÆÌÓÊÌ¿ÒÓÏÎ½ÍÊÏ
Å¼ÑuÂ
´®ÑÉÒÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÌÂÊÎÏÓÏu¾Â
$&--6-"3#*01305&$5*0/}ÑÏ
ÒÓÂÓÆÁÆÊÓÏ%/"ÓÕÎÌØÓÓ®ÑÕÎ ÆÎÆÑ
ÈÏÏÊÆ¾ÓÏØÖÇØÒÊÌÏÁÖuÉ×ÂÎÊÒuÏÁÖ
®uØÎÂÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÑÏÍÂuÃ®
ÎÆÊÓÉÇÕÓÏÈ½ÑÂÎÒÉ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖ
¼ÓÒÊÌÂÍÁÓÆÑÉÆÒÕÓÆÑÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â
ÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖ¼ÌÔÆÒÉÖÒÓÏÎ
½ÍÊÏ¤¾ÎÂÊÆuÍÏØÓÊÒu¼ÎÏuÆÃÊÓÂu¾
ÎÉ¤ÈÊÂÆÎÊÒ×Øu¼ÎÉÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ½
ÅÑ®ÒÉÌÂÊÑ¿ÍÉÄÉÓÉÖÇÕÓÏÈ½ÑÂÎ
ÒÉÖ©ÆØÏÂÍÍÆÑÈÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉ ×Õ
Ñ¾ÖÂÍÌÏ¿Í ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ®ÑÊÒÓÉÂÎÆÌÓÊ
Ì¿ÓÉÓÂÌÂÊÅÆÎËÉÑÂ¾ÎÆÊÓÏÅ¼ÑuÂ
¦ÆÍÂÇÑÊ® uÉÍÊÂÑ½ØÇ½ÓÏØÅ¾ÎÆÊ¼ÎÂuÂÓÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ
©ÆÅÊÂÌÑÊÓÊÌ¿®ÑÕuÂ
Από την Pharmathen

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

9(12/(1SOXV
9(12/(1
LGURJHO
για το φλεβικό σύστημα
και τα κουρασμένα
πόδια
¦"%&-$0ÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÉÎ1)"3
."-*/&ÍÂÎÒ®ÑÆÊÂ¿ÓÊÖÂÑ×¼ÖªÆÃÑÏØ
ÂÑ¾ÏØÅÁÏÎ¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
²ÏVENOLEN plus ÃÏÉÔ®ÒÓÉÎÂÌÆÑÂÊ¿
ÓÉÓÂÓÏØÇÍÆÃÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ ÆÎÊÒ×ÁÆÊ
ÓÉÎÓ¿ÎÕÒÉÓÏØÂÊuÏÑÑÏÚÅÊÌÏÁÍ¼ÈuÂÓÏÖ
ÌÂÊØÏÒÓÉÑ¾ÙÆÊÓÉÍÆuÇÊÌ½ÂÑÏ×¼ÓÆØÒÉ
ÆÑÊ¼×ÆÊÅÊÏÒu¾ÎÉNH ÓÑÏËÆÑÏØÓ¾ÎÉ
NH ËÉÑ¿ÆÌ×ÁÍÊÒuÂÊÏÌÂÒÓÂÎ¼ÂÖ
NHÌÂÊ£ÊÓÂu¾ÎÉ$NH

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

Κολπικές κάψουλες WHFQRJ\QIORUD
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÌÏÍÊÌ¼ÖÌ®ÄÏØÍÆÖÏØÂÏÌÂÔÊÒÓÏÁÎÓÉÎÊÒÏÑÑÏ¾ÂÒÓÉÎÌÏÍÊÌ½
×ÍÕÑ¾ÅÂÆÑÊ¼×ÏØÎÓÏÑÏÃÊÏÓÊÌ¿-BDUPCBDJMMVTDBTFJESIBNOPTVT%EFSMFJO
-$3® ÂÍÍ®ÌÂÊÑÆÃÊÏÓÊÌ®ÌÂÊÆØÃÊÏÓÊÌ®ÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏØÎÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂ
ÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØÑÏÃÊÏÓÊÌÏÁ
¤¾ÎÂÊÌÍÊÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÏ¿ÓÊÓÏtecnogyn flora ÃÏÉÔ®
i ÒÓÉÔÆÑÂÆ¾Â¿ÍÕÎÓÕÎÌÏÍÊÌÐÎuÏÍÁÎÒÆÕÎ uÉ
ÌÉÓÊÂÒÊÌÐÎÃÂÌÓÉÑÊÂÌÐÎ
i ÒÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÆÂÎÆuÇ®ÎÊÒÉÖÓÉÖ
ÌÏÍ¾ÓÊÅÂÖ
i ÇØÒÊÌ®ÒÓÉÎÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÓÕÎÒØ
uÓÕu®ÓÕÎÌÂÁÒÏØ ÌÎÉÒuÏÁ
ØÆÑÃÏÍÊÌÐÎÆÌÌÑ¾ÒÆÕÎ
¤¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂÈØÎÂ¾ÌÆÖÏØÂÎÓÊ
uÆÓÕ¾ÙÏØÎÒØ×Î®ÌÏÍÊÌ¼ÖuÏÍÁÎ
ÒÆÊÖ ÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎØÏÓÑÏ½ÏÍÁ
ÒÁÎÓÏuÂuÆÓ®ÓÉÎÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ 
½Â¾ÑÎÏØÎÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ®ÏØÅÊÂÓÂÑ®Ò
ÒÏØÎÓÉÎÌÏÍÊÌ½×ÍÕÑ¾ÅÂ
Από την ΑΡΡΙΑΝΙ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Α.Ε.

õĈĒĐĖĞĎēĉĉĔėĚċďĂĔ
ĕėćĎāĐĖēěĕċĔĘČĒēăĒėαναχαιτίζουν
51% περισσότερες τερηδονικές βλάβες

²ÏVENOLEN idrogel ÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÓÊÖÈ®
uÆÖÂ¿ÓÏÑ½ËÊuÏÌÂÊÓÏÂ¾ÒÔÉuÂÃ®
ÑÏØÖ ÃÏÉÔ®ÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÆÍÂÒÓÊ
Ì¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÂÈÈÆ¾ÕÎ ÆÎØÅÂÓÐÎÆÊ ÓÏÎÐ
ÎÆÊÌÂÊÅÑÏÒ¾ÙÆÊÓÏÅ¼ÑuÂÆÑÊ¼×ÆÊÆÒÌ¾
ÎÉ ÓÑÏËÆÑÏØÓ¾ÎÉÌÂÊÉÂÑÊÎÏÆÊÅ½
("(  

Από την Adelco
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¦ ÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ ×Ñ½ÒÉ
ÏÅÏÎÓ¿ÌÑÆuÂÖØÄÉÍ½Ö
ÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉÖÇÔÏÑ¾
ÏØÏÅÉÈÆ¾ÒÓÉÎÂÎÂ×Â¾
ÓÊÒÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÕÎ
ÓÆÑÉÅÏÎÊÌÐÎ ÃÍÂÃÐÎ
Ñ¾ÙÂÖ Â ¿ÓÊ ÏÊ ÂÍ¼Ö
ÇÔÏÑÊÏÁ×ÆÖÏÅÏÎÓ¿ÌÑÆ
uÆÖ Q  ÒÁu
ÇÕÎÂuÆÑ¿ÒÇÂÓÉÒØ
ÒÓÉuÂÓÊÌ½ÂÎÂÒÌ¿ÉÒÉ
ÓÏØÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØÓÏØ
"BDIFOÒÓÉÆÑuÂÎ¾Â¦uÆÍ¼ÓÉÓÕÎ3+8JFSJDITÌÂÊ)©FZFS-VFDLFMÃÂÒ¾
ÙÆÓÂÊÒÓÉuÆÓÂÂÎ®ÍØÒÉÓÑÊÐÎÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÐÎÃ®ÒÆÕÎÏÅÏÎÓÊÂÓÑÊÌÐÎÅÆÅÏu¼
ÎÕÎ ÌÂÍÁÓÏÎÓÂÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÂ¿ÂÒÔÆÎÆ¾Ö ÌÂÊÅÉuÏÒÊÆÁÔÉÌÆÑ¿
ÒÇÂÓÂÒÓÏÆÑÊÏÅÊÌ¿+PVSOBMPG%FOUBM3FTFBSDI¦ÏÅÏÎÓ¿ÌÑÆuÂuÆQQN
ÇÔÏÑ¾ÏØÆ¾×ÆÓÉuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÆÒÁÈÌÑÊÒÉuÆ®ÍÍÏØÖÂÑ®
ÈÏÎÓÆÖ ÆÑÊÍÂuÃÂÎÏu¼ÎÕÎÂÍÐÎÏÅÏÎÓÏÌÑÆuÐÎuÆQQNÇÔÏÑ¾ÏØ 
ÏØÆËÆÓ®ÒÓÉÌÂÎÒÓÉÒØÒÓÉuÂÓÊÌ½ÂÎÂÒÌ¿ÉÒÉ
ºÕÖÅ½ÍÕÒÆÌÂÊÉÊÆØÔÁÎÓÑÊÂ¤ÊÒÓÉuÏÎÊÌÐÎÆu®ÓÕÎÓÉÖColgate-Palmolive
¤ØÑÐÉÖ#BFSCFM,JFOF«Ο κίνδυνος εμφάνισης τερηδονικών βλαβών στη ρίζα αυξάνεται ραγδαία στον ανεπτυγμένο κόσμο λόγω της γήρανσης του πληθυσμού. Υπάρχει έντονη ανάγκη για καλύτερη πρόληψη της τερηδόνας ρίζας και αυτή η νέα μελέτη δείχνει το σημαντικό ρόλο της οδοντόκρεμας με υψηλή συγκέντρωση φθορίου».
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ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

0HJD%LRWL[
Προβιοτικά σε «mega-δόση»

Για τα πόδια, την κοιλιά
και το πρόσωπο

²Ï Mega 8 Biotix ÓÉÖ
2VFTU Æ¾ÎÂÊ ¼ÎÂÖ uÏÎÂ
ÅÊÌ¿Ö ÒØÎÅØÂÒu¿Ö  ÅÊ
ÂÇÏÑÆÓÊÌÐÎ ÑÏÃÊÏÓÊ
ÌÐÎ ÇÊÍÊÌ®ÃÂÌÓ½ÑÊÂ ÓÂ
L.acidophilus, L.rhamnosus,
L.casei, L.plantarum,
L.paraplantarum,
L.bulgaricus, L.gasseri και
L.fermentumÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
ÒÓÏ¼ÎÓÆÑÏuÊÂÏÊÌÊÍ¾ÂÑÏ
ÃÊÏÓÊÌÐÎÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎ
ÒÓÉÎÌÂÍ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØ 
ÆÎÐuÆu¾Âu¿ÎÏÌ®ÄÏØ
ÍÂÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊÅÊÒÆÌÂ
ÓÏuuÁÑÊÂ Y ÑÏÃÊÏ
ÓÊÌ®¢Î½ÌÆÊÒÓÉÎÏÍÏÌÍÉ
ÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ®ÑÏÃÊÏÓÊÌÐÎ
#JPUJYÓÉÖ2VFTU²Â#JPUJYÆ¾ÎÂÊÓÂu¿ÎÂÑÏÃÊÏÓÊÌ®ÒÆÌ®ÄÏØ
ÍÆÖ%3DBQTÈÊÂÓÉÎÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÕÎÅÑÂÒÓÊÌÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎ
ÂÆØÔÆ¾ÂÖÒÓÏ¼ÎÓÆÑÏ
¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂ×ÏÑÓÏÇ®ÈÏØÖÌÂÊWFHBOT´ÕÑ¾ÖÍÂÌÓ¿
ÙÉ ÂÍ®ÓÊ½ÈÍÏØÓ¼ÎÉ
Από τη Douni Health Products

To Remescar Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÌÂÊÎÏ
Ó¿uÏÊÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌ¿ÑÏÚ
¿Î ÌÍ®ÒÉÖ§§Â uÆÅÊÍ¿ÓÑ¿Ï
ÅÑ®ÒÉÖ ÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏ
ÈÊÂÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÌÂÊÓÉÎÂÎÓÊ
uÆÓÐÊÒÉÓÕÎÆØÑØÂÈÈÆÊÐÎ
ÒÓÏÅ¼ÑuÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÌÍÊÎÊ
Ì®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÂ ®uÆÒÉÃÆÍ
Ó¾ÕÒÉÓÉÖÆÊÇ®ÎÆÊÂÖÓÏØÅ¼Ñ
uÂÓÏÖÌÂÊÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÏØÅÊ
ÂÑÌÆ¾¦ÑÕÓÏÏÑÊÂÌ½ÓÏØ
ÒÁÎÔÆÒÉuÆÊÐÎÆÊÆÎÓØÕÒÊ
ÂÌ®ÓÉÎÆuÇ®ÎÊÒÉÓÕÎÆØÑØ
ÂÈÈÆÊÐÎ¼ÕÖ¦ÓÆ×ÎÏÍÏ
È¾Â.JDSPMFOT$PBUFE$SZTUBMT
ÑÏÒÅ¾ÅÆÊÒÓÏÅ¼ÑuÂÍÆ¾ÂÆuÇ®ÎÊÒÉuÆÍÊÈ¿ÓÆÑÆÖÂÓ¼ÍÆÊ
ÆÖ ÆÎÐÓÏÂÅÊÂ¼ÑÂÒÓÏÇÊÍuuÂÌÑ®ÖÅÊÂÑÌÆ¾ÂÖÌÂÊÏÊÂ
Ñ®ÈÏÎÓÆÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖÂ¿ÓÉ67ÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾ÂÑÏÒÓÂÓÆÁ
ÏØÎÓÉÎ®Ò×ÏØÒÂÆÑÊÏ×½ ÏÅÉÈÐÎÓÂÖÒÓÉÈÑ½ÈÏÑÉÂÏ
ÌÂÓ®ÒÓÂÒ½ÓÉÖ²¼ÍÏÖ ×®ÑÉÒÓÊÖÅÑÂÒÓÊÌ¼ÖÓÏØÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ
ÅØÎÂuÐÎÆÊÓÏØÖÇÍÆÃÊÌÏÁÖÊÒÓÏÁÖÌÂÊÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÅÉuÊ
ÏØÑÈ¾ÂÎ¼ÕÎÂÊuÏÇ¿ÑÕÎÂÈÈÆ¾ÕÎ
Από την Gerolymatos International

1HXUR$JH¡ćčąĖċĐĂċ
²ÑÆÊÖÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÆÖÍÁÒÆÊÖÑÏÒÇ¼ÑÏØÎÒÓÏØÖÆÎ½ÍÊÌÆÖÓÂÒØuÍÉÑÐ
uÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö/FVSPAge uÆØÑ½ÎÂÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÉÖuÎ½uÉÖÌÂÊÓÉÎ
ÌÂÍ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ
©ÆÓÉÎÑ¿ÒÇÂÓÉÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÎ¼ÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÉÒÆÊÑ®ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊÍ¼
ÏÎÂ¿ÓÑ¾ÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂ/FVSPAge Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÂÈÊÂÎÂØÏ
ÒÓÉÑ¾ÙÏØÎÓÉÈÎÕÒÓÊÌ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â ÓÉÎÎÆØuÂÓÊÌ½ÆÈÑ½ÈÏÑÒÉÌÂÊÓÉÅÊ
ÆØÌ¿ÍØÎÒÉÓÏØÁÎÏØ Ò¼ÎÂÎØÈÊ½ÆÈÌ¼ÇÂÍÏ°ÆÈÌ¼ÇÂÍÏÖÌÂÊÓÏÒÐuÂ
uÂÖ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂÔÑÆÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÈÊÂÎÂÍÆÊÓÏØÑÈ½ÒÏØÎ
ÒÕÒÓ® ÂÇÏÁÉÈ½ÑÂÎÒÉÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØÑÏÌÂÍÆ¾ÈÎÕ
ÒÓÊÌ½ÆËÂÒÔ¼ÎÉÒÉ ÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÁÎÏØÌÂÊ¼ÍÍÆÊÄÉÒØ
ÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉÖ ÌÂÊÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÂØÓ½¼Ñ×ÏÎÓÂÊÎÂÌÂÍÁ
ÄÏØÎÓÏNeuroAge ÓÏNeuroAge NRG ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏ
NeuroAge Sleep.
ºÍÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÒÆÊÑ®Ö/FVSPAgeÆÑÊ¼×ÏØÎ¼ÎÂÎ
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÒØÎÅØÂÒu¿ÃÂÒÊÌÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎ ÌÍÊ
ÎÊÌ®ÆÍÆÈu¼ÎÕÎÌÂÊÆÈÌÆÌÑÊu¼ÎÕÎÂ¿ÓÉÎ&'4" ÌÂÊ
¼ÓÒÊÆÈÈØÐÎÓÂÊuÆÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÒØÎÏ
ÍÊÌ½ÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ
Από την ELPEN Α.Ε.
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Iofolen ćčąĖċĐĉćĎėĒĕğĐċĎąčĖċćąďĒėęăą
¦ÅÊÂÓÑÏÇ½ÒÓÉÎÆÈÌØuÏÒÁÎÉÑ¼ÆÊÎÂÂÑ¼×ÆÊÆÂÑÌ½
ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊÔÑÆÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÌÂÍØ
ÇÔÏÁÎÓ¿ÒÏÏÊÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÆuÃÑÁÏØ ¿ÒÏÌÂÊÏÊÂÎ®ÈÌÆÖ
ÓÉÖ¾ÅÊÂÖÓÉÖuÉÓ¼ÑÂÖÊÂÓÏÍ¿ÈÏÂØÓ¿ ÏÊÅÊÂÊÓÉÓÊÌ¼ÖÒØ
ÒÓ®ÒÆÊÖÈÊÂÓÊÖÆÈÌÁÏØÖÂÑÏØÒÊ®ÙÏØÎuÆÑÊÌ¼ÖÂËÊÏÒÉuÆ¾
ÕÓÆÖÆËÂÊÑ¼ÒÆÊÖÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÏÈÆÎÊÌ¿ÍÉÔØÒu¿ ÂÏ
ÒÌÏÐÎÓÂÖÒÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÂÏÔÆu®ÓÕÎÔÑÆÓÊÌÐÎÏØ
ÒÊÐÎÈÊÂÓÉÎÆuÃÑØÚÌ½ÂÎ®ÓØËÉÌÂÊÓÏÔÉÍÂÒu¿
²ÏIofolen Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÍ½ÑÆÖÏÍØÃÊÓÂuÊÎÏÁ×ÏÒØuÍ½
ÑÕuÂÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÒÓÉÎuÉÓ¼ÑÂÒÓÏ×ÆØu¼ÎÉ×ÏÑ½
ÈÉÒÉuÆÆÊÍÆÈu¼ÎÂÔÑÆÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂ
ÌÂÍØÇÔÏÁÎÏÊÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÆÍÍÆ¾ÄÆÊÖÏØÓØ×¿ÎÂ
ÑÂÓÉÑÏÁÎÓÂÊÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÆÈÌØuÏÒÁÎÉÖÌÂÊÓÏØ
ÔÉÍÂÒuÏÁ
Από την ITF Hellas

Regaine® Foam,ČĉēąĉăąąĘēĒğ

ĎąĖĀĖċĔĖēčęĞĖěĕċĔ
¦ÓÑÊ×¿ÓÕÒÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÑ¿ÃÍÉuÂÏØÂÂ
Ò×ÏÍÆ¾ÏÍÍÏÁÖ¶ÍÍÉÎÆÖ²Ï
ÓÕÎÂÎÅÑÐÎÌÂÊÓÏÓÕÎÈØ
ÎÂÊÌÐÎÆuÇÂÎ¾ÙÏØÎÏÑÂÓ½ÂÑÂ¾
ÕÒÉuÂÍÍÊÐÎ¼ÕÖÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÕÎ
ÆÓÐÎ¦ÂÎÅÑÏÈÆÎÆÓÊÌ½ÂÍÕÆ
Ì¾Â ¢¢ ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÒØÎÉÔ¼ÒÓÆ
ÑÉÂÊÓ¾ÂÓÑÊ×¿ÓÕÒÉÖÒÆ®ÎÅÑÆÖ
ÌÂÊÈØÎÂ¾ÌÆÖ
²PRegaine® Foam Æ¾ÎÂÊÓÏu¿ÎÏ
που ÆÑÊ¼×ÆÊÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾Â
©ÊÎÏËÊÅ¾ÍÉ  ÒÆuÏÑÇ½ÂÇÑÏÁ 
ÉÏÏ¾ÂÂÎÂÒÓ¼ÍÍÆÊÓÉÎÓÑÊ×¿ÓÕ
ÒÉÌÂÊÂÎÂÓÁÒÒÆÊÎ¼ÆÖÓÑ¾×ÆÖÒÆ
®ÓÏuÂuÆÂÎÅÑÏÈÆÎÆÓÊÌ½ÂÍÕÆ
Ì¾Â¶×ÆÊÂÏÅÆÊ×ÔÆ¾ÌÍÊÎÊÌ®¿ÓÊ
ÒÓÂuÂÓ®ÆÊÓÉÎÓÑÊ×¿ÓÕÒÉ½ÂÎÂ
ÓÁÒÒÆÊÎ¼ÆÖÓÑ¾×ÆÖÒÆÒÓÏØÖ
®ÎÅÑÆÖ
¤ÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÆÁÌÏÍÂ ÒÓÆÈÎÐÎÆÊÌÂÊ
ÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊÈÑ½ÈÏÑÂ ÆÎÐuÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾
uÆÑÏÚ¿ÎÓÂTUZMJOH¦ÆËÆÍÊÈu¼ÎÉÒÁÎÔÆÒÉÓÏØÂÇÑÏÁÂÑ¼×ÆÊuÆÈ®ÍÉ
ÆØÌÏÍ¾Â×Ñ½ÒÉÖ ÉÏÏ¾ÂÏÅÉÈÆ¾ÒÆØÄÉÍ½ÒØuu¿ÑÇÕÒÉÒÓÉÔÆÑÂÆ¾Â
ÌÂÊÕÖÆÌÓÏÁÓÏØuÆÈÊÒÓÏÏÊÆ¾ÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ
¤ÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂ®ÎÅÑÆÖÌÂÊÈØÎÂ¾ÌÆÖÁÏÆÇÂÑuÏÈ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂuÆ
Å¿ÒÉNHÆ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓ¼ÖÈÊÂÏÑÂÓ®ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂu¼ÒÂÒÆÆÃÅÏu®ÅÆÖ
Από την Johnson & Johnson
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για τους φακούς επαφής
5ÏÎ¼ÏÑÕÓÏÏÑÊÂÌ¿ØÈÑ¿
ÌÂÔÂÑÊÒuÏÁÇÂÌÐÎÆÂÇ½Ö
OPTI-FREE® PureMoist®
Æ¾ÎÂÊÒ×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏÈÊÂÎÂÌÑÂ
Ó®ÆÊ ÓÏØÖ ÇÂÌÏÁÖ ÆÂÇ½Ö
ÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÏØÖÈÊÂÐÑÆÖ
ÂÇÏÁÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓÏÆÂÎÂÒÓÂ
ÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ)ZESB(MZEF®
.PJTUVSF.BUSJYÂÑ®ÍÍÉ
ÍÂ ÓÏÅÊÍ¿ÒÁÒÓÉuÂÂÏÍÁ
uÂÎÒÉÖuÆ10-:26"%®ÌÂÊ
"-%09® ÅÊÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÆËÂÊÑÆ
ÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÆÎ®ÎÓÊÂÒÓÂÃÂ
ÌÓ½ÑÊÂ ÓÏØÖuÁÌÉÓÆÖÌÂÊÓÊÖ
ÌÁÒÓÆÖÓÉÖ¢ÌÂÎÔÂuÏÊÃ®ÅÂÖ.
ÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊ ÒÆ ÒØÒÌÆØÂÒ¾Â
NMÌÂÔÐÖÌÂÊÒÆÑÂ
ÌÓÊÌ½ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÂËÊÅ¾ÏØ
NM
1. OPTI-FREE® PureMoist® Multi-Purpose Disinfecting Solution package insert. 2. Kern JR, Kappell G,
Trinh H, et al. Antimicrobial properties of a novel
contact lens disinfecting solution, OPTI-FREE® EverMoist®. Poster presented at: BLCA; May 2011;
Μanchester Central, UK.
Από την Gerolymatos International
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Tεχνολογία ανέπαφης

Νέος μετρητής γλυκόζης αίματος

μεταφοράς *OXFR0HQ

°ÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÂØÓÏu¼ÓÑÉÒÉÖÓÕÎÂÓ¿uÕÎuÆÒÂÌ×ÂÑÐÅÉ
ÅÊÂÃ½ÓÉ ÌÂÍÁÓÏÎÓÂÊÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÂuÆÓÊÖe¼ËØÎÆÖkÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖ
ÂÊ×u½ÖÓÏØÎ¼ÏØuÆÓÑÉÓ½ÈÍØÌ¿ÙÉÖÂ¾uÂÓÏÖ OneTouch Verio IQ, ÓÉÖ
ÆÓÂÊÑ¾ÂÖ-JGFTDBO +PIOTPO+PIOTPO¦ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÂØÓÏuÂÓÏÏÊÉ
u¼ÎÉÖÆÁÑÆÒÉÖÓ®ÒÆÕÎ QBUUFSOUFDIOPMPHZ ÂÂÍÍ®ÒÒÆÊÓÂ®ÓÏuÂuÆ
ÅÊÂÃ½ÓÉÂ¿ÓÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÉuÆÑÏÍÏÈ¾ÏØÌÂÓÂÈÑÂÇ½ÖÂÏÓÆÍÆÒu®ÓÕÎ
°uÆÓÑÉÓ½ÖÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓÂÊÎ¾ÆÖu¼ÓÑÉÒÉÖÎ¼ÂÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ TNBSUTDBO
UFDIOPMPHZ ÌÂÊÇÕÓÊÙ¿uÆÎÉÔÁÑÂÆÍ¼È×ÏØ JMMVNJOBUFEUFTUTUSJQQPSU 
ÈÊÂÎÂuÏÑÆ¾Éu¼ÓÑÉÒÉÎÂÈ¾ÎÆÊÌÂÊÒÓÏÒÌÏÓ®ÅÊ¶×ÆÊÓ¼ÍÏÖ uÏÎÓ¼Ñ
ÎÏÌÂÊÆÑÈÏÎÏuÊÌ¿Ò×ÆÅÊÂÒu¿ Æ¾ÎÂÊuÊÌÑ¿Ö uÆÆÁÌÏÍÂÌÏØuÊ®ÍÏ
½ÈÉÒÉÖ -$%¼È×ÑÕuÉÏÔ¿ÎÉØÄÉÍ½ÖÂÎ®ÍØÒÉÖÏØÇÕÓ¾ÙÆÊÌÂÊuÆ
×ÑÕuÂÓÊÌ½ÌÕÅÊÌÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÂÏÓÆÍÆÒu®ÓÕÎ

AREO

Από τη Lifescan

H MENARINI DIAGNOSTICS
ÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊ ÈÊÂ ÑÐÓÉ
ÇÏÑ®ÓÏGlucoMen Areo,
ÓÏ uÏÎÂÅÊÌ¿ ÒÁÒÓÉuÂ
ÂÎ¼ÂÇÉÖuÆÓÂÇÏÑ®Ö
ÅÆÅÏu¼ÎÕÎÏØÆÊ
ÓÑ¼ÆÊ ÓÉÎ ÆÁÌÏÍÉ 
ÈÑ½ÈÏÑÉÂÍÍ®ÌÂÊÂËÊ
¿ÊÒÓÉuÆÓÂÇÏÑ®ÅÆ
ÅÏu¼ÎÕÎÈÊÂÓÉÅÊÂ
×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÅÊÂÃ½ÓÉ²Ï
ØÆÑÒÁÈ×ÑÏÎÏÍÏÈÊÒuÊÌ¿
ÓÏØ(MVDP.FO"SFPÆÊÓÑ¼ÆÊ
ÓÉuÆÓÂÇÏÑ®ÓÕÎuÆÓÑ½ÒÆÕÎÓÏØÒÂÌ×®ÑÏØÒÓÏÌÊ
ÎÉÓ¿ ÓÏUBCMFU½ÓÏÎØÏÍÏÈÊÒÓ½×ÕÑ¾ÖÌÂÍÐÅÊÏÒÁÎ
ÅÆÒÉÖuÆÓÉÎÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â/FBS'JFME$PNNVOJDBUJPO
/'$ ÏØÒØÎÅ¼ÆÊÓÊÖÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ¼ÖÒØÒÌÆØ¼ÖuÆÓÂ
ËÁÓÏØÖÂÎ¼ÂÇÂÊÂÔ¼ÓÆÊÆ¾ÒÉÖ ÅÆ¾ÌÓÆÖÈÆÁuÂÓÏÖ
ÌÂÊ®ÒÌÉÒÉÖ ÂÎÓÊÒÓ®ÔuÊÒÉÔÆÑuÏÌÑÂÒ¾ÂÖÌÂÊÂÊuÂ
ÓÏÌÑ¾ÓÉ ÑØÔuÊÙ¿uÆÎÏØÖÅÆ¾ÌÓÆÖØ¼ÑØ¿ÈÍØÌÂÊu¾
ÂÖ ÂÍÍ®ÌÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÇÕÓÊÙ¿uÆÎÉÏÔ¿ÎÉÈÊÂÂÌ¿
uÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÉÆØÌÏÍ¾Â
Tο σύστημα GlucoMen Areo πληρoί τις προδιαγραφές
του προτύπου ISO 15197:2013
(0% συμμετοχή ασθενούς / 100% αποζημίωση από τα
ασφαλιστικά ταμεία)

/LYRVWLQ
Τοπικό Αντιισταμινικό κατά της Αλλεργίας
¦ÂÍÍÆÑÈ¾ÂÂÏÓÆÍÆ¾uÊÂuÏÑÇ½ÒÁÈ×ÑÏÎÉÖÆÊÅÉu¾ÂÖ uÆÓÉÎÂÍÍÆÑÈÊÌ½ÑÊÎ¾
ÓÊÅÂÌÂÊÆÊÆÇØÌ¾ÓÊÅÂÎÂÂÏÓÆÍÏÁÎÓÊÖÊÏÒØ×Î¼ÖÂÍÍÆÑÈÊÌ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖ²Â
ÍÂÊÕÑÆ¾®ÎÕÂ¿ÓÏÓÕÎ¤ÍÍ½ÎÕÎ Â¿ÓÏØÖÏÏ¾ÏØÖÏÒÓÏØÖÅÆÎ
ÈÎÕÑ¾ÙÆÊÌÂÎ¿ÓÊ®Ò×ÆÊÂ¿Ì®ÏÊÂuÏÑÇ½ÂÍÍÆÑÈ¾ÂÖ
²ÏLivostinÆÑÊ¼×ÆÊÆÃÏÌÂuÂÒÓ¾ÎÉ NHNM ¼ÎÂÎÊÒ×ØÑ¿ÌÂÊÆÌÍÆÌÓÊ
Ì¿ÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓ½ØÏÅÏ×¼ÕÎ¦ ÌÂÊÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÌÂÊÂÒÇÂ
Í½ÍÁÒÉÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÓÉÖÂÍÍÆÑÈÊÌ½ÖÑÊÎ¾ÓÊÅÂÖÌÂÊ
ÂÍÍÆÑÈÊÌ½ÖÆÊÆÇØÌ¾ÓÊÅÂÖ²Ï-JWPTUJOÆ¾ÎÂÊÓÏu¿ÎÏÏØ¼×ÆÊÓÂ×ÁÓÂÓÉ¼ÎÂÑ
ËÉÌÂÊuÂÌÑ®ÅÊ®ÑÌÆÊÂÅÑ®ÒÉÖ ÅÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÌÏÑÓÊÙ¿ÎÉÌÂÊÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂ
ÌÂÔÉuÆÑÊÎ½×Ñ½ÒÉÂÌ¿uÂÌÂÊÒÆÂÊÅÊ®
ÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆuÏÑÇ¼Ö±ÊÎÊÌ¿ÒÑ¼ÊÌÂÊÌÏÍÍÁÑÊÏ
Από την Johnson & Johnson

26

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

112

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

Αντιμετώπιση της διάρροιας

ĉĖĒ'LPH[DQRO

;/60HGLFDO0D[6WUHQJWK

²Ï Dimexanol™ ÓÉÖ ÒÆÊÑ®Ö
#FOFHBTUÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÎ¼ÏÑÏÚ¿Î
ÈÊÂÓÉÅÊ®ÑÑÏÊÂ ÏØÂÑ®ÍÍÉ
ÍÂÂÏÌÂÔÊÒÓ®ÌÂÊÆÎÊÒ×ÁÆÊÓÉÎ
ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ²Ï
ÇØÒÊÌ¿ÆÎÆÑÈ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿
.PSJMZUFvÏØÆÑÊ¼×ÆÊ ÒØÎÅØ
®ÙÆÊÈÊÂÑÐÓÉÇÏÑ®¼ÎÂÎ ÌÍÊÎÊ
Ì®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÏÈÊÂÓÉÎÂÏÓÆ
ÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØ ÃÑÐÒÊuÏÇØ
ÒÊÌ¿®ÑÈÊÍÏ ÊÏÒuÆÌÓ¾ÓÉ uÆÂ¿
ÓÏØÒÓ¿uÂÓÏÖ×ÏÑÉÈÏÁuÆÎÂ®ÍÂ
ÓÂÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖ ÉÍÆÌÓÑÏÍÁÓÆÖ 
ÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂÏÍ¼uÉÒÉÓÉÖÂÇØ
Å®ÓÕÒÉÖ²Ï.PSJMZUFvÒ×ÉuÂ
Ó¾ÙÆÊ¼ÎÂÎÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ¿ÇÑÂÈ
u¿ÒÓÂÆÒÕÓÆÑÊÌ®ÓÏÊ×ÐuÂÓÂÓÏØ
ÆÎÓ¼ÑÏØ ÏÏÏ¾ÏÖÂÈÊÅÆÁÆÊÌÂÊ
ÂÏÃ®ÍÍÆÊÓÂÂÔÏÈ¿ÎÂuÊÌÑ¿ÃÊÂ
ÌÂÊÓÊÖÓÏË¾ÎÆÖÓÏØÖ ÆuÏÅ¾ÙÏÎÓÂÖ
ÓÉÎÆË®ÍÕÒÉÓÉÖÍÏ¾uÕËÉÖÌÂÊ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÂÆÍÆØÔÆÑÐÎÆÊÉÍÆ
ÌÓÑÏÍÁÓÆÖ ÈÊÂÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÉÖÆÎØÅ®ÓÕÒÉÖ
²Ï%JNFYBOPMvÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÆÂÎÂÃÑ®ÙÏÎÓÂ
ÅÊÒÌ¾Â ÆÎÐÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÑÏÖ×Ñ½ÒÉÌÂÊÒÆÂÊÅÊ®ÉÍÊ
Ì¾ÂÖ®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ
Από την Omega Pharma

To XL-S Medical Max StrengthÒÆÅÊÒÌ¾Â ÊÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏÈÊ
Ì¿ÑÏÚ¿ÎÌÍ®ÒÆÕÖ**C Æ¾ÎÂÊÓÏÏÑÏÚ¿ÎÏØuÆÊÐÎÆÊÓÉÎ
Ñ¿ÒÍÉÄÉÔÆÑu¾ÅÕÎÏØÑÏ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÂ¿ÓÂÌÁÑÊÂÔÑÆ
ÓÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ØÅÂÓ®ÎÔÑÂÌÆÖ Ò®Ì×ÂÑÂÌÂÊÍ¾ÏÖÆÑÊ¼
×ÆÊ$MBWJUBOPMTM ¼ÎÂÇØÒÊÌ¿ÒÁuÍÆÈuÂÏØÌÂÍÁÓÆÓÂÊÂ¿
Å¾ÍÕuÂÆØÑÆÒÊÓÆ×Î¾ÂÖ ÓÏÏÏ¾ÏuÆÊÐÎÆÊÓÉÅÊ®ÒÂÒÉÌÂÊ
ÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉÂØÓÐÎÓÕÎÔÑÆÓÊÌÐÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎÏØuÆÓÂÓÑ¼
ÏÎÓÂÊÒÆÔÆÑu¾ÅÆÖ
ºÕÖ¿ÍÏÊÏÊÌÕÅÊÌÏ¾ÓÏØXLS MedicalÌÂÊÂØÓ¿ÓÏÑÏÚ
¿ÎÆ¾ÎÂÊÈÊÂÂÈÕÈ½ÆÎ¿Öu½ÎÂÌÂÊ¼×ÆÊÆÈÈÁÉÒÉÆÊÒÓÑÏÇ½Ö
×ÑÉu®ÓÕÎ

Από την Omega Pharma

óāąĕĉčēĀąĐĖčĎĒėĐĒėčĎĂĔēĒĕĖąĕăąĔ
Jungle Formula
¦ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂOmega PharmaÂÎÂÌÏ¾ÎÕÒÆÓÉÎÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÓÉÖÎ¼ÂÖ
ÒÆÊÑ®ÖÂÕÔÉÓÊÌÐÎÌÏØÎÏØÊÐÎ Jungle Formula ÏØÆ¾ÎÂÊÆÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÂ¿
ÓÏ³ÏØÑÈÆ¾Ï¢ÈÑÏÓÊÌ½Ö¢Î®ÓØËÉÖÌÂÊ²ÑÏÇ¾uÕÎÌÂÊÉÒÁÒÓÂÒÉÓÉÖÃÂÒ¾
ÙÆÓÂÊÒÓÊÖÅÑÂÒÓÊÌ¼ÖÏØÒ¾ÆÖÏØÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÏ¨¤¤¯°ÕÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊ
Ì¼ÖÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÕÎÌÏØÎÏØÊÐÎ
ÓÉÒÆÊÑ®ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊÓÂÂÌ¿ÍÏØÔÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
Jungle Formula Kids: ÊÂÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ ÈÊÂ¼ÕÖÌÂÊÐÑÆÖ
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖ
Jungle Formula Strong Original: ÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖÌÂÊÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ 
ÈÊÂ¼ÕÖÌÂÊÐÑÆÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖ
Jungle Formula Strong Soft Care: ÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖÌÂÊÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ ÈÊÂ¼ÕÖÌÂÊÐÑÆÖÑÏ
ÒÓÂÒ¾ÂÖ
Jungle Formula Maximum Original: 5Ïu¿ÎÏuÆ®ÅÆÊÂÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖÈÊÂ%&&5ÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖÌÂÊ
ÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎ ÈÊÂ¼ÕÖÌÂÊÐÑÆÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÖ
Από την Omega Pharma
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óāąēĒĜĞĐĖą
από την HealthAid
¯¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÆ¾ÎÂÊÅÊÂÔ¼ÒÊuÂÂ¿ÓÉÎ)FBMUI"JEuÆ
ÒÌÏ¿ÎÂÏÍÏÌÍÉÑÐÒÆÊÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ¢ÎÏÒÏÏÊÉÓÊ
ÌÏÁ¨ÂÑÅÊ®ÖÌØÌÍÏÇÏÑÊÌÏÁÌÂÊÓÉÖÆÊÅÊÌ½ÖÌÂÓÉ
ÈÏÑ¾ÂÖÊÂÃ½ÓÉÖÊÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ
Beta Glucan COMPLEX 30
vecaps
¤ÊÅÊÌ¿Ö ÒØÎÅØÂÒu¿Ö Â¿
£½ÓÂÍØÌ®ÎÆÖfÇØÓÏÒÓÏÊ
×Æ¾Â ÈÎÕÒÓ®ÈÊÂÓÊÖÆØÆÑÈÆÓÊ
Ì¼ÖÓÏØÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÒÓÉÎØÈÆ¾Â
ÓÏØÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌÏÁÌÂÊÓÉÖ
ÌÂÑÅÊ®Ö ×ÏÍÉÒÓÆÑ¾ÎÉ uÂÙ¾
uÆÃÊÓÂu¾ÎÆÖÌÂÊu¼ÓÂÍÍÂÈÊÂ
ÔÕÑ®ÌÊÒÉÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ
ÆÎ®ÎÓÊÂÒÆÍÏÊuÐËÆÊÖÌÂÊÂÍ
ÍÆÑÈ¾ÆÖÈÊÂ¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂ
ÓÏØ¼ÓÏØÖ

Νέα κυκλοφορία 9,$*5$PJ
¦1GJ[FS)FMMBTÂÎÂÌÏÊ
ÎÐÎÆÊÓÉÎÌØÌÍÏÇÏÑ¾Â
ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®
ÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖVIAGRA
50 mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα.
Â ÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊ ÒÆ ÒØ
ÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÕÎÅÊÂ
ÒÆÊÑ¿uÆÎÕÎÒÓÏÒÓ¿
uÂÅÊÒÌ¾ÕÎ 0%5 uÍÆ
×ÑÐuÂÓÏÖ
¦Î¼ÂÇÂÑuÂÌÏÓÆ×ÎÊÌ½uÏÑÇ½ÓÏØ7JBHSBÂÇ½ÎÆÊÆØ×®ÑÊÒÓÉÈÆÁ
ÒÉÍÆuÏÎÊÏÁÒÓÏÒÓ¿uÂ
Από τη Pfizer Hellas

öĒďėĆčĖąăĐĉĔ&HQWUXP
για τον άντρα και τη γυναίκα
ÁÏÎ¼ÆÖÏÍØÃÊÓÂu¾ÎÆÖÓÉÖÒÆÊÑ®Ö$FOUSVN ÏØÌÂÍÁÓÏØÎÓÊÖÆÊÅÊ
Ì¼ÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎÅÁÏÇÁÍÕÎÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½
ÂÈÏÑ®ÓÏ$FOUSVN.&/uÆÆÊÅÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉÈÊÂ®ÎÅÑÆÖÌÂÊÓÏ$FOUSVN
80.&/uÆÆÊÅÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉÈÊÂÈØÎÂ¾ÌÆÖ
²ÏCENTRUM MENÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂ
ÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖuÆ
ÂØËÉu¼ÎÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖÃÊÓÂuÊ
ÎÐÎÓÏØÒØuÍ¼ÈuÂÓÏÖ£ ÏØ
ÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎØÏÒÓ½ÑÊËÉ
ÓÕÎÌÂÔÉuÆÑÊÎÐÎÂÎÂÈÌÐÎÈÊÂ
ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊuÂÈÎÉÒ¾ÏØ ÈÊÂÓÉ
ÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÌÂÍ½ÖÍÆÊÓÏØÑ
È¾ÂÖÓÕÎuØÐÎÌÂÊÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ
ÓÉÖÌÂÑÅÊ®Ö

VEGAN Omega
3-6-9 60vecaps
¢ÂÑÂ¾ÓÉÓÂ ÍÊÂ
Ñ ®  Ï Ë ¼ Â       
Â  ¿      N H
¼ÍÂÊÏ ÍÊÎÂÑ¿ÒÏ
ÑÏØ 'MBYTFFEPJM 
ÄØ×Ñ½Ö¾ÆÒÉÖÏØ
ÒØuÃ®ÍÍÏØÎ ÒÓÉÎ
ØÈÆ¾Â ÓÉÖ ÌÂÑÅÊ®Ö 
ÓÏØÌØÌÍÏÇÏÑÊÌÏÁ 
ÓÏØ ÆÈÌÆÇ®ÍÏØ ÌÂÊ
ÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ
GlucoBate
60vetabs
©ÏÎÂÅÊÌ¿ÖÒØÎÅØ
ÂÒu¿ÖÂ¿ÃÊÓÂu¾
ÎÆÖ u¼ÓÂÍÍÂÌÂÊÇØÓÊÌ®
ÒØÒÓÂÓÊÌ®¿ÕÖÌÂÎ¼ÍÂ 
ÓÑÊÈÕÎ¼ÍÍÂ uÕÃÑÁÙÊÌÂ
ÏØÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÅÊÂ
Ó½ÑÉÒÉØÈÊÐÎÆÊ¼ÅÕÎ
ÈÍØÌ¿ÙÉÖÒÓÏÂ¾uÂ ÒÓÉ
ÑÁÔuÊÒÉÈÍØÌ¿ÍØÒÉÖ
uÆÓÂÈÆØuÂÓÊÌÏÁÒÂÌ×®
ÑÏØÌÂÊÒÓÉÒÕÒÓ½ÂËÊÏ
Ï¾ÉÒÉÓÕÎØÅÂÓÂÎÔÑ®
ÌÕÎÂ¿ÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
Από την PHARMA CENTER
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²ÏCENTRUM WOMEN ¼×ÆÊÂØ
ËÉu¼ÎÆÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖÇØÍÍÊÌÏÁÏË¼
ÏÖ ÈÊÂÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØÂÊÒÔ½uÂ
ÓÏÖÌ¿ÕÒÉÖ ×®ÑÉÒÓÏÒÉuÂÎÓÊÌ¿
Ñ¿ÍÏÓÏØÒÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½Â¾uÂÓÏÖ 
ÂÒÃÆÒÓ¾ÏØ ÈÊÂÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿ÌÂÊ
ÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉØÈÊÐÎÏÒÓÐÎ ÒÊÅ½
ÑÏØ ÈÊÂÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿ÓÕÎÆÑØ
ÔÑÐÎÂÊuÏÒÇÂÊÑ¾ÕÎÌÂÊÓÉÎÂÎÓÊ
uÆÓÐÊÒÉÆÑÊÏÅÊÌÐÎÂÕÍÆÊÐÎ
Â¾uÂÓÏÖÌÂÓ®ÓÏÎ¼uuÉÎÏÌÁÌÍÏ
Από την Pfizer Consumer Healthcare

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ από τη Pharmathen

Συμπλήρωμα διατροφής

7RYDQRU®EUHH]KDOHU®

8ULVDQRO)ODVK

ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΓΛΥΚΟΠΥΡΡΟΝΙΟ
¨ØÌÍÏÇ¿ÑÉÒÆ Ñ¿ÒÇÂÓÂ ÓÏ Tovanor ®
Breezhaler®uHÌ¿ÎÊÖÈÊÂÆÊÒÎÏ½ ÒÆ
ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÕÎÒÌÍÉÑÐÎÌÂÄÂÌ¾ÕÎ 
ÓÏÏÏ¾ÏÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊ ÕÖÃÑÏÈ×ÏÅÊÂÒÓÂÍ
ÓÊÌ½ÔÆÑÂÆ¾ÂÒØÎÓ½ÑÉÒÉÖÈÊÂÓÉÎÂÎÂÌÏÁ
ÇÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÒÆÆÎ½ÍÊÌÆÖÂÒÔÆ
ÎÆ¾ÖuÆ×Ñ¿ÎÊÂÂÏÇÑÂÌÓÊÌ½ÎÆØuÏÎÏ®
ÔÆÊÂ ´¢ 
¤¾ÎÂÊuÊÂÎ¼ÂÆÊÒÎÆ¿uÆÎÉÔÆÑÂÆ¾ÂËÉ
Ñ®ÖÒÌ¿ÎÉÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÈÊÂ®ÂËÉuÆÑÉÒ¾
ÕÖ×ÏÑ½ÈÉÒÉ
¨®ÔÆÂÑÆ×¿uÆÎÉÅ¿ÒÉ ÉÅ¿ÒÉÏØÆË¼Ñ×ÆÓÂÊÂ¿ÓÏÆÊÒÓ¿uÊÏ
ÓÉÖÒØÒÌÆØ½Ö#SFF[IBMFS® ÆÑÊ¼×ÆÊuHÃÑÕuÊÏÁ×ÏØÈÍØÌÏ
ØÑÑÏÎ¾ÏØ ÊÒÏÅÁÎÂuÉuÆuHÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ
5PÑÏÚ¿ÎÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÓÉÔÆÓÊÌ½Í¾ÒÓÂ
* Tovanor® Breezhaler® 44μg - Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 19.06.2014.

;RWHUQD%UHH]KDOHU®
ΜΗΛΕΪΝΙΚΗ ΙΝΔΑΚΑΤΕΡΟΛΗ/
ΒΡΩΜΙΟΥΧΟ ΓΛΥΚΟΠΥΡΡΟΝΙΟ
¨ØÌÍÏÇ¿ÑÉÒÆ Ñ¿ÒÇÂÓÂ ÓÏ Xoterna ®
Breezhaler®uHuHÌ¿ÎÊÖÈÊÂÆÊÒÎÏ½ 
ÒÆÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÕÎÒÌÍÉÑÐÎÌÂÄÂÌ¾ÕÎ 
ÓÏÏÏ¾ÏÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊ ÕÖÃÑÏÈ×ÏÅÊÂÒÓÂÍÓÊ
Ì½ÔÆÑÂÆ¾ÂÒØÎÓ½ÑÉÒÉÖÈÊÂÓÉÎ
ÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÒÆÆÎ½ÍÊ
ÌÆÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆ×Ñ¿ÎÊÂÂÏÇÑÂÌÓÊÌ½ÎÆØ
uÏÎÏ®ÔÆÊÂ ´¢ 
¤¾ÎÂÊuÊÂÎ¼ÂÆÊÒÎÆ¿uÆÎÉÔÆÑÂÆ¾ÂËÉ
Ñ®ÖÒÌ¿ÎÉÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÈÊÂ®ÂËÉuÆÑÉÒ¾
ÕÖ×ÏÑ½ÈÉÒÉ
¨®ÔÆÌÂÄ®ÌÊÏÆÑÊ¼×ÆÊuHuÉÍÆÚÎÊÌ½Ö
ÊÎÅÂÌÂÓÆÑ¿ÍÉÖÊÒÏÅÁÎÂuÉuÆuHÊÎÅÂÌÂÓÆÑ¿ÍÉÖÌÂÊuH
ÃÑÕuÊÏÁ×ÏØÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ ÊÒÏÅÁÎÂuÏuÆuHÈÍØÌÏØÑ
ÑÏÎ¾ÏØ¨®ÔÆÂÑÆ×¿uÆÎÉÅ¿ÒÉ ÉÅ¿ÒÉÏØÆË¼Ñ×ÆÓÂÊÂ¿
ÓÏÆÊÒÓ¿uÊÏÓÉÖÒØÒÌÆØ½Ö9PUFSOB}#SFF[IBMFS} ÆÑÊ¼×ÆÊ
uHuÉÍÆÚÎÊÌ½ÖÊÎÅÂÌÂÓÆÑ¿ÍÉÖÊÒÏÅÁÎÂuÉuÆuHÊÎÅÂÌÂ
ÓÆÑ¿ÍÉÖÌÂÊuHÃÑÕuÊÏÁ×ÏØÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ ÊÒÏÅÁÎÂuÏuÆ
uHÈÍØÌÏØÑÑÏÎ¾ÏØ
5PÑÏÚ¿ÎÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÓÉÔÆÓÊÌ½Í¾ÒÓÂ
* Xoterna® Breezhaler® 85μg/43μg - Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος 12.06.2014

£°¦¦ ²¤¯¢§¯°³¯²¢ª¢±©¢¨¢§°¢ ª¢¦¨¢§
¢¯¢ª¤±¤²¤°¤ ²§ ¢¯¤§³©¦²¤ ¤¯¤±¤§¤ §¢°¢
²¢ª¢±©¢¨¢ ³©¦±¯°¯²¢ ²¦¯¨§²±§¯¦¨¢±²¢
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¦ÆÓÂÊÑÆ¾Â1JFSSF'BCSF'BSNBLB¢¤¼×ÆÊÆÊÒ®ÈÆÊÆÅÐÌÂÊ¼ÎÂÎ
×Ñ¿ÎÏÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÓÉÖÒÆÊÑ®Ö/BUVSBDUJWF 
6SJTBOPMÌÂÊ5SBOTJUÖÒØÎ¼×ÆÊÂÂÎ®ÓØËÉÖÂØÓ½ÖÓÉÖÒÆÊÑ®Ö
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌØÌÍÏÇ¿ÑÉÒÆ¼ÎÂÎ¼ÏÑÏÚ¿ÎÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏ
Ñ® ÓÏUrisanol Flash.
²Ï6SJTBOPM'MBTIÆ¾ÎÂÊÓÏuÏ
ÎÂÅÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÏØÆÑÊ¼×ÆÊ
ÆÌ×ÁÍÊÒuÂÌÑ®ÎuÆÑÊÒÆÒØÎ
ÅØÂÒu¿uÆÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ°
ÒØÎÅØÂÒu¿ÖÂØÓ¿ÖÑÏÒÇ¼
ÑÆÊ®uÆÒÉÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÒÓÊÖ
ÍÏÊuÐËÆÊÖÓÏØÏØÑÏÏÊÉÓÊÌÏÁ 
ÌÂÔÐÖÌÂÊÈÆÎÊÌ¿ÓÆÑÉÆÎ¾Ò×Ø
ÒÉÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ¼ÎÂÎÓÊÓÕÎ
ÍÏÊuÐËÆÕÎ
¦ÒÌÍÉÑ½Ì®ÄÏØÍÂ6SJTBOPM'MBTIÆÑÊ¼×ÆÊÆÌ×ÁÍÊÒuÂÌÑ®Î
uÆÑÊ $SBOCFSSZÓÉÖ¢uÆÑÊÌ½Ö ÓÏÏÏ¾ÏÂÏÅ¾ÅÆÊNHÑÏ
ÂÎÔÏÌØÂÎÊÅÊÎÐÎ 1"$ ÅÉÍÂÅ½ÓÉÎÒØÎÊÒÓÐuÆÎÉÅ¿ÒÉÈÊÂÃÂ
ÌÓÉÑÊÏÌÓ¿ÎÏÅÑ®ÒÉ
)uÂÍÂÌ½Ì®ÄÏØÍÂÆÑÊ¼×ÆÊÒØÎÅØÂÒu¿ÂÊÔ¼ÑÊÕÎÆÍÂ¾ÕÎ
u¼ÎÓÂ ÈÂÑÁÇÂÍÍÏ ÔØu®ÑÊ ÍÆÃ®ÎÓÂÌÂÊÌÂÎ¼ÍÂ¨ÆÛÍ®ÎÉÖ
Από την Pierre Fabre Farmaka AE

éēĉĘčĎĀćĀďąĖą5RQWDPLO
¦30/5*4)&--"4¼×Ï
ÎÓÂÖÆ¾ÒØÎÂÓ®¼ÓÉ
ÆÎÆÑÈ½ ÂÑÏØÒ¾Â ÒÓÏ
×ÐÑÏÓÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÅÊ
ÂÓÑÏÇ½ÖÂÑÂu¼ÎÆÊÊ
ÒÓ½ÒÓÏ¿ÑÂu®ÓÉÖÆÊ
Ò®ÈÏÎÓÂÖ ÒÓÉÎ ÆÍÍÉ
ÎÊÌ½ ÂÈÏÑ® ÓÂ ÑÏÚ¿
ÎÓÂRontamil ÓÏØ¤Í
ÃÆÓÊÌÏÁÏ¾ÌÏØ30/5*4
"( ÓÂÏÏ¾ÂÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊ
ÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â)Î¼ÂÒÆÊÑ®ÃÑÆÇÊÌÐÎÈÂÍ®ÓÕÎ
3POUBNJM¼×ÆÊÂÎÂÓØ×ÔÆ¾¼ÓÒÊÐÒÓÆÎÂÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÉÎÂÊ×u½
ÓÉÖÆË¼ÍÊËÉÖÓÉÖÃÑÆÇÊÌ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÒÓÉÎÏÏ¾ÂÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊ¿×Ê
u¿ÎÏÉÌ®ÍØÄÉÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇÊÌÐÎÂÎÂÈÌÐÎÓÕÎÃÑÆÇÐÎ ÂÍÍ®
ÌÂÊÉÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÏØÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌÏÁÓÕÎÃÑÆÇÐÎÏØÅÆÎÔÉ
Í®ÙÏØÎ½¼×ÏØÎÈÆÎÎÉÔÆ¾uÆÌÂÊÒÂÑÊÌ½
Η εταιρεία RONTIS HELLAS Α.Ε.Β.Ε. ιδρύθηκε το έτος 1986 και
έκτοτε κατέχει δεσπόζουσα θέση στην ελληνική αγορά. Αντιπροσωπεύει φημισμένους ιατρικούς οίκους του εξωτερικού, και συγχρόνως παράγει ιατροτεχνολογικά προϊόντα, στις εγκαταστάσεις
της στη ΒΙ.ΠΕ. Λάρισας. Διαθέτει υποκαταστήματα στη Θεσσαλονίκη και στη Δυτική Ελλάδα.
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Συμπληρώματα διατροφής

SiderAL Forte® και SiderAL Folico®

ąĞĖċĐ3RZHU+HDOWK

ĉďčĒĕěčĎĂĖĉęĐĒďĒćăą

Memo Plus για τη μνήμη
²Ï.FNP1MVTÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÆÊÅÊÌ¿
ÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÏØÆ
ÑÊ¼×ÆÊ¼ÎÂÆØÑÁÇ®ÒuÂÇØÒÊÌÐÎ
ÆÎÆÑÈÐÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎ¿ÕÖÇØ
ÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂ(JOLHPCJMPCB 
ÅÆÎÅÑÏÍ¾ÃÂÎÏØ -ÍÏØÓÂu¾ÎÉ 
ÍÏØÓÂÔÆÊ¿ÎÉ ÔÆÏÃÑÕu¾ÎÉ ÃÊ
ÓÂu¾ÎÆÖ ÓÏØ ÒØuÍ¼ÈuÂÓÏÖ £ 
uÂÈÎ½ÒÊÏ ÄÆØÅ®ÑÈØÑÏ£ÏÉÔ®
ÆÊÒÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÉÖ
uÎ½uÉÖ ÒÓÉÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉÌÂÊ
ÒÓÉÎÆØÌÏÍ¿ÓÆÑÉu®ÔÉÒÉ

¦ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾Â
8JO.FEJDBÌØÌÍÏÇÏÑÆ¾
ÌÂÊÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÓÂÑÐ
ÓÂÌÂÊuÏÎÂÅÊÌ®ÂÈÌÏ
Òu¾ÕÖ uÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂ
ÇÏÁuÆÎÂ ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ
ÒÊÅ½ÑÏØSiderAL®Forte
ÌÂÊSiderAL®Folico ÓÂ
ÏÏ¾ÂÂËÊÏÏÊÏÁÎÓÉÎÌÂÊ
ÎÏÓ¿uÏÍÊÏÒÕuÊÌ½ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÈÊÂÓÉÎQFSPT×ÏÑ½ÈÉÒÉÒÊ
Å½ÑÏØ¦ÑÕÓÏÓØ¾ÂÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ4JEFS"-®ÒØÎ¾ÒÓÂ
ÓÂÊÒÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÏÒ¾ÅÉÑÏÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÍÆÁÔÆÑÏÖ ÂÍÍ®Æ
ÑÊÌÍÆ¾ÆÓÂÊu¼ÒÂÒÆ¼ÎÂuÊÌÑÏÒÇÂÊÑ¾ÅÊÏ
Â¿ÇØÒÊÌ®ÒØÒÓÂÓÊÌ® ÍÊ¿ÒÕuÂ 
¦ÍÊÏÒÕuÊÌ½ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾Â4JEFS"-®
ÏØÌÂÍÁÓÆÓÂÊÂ¿ÅØÏÅÊÍÐuÂ
ÓÂÆØÑÆÒÊÓÆ×Î¾ÂÖ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊØÄÉÍ½
ÃÊÏÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂ ÐÒÓÆuÆuÊÌÑ¿ÓÆ
ÑÉÍ½ÄÉÒÊÅ½ÑÏØÎÂÆÊÓØÈ×®ÎÆÓÂÊ
ÒÉuÂÎÓÊÌ½ÌÂÊÈÑ½ÈÏÑÉÂÁËÉÒÉÓÕÎ
ÆÊ¼ÅÕÎÂÊuÏÒÇÂÊÑ¾ÎÉÖÌÂÊÇÆÑÊ
Ó¾ÎÉÖ ÒØÈÌÑ¾ÒÊuÉÂÌ¿uÂÌÂÊuÆÓÏØ
ÆÎ¼ÒÊuÏØÒÊÅ½ÑÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÆ¾ÒÉÖ
ÆËÂÊÑÆÓÊÌ½ÂÎÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂ ×ÕÑ¾ÖÓÊÖÒØÎ½ÔÆÊÖÆÎÏ×ÍÉÓÊÌ¼ÖÂÎÆ
ÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ Í¿ÈÕÓÉÖÑÏÒÓÂÓÆØu¼ÎÉÖÅÊ¼ÍÆØÒÉÖ
ÓÏØÒÊÅ½ÑÏØu¼ÒÕÓÏØÈÂÒÓÑÆÎÓÆÑÊÌÏÁÒÕÍ½ÎÂ²ÂÑÏÚ¿
ÎÓÂÂÑÂÒÌÆØ®ÙÏÎÓÂÊÒÓÉÎ§ÓÂÍ¾ÂÂ¿ÓÉÎ1IBSNB/BUVSB
Από την WinΜedica

Power Foods μουρουνέλαιο
²Ïe¨ÂÔÂÑ¿©ÏØÑÏØÎ¼ÍÂÊÏkÓÉÖ
ÒÆÊÑ®Ö1PXFS'PPET ÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂ
uÊÌÑÏÁÖÌÂÊuÆÈ®ÍÏØÖ ÂËÊÏÏÊÆ¾
ÓÂÂÎÂÑ¾ÔuÉÓÂÏÇ¼ÍÉu¾ÂÖÂÌ¿
uÂÅØÎÂuÏÓÑÏÇ½ÖÏØÒØuÃ®Í
ÍÆÊÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÏÒÓÐÎÌÂÊÅÏ
ÎÓÊÐÎ ÆÎÊÒ×ÁÆÊÓÏÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿
ÒÁÒÓÉuÂ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÉÍÆÊÓÏØÑ
È¾ÂÓÉÖ¿ÑÂÒÉÖ¨ØÌÍÏÇÏÑÆ¾×Õ
Ñ¾ÖÃÂÑ¼Âu¼ÓÂÍÍÂ

2Q&DOO®9LYLGκαινοτόμος μετρητής σακχάρου αίματος
ėĚċďĠĐēĒĈčąćēąĘĠĐ
×ÆÅ¿ÎÏÊuÊÒÏ¾uÆÓÑÉÓ¼ÖÒÂÌ×®ÑÏØÏØÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÅÆÎÅÊ
ÂÔ¼ÓÏØÎÒÁÈ×ÑÏÎÆÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼Ö ÅÉÍÂÅ½ÓÏ*40 uÆÂÏÓ¼ÍÆ
ÒuÂÎÂÅÆ¾×ÎÏØÎÍÂÎÔÂÒu¼ÎÆÖÓÊu¼Ö Ô¼ÓÏÎÓÂÖÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÒÂÖ
¦ÆÓÂÊÑÆ¾Â8JO.FEJDBu¼ÒÕÓÉÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÉÖuÆÓÉÎ¢uÆÑÊÌÂÎÊÌ½ÆÓÂÊ
ÑÆ¾Â"$0/-BCPSBUPSJFT*ODÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÅÊ®ÔÆÒÉÒÓÉÎ¤Í
Í®ÅÂÓÏØÅÊÆÔÎÐÖÌÂÓÂËÊÕu¼ÎÏØuÆÓÑÉÓ½ÒÂÌ×®ÑÏØOnCall®Vivid.
°uÆÓÑÉÓ½Ö0O$BMM®7JWJE Æ¾ÎÂÊÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÏÖuÆ*40ÌÂÊÅÊÂ
Ô¼ÓÆÊÂÌÑ¾ÃÆÊÂÒÓÊÖuÆÓÑ½ÒÆÊÖÒÆ¿ÍÏÓÏÇ®ÒuÂÓÕÎÓÊuÐÎÒÂÌ×®ÑÏØ
¶ÓÒÊ ÏÊÅÊÂÃÉÓÊÌÏ¾ÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÏÑÏÁÎÎÂÂÊÒÔ®ÎÏÎÓÂÊÂ¿ÍØÓÉÆuÊÒÓÏÒÁÎÉ
ÌÂÊÂÒÇ®ÍÆÊÂÒÓÉÎÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÅÊÂÃ½ÓÉÓÏØÖ
²ÐÑÂuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÂÑÂÈÈÆ¾ÍÆÓÆÓÂÊÎ¾ÆÖÒÂÌ×®ÑÏØ0O$BMM®7JWJEuÆ¼ÌÓÕ
ÒÉÕÖÌÂÊ ÓÊÖÒØÒÌÆØÂÒ¾ÆÖÓÂÊÎÊÐÎÓÕÎÍÉÑÐÎÆÓÆu¿ÎÏÎÓÊÖ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÒÓÉÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÂÑ¼×ÆÓÂÊÅÕÑÆ®ÎÌÂÊ¼ÎÂÖuÆÓÑÉÓ½Ö¦ÑÏ
ÒÇÏÑ®ÔÂÅÊÂÑÌ¼ÒÆÊu¼×ÑÊÆË®ÎÓÍÉÒÉÖÓÕÎÂÏÔÆu®ÓÕÎ°ÊÓÂÊÎ¾ÆÖÂÏÙÉ
uÊÐÎÏÎÓÂÊÂ¿¿ÍÂÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾Â
Από την WinΜedica
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ìĘĔġČ

Ένα νέο
φαρμακευτικό
μοντέλο υπό
σχεδίαση
¦ÍÆÊÏÎ¿ÓÉÓÂÓÕÎÆØÑÕÂÚÌÐÎ×ÕÑÐÎ
ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎuÊÂÌÑ¾ÒÉ uÆÒØÎ¼ÆÊÂÏÊ
ÌØÃÆÑÎ½ÒÆÊÖÎÂ¼×ÏØÎÓÉÎÓ®ÒÉÎÂÆÑÊ
ÏÑ¾ÙÏØÎÓÂÌ¿ÒÓÉ ÊÅ¾ÕÖÂØÓ®ÏØÒ×ÆÓ¾
ÙÏÎÓÂÊuÆÓÉÎØÈÆ¾Â²ÉÎ¾ÅÊÂÒÓÊÈu½¿uÕÖ
ÓÂÌ¿ÒÓÉÂØË®ÎÏÎÓÂÊÍ¿ÈÕÓÉÖÈ½ÑÂÎÒÉÖ
ÓÏØÍÉÔØÒuÏÁÌÂÊÓÉÖ¼ËÂÑÒÉÖÓÕÎ×Ñ¿
ÎÊÕÎÎÏÒÉu®ÓÕÎ¨ÂÓ®ÒØÎ¼ÆÊÂÏÊ¤Ø
ÑÕÂ¾ÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊ¿ÍÏÌÂÊÊÏ
ÒØ×Î®ÂÎÓÊu¼ÓÕÏÊuÆÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÑ¿
ÒÃÂÒÉÖÒÆÇ®ÑuÂÌÂ®uÆÒÉÖÂÎ®ÈÌÉÖ Æ
ÂØÓ¿ÓÏÍÂ¾ÒÊÏÆ¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂ¾ÂÉÒØÎÆÑ
ÈÂÒ¾ÂuÆÓÂËÁÓÕÎÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÐÎØÈÆ¾
ÂÖÊÂÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÂØÓ¿ÒÉuÂ¾ÎÆÊ
ÂÎ®ÍÉÄÉÎ¼ÕÎÆÑÈÂÒÊÐÎÌÂÊÒÓÂÅÊÂÌ®
Î¼ÕÎÂÏÒÓÏÍÐÎ
&ÎÂÎ¼ÏuÏÎÓ¼ÍÏ®ÒÌÉÒÉÖÓÏØÆÂÈÈ¼Í
uÂÓÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ¼×ÆÊÌ®ÎÆÊÓÉÎ
ÆuÇ®ÎÊÒ½ÓÏØÒÆÏÍÍ¼Ö×ÐÑÆÖÓÉÖ¤Ø
ÑÐÉÖ ÃÂÒÊÙ¿uÆÎÏÌØÑ¾ÕÖÒÆÎ¼ÆÖÂÏ
ÒÓÏÍ¼ÖÈÊÂÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÌÂÊuÊÂÎ¼Â
uÏÑÇ½ÂÏÙÉu¾ÕÒÉÖÏØÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÓÉÎ
ÂÎÓÂuÏÊÃ½Ã®ÒÆÊØÉÑÆÒÊÐÎÂÑ¿ÍÂ
ÂØÓ® ÉÆØÑÕÂÚÌ½ÆuÆÊÑ¾ÂÅÆ¾×ÎÆÊ¿ÓÊ
ÂØÓ¿ÖÏÎ¼ÏÖÓÑ¿ÏÖ®ÒÌÉÒÉÖÓÏØÆÂÈ
È¼ÍuÂÓÏÖÑ¼ÆÊÎÂÂÑ¼×ÆÊÆÊÒÓÊÌ¼Ö
ÂÏÅÆ¾ËÆÊÖ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÂÎÂÈÎÕ
ÑÊÒÓÆ¾Â¿ÓÏØÖ®ÍÍÏØÖÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖ
ØÈÆ¾ÂÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾Ö
ÓÉÂÍÍ¾ÂÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ÏªÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÖuÏÑÆ¾½ÅÉÎÂÑÂÈuÂÓÏÏÊ½
ÒÆÊÈÑ½ÈÏÑÏØÖÅÊÂÈÎÕÒÓÊÌÏÁÖÆÍ¼È×ÏØÖ 
ÆÎÐÒÓÏ®uÆÒÏu¼ÍÍÏÎÔÂuÏÑÆ¾ÌÂÊÎÂ
ÆuÃÏÍÊ®ÙÆÊ ÓÏ¦ÎÕu¼ÎÏ£ÂÒ¾ÍÆÊÏÉÎ¼Â
ÂÏÒÓÏÍ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ¼×ÆÊ½ÅÉ
ÂÎÂÈÎÕÑÊÒÓÆ¾ÌÂÊÂuÆ¾ÃÆÓÂÊÌÂÍ®ÈÊÂÓÊÖ
ØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØ ÆÎÐÒÓÉÎ§ÒÂÎ¾ÂÏÊÒØu
ÃÏØÍÆØÓÊÌ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÏÁÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÌ¿uÉÌÏÊÎ½ÑÂÌÓÊÌ½
ÊÂÎÂÆ¾ÎÂÊÆÓØ×Éu¼ÎÉÂØÓ½ÉÒÓÑÏÇ½
ÓÕÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÍÍ®ËÆÊ
ÉÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖÌÂÊÏÊÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏ¾ÎÂÆÌÂÊÅÆØÓÏÁÎÆÂÑÌÐÖÈÊÂÓÊÖ
Î¼ÆÖÂØÓ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÌÂÊÂÏÒÓÏÍ¼Ö¤Ê
Í¼ÏÎ ÏÊÊÂÓÑÏ¾ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÏÅÆ×ÓÏÁÎ
ÓÉÎÂÑÂ×ÐÑÉÒÉÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎÒÓÏØÖ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÊÓ¼ÍÏÖÓÏÌÏÊÎ¿ÔÂÑ¼
ÆÊÎÂÆÎÉuÆÑÕÔÆ¾ÒÕÒÓ®ÈÊÂÓÊÖÎ¼ÆÖÂØ
Ó¼ÖÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
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Όταν τα ταμεία αναθεωρούν τις αποζημιώσεις
προς τους φαρμακοποιούς
²ÂÈÆÑuÂÎÊÌ®ÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾ÂÂÏÑÑ¾ÓÏØÎ¿ÍÏÌÂÊÊÏÒØ×Î®ÌÂÊÌÂuÊ®ÇÏÑ®×Õ
Ñ¾ÖÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÒÏÃÂÑ¿Í¿ÈÏ ÓÊÖÒØÎÓÂÈ¼ÖÏØ¼×ÏØÎÆÌÓÆÍÆÒÓÆ¾Â¿ÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ
ÏÁÖ uÆÓÉÎÂÊÓÊÏÍÏÈ¾Â¿ÓÊÅÆÎÓÉÑÏÁÎÍ½ÑÕÖÓÏØÖØÇÊÒÓ®uÆÎÏØÖ¿ÑÏØÖÂÏÙÉu¾ÕÒÉÖ 
uÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂØ®Ñ×ÆÊÒØÎÆ×½ÖÅÊ¼ÎÆËÉÂÎ®uÆÒÂÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÓÂÓÂuÆ¾Â
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÏØÒÊÂÒÓÊÌ®ÈÊÂÓÉÎ®ÑÎÉÒÉÓÏØÓÂuÆ¾ÏØÎÂÍÉÑÐÒÆÊÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÈÊÂ
uÊÂÒØÎÓÂÈ½ÏØÆÌÓÆÍ¼ÒÓÉÌÆÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØ
©¼×ÑÊÓÏ ÉÂÎÂÔÆÐÑÉÒÉÓÉÖÂÏÙÉu¾ÕÒÉÖÈÊÎ¿ÓÂÎu¿ÎÏÌÂÓ¿ÊÎÒÏÃÂÑÏÁÍ®
ÔÏØÖ½ÑÏÇÂÎÏÁÖÂ®ÓÉÖ ½uÆÑÂ¿uÕÖ ÂÑÌÆ¾¼ÎÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÎÂÂÑÂÍÆ¾ÄÆÊ
ÎÂÒØuÍÉÑÐÒÆÊÌ®ÓÊ½ÎÂÌ®ÎÆÊÍ®ÔÏÖÒÓÉÎÉuÆÑÏuÉÎ¾ÂÒÓÉÇ¿ÑuÂÒØuÍ½ÑÕÒÉÖ
ÒØÎÓÂÈ½ÖÌÂÊÓÏÓÂuÆ¾ÏÔÂÑÏÃÆ¾ÒÆÂÎÂÔÆÐÑÉÒÉÓÉÖÂÏÙÉu¾ÕÒÉÖÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ 
ÏØ¼×ÆÊ½ÅÉ×ÏÑÉÈÉÔÆ¾ÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÊÂÓÂÓÂuÆ¾Â ÉÑÂÌÓÊÌ½ÂØÓ½Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÓÑ¿
ÏÖÈÊÂÎÂuÆÊÐÒÏØÎÓÂ¼ËÏÅ®ÓÏØÖÏÍÍÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾¿uÕÖÃÍ¼ÏØÎÎÂÓÏØÖ
ÂÑÎÏÁÎÓÂÊÅÆÌ®ÅÆÖ×ÊÍÊ®ÅÆÖÆØÑÐÈÊÂÍ®ÔÉÍÊÈ¿ÓÆÑÏ½ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÒÏÃÂÑ®ÌÂÊÌÂ
ÓÂÇÆÁÈÏØÎÒÆÅÊÌÂÒÓ½ÑÊÂÏØÓÂÌÆÑÅ¾ÙÏØÎÓÂÓÂuÆ¾Â©®ÍÊÒÓÂÓÏ ÅÁÏÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÂÂÎÂÈÌ®ÒÓÉÌÂÎÎÂÌÉÑÁËÏØÎÓÐ×ÆØÒÉÕÖÂÏÓ¼ÍÆÒuÂuÆÈ®ÍÉÖÂÎÂÔÆÐÑÉÒÉÖ
ÓÕÎÂÏÙÉuÊÐÒÆÕÎÓÏØÖ²ÉÎÓÑ¼×ÏØÒÂÆÑ¾ÏÅÏÓÏØÏØÑÈÆ¾ÏÆÓÏÊu®ÙÆÊÎ¼Âu¼ÓÑÂ
ÈÊÂÎÂuÆÊÐÒÆÊÓÂ¼ËÏÅÂÌÂÊÎÂÆÌÒØÈ×ÑÏÎ¾ÒÆÊÓÏÒÁÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖ ÆÎÐÓÂÒØÎÅÊÌ®ÓÂ
ÓÕÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÌÊÎÉÓÏÏÊÏÁÎÓÂÊÈÊÂÎÂÒØuÆÑÊÍÉÇÔÆ¾ÌÂÊÉÂÎÂÔÆÐÑÉÒÉÓÕÎ
ÂÏÙÉuÊÐÒÆÕÎÒÓÉuÆÓÂÑÑÁÔuÊÒÉ

ðėĆĐĄĆ

Διατήρηση του μονοπωλίου, αλλά άνοιγμα του
κεφαλαίου
¦ÌØÃ¼ÑÎÉÒÉÆÔÎÊÌ½ÖÆÎ¿ÓÉÓÂÖÏÊÒÔÏÅÑ¿uÉÒÆ²ÏÒ×¼ÅÊÏÎ¿uÏØÏØÆÑÊÍ®uÃÂ
ÎÆÎ¼Âu¼ÓÑÂÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÖÓÏØÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÂ¼ÌÓÉÒÆ®Í
ÍÆÖÅÊÂÒÓ®ÒÆÊÖ¢ÎÓ¾ÔÆÓÂuÆ¿ÓÊÑÏ¼ÃÍÆÆu¼×ÑÊÑ¿ÓÊÎÏÖ ÓÂÂÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÌÂÊÓÂ
ÏÍØÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÅÆÎÔÂ¼×ÏØÎÓÉÎÆËÏØÒÊÏÅ¿ÓÉÒÉÎÂÏØÍ®ÎÆÇ®ÑuÂÌÂÓÉÖÌÂ
ÓÉÈÏÑ¾ÂÖ$ÂÑ¿ÍÂÂØÓ®ÑÏÃÍ¼ÆÓÂÊÓÏ®ÎÏÊÈuÂÓÏØÌÆÇÂÍÂ¾ÏØÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
ÊÂÓÏØÖÊÅÊÏÌÓ½ÓÆÖÓÕÎÊÓÂÍÊÌÐÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÉÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ
$ ÏØÆÑÊÌÍÆ¾ÆÊÇ®ÑuÂÌÂÏØÕÍÏÁÎÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®uÆÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉ
ÒÉÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÂÏÙÉu¾ÕÒÉÂ¿ÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾Â ÔÂÆ¾×ÆÂÑÎÉÓÊÌ½Æ¾ÅÑÂÒÉ
ÒÓÏÎÓÙ¾ÑÏÓÏØÖ ÁuÇÕÎÂuÆÓÉÇ½uÉÏØÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÒÆÆÅÐÌÂÊÏÍÍÏÁÖu½ÎÆÖ
Â¿ÓÊÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÎÐÒÆÊÖÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÂÌÏÊÎÕÎÊÌ®Å¾ÌÓØÂÌÂÊÓÂÆËÆÊÅÊÌÆØ
u¼ÎÂTJUF ÓÏÒ×¼ÅÊÏÎ¿uÏØÏØÔÂÌÂÓÂÓ¾ÔÆÎÓÏÂ¿ÓÏÎÑ¿ÆÅÑÏÓÏØ ØuÃÏØÍ¾ÏØ
.BUUFP3FO[J ÔÂ¼ÅÊÎÆÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÐÍÉÒ½ÖÂØÓ½ÖÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ$ÌÂÊÒÓÂÂ
ÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÂÏÍØÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂ
²ÆÍÊÌ®u¼ÒÕÂÎÂÌÏ¾ÎÕÒÉÖÒÓÏ5XJUUFSP³ÏØÑÈ¿Ö³ÈÆ¾ÂÖÅÊÂÃÆÃÂ¾ÕÒÆÓÏØÖÇÂÑ
uÂÌÏÏÊÏÁÖ¿ÓÊ«η πώληση των φαρμάκων κατηγορίας C δεν θα απελευθερωθεί.
Νίκη των ασθενών, ειδικά αυτών της τρίτης ηλικίας».
¢ÎÂÇÏÑÊÌ®uÆÓÏ®ÎÏÊÈuÂÎ¼ÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÉÔ¼ÒÉÏØØÊÏÔÆÓ½ÔÉÌÆ½ÓÂÎÅÊÇÏ
ÑÏÁuÆÎÉ©ÆÓÉÎÑ¿ÇÂÒÉ¿ÓÊÈ¾ÎÏÎÓÂÊÅÆÌÓ¼ÖÏÊÑÏÓ®ÒÆÊÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÅÆÎ
Å¿ÔÉÌÆÉ®ÅÆÊÂÎÂÂÎÏÊ×ÔÏÁÎÎ¼ÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÂÍÍ®ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÏÎ¼ÏÏÒÏÒÓ¿ÂÎ®
ÂÑÊÔu¿ÌÂÓÏ¾ÌÕÎ Í¼ÏÎuÏÑÆ¾ÎÂØ®Ñ×ÆÊ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÎ®ÌÂÓÏ¾ÌÏØÖÌÂÊ
¿×ÊÂÎ®ÏØ½ÓÂÎu¼×ÑÊÑ¿ÓÊÎÏÖ¤ÊÍ¼ÏÎ ÓÏ³ÏØÑÈÆ¾Ï®ÎÏÊËÆÓÏÌÆÇ®ÍÂÊÏ
ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÂÎÏ¾ÈÆÊÓÏÅÑ¿uÏÒÆÏÊÌÏÎÏuÊÌÏÁÖÏu¾ÍÏØÖ½ÒÆÆËÕÓÆ
ÑÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÌÂÊÌÂÓÂÑÈÆ¾ÓÏØÖÆÑÊÏÑÊÒuÏÁÖÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÏÎÂÑÊÔu¿ÂÅÆÊÐÎÈÊÂÎÂ
ÆØÎÏÉÔÆ¾ÉÏÊÌÏÎÏu¾ÂÌÍ¾uÂÌÏÖ ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÊÖÅÉÍÐÒÆÊÖÓÏØ.BUUFP3FO[J«Προς
το παρόν πρόκειται απλά για ένα σχέδιο νόμου που πρέπει να εξεταστεί από το Κοινοβούλιο. Θα το συζητήσουμε ώστε να πιέσουμε τους βουλευτές να προβούν σε διορθώσεις»,ÂÎÂÇ¼ÑÆÊÏ'SBODP$BQSJOP Ñ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ'FEFSGBSNB-B[JP
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Νέος τρόπος
ανταμοιβής των
φαρμακοποιών
¶ÎÂÖÎ¼ÏÖÓÑ¿ÏÖÂÎÓÂuÏÊÃ½ÖÓ¼ÔÉÌÆ
ÓÆÍÊÌ®ÒÆÊÒ×ÁÓÉÎη§ÂÎÏØÂÑ¾ÏØ ÌÂÊ
ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂuÏÑÏÁÎÎÂÓÊuÏÍÏÈÏÁÎ
ÆÇÆË½ÖÒÓÂÓÂuÆ¾ÂÌÂÊÓÉÎÂuÏÊÃ½ÅÊ
ÂÌ¾ÎÉÒÉÖÇÂÑu®ÌÕÎ¶ÓÒÊÉÂÎÓÂuÏÊ
Ã½ÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÆ¾ÎÂÊÍ¼ÏÎuÆÊ
ÌÓ½ÆuÏÑÊÌ¿ÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖÒØÎ
uÊÂÂÎÓÂuÏÊÃ½ÐÍÉÒÉÖÂÎ®ÌÏØÓ¾ 
ÆØÑÐ ÒØuÆÑÊÍÂuÃÂÎÏu¼ÎÏØÓÏØÇ¿
ÑÏØ ÏØu¼×ÑÊÓÏÔÂÈ¾ÎÆÊ Â
Ñ®ÍÍÉÍÂÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾uÏÑÏÁÎÎÂ
ÓÊuÏÍÏÈÏÁÎuÊÂÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ½ÂuÏÊ
Ã½ÓÕÎ ÆØÑÐÈÊÂÓÉÎÆÌÓ¼ÍÆÒÉÒØ
ÎÓÂÈÐÎ®ÎÕÓÕÎÈÑÂuuÐÎ½ÊÏÒÁÎ
ÔÆÓÕÎ ÕÖÂÎÓÊÒÓ®ÔuÊÒuÂÈÊÂÓÉ×ÏÑ½ÈÉ
ÒÉÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÆÎ¿ÖÅÏÒÏÍÏÈÊÌÏÁÍ®
ÎÏØ¨®ÔÆÂuÏÊÃ½¼×ÆÊÓÏÎÅÊÌ¿ÓÉÖÌÕ
ÅÊÌ¿)% ¢uÏÊÃ½ÅÊÂÎÏu½Ö )$ ¢uÏÊ
Ã½ÈÊÂÒÁÎÔÆÓÉÒØÎÓÂÈ½ )( ¢uÏÊÃ½ÈÊÂ
uÆÈ®ÍÉÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÇÂÑu®ÌÕÎ 
°ÊÂ¿ÄÆÊÖÃ¼ÃÂÊÂÅÊ¾ÒÓÂÎÓÂÊ°(JMMFT
#POOFGPOE Ñ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ¶ÎÕÒÉÖÓÕÎ
ØÎÅÊÌ®ÓÕÎÓÕÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ 6410 
Æ¾ÎÂÊÆÆÊÒu¼ÎÏÖ¿ÓÊÂØÓ¿ÖÏÎ¼ÏÖÓÑ¿
ÏÖÂÎÓÂuÏÊÃ½ÖÔ¼ÓÆÊÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÓÏu¼Í
ÍÏÎÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÈÊÂÓ¾ÂÎÏ¾ÈÆÊÓÏÎ
ÅÑ¿uÏÒÓÏÂÊ×Î¾ÅÊÓÏØÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ
ÂÎ®uÆÒÂÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â°1IJMJQQF
#FTTFUÂ¿ÓÉÎ®ÍÍÉ ¢ÎÓÊÑ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ
¶ÎÕÒÉÖÓÕÎ ØÎÅÊÌ®ÓÕÎÓÕÎªÂÑuÂÌÏ
ÏÊÐÎÓÉÖÂÍÍ¾ÂÖ '41' ÅÉÍÐÎÆÊ«Όλα
έγιναν καλώς και δεν υπήρξαν μεγάλες
επιπτώσεις, παρόλο που ίσως κάποιες
μικρές προσαρμογές είναι απαραίτητες».

Συνδεόμενα αντικείμενα
(Connected objects) στο
φαρμακείο
²ÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ÒØÎÅÆ¿uÆÎÂÂÎÓÊÌÆ¾uÆ
ÎÂ¼×ÏØÎÔ¼ÒÉÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï°ÊÇÂÑ
uÂÌÏÏÊÏ¾ÔÂuÏÑÏÁÎÎÂÒØuÃÏØÍÆÁ
ÏÎÓÂÊÓÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÂØÓ®ÏÊÂÑÏÒÓÊÔ¼
uÆÎÉÂË¾ÂÔÂuÏÑÏÁÒÂÎÎÂÅÐÒÏØÎ 
¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÏØÂÒÔÆÎÏÁÖ
½ÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒ½ÖÓÏØ
ÁuÇÕÎÂuÆuÊÂÑ¿ÒÇÂÓÉ¼ÑÆØÎÂÏØ
ÑÂÈuÂÓÏÏÊ½ÔÉÌÆÂ¿ÓÉÎ¤ÍÃÆÓÊÌ½

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ÆÓÂÊÑÆ¾ÂuÆÍÆÓÐÎ4PSFPO3FTFBSDI ÏØ
ÆËÆÊÅÊÌÆÁÆÓÂÊÒÓÉÎÂÎ®ÍØÒÉÓÉÖÒØÎÅÆ
¿uÆÎÉÖØÈÆ¾ÂÖ DPOOFDUFEIFBMUI ÓÂ
ÒØÎÅÆ¿uÆÎÂÂÎÓÊÌÆ¾uÆÎÂÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÔÂ
uÏÑÏÁÒÂÎÎÂÒÐÒÏØÎÂ¿ÓÏÎÔ®ÎÂ
ÓÏ ÆÌÂÎÔÑÐÏØÖÒÓÏÎÌ¿ÒuÏu¼×ÑÊ
ÓÏ ÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎÏÊÆ¾ÎÂÊ
ÎÏÒÉÍÆØ¿uÆÎÏÊ ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÂØÓ¼ÖÏÊ
¼ËØÎÆÖÌÊÎÉÓ¼ÖÒØÒÌÆØ¼ÖÔÂuÏÑÏÁ
ÒÂÎÎÂÇÂÎÏÁÎÏÍÁ×Ñ½ÒÊuÆÖÒÓÉÎÂ
ÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÖÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÕÎÎÏÒÉÍÆØ
¿uÆÎÕÎÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÉÂÑÂÌÏÍÏÁ
ÔÉÒÉuÆÂØÓ®ÓÂÂÎÓÊÌÆ¾uÆÎÂÓÕÎÂÒÔÆ
ÎÐÎuÆÒÏÃÂÑ¼ÖÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌ¼ÖÂ
Ô½ÒÆÊÖÔÂÆ¼ÓÑÆÆÓÉÒØÎÆ×½ÑÏÃÏ
Í½ÓÏØÌÂÑÅÊÂÌÏÁÑØÔuÏÁÌÂÊÔÂ¼ÒÕ
ÙÆÙÕ¼Ö
ÓÉÂÍÍ¾ÂÏ°ÑÈÂÎÊÒu¿Ö¦ÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½Ö
³ÈÆ¾ÂÖÏuÂÅÏÏÊÆ¾¿ÍÆÖÓÊÖÆÇÂÑuÏÈ¼ÖÓÉÖ
ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ ÓÉÖÍÉÑÏÇÏÑÊÌ½ÖÌÂÊÓÕÎ
ÆÊÌÏÊÎÕÎÊÐÎØ¿ÓÏÑ¾ÒuÂÆÎ¿ÖÊÂÓÑÊ
ÌÏÁÒÓ¿×ÏØÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂÎÑÏÏÅÆØ
ÓÊÌ¿ÇÏÑ¼Â ÒÆÍ½ÑÉÆË¼ÍÊËÉ ÏØÂÎÓÊ
ÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊ¿×Êu¿ÎÏÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÕÎ
Î¼ÕÎÓÆ×ÎÊÌÐÎÌÂÊÆÑÈÂÍÆ¾ÕÎ ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÓÉÎÂÍÍÂÈ½ÓÉÖÒ×¼ÒÉÖÓÏØÆÂÈÈÆÍuÂ
Ó¾ÂØÈÆ¾ÂÖuÆÓÏÎÂÒÔÆÎ½ u¼ÒÕÓÉÖÂÎ®
ÓØËÉÖÆÎ¿ÖuÏÎÓ¼ÍÏØ¿ÏØÏÂÒÔÆÎ½Ö
ÔÂ¼×ÆÊÆÎÆÑÈ¿Ñ¿ÍÏÒÓÉÎØÈÆ¾Â°°Ñ
ÈÂÎÊÒu¿ÖÂØÓ¿ÖÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊØ¿ÆË¼ÍÊËÉ

ÓÉÎÂÑÏÁÒÂÒÓÊÈu½ ÌÂÊu¿ÎÏÌ®ÏÊÆÖ
ÍÆØÑ¼ÖÓÏØ¼×ÏØÎÔÆÒuÏÔÆÓÉÔÆ¾ÎÏuÊÌ® 
¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÉÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÐÍÉÒÉÇÂÑ
u®ÌÕÎ ÏÑÏÒÕÊÌ¿ÖÊÂÓÑÊÌ¿ÖÇ®ÌÆÍÏÖ 
ÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿ÖÇ®ÌÆÍÏÖÌÂÊÌ®ÏÊÆÖ
ÆÇÂÑuÏÈ¼ÖÓÉÍÆÚÂÓÑÊÌ½Ö
ºÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÉÎÌÊÎÉÓ½ØÈÆ¾Â ¿ÏØ
ÌÂÊÂÎ½ÌÏØÎÓÂÒØÎÅÆ¿uÆÎÂÂÎÓÊÌÆ¾uÆ
ÎÂ Ó¾ÏÓÂ½Ò×ÆÅ¿ÎÓ¾ÏÓÂÅÆÎ¼×ÆÊÈ¾ÎÆÊ
ÂÌ¿uÂÌÂÊÓÂÑ®ÈuÂÓÂÑÏuÉÎÁÏÎÓÂÊÎÂ
Æ¾ÎÂÊÒÁÎÔÆÓÂ Æ®ÎØÏÍÏÈ¾ÒÏØuÆÓÏÈÆ
ÈÏÎ¿Ö¿ÓÊ¼×ÏØÎÈ¾ÎÆÊ®ÎÕÂ¿
ÂÊÓ½ÒÆÊÖÏØÅÆÎÂÇÏÑÏÁÎu¿ÎÏÊÂÓÑÊ
ÌÏÁÖÒÌÏÏÁÖ ÌØÑ¾ÕÖ¿ÒÏØÖÒ×ÆÓ¾ÙÏ
ÎÓÂÊuÆ×Ñ¿ÎÊÆÖÂÔ½ÒÆÊÖ ÂÍÍ®ÆÇÂÑ
uÏÈ¼ÖÏØÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆu¼ÓÑÂÇÑÏ
ÎÓ¾ÅÂÖÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÉÎÆØÆË¾Â½ÓÉÇØÒÊ
Ì½ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ
°ÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖÒ½uÆÑÂÂÂÊÓÏÁÎ¿ÍÏÌÂÊ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÎ¼ÂÆÑÈÂÍÆ¾ÂÈÊÂÓÉÎÍÉ
ÑÏÇ¿ÑÉÒ½ÓÏØÖ ÓÉÎÂØÓÏÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉ½
ÓÉÎÂØÓÏu¼ÓÑÉÒÉ°ÊÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾
ÂÖÂ¿ÓÉuÆÑÊ®ÓÏØÖÑÏÒÅÏÌÏÁÎuÊÂ
ÌÂÍÁÓÆÑÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÆÎÅÏÆÂÈÈÆÍuÂ
ÓÊÌ½ÌÂÔÐÖÌÂÊÃÏÉÔÉÓÊÌ®½ÅÊÂÈÎÕÒÓÊ
Ì®ÆÑÈÂÍÆ¾Â°ÌÍ®ÅÏÖØÈÆ¾ÂÖÅÆ ÆÌÓ¿Ö
Â¿ÓÉÎÑÂÌÓÊÌ½ÂÎ®ÍØÒÉÓÕÎÒØÍÍÆ
×Ô¼ÎÓÕÎÅÆÅÏu¼ÎÕÎ ÂÎÂu¼ÎÆÊÌÂÊuÆ¾
ÕÒÉÓÏØÌ¿ÒÓÏØÖu¼ÒÕÓÉÖÑ¿ÍÉÄÉÖ
ÌÂÊÓÉÖÆØÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉÖÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ

êĂĐĈĎē

Υποχρεωτική η εκπαίδευση για τους
Φαρμακοποιούς
©ÆÓ®ÓÏÃÂÒÊÍÊÌ¿ÅÊ®ÓÂÈuÂÓÉÖÉÖ§ÏØÍ¾ÏØ ÏÊ£¼ÍÈÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÒØÎÆ
×¾ÙÏØÎÓÉÎÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÏØÖ ÏØÍ¼ÏÎÆ¾ÎÂÊØÏ×ÑÆÕÓÊÌ½²ÏÅÊ®ÓÂÈuÂÂØÓ¿
ÏØ¼×ÆÊÓÆÔÆ¾ÒÆÊÒ×ÁÂ¿ÓÉÎη§ÂÎÏØÂÑ¾ÏØ ÌÂÔÏÑ¾ÙÆÊÓÏÆ¾ÆÅÏÆÌÂ¾
ÅÆØÒÉÖÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂ¼×ÏØÎÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÏØÂÒÌÏÁÎÓÏÆ®ÈÈÆÍu®
ÓÏØÖÆÎÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÏÎÓÑ¿ÏØÍÏÏ¾ÉÒÉÖ¢ÎÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
ÌÂÔÏÑ¾ÒÆÊÆÍÆÁÔÆÑÂÓÏÆÓ½ÒÊÏÑ¿ÈÑÂuuÂÅÊÂÃ¾ÏØÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÖÏØÔÂÂÌÏ
ÍÏØÔ½ÒÆÊ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÒØÈÌÆÎÓÑÐÎÆÊÓÏÍÊÈ¿ÓÆÑÏ¿ÎÓÏØÖÆÓÉÒ¾ÕÖÂ¿ÓÏØÖ
ÏÏ¾ÏØÖNJOJNVNÏÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÒÓÏØÖÓÏuÆ¾Ö¢ÌÂÊ£ ÇÂÑuÂÌÆØÓÊ
Ì¼ÖÆÊÒÓ½uÆÖÌÂÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂ ÌÂÊÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ¿ÎÓÏØÖÏØÔÂ
ÒØÎÅ¼ÏÎÓÂÊuÆuÊÂÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂ¿ÏØÉÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÉÂÑÏØÒ¾ÂÓÏØ¨ÂÊÇØÒÊ
Ì®ÉÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÒÆÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÏØÖÇÏÑÆ¾Ö«Αυτή
η υποχρέωση…» ÓÏÎ¾ÙÆÊÏ"MBJO$IBTQJFSSF ÈÆÎÊÌ¿ÖÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖÓÉÖ¶ÎÕÒÉÖ
ÈÂÍÍ¿ÇÕÎÕÎªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ«…δεν θεωρείται περιορισμός, αλλά αντίθετα κίνητρο για να διατηρηθεί ένα υψηλό επίπεδο ποιότητας στο φαρμακείο, σε αντιστοιχία με την ανάπτυξη του επαγγέλματος στον τομέα της φαρμακευτικής φροντίδας και της παροχής ποιοτικών υπηρεσιών στον πελάτη».
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Γιατροί διαθέσιμοι
σε …βίντεο εντός φαρμακείου
ÆÑ¾ÏØÅÁÏ×Ñ¿ÎÊÂuÆÓ®ÓÏËÆÌ¾ÎÉuÂÓÉÖ
ÊÍÏÓÊÌ½ÖÆÇÂÑuÏÈ½ÖÓÏØÌÂÊÆÑ¾ÏØuÆÓ®Â¿Æ
ÑÊÓÐÒÆÊÖÒØuÃÏØÍÐÎ ÓÏOFU$BSF uÊÂÆÇÂÑuÏÈ½ÂÑÏ×½Ö
ÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌÐÎØÉÑÆÒÊÐÎu¼ÒÕÃ¾ÎÓÆÏÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï 
ÔÂÆÇÂÑuÏÒÓÆ¾ÒÆ¿ÍÂÓÂÆÍÃÆÓÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â²ÂÆÑ¾ÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÔÂuÏÑÏÁÎÎÂÑÏÓÆ¾ÎÏØÎÒÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾Ö
ÓÏØÖÓÉÎØÉÑÆÒ¾ÂÂØÓ½ÏØÔÂÓÏØÖÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÒØuÃÏØÍÆØ
ÓÏÁÎu¼ÒÕÓÉÍÆÅÊ®ÒÌÆÄÉÖ¼ÎÂÎÈÊÂÓÑ¿ÓÏØ§ÂÓÑÊÌÏÁ¨¼ÎÓÑÏØ
.FEHBUF½ÏÏÊÏÎÅ½ÏÓÆ®ÍÍÏÎÊÂÓÑ¿ÓÉÖÆÊÍÏÈ½ÖÓÏØÖ©¼
×ÑÊÓÐÑÂÉØÉÑÆÒ¾ÂÂØÓ½½ÓÂÎÅÊÂÔ¼ÒÊuÉÒÆÊÍÏÓÊÌ¿Æ¾Æ
ÅÏÒÆÇÂÑuÂÌÆ¾Â¦ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾Â¼×ÆÊÕÖÆË½Ö0ÆÍ®ÓÉÖ
ÒØuÍÉÑÐÎÆÊ¼ÎÂÒÁÎÓÏuÏÆÑÕÓÉuÂÓÏÍ¿ÈÊÏÌÂÊÏÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊ¿ÖÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÑÏÒÆÈÈ¾ÙÆÊÓÏØÖÅÊÂÔ¼ÒÊuÏØÖ×ÕÑ¾ÖÑÂ
ÎÓÆÃÏÁÊÂÓÑÏÁÖ£®ÒÆÊÂØÓÐÎÓÕÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎÌÂÊuÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂ
ÂÍÈ¿ÑÊÔuÕÎÏØ¼×ÏØÎÏÑÊÒÓÆ¾Â¿ÆÊÒÓ½uÏÎÆÖ ÊÂÓÑÏÁÖ½
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ ÌÑ¾ÎÆÓÂÊÂÎÏÂÒÔÆÎ½ÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÒØÎÅÆ
ÔÆ¾u¼ÒÕÃÊÎÓÆÏÌÍ½ÒÉÖuÆ¼ÎÂÎÊÂÓÑ¿ÓÏØ.FEHBUF½uÆ¼ÎÂÎ
®ÍÍÏÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖ¦ÆuÆÊÑ¾ÂÓÕÎÅÁÏÂØÓÐÎ×Ñ¿
ÎÕÎ¼ÅÆÊËÆ¿ÓÊÓÏÓÕÎÆÑÊÓÐÒÆÕÎu¿ÑÆÒÂÎÎÂÅÊÆØ
ÔÆÓÉÔÏÁÎÂ¿ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿uÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂÓÉÖÓÉÍÆÚÂÓÑÊ
Ì½ÖÌÂÊu¿ÎÏÓÏÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ¼ÑÆÆÎÂÂÆØÔØÎÔÏÁÎ
ÌÂÊÒÆ¼ÎÂÎ®ÍÍÏÊÂÓÑ¿
ÂÑ¼ÆÊÎÂÒÉuÆÊÕÔÆ¾¿ÓÊ×®ÑÉÒÓÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÊÖÆÍ
ÃÆÓÊÌ¼ÖÓÉÍÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÆÖ ¿ÍÆÖÏÊÆÈÈÑÂÇ¼ÖÅÆÅÏu¼ÎÕÎÂÏ
ÒÓ¼ÍÍÏÎÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®u¼ÒÂÂ¿ÓÏØÖTFSWFSÓÉÖ4XJTTDPN
²ÂÅÆÅÏu¼ÎÂ½×ÏØÌÂÊÆÊÌ¿ÎÂÖuÆÓÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊuÆÌÕÅÊÌÏÏÊ
Éu¼ÎÉuÏÑÇ½ Ì®ÓÊÏØÆÈÈØ®ÓÂÊ¿ÓÊÔÂuÆ¾ÎÏØÎÆuÊÒÓÆØ
ÓÊÌ®«Το κόστος της αρχικής επένδυσης για να παρέχει κάποιος τη νέα αυτή υπηρεσία στο φαρμακείο του είναι αρκετά
υψηλό. Χωρίς ένα πραγματικό κίνητρο είναι δύσκολο να γίνει αυτή η εγκατάσταση, αλλά τα φαρμακεία που το έχουν ήδη
εφαρμόσει δεν θα το εγκατέλειπαν», ÅÊÂÊÒÓÐÎÆÊÉ.BSUJOF
3VHHMJ ØÆÁÔØÎÉÓÏØÓu½uÂÓÏÖeÊÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ ØÎÆÑÈÂ
Ò¾ÂkÓÉÖ1IBSNB4VJTTF ÓÉÖ¶ÎÕÒÉÖ¤ÍÃÆÓÊÌÐÎªÂÑuÂÌÆ¾
ÕÎ¦ÆÇÂÑuÏÈ½/FU$BSFÏØÒÊÂÒÓÊÌ®Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÆÑÈÂÍÆ¾ÏÏØ
Å¾ÎÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÒÓÏØÖ¤ÍÃÆÓÏÁÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÎÂÓÏ
ÏÔÆÓÉÔÏÁÎÕÖÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ ×ÕÑ¾ÖÓÉÎÂÑÏØÒ¾Â
ÔÆÑ®ÏÎÓÕÎÊÂÓÑÐÎ

Πρόταση για μείωση της τιμής των
γενόσημων κατά 50%
¦ÆÍÃÆÓÊÌ½°uÏÒÏÎÅÊÂÌ½¶ÎÕÒÉÉu¿ÒÊÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ 04'1 
ÑÏÓÆ¾ÎÆÊÓÉÎÂØÒÓÉÑ½uÆ¾ÕÒÉÓÕÎÓÊuÐÎÓÕÎÈÆÎ¿ÒÉuÕÎ
ÌÂÓ® ÆÍ¾ÙÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊ¿ÓÊÔÂÆËÏÊÌÏÎÏu½ÒÆÊÆÑ¾ÏØ
ÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÆØÑÐ¦¤ÍÃÆÓ¾ÂÂ¾ÑÎÆÊÊÅ¼ÆÖÂ¿ÓÏÈÆÑuÂ
ÎÊÌ¿uÏÎÓ¼ÍÏÏØÏÑ¾ÙÆÊuÊÂÓÊu½ÂÎ®ÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾ÂÌÂÊ
Ì®ÎÆÊÓÊÖÂÍÍÂÈ¼ÖÒÆÂØÓ¿ÓÏÆ¾ÆÅÏ¦04'1Ò×ÆÅÊ®ÙÆÊÎÂ
ÑØÔu¾ÒÆÊÓÊÖÓÊu¼ÖÅÁÏÇÏÑ¼ÖÊÏ×ÂuÉÍ®ÈÊÂÌ®ÔÆÅÑÂÒÓÊ
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Ì½ÏØÒ¾Â°ÊÇÂÑuÂÌÏÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÆÖ¿uÕÖÔÂÆ¾ÎÂÊÆÍÆÁÔÆÑÆÖ
ÅØÒÓØ×ÐÖÎÂÏØÍ®ÎÆÊÏÂÌÑÊÃ®ÓÂÇ®ÑuÂÌ®ÓÏØÖ ÂÍÍ®
ÉÅÊÂÇÏÑ®ÒÓÉÎÓÊu½ÅÆÎÔÂÂÏÙÉuÊÐÎÆÓÂÊÂ¿ÓÏÂÒÇÂ
ÍÊÒÓÊÌ¿ÓÂuÆ¾ÏÌÂÊÔÂ×ÑÆÐÎÆÓÂÊÍ½ÑÕÖÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½¦
*OUFSHFOFSJLBÏØÒØÈÌÆÎÓÑÐÎÆÊ¿ÍÂÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÈÆÎ¿ÒÉ
uÕÎÏØÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÎÒÓÉÎ¤ÍÃÆÓ¾Â ÂËÊÏÍÏÈÆ¾¿ÓÊ¼ÎÂÓ¼ÓÏÊÏ
ÒÁÒÓÉuÂÔÂÆu¿ÅÊÙÆÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÎÂÍ®ÃÏØÎÓÉÎÒØÎÉ
ÔÊÒu¼ÎÉÂÈÕÈ½ÓÏØÖuÆÓÉuÏÑÇ½ÆÎ¿ÖÈÂÍÉÎÊÌÏÁÒÌÆØ®
ÒuÂÓÏÖÏØÓÏØÖÓÂÊÑÊ®ÙÆÊÌÂÊÔÂÏÅÉÈÏÁÒÆÒÓÂÅÊÂÌ®ÒÓÉ
uÆ¾ÕÒÉÓÉÖÒØuu¿ÑÇÕÒÉÖÓÏØÖ ÌÂÊÌÂÓcÆ¼ÌÓÂÒÉÓÉÖÂÁ
ËÉÒÉÖÓÕÎÎÏÒÉÍÆØ¿uÆÎÕÎÂÒÔÆÎÐÎÌÂÊÇØÒÊÌ®ÓÏØÌ¿
ÒÓÏØÖÒÓÉÎÏÒÉÍÆ¾Â

ñēĐēćĄĆ

Οι Φαρμακοποιοί
επιστρέφουν στα
φαρμακεία
ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÉÖ¨ÏÍÏuÃ¾ÂÖÅÆÎÔÂÃÑÆ¾ÓÆÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÏÁÖ ÂÇÏÁÏÊj2VJNJDPT'BSNBDVUJDPTj¿ÕÖÍ¼
ÈÏÎÓÂÊ ÅÆÎÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÏÁÎÓÂÊÒÓÏÅ¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾
ÕÎÓÉÖ×ÐÑÂÖ²ÉÔ¼ÒÉÓÏØÖ¼×ÏØÎ®ÑÆÊÓÆ×ÎÊÌÏ¾ÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏØ½ÂÌ¿uÂÌÂÊÂÍÏ¾¼uÏÑÏÊ¢ØÓ¿¼ÈÊÎÆÂ¿ÓÏ
¿ÓÂÎÉ¨ÏÍÏuÃ¾Â½ÑÔÆÂÎÓÊu¼ÓÕÉuÆuÊÂuÆÈ®
ÍÉÅÉuÏÈÑÂÇÊÌ½ÂÁËÉÒÉÌÂÊÈÑ½ÈÏÑÂØ½ÑËÆÒÉuÂ
ÎÓÊÌ½¼ÍÍÆÊÄÉÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÓØ×ÊÏÁ×ÕÎÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÐÎ²ÏÌÑ®ÓÏÖÍÏÊ¿ÎÂÏÇ®ÒÊÒÆÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊ
ÓÏØÖÓÆ×ÎÊÌÏÁÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÏØuÆÓ®Â¿ÓÑ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ
ÒÏØÅÐÎuÏÑÏÁÎÎÂÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÏÎÓÂÊÌÂÊÎÂÌÂÓ¼×ÏØÎ
¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾Ï²ÏÆÊÒ®ÈÆÓÂÊ¼ÎÂÖÎ¼ÏÖÎ¿uÏÖ 
ÆÊÓÑ¼ÏÎÓÂÖÒÓÏÎÏÏÊÏÅ½ÏÓÆÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÂÎÏ¾ËÆÊ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÆÎÐÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÆÂÎÂÑÏÒÅÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊÏ
Ñ¿ÍÏÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÏØÌ®ÎÏØÎuÊÂÒÉuÂÎÓÊ
Ì½ÒÓÑÏÇ½ÒÓÉÃÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÌÂÊ¼ÓÒÊÒÓÂÅÊÂÌ®ÆËÂÇÂ
Î¾ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÏØÍ¼ÏÎÅ¾ÎÏØÎÓÉÔ¼ÒÉ
ÓÏØÖÒÓÂÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾Â ESVHTUPSFT ²Ï ÂÎÓÊ
u¼ÓÕÏuÆÓÉÎØÏÃ®ÔuÊÒÉÓÏØÌÍ®ÅÏØØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÉÎ
ÆuÇ®ÎÊÒÉÂÎÆÊÔÁuÉÓÕÎÒØÎÆÆÊÐÎ ÓÏÌÑ®ÓÏÖÂÏÇÂ
Ò¾ÙÆÊ¿ÓÊu¿ÎÏÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾Æ¾ÎÂÊÂÑu¿ÅÊÏÊÈÊÂÎÂ
Å¾ÎÏØÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÌÂÊ¼ÓÒÊÅÉuÊÏØÑ
ÈÆ¾Ì®ÏÊÂuÆÓÂÃÂÓÊÌ®ÒÓ®ÅÊÂÒÏØÅÐÎÈÊÂÎÂÆÊÓÑ¼
ÄÆÊÒÓÏØÖÆu¿ÑÏØÖÎÂÈ¾ÎÏØÎÓÆ×ÎÊÌÏ¾ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ½
ÒÓÏØÖÓÆ×ÎÊÌÏÁÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÎÂÈ¾ÎÏØÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾
°ÊÎ¼ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾Ò½uÆÑÂ ¼×ÏØÎÍ¼ÏÎÆÎÆÑÈ½
ÒØuuÆÓÏ×½ÒÓÉÊÆÔÎ½¶ÎÕÒÉªÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ½ÒÓÉ
ÊÆÔÎ½¶ÎÕÒÉÇÏÊÓÉÓÐÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ ÂÎÉÒØ×ÏÁÎ
ÈÊÂÓÊÖÏÍÊÓÊÌ¼ÖÌÂÓÆØÔÁÎÒÆÊÖÒÓÏÎÓÏu¼ÂÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ
ÌÂÊÔ¼ÍÏØÎÎÂÂÍÍ®ËÏØÎÓÂÑ®ÈuÂÓÂÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â 
ÅÊÂÔ¼ÓÏÎÓÂÖu¿ÎÏÑÏÚ¿ÎÓÂØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÇ®ÑuÂÌÂuÆ
ÒØÎÓÂÈ½ÊÂÓÑÏÁ ÆÎÐÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÔÂÆ¾ÎÂÊÆËÏÍÏ
ÌÍ½ÑÏØÂÇÏÒÊÕu¼ÎÏÖÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÌÂÊÓÉÇÂÑuÂÌÆØ
ÓÊÌ½ÒØuÃÏØÍ½

¢ª§¤±©¢

ôĂēĎùĘđĊĔĈāėĊĕ
ôĂĊĕ
éøóöðöúîúìù
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¯¼ÏÊ ÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖ uÆ ÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖ ÏØ ÅÆÎ
Ò×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊ uÆ ÓÉÎ ®uÆÒÉ ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉ ÓÕÎ
ÆÍÂÓÐÎuÏÑÏÁÎÎÂÂÎÂÍ®ÃÏØÎÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖ 
uÆÒÓ¿×ÏÎÂÂÂÍÍ®ËÏØÎÌÂÓ®¼ÎÂuÆÈ®ÍÏu¼ÑÏÖ
ÓÏØÖÂÑÂÅÏÒÊÂÌÏÁÖØÂÍÍ½ÍÏØÖ ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊ
ÏÊÃÏÉÔÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ Â¿ÆÑÈÂÒ¾ÆÖÏØÅÆÎ
ÒØÎÅ¼ÏÎÓÂÊ®uÆÒÂuÆÓÉÎÆÌÓ¼ÍÆÒÉÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎ
¶ÓÒÊ ÏÊÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÊ ÔÂ¼×ÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ×Ñ¿ÎÏ
ÈÊÂÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉ ÂÎÂÓÁÒÒÏÎÓÂÖ
ÒÆuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÃÂÔu¿ÓÉÎÏÍÁÓÊuÉØÉÑÆÒ¾ÂÓÉÖ
ÒØuÃÏØÍ½Ö

ø

½uÆÑÂ ÒÆ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÏÊ
ÆÑÈÂÒ¾ÆÖÌÂÓÂÎ¼uÏÎÓÂÊÌÂÓ®
ÒÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÆ
ÍÂÓÐÎÌÂÊÌÂÓ®¼ÎÂ®ÍÍÏ
ÌØÑ¾ÕÖÒÆÈÑÂÇÆÊÏÌÑÂÓÊÌ¼ÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ ÅÊ
Â×Æ¾ÑÊÒÉÂÈÏÑÐÎ ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØ×ÐÑÏØ 
ÅÊÏÊÌÉÓÊÌ¼ÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ ÌÍ¨®ÏÊÏÊÇÂÑ
uÂÌÏÏÊÏ¾¼×ÏØÎ½ÅÉÓÏÍu½ÒÆÊÎÂÇ¼ÑÏØÎ
Î¼ÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØÖ 
¿ÕÖ¼ÎÂÎØÆÁÔØÎÏMPHJTUJDTÌÂÊNFS
DIBOEJ[FS uÊÂÂÊÒÔÉÓÊÌ¿½uÊÂÅÊÂÊÓÏÍ¿ÈÏ
ÌÂÊÏÊÆuÆÊÑ¾ÆÖÓÏØÖ½ÓÂÎÏÍÁÔÆÓÊÌ¼Ö
¨ÂÊÅÆÎÆ¾ÎÂÊu¿ÎÏÓÂuÆÈ®ÍÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
ÏØ¼×ÏØÎÂÎ®ÈÌÉÂ¿ÂØÓ¼ÖÓÊÖÎ¼ÆÖÔ¼
ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ÂÍÍ®ÌØÑ¾ÕÖÓÂuÆÒÂ¾Â
ÏØ¼×ÏØÎÒ×ÆÅ¿ÎÓÏÎ¾ÅÊÏ¿ÈÌÏÅÏØÍÆÊ®Ö
uÆÓÂuÆÈ®ÍÂ
ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ÉuÉ×ÂÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÌÂÊ
ÉÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÌÂÊ
ÂÈÏÑÐÎÆ¾ÎÂÊuÊÂÆÑÈÂÒ¾ÂÆ¾ÏÎÉÈÊÂÓÏÎ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿¢ÎÔÂØ½Ñ×ÆÉÅØÎÂÓ¿ÓÉ
ÓÂÎÂÓÉÎÂÎÂÔ¼ÒÆÊÒÆ¼ÎÂÎØ®ÍÍÉÍÏ ÔÂ
ÓÏØÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÎÆ×Ñ¿ÎÏÈÊÂÎÂÂÒ×Ï
ÍÉÔÆ¾uÆÓÉÎÂÎÆÌÓ¾uÉÓÉÌÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉ
ÓÉÒØuÃÏØÍ½ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØ²Ï¾ÅÊÏ

ÌÂÊÉÓÂÌÓÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÓÂ
Ñ®ÇÊÂÌÂÊÉÆ¾ÃÍÆÄÉÓÏØÒÓÏÌ ÏØÔÂ
uÏÑÏÁÒÂÎÎÂÈ¾ÎÏØÎÂ¿Ì®ÏÊÏÎ®ÍÍÏ
ÆÌÓ¿ÖÓÏØÃÏÉÔÏÁÏØÑ¼ÆÊÎÂÃÑ¾ÒÌÆ
ÓÂÊÒÓÏÎ®ÈÌÏÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖ°Ñ¿ÍÏÖ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÌÂÊÓÏØÆÊÅÊÌÏÁÃÏÉ
ÔÏÁÆ¾ÎÂÊÎÂÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÓÏÍÆØÑ¿ÓÕÎ
ÆÍÂÓÐÎÓÏØÖ
¦Ó®ÒÉÅÆ Í¼ÏÎ ÒÆuÊÌÑ¼ÖÆÊ×ÆÊÑ½
ÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊÉÂÂÒ×¿ÍÉÒÉÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÕÎ
ØÂÍÍ½ÍÕÎuÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼ÖÂÑuÏÅÊ¿ÓÉ
ÓÆÖÈÊÂÍÊÈ¿ÓÆÑÆÖÐÑÆÖ QBSUUJNF 
¢ØÓ¿ÏØÔÂÌ®ÎÆÊ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÎÂËÆ
×ÕÑ¾ÙÆÊÆ¾ÎÂÊÏÃÂÔu¿ÖÏÑÈ®ÎÕÒ½ÖÓÏØ
ÌÂÊ¿ÒÏÂÏÅ¾ÅÆÊÓÏÌ®ÔÆÓu½uÂÓÏØ
¨®ÓÊÇØÒÊÌ®ÏØÔÂÆÊÓÆØ×ÔÆ¾uÆÓÏØÖ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏØÖÂÎÔÑÐÏØÖ¦ÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉ
ÓÕÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÕÎÂÓ¿uÕÎÒÓÉÎÌÂÓ®ÍÍÉ
ÍÉÔ¼ÒÉÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÂØÓÏu®ÓÕÖuÊÂÏuÂ
Í½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÏØÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÉÅÊÂ×Æ¾
ÑÊÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¦ÂÈÏÑ®ÌÂÊÏÊÂÎ®ÈÌÆÖÆÎ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾
ÏØÂÍÍ®ÙÏØÎÌÂÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÎÂÅÊÏÑ
ÈÂÎÐÒÏØuÆÓÏÑÏÒÕÊÌ¿uÂÖÌÂÊÓÊÖ
ÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓ¼ÖÓÏØ
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Οι νέες ειδικότητες
του φαρμακείου
Υπεύθυνη ραφιών και
χώρου
¢ÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊÒÓÉSFDFQUJPO 
ÓÂÌÓÏÏÊÆ¾ÓÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊ
ÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂÒÓÂÑ®ÇÊÂ£®ÙÆÊ
ÆÓÊÌ¼ÓÆÖÌÂÊÓÊu¼ÖÒÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
¤Í¼È×ÆÊÓÊÖÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖÑÊÎ
ÎÂÆÑÂÒÓÏÁÎÓÂÒÓÏÊ×Æ¾Â
ÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®ªÑÏÎÓ¾ÙÆÊÓÉ
ÃÊÓÑ¾ÎÂÌÂÊÒÓ½ÎÆÊÓÊÖÑÏÃÏÍ¼Ö

ÚäpË×ÜÔ×Ù

Πωλήτρια:
¾ÎÆÊÒØuÃÏØÍ¼Ö
ÌÂÊÏØÍ®ÆÊ¿ÍÂ
ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÆÌÓ¿Ö
Â¿ÓÂÇ®ÑuÂÌÂ

Logistics manager:
ÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÓÉÎÂÌÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÓÏØ
eCBDLPGGJDFj ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÂÏÔ¼uÂÓÏÖ 
ÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØÒÉÂÈÏÑÐÎ ÂÎ®ÔÆÒÉ
ÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎÌÂÊ¼ÍÆÈ×ÏÖ £È®ÙÆÊÓÂ
ÒÓÂÓÊÒÓÊÌ®ÓÕÎÆuÏÑÊÌÐÎÒØÎÂÍÍÂÈÐÎ
ÕÍ½ÒÆÊÖ ÂÈÏÑ¼Ö ¼ÒÏÅÂ ¼ËÏÅÂ

Assistant manager
£ÏÉÔ®ÆÊÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÒÆÔ¼uÂÓÂNBOBHFNFOU
ÑÏÆÓÏÊuÂÒ¾ÂÌÂÊÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÕÎÒØÍÍÏÈÊÌÐÎ
ÒØÎÆÅÑÊ®ÒÆÕÎ ÓÕÎÂÓÏuÊÌÐÎÂÌÑÏ®ÒÆÕÎ ÃÏ½ÔÆÊÂÒÓÏÎ
ÌÂÔÏÑÊÒu¿ÓÕÎÒÓ¿×ÕÎ ÆÇÂÑuÏÈ½ÓÕÎÑÕÓÏÌ¿ÍÍÕÎ
ÏÊ¿ÓÉÓÂÖ ÌÍ ¤¾ÎÂÊÏÂÎÓÊÌÂÓÂÒÓ®ÓÉÖÓÏØ

Αισθητικός:
¢Ò×ÏÍÆ¾ÓÂÊuÆÓÉÎ ÑÏÐÔÉÒÉ
ÓÕÎÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÌÂÊ
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÌ®ÏÊÆÖFYUSB
ØÉÑÆÒ¾ÆÖÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊÆØÆË¾ÂÖ
ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ

Διαιτολόγος:
¨®ÎÆÊÒØÎÆÅÑ¾ÆÖuÆÆÍ®ÓÆÖÏØ
ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÌ®ÏÊÏÑ¿ÃÍÉuÂ
ØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÌÏÍÏØÔ½ÒÏØÎ
ÆÊÅÊÌ½ÅÊÂÓÑÏÇ½ÈÊÂÎÂÃÏÉÔÉÔÏÁÎ
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Γραμματέας:
¢Ò×ÏÍÆ¾ÓÂÊuÆÓÉÅÊÏÊÌÉÓÊÌ½ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ
ÌÂÊÓÊÖÍÉÑÕu¼Ö Æ¾ÎÂÊØÆÁÔØÎÉÈÊÂ
ÓÏÓÉÍÆÇÕÎÊÌ¿Ì¼ÎÓÑÏ ÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊ
ÓÉÎÂÍÍÉÍÏÈÑÂÇ¾Â ÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾
ÓÉÎÆÒÕÓÆÑÊÌ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊuÆÓÏÎ
ØÏÍÏÈÊÒu¿ÓÏØª¢ 57" ÏØ¼×ÆÊ
ÒØÈÌÆÎÓÑÕÔÆ¾ÌÂÊÓÉÎÆÊÒÓÑÏÇ½
Ç¿ÑÏØ ÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÓÊÖÆÊÓÂÈ¼ÖÌÂÊÓÊÖ
ÍÉÑÕu¼ÖuÆÓÊÖÓÑ®ÆÙÆÖ

¢ª§¤±©¢

Γραμματέας:
Μια θέση που αξίζει χρυσάφι!
¤¾ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÏÎÂÂÏÇÂÒ¾ÒÆÓÆÎÂÑÏ
ÒÍ®ÃÆÓÆuÊÂÈÑÂuuÂÓ¼ÂÌÂÊÂÌ¿uÂÊÏ
ÅÁÒÌÏÍÏÎÂÓÉÎÆÌÂÊÅÆÁÒÆÓÆ¢ÍÍ®ÂØ
ÓÏ¾ÏØÓÆÍÊÌ®ÔÂÓÏÓÏÍu½ÒÏØÎÅÆÎÓÉÎ
ÂÏ×ÕÑ¾ÙÏÎÓÂÊºÒÏÓÂÅÊÏÊÌÉÓÊÌ®ÌÂÔ½
ÌÏÎÓÂÒÆ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂØË®ÎÏÎÓÂÊ É
ÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖÈ¾ÎÆÓÂÊ¿ÍÏÌÂÊÊÏÂÂÑÂ¾
ÓÉÓÉÈÊÂÓÉÎÆËÆÁÑÆÒÉÍÁÒÆÕÎ

ºÍÏÊÓÏÌÂÓÂÎÏÏÁuÆÍ½ÑÕÖ
¼ÎÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö½ÏÃÏÉÔ¿Ö
ÓÏØÆ¾ÎÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ×Ñ½ÒÊuÏÊ
¾ÒÕÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏÓÏØÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏØ ÂÎÓ¾ÎÂÆÑÎ®ÎÆÓÏÎ×Ñ¿
ÎÏÓÏØÖÒÓÉÎÏØÑ®uÊÂÖÓÑ®ÆÙÂÖ

¦ÊÅ¼ÂÆ¾ÎÂÊÍÏÊ¿Î ÉÑ¿
ÒÍÉÄÉÆÎ¿ÖÂÓ¿uÏØ×ÕÑ¾ÖÇÂÑ
uÂÌÆØÓÊÌ½ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÈÊÂÎÂÓÏØ
ÆuÊÒÓÆØÔÆ¾ÓÆÓÏÒÁÎÏÍÏÓÕÎÅÊ
ÏÊÌÉÓÊÌÐÎÌÂÔÉÌ¿ÎÓÕÎÏØÒØ
Î½ÔÕÖÓÂÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÉÆÊÒÓÉ
uÏÎÊÌ½ÒÂÖÏu®ÅÂÆÎØ®Ñ
×ÏØÎÆ¾ÒÉuÆÖÒÓÂÓÊÒÓÊÌ¼Ö ÂÍÍ®
ÓÏÆÈ×Æ¾ÑÉuÂÎÂ®ÑÆÓÆÃÏ½ÔÆÊÂ
Â¿uÊÂÈÑÂuuÂÓ¼ÂÌÆÑÅ¾ÙÆÊÒØ
ÎÆ×ÐÖ¼ÅÂÇÏÖ£¼ÃÂÊÂ ÓÂuÊÌÑ®
½uÆÒÂ¾ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÅÊÒÓ®ÙÏØÎ
ÂÌ¿uÂÌÂÊÑÏÓÊuÏÁÎÎÂÆuÊ
ÒÓÆØÓÏÁÎÓÊÖÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖÂØ
Ó¼ÖÒÆÌ®ÏÊÏÎÃÏÉÔ¿ÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏÁ°ÊÌÁÑÊÆÖÆÊÇØÍ®ËÆÊÖ
ÓÏØÖÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÏÏÊÌÏÎÏuÊ
Ì¿¶ÎÂÖØ®ÍÍÉÍÏÖÂÌ¿uÂÆ¾
ÎÂÊÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂ¼ÎÂ¼ËÏÅÏ
ÏØÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂÒØuÊÆÒÓÆ¾
ÌÂÊu¼ÒÂÒÓÏÈÆÎÊÌ¿ÍÂ¾ÒÊÏÂÃÆ
ÃÂÊ¿ÓÉÓÂÖØ®Ñ×ÏØÎÆÊÇØÍ®ËÆÊÖ
ÈÊÂÓÉÎÏÏÊÂÅ½ÏÓÆuÆ¾ÕÒÉÓÏØ
Ì¼ÑÅÏØÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖªØÒÊ
Ì® Ø®Ñ×ÆÊÌÂÊÉÍÁÒÉÓÉÖÉuÊ
ÂÂÒ×¿ÍÉÒÉÖ

ºÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÂÑÏÒ¿ÎÓÂÓÉÖ ÉÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖ
ÂØÓ½ÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂ¼×ÆÊÂÑÆuÇÆÑ½ÑÏÛÉ
ÑÆÒ¾ÂÒÓÏÎÊÂÓÑÊÌ¿×ÐÑÏ ÂÍÍ®ÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂ
¼×ÆÊÑÏÛÉÑÆÒ¾ÂÌÂÊÒÓÊÖÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖªØÒÊ
Ì® ÎÂuÉÎËÆ×Î®uÆ¿ÓÊuÊÂÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖÅÆÎuÏ
ÑÆ¾ÎÂÌ®ÎÆÊÓÂ®ÎÓÂÌÂÊÓÂ¿ÑÊÂÓÉÖÂÏÒÓÏÍ½Ö
ÌÂÊÓÕÎÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎÓÉÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÌÂ
ÔÏÑÊÒu¼ÎÂÂ¿ÓÉÎÂÑ×½²ÏÆ¾ÆÅÏÓÉÖÆÌÂ¾
ÅÆØÒ½ÖÓÉÖ ÉÅÊ®ÔÆÒ½ÓÉÖ½¿×ÊÎÂÂÎÂÍ®ÃÆÊÆØ
ÔÁÎÆÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏÆ¾ÆÅÏÓÉÖÂØÓÏÎÏu¾ÂÖÓÉÖ
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÆÔÏÁÎÆ¾Ó®ÉÓÏÖ¢ÍÍ®®ÂËÌÂÊ
ÏÊÅØÒÌÏÍ¾ÆÖËÆÆÑÂÒÓÏÁÎ Í¾ÈÏÊÆ¾ÎÂÊÂØÓÏ¾ÏØ
ÆÊÙÉÓÏÁÎÓÉÎÑÏÉÈÏÁuÆÎÉÏÑÈ®ÎÕÒ½ÓÏØÖ ÈÊÂÓ¾
ÉÆÍÂÓÆ¾Â¼×ÆÊÈ¾ÎÆÊÂÂÊÓÉÓÊÌ½ÌÂÊÂÏÙÉÓ®ÈÑ½
ÈÏÑÉÌÂÊÒÕÒÓ½ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÒÓÏÎ®ÈÌÏ
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11 λόγοι για να προσλάβετε μια γραμματέα
1

©ÊÂÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖÔÂÅÐÒÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ×Ñ¿ÎÏÒÓÏØÖÓØ×ÊÏÁ×ÏØÖÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÈÊÂÎÂÂÒ×ÏÍÉÔÏÁÎuÆÓÉÒÕÒÓ½ÆÌÓ¼ÍÆÒÉÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎ
ÂØ®ÑËÆÊÌÂÍÁÓÆÑÉÏÊ¿ÓÉÓÂÒÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÆÍÂÓÐÎÌÂÊÔÂÅÉ
uÊÏØÑÈÉÔÆ¾uÊÂÎ¼ÂÅØÎÂuÊÌ½ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ×®ÑÉÒÆ¼ÎÂ®ÓÏuÏÏØ
ÔÂÃÏÉÔ®ÒÓÊÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¼ÖÅÊÏÊÌÉÓÊÌ¼ÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ

2

©ÊÂÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖÂuÆ¾ÃÆÓÂÊuÆÍÊÈ¿ÓÆÑÂ×Ñ½uÂÓÂÂ¿ÓÊ¼ÎÂÖÃÏÉÔ¿Ö
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ÒØÎÆÐÖÓÏÎÂuÆÓÂÓÑ¼ÆÓÆÓÏØÖÃÏÉÔÏÁÖÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÏÁÒÆØ®ÍÍÉÍÏØÖÈÑÂÇÆ¾ÏØ ÂÌ¿uÂÌÂÊÈÊÂÌ®ÏÊÆÖÐÑÆÖÓÉÎÆÃÅÏ
u®ÅÂÆ¾ÎÂÊÌÂÊ×®ÒÊuÏ×ÑÉu®ÓÕÎ

3

¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÉÅÊÂÇÏÑ®ÓÏØÖÒÓÊÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ¼ÖÂÏÍÂÃ¼Ö uÊÂÈÑÂuuÂÓ¼
ÂÖÆ¾ÎÂÊÊÏÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½Â¿¼ÎÂÎÃÏÉÔ¿ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ÏÏÏ¾ÏÖ
ÅÆÎ¼×ÆÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÌ¾ÎÉÓÑÂÌÂÊ¿ÑÆËÉÈÊÂÎÂÂÒ×ÏÍÉÔÆ¾uÆÓÏe×ÂÑÓÏu®
ÎÊkÌÂÊÓÉÈÑÂÇÆÊÏÌÑÂÓ¾Â

4

¦ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎÆ¾ÎÂÊuÊÂÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆÑÈÂÒ¾ÂÌÂÊ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ
uÊÂÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÆÆÊÅ½È¾ÎÏÎÓÂÊÂÑÌÆÓ¼ÖÆÊÒÓÑÏÇ¼ÖÍ¿ÈÕÅÊÏÊÌÉ
ÓÊÌÐÎÍÂÔÐÎ½ÆÆÊÅ½ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÔÆÕÑÉu¼ÎÏÓÏÃÊÃÍÊ®ÑÊÏÓÏØÂÒÔÆÎ½ 
ÌÍ©ÊÂÌÂÍ½ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎuÏÑÆ¾ÎÂ®ÑÆÊÌÂÓ®u¼ÒÏ
¿ÑÏ ÂÌ¿uÉÌÂÊuÊÂÐÑÂÓÉÎÉu¼ÑÂ

5

¢Ì¿uÂÌÂÊÂÎÒÂÖÇÂ¾ÎÆÓÂÊÂÒÓÆ¾Ï½ÆÑ¾ÆÑÈÏ ÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÎÂ
ÍÕÒ¾uÕÎÆ¾ÎÂÊÏÍÁÏØÒÊÐÅÉÖÑ¼ÆÊÎÂÒØuÍÉÑÕÔÏÁÎÍ¾ÒÓÆÖ ÎÂ
ÆÌÓØÕÔÏÁÎÒÓÏÊ×Æ¾Â ÈÊÂÓ¾ÆÁÌÏÍÂuÏÑÆ¾ÎÂ×ÂÔÆ¾Ï¼ÍÆÈ×ÏÖ¦ÇÂÑ
uÂÌÆØÓÊÌ½ÒÂÖÏu®ÅÂÔÂÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÆ¾uÆuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÅØÒÌÏÍ¾ÂÂØÓ¼Ö
ÓÊÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ ÒÆÒ×¼ÒÉuÆ¼ÎÂ®ÓÏuÏÏØÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ®uÆ
ÂØÓ¿

6

©ÊÂÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖuÏÑÆ¾Æ¾ÒÉÖÎÂÂÒ×ÏÍÉÔÆ¾uÆÓÊÖÆÓÊÌ¼ÓÆÖÓÕÎÑÏÚ
¿ÎÓÕÎ ÓÊÖÂÏÒÓÏÍ¼Ö ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÓÂÑ®
ÇÊÂ Ì®ÓÊÏØÆ¾ÎÂÊÆ¾ÒÉÖÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÆÁÑØÔuÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ

7

°ÊÍÉÑÕu¼ÖÌÂÊÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ ØÎ½ÔÕÖÂØÓ¿ÖÏØ
ÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÓÊÖÍÉÑÕu¼ÖÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁÆ¾ÎÂÊÏÍÏÈÊÒÓ½Ö©ÊÂÈÑÂu
uÂÓ¼ÂÖ¿uÕÖuÏÑÆ¾ÎÂÇÂÎÆ¾×Ñ½ÒÊuÉÒÓÉÒØÍÍÏÈ½ÓÕÎÍÉÑÏÇÏÑÊ
ÐÎ Ò×ÆÓÊÌ®uÆÓÊÖØÆÑÕÑ¾ÆÖ ÓÊÖÉu¼ÑÆÖ®ÅÆÊÂÖ ÌÍ

8

²ÏÓÂuÆ¾Ï¤¾ÎÂÊuÊÂÂÂÊÓÉÓÊÌ½ÌÂÊÏØÒÊÐÅÉÖÆÑÈÂÒ¾ÂÌÂÊÓÂuÍÏÌÓÕÎ
ÆÊÓÂÈÐÎÓÂÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÒØÎ½ÔÕÖÉÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖ¢ÂÊÓÆ¾ÓÂÊÅÆÎÂÅÂ
ÂÎ®ÂÑÌÆÓ¿×Ñ¿ÎÏÒÆÆËÕÓÆÑÊÌ¼ÖÅÏØÍÆÊ¼ÖÒÓÊÖÓÑ®ÆÙÆÖ

9

ÏÈÊÒÓ½ÑÊÏ¨ÂÊÒÆÂØÓ¿ÎÓÏÎÓÏu¼ÂÉÈÑÂuuÂÓ¼ÂÖuÏÑÆ¾ÎÂÌ®ÎÆÊuÊÂ
ÑÏÂÑÂÒÌÆØÂÒÓÊÌ½ÅÏØÍÆÊ®©ÏÑÆ¾ÎÂÒØÈÌÆÎÓÑÐÎÆÊÓÂÓÊuÏÍ¿ÈÊÂ
ÌÂÊÎÂÓÂÒÓ¼ÍÎÆÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÒÓÏÍÏÈÊÒÓ½½ÎÂÌ®ÎÆÊÌ®ÏÊÂÑ®ÈuÂ
ÓÂÌÂÊÉ¾ÅÊÂÂÎÓÉÖÓÏÆÊÓÑ¼ÆÊÉÆÌÂ¾ÅÆØÒ½ÓÉÖ

10¦ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÓÉÍÆÇÕÎÊÌÏÁÌ¼ÎÓÑÏØÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÌ¿uÂÂ¿ÓÂÑ®È
uÂÓÂÏØuÏÑÏÁÎÎÂÌ®ÎÏØÎÏÊÈÑÂuuÂÓÆ¾Ö

11¦ÂÏÅ¼ÒuÆØÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÂ¿¿ÍÆÖÓÊÖÂÑÂ®ÎÕÆÑÈÂÒ¾
ÆÖÑÏÒÇ¼ÑÆÊØÄÉÍ¿ÓÆÑÏÆ¾ÆÅÏÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖÒÓÏÎÆÍ®ÓÉ ÂØË®
ÎÆÊÓÉÎÊÒÓ¿ÓÉÓ®ÓÏØÌÂÊÌÂÓ®ÒØÎ¼ÆÊÂÂØË®ÎÏÎÓÂÊÏÊÕÍ½ÒÆÊÖÌÂÊÏ
ÓÙ¾ÑÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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Logistics Manager και
Assistant Manager: θέσεις
εργασίας υψηλής κατάρτισης
°ÊÔ¼ÒÆÊÖÂØÓ¼ÖuÏÑÏÁÎÎÂÌÂÍØÇÔÏÁÎ
Â¿®ÓÏuÂuÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿Ø¿ÃÂÔÑÏ 
ÏØ¿uÕÖÒÓÉÎÍÆÊÏÎ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ¼×ÏØÎ
Ì®ÎÆÊÒÏØÅ¼ÖÒÓÂÏÊÌÏÎÏuÊÌ®½ÒÏØ
Å¼ÖNBSLFUJOH¨ÂÊÂØÓ¼ÖÏÊÎ¼ÆÖÔ¼
ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ¼×ÏØÎÏÍØ®ÑÊÔuÂÍÆ
ÏÎÆÌÓ½uÂÓÂÈÊÂÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ
¶ÎÂÂ¿ÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÌÂÊÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÏ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÆÍÆØÔÆÑÕu¼ÎÏÖÂ¿
ÏÍÍ¼ÖÅÊÏÊÌÉÓÊÌ¼ÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖÂÏÌÓ®Æ
ÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ×Ñ¿ÎÏÈÊÂÎÂÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÓÉÎ
Ïu®ÅÂÓÏØÌÂÊÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØ ÆÑ
ÎÐÎÓÂÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ×Ñ¿ÎÏ¾ÒÕÂ¿
ÓÏÎ®ÈÌÏ ÆÎÐÓÏØÅ¾ÎÆÓÂÊÌÂÊÉÅØÎÂ
Ó¿ÓÉÓÂÎÂÂÒ×ÏÍÉÔÆ¾ÌÂÊuÆÎ¼ÆÖØÉ
ÑÆÒ¾ÆÖ
¦ÆÊÅÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØBTTJTUBOUNBOBHFSÆ¾
ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ×Ñ½ÒÊuÉÌÂÊÕÇ¼ÍÊuÉÈÊÂ
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÊÂ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊ¿ÓÊÒ×ÆÓ¾
ÙÆÓÂÊuÆÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ®Ô¼uÂÓÂ ¿ÕÖ
Æ¾ÎÂÊÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â ÓÏNBSLFUJOH ÓÏ
NFSDIBOEJTJOH ÌÍ ÓÊÖÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓ¼Ö
ÓÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÉÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉÓÕÎ
ÆuÏÑÆØu®ÓÕÎÒÓÂÑ®ÇÊÂ ÆÎÐÑÏÃÂ¾
ÎÆÊÆ¾ÒÉÖÒÆÆuÏÑÊÌ¼ÖÑÏÕÔÉÓÊÌ¼Ö
ÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂuÆÓÑ®ÓÉÎ
ÂÏÅÏÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ¦Ô¼ÒÉÂØÓ½Æ¾
ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ¿ÓÂÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÊ
ÂÔ¼ÓÆÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÌÂÊ¼ÎÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊ
Ì¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂ
°BTTJTUBOUNBOBHFSÆ¾ÎÂÊÏØÒÊÂÒÓÊ
Ì®ÓÏÅÆË¾×¼ÑÊÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÆ
Ô¼uÂÓÂNBOBHFNFOU ÑÏÆÓÏÊuÂÒ¾Â
ÌÂÊÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÕÎÒØÎÂÎÓ½ÒÆ
ÕÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ÓÕÎÂÓÏuÊÌÐÎÂÌÑÏ®ÒÆ
ÕÎ ÌÂÔÏÑÊÒu¿ÖÓÕÎÒÓ¿×ÕÎ ÆÇÂÑuÏ
È½ÓÕÎÑÕÓÏÌ¿ÍÍÕÎÏÊ¿ÓÉÓÂÖÆÑÈÂ
Ò¾ÂÖ ÌÍ
¤¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊ¿ÒÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾
ÆÊÍ¼ÈÏØÎÎÂÑÏÒÍ®ÃÏØÎÓÊÖÎ¼ÆÖÆÊ
ÅÊÌ¿ÓÉÓÆÖÒØÎÆÑÈÂÓÐÎÏØÑÏÂÎÂÇ¼Ñ
ÔÉÌÂÎ ÆÕÇÆÍÏÁÎÓÂÊÌÂÊÒÆÏÊÌÏÎÏ
uÊÌ¿Æ¾ÆÅÏ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÆÔ¼uÂÓÂÅÊÂ
×Æ¾ÑÊÒÉÖ©®ÍÊÒÓÂ ÂÂÍÍ®ÒÒÏÎÓÂÖÓÉÎ
Ø¿ÍÏÊÉÏu®ÅÂÂ¿ÆÑÈÂÒ¾ÆÖÏØÅÆÎ
¼×ÏØÎ®uÆÒÉÒ×¼ÒÉuÆÓÊÖÅÆËÊ¿ÓÉÓ¼Ö
ÓÏØÖ ÓÂÓØ×¾ÂÓÏØÖÌÂÊÓÏÂÎÓÊÌÆ¾uÆ
Î¿ÓÏØÖ uÏÑÏÁÎÎÂ¼×ÏØÎ¼ÎÂÔÆÓÊÌ¿
ÂÎÓ¾ÌÓØÏÒÓÏØ¿ÍÏÊÏÑÏÒÕÊÌ¿ÌÂÊ
ÎÂÓÏØÖÌÊÎÉÓÏÏÊ½ÒÏØÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ
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Μια αισθητικός στο
φαρμακείο
Οι φαρμακοποιοί σήμερα καλούνται να
προσφέρουν νέες υπηρεσίες και να εστιάσουν και στο παραφάρμακο για να διατηρήσουν την ανταγωνιστικότητά τους.
©ÊÂÂÊÒÔÉÓÊÌ¿Ö ÆÎÓ¿ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
είναι ο καλύτερος τρόπος για να δώσουμε ώθηση στον τομέα της δερμοαισθητικής. Η αισθητικός όχι μόνο θα δώσει τις κατάλληλες συμβουλές στους πελάτες, παράλληλα μπορεί να τους προσφέρει και κάποιες θεραπείες προσώπου ή σώματος που θα της επιτρέψουν
να προτείνει και να προωθήσει τα αντίστοιχα προϊόντα.
Αν δε το φαρμακείο σας διαθέτει και κάποιους επιπλέον χώρους, μπορείτε να
δημιουργείτε μια καμπίνα ομορφιάς με
μια πολυθρόνα μασάζ και να κάνετε τη
διακόσμηση όσο πιο φιλόξενη γίνεται,
ίσως με την προσθήκη χαμηλής μουσικής ή ακόμα και κάποιων κεριών με αιÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ¤ÊÍ¼ÏÎ ÉÂÊÒÔÉÓÊÌ¿ÖuÏ
ρεί να λειτουργήσει και σαν «οικοδέσποινα» στο φαρμακείο.
Ο στόχος είναι σαφής: να δείξουμε ότι το
φαρμακείο είναι ένας χώρος φροντίδας
της υγείας, της ομορφιάς και της ευεξίας των πελατών, όπου ασχολούμαστε πιο
ολιστικά, σε αντίθεση με τα άλλα δίκτυα
διανομής. Η δημιουργία ενός ξεχωριστού
χώρου πώλησης των δερμοκαλλυντικών
είναι πρωταρχικής σημασίας.
Και ο αντίλογος
³®Ñ×ÆÊ¿uÕÖÌÂÊÉ®ÍÍÉ¿ÄÉÓÏØÎÏu¾
σματος. Κάποιοι φαρμακοποιοί πιστεύουν ότι μια αισθητικός είναι μια λανθασμένη επιλογή, διότι δείχνει ότι το φαρμακείο προσπαθεί να εδραιωθεί σε μια
αγορά που τα σκήπτρα κατέχουν τα καταστήματα καλλυντικών ή τα ινστιτούÓÂÂÊÒÔÉÓÊÌ½Ö³ÏÒÓÉÑ¾ÙÏØÎÍÏÊ¿Î ¿ÓÊ
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η παροχή μιας τέτοιας υπηρεσίας δεν
θα προσδώσει κάτι στο κύρος του επαγγέλματος, αφού ως βασική προτεραιότητα του φαρμακοποιού πρέπει να παραμείνουν οι υπηρεσίες και οι συμβουλές υγείας. Φυσικά, η έννοια της υγείας
εμπεριέχει και την έννοια της ομορφιάς
και της ευεξίας, αλλά θεωρούν ότι ο τομέας της αισθητικής ίσως να απομακρύνεται αρκετά από την υγεία.
Δεν είναι όμως μόνο κάποιοι φαρμακοποιοί που διαφωνούν με την παρουσία
των αισθητικών στο φαρμακείο. Πολλές αισθητικοί δεν επιλέγουν να εργαστούν σε ένα φαρμακείο γιατί αφενός
δεν μπορούν να προσφέρουν ολόκληρη τη γκάμα των υπηρεσιών φροντίδας
που θέλουν, ενώ δεσμεύονται να πρέπει να προωθήσουν μόνο τα προϊόντα
που πωλούνται στο φαρμακείο. Άλλωστε, οι αισθητικοί που είναι καλές στις
πωλήσεις προτιμούν να προσανατολιστούν στα πολυκαταστήματα με καλλυντικά γιατί θεωρούν ότι ανταποκρίνονται
καλύτερα στις προσδοκίες τους.
Πάντα βέβαια θα πρέπει να έχουμε στο
μυαλό μας ότι δεν μπορούμε να προωθήσουμε με τον ίδιο επιθετικό τρόπο ένα
προϊόν ομορφιάς όπως προωθείται στα
ÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ®Å¾ÌÓØÂ ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÉ
προσέγγιση γίνεται περισσότερο γύρω από
τη θεραπεία προβλημάτων του δέρματος.
Πάντως, όποιος και να ασχοληθεί τελικά
με τα δερμοκαλλυντικά στο φαρμακείο, θα
πρέπει σίγουρα να μπορεί να διαχειριστεί
και νέες γκάμες προϊόντων για να είναι πιο
ευέλικτος στη συμπληρωματική του πρόταση. Ίσως για αυτό η νέα τάση, ιδίως στο
εξωτερικό είναι να προσλαμβάνονται πωλήτριες για τα παραφάρμακα, επειδή είναι
πιο εξωστρεφείς και συνεπώς καλύτερες
στην προώθηση των προϊόντων.

Μια διαιτολόγος στο
φαρμακείο
ÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ¾ÒÕÖÆ¾
ναι νωρίς ακόμα για αυτήν την ειδικότητα εντός φαρμακείου, τουλάχιστον σε
μόνιμη βάση. Παρόλα αυτά κάποια φαρμακεία επιλέγουν τη συνεργασία αυτή,
όχι για να αυξήσουν τις πωλήσεις τους,
αλλά για να αυξήσουν την πιστότητα
των πελατών τους, μέσω της βελτιωμένης φροντίδας που προσφέρουν στους
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ασθενείς-πελάτες τους. Πολλά προβλήματα υγείας συνδέονται με τη διατροφή.
Πολλοί ασθενείς χρειάζονται εκπαίδευση πάνω στη θεραπεία τους, αλλά και στη
διατροφή που θα πρέπει να ακολουθήσουν. Αν ο φαρμακοποιός διαπιστώσει ότι
ο ασθενής-πελάτης έχει κάποιο πρόβλημα που χρήζει ειδικής παρακολούθησης,
του κλείνει ένα ραντεβού με τον συνεργαζόμενο διαιτολόγο για να το συζητήσουν.

Παρόλα αυτά η απασχόληση ενός διαιτολόγου στο φαρμακείο σας, ίσως φορτώσει με extra δουλειά τους άλλους υπαλλήλους, εξαιτίας του όγκου των ραντεβού που κάποιος άλλος υπάλληλος θα
πρέπει να διαχειριστεί. Πριν επιχειρήσετε
λοιπόν μια τέτοια συνεργασία, βάλτε στο
μυαλό σας το γεγονός ότι θα πρέπει να
υπάρχει καλή οργάνωση στο φαρμακείο
για να ανταπεξέλθετε σε αυτήν τη δραÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂ²¼ÍÏÖ ÉÒØÎÆÅÑ¾ÂuÆÓÏÎÅÊ
αιτολόγο θα πρέπει να πραγματοποιείται
σε έναν συγκεκριμένο χώρο του φαρμακείου, ίσως πιο απομονωμένο, για να είναι σίγουρος ο πελάτης-ασθενής για τον
εμπιστευτικό χαρακτήρα της συμβουλευτικής υπηρεσίας.
Συμπερασματικά, οι νέες συνεργασίες
που αναφέρθηκαν παραπάνω θα φέρουν νέες ιδέες και νέα πνοή στο φαρμακείο σας. 

Πόπη Χαραμή

¢ª§¤±©¢

ČĎēĘĔĈĊĄĖėĊĎĆčĂĖČĊĔĈĆĖĄĆĕēđĆĉĎďă
Ο φόρτος εργασίας, η ανάληψη νέων καθηκόντων ή η παροχή
νέων υπηρεσιών στους πελάτες-ασθενείς του φαρμακείου μπορεί
να δημιουργήσουν την ανάγκη απασχόλησης νέων συνεργατών.
©ÆÓ®Â¿uÊÂÆÒÕÓÆÑÊÌ½ÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÁÄÆÊÉÂÎ®
γκη δημιουργίας μίας ή περισσότερων νέων θέσεων εργασίας,
προκειμένου ο φαρμακοποιός να αυξήσει την ανταγωνιστικότητά
του. Αυτό που θα πρέπει να προσέξει είναι, το προφίλ του υποψηφίου να ανταποκρίνεται στις ανάγκες της συγκεκριμένης θέσης.

Τα βήματα για σωστή επιλογή
Δύο είναι τα πρωταρχικά ερωτήματα που πρέπει να θέσετε:
1. Γιατί να δημιουργήσω μια θέση εργασίας;
 Ποια είναι η ανάγκη που πρέπει να καλυφθεί;
²ÏÎÂÂÂÎÓ½ÒÆÓÆÒÆÂØÓ®ÓÂÆÑÕÓ½uÂÓÂÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÈÊÂ
δύο λόγους: Πρώτον για να αξιολογήσετε την κατάσταση και να
αποφασίσετε στη συνέχεια αν θα δημιουργήσετε τη συγκεκριμένη θέση ή όχι, και επιπλέον, άπαξ και το αποφασίσετε, να δημιουργήσετε το προφίλ του κατάλληλου υποψήφιου με ακρίβεια.
Ας δούμε ποια βήματα πρέπει να γίνουν…



Βήμα 1ο Περιγράψτε την ισχύουσα κατάσταση
στην επιχείρησή σας.
©ÊÂÎ¼ÂÔ¼ÒÉÆÑÈÂÒ¾ÂÖuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÁÄÆÊÂ¿ÂÍÍÂÈ¼ÖÏØÈ¾
νονται στον κλάδο υγείας ή στο περιβάλλον σας, όπως για παράδειγμα η άφιξη ενός νέου ιατρικού κέντρου στην περιοχή σας, η
ανάπτυξη ενός εμπορικού κέντρου ή η παρουσία ενός ανταγωÎÊÒÓÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÆÂ¿ÒÓÂÒÉÂÎÂÎÏ½Ö¤¾ÎÂÊÏØÒÊÐÅÆÖ
να μελετήσετε σε βάθος την τοποθέτηση του φαρμακείου σας,
την εμπορική στρατηγική και τη στρατηγική marketing, τα οικονομικά του, την οργάνωσή του, τις προοπτικές ανάπτυξης. Πριν
κάνετε δηλαδή κάποια πρόσληψη θα πρέπει πρώτα να αναρωτηθείτε αν ανταποκρίνεται στις προτεραιότητες του φαρμακείου
σας και αν οικονομικά προβλέπεται.



Βήμα 2ο Βελτιώστε την υπάρχουσα κατάσταση
Φροντίστε την καλύτερη οργάνωση της εργασίας και δώστε τις
κατάλληλες αρμοδιότητες στην ομάδα σας, για να απαλλαγείτε
από εργασίες που σας περιορίζουν το χρόνο να ασχοληθείτε με
τις ανάγκες υγείας των πελατών σας.
¤ÅÐÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÉÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÓÏØÌ®ÔÆÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏØÌÂÊ
η κινητοποίηση του για αποδοτικότερη εργασία.
¤ÎÆÑÈÏÏÊÐÎÓÂÖÌ®ÏÊÆÖÅÊÆÑÈÂÒ¾ÆÖÏÊÏÓÊÌÏÁÆÍ¼È×ÏØÔÂÆÊ
τρέψετε την αύξηση της παραγωγικότητας των υπαλλήλων σας
και έμμεσα θα μειωθούν τα λάθη, τα κόστη, κ.λπ.
Ο λόγος τζίρος προ φόρων διά το κόστος προσωπικού (με τις εργοδοτικές εισφορές μαζί), σας δίνει μια απεικόνιση της παραγωγικότητας του προσωπικού σας.



Βήμα 3ο Καταγράψτε που αποσκοπεί η
δημιουργία του συγκεκριμένου πόστου
Οι στόχοι αυτοί είναι άλλοτε ποιοτικοί και άλλοτε ποσοτικοί. Η αύξηση του ανθρώπινου δυναμικού στοχεύει στην αύξηση του τζί-
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ρου, αλλά και στη μεγαλύτερη ικανοποίηση του πελάτη. Η ανάπτυξη νέων τομέων στον κλάδο μπορεί επίσης να δικαιολογήσει την πρόσληψη ενός επιπλέον ατόμου με κατάλληλα προσόντα. Παρόλα αυτά, θα πρέπει να έχετε πολύ ξεκάθαρη αντίληψη
της θέσης για να αποφύγετε αστοχίες πρόσληψης. Η θέση που θα
δημιουργηθεί θα πρέπει να καλύψει μια συγκεκριμένη αποστολή (π.χ. ένα άνοιγμα σε νέες αγορές) ή συγκεκριμένες λειτουργίες, όπως να αναπτυχθεί για παράδειγμα ο τομέας των δερμοκαλλυντικών με μια αισθητικό ή των συμπληρωμάτων διατροφής
με μια διαιτολόγο. Θα πρέπει δε να καθορίσετε με ακρίβεια την
αμοιβή της θέσης, το είδος της εργασιακής σχέσης, την ιεραρχία,
τις προοπτικές εξέλιξης, το ωράριο εργασίας, κ.λπ.



Βήμα 4ο Προσδιορίστε το προφίλ του ιδανικού
υποψήφιου
¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÒÆÃÂÒÓÆ¾ÓÆÓÉÎÂÎÓÊÒÓÏÊ×¾ÂÂÎÔÑÐÏØ
με τη θέση εργασίας. Θα πρέπει δηλαδή η προσωπικότητα, οι
ικανότητες και η εκπαίδευση του υποψηφίου να συνάδουν με
το πόστο που πρέπει να καλυφθεί, για να μπορέσει ο υπάλληλος να αμειφθεί αναλόγως και να είναι αποτελεσματικός. Η γνώση μιας ξένης γλώσσα για παράδειγμα θα ήταν ένα «ατού», αν
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÆ¾ÎÂÊÒÆ¼ÎÂÓÏØÑÊÒÓÊÌ¿u¼ÑÏÖ¤¾ÒÉÖ ¿ÒÏÎ
αφορά την εκπαίδευση του υποψηφίου, εξετάστε αν χρειάζεστε
έναν αρχάριο ή έναν πιο έμπειρο υπάλληλο και εξετάστε σε ποιόν τομέα δραστηριοποίησης και σε ποιον τύπο επιχείρησης έχει
προϋπηρεσία και γνώσεις που θα μπορούσαν να φανούν χρήσιμες. Αναρωτηθείτε επίσης, ποια είναι τα στοιχεία της προσωπικότητας που θεωρείτε απαραίτητα για τον ιδανικό συνεργάτη,
π.χ. φιλόδοξος, ευκολία προσαρμογής, ομαδικό πνεύμα ικανότητα λήψης αποφάσεων, αλλά και κάποιες πρακτικές πληροφοÑ¾ÆÖ ¿ÕÖÓÏÂÎÆ¾ÎÂÊÌ®ÓÏ×ÏÖ§´ ÏÊÏÖÆ¾ÎÂÊÏÓ¿ÏÖÅÊÂuÏÎ½Ö
του, η οικογενειακή του κατάσταση, η ηλικία, κ.λπ.

¢¯¢³ ¤§

ąēĒėĕăąĕċĘąēąĎĉăĒė

ĘēēĎďēĈĊđĊĎĆďā
ęĆĔĆďĊĄĆ

óĎĆ
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ĖėĔĆėČĈĎďă¡
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ÓÉ®ÑÊÒÂ ËÆÌ¾ÎÉÒÆÂÑ×ÊÌ®uÆ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
ο κ. Βάϊος Παπαδόπουλος και ολοκλήρωσε το
όραμα του με δύο φαρμακεία, έχοντας πλάι του
τα παιδιά του, το νέο αίμα των φαρμακοποιών
στην οικογένεια. Ακολουθώντας μια επιτυχημένη
στρατηγική διοίκησης, όλα τα μέλη της ομάδας
ατενίζουν με αισιοδοξία το μέλλον.

í

ÂÑ×½¼ÈÊÎÆÓÏ ÓÉÎÏÅ¿
Βενιζέλου 67, σε έναν από
τους πιο πολυσύχναστους
δρόμους του ιστορικού κέντρου της πόλης της Λάρισας, άνοιξε το
φαρμακείο του ο κ. Βάϊος ΠαπαδόπουÍÏÖ²ÏÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÓÂÇ¼ÑÔÉÌÆ
στο νέο εμπορικό κέντρο της πόλης, στον
ÆÙ¿ÅÑÏuÏÓÉÖ±ÏÁÒÃÆÍÓ ÌÂÊÒØÒÓÆÈ®στηκε με το φαρμακείο της κ. Αντιγόνης
©¿ÓÒÊÏØ¨ÂÓÒÏÁÂ «την οποία ευχαριστούμε για την άψογη συνεργασία που είχαμε όλα αυτά τα χρόνια και της ευχόμαστε ότι καλύτερο για αυτήν και την οικογένειά της» δήλωσε χαρακτηριστικά ο φαρ-

uÂÌÏÏÊ¿Ö¤ÎÓÕuÆÓÂËÁ ÓÂÂÊÅÊ®ÓÏØ
£®ÚÏØ ®ÙÂÑÏÖÌÂÊ´ÑØÒ®ÎÔÉ ÏÍÏÌÍÉρώνοντας τις σπουδές τους στη φαρμακευτική, ανέλαβαν ως νεαροί φαρμακοποιοί να ακολουθήσουν την πορεία του
πατέρα τους.

ÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂ ÓÏ Ï×ÐÑÏÖÓÏØÇÂÑμακείου μεταφέρθηκε στην οδό Ηρώων
Πολυτεχνείου με την επωνυμία «ΛάζαÑÏÖÂÂÅ¿ÏØÍÏÖÌÂÊ¢ÎÓÊÈ¿ÎÉ©¿ÓÒÊου-Κατσούπα», ενώ ταυτόχρονα ιδρύθηκε, σε ιδιόκτητο χώρο, το φαρμακείο

του κ. Βάϊου Παπαδόπουλου και της κόÑÉÖÓÏØ´ÑØÒ®ÎÔÉÖÒÓÉÎÏÅ¿¨ÁÑÏØ 
σε ένα από τα πιο κεντρικά σημεία της
πόλης, στην Κεντρική Πλατεία Λάρισας.
½uÆÑÂ ÒÓÂÅÁÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÂÂÒ×Ïλούνται οι τρεις φαρμακοποιοί, ο Βάϊος
και τα παιδιά του, καθώς τον τελευταίο
×Ñ¿ÎÏÉÌ¢ÎÓÊÈ¿ÎÉ©¿ÓÒÊÏØ¨ÂÓÒÏÁÂ
συνταξιοδοτήθηκε.
«Τα δύο φαρμακεία εξυπηρετούν ποικιλία πελατών» μας λέει ο κ. Βάϊος Παπαδόπουλος. «Το κοινό μας ξεκινά από την
ηλικία των 20 χρόνων και καλύπτει όλο το
ηλικιακό φάσμα.. Οι πελάτες είναι είτε μόνιμοι είτε περαστικοί, καθώς και επισκέπτες από άλλες περιοχές που βρέθηκαν
στην πόλη μας για ιατρικούς ή όχι σκοπούς. Εκτός από τα φάρμακα, ιδιαίτερο
ενδιαφέρον εντοπίζεται στα συμπληρώματα διατροφής και τα καλλυντικά σκευάσματα, με ιδιαίτερη έμφαση στα παρασκευάσματα του εργαστηρίου μας».
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Και τα δύο φαρμακεία συμπληρώνονται
από κατάλληλους αποθηκευτικούς χώρους. Για την αποθήκευση υλικών και
προϊόντων στο φαρμακείο της οδού Κύπρου χρησιμοποιείται το υπόγειο και το
πατάρι, ενώ στο φαρμακείο της Πολυτεχνείου, ο πρώτος όροφος.
Ο σχεδιασμός όλων των χώρων έγινε
με στόχο τη λειτουργική ανάπτυξη των
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ²ÏÑÏÒÕÊÌ¿ÅÏØÍÆÁει άνετα και απερίσπαστα στα τμήματα
των πωλήσεων, των παραλαβών, του
εργαστηρίου και της αποθήκης, ακολουθώντας συγκεκριμένο πρωτόκολλο εργασίας.

Η ομάδα στηρίζει την
καινοτομία
Λειτουργικοί χώροι για να
αναδείξουν την προσφορά
Η εσωτερική αρχιτεκτονική των δύο
φαρμακείων εξυπηρετεί τη λειτουργικότητά τους. Η τοποθέτηση των προϊόντων ακολουθεί τη λογική της εξυπηρέτησης των αναγκών των πελατών (θερμές και κρύες περιοχές).
«Επιλέξαμε το Μerchandizing οργάνωσης
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ανά κατηγορία» επισημαίνει ο κ. Βάϊος
Παπαδόπουλος, «καθώς μετά από χρόνια εμπειρίας διαπιστώσαμε ότι είναι πιο
εύκολη και αποδοτική η εξυπηρέτηση των
πελατών. Όλα τα προϊόντα που διαθέτουν
και τα δυο μας φαρμακεία ακολουθούν
τις θεραπευτικές προτάσεις που αναζητούν οι πελάτες μας κι έτσι η επιλογή γίνεται χωρίς καθυστερήσεις και με μεγαλύτερη ευκολία.»
Κάθε πελάτης που επισκέπτεται τον
χώρο του φαρμακοπωλείου διακρίνει
στα ράφια με εμφανή σήμανση όλες τις
υποκατηγορίες των παραφαρμακευτικών προϊόντων: καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής, προϊόντα βρεφικής περιποίησης, οδοντιατρικά, διαγνωστικές συσκευές και υγειονομικό υλικό.
Ακόμη, έχουν
τοποθετηθεί ειδικοί χώροι προβολών σε γόνδολες,
όπου αναδεικνύονται τα
ÑÏÚ¿ÎÓÂÒÆÑÏÒÇÏÑ®²Â
συνταγογραφούμενα φάρμακα
βρίσκονται σε συρταριέρες.
²Ï ÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏ ÂÑÂÈÕÈ½Ö ÓÕÎ ÅÁÏ
φαρμακείων έχει αναπτυχθεί πλήρως
σε ανεξάρτητο χώρο και πληροί τις τηÑÏÁuÆÎÆÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼ÖÓÏØ¤°ª uÆÆØρεία γκάμα παρασκευασμάτων.
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¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÏØÖÓÑÆÊÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ 
ÓÏÎ£®ÚÏ ÓÏÎ®ÙÂÑÏÌÂÊÓÉ´ÑØÒ®ÎÔÉ 
τους οποίους υποστηρίζει ηθικά και ψυχολογικά πάντα η μητέρα της οικογένειας, Κατερίνα, στα φαρμακεία απασχολούνται η αισθητικός κ. Αγλαΐα Καουνά,
ÉÂÊÒÔÉÓÊÌ¿ÖÌ²®ÎÊÂ£ÂÔÑ®ÌÉ ÉÃÏÉÔ¿Ö
φαρμακείου κ. Ανθή Αηδόνη και στο ερÈÂÒÓ½ÑÊÏÉÃÏÉÔ¿ÖÌ´ÑÊÒÓ¾ÎÂ ÃÂÎ®¦
συνεργασία τους είναι μακροχρόνια και
βασίζεται στην αμοιβαία εμπιστοσύνη

που αναπτύχθηκε από την τριβή της καθημερινότητας. Οι τέσσερις αυτές κυρίες
βοήθησαν, στήριξαν και στηρίζουν κάθε
νέα επιχειρηματική δραστηριότητα του κ.
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αχείριση της αποθήκης και των παραγγελιών των φαρμάκων, και η κόρη του
´ÑØÒ®ÎÔÉÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊuÆÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌ®
σκευάσματα.
Η επικοινωνία των φαρμακοποιών και
του προσωπικού είναι συνεχής για την
άμεση και αποτελεσματική ικανοποίηÒÉÓÕÎÂÎÂÈÌÐÎÓÕÎÆÍÂÓÐÎ¤ÌÓ¿Ö 
όμως, από την καθημερινή επικοινωνία,
η λειτουργικότητα της ομάδας βασίζεται
και στις συναντήσεις εργασίας του προσωπικού σε εβδομαδιαία βάση.
«Στις εβδομαδιαίες αυτές συναντήσεις»
συνεχίζει ο κ. Βάϊος, «όλα τα μέλη της
ομάδας συμμετέχουν ενεργά. Καθένας

ενημερώνει για την κίνηση της εβδομάδας, αλλά και για τα νέα προϊόντα που διαθέτουμε, συζητάμε τα προβλήματα που
παρουσιάζονται εσωτερικά και εξωτερικά, αξιολογούμε την κατάσταση και προχωρούμε μοιραζόμενοι τις εποικοδομητικές προτάσεις όλων. Στο τέλος της συνάντησης παρουσιάζεται καταγραφή αξιολόγησης και ανάλυσης πωλήσεων. Η τακτική αυτή προσφέρει πολλά οφέλη, καθώς καταγράφεται μεθοδικά η κινητικότητα της αγοράς και προλαμβάνονται πιθανές ελλείψεις και ανάγκες κάθε φαρμακείου ξεχωριστά. Η περιοδικότητα κάποιων στοιχείων των αναλύσεων αυτών,

Βάϊου Παπαδόπουλου.
Κάθε μέλος της ομάδας έχει αναλάβει
¼ÎÂÎÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÓÏu¼Â ÆÓÂÌÓ®×ÑÏνικά διαστήματα, όμως, αναδιανέμονται
οι εργασίες κυκλικά (rotation), ώστε όλοι
να γνωρίζουν τις ανάγκες και τις υποχρεώσεις κάθε θέσης που αναλαμβάνουν. Η γενική εποπτεία ανήκει στον κ.
Βάϊο Παπαδόπουλο, ο οποίος είναι υπεύθυνος και για τον καταμερισμό των εργασιών των μελών της ομάδας, ενώ ο
γιός του Λάζαρος έχει αναλάβει τη δι-

προσφέρει πολύτιμη εμπειρία στην αναζήτηση και παραγγελία προϊόντων. Τα φαρμακεία μας με αυτό τον τρόπο μπορούν
να καλύψουν σε μεγάλο ποσοστό τις ανάγκες των πελατών τους και οργανώνουν
συστηματικότερα τις παραγγελίες, τόσο
σε φάρμακα, όσο και σε παραφαρμακευτικά προϊόντα».

Ο φαρμακοποιός δεν κάνει
ένα μονοδιάστατο επάγγελμα
Όπως μας είπε ο κ. Παπαδόπουλος «Η
επιστημονική μας κατάρτιση είναι σημαντική, αλλά παραμένει μόνο ένα από τα
επίπεδα που πρέπει να κατακτήσει ένας
φαρμακοποιός-επιχειρηματίας και αυτό
είναι κάτι που γνωρίζουμε πολύ καλά
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και το εφαρμόζουμε στην καθημερινότητά μας, έχοντας πάντα ως στόχο τη συνεχή εξέλιξή μας.
Οι αλλαγές που βιώνουμε τα τελευταία
χρόνια, το μόνο που μας έχουν προσφέρει είναι αβεβαιότητα και δυσκολίες στη
λειτουργία μας. Το μέλλον δεν προδιαγράφεται ευοίωνο, γι’ αυτό και οφείλουμε να προστατέψουμε τη δουλειά μας. Η
μονομερής αντιμετώπιση δεν προσφέρει
κανένα όφελος, αντίθετα θα θέσει σε κίνδυνο ακόμη και την ύπαρξή μας.
Μόνο με τη μεθοδική οργάνωση, σε κάθε

τομέα που αφορά το ελληνικό φαρμακείο,
και τη συνεργασία τόσο μεταξύ φαρμακείων της ίδιας πόλης, όσο και φαρμακείων διαφορετικών πόλεων, θα μπορέσουμε να αυξήσουμε τη διαπραγματευτική μας δύναμη, να διαχειριστούμε ορθολογικά τα αποθέματά μας και να αντιμετωπίσουμε ό, τι απειλεί την επιχειρηματική μας επιβίωση.
Η υγεία αποτελεί προτεραιότητα όλων των
ανθρώπων. Ασθενείς πάντα θα υπάρχουν
γι’ αυτό και τα φάρμακα είναι απαραίτητα.
Εκτός, όμως, από τη φαρμακευτική περίθαλψη των ασθενών-πελατών, ένα φαρμακείο μπορεί να επεκτείνει τις υπηρεσίες του και στους τομείς της αποκατάστασης, της αποθεραπείας, της ομορφιάς και
της περιποίησης.
Για την ανάπτυξη ενός φαρμακείου είναι
απαραίτητη, κατά την άποψη μου, η δημιουργία προϊόντων (κυρίως παραφαρμακευτικών και καλλυντικών) από τους ίδιους
τους φαρμακοποιούς (Private Labels) κατά
μόνας ή ομάδες φαρμακοποιών (μέσω συνεταιρισμών ή άλλων ομάδων συνεργασίας), γιατί γνωρίζουμε καλύτερα απ’ όλους
τις ανάγκες των πελατών μας.
Η παραπάνω ιδέα αποτελεί μία επιχειρηματική πρόταση ανάπτυξης ενός φαρμακείου, η οποία μπορεί να έχει περιορισμένη απήχηση λόγω των σημερινών
συνθηκών της κρίσης. Σήμερα, αυτό που
αποτελεί άμεση προτεραιότητα στη χώρα
μας είναι η εξασφάλιση της ισορροπίας
των δεδομένων της οικονομίας μας, έτσι
ώστε να υπάρξει αποτελεσματικός προγραμματισμός, ακόμη και προγραμματισμός επενδύσεων αν οι συνθήκες το επιτρέπουν. Αισιοδοξούμε όλοι γι’ αυτό!» 
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Η θέση του φαρμάκου, μέσα στο φάσμα των
δραστηριοτήτων που έχουν σαν στόχο την
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÌÂÊÑÏÂÈÕÈ½ÓÉÖÉu¿ÒÊÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ 
έχει καθοριστεί από την αρχαιότητα, και μέχρι
σήμερα αποτελεί μέρος της ανάπτυξης των νέων
τεχνολογιών στον τομέα της υγείας.

Από τη ΜΑΡΙΑΝΘΗ-ΤΑΞΙΑΡΧΟΥΛΑ ΧΑΤΖΕΛΛΗ,

ζεται σαν καταναλωτικό προϊόν, αλλά ως
προϊόν που διαθέτει ένα ξεχωριστό προφίλ που το κάνει να διαφέρει από τα άλλα
«αγαθά». Προορίζεται για θεραπευτικό ή
προληπτικό σκοπό και ως τέτοιο «προϊόν» πρέπει να χρησιμοποιείται.

Υποψήφια Διδάκτορα της σχολής Νομικών,
Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών Πανεπιστημίου Αθηνών

Φάρμακο: ορισμός –
κοινωνικοοικονομικά
χαρακτηριστικά
Όπως είναι γνωστό, «φάρμακο» είναι οτιδήποτε προορίζεται για χρήση με σκοπό να διαγνώσει, να αντιμετωπίσει, να
θεραπεύσει, να προλάβει, να μετριάσει
τα συμπτώματα ασθενειών σε ανθρώπους/ζώα ή με σκοπό να επιδράσει στη
δομή/λειτουργίες του οργανισμού ανθρώπων/ζώων.
¤¾ÎÂÊ¼ÎÂÑÏÚ¿ÎØÄÉÍÐÎÑÏÅÊÂÈÑÂÇÐÎuÆÅÁÏÃÂÒÊÌ®u¼ÑÉ²Ï¼ÎÂÆ¾ÎÂÊ
η δραστική ουσία που περιέχει, το άλλο
-καθαρά τυπικό αλλά το ίδιο σημαντικό- αφορά τις πληροφορίες που παρέχονται από την εταιρεία που το παράγει,
τις αρμόδιες αρχές που το ελέγχουν και
τέλος από τους ιατρούς και τους φαρμακοποιούς που το συνιστούν.
²ÏÇ®ÑuÂÌÏ¿uÕÖ ¼ÑÂÂ¿ÏÑÊÒuÏÁÖ 
αποτελεί ένα αναγκαίο κοινωνικό αγαθό το οποίο μελετήθηκε και αναπτύχθηκε, ώστε να προστατεύσει τη ζωή και την
υγεία των ανθρώπων, καθώς και για να
οδηγήσει σε μια όσο το δυνατόν μεγαλύτερη και ποιοτικότερη διάρκεια ζωής.
¤ÆÊÅ½ ÂÈÌÏÒu¾ÕÖ ÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊeÌÏÊÎÕνικό αγαθό», δεν πρέπει να αντιμετωπί-

Το φαρμακείο είναι ο φυσικός χώρος
χορήγησης των φαρμάκων στους πολίÓÆÖ¤¾ÎÂÊ¼ÎÂÖ×ÐÑÏÖÂÎÏÊ×Ó¿ÖÒÓÏÌÏÊÎ¿
που ελέγχεται από τις υγειονομικές αρχές της χώρας και του οποίου η διαχείριση έχει ανατεθεί σε έναν ειδικό επαγγελματία υγείας, τον φαρμακοποιό, που
ορίζεται ως «ο ειδικός στο φάρμακο».
Η ανάθεση αυτή παρέχει την απαιτούμενη ασφάλεια στη διαχείριση του φαρμάκου, ασφάλεια που βασίζεται στη σχέση εμπιστοσύνης του φαρμακοποιού με
τον χρήστη καθώς και στη συμβουλευτική και στη φαρμακολογική γνώση που
διαθέτει, με αποτέλεσμα την ορθή χρησιμοποίηση του και τη μείωση των κινδύνων που προκύπτουν από την κακή χρήση. Η μη ορθολογική χρήση των φαρμάκων, εκτός από τις επιπτώσεις στην
υγεία του πληθυσμού, σημαίνει και στέρηση πόρων που θα μπορούσαν να διατεθούν για ένα καλύτερο σύστημα υγειονομικής περίθαλψης.
²ÏÇ®ÑuÂÌÏÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÉÎØÈÆÊÏÎÏuÊÌ½ 
ηθική και κοινωνική αξία, διαθέτει ένα
σημαντικό κόστος που επιβαρύνει τόσο
τον ίδιο τον ασθενή, όσο και το ασφαλιστικό του ταμείο.
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Φάρμακο, θεραπεία και
ασφάλεια χρήσης
²ÂÇ®ÑuÂÌÂÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖuÂÖÃÏÉÔÏÁÎ
στην αποκατάσταση της υγείας μας, αλλά
δεν είναι πανάκεια. Η χορήγηση τους
πρέπει να ακολουθεί κανόνες, τόσο επιστημονικούς όσο και δεοντολογικούς.
²ÂÑÏÃÍ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÏÍÁÍÏ
κα και εξατομικευμένα. Κάθε άνθρωπος πρέπει να αντιμετωπίζεται με ιδιαίτερο τρόπο και με ανάλογη εξατομικευμένη φαρμακευτική αγωγή όταν αυτό είναι αναγκαίο. Η αγωγή δίνεται από τον
ιατρό για τον συγκεκριμένο ασθενή και
όχι για όλους όσοι νομίζουν ότι έχουν την
ίδια ή παραπλήσια ασθένεια.

κότερη δράση (όσο πιο εξειδικευμένη
είναι, τόσο καλύτερα), υπάρχουν περιπτώσεις που παρουσιάζουν και κάποιες
μη εκλεκτικές δράσεις, που ονομάζονται
ανεπιθύμητες ενέργειες ή παρενέργειες.
Λόγω της αυθαίρετης χρήσης φαρμάκων, είναι δυνατόν να προκληθεί «φαρμακογενής νόσος», γι’ αυτό επιβάλλεται
η αυστηρή τήρηση της συνταγογραφίας
και των οδηγιών του ιατρού.

Η ρύθμιση της φαρμακευτικής αγωγής
με τα απολύτως απαραίτητα σκευάσματα
είναι αναγκαία, όπως και η επιλογή πιο
ευέλικτων δοσολογικών σχημάτων και
νέων μορφών φαρμάκων, ώστε να εξασφαλίζεται η λήψη τους από τον ασθενή.
¤ÊÍ¼ÏÎ ÉÑÁÔuÊÒÉÂØÓ½ÒÓÏ×ÆÁÆÊÒÓÉÎ
αποτελεσματικότητα της αγωγής αλλά και
στην ασφάλεια αυτού που τα λαμβάνει.
Για να έχει ένα φάρμακο θεραπευτική
αξία και αποτελεσματικότητα πρέπει να
χορηγηθεί στην κατάλληλη θεραπευτική
δόση. ÓÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿ÌÐÅÊÌÂÆË®Í
λου καθορίζονται οι μέγιστες ημερήσιες
δόσεις των περισσότερων φαρμάκων.
Αν και τα φάρμακα είναι παρασκευασμένα για έχουν όσο το δυνατό εκλεκτι-
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©ÆÈ®ÍÉÒÉuÂÒ¾ÂÈÊÂÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÉÖ
Éu¿ÒÊÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ¼×ÆÊÉÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÕÎ
ασθενών, ήτοι η προστασία τους από περιττά προβλήματα ή ενδεχόμενες βλάβες, που σχετίζονται με την υγειονομική περίθαλψη.
Όπως σταθερά δείχνουν πρόσφατες μεÍ¼ÓÆÖÒÓÉÎ¤ØÑÕÂÚÌ½¶ÎÕÒÉ ÒÆ¼ÎÂÎ
όλο και μεγαλύτερο αριθμό χωρών, διÂÑ®ÓÓÏÎÓÂÊÊÂÓÑÊÌ®ÒÇ®ÍuÂÓÂÒÓÏ
περίπου των περιπτώσεων νοσηλείας
σε νοσοκομεία, ενώ παράλληλα παρατηρούνται ανεπιθύμητες ενέργειες σε όλα
τα επίπεδα της υγειονομικής περίθαλψης
δηλαδή, στην πρωτοβάθμια και δευτεροβάθμια περίθαλψη, στη βοήθεια στο
σπίτι, στην κοινωνική πρόνοια και ιδιωτική φροντίδα, καθώς και στη φροντίδα
που αφορά εξαιρετικά σοβαρές και χρόνιες ασθένειες.
Κανένα φάρμακο δεν είναι ακίνδυνο και
όλα έχουν ανεπιθύμητες ενέργειες, μερικές από τις οποίες μπορεί να γίνουν
θανατηφόρες.
¨ÂÓ®ÓÏÎ°³ÆÑ¾ÏØÓÏÓÕÎÂÎÆ
πιθύμητων ενεργειών μπορεί να προληφθεί.

¢¯¢³ ¤§

Πολυφαρμακία, μια πανάκεια
της εποχής μας
Η πολυφαρμακία, αλλά και η κατάχρηση φαρμάκων όπως π.χ. των αντιβιοτικών, είναι εν πολλοίς και πρόβλημα της
ελληνικής κοινωνίας.
Πολυφαρμακία είναι η ταυτόχρονη χρήση πολλών φαρμάκων στη θεραπεία
μίας νόσου, υποδηλώνοντας αδιάκριτη,
μη επιστημονική ή υπερβολική συνταγογράφηση. Αναφέρεται στα προβλήματα που μπορεί να προκύψουν όταν ένας
ασθενής παίρνει περισσότερα φάρμακα από αυτά που του χρειάζονται πραγματικά.
Η πολυφαρμακία συνιστά ιδιαίτερο πρόβλημα για τον ηλικιωμένο πληθυσμό που
ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÓÏØÒØÎÏÍÊÌÏÁÍÉÔØ
ÒuÏÁÌÂÊÌÂÓÂÎÂÍÐÎÆÊÓÏÌÂÊÍ¼ÏÎ
όλων των συνταγογραφούμενων φαρμάκων.
Οι ηλικιωμένοι έχουν την τάση να παίρÎÏØÎÏÍÍ®Ç®ÑuÂÌÂ ØuÆÑÂÒuÂÓÊ
κά, ο μέσος ασθενής ηλικίας άνω των
ÆÓÐÎÂ¾ÑÎÆÊÇ®ÑuÂÌÂuÆÒØÎÓÂ
È½ÌÂÊÂ¿ÓÂ×ÏÑÉÈÏÁuÆÎÂ×ÕÑ¾Ö
συνταγή.
²ÏÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÂ¾ÑÎÏØÎÇ®ÑuÂÌÂ
μόνοι τους, χωρίς συνταγή ή την υπόδειξη του ιατρού και το ποσοστό αυτό αυξάÎÆÊuÆÓÉÎÉÍÊÌ¾Â¢¿ÂØÓÏÁÖÓÏ
εισάγονται στα νοσοκομεία λόγω ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων.
Η κατάχρηση των αντιβιοτικών επίσης,
έχει οδηγήσει σε ανάπτυξη μηχανισμών
ανθεκτικότητας των μικροοργανισμών
σε αυτά.
°°³ÌÑÏÁÆÊÓÏÌÐÅÕÎÂÓÏØÌÊÎÅÁÎÏØ
για το θέμα αυτό. Απαιτείται προσεκτική
συνταγογράφηση ιδιαίτερα κατά τους χειμερινούς μήνες με την έξαρση των ιώσεων, εξάλλου τα αντιβιοτικά δεν δρουν
εναντίον των ιών.

β) δευτερογενής πρόληψη: αποσκοπεί
στη μείωση του επιπολασμού μιας νόσου
στον πληθυσμό, δηλαδή στην πρώιμη δι®ÈÎÕÒÉÌÂÊÔÆÑÂÆ¾Â©ÏÑÆ¾ÎÂÈ¾ÎÆÊ
σε ατομική βάση (check up) και ομαδική βάση (screening ή διαλογή).
γ) τριτογενής πρόληψη: στοχεύει στην
πρόληψη της ανικανότητας, στην αποκατάσταση των βλαβών ή στην πρόληψη των υποτροπών από μία νόσο που
έχει ήδη εγκατασταθεί.
²ÏÇ®ÑuÂÌÏ¼×ÆÊÃÑÆÊÓÉÔ¼ÒÉÓÏØÌÂÊÒÓÂ
τρία επίπεδα πρόληψης και συμπεριλαμβάνεται στις στρατηγικές που εφαρμόζοÎÓÂÊÂ¿ÓÂ ØÒÓ½uÂÓÂ³ÈÆ¾ÂÖÓÕÎ×Õ
ρών, αλλά και από την κοινωνική τους
πολιτική. Όσο αποτελεσματικότερη είναι
η πρόληψη, τόσο πιο πετυχημένο θεωρείται το σύστημα υγείας που την εφαρμόζει.
²ÂÆuÃ¿ÍÊÂ ÓÂÇ®ÑuÂÌÂÏØ×ÏÑÉÈÏÁ
νται προληπτικά για την ελονοσία, τα
φάρμακα για την πρόληψη των καρδιοπαθειών κ.ά., έχουν συνεισφέρει σε παγκόσμιο επίπεδο στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, βελτιώνοντας τους
δείκτες νοσηρότητας και θνησιμότητας.

Οι επαγγελματίες υγείας έχουν υποχρέÕÒÉÎÂÂÎÂÇ¼ÑÏØÎÒÓÏÎ¤°ªÓÊÖÂÎÆÊ
θύμητες ενέργειες των φαρμάκων, όταν
τις εντοπίζουν, συμπληρώνοντας την κίÓÑÊÎÉÌ®ÑÓÂ¤ÊÍ¼ÏÎ ÌÂÊÏÊÌÂÓÂÎÂÍÕ
τές, πρέπει να αναφέρουν τις πιθανές
ανεπιθύμητες ενέργειες στους παραπάνω φορείς, συμμετέχοντας έτσι στη διασφάλιση της ποιότητας των φαρμάκων
ÌÂÊÒÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÉÖÉu¿ÒÊÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ
Η ασφάλεια των ασθενών από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των φαρμάκων, δηλαδή το πόσο ασφαλές είναι ένα φάρμακο, αποτελεί παγκόσμιο στόχο και γι
ÂØÓ¿¼×ÏØuÆÌÂÊÒØuuÆÓÏ×½ÓÏØ°³
μέσω του International Drug Monitoring
1SPHSBNNF ÏØËÆÌ¾ÎÉÒÆÓÏ²Ï
δίκτυο αυτό αποτελείται από τα Eθνικά
Kέντρα Παρακολούθησης, το αρχηγείο
ÓÏØ°³ÒÓÉÆÎÆÁÉ ÓÏ*%.1ÌÂÊÓÏ
κέντρο παρακολούθησης της Ουψάλα
(UMC)©¼ÍÉÓÏØÅÊÌÓÁÏØÆ¾ÎÂÊ×Ð
ÑÆÖÌÂÊÒØÎÆÑÈÂÙ¿uÆÎÆÖ ÏÊÏÏ¾ÆÖÅÊ
ÂÔ¼ÓÏØÎ¼ÎÂ¤ÔÎÊÌ¿¾ÌÓØÏªÂÑuÂÌÏÆ
παγρύπνησης (pharmacovigilance) που
συνεργάζεται και τροφοδοτεί με στοιχεία
ÓÏÎ°³

Φαρμακοεπαγρύπνηση
Φαρμακοεπαγρύπνηση είναι η επιστήμη και οι δραστηριότητες που σχετίζονται με την ανίχνευση, την αξιολόγηση,
την κατανόηση και την αποτροπή ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται
με τα φάρμακα.
Βασική αρχή της είναι το Ιπποκρατικό
«ωφελείν» ή «μη βλάπτειν» και στόχος η
διασφάλιση και η προαγωγή της υγείας.
Ως ανεπιθύμητη ενέργεια θεωρείται ένα
μη επιθυμητό ιατρικό γεγονός που μπορεί να προκύψει σε έναν ασθενή μετά
από τη χορήγηση φαρμακευτικού προϊόντος.

Ο ρόλος του φαρμάκου στην
πρόληψη των νοσημάτων
Η πρόληψη σχηματικά διαιρείται σε τρία
επίπεδα:
α) πρωτογενής πρόληψη: περιλαμβάνει
τα μέτρα που αποσκοπούν στη μείωση
της επίπτωσης μιας νόσου στον πληθυσμό, δηλαδή στον περιορισμό της εμφάνισης νέων περιπτώσεων.
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Οι δραστηριότητες του προγράμματος
αυτού επιγραμματικά είναι:
i Η αναγνώριση και η ανάλυση των
νεοεμφανιζόμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών, οι οποίες έχουν σταλεί
ÒÓÉÃ®ÒÉÅÆÅÏu¼ÎÕÎÓÏØ°³Â¿
ÓÂ¤ÔÎÊÌ®¨¼ÎÓÑÂÓÕÎ×ÕÑÐÎ
i Η τροφοδότηση με στοιχεία της βάσης
ÅÆÅÏu¼ÎÕÎÓÏØ°³ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊείται ως ερευνητική πηγή
i Η ανταλλαγή πληροφοριών μεταξύ
ÓÏØ°³ÌÂÊÓÕÎ¤ÔÎÊÌÐÎÊÌÓÁÕÎ
Φαρμακοεπαγρύπνησης των χωρών
uÆÍÐÎ ¤°ªÈÊÂÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
i Η έκδοση εξειδικευμένων περιοδικών (WHO Pharmaceuticals
Newsletter and Uppsala Reports),
βιβλίων και οδηγιών διαχείρισης κρί-
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σεων κατά τη φαρμακοεπαγρύπνηση
i Η προμήθεια των εργαλείων διαχείρισης των κλινικών πληροφοριών που
αφορούν τις ανεπιθύμητες ενέργειες
που έχουν αναφερθεί.
i Η εκπαίδευση και η παροχή συμβουÍÐÎÒÓÂ¤ÔÎÊÌ®¨¼ÎÓÑÂÓÕÎ×ÕÑÐÎ
που συμμετέχουν.
i ²ÏÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏÍÏÈÊÒuÊÌ¿ÈÊÂ
τη διαχείριση περιπτώσεων που προκύπτουν (case report), κατάλληλο για
ÓÂ¤ÔÎÊÌ®¨¼ÎÓÑÂ
i Οι ετήσιες συναντήσεις των αντιπροσώπων των χωρών μελών στις οποίες συζητούνται επιστημονικά και οργανωτικά θέματα.
i Η μεθοδολογική έρευνα για την ανάπτυξη της φαρμακοεπαγρύπνησης και
της εξέλιξης της ως επιστήμη.
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Συμπέρασμα
Η ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων συμβάλλει στη δυνατότητα δραστικής αντιμετώπισης ασθενειών που πριν μερικά
χρόνια ήταν μοιραίες για τους πάσχοντες. Νέα εμβόλια, αντιβιοτικά, βιοτεχνολογικά προϊόντα, γονιδιακές θεραπείες
είναι μόνο ορισμένα παραδείγματα της
σύγχρονης φαρμακευτικής επιστήμης.
²ÏÇ®ÑuÂÌÏÌÂÓ¼×ÆÊÆË¼×ÏØÒÂÔ¼ÒÉÒÓÉ
ζωή και την υγεία του πληθυσμού και
έχει αποδειχθεί η χρησιμότητα του μέσα
ÒÓÏØÖÂÊÐÎÆÖ¶ÓÒÊ u¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÂÑÂκολούθηση των δεδομένων ασφαλείας
των φαρμακευτικών προϊόντων από τους
επαγγελματίες υγείας και τους διεθνείς
Οργανισμούς, εξασφαλίζεται το κοινωνικό δικαίωμα του πληθυσμού σε ασφαλή
και αποτελεσματικά φάρμακα. 

¢¯¢³ ¤§
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²ÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÆÊÃ®ÍÆÊÓÉÎÂÍÍÂÈ½ÒÓÏÎ
ÓÑ¿ÏÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÁuÇÕÎÂuÆ
τον καθηγητή William Hsiao, «το σύστημα υγείας
είναι ένα περίπλοκο και δυναμικό σύστημα».
Ο ορισμός αυτός μπορεί να ακούγεται απλός,
αλλά είναι περιεκτικός και περιγράφει το σύστημα
υγείας πλήρως.
Νέες υπηρεσίες πλέον σηματοδοτούν τον
επιστημονικό ρόλο του σύγχρονου φαρμακοποιού.
Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟ,
Φαρμακοποιό (MPharm), Οικονομολόγο Υγείας (MSc Health
economics International Health Policy),
Υποψήφιο Διδάκτορα Πανεπιστημίου Αθηνών

ø

τόχοι του συστήματος υγείας μιας χώρας είναι η διατήρηση και η προαγωγή της
υγείας των πολιτών, η οικονομική τους προστασία και η ικανοποίησή τους σχετικά με τις παρεχόμενες υπηρεσίες. Για την επίτευξη αυτών
των στόχων απαιτείται η παροχή αποτελεσματικών και αποδοτικών υπηρεσιών
σε όλους τους πολίτες.
Αυτό όμως εξαρτάται από τις βασικές
δομές ενός συστήματος, οι οποίες είναι η οργάνωσή του, η χρηματοδότησή
του, η κατανομή των πόρων και η επι-

λογή των παρεχόμενων υπηρεσιών. Γι’
αυτό, η διαμόρφωσή τους πρέπει να γίνεται κατά τέτοιον τρόπο ώστε να επιτυγχάνονται οι στόχοι και οι σκοποί του συστήματος υγείας.

Ο δυναμικός χαρακτήρας του
συστήματος υγείας
Από το σχεδιάγραμμα αυτό γίνεται κατανοητή η πολυπλοκότητα του συστήματος
υγείας, όχι όμως και ο δυναμικός του χαÑÂÌÓ½ÑÂÖ²ÏÒÁÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊ
απομονωμένο, επηρεάζεται από διάφοÑÏØÖÆËÕÓÆÑÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ²ÏÅÉuÏ-

ΒΑΣΙΚΕΣ ΔΟΜΕΣ

ΣΚΟΠΟΣ

Χρηματοδότηση

Δικαιοσύνη

ΣΤΟΧΟΙ

Υγεία
Οργανωτική δομή

Επιλογή

Κατανομή Πόρων

Αποδοτικότητα

Παροχή υπηρεσιών

Αποτελεσματικότητα

Οικονομική προστασία
των πολιτών
Ικανοποίηση
των πολιτών

γραφικό πρόβλημα, η ραγδαία ανάπτυξη της τεχνολογίας, η ύπαρξη πολλών
χρόνιων και μη μεταδοτικών παθήσεων, οι αλλαγές στον τρόπο ζωής, οι συνεχώς αυξανόμενες δαπάνες, η οικονομική κρίση, η ανεργία, και οι προσδοκίες
του κόσμου δημιουργούν νέα δεδομένα,
νέες συνθήκες και απαιτήσεις στις οποίες καλείται να προσαρμοστεί το σύστημα
υγείας για να πετύχει τους στόχους του.

Νέες απαιτήσεις, νέες
υπηρεσίες
²ÏÌÏÊÎÏÓÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊu¼ÑÏÖÓÉÖ
οργανωτικής δομής του συστήματος υγείας, και πιο συγκεκριμένα της πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας. Ο ρόλος του, επομένως, θα πρέπει να προσαρμοστεί στις
απαιτήσεις της εποχής. Πιο συγκεκριμένα,
το κοινοτικό φαρμακείο εξυπηρετεί καθημερινά θέματα υγείας ικανού αριθμού πολιτών-ασθενών, επειδή η πρόσβαση σε
αυτό είναι εύκολη, έχει τουλάχιστον συγκεκριμένο ωράριο και πάντοτε υπάρχει
ένας επιστήμονας υγείας σε αυτό.
Όμως, ο ρόλος του φαρμακοποιού δεν
μπορεί να περιοριστεί μόνο στην εκτέλεση της συνταγής. Για να αντεπεξέλθει στις νέες απαιτήσεις, είναι απαραίτητο να διαμορφωθούν νέες υπηρεσίες
που θα συμβάλλουν στον έλεγχο και την
αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής
αγωγής, στη μείωση των ανεπιθύμητων
ενεργειών, στην εκπαίδευση των ασθενών και στη συμμόρφωσή τους, όπως σε
ÏÍÍ¼Ö×ÐÑÆÖÓÉÖ¤ØÑÕÂÚÌ½Ö¶ÎÕÒÉÖ
ÁuÇÕÎÂuÆÓÏÎ1(&6 "OOVBM3FQPSU ÏÊØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ου μπορούν να κατηγοριοποιηθούν σε
τρεις ομάδες:
h Απαραίτητες υπηρεσίες: Αυτές αποτελούν τον βασικό κορμό των υπηρεσιών και θα πρέπει να παρέχονται από
¿ÍÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÆÂØÓ½ÓÉÎÏu®δα ανήκουν η εκτέλεση των συνταγών, η ανακύκλωση των φαρμάκων,
η εκτέλεση των επαναλαμβανόμενων
συνταγών, η προώθηση των πιο σοβαρών περιστατικών στον κατάλληλο γιατρό, η καταγραφή των ανεπιθύμητων ενεργειών, η καταγραφή των
προβλημάτων ποιότητας των φαρμάκων και η παροχή συμβουλής κατά
την εκτέλεση της συνταγής.
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h Προχωρημένες υπηρεσίες: Για την
εφαρμογή αυτών των υπηρεσιών, ο
φαρμακοποιός, εκτός από τη βασική
εκπαίδευση, θα πρέπει να ενημερώνεται συνεχώς για όλες τις τελευταίες
ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¼ÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖ ÆÂØÓ½ÓÉÎ
κατηγορία ανήκουν η φαρμακοθεραπευτική ανασκόπηση, η φαρμακοθεραπευτική συμμόρφωση και η παροχή πρώτων βοηθειών.
h Εξειδικευμένες υπηρεσίες:©ÆÂØÓ¼Ö
τις υπηρεσίες, ο κοινοτικός φαρμακοποιός παρακολουθεί την αποτελεσματικότητα της φαρμακευτικής αγωγής
των ασθενών με χρόνιες παθήσεις,
βοηθάει τους ασθενείς που επιθυμούν να διακόψουν το κάπνισμα και
προωθεί ενέργειες που συμβάλλουν
στην προαγωγή της υγείας.

Στο επίκεντρο η συμμόρφωση
με τη θεραπευτική αγωγή
©¼ÒÕÓÕÎÂÑÂ®ÎÕØÉÑÆÒÊÐÎ ÏÌÏÊ
νοτικός φαρμακοποιός συμβάλλει στην
εξοικονόμηση πόρων για το σύστημα
υγείας και στη βελτίωση της ποιότητας
ζωής των ασθενών. Πιο συγκεκριμένα, η
ορθή εκτέλεση των συνταγών και ο έλεγχος της φαρμακευτικής αγωγής, αποτελούν τις κυριότερες δραστηριότητες του
σύγχρονου κοινοτικού φαρμακοποιού.
Αν και στην ουσία, αποτελούν απλές διαδικασίες, τα οφέλη τους είναι τεράστια
¿ÓÂÎÑÂÈuÂÓÏÏÊÏÁÎÓÂÊÏÑÔ®©ÆÊÐÎÏ
νται τα ποσοστά εμφάνισης κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας και αυξάνεται σημαντικά η συμμόρφωση των ασθενών.
Παράλληλα, αυξάνεται η επισκεψιμότητα
του φαρμακείου και αναπτύσσει μια άλλη
σχέση με τον ασθενή-πελάτη, η οποία τον
διαφοροποιεί σημαντικά από τους άλÍÏØÖÆÊÒÓ½uÏÎÆÖØÈÆ¾ÂÖ¤ÊÑ¿ÒÔÆÓÂ 
το σύστημα υγείας μειώνει σημαντικά
τους πόρους για την αντιμετώπιση μιας
ανεπιθύμητης ενέργειας και ο ασθενής
δεν σπαταλά επιπλέον χρήματα από την
τσέπη του για να βελτιώσει ή και να διÂÓÉÑ½ÒÆÊÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØ¶×ÆÊØÏÍÏÈÊ
ÒÔÆ¾¿ÓÊÒÓÉ©ÆÈ®ÍÉ£ÑÆÓÂÎ¾ÂÌ®ÔÆ×Ñ¿
ÎÏÅÂÂÎÐÎÓÂÊÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÍ¾ÑÆÖ
για την αντιμετώπιση των ανεπιθύμητων
ÆÎÆÑÈÆÊÐÎ¶ÎÂÏÒÏÒÓ¿Â¿ÂØÓ¼ÖuÏ
ρούν να προβλεφθούν από τον κοινοτικό
φαρμακοποιό, συμβάλλοντας σημαντι-
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κά στην εξοικονόμηση σημαντικών πόÑÕÎ¶×ÆÊØÏÍÏÈÊÒÓÆ¾Æ¾ÒÉÖ ÒÁuÇÕ
ÎÂuÆÓÏÎÂÈÌ¿ÒuÊÏ°ÑÈÂÎÊÒu¿³ÈÆ¾ÂÖ 
¿ÓÊu¿ÎÏÓÏÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎuÆ×Ñ¿ÎÊÆÖ
παθήσεις στις ανεπτυγμένες χώρες συμμορφώνονται πλήρως με τη φαρμακευτική αγωγή. Αυτό έχει ως συνέπεια στις
Ηνωμένες Πολιτείες Αμερικής να τριπλασιάζονται οι επισκέψεις στους γιατρούς και ο ασθενής να αναγκάζεται να
ËÏÅÆÁÆÊÆÊÍ¼ÏÎÅÏÍ®ÑÊÂÓÏ×Ñ¿
νο για να διατηρήσει την υγεία του. Για
αυτό το λόγο, ο φαρμακοποιός οφείλει
να εκπαιδεύσει τον ασθενή του σχετικά
με την αγωγή που ακολουθεί, ώστε να
uÆÈÊÒÓÏÏÊ½ÒÆÊÓÂÏÇ¼ÍÉÓÉÖ¤¾ÎÂÊÒÉ
μαντικό λοιπόν, για παράδειγμα, ο φαρμακοποιός να εκπαιδεύει τον ασθματικό
ασθενή για την ορθή χρήση της εισπνεόμενης συσκευής, αλλά να διαμορφώνει
επίσης ένα ημερήσιο πρόγραμμα, σημειώνοντας πότε πρέπει να παίρνει τι, στον
ασθενή που λαμβάνει πολλά φάρμακα.
Θα πρέπει επίσης, να επισημανθεί ότι
η μη συμμόρφωση των ασθενών είναι
άμεσα συνδεδεμένη με την κατανάλωση
σημαντικών πόρων, κάτι άλλωστε που
ÇÂ¾ÎÆÓÂÊÒÓÉ©ÆÈ®ÍÉ£ÑÆÓÂÎ¾Â ÓÉÖÏÏ¾
ας το σύστημα υγείας δαπανά 6 εκατομμύρια λίρες ετησίως για την αντιμετώπιση των προβλημάτων που δημιουργούÎÓÂÊÍ¿ÈÕÓÉÖuÉÒØuu¿ÑÇÕÒÉÖ©¼ÒÕ
της συμμόρφωσης, ο κοινοτικός φαρμακοποιός επιτυγχάνει τη μείωση των άμεσων δαπανών των ασθενών, όπως είναι
μια δεύτερη επίσκεψη στο γιατρό, καθώς
και των έμμεσων δαπανών των ασθενών, όπως είναι η απουσία από την ερÈÂÒ¾Â ÆÂØÓ¿ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏÒÓÆÔÆ¾É
εκτίμηση και ο σεβασμός που κερδίζει ο
φαρμακοποιός από τον ασθενή, γιατί ενδιαφέρεται πραγματικά για τον ίδιον και
μετατρέπεται από έναν εκτελεστή συνταγών σε ένα επιστήμονα υγείας που βρίσκεται δίπλα στον ασθενή του.

Η καταγραφή των
ανεπιθύμητων ενεργειών
©ÊÂ®ÍÍÉÒÉuÂÎÓÊÌ½ØÉÑÆÒ¾ÂÏØÒ¾
γουρα θα αποτελεί μια από τις κύριες
δραστηριότητες του φαρμακοποιού στο
σύγχρονο φαρμακείο είναι η καταγραφή
ÓÕÎÂÎÆÊÔÁuÉÓÕÎÆÎÆÑÈÆÊÐÎ ÁuÇÕÎÂ
uÆÓÊÖÎ¼ÆÖ¤ØÑÕÂÚÌ¼Ö°ÅÉÈ¾ÆÖÏÌÏÊ
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νοτικός φαρμακοποιός καλείται να παίξει έναν πιο ενεργό ρόλο στη φαρμακοεπαγρύπνηση ως άριστος γνώστης των
ÇÂÑu®ÌÕÎ³ÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊ¿ÓÊÒÓÉ©ÆÈ®
ÍÉ£ÑÆÓÂÎ¾ÂÂÂÊÓÏÁÎÓÂÊÆÌÂÓÏuuÁ
ρια λίρες το χρόνο για την αντιμετώπιση
των ανεπιθύμητων ενεργειών. Από αυτές ένα σημαντικό μέρος είναι προβλέψιμες από τους κοινοτικούς φαρμακοÏÊÏÁÖ¤ÆÊÅ½u®ÍÊÒÓÂÆ¾ÎÂÊÏÓÆÍÆØ
ταίος επιστήμονας υγείας που θα έρθει
σε επαφή με τον ασθενή, πριν αυτός πάρει τα φάρμακά του, καλείται να συμμετέχει ενεργά στη φαρμακευτική αγωγή
του ασθενούς, ελέγχοντας για πιθανές
αλληλεπιδράσεις και δίνοντας συμβουλές που μπορούν να τον προφυλάξουν
από την εμφάνιση κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας.

Επιτακτική η ανάγκη
εκσυγχρονισμού του
επιστημονικού μας ρόλου
ÊÂ¿ÍÏØÖÂØÓÏÁÖÓÏØÖÍ¿ÈÏØÖÉ¤Ø
ÑÕÂÚÌ½¶ÎÕÒÉÙÉÓ®ÓÏÎÆÌÒØÈ×ÑÏÎÊ
σμό του ρόλου του φαρμακοποιού. Γίνεται, επομένως, αντιληπτό ότι η παροχή υπηρεσιών από το κοινοτικό φαρμακείο αποτελεί επιτακτική ανάγκη για την
αναβάθμιση του ρόλου του και απαραίτητη προϋπόθεση για την επίτευξη των
στόχων και των σκοπών του στη σύγχρονη εποχή.
Η απλή εκτέλεση των συνταγών που
υπήρχε ως μοναδική δραστηριότητα
για μερικές δεκαετίες μέσα στο φαρμακείο δεν είναι η μόνη λύση για αντιμετώπιση των προβλημάτων και των αναγκών των ασθενών. Ο ασθενής σήμερα
είναι πιο απαιτητικός αλλά και πιο ενήμερος, ζητά να μάθει και να του λυθούν
όλες οι απορίες από τους επιστήμονες
υγείας. Για αυτόν τον λόγο, ο φαρμακοποιός θα πρέπει να αναβαθμίσει τη βασική του υπηρεσία δίνοντας στον πελάτη,
συγχρόνως, όλες εκείνες τις πληροφορίες που θα συμβάλλουν στην κατανόηση
της αγωγής, στη βελτίωση της αποτελεσματικότητάς της και στην ελαχιστοποίηση της εμφάνισης κάποιας ανεπιθύμητης ενέργειας. Καλείται λοιπόν, να αναδείξει τον επιστημονικό του ρόλο, που
μέχρι σήμερα τον είχε θέσει σε δεύτερη μοίρα. 

¢¯¢³ ¤§
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Η κατηγορία συμπληρωμάτων διατροφής για την
καλή λειτουργία του εγκεφάλου και την ενίσχυση
της μνήμης προσφέρει μια μοναδική ευκαιρία
ανάπτυξης στον Έλληνα Φαρμακοποιό.
Αυτό προκύπτει από το γεγονός ότι ικανοποιεί μία
πραγματική ανάγκη της αγοράς, διότι η απώλεια
μνήμης που σχετίζεται με την ηλικία επηρεάζει
μεγάλο ποσοστό του πληθυσμού.

Από την ΑΛΕΞΙΑ ROSPARS,
Product Manager Τμήματος Consumer Health Care -ELPEN Α.Ε.
Φαρμακευτική Βιομηχανία.

ä

ÓÂÎ Æ¾uÂÒÓÆ  ×ÑÏÎÐÎ
και ξεχνάμε τον αθλητικό
σάκο μας δεν ανησυχούuÆ ÓÂuÂÖ Æ®ÎËÆ×Î®uÆÏÁ¼×ÏØuÆÃ®ÍÆÊÓÂÌÍÆÊÅÊ®ÓÏØÂØτοκινήτου μας, αρχίζουμε και αναρωτιόμαστε τι μπορεί να φταίει.
Πόσο συχνά και σε πόσους έχει εμφανιστεί αυτό το προσωρινό «blackout», αυτή
ÉÂÑÏÅÊÌ½ÂÎÆ®ÑÌÆÊÂuÎ½uÉÖ ÓÊÖÆρισσότερες περιπτώσεις είναι γεγονός ότι
πολλές φορές η μνήμη μας εγκαταλείπει,
μπλοκάρει και δουλεύει με καθυστέρηση λόγω άγχους, κούρασης, στρες, εντατικών ρυθμών εργασίας, εκπαιδευτικών
υποχρεώσεων.
Η μνήμη, μία από τις γνωστικές λειτουργίες, έχει κεντρικό ρόλο καθώς επιτρέπει
στον εγκέφαλο να αποκτήσει, να αποθη-

κεύσει ή να χρησιμοποιήσει τις διαφορετικές πληροφορίες που συλλέγει.

Η Διαδικασία Γήρανσης του
Εγκεφάλου
Ο εγκέφαλος μας είναι το πιο σημαντικό
όργανο στο ανθρώπινο σώμα, με άλλα
λόγια είναι το κέντρο ελέγχου μας και
αναπτύσσεται σε αριθμό κυττάρων και
σε όγκο όσο ο οργανισμός αναπτύσσεται.
²ÊÒØuÃÂ¾ÎÆÊ¿uÕÖ¿ÓÂÎuÆÈÂÍÐÎÏØuÆ°
ÆÈÌ¼ÇÂÍÏÖÃÍ¼ÆÊÓÏÎÂÑÊÔu¿ÓÕÎØÈÊÐÎ
νευρώνων να μειώνονται και τα κύτταρα
του να καταστρέφονται και να πεθαίνουν,
χωρίς να μπορούν να αντικατασταθούν.
Η γήρανση του εγκεφάλου έχει σαν αποτέλεσμα να «χάνεται» η εργασιακή του
ικανότητα, με άλλα λόγια να προκαλείται η
αποκαλούμενη «γνωστική εξασθένηση».
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Άλλοι παράγοντες που επηρεάζουν τη
Γνωστική Εξασθένηση
i Έλλειψη πνευματικής δραστηριότητας
i ´Ñ½ÒÉÌÂÓ®×ÑÉÒÉÏØÒÊÐÎÌ®ÎÊÒuÂ 
συχνή κατανάλωση αλκοόλ
i Έλλειψη σωματικής άσκησης

ċĀĒĚċĖěĐĉčĈčĎĠĐ

Οι συμβουλές «κλειδιά»

¢¯¢³ ¤§

i Κακή διατροφή
i ´Ñ¿ÎÊÏÒÓÑÆÖ
i ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÂÔ½ÒÆÊÖ¿ÕÖØÄÉ
Í½ÂÑÓÉÑÊÂÌ½¾ÆÒÉ ÅÊÂÃ½ÓÉÖ ØÄÉ
λή χοληστερόλη, αθηροσκλήρωση,
κατάθλιψη
i Μη επαρκής συμμετοχή σε κοινωνικές δραστηριότητες
Η γνωστική εξασθένηση έχει ως κύριες επιπτώσεις την έλλειψη συγκέντρωσης και τις διαταραχές στον ύπνο μας.
Οι διαταραχές της μνήμης είναι κάτι αναπόφευκτο όσο μεγαλώνουμε. Θα εμφανιστούν κάποια στιγμή κατά τη διάρκεια
της ζωής μας. Μπορούμε όμως να τις
ÆÊÃÑÂÅÁÎÏØuÆ ØÊÏÔÆÓÐÎÓÂÖ¼ÎÂÎÒÕ
στό τρόπο ζωής και εντάσσοντας στην
καθημερινότητα μας συνήθειες που θα
έχουν θετικό αντίκτυπο στην καλύτερη
λειτουργία του εγκεφάλου και κατ’ επέκταση της μνήμης μας.

Η αγορά συμπληρωμάτων
διατροφής για την ενίσχυση
της μνήμης
Η κατηγορία συμπληρωμάτων διατροφής
για την ενίσχυση της μνήμης στο φαρμαÌÆ¾ÏÂÑÏØÒ¾ÂÒÆÂÁËÉÒÉ  ÒÆÓÆ
u®×ÊÂ ."5 ÌÂÊÒÆÂË¾ÂÂÎ½Í
ÔÆÒÓÏ ÆÌÞ  ."5 
ÓÏÊ×Æ¾Â*.4
Προσαρμοσμένο στις ανάγκες της κοινωνίας και των καταναλωτών, το φαρμακείο αλλάζει, μεταμορφώνεται και αναÓÁÒÒÆÓÂÊ¤¾ÎÂÊ¼ÎÂÌÂÎ®ÍÊÅÊÂÎÏu½Ö
που προσφέρει ένα μεγάλο εύρος επιλογών σε συμπληρώματα διατροφής για
την καλή λειτουργία του εγκεφάλου και
την ενίσχυση της μνήμης.
Αυτή η κατηγορία συμπληρωμάτων διατροφής ικανοποιεί μία πραγματική ανάγκη των σύγχρονων υγιών ανθρώπων,
ÏØÃÊÐÎÏØÎuÊÂ¼ÎÓÏÎÉÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉ
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Οι χρήσιμες συμβουλές που μπορείτε να παρέχετε στους πελάτες σας για
τη διατήρηση της καλής λειτουργίας του εγκεφάλου και την ενίσχυση της
μνήμης είναι:
Άσκηση – «Νους υγιής εν σώματι υγιεί»
- Να περπατάει τουλάχιστον 30 λεπτά καθημερινά για να οξυγονώνει
τον εγκέφαλο του.
Να διαλέξει το άθλημα που του ταιριάζει: ποδηλασία, κολύμπι, ήπια γυμναστική, ποδόσφαιρο, ή οτιδήποτε άλλο τον ευχαριστεί.

Ψυχική Διέγερση
- Να ενημερώνεται διαρκώς (η διαδικασία μάθησης βοηθά τα νευρικά κύτταρα
να αναπτυχθούν).
- Να προπονεί τον εγκέφαλο του για να μην «χάνει τις δυνάμεις του» (σταυρόλεξα, sudoku, παιχνίδια μνήμης).
Διατροφή
- Να προτιμά φαγητά που βοηθούν την υγεία του εγκεφάλου του, όπως ψάρια
που είναι πλούσια σε Ω-3 λιπαρά οξέα, φρούτα και λαχανικά, που αποτελούν
ένα πλούσιο οπλοστάσιο από βιταμίνες και άλλες θρεπτικές ουσίες.
- Να πίνει τουλάχιστον 1,5 λίτρο νερό την ημέρα.

Στρες
- Να ελέγχει το στρες του.
- Να μάθει να διαχειρίζεται σωστά το χρόνο του, τις δραστηριότητες και τις υποχρεώσεις του για να αποφεύγει στο βαθμό του δυνατού, δυσάρεστες καταστάσεις που είναι πηγή φθοροποιού στρες.
Ύπνος
- Να κοιμάται καλά.
- Να αποκτήσει συνήθειες που τον βοηθούν να χαλαρώσει το βράδυ πριν πάει
για ύπνο, π.χ. να κάνει ένα ζεστό μπάνιο, να φάει ένα ελαφρύ γεύμα, να αποφύγει τον καφέ, το αλκοόλ και το τσιγάρο.
τα, παρουσιάζουν νοητική κούραση και
δυσκολίες μνήμης. Αναζητάνε το προϊόν
ÏØÔÂÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÒÕÒÓ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â 
την ενίσχυση και τη διαύγεια του υγιούς
εγκεφάλου τους.
¿ÈÕÓÉÖÂÁËÉÒÉÖÓÏØu¼ÒÏØ¿ÑÏØÃÊÕ
σιμότητας οι μεσήλικες & οι ηλικιωμένοι
παραμένουν το μεγάλο κοινό.
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Τάσεις και Ανάγκες του
Καταναλωτή
¦®uÆÒÉÌÂÊÓÂ×ÁÓÂÓÉÑ¿ÒÃÂÒÉÒÓÉÎ
πληροφόρηση, ωθεί τους καταναλωτές
του φαρμακείου να αναζητούν προϊόντα
ασφαλή και αποτελεσματικά για να διατηρήσουν «σε καλή φόρμα» τον εγκέφαλο τους.
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ΟΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΕΣ ΜΑΣ ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ
Ο φαρμακοποιός, επενδύοντας στην ανάπτυξη της συγκεκριμένης κατηγορίας,
μπορεί να προσελκύσει νέους πιστούς πελάτες, αυξάνοντας την κερδοφορία του
και τη ρευστότητα του.
3 προτάσεις λοιπόν για την ανάπτυξη αυτής της κατηγορίας στο φαρμακείο:

1. Σωστή επιλογή συνεργασιών με εταιρείες

Ποιότητα και Ασφάλεια
Η σωστή επιλογή των συμπληρωμάτων
διατροφής για την καλή λειτουργία του
εγκεφάλου και την ενίσχυση της μνήμης
απαιτεί προϊόντα των οποίων τα συστατικά εγγυώνται την ασφάλεια τους, είτε
uÆ¼ÈÌÑÊÒÉÂ¿ÓÉÎ&'4"  &VSPQFBO
'PPE4BGFUZ"VUIPSJUZ Æ¾ÓÆu¼ÒÕÌÍÊÎÊκών ελέγχων.
*Η «Ευρωπαϊκή Αρχή Ασφάλειας Τροφίμων» ιδρύθηκε το 2002 και είναι ο
υπεύθυνος οργανισμός που αξιολογεί
την ασφάλεια και μελετά τη βιοδιαθεσιμότητα βιταμινών και ιχνοστοιχείων.

Ποιες είναι οι Ευκαιρίες για
τον Φαρμακοποιό
²ÏÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ÍÆÏÎ¼ÌÓÉuÂÓÏØÇÂÑμακείου είναι ότι αποτελεί ένα πολύ διαφοροποιημένο κανάλι πώλησης με πιστούς καταναλωτές. Προσδίδει αξιοπιστία στα συμπληρώματα διατροφής που
προτείνει και συνδέει την ανάγκη του καταναλωτή για ένα αποτελεσματικό προϊόν για την ενίσχυση της μνήμης με την
ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÒØuÃÏØÍ½ÏØuÏÑÆ¾ÎÂ
παρέχει. 

ΠΡΟΦΙΛ
¦Ì¢ÍÆË¾Â3PTQBSTÆ¾ÎÂÊÓØ×ÊÏÁ×ÏÖ.BSLFUJOH$PNNVOJDBUJPOT
ÌÂÊÌ®ÓÏ×ÏÖ©£¢Â¿ÓÏ*4&((SPVQ
1BSJTÓÉÖÂÍÍ¾ÂÖÊÆÓ¼ÍÆÒÆ1SPEVDU
.BOBHFS ÈÊÂ  ¼ÓÉ ÒÓÉÎ $BTUBMJB
-BCPSBUPJSFT %FSNBUPMPHJRVFT
ÓÏØ°u¾ÍÏØ-BWJQIBSN ½uÆÑÂÆ¾ÎÂÊ1SPEVDU.BOBHFSÓÏØ²u½uÂÓÏÖ
$POTVNFS)FBMUI$BSFÓÉÖ&-1&/
¢¤ªÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½£ÊÏuÉ×ÂÎ¾Â
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Ο φαρμακοποιός πρέπει να κάνει σωστή επιλογή εταιρειών στις συνεργασίες του,
ώστε τα συμπληρώματα διατροφής που θα τοποθετήσει στο ράφι να προσδώσουν
ÆÈÌØÑ¿ÓÉÓÂÒÓÉÎÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÓÏØÒØuÃÏØÍ½ ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ Ñ¼ÆÊÓÂÑÏÚ¿ντα που θα επιλέξει να προσφέρουν ποιοτικές λύσεις στον καταναλωτή ώστε να
γίνει πιστός πελάτης και για το προϊόν αλλά και για το φαρμακείο.
Παράλληλα, θα πρέπει να δει τις εταιρείες που έχει επιλέξει στη συγκεκριμένη
κατηγορία ως «συμμάχους» σε όλη αυτή την προσπάθεια. Η αξιοποίηση προσφορών, ενημερωτικών εντύπων, εκπαιδευτικών σεμιναρίων, ειδικών ενεργειών
ÑÏÐÔÉÒÉÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÌÍuÏÑÏÁÎÎÂÓÏÎÃÏÉÔ½ÒÏØÎÌÂÊÎÂÂÏÓÆÍ¼σουν ένα ισχυρό εργαλείο μάρκετινγκ για αυτόν.

2. Επένδυση στην εκπαίδευση
ÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÂ¾ÙÆÊÉÆ¼ÎÅØÒÉÒÓÉÒØÎÆ×½ÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓ¿ÒÏÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ¿ÒÏÌÂÊÓÕÎÒØÎÆÑÈÂÓÐÎÓÏØÈÊÂÓÉÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎ¿ÕÖ
i ØuuÆÓÏ×½ÒÆÑÏÚÏÎÓÊÌ¼ÖÂÑÏØÒÊ®ÒÆÊÖÓÕÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎ
i ØÎÆ×½ÆÊu¿ÑÇÕÒÉÈÊÂÓÉÎÏuÏÔÆÒ¾ÂÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö×ÓÏνίζουμε στους πελάτες ότι τα συμπληρώματα διατροφής δεν υποκαθιστούν την
ισορροπημένη διατροφή και τον υγιεινό τρόπο ζωής, αλλά τη συμπληρώνουν.
i Ανάθεση σε έναν υπάλληλο της κατηγορίας των συμπληρωμάτων διατροφής, ο οποίος θα παρέχει την κατάλληλη λεκτική προσαρμογή στην πρόταÒÉÐÍÉÒÉÖ ÂÎ®ÍÏÈÂ
 uÆÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½×ÇÏÊÓÉÓ½Ö ÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÖÉ uÉÓ¼ÑÂ ÉÍÊκιωμένος, κ.λπ.
με την ανάγκη του π.χ. εξεταστική περίοδος, έντονη κατάσταση στρες, κ.λπ.

3. Χρήση σύγχρονων εργαλείων εμπορικής διαχείρισης και
marketing
¦ÆÇÂÑuÏÈ½Ó¼ÓÏÊÕÎÆÑÈÂÍÆ¾ÕÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÇÏÑ®
Σωστό και επιτυχημένο «merchandising»
 i ÕÒÓ½Ò½uÂÎÒÉÆÎÓ¿ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÅÆ¾ÌÓÆÖÑÂÇÊÐÎ ÂËÊÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎ
ÏÔÏÎÐÎ ÆÇ¿ÒÏÎØ®Ñ×ÏØÎ uÆÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ®ÑÏÚÏÎÓÊÌ®uÉÎÁuÂÓÂ Ì® 
 i £ÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÏÑÂÓ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ Æ¾ÓÆÒÓÏÑ®ÇÊ Æ¾ÓÆÌÏÎÓ®ÒÓÏÓÂuÆ¾Ïu¼ÒÕTUBOE®ÈÌÏØ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖu¾ÂÊÌÂÎÏÏÊÉÓÊÌ½ÑÏÃÏÍ½
Αξιοποίηση προωθητικού υλικού των εταιρειών
 i ÊÂÎÏu½¼ÎÓØÏØÆÎÉuÆÑÕÓÊÌÏÁØÍÊÌÏÁÒÓÏÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏÉÍÊÌÊÂÌ¿
κοινό.
 i ²ÏÏÔ¼ÓÉÒÉÆÎÉuÆÑÕÓÊÌ½ÖÌÂÑÓÏÍ¾ÎÂÖÒÓÏ×ÐÑÏ½
ÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂ
Θεματικές Ενέργειες προώθησης
 i °ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖuÏÑÆ¾ÎÂÆÊÍ¼ËÆÊÎÂÌ®ÎÆÊ
θεματικές ενέργειες προώθησης για αυτή την
κατηγορία προϊόντων, επιλέγοντας για παράδειγμα την περίοδο πριν τις εξετάσεις ή την
ÂÈÌ¿ÒuÊÂ¦u¼ÑÂ¯¿ÒÏØ¢ÍÓÒ×®ÊuÆÑ  
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÷ĔēĝğđėĆ
ĈĎĆėēìøóé
óìúéùîéñóîù
Από τη ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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Η σύγχρονη εποχή χαρακτηρίζεται από τη μεγάλη
¼uÇÂÒÉÏØÅ¾ÎÆÓÂÊÒÓÉÎÆËÕÓÆÑÊÌ½ÆuÇ®ÎÊÒÉ²Â
ÑÏÚ¿ÎÓÂÍÏÊ¿ÎÏØÃÆÍÓÊÐÎÏØÎÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂ
και τις ατέλειες της κερδίζουν συνεχώς τις
προτιμήσεις του καταναλωτικού κοινού. Ένα
Â¿ÓÂÒØÎÉÔ¼ÒÓÆÑÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ
είναι και η ακμή από την οποία «υποφέρει»
μεγάλο μέρος των πελατών του φαρμακείου,
ÏØ ÂÎÂÙÉÓÏÁÎ ÓÉÎ ÏÍÁÓÊuÉ ÒØuÃÏØÍ½ ÌÂÊ
καθοδήγηση του φαρμακοποιού για να επιλέξουν
την κατάλληλη θεραπεία.

ë

υτυχώς, πλέον η ακμή, με τη χρήση
ολοκληρωμένων σειρών φροντίδας
και θεραπείας μπορεί να θεραπευτεί
και τα αποτελέσματα να είναι άμεσα
ορατά στο ακνεϊκό δέρμα.

Η ακμή θεραπεύεται
«Δεν υπάρχει μορφή της ακμής που να μη θεραπεύεται σήμερα. Η ακμή μπορεί να προληφθεί και
να θεραπευθεί σε ποσοστό 100%, αρκεί να υπάρξει έγκαιρη παρέμβαση από τον δερματολόγο, ο
οποίος διαθέτει σύγχρονα ισχυρά όπλα που στοχεύουν με βιολογικό τρόπο στην αιτία της δημιουργίας της ακμής».²Ïu½ÎØuÂÂØÓ¿uÆÓ¼ÇÆÑÆÏÂÈÌÏÒu¾ÏØÇ½uÉÖ¶ÍÍÉÎÂÖÌÂÔÉÈÉÓ½ÖÆÑuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÖÓÏØÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ'SFJF6OJWFSTJU UÓÏØ
£ÆÑÏÍ¾ÎÏØÑ´Ñ½ÒÓÏÖ¥ÏØuÏÁÍÉÖ ÂÏÅÆ×¿uÆÎÏÖÓÉÎÑ¿ÒÌÍÉÒÉÓÉÖ#JPEFSNBÒÓÉÅÏÑØÇÏÑÊÌ½ÅÊ®ÍÆËÉuÆÔ¼uÂe°ÊÆËÆÍ¾ËÆÊÖÒÓÉuÏÎÏθεραπεία της ακμής».
«Η ακμή είναι η πιο συχνή νόσος και οι γνώσεις
που είχαμε μέχρι πρόσφατα ήταν πεπαλαιωμένες»,
ÆÊÒ½uÂÎÆÏÑ´Ñ¥ÏØuÏÁÍÉÖ ÑÏÒÔ¼ÓÏÎÓÂÖ
«Σήμερα γνωρίζουμε πως δεν προκαλείται από βακτήρια – κάτι το οποίο πιστεύαμε στο παρελθόν. Είναι θέμα ποιότητας των λιπιδίων του δέρματος και
γι’ αυτό τα προϊόντα αντιμετώπισης της ακμής στοχεύουν πια στη ρύθμιση των λιπιδίων του δέρματος με βιολογικό τρόπο, προκειμένου να επανέρχεται σε φυσιολογικά επίπεδα το σμήγμα. Η ακμή
μπορεί να προληφθεί και οι εκδηλώσεις της να είναι πολύ πιο ήπιες, με άμεσο θετικό αντίκτυπο στην
ψυχολογία των εφήβων».

Σε ποιους απευθύνονται τα
δερμοκαλλυντικά προϊόντα για το
δέρμα με τάση ακμής
²ÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÂÌu½ÖÅÆÎÂÇÏÑÏÁÎu¿ÎÏÓÊÖÎÆÂÑ¼Ö
ηλικίες, αλλά απασχολούν πολύ και τους ενήλικες.
Οι εταιρείες λοιπόν, προκειμένου να είναι ανταγωνιστικές επεκτείνουν τη γκάμα των προϊόντων τους
ÂÍÍ®ÌÂÊÓÊÖÉÍÊÌ¾ÆÖÒÓÊÖÏÏ¾ÆÖÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊ¤ÊÅÊÌ®ÒÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÆÓÐÎ ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊ
ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÓ¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÑÏÃÍ½uÂÓÂ uÆÓÊÖ
γυναίκες να είναι αυτές που ανησυχούν περισσότερο για την εμφάνισή τους, κάτι που τις κάνει τους
πιο δυνατούς πελάτες σε αυτήν την κατηγορία.
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂÅ¼ÑuÂuÆÓ®ÒÉÂÌu½ÖÂÏÓÆÍÏÁÎÆÑ¾ÏØÓÏÓÕÎÒØÎÏÍÊÌÐÎÕÍ½ÒÆÕÎÓÕÎÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÈÊÂÓÏÎÆË½ÖÍ¿ÈÏ
Η αντιμετώπιση της ακμής είναι ένας από τους συνηθέστερους λόγους που θα οδηγήσει κάποιον στο
δερματολόγο. Και οι δερματολόγοι στην πλειονότητά
τους θα προτείνουν και προϊόντα που δεν απαιτούν
συνταγογράφηση, συμπληρωματικά με τη θεραπεία.
Ο φαρμακοποιός λοιπόν, μπορεί να παίξει έναν σημαντικό ρόλο στην επιλογή του κατάλληλου προϊόÎÓÏÖ ÎÂÒØuÃÏØÍÆÁÒÆÊÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÆÍ®ÓÉÌÂÊÎÂ
μεταδώσει μέρος της τεχνογνωσίας του. Ανάλογα
δε με την ηλικία του πελάτη θα πρέπει να προσαρμόσει και τον τρόπο προσέγγισής του.
Οι νέοι για παράδειγμα επηρεάζονται πολύ από την
τηλεοπτική διαφήμιση και τους συνομήλικούς τους
και επιλέγουν προϊόντα που τα γνωρίζουν από την
ÑÏÃÏÍ½ÓÏØÖÒÓÂNFEJB¤ÊÍ¼ÏÎ Æ¾ÎÂÊÊÏÂÎÏÊχτοί στις καινοτομίες και δεν διστάζουν να δοκιμάσουν κάτι καινούργιο.
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Μείζονος σημασίας η
συμβουλή του φαρμακοποιού

Καθαρισμός και στη συνέχεια φροντίδα
Μια αποτελεσματική θεραπεία για την ακμή πρέπει να γίνεται σε δύο στάδια. Πρώτα γίνεται ο σωστός καθαρισμός
και στη συνέχεια εφαρμόζονται τα προϊόντα φροντίδας
κατά της ακμής.
Ο φαρμακοποιός λοιπόν θα πρέπει να εκπαιδεύσει και να
ÒØuÃÏØÍÆÁÒÆÊÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö ØÏÅÆÊÌÎÁÏÎÓ®ÖÓÏØÖ
πόσο σημαντικός είναι ο σχολαστικός καθαρισμός του δέρματος πριν από την εφαρμογή οποιουδήποτε προϊόντος
ÌÂÓ®ÓÉÖÂÌu½Ö¤¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÓÏÎ¾ÙÆÊ¿ÒÏ®ÑÑÉÌÓÂ
συνδεδεμένα είναι τα προϊόντα αυτά μεταξύ τους για να
πετύχουν τη μέγιστη αποτελεσματικότητα.
Όσον αφορά τις προτιμήσεις των καταναλωτών, τα προϊόÎÓÂÌÂÔÂÑÊÒuÏÁÌÂÓÂÍÂuÃ®ÎÏØÎuÆÈ®ÍÏuÆÑ¾ÅÊÏÒÓÉÎÂÈÏ
ρά και ειδικά όσα από αυτά ξεπλένονται ή όσα είναι σε οιÌÏÎÏuÊÌ½ÒØÒÌÆØÂÒ¾Â²Ï¾ÅÊÏÊÒ×ÁÆÊÌÂÊÈÊÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂ
που απευθύνονται στο νεανικό κοινό, όμως θα πρέπει να
επισημάνουμε ότι τα προϊόντα για τους ενήλικες κερδίζουν
συνεχώς έδαφος, μειώνοντας την ψαλίδα. Ιδιαίτερης εκτίμησης χαίρουν και όσα προϊόντα είναι καινοτόμα, όπως
τα προϊόντα δύο σε ένα, ή όσα «φλερτάρουν» με το μακιÈÊ®Ù ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖuÂÓÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂuÆÂÎÓÊ
φλεγμονώδη δράση μπορούν να χρησιμοποιηθούν σε όλα
τα στάδια της ακμής και για αυτόν τον λόγο απευθύνονται
σε ένα ευρύ κοινό, ενώ από τα αγαπημένα προϊόντα των
δερματολόγων είναι αυτά που έχουν κερατολυτική δράση.
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Από τα στοιχεία που δημοσιεύονται κατά
καιρούς σε διαφορετικές έρευνες προκύπτει ότι οι πωλήσεις των δερμοκαλλυντικών κατά της ακμής που πωλούνται στο φαρμακείο εξαρτώνται κυρίως
Â¿ÅÁÏÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ¢ÇÆÎ¿ÖÂ¿ÓÉÎ
αναγνωρισιμότητα της εν λόγω μάρκας
και την τοποθέτησή της στην αγορά, αλλά
ÌØÑ¾ÕÖÂ¿ÓÉÎÏÍÁÓÊuÉÒØuÃÏØÍ½ÓÏØ
φαρμακοποιού και τη σχετική πρότασή
του, που είναι ο πιο καθοριστικός παράγοντας για την επιλογή του προϊόντος. Ο
δυνητικός πελάτης θα ενημερωθεί, θα
ψάξει, θα ρωτήσει, αλλά στο τέλος θα
εμπιστευθεί σχεδόν «τυφλά» το προϊόν
που θα του προτείνει ο φαρμακοποιός
ÓÏØ²Â®ÓÏuÂÏØÔÂÂÆØÔØÎÔÏÁÎÒÓÏ
φαρμακοποιό για να αντιμετωπίσουν τα
Í¼ÏÎ½ÊÂÒÓ®ÅÊÂÂÌu½Ö ÈÊÂÓÊÖÒÏÃÂ
ρές περιπτώσεις θα πρέπει να απευθυνÔÏÁÎÒÓÏÅÆÑuÂÓÏÍ¿ÈÏ eØÏÇ¼ÑÏØÎkÒÆ
αισθητικό επίπεδο και για αυτό χρειάζοÎÓÂÊÓÉÒØuÃÏØÍ½ÓÏØÌÂÊÓÊÖÏÍÁÓÊuÆÖ
ÏÅÉÈ¾ÆÖÓÏØÊÂÂØÓ¿ÎÓÏÎÍ¿ÈÏ ÓÏÇÂÑ
μακείο έχει υψηλότερες πωλήσεις στην
κατηγορία αυτή σε σχέση με πολυκαταστήματα, όπως τα σούπερ μάρκετ και τα
καταστήματα καλλυντικών.

¢¯¢³ ¤§

Τι προτείνουν οι εταιρείες
Η εταιρεία Lavipharm διαθέτει τη σειρά
Castalia DERMOPUR, για την εντατική φροντίδα
της ευαίσθητης λιπαρής ή με τάση ακμής
επιδερμίδας. Ο αποτελεσματικός συνδυασμός των ενεργών συστατικών της
μειώνει την έκκριση
του σμήγματος, χαρίζοντας όμορφη, υγιή,
με ματ όψη επιδερμίδα, προσφέροντας
καθημερινή φροντίδα καθαρισμού και
περιποίησης.
Η σειρά αποτελείται
Â¿
Gel Nettoyant"ÂÍ¿ÂÇÑ¾ÙÏÎHFMÌÂÔÂÑÊÒuÏÁ
προσώπου.
Shampoo Integral¢ÂÍ¿ÒÂuÏØ®ÎÌÂÊÎÓÏØÖ
Crème Matifiante  uÉÈuÂÓÏÑØÔuÊÒÓÊÌ½ÆÎØ
δατική κρέμα προσώπου.
Crème Solaire  uÉÈuÂÓÏÑØÔuÊÒÓÊÌ½ÆÎØ
δατική κρέμα προσώπου με αντηλιακό δείÌÓÉ41'
Lactoker¨ÆÑÂÓÏÍØÓÊÌ½ÌÑ¼uÂÑÏÒÐÏØ
Crème Gommante¨Ñ¼uÂuÉ×ÂÎÊÌ½ÖÂÏ
λέπισης.
* κυκλοφορούν και με φυσικό χρώμα για την
κάλυψη των ατελειών
Η σειρά AKNICARE από τη Synchroline αποτελεί την πρόταση της εταιρείας Κώστας Παπαέλληνας για τη θεραπεία της ακμής χωρίς ρετιÎÏÆÊÅ½ÌÂÊÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ®²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂAknicare,
χάρη στην πατενταρισμένη προηγμένη σύν-
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ÔÆÒÉÓÏØÖ ÏØÒØÎÅØ®ÙÆÊÆÎÆÑÈ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®
ØÄÉÍ½ÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ USJFUIZMDJUSBUF 
FUIZMMJOPMFBUF (51FQUJEF Æ¾ÎÂÊÓÂu¿ÎÂ
ÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÂÂ¿ÓÉÎ¤¤ÕÖÊÂÓÑÏÓÆ×ÎÏÍÏ
ÈÊÌ®ÃÏÉÔ½uÂÓÂ $&.FEJDBM%FWJDFT ÈÊÂÓÉÎ
κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
τους στη θεραπεία της ήπιας και μέτριας ακμής, αφού δρουν συγχρονισμένα ενάντια και
ÒÓÏØÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÒÓÏØÖÏÏ¾ÏØÖÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊ
η ακμή (σμηγματόρροια, υπερκερατινοποίηÒÉ ÂÏÊÌÊÒu¿ÖÃÂÌÓÉÑÊÅ¾ÕÎ ÇÍÆÈuÏÎ½ ×Õ
ρίς να εμφανίζουν ανεπιθύμητες ενέργειες.
¦Í½ÑÉÖÒÆÊÑ®",/*$"3& ÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼
νη για τη φροντίδα και τη θεραπεία της ακνεϊÌ½ÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÑÏÚ¿ÎÓÂÈÊÂ
τον καθαρισμό (Aknicare Cleanser), την καθημερινή φροντίδα (Aknicare Cream), θεραπεία προσώπου (Aknicare Treatment Lotion
& Aknicare Skin Roller), θεραπεία της ακμής
στο στήθος & την πλάτη (Aknicare Chest &
Back ÌÂÊÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂ (Aknicare Sun
& Aknicare Sun Teintee).
¤ÊÅÊÌ®ÈÊÂÓÉÎÆÇÉÃÊÌ½ÂÌu½ ÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂPharmathen προτείνει τη σειρά Sebium Global από
την ΒΙΟDERMA. ¨ÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÆÇÉÃÆ¾
ÂÖ ÓÏÅ¼ÑuÂÂÍÍ®ÙÆÊÈ¾ÎÆÓÂÊÊÏÂ×Á ÈØÂÍ¾
ζει και δημιουργεί τις προϋποθέσεις για την εμφάνιση ακu½Ö²Ï4FCJVN(MPCBMÆ¾ÎÂÊ
μία εντατική φροντίδα νέας γεÎÊ®ÖÏØÅÑÂÌÂÓ®ÓÕÎÃÊÏÍÏ
γικών αιτίων, αλλά και ενάντια
στις συνέπειες των ατελειών
της ακμής, χάρη στο κατοχυρωμένο μοναδικό συνδυασμό
ÓÉÖÂÓ¼ÎÓÂÖ'-6*%"$5*7}
και ενός νέου ενεργού συÒÓÂÓÊÌÏÁ ÓÏØ#BLVDIJPM ¤Î
δείκνυται τόσο για τις φλεγμοÎÐÅÆÊÖ ÒØÑ®ÌÊÂ ¿ÒÏÌÂÊÈÊÂ
τις μη φλεγμονώδεις (μαύρα
ÒÓ¾ÈuÂÓÂ ÃÍ®ÃÆÖ¢ØÓ¿ÖÏÎ¼ÏÖ
κατοχυρωμένος συνδυασμός
'-6*%"$5*7}ÌÂÊ#BLVDIJPM
¼×ÆÊÂÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÅÊÂÌ¼ÖÌÂÊÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ¼ÖÊÅÊ
ότητες, που σε συνδυασμό με δερματολογικά
αναγνωρισμένους παράγοντες, δρουν απευθείας στα σπυράκια καταπολεμώντας τη φλεγμοÎ½¤ÊÍ¼ÏÎ uÊuÆ¾ÓÂÊÓÊÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÓÉÖÃÊÓÂu¾
ÎÉÖ¤ÏØÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ½ÈÊÂÓÉÎÑÏÒÓÂ
σία των λιπιδίων του σμήγματος - και η οποία
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εκλείπει από τα άτομα με ακμή -σταματώντας
uÆÃÊÏÍÏÈÊÌ¿ÓÑ¿ÏÓÉÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ½ÅÊÂÅÊÌÂ
σία της ακμής.
¦ÆÇÂÑuÏÈ½ÓÏØ4FCJVN(MPCBMÅÁÏÇÏÑ¼ÖÉuÆ
ÑÉÒ¾ÕÖÈÊÂÉu¼ÑÆÖ uÆÊÐÎÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ®ÓÊÖ
ÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÃÍ®ÃÆÖÓÉÖÂÌu½ÖÒÓÏÓÕÎ
ασθενών.
Η εταιρεία Pierre Fabre προτείνει τη σειρά
Cleanance της Αvène, μια εξειδικευμένη κίνηση καθαρισμού, που συνδυάζεται με μια πρωτότυπη θεραπευτική φροντίδα για το δέρμα
με τάση ακμής.
To Cleanance Gel καθαρίζει
απαλά και εξυγιαίνει το δέρμα με τάση ακμής. Περιέχει
©ÏÎÏÍÂÏØÑ¾ÎÉ}ÈÊÂÆÎÊÒ×Ø
μένη σμηγματορρύθμιση και
ματ αποτέλεσμα. Οι απαλοί
καθαριστικοί του παράγοντες
δεν ξηραίνουν και δεν ερεθίζουν το δέρμα, ενώ το ιαματικό νερό της Avène που περιέχει είναι καταπραϋντικό και
δρα κατά των ερεθισμών.
´ÕÑ¾ÖÒ®ÕÎÂ ÂÍÌÏ¿ÍÉ 
QBSBCFO½ÏË¼ÂÇÑÏÁÓÕÎ 
ξεπλένεται με νερό και είναι κατάλληλο για πρόσωπο και σώμα.
Η κρέμα Cleanance EXPERT προλαμÃ®ÎÆÊÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÓÕÎÃÍÂÃÐÎÂÌu½Ö
ÌÂÊÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÓÊÖØ®Ñ×ÏØÒÆÖÃÍ®ÃÆÖ 
ÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÃÂÑÁÓÉÓ®ÓÏØÖ ÅÊÂÇØÍ®Ò
σοντας την ισορροπία των υγιών τριχοσμηγματικών θυλάκων. Η ΜονολαουρίÎÉ}ÑØÔu¾ÙÆÊÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½Òu½ÈuÂÓÏÖ 
ÌÂÊÓÏ¼ÎÙØuÏ´ÑÆÒÒ¾ÎÉTM, φυσιολογικό
κερατολυτικό, μειώνει τα μαύρα στίγμαÓÂÌÂÊÍÆÊÂ¾ÎÆÊÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂ²ÏÊÂuÂÓÊÌ¿
Νερό της Avène καταπραΰνει το δέρμα,
ÆÎÐÓÏÊÏÍÆÎÁÍÊÏ} ¼ÎÂÑÕÓ¿ÓØÏ ÌÂ
τοχυρωμένο, αντιφλεγμονώδες και αντιÃÂÌÓÉÑÊÅÊÂÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿eÂÑÂÍÂÎ®kÓÏ
P.acnes, για να μειώσει τον πολλαπλασιασμό του και να εξαφανίσει κοκκινίλες και
σπυράκια. Η κρέμα αυτή αφήνει το δέρμα
ενυδατωμένο και ματ με πουδρέ τελείωμα και
ÂÏÓÆÍÆ¾ÆËÂÊÑÆÓÊÌ½Ã®ÒÉuÂÌÊÈÊ®Ù
´ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÑÕ¾½ÌÂÊÃÑ®ÅØu¿ÎÉÓÉÖ½
μαζί με την τοπική φαρμακευτική αγωγή.
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Από την ίδια εταιρεία κυκλοφορεί επίσης και η σειρά Keracnyl
DUCRAYuÆÅÁÏÑÏÚ¿ÎÓÂ
Keracnyl gel moussant: Καθαρίζει,
εξυγιαίνει και ενυδατώνει καθημερινά το δέρμα με ακμή. Κατάλληλο για
όλες τις περιπτώσεις ακμής, από την
ÊÏ½ÊÂ¼ÕÖÓÉÎÊÏÒÏÃÂÑ½ÂÌu½
που αντιμετωπίζεται με φαρμακευτική
ÂÈÕÈ½Â¿ÓÏÒÓ¿uÂ¤ÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÅÁÏ
φορές την ημέρα και μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε πρόσωπο και σώμα.
Keracnyl crème: Καθημερινή φροντίδα του δέρματος με ήπια φαγεσωρική ακμή. Αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλους τους παράγοντες της ακμής
(υπερσμηγματόρροια, υπερπολλαπλασιασμός των κερατινοκυττάρων, φλεγμοÎ½ uÆÆËÂÊÑÆÓÊÌ½ÂÎÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
¤ÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊu¾ÂuÆÅÁÏÇÏÑ¼ÖÓÉÎÉu¼ÑÂÈÊÂ
ÅÊ®ÒÓÉuÂÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÆÃÅÏu®ÅÕÎ
Η εταιρεία L’Oréal προτείνει στην κατηγορία
αυτή, τη σειρά EFFACLAR της La RochePosay, μια ολοκληρωμένη δερματολογική φροÎÓ¾ÅÂÈÊÂÓÏÅ¼ÑuÂuÆÓ®ÒÉÂÌu½Ö ØÎÅØ®ÙÏÎÓÂÖ
την ενισχυμένη αποτελεσματικότητα με το σεÃÂÒu¿ÂÌ¿uÂÌÂÊÈÊÂÓÏÆØÂ¾ÒÔÉÓÏÅ¼ÑuÂ ÂÏ
τελεί τη σειρά αναφοράς στην ακμή, τόσο στο
δερματολόγο όσο και στο φαρμακείο*.
²ÏEFFACLAR GEL είναι ένα αφρώδες gel καθαρισμού για το λιπαρό και ευαίσθητο δέρμα
ÏØÆËØÈÊÂ¾ÎÆÊÒÆÃ®ÔÏÖ ×ÕÑ¾ÖÎÂ
ξηραίνει ή να ερεθίζει το δέρμα. Απομακρύνει το πλεονάζον σμήγμα, αφήνοντας το δέρμα καθαρό και φρέσκο.
Μετά τον καθαρισμό μπορεί να χρησιμοποιηθεί η κρέμα EFFACLAR DUO
[+], που προσφέρει επανορθωτική ενυÅÂÓÊÌ½ÇÑÏÎÓ¾ÅÂ uÆÊÐÎÆÊÓÊÖÒÏÃÂÑ¼Ö
ατέλειες, εξυγιαίνει τους φραγμένους
πόρους και καταπολεμά την εμφάνιση σημαδιών.
Η σειρά ΕFFACLARÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÆËÆÊ
δικευμένα προϊόντα για την καθημερινή
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖuÆÂÌu½¤¾ÎÂÊ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÈÊÂÓÏØÖ¼ÇÉÃÏØÖÂÍÍ®ÌÂÊ
ÈÊÂÓÏØÖÆÎ½ÍÊÌÆÖ ÓÉÒÆÊÑ®ÆÑÊÍÂu
Ã®ÎÏÎÓÂÊÌÂÊÆÊÅÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÒØ
μπληρώνουν τη φαρμακευτική αγωγή.
*
MetronAnalysis, Έρευνα συνταγογράφησης
σε δερματολόγους στην Ελλάδα, 2013

¢¯¢³ ¤§

Η εταιρεία ALES GROUPE για ατέλειες λόγω
ακμής προτείνει τη σειρά LIERAC PRESCRIPTION με προϊόντα δερματολογικά ελεγμένα,
υποαλλεργικά, μη φαγεσωρογόνα  και με άρωμα χωρίς αλλεργιογόνα.  
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εγκύους και θηλάζουσες. Η σειρά αποτελείται από τα προϊόντα Ac-Norm Medilike Effect
1, 2 και 3 για την αντιμετώπιση των συμπτωu®ÓÕÎÓÉÖ½ÊÂÖ u¼ÓÑÊÂÖÌÂÊÒÏÃÂÑ½ÖÂÌu½Ö
ÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×Â¤¾ÎÂÊuÉÇÂÈÆÒÕÑÏÈ¿ÎÂ ÅÆÑuÂÓÏÍÏÈÊÌ®ÆÍÆÈu¼ÎÂÌÂÊÅÆÎÆÑÊ¼×ÏØÎQBSBCFOT

Παρέχουν ρύθμιση της ακμής, χάρη στην τε×ÎÏÍÏÈ¾Â4,3- uÊÂØ¿ÌÂÓÏ×ÁÑÕÒÉÆØÑÆσιτεχνία της LIERAC, που εξισορροπεί, προστατεύει και ενυδατώνει. Περιέχουν ενεργά συÒÓÂÓÊÌ®ÂÎÂÇÏÑ®ÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÆÑÂÓÏÍØτικά υδροξυοξέα, ψευδάργυρο που ρυθμίζει το
Òu½ÈuÂÌÂÊÌÂÓÆØÎ®ÙÆÊ ÓÏÂÙÆÍÂÚÌ¿ÏËÁHSBGUFE
ÏØÆËØÈÊÂ¾ÎÆÊ ÓÏBDOBDJEPM#(ÏØÑØÔu¾ÙÆÊ
ÓÏÒu½ÈuÂÌÂÊÓÏTZUFOPM"uÆÅÑ®ÒÉÒØÎÂÇ½
με το ρετινοϊκό οξύ.

¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÏÎÅÊÇÂÒÊÌ¿ÏÑ¿

²ÂÂÎÂÈÎÕÑÊÒu¼ÎÂÂÍÍÆÑÈÊÏÈ¿ÎÂÒÁuÇÕÎÂ
με τον κανονισμό.

ÊÂÓÏÎÌÂÔÂÑÊÒu¿ÓÏØÂÌÎÆÚÌÏÁÅ¼ÑuÂÓÏÖÉ
εταιρεία Target Pharma προτείνει το HYDROVIT Anti-Acne Wash. Πρόκειται για
ένα νέο καθημερινό καθαριστικό για
λιπαρά με τάση ακμής και ακνεϊκά
δέρματα. Η πλούσια και ενισχυμένη σύνθεση του το καθιστά ένα ιδανικό προϊόν για τη ρύθμιση της υπερέκκρισης σμήγματος και τη μείωση των μαύρων πόρων. Παράλληλα αναστέλλει τη δράση του ανθεκτικού στελέχους P. acnes. Έχει κερατολυτικές, αντισηπτικές, αντιμικροÃÊÂÌ¼Ö ÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÌÂÊÂÎÓÊÏξειδωτικές ιδιότητες, χάρη στο σαλιÌØÍÊÌ¿ÏËÁ ÓÏUFBUSFFPJM ÓÂÒÏØÍÇÏÆÓ¾ÅÊÂÌÂÊÓÂÂuÊÎÏË¼Â²ÉÅÑ®ÒÉ
του ενισχύει η αλλαντοΐνη και η πανθενόλη που προσφέρουν επούλωση
ÌÂÊÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÓÏ#JPFDPMJB ¼ÎÂ
ÑÏÃÊÏÓÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÏØÆÎÊÒ×ÁÆÊ
ÓÉÎ®uØÎÂÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖ¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ
ÈÊÂÂÊÅÊ®ÌÂÊÈÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖÌÂÊÆ¾ÎÂÊÒØuÃÂÓ¿
με οποιαδήποτε φαρμακευτική αγωγή.

Η Frezyderm στην κατηγορία αυτή διαθέτει τα
προϊόντα Ac-Norm Medilike που έρχονται για
να συμπληρώσουν τη σειρά
Ac-Norm. Πρόκειται για μια
εναλλακτική προσέγγιση για
την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της ακμής, καÔÐÖÉÌÂÊÎÏÓÏu¾Â.FEJMJLF
στηρίζεται σε δραστικά συστατικά ανάλογης αποτελεσματικότητας με αυτά των
φαρμακευτικών μορίων.
¤ËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÓÂÊ ÍÏÊ¿Î  É
άμεση και αποτελεσματική
ανακούφιση των συμπτωμάτων και η δυνατότητα επιλογής θεραπευτικών σχημάτων χωρίς χρονικούς περιορισμούς και χωρίς καμία ανεπιθύμηÓÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂÊÂÂØÓ¿ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÂÌ¿uÉÌÂÊÈÊÂÑÏÆÇ½ÃÏØÖÆÇ½ÃÏØÖ 

²¼ÍÏÖ ÉÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÒÆÊÑ® HELENVITA®
ACNormal της ΦΑΡΜΕΞ ΑΕ φροντίζει το λιπαρό
και με τάση προς ακμή δέρμα, μέσω της συνερÈÊÒÓÊÌ½ÖÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÒØÒÓÂÓÊÌÐÎÓÉÖ¤ÊÅÊÌ®
ÓÏÌÂÊÎÏÓ¿uÏÒØÒÓÂÓÊÌ¿1):$04"$$)"3*%&"$
ÑÏ¼Ñ×ÆÓÂÊÂ¿ÓÂÌÂÇ¼ÇÁÌÊÂ£SPXO¢MHBF
-BNJOBSJBEJHJUBUBÏØÆØÅÏÌÊuÏÁÎÒÓÊÖÃÑÂχώδεις ακτές της
Αγγλίας και της
ÂÍÍ¾ÂÖ  ÒØuÃ®ÍÍÆÊÂÏÓÆÍÆσματικά στη ρύθμιση του σμήγματος, στην κερατόλυση, στην
καταπράϋνση
και στην αναστολή της ανάÓØËÉÖÓÕÎÃÂκτηριδίων. 
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Eye & Lip Care
Cream

Καθημερινή κρέμα για την φροντίδα της
ευαίσθητης περιοχής γύρω από τα μάτια,
τα χείλη και το μεσόφρυο
Προσφέρει ισχυρή αντιγηραντική και αντιρυτιδική
δράση.
Μειώνει τις λεπτές γραμμές, απαλύνει τις ρυτίδες
και καθυστερεί την εμφάνιση νέων.
Βοηθάει στη σταδιακή μείωση των μαύρων κύκλων.
Έχει έντονα ενυδατικές και μαλακτικές ιδιότητες.
Έχει αντιφλεγμονώδη, καταπραϋντική και ισχυρά
αντιοξειδωτική δράση.

9 Μοναδικά Δραστικά Συστατικά σε μια Κρέμα

Δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο

Διατίθεται μόνο στα φαρμακεία

Έδρα: Μενάνδρου 54, 104 31 Αθήνα, τηλ.: 210 5224830, fax: 210 5224838
Υποκατάστημα: Πρωτομαγιάς 17, 543 52 Κωνσταντινοπολίτικα Θεσ/νίκη, τηλ./fax: 2310 942896
e-mail: info@targetpharma.gr, http://www.targetpharma.gr

Yψηλή
Ποιότητα
Ελέγχου

¤§¨°§¯¯§¢
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ýĔğđĎĆéēęĔĆďėĎďă
÷đĊĘēđēāčĊĎĆ ýé÷ 
÷ĔğĐČěČďĆĎùĘćēĘĐă
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¦ ´¢ Æ¾ÎÂÊ É É ÂÊÓ¾Â ÎÏÒÉÑ¿ÓÉÓÂÖ ÌÂÊ
θνησιμότητας διεθνώς και κυρίως στον
ανεπτυγμένο κόσμο.
²Â ÑÏÓÆÊÎ¿uÆÎÂ Ç®ÑuÂÌÂ ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎ
ÓÂ ÒØuÓÐuÂÓÂ ÌÂÊ ÃÆÍÓÊÐÎÏØÎ ÒÉuÂÎÓÊÌ®
την ποιότητα ζωής των ασθενών. Η μόνη
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÂÑ¼uÃÂÒÉ¿uÕÖ ÂÑÂu¼ÎÆÊÉ
διακοπή του καπνίσματος.

Από την ΟΛΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ,
Φαρμακοποιό, Κλινική Φαρμακολόγο

Από την πλευρά του ασθενή
«Ο πατέρας μου δεν σταματάει να βήχει…»
«Ο αδερφός μου που είναι 58 ετών, λαχανιάζει μόλις ανέβει μια σκάλα…»
«Ο γιατρός μου είπε πώς έχω χρόνιο άσθμα, είναι σοβαρό;»
«Ο γιατρός μου με συμβούλεψε να διακόψω το κάπνισμα
γιατί βήχω συνέχεια».
«Η μητέρα μου καπνίζει πάρα πολύ. Πρέπει να παίρνει κάθε
μέρα μια εισπνεόμενη θεραπεία».

Φυσιοπαθολογία
Η χρόνια αποφρακτική πνευμονοπάθεια
ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ¼ÎÂÒÁÎÏÍÏÒØuÓÕu®ÓÕÎ
που συνδέονται άμεσα με δύο άλλες παθήσεις, το χρόνιο άσθμα και τo πνευμοÎÊÌ¿ÆuÇÁÒÉuÂ²ÏÃÂÒÊÌ¿ÌÏÊÎ¿×ÂÑÂ
κτηριστικό τους είναι ο μειωμένος αερισμός των πνευμόνων, που εξελίσσεται
άλλοτε αργά και άλλοτε γρήγορα και είναι μη αναστρέψιμος.
¤¾ÎÂÊ¼ÎÂÎ¿ÒÉuÂÓÏØÏÏ¾ÏØÉÆË¼ÍÊËÉ
εξαρτάται από το κατά πόσο ο ασθενής

ØÊÏÔÆÓÆ¾ÓÊÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÒÕÒÓ½ÌÂÔÉ
μερινή υγιεινή και ακολουθεί πιστά τη
θεραπεία του. Η πληροφόρηση και η εκπαίδευση παίζουν επίσης τον ρόλο τους.
¤¾ÎÂÊuÊÂÂÒÔ¼ÎÆÊÂ×Ñ¿ÎÊÂÌÂÊÇÍÆÈuÏÎÐ
δης, που χαρακτηρίζεται από τη μείωση
ÓÕÎÂÎÂÎÆØÒÓÊÌÐÎÂÏÔÆu®ÓÕÎ ØÎ
δέεται άμεσα με το κάπνισμα. Οι ασθεÎÆ¾ÖuÆ´¢ØÏÇ¼ÑÏØÎ ÌÂÔ¿ÓÊÅÆÎuÏ
ρούν να αναπνεύσουν κανονικά.
Μπορεί κάποιος να υποψιαστεί ότι πάÒ×ÆÊÂ¿´¢ Æ®ÎÈÊÂÒØÎÆ×½×Ñ¿ÎÊÂ
ÌÂÊÈÊÂÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÒØÎÆ×Æ¾Öu½ÎÆÖ¼×ÆÊ
¼ÎÂÎÂÑÂÈÕÈÊÌ¿Ã½×Â
©®ÍÊÒÓÂ ÓÏÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÂÑÏØÒÊ
®ÙÏØÎuÊÂ×Ñ¿ÎÊÂÃÑÏÈ×¾ÓÊÅÂÌÂÊuÊÂÅØ
σκολία στην αναπνοή.
Η δυσκολία αυτή στην αναπνοή οφείλεται στη μορφολογική αλλοίωση των μικρών αεροφόρων οδών στο επιθήλιό
τους, που καταλήγει σε μόνιμη ίνωση μη
ÂÎÂÒÓÑ¼ÄÊuÉ¢ØÓ¿ÌÂÓÂÍ½ÈÆÊÒÆÆÊÃ®
ρυνση της αναπνοής, μη καλή οξυγόνωση και συχνές επιπλοκές από λοιμώξεις
ÓÏØÂÎÂÎÆØÒÓÊÌÏÁ ÊÏÈÆÎÏÁÖ½ÃÂÌÓÉÑÊ
ακής αιτιολογίας.
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Συμπτωματολογία
Από πλευράς συμπτωματολογίας, αναÈÎÕÑ¾ÙÆÓÂÊÓÏÆË½ÖÓÑ¾ÓØ×Ï
i £½×ÂÖ
i ¤ÌÌÑ¾ÒÆÊÖ
i ÁÒÎÏÊÂ
°Ã½×ÂÖÆ¾ÎÂÊÆ¾uÏÎÏÖ½ÅÊÂÌÏÓ¿uÆ
νος, συνήθως πρωινός, με έξαρση το
×ÆÊuÐÎÂ ÌÂÊÂÏÓÆÍÆ¾ÓÏÃÂÒÊÌ¿Ò½uÂ
κινδύνου για έναν υποψήφιο ασθενή.
°Ã½×ÂÖÒØ×Î®ÒØÎÏÅÆÁÆÓÂÊÂ¿ÆÌÌÑ¾
σεις. Άλλο ένα σήμα κινδύνου είναι η δύσπνοια μετά από έντονη σωματική κόπωση, η οποία με τον καιρό επιδεινώνεται, όπως επίσης και με τις λοιμώξεις.
Άλλο ένα σύμπτωμα είναι ο συριγμός
κατά την αναπνοή, ο οποίος συνδέεται άμεσα με την αντιστρεψιμότητα του
ÃÑÏÈ×ÊÌÏÁ®ÒÔuÂÓÏÖ²ÂÒØuÓÐuÂÓÂ
υποτροπιάζουν κατά τον ύπνο, με αϋπνία, ροχαλητό, πρωινούς πονοκεφάλους λόγω υποξαιμίας του εγκεφάλου,
ÃÑÏÈ×ÊÌ¼ÖÆÌÌÑ¾ÒÆÊÖ©ÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂ
ÎÊÒÓÏÁÎÑÏÃÍ½uÂÓÂÌÂÊÒÓÏÔØuÊÌ¿ÓÏØ
ασθενή, όπως κατάθλιψη, αλλά και διÂÓÂÑÂ×¼ÖuÎ½uÉÖ²¼ÍÏÖ ÏÊÔÕÑÂÌÊÌÏ¾
πόνοι μάς κάνουν να ψάξουμε για πνευμονικό οίδημα, οισοφαγίτιδα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση ή πνευμονοθώρακα, καθότι δεν αποτελούν σύνηθες
σύμπτωμα. Η αιμόπτυση πρέπει να μας
κάνει να ψάξουμε για κάποιο καρκίνο ή
κάποια καρδιακή ανεπάρκεια.

Στον ιατρό: Ποιες οι
απαραίτητες εξετάσεις
Η διάγνωση και η παρακολούθηση της
´¢ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏÓÆ¾ÎÆÓÂÊÒØÒÓÉuÂ
τικά στα άτομα υψηλού κινδύνου, όπως
οι καπνιστές. Η διάγνωση πρέπει να γίνει
με μεγάλη προσοχή, γιατί τα συμπτώματα μπορεί να συνδέονται και με μια άλλη
πνευμονική νόσο που οφείλεται στο κάÎÊÒuÂ ¿ÕÖÏÌÂÑÌ¾ÎÏÖÓÕÎÃÑ¿È×ÕÎ 
ή με μια συνυπάρχουσα νόσο, όπως η
καρδιοπάθεια για παράδειγμα.
¦ÅÊ®ÈÎÕÒÉÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÏÍÍ®ÒÓ®
ÅÊÂÌÍÊÎÊÌ½ÆË¼ÓÂÒÉ ÆË¼ÓÂÒÉÓÉÖÂÎÂ
πνοής με σπιρομέτρηση σε κατάσταση
ηρεμίας και κατά την προσπάθεια, ακτινογραφία κ.λπ.
¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÉÒÊÑÏu¼ÓÑÉÒÉÆ¾ÎÂÊÉ
απαραίτητη διαγνωστική εξέταση για να
ÂËÊÏÍÏÈÉÔÆ¾ÉÒÏÃÂÑ¿ÓÉÓÂÓÉÖ´¢ ÏØ
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Οι συμβουλές «κλειδιά»
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Διακοπή του καπνίσματος
Πρωτεύων παράγοντας κινδύνου και επιδείνωσης της νόσου είναι το κάπνισμα. Η διακοπή του είναι ο μόνος τρόπος να αναχαιτιστεί η εξέλιξη της
νόσου, καθότι τα φάρμακα βοηθούν μόνο στο να καθυστερήσει η επιδείνωση της. Να σημειωθεί πως η απόφραξη των πνευμόνων είναι αναστρέψιμη αν δεν είναι πολύ προχωρημένη.

Άσκηση
Το λάθος που κάνουν πολλοί ασθενείς είναι ότι νομίζουν πως με την
άσκηση και την κίνηση επιδεινώνουν την κατάστασή τους και τα σταματούν τελείως, ενώ ισχύει το εντελώς αντίθετο. Με την κίνηση προβλέπεται
αποκατάσταση της αναπνευστικής ικανότητας και είναι ένα μέσο θεραπείας που
προσφέρεται σε ειδικά κέντρα αποκατάστασης, που όμως δε χαίρουν ιδιαίτερης
αναγνώρισης από το κοινό στο οποίο απευθύνονται. Το πρόγραμμα που προτείνουν περιλαμβάνει την παρακολούθηση των ασθενών από πολλές ειδικότητες
επιστημόνων, όπως νοσοκόμου, φυσιοθεραπευτή- κινησιολόγου, πνευμονολόγου κ.α., σε συνδυασμό πάντα με σωστή διατροφή και ψυχολογική υποστήριξη.
Εμβολιασμός
Ο αντιγριπικός εμβολιασμός επιτρέπει τη μείωση της εμφάνισης επιπλοκών που
συνδέονται με την εμφάνιση της γρίπης και της νόσησης από αυτήν, κάτι που θα
μπορούσε να αποβεί μοιραίο για έναν ασθενή με ΧΑΠ. Για τους ίδιους λόγους,
θα πρέπει να γίνεται εμβολιασμός και για τον πνευμονιόκοκκο.
Άλλοι κανόνες
Οι ασθενείς πρέπει να καταναλώνουν ικανοποιητική ποσότητα νερού στη διάρκεια της ημέρας, ώστε να μπορούν να ρευστοποιούνται οι βρογχικές εκκρίσεις. Αλλά και να μάθουν να ελέγχουν το βήχα τους, ώστε να μπορούν να αποβάλλουν ευκολότερα τις βλεννώδεις εκκρίσεις τους, κάτι που μπορεί να τους
το διδάξει ο κινησιοθεραπευτής.
Η απώλεια ορισμένων κιλών σωματικού βάρους, ίσως να μείωνε τη σοβαρότητα και την οξύτητα των συμπτωμάτων ασθενών προχωρημένου σταδίου.

ÌÂÓÂÓ®ÒÒÆÓÂÊÒÆÒÓ®ÅÊÂ ËÆÌÊÎÐÎÓÂÖ
από ελαφράς μορφής μέχρι και πολύ σοÃÂÑ½¢ØÓ½ÉÂÍ½ÆË¼ÓÂÒÉÏØÆ¾ÎÂÊuÊÂ
ÃÂÒÊÌ½ÅÊÂÈÎÕÒÓÊÌ½ÆË¼ÓÂÒÉ ÂÇÏÑ®ÒÓÉ
μέτρηση της αναπνευστικής λειτουργίας
και κατά τη διάρκειά της ο ασθενής πρέπει να εκπνεύσει όσο το δυνατό περισσότερο σε ένα δευτερόλεπτο.
Ο μέγιστος όγκος που μπορεί να εκπνεύσει σε ένα δευτερόλεπτο συγκρίνεται με τη ζωτική αναπνευστική ικανότητα αναφοράς ενός υγιούς ατόμου
στην ίδια ηλικία.
Η παρατήρηση της νόσου επιτρέπει τη
μείωση της επιδείνωσης των συμπτωu®ÓÕÎÓÉÖ´¢ÂÍÍ®ÌÂÊÓÕÎÆË®ÑÒÆ
ών της.

Η θεραπεία
Η θεραπεία διαφέρει ανάλογα με τη σοÃÂÑ¿ÓÉÓÂÓÉÖÎ¿ÒÏØ
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i ÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÏØÒÓÂÅ¾ÏØÅ¾ÎÆÓÂÊ
¼ÎÂÃÑÏÈ×ÏÅÊÂÒÓÂÍÓÊÌ¿ÃÑÂ×Æ¾ÂÖÅÑ®
σης ανάλογα με την περίπτωση.
i ÆÂÒÔÆÎÆ¾Öου σταδίου δίνουμε και
¼ÎÂÃÑÏÈ×ÏÅÊÂÒÓÂÍÓÊÌ¿uÂÌÑ®ÖÅÑ®
σης.
i ÆÂÒÔÆÎÆ¾Öου σταδίου προσθέτουμε
στο παραπάνω σχήμα και ένα κορτικοστεροειδές εισπνεόμενο, στην περίπτωση που ο ασθενής παρουσιάζει παροξύνσεις.
i ÆÂÒÔÆÎÆ¾Öου σταδίου, το θεραπευτικό σχήμα ολοκληρώνεται με την
προσθήκη οξυγονοθεραπείας.
¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ® uÏÑÆ¾ÎÂÅÏÔÆ¾ÉÑÏÇÍÏØ
μιλάστη, ένα νέο φάρμακο με ένδειξη για
ÂÒÔÆÎÆ¾Öουου σταδίου επιπρόσθετα
των παραπάνω σχημάτων, σε περίπτωÒÉÏØÒØÎØ®Ñ×ÆÊ×Ñ¿ÎÊÂÃÑÏÈ×¾ÓÊÅÂ
ÌÂÊÆÂÎÂÍÂuÃÂÎ¿uÆÎÆÖÂÑÏËÁÎÒÆÊÖ
¢Ì¿uÉ ÕÖÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½ÍÁÒÉÓÕÎÃÑÏÈ

Νέοι
ορίζοντες
1
στην βρογχοδιαστολή
με LAMA

Tovanor
breezhaler
®

ɈɃsͲȰϬϭͲϬϵϭϰ

    

®

Νέα

άπαξ ημερησίως
αντιχολινεργική θεραπεία
με άμεσο βρογχοδιασταλτικό
αποτέλεσμα που διαρκεί...1
1. Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
Tovanor® Breezhaler® (SmPC)
Για τη συνταγογράφηση του προϊόντος συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος
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ǺȠȘșȒıĲİȞĮȖȓȞȠȣȞĲĮĳȐȡȝĮțĮʌȚȠĮıĳĮȜȒțĮȚ
ǹȞĮĳȑȡİĲİ
ȅȁǼȈĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȖȚĮ
ȅȁǹĲĮĳȐȡȝĮțĮ
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χοδιασταλτικών υπάρχει η θεοφυλλίνη,
της οποίας όμως ο θεραπευτικός δείκτης
είναι πολύ μικρός και την καθιστά όχι και
τόσο δημοφιλή ως θεραπεία εκλογής.

Η παρόξυνση
Ορίζεται ως η επιδείνωση των συμπτωμάτων της ασθένειας και αντιμετωπίζεται με αύξηση της δόσης των βρογχοδιασταλτικών ή με συνδυασμό τους και
uÆ®ÍÍÆÖÏØÒ¾ÆÖ¤®ÎÌÑ¾ÎÆÓÂÊÂÂÑÂ¾
τητο θα μπορούσε να προταθεί και η κινησιοθεραπεία ως μέσο αντιμετώπισης.
Η χρήση αντιβιοτικών ενδείκνυται όταν
εντοπίζονται πυώδη πτύελα ή πυρετός. Η
χορήγηση κορτιζονούχων σκευασμάτων
ακολουθείται σε συγκεκριμένες περιπτώσεις ή σε εξάρσεις τύπου άσθματος.

Ο ρόλος του φαρμακοποιού
Θα πρέπει να συμβουλεύουμε τον ασθενή για όλες τις πτυχές της θεραπείας, η
οποία είναι κατά βάση συμπτωματική,
ώστε να μην είναι ανήσυχος και ανασφαλής και σε περίπτωση που προκύψει κάποια επιδείνωση ή κάποια παρενέργεια, να ενημερώσει το γιατρό του.
²Ï¾ÅÊÏÔÂÑ¼ÆÊÎÂÌ®ÎÆÊÌÂÊÒÓÉÎÆ
ρίπτωση που νιώσει πως η θεραπεία δεν

του προσφέρει κάποια ανακούφιση από
τα συμπτώματα.
Οι βασικές παρενέργειες από τα φάρuÂÌÂÏØ×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊÒÓÉ´¢Æ¾ÎÂÊÏÊ
εξής:
Αντιχολινεργικά: ξηροστομία, ταχυκαρδία,
πονοκέφαλος, βρογχόσπασμος
Β-2 αγωνιστές: ταχυκαρδία, πονοκέφαλος, τρέμουλο, ερεθισμός του στόματος
και του λαιμού
Κορτικοειδή: καντιτίαση του ρινοφάρυγγα, βραχνάδα στη φωνή, φαρυγγίτιδα ή
δυσφωνία
Θεοφυλλίνη: γαστρεντερικά προβλήματα, πονοκέφαλος, αϋπνία, ταχυκαρδία
Ροφλουμιλάστη: διάρροια, ναυτία, πονοκέφαλος, κοιλιακός πόνος, χάσιμο βάρους
ÆÌÂu¾ÂÆÑ¾ÓÕÒÉÅÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÊ
στάσουμε να ρωτήσουμε τον ασθενή αν
έχει κάποιο από τα παραπάνω συμπτώματα, όσο ακολουθεί τη θεραπεία του.

Χρήση κατάλληλων
συσκευών εισπνοής
Η εισπνοή της ξηράς σκόνης είναι συχνά η αιτία ενός ερεθισμού στο λαιμό με
βήχα. Για τον λόγο αυτό πρέπει να ξεπλένουμε το στόμα μετά την εισπνοή από τη
συσκευή. Η χρήση μιας συσκευής χωρίς

ùĕĉĎĀēĉĖĉĖčĔćĐĠĕĉčĔĕąĔ
1) Η ΧΑΠ προσβάλλει ανά τον κόσμο:
 ¢ ÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂ®ÓÏuÂ
 £ ÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂ®ÓÏuÂ
  ÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂ®ÓÏuÂ
2) ΧΑΠ σε εξέλιξη συνήθως μεταφράζεται σε:
Α) Πνευμονική ίνωση
 £ ¤uÇÁÒÉuÂ
Γ) Πνευμονική αιμορραγία
3) Η βασική διαγνωστική εξέταση
είναι:
 ¢  ÊÑÏu¼ÓÑÉÒÉ
Β) Βρογχική ενδοσκόπηση
Γ) Ραδιογραφία

4) Η ινδακατερόλη είναι ένα β συμπαθητικομιμητικό φάρμακο
βρογχοδιασταλτικό που χορηγείται:
Α) Από του στόματος
Β) Δρα άμεσα στα πρώτα λεπτά
  ÑÂ¿ÍÏÓÏÕÑÏuÆÓ®Â¿uÊÂ
μόνη λήψη.
5) Τα αντιχοληνεργικά που χρησιμοποιούνται ευρέως στη θεραπεία της ΧΑΠ είναι:
 ¢ ÑÂÒÓÊÌ®ÈÊÂÐÑÆÖÒÓÏu¼
γιστο
 £ ¤ÎÅÆ¾ÌÎØÎÓÂÊÌÂÊÈÊÂÓÏØÖÂÑÏ
ξυσμούς της νόσου
  ´ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊuÆÑÏÇÁÍÂËÉÒÆ
υπερτασικούς

Απαντήσεις:
   ¢  ¢  £ÌÂÊ  ÌÂu¾ÂÂ®ÎÓÉÒÉÅÆÎÆ¾ÎÂÊÒÕÒÓ½
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ξηρά σκόνη, χρησιμοποιώντας υγρό διάλυμα υπό πίεση, είναι προτιμητέα.
Όπως και να έχει η χρήση αυτών των
συσκευών εισπνοής απαιτεί μια ενημέρωση και μια επίδειξη στον ασθενή από
μέρους του φαρμακοποιού.
¤¾ÒÉÖ ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÑ¼ÆÊÎÂÂ
ρουσιάζει στον ασθενή το σωστό τρόπο
χρήσης και εφαρμογής της μάσκας νεφελοποιητή που ενδείκνυται για εκείνους. Μέσω της μάσκας μπορούν να εισπνεύσουν με ακρίβεια και τα φάρμακά τους, όπως το ιπρατρόπιο, το τιοτρόπιο, η σαλβουταμόλη κ.ά. Ο νεφελοποιητής βελτιώνει τη βιοδιαθεσιμότητα των
φαρμάκων μειώνοντας τις παρενέργειές
τους. Η αποτελεσματικότητα της μάσκας
έγκειται στη σωστή τεχνική.
Πρέπει επίσης, να γίνει επίδειξη στον
ασθενή για το πώς πρέπει να αναπνέει όσο εφαρμόζει τη μάσκα, και να τον
ενημερώσουμε να ξεπλένει το στόμα του
μετά την εισπνοή κορτικοστεροειδούς.
Ακόμη, είναι σημαντικό να σημειώσουμε
πως δεν μπορούν να χορηγηθούν μέσω
μάσκας όλα τα φάρμακα.

Οξυγονοθεραπεία
Η οξυγονοθεραπεία συνιστάται όταν η μερική πίεση του οξυγόνου στο αίμα είναι
ÌÂÓÐÓÆÑÉÓÕÎNN)HÑ¼ÆÊÎÂÈ¾
νεται υπό παρακολούθηση τόσο αναφορικά με τη σωστή εφαρμογή της, όσο και
με το απαραίτητο χρονικό διάστημα εφαρμογής. Η αποτελεσματικότητά της συνδέεται με την καθημερινή διάρκεια εφαρμογής της. Δεν θα πρέπει να διστάζει κανείς
να ενημερώσει τον ασθενή για όλα αυτά,
καθότι είναι πληροφορίες που θα βελτιώσουν την ποιότητα ζωής του και την αποτελεσματικότητα της θεραπείας του. 

1
Ⱦɲʄʙʎɼʄɽɲʏɸ
ʍʏɻʆɹɲɸʋʉʖɼ
ʏɻʎɷɿʋʄɼʎ
ɴʌʉɶʖʉɷɿɲʍʏʉʄɼʎϭ

Xoterna
Breezhaler

®

®

     / 

  

ȸʆɹɲ

Xoterna
Breezhaler

XOT-A01-0914

ɳʋɲʇɻʅɸʌɻʍʀʘʎɴʌʉɶʖʉɷɿɲʍʏɲʄʏɿʃɼ1
ɽɸʌɲʋɸʀɲɶɿɲʏʉʐʎʍʐʅʋʏʘʅɲʏɿʃʉʑʎ
ɲʍɽɸʆɸʀʎʅɸɍȰɅ͘

yŽƚĞƌŶĂΠƌĞĞǌŚĂůĞƌΠ
ϴϱʅŐͬϰϯʅŐ

®

®

ϭ͘ɅɸʌʀʄɻʗɻʏʘʆɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆʏʉʐɅʌʉʁʊʆʏʉʎ
Xoterna®Breezhaler®(SmPC)
ȳɿɲʏɻʍʐʆʏɲɶʉɶʌɳʔɻʍɻʏʉʐʋʌʉʁʊʆʏʉʎ
ʍʐʅɴʉʐʄɸʐʏɸʀʏɸʏɻʆɅɸʌʀʄɻʗɻɍɲʌɲʃʏɻʌɿʍʏɿʃʙʆ
ʏʉʐɅʌʉʁʊʆʏʉʎ
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÷ĊĐāėĊĕČĕČĐĎďĄĆĕ
ďĆĎČ

ùûóóöøüùîėēĘĕ
ĊėČüĆĔĆďĊĘėĎďăéĈĜĈă
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°ÊÆÍ®ÓÆÖÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÂÅÊÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÏÍÁ
σημαντικό μερίδιο της πελατείας ενός φαρμακείου
και παίζουν καθοριστικό ρόλο στην οικονομική
του βιωσιμότητα. Η επικοινωνία και ιδιαίτερα
η προσπάθεια για τη συμμόρφωσή τους στη
θεραπεία, είναι πρωταρχικής σημασίας για τον
φαρμακοποιό.

¢¿ÓÉ¯¢¯²§¢° ¤§¯° ªÂÑuÂÌÏÏÊ¿

õ

ι ηλικιωμένοι συχνά αποτελούν το μεγαλύτερο ποσοστό του συνολικού πελατολογίου ενός φαρμακείου και
αυτό το επιβεβαιώνουν στατιστικά δεδομένα που μαρτυρούν τη συνεχή γήρανση
του πληθυσμού και την ταυτόχρονη αύËÉÒÉÓÏØu¼ÒÏØ¿ÑÏØÙÕ½Ö²ÏÆÁÔÑÂØστο της υγείας τους, τους καθιστά επιρρεπείς σε ασθένειες και αυξάνει την ανάγκη τους για πρόληψη ασθενειών. Έτσι
λοιπόν, η συχνότητα επίσκεψής τους στο
φαρμακείο είναι πολύ μεγαλύτερη σε
σχέση με άτομα μικρότερων ηλικιών, το
ίδιο και η ποσότητα των φαρμάκων που
καταναλώνουν.
Αναμφισβήτητα πρόκειται για μια κατηγορία πελατών που χρειάζεται πάντοτε ειδικό χειρισμό και συμπεριφορά. Αξιοσημείωτο επίσης είναι ότι οι περισσότεροι
από αυτούς αναπτύσσουν ιδιαίτερους δεσμούς με τον φαρμακοποιό τους, καθώς
βλέπουν στο πρόσωπό του έναν επιστήμονα και έναν φίλο ταυτόχρονα. Ο φαρμακοποιός είναι για αυτούς ο άνθρωπος
που θα ενδιαφερθεί για την αγωγή τους,

αλλά και για τα προσωπικά τους προβλήματα, αυτός που θα συζητήσει μαζί τους
και ενδεχομένως θα τους βοηθήσει σε
μια δύσκολη στιγμή, ειδικά τα τελευταία
χρόνια που διανύοντας περίοδο κρίσης,
οι αδυναμίες του συστήματος δημόσιας
περίθαλψης συνεχώς αυξάνονται.
Φυσικά, αυτή η ιδιαίτερη σχέση δεν δημιουργείται εύκολα αλλά είναι αποτέλεσμα ενός διαρκή αγώνα να κερδίζουμε
την εμπιστοσύνη τους καθημερινά και να
τη διατηρούμε με την πάροδο των ετών.
Για να το επιτύχουμε αυτό είναι σημαντικό να προσπαθούμε να κατανοήσουμε
τις ανάγκες τους, την ιδιοσυγκρασία τους,
τις ιδιαιτερότητές τους και την ψυχολογία
τους και να προσαρμόζουμε τις υπηρεσίες μας ανάλογα με τις απαιτήσεις τους.

Ποιοι είναι και πώς θα
επικοινωνήσουμε μαζί τους
°ÊÆÍ®ÓÆÖÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÒØÎÂÊÒÔÉματικοί και απαιτητικοί. Αναζητούν την
προσοχή, τη συμβουλή μας και την κουβέντα μαζί μας, ενώ θέλουν να εξυπηρετούνται γρήγορα και κατ’ αποκλειστικό-

ÓÉÓÂÂ¿ÓÏÎ¾ÅÊÏÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ Øνήθως είναι πιστοί σ ’αυτόν και τον εμπιστεύονται σε μεγάλο βαθμό, ενώ δεν αλÍ®ÙÏØÎÆÁÌÏÍÂÒØÎ½ÔÆÊÆÖ ÓÉÎÍÆÊÏÎ¿τητά τους δεν είναι ανοιχτοί σε καινοτομίες και νέα προϊόντα, αλλά εύκολα θα
τα δοκιμάσουν αν εμείς με έξυπνο τρόπο
τους τονίσουμε τα οφέλη και τα πλεονεκτήματά τους σε σχέση με αυτά που χρησιμοποιούσαν μέχρι τώρα. Λόγω της ηλικίας τους είναι έμπειροι καταναλωτές και
αναζητούν προϊόντα υψηλής ποιότητας
ÒÆÑÏÒÊÓ¼ÖÓÊu¼Ö¤ÌÓÊuÏÁÎÓÂÈÂÍÉÎÊÌ®
σκευάσματα, καθώς πολλοί από αυτούς
γνώρισαν το παραδοσιακό φαρμακείο
όπου παρασκευάζονταν πλήθος φαρμακευτικών ειδών, αλλά και γιατί νιώθουν ξεχωριστοί όταν ετοιμάζουμε κάτι
ÆÊÅÊÌ®ÈÊÂØÓÏÁÖ²¼ÍÏÖ ÓÏØÖÊÌÂÎÏÏÊεί ιδιαίτερα να επισκέπτονται το φαρμακείο προκειμένου να κάνουν ένα μικρό
check-up, να μετρήσουν την πίεση ή το
σάκχαρό τους και να ζητήσουν τη συμβουλή και την παρέα του φαρμακοποιού, ιδιαίτερα όταν είναι συνταξιούχοι και
έχουν άπλετο ελεύθερο χρόνο.
Φυσικά, πέρα από όλα αυτά, δεν θα
πρέπει να παραλείψουμε το γεγονός ότι
λόγω της μεγάλης ηλικίας τους, ενδεχομένως να αντιμετωπίζουν προβλήματα
μνήμης και ακοής, γεγονός που δυσχεραίνει την επικοινωνία μαζί τους.

Η διαχείριση του
ηλικιωμένου πελάτη
Ο λειτουργικός ρόλος του φαρμακοποιού στην εξυπηρέτηση του ηλικιωμένου
πελάτη είναι εξαιρετικά σημαντικός και
πολυδιάστατος καθώς στέκεται δίπλα του
σαν επιστήμονας και σύμβουλος υγείας,
σαν ψυχολόγος και σαν φίλος. Δεν είναι
λίγες οι φορές που του προσφέρει μέχρι και οικονομική βοήθεια, «δανείζοντάς» του φάρμακα ή ακόμα και πιστώνοντας τη συμμετοχή του για μικρό χρονικό διάστημα. Ο φαρμακοποιός συμμετέχει ενεργά στη θεραπεία του ασθενούς,
καθώς είναι υπεύθυνος να τον καθοδηγήσει σχετικά με τον τρόπο λήψης τον
φαρμάκων. Πολλές φορές είναι ο μόνος
που γνωρίζει το σύνολο των φαρμάκων
που λαμβάνει ένας ασθενής, οπότε είναι
σε θέση να ελέγξει την παρουσία πιθανών αλληλεπιδράσεων καθώς επίσης
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Η συμμόρφωση στη
φαρμακευτική αγωγή, ένα
δύσκολο έργο

και να βοηθήσει τον ασθενή να επιλέξει
το καταλληλότερο μη συνταγογραφούμενο φάρμακο ή ενδεχομένως και κάποιο συμπλήρωμα διατροφής.
Ο φαρμακοποιός είναι μια γέφυρα επικοινωνίας ανάμεσα στον ασθενή και τον
θεράποντα ιατρό. Δεν είναι λίγες οι φορές
που υπάρχει ανάγκη επικοινωνίας με
τον γιατρό προκειμένου να αντιμετωπιστεί κάποια παρενέργεια ή να ρυθμιστεί
Ì®ÏÊÂÅÏÒÏÍÏÈ¾Â¤ÊÍ¼ÏÎ ÓÏ¾ÅÊÏÓÏ
φαρμακείο λειτουργεί σαν σημείο πρόληψης, τόσο με την απλή μέτρηση της
πίεσης και του σακχάρου, όσο και με τη
δύναμη της ενημέρωσης που διαθέτει,
καθώς εύκολα μπορεί ο φαρμακοποιός να υπενθυμίζει στους πελάτες του τα
ετήσια check-up τους και να τους τονίζει
πόσο σημαντικά είναι για την πρόληψη
×Ñ¿ÎÊÕÎÂÒÔÆÎÆÊÐÎ²¼ÍÏÖ ÎÂuÉÎÂραλείψουμε την ενεργό συμμετοχή του
φαρμακοποιού στον ετήσιο εμβολιασμό,
καθώς αναλαμβάνει να ενημερώνει τις
ομάδες υψηλού κινδύνου για την αναγκαιότητά του, αλλά αναλαμβάνει επίσης
και την πραγματοποίησή του.
Για να μπορέσουμε σαν φαρμακοποιÏ¾ÎÂÌÆÑÅ¾ÒÏØuÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖης ηλικίας και να τους φέρουμε κοντά μας, είναι βασική προϋπόθεση να αλλάξουμε
αντίληψη απέναντί τους και να μάθουμε
να αντιμετωπίζουμε την κατάστασή τους
ως κάτι φυσιολογικό. Άλλωστε, αυτή είναι η φυσική εξέλιξη της ζωής. Αυτό συνεπάγεται ότι πρέπει να τους αντιμετωπίζουμε με σεβασμό, αγάπη, υπομονή και
κατανόηση. Κατά τη διάρκεια της εξυπηρέτησης δεν πρέπει να δείχνουμε εκνευρισμό και είναι απαραίτητο να τους αφιερώνουμε περισσότερο χρόνο, προκειμένου να τους κάνουμε να νιώσουν ότι
είμαστε πάντοτε διαθέσιμοι να τους εξυπηρετήσουμε και να τους συμβουλέψουμε για οτιδήποτε χρειαστούν.
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Ως συμμόρφωση στη φαρμακευτική
αγωγή ορίζεται η λήψη της σωστής δραστικής ουσίας, στη σωστή ποσότητα, σε
συγκεκριμένη χρονική στιγμή στη διάρκεια της ημέρας και για ορισμένο χρονικό διάστημα, σύμφωνα με την οδηγία του
θεράποντα ιατρού. Οποιαδήποτε απόκλιση από τα παραπάνω μπορεί να οδηγήσει σε μείωση της αποτελεσματικότητας
της θεραπείας, μέχρι και σε επιπλοκές
στην υγεία του ασθενούς.
Η μη συμμόρφωση στην αγωγή είναι σύÎÉÔÆÖÇÂÊÎ¿uÆÎÏÒÆÂÒÔÆÎÆ¾Öης ηλικίας,
καθώς υπολογίζεται ότι το ½ των ηλικιωμένων χρόνιων ασθενών δεν ακολουθούν πιστά την αγωγή τους. Αυτό συμβαίνει είτε λόγω σύγχυσης από τον μεγάλο
αριθμό φαρμάκων, είτε λόγω κούρασης
κατά τη διάρκεια μιας χρόνιας θεραπείας.
Γενικά, αυτή η συμπεριφορά των ασθενών είναι αποδεκτή ως φυσιολογική από

την επιστημονική κοινότητα, καθώς είναι γεγονός ότι η συμμόρφωση στη φαρμακευτική αγωγή απαιτεί μεγάλη προσπάθεια. Ωστόσο για να αντιληφθούμε
την αξία της συμμόρφωσης στη φαρμακευτική αγωγή, αξίζει να αναφερθεί ένα
απόσπασμα από έκθεση του ΠαγκόσμιÏØ°ÑÈÂÎÊÒuÏÁ³ÈÆ¾ÂÖ  ÒÁuÇÕÎÂ
με το οποίο:
«Η αντιμετώπιση του προβλήματος της
μη συμμόρφωσης στη θεραπεία, θα ήταν
πιο σημαντική από οποιαδήποτε πρόοδο
στην ιατρική».
Τα αίτια της μη συμμόρφωσης
h Χρόνιες θεραπείες. Όσο αυξάνεται η
χρονική διάρκεια μιας αγωγής τόσο
αυξάνονται και οι πιθανότητες ο ασθενής να μη την ολοκληρώσει σωστά.
h Ασυμπτωματικές παθήσεις οι οποίες λόγω της μη εμφάνισης δυσάρεστων συμπτωμάτων επαναπαύουν
τον ασθενή και ο ίδιος αποφασίζει να
διακόψει την αγωγή.

7LSVĎąďĂĔĉđėċēāĖċĕċĔ
i ²ÏØÖØÏÅÆ×¿uÂÒÓÆ®ÎÓÂuÆ×Âu¿ÈÆÍÏ ÌÂÍÕÒÏÑ¾ÙÏÎÓ®ÖÓÏØÖÌÂÊÂÏκαλώντας τους με το μικρό τους όνομα. Με αυτόν τον τρόπο τους κάνουμε να νιώθουν ξεχωριστοί και τους δίνουμε την αίσθηση της οικειότητας.
i Δημιουργούμε θετική ατμόσφαιρα, κάνοντας τους ερωτήσεις άσχετες με
την υγεία τους που θα τους κάνουν να χαμογελάσουν.
i Οι ερωτήσεις που τους απευθύνουμε είναι προτιμότερο να μη μπορούν να
απαντηθούν μονολεκτικά. Από τέτοιου είδους ερωτήσεις ξεκινάει πιο εύκολα ένας διάλογος και εξελίσσεται σε συζήτηση.
i Περιμένουμε πάντα να ολοκληρώσει ο πελάτης αυτό που θέλει να πει προτού απαντήσουμε.
i Κατά τη διάρκεια της συζήτησης και της εξυπηρέτησης μιλάμε πάντα αργά,
καθαρά, δυνατά και κυρίως με απλό λεξιλόγιο. Αν χρειαστεί, χρησιμοποιούμε και τον γραπτό λόγο. Αποφεύγουμε τις λέξεις «γέρος» και «ηλικιωμένος».
i Αφιερώνουμε χρόνο στην επεξήγηση του τρόπου λήψης των φαρμάκων
και επαναλαμβάνουμε όσες φορές χρειαστεί.
i Ο χώρος του φαρμακείου πρέπει να είναι κατάλληλα διαμορφωμένος για
να τους υποδεχθεί. Να υπάρχει καρέκλα κοντά στον πάγκο, να μην υπάρχουν σκαλοπάτια ή άλλα σημεία που μπορεί να σκοντάψει κάποιο άτομο
μεγάλης ηλικίας. Ο φωτισμός θα πρέπει να είναι επαρκής και η σήμανση
στα ράφια ευδιάκριτη, ενώ δεν είναι υπερβολή η παρουσία ενός ιδιαίτερου
χώρου για πιο προσωπικές συζητήσεις με τους πελάτες.
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h Πολύπλοκα θεραπευτικά σχήματα. Η
ταυτόχρονη χορήγηση πολλών φαρμάκων και ειδικά σε ηλικιωμένα άτομα προκαλεί σύγχυση και οδηγεί είτε
στη λανθασμένη λήψη των φαρμάκων, είτε στη διακοπή της αγωγής με
επικίνδυνες συνέπειες για την υγεία
του ασθενούς.
h Προβλήματα μνήμης ÂØÓ½ÓÉÎÆ
ρίπτωση, ο ασθενής κινδυνεύει από
υπερδοσολογία σε περίπτωση που
ξεχάσει ότι έχει ήδη λάβει μια δόση ή
σε μη αποτελεσματική αγωγή, επειδή
θα ξεχάσει τελείως τη λήψη του φαρμάκου.
h Ανεπιθύμητες ενέργειες και αίσθημα αναποτελεσματικότητας της θεραπείας, που οδηγούν τον ασθενή σε διακοπή της αγωγής.
h Έλλειψη σωστών οδηγιών λήψης
φαρμάκων. Αυτό μπορεί να οφείλεται σε παράληψη ή ακόμα και σε λάθος είτε του γιατρού, είτε του φαρμακοποιού.
h Καθυστέρηση ανανέωσης των φαρμάκων του μηνιαίου κύκλου. Αυτό
μπορεί να συμβαίνει είτε λόγω απλής
παράλειψης εκ μέρους του ασθενούς,
είτε λόγω οικονομικών προβλημάτων ή ακόμη και λόγω ελλείψεων
των φαρμάκων, γεγονός πάρα πολύ
σύνηθες τους τελευταίους μήνες.
h Έλλειψη σωστής ενημέρωσης. Δυστυχώς, οι Έλληνες ασθενείς δεν είναι επαρκώς ενημερωμένοι σχετικά
με την αξία της συμμόρφωσης στη
θεραπεία και αγνοούν τις επιπλοκές
που μπορεί να προκύψουν από την
έλλειψη αυτής.
Τα επακόλουθα της μη συμμόρφωσης
h ²ÏÃÂÒÊÌ¿ÓÆÑÏ¿ÍÕÎÆ¾ÎÂÊÏÊÆÊÍÏ
κές που μπορεί να προκύψουν στην
ØÈÆ¾ÂÓÏØÂÒÔÆÎÏÁÖ²ÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆ
ρες φορές παρατηρείται αναποτελεσματικότητα της αγωγής ή υποτροπή
της ασθένειας λόγω της πρόωρης διακοπής λήψης των φαρμάκων. Δεν
είναι όμως λίγες οι περιπτώσεις που
οι επιπλοκές προκύπτουν από υπερδοσολογία ή λήψη λανθασμένης δραστικής ουσίας.
h Θεωρητικά παρατηρείται μείωση
της φαρμακευτικής δαπάνης γεγο-
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νός που ευνοεί το δημόσιο. Αυτό βέβαια αναιρείται αν υπολογίσουμε ότι
για την αντιμετώπιση των επιπλοκών
υγείας συχνά χρειάζεται νοσηλεία των
ασθενών και ιατρική παρακολούθηση, γεγονός που αυξάνει τη δαπάνη
και επιβαρύνει το δημόσιο σε πολύ
μεγαλύτερο βαθμό.
h ÉuÆÊÐÎÆÓÂÊÓÐÒÉÓÏØÓÙ¾ÑÏØÓÕÎ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ´ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ® ÒÆ¼ÎÂ
μέσο φαρμακείο με ποσοστό τζίρου
ÒÆÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂ
 ÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØuÉÎÊÂ¾ÏØÌÁÌÍÏØ
ÆÂÎ®ÍÉÄÉÖÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿ÒÆ
u¼ÑÆÖ uÏÑÆ¾ÎÂÆÊÇ¼ÑÆÊÂÁËÉ
ÒÉÒÓÏuÉÎÊÂ¾ÏÓÙ¾ÑÏu¼×ÑÊÌÂÊ
h Καταγράφεται σημαντική απώλεια τζίρου στη φαρμακευτική βιομηχανία.
ÓÉÎ¢uÆÑÊÌ½ØÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊ¿ÓÊÂØÓ½É
απώλεια που προκαλείται από τη μη
συμμόρφωση των ασθενών στη φαρμακευτική τους αγωγή, φτάνει μέχρι
ÌÂÊÓÂÆÌÅÏÍ®ÑÊÂÆÓÉÒ¾ÕÖ

Ο ρόλος του φαρμακοποιού
στη συμμόρφωση
¤¾ÎÂÊÃ¼ÃÂÊÏ¿ÓÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂ¿
τη θέση που κατέχει μπορεί να συμβάλλει ενεργά στη συμμόρφωση των ασθενών με τη θεραπεία τους. Αυτό βέβαια
δεν μπορεί να συμβεί αν περιοριζόμαστε στην απλή εκτέλεση των συνταγών.
¤¾ÎÂÊÂÎÂÈÌÂ¾ÏÎÂÃÆÍÓÊÕÔÏÁÎÏÊÂ
ροχές και η ποιότητα επικοινωνίας με
τους πελάτες μας, ιδιαίτερα με αυτούς
ÓÉÖÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖ
Δεν αρκεί να αναφέρουμε τον τρόπο λήψης των φαρμάκων!
´ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÂÇÊÆÑÐÒÏØuÆ×Ñ¿ÎÏÈÊÂ
να πληροφορήσουμε τον πελάτη σχετικά με την ασθένειά του, πως λειτουργούν τα φάρμακά του και γιατί είναι σημαντικό να τα λαμβάνει σωστά, τονίζοντας τα οφέλη της μακρόχρονης θεραπείας, αλλά και τα δυσάρεστα αποτελέσματα που μπορεί να επιφέρει η λανθασμένη λήψη της αγωγής. Ένα από τα βασικά μας καθήκοντα, ειδικά όταν εξυπηρετούμε ασθενείς που λαμβάνουν μεγάλο αριθμό φαρμάκων όπως οι ηλικιωμένοι, είναι να δίνουμε αναλυτικές γραπτές οδηγίες λήψης, δημιουργώντας ένα
εβδομαδιαίο πλάνο, ενώ δεν πρέπει να
παραλείπουμε να παροτρύνουμε τους
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ηλικιωμένους ασθενείς να χρησιμοποιούν τις ειδικές θήκες χαπιών, οι οποίες
θα τους βοηθούν να θυμούνται τη λήψη
των φαρμάκων τους.
Παράλληλα, η ενημέρωση των ασθενών
σχετικά με την αξία της συμμόρφωσης
με τη φαρμακευτική αγωγή μπορεί να γίνεται καθημερινά και εντατικά στο χώρο
του φαρμακείου με τη διανομή ενημερωτικών φυλλαδίων ή ακόμη και την
οργάνωση ειδικών εκδηλώσεων πληροφόρησης για το συγκεκριμένο θέμα.
Οι δυνατότητες που υπάρχουν για την
ενίσχυση της συμμόρφωσης στη θεραπεία είναι πολύ μεγάλες, αλλά δυστυχώς
δεν διαθέτουμε την υποδομή για να τις
κάνουμε πραγματικές.
Δύο χαρακτηριστικά παραδείγματα από
το εξωτερικό μας δείχνουν αυτή την κατεύθυνση:
Πιο συγκεκριμένα, στη Γαλλία υπάρχουν
ήδη οργανωμένα τμήματα ενημέρωσης
και κατάρτισης γιατρών και φαρμακοποιών, τα οποία αναλαμβάνουν να εκπαιδεύσουν τους επιστήμονες υγείας σχετικά με τους τρόπους προσέγγισης και
επικοινωνίας με ηλικιωμένους και χρόνιους ασθενείς.
ÓÏÎ¨ÂÎÂÅ®Æ¾ÒÉÖ ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÅÊÂÔ¼
τουν άτομα που αναλαμβάνουν να υπενθυμίζουν τηλεφωνικά στους ασθενείς τη
uÉÎÊÂ¾ÂÆÂÎ®ÍÉÄÉÓÉÖÂÈÕÈ½ÖÓÏØÖ Æ
περίπτωση που ο ασθενής αρνηθεί, αναλαμβάνουν να τον καλέσουν σε συνάντηση με τον φαρμακοποιό προκειμένου να
βρεθεί ο λόγος για τον οποίο ο ασθενής
αποφάσισε να διακόψει την αγωγή του
και στη συνέχεια, αν αυτό κριθεί απαραίτητο, επιδιώκεται συνάντηση και με τον
θεράποντα ιατρό.
Μπορεί όλα αυτά να μοιάζουν ανέφικτα
ÈÊÂÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÂÍÍ®Ó¾ÏÓÂÅÆÎÔÂuÏ
ρέσει να εξελιχθεί αν δεν ξεκινήσει από
κάπου, και εμείς οι φαρμακοποιοί μπορούμε να κάνουμε την αρχή. Άλλωστε,
οι Έλληνες φαρμακοποιοί φημιζόμαστε
για την ιδιαίτερη σχέση που αναπτύσσουμε με τους πελάτες μας και κυρίως
με τους ηλικιωμένους.
¤¾ÎÂÊÌÂÊÑ¿ÖÎÂÌ®ÎÏØuÆ¼ÎÂÃ½uÂÂ
ραπάνω! 

¤§¨°§¯¯§¢
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ĆĒĄċĊĎđĆĈđĜĔĄċēĘĊ
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Η φύση είναι γεμάτη με φυτά που έχουν μελετηθεί
και χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την ωφέλιμη
δράση τους στον ανθρώπινο οργανισμό. Ιδιαίτερο
ενδιαφέρον παρουσιάζουν ορισμένα από αυτά
που φαίνεται ότι μπορούν να βοηθήσουν στο
αδυνάτισμα, την τόνωση του οργανισμού,
σε περιόδους στρες ή στην υποστήριξη
συγκεκριμένων γυναικείων ή ανδρικών αναγκών.
Ας τα δούμε λοιπόν…

ΓΙΑ ΑΔΥΝΑΤΙΣΜΑ
²ÏÂÅØÎ®ÓÊÒuÂÆ¾ÎÂÊuÊÂÑÂÈuÂÓÊÌ®ÅÁÒÌÏÍÉØ¿ÔÆÒÉÌÂÊÑÏÛÏÔ¼ÓÆÊuÊÂ
ολοκληρωμένη προσπάθεια που θα περιλαμβάνει οπωσδήποτε μια ισορροÉu¼ÎÉÅÊÂÓÑÏÇ½ÌÂÊÊÅÂÎÊÌ®ÌÂÊ®ÒÌÉÒÉ ØÎÅØÂÒÓÊÌ®uÆÂØÓ® Ì®ÏÊÂÇØÓ®
μπορούν να βοηθήσουν είτε προάγοντας τις καύσεις, είτε βοηθώντας στην αποτοξίνωση του οργανισμού είτε υποστηρίζοντάς τον διατροφικά.

öēĀĕčĐĒĔĎąĘāĔ
°Ñ®ÒÊÎÏÖÌÂÇ¼Ö (SFFO$PGGFF Coffea
arabica) είναι μη καβουρδισμένος καÇ¼Ö ÍÏÁÒÊÏÖÒÆ×ÍÕÑÏÈÆÎÊÌ¿ÏËÁ²Ï
χλωρογενικό οξύ μπορεί, σύμφωνα με
μελέτες, να ενισχύσει τη χρησιμοποίηση
του λίπους έναντι των υδατανθράκων για
ÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖ ÌÂÁÒÉÍ¾ÏØÖ 
και να συμβάλλει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα.
¤¾ÒÉÖ ÏÒØÎÅØÂÒu¿ÖÓÏØuÆÓÉÎÌÂÇÆΐνη στον πράσινο καφέ έχει αποδειχθεί
ότι προάγει τη λιπόλυση και αυξάνει τη
ÔÆÑuÏÈ¼ÎÆÒÉ ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÌÂÁÒÆÊÖ 

Από την ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ,
£ÊÏÍ¿ÈÏ#4D.4D ¤ÊÒÓÉuÏÎÊÌ½
ÒÁuÃÏØÍÏÓÉÖ%PVOJ)FBMUI
1SPEVDUT"&

Ο πράσινος καφές προσφέρει, επιπλέον, αντιοξειδωτική προστασία λόγω της
υψηλής του περιεκτικότητας σε αντιοξειδωτικά. Μπορεί να προταθεί σε άτομα που ακολουθούν προγράμματα για
απώλεια βάρους ανεξαρτήτως από το
αν αυτά γυμνάζονται ή όχι.
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆ¼ÎÂÒØuÍ½ÑÕμα διατροφής που θα περιέχει τυποποιημένο εκχύλισμα από κόκκους πράσινου
καφέ και θα αναγράφει την ακριβή ποσότητα χλωρογενικού οξέος ανά ταμπλέτα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Ο πράσινος
καφές περιέχει καφεΐνη και πρέπει να
αποφεύγεται ή να λαμβάνεται με προσοχή από άτομα που έχουν προβλήματα στον ύπνο, ή τους έχει συστηθεί από
γιατρό να αποφεύγουν την καφεΐνη ή είÎÂÊÆØÂ¾ÒÔÉÓÂÒÆÂØÓ½Î uÏÑÆ¾ÎÂÑÏκαλέσει ταχυπαλμία, αϋπνία, ένταση, ευÆÑÆÔÊÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÍ ¤¾ÒÉÖ ÏÊÅÊÂÃÉτικοί θα πρέπει να ενημερώνονται ότι η
κατανάλωσή του μπορεί να επηρεάσει
τα επίπεδα του ζαχάρου τους στο αίμα.
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6DIIORZHU

$FDL

ÂÑ¿ÍÏÏØ¾ÒÕÖÍ¾ÈÏÊÓÏÈÎÕÑ¾ÙÏØÎ ÓÏTBGGMPXFS Carthamus tinctorius) είναι η βαÒÊÌ½ÉÈ½ÓÏØ$-"ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÆÏÍÍ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö²Ï$-"
DPOKVHBUFEMJOPMFJDBDJE½ÒØÙÆØÈu¼ÎÏÍÊÎÏÍÆÚÌ¿ÏËÁ Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÍÊÂÑ¿ÏËÁ
που σύμφωνα με μελέτες βοηθά στη μείωση του σωματικού λίπους και παράλληλα
ÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖuØÚÌ½Öu®ÙÂÖ ÆuÆÍ¼ÓÉÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÏÏ¾ÂÖ×ÏÑÉÈ½ÔÉÌÆ
CLA σε υπέρβαρα άτομα, παρατηρήθηκε μείωση στο σωματικό τους λίπος κατά περίÏØ Æ®ÍÍÉuÆÍ¼ÓÉ ®ÓÏuÂÏØÈØuÎ®ÙÏÎÓÂÎÌÂÊÍ®uÃÂÎÂÎ H$-"ÂÎ®Éu¼ÑÂÈÊÂ
εβδομάδες, παρουσίασαν μια σημαντική μείωση στο σωματικό λίπος συγκριτικά με εκείνα
ÏØ¼ÍÂÃÂÎQMBDFCP²Ï$-"uÏÑÆ¾ÎÂÑÏταθεί σε άτομα που ακολουθούν κάποιο πρόγραμμα για απώλεια βάρους που περιλαμβάνει φυσική δραστηριότητα ή σε άτομα με φυσιολογικό βάρος που θέλουν να μειώσουν το
ποσοστό λίπους στο σώμα τους και να αυξήσουν εκείνο του μυϊκού ιστού.
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÏØÆÑÊ¼×ÏØÎ5POBMJO$-"½
$MBSJOPM$-"ÌÂÊÓÂÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆÂÑ®ÍÍÉÍÂuÆÅÊÂÓÑÏÇ½ÌÂÊ®ÒÌÉÒÉ
Τι πρέπει να προσέξουμε: ¤¾ÎÂÊÊÔÂÎ¿¼ÎÂ®ÓÏuÏÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾$-"ÎÂÃÍ¼ÆÊ
διαφορά στο σώμα του αλλά όχι στα κιλά του, ειδικά τον πρώτο καιρό. Αυτό εξηγείται
από το γεγονός ότι το CLA παράλληλα με την καύση του λίπους, βοηθά στην αύξηση
του μυϊκού ιστού, ο οποίος είναι πιο βαρύς από το λιπώδη.

öēĀĕčĐĒĖĕĀč
²ÏÑ®ÒÊÎÏÓÒ®Ê (SFFO5FB Camelia sinensis) είναι
ιδιαίτερα γνωστό για τις αντιοξειδωτικές και αποτοξινωτικές του ιδιότητες. Παρόλο που οι απόψεις σχετικά
με τη δράση του στο αδυνάτισμα διίστανται, το πράσινο τσάι είναι μια πολύ καλή πρόταση για τα άτομα που
ξεκινούν μια διατροφή για απώλεια βάρους, επειδή
βοηθά στη διούρηση και στην απομάκρυνση των τοËÊÎÐÎ¤ÊÍ¼ÏÎ ÉØÄÉÍ½ÓÏØÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÆÏλυφαινόλες το καθιστά μια εξαιρετική πηγή αντιοξειδωτικών που ενισχύουν το ανοσοποιητικό σύστημα,
μειώνουν το οξειδωτικό στρες στο σώμα, καθυστερούν τη γήρανση και μειώνουν τον κίνδυνο για προβλήματα υγείας που μπορεί να εμφανιστούν μελλοντικά, όπως οι καρδιαγγειακές παθήσεις.
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÇÁÍλων πράσινου τσαγιού πλούσιο σε πολυφαινόλες σε
περιόδους που υπάρχει έντονη ανάγκη αποτοξίνωσης.
Τι πρέπει να προσέξουμε:²ÏÑ®ÒÊÎÏÓÒ®ÊÆ¾ÎÂÊÈÆνικά ασφαλές, αλλά περιέχει καφεΐνη και πρέπει να
λαμβάνεται με προσοχή από άτομα με διαταραχές στον
ÁÎÏ½ÆØÂ¾ÒÔÉÓÂÒÆÂØÓ½Î uÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊ
ταχυπαλμία, αϋπνία, ένταση, ευερεθιστικότητα κ.λπ.,
ειδικά όταν καταναλώνεται σε μεγάλες ποσότητες).
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²Ï"DBJ Euterpe oleracea Mart.) με
τα χαρακτηριστικά μωβ του μούρα είναι μια από τις γνωστότερες
υπερτροφές. Περιέχει ισχυρά αντιοξειδωτικά, όπως πολυφαινόλες,
φλαβονοειδή, προανθοκυανίνες
και ανθοκυανίνες, καθώς και βιÓÂu¾ÎÆÖ £ £ £ $¤ u¼ÓÂÍÍÂ Ì®ÍÊÏ Î®ÓÑÊÏ ÂÒÃ¼ÒÓÊÏ uÂÈÎ½σιο, σίδηρο, χαλκό, ψευδάργυρο,
φώσφορο και θείο), αμινοξέα, φυÓÊÌ¼ÖÒÓÆÑ¿ÍÆÖÌÂÊÕu¼ÈÂ 
απαραίτητα λιπαρά οξέα. Η υψηλή θρεπτική αξία του και περιεκτικότητά του σε αντιοξειδωτικά, του
έχουν δώσει τη φήμη ενός αντιγηÑÂÎÓÊÌÏÁeTVQFSGPPEk²Ï"DBJ
αναδείχθηκε από την εκπομπή της
0QSBI8JOGSFZ ¿ÏØÅÆÎÑÏÃÍ½θηκε μόνο η ισχυρή αντιοξειδωτική του δράση, η υψηλή περιεκτικότητά του σε θρεπτικά συστατικά
και οι αντιγηραντικές του ιδιότητες,
αλλά και τα οφέλη του ως ένα μέσο
για την αύξηση του χαμηλού μεταβολισμού.

Συμβουλή: Δεν θα πρέπει να μπερδεύουμε τις υπερτροφές με τις πολυβιταμίνες. Οι υπερτροφές περιέχουν πολλά θρεπτικά συστατικά
αλλά συνήθως σε μικρότερες ποσότητες από τις πολυβιταμίνες. Αν
υπάρχουν κενά στη διατροφή, προτείνουμε πολυβιταμίνες. Αν θέλουμε μια γενική τόνωση του οργανισμού, μπορούμε να επιλέξουμε μια
υπερτροφή.
Τι πρέπει να προσέξουμε:²Ï"DBJ
θεωρείται γενικά ασφαλές.

¤§¨°§¯¯§¢

ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ
& ΤΟΝΩΣΗ
Πολλά είναι τα φυτά που μπορούν να δώσουν ενέργεια. Ένα
Â¿ÓÂÊÏÈÎÕÒÓ®Æ¾ÎÂÊÓÏ(VBSBOB ÈÌÏØÂÑÂÎ® 

ΓΙΑ ΣΤΡΕΣ, ΑΫΠΝΙΑ, ΔΙΑΤΑΡΑΧΕΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ
²ÏÒÓÑÆÖ ÉÂÛÎ¾ÂÌÂÊÏÊÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÅÊ®ÔÆÒÉÖÂÏÓÆÍÏÁÎÑÏÃÍ½uÂÓÂÊÅÊαίτερα συνήθη στη σύγχρονη εποχή. Η φύση έχει προνοήσει και για αυτά!

üēėĕĂēăĊą 5KRGLROD

*XDUDQD
²Ï(VBSBOB (Paullinia cupana), με τις
χαρακτηριστικές συστάδες, με τα μικρά
κατακόκκινα φρούτα του είναι ένα από
τα πιο γνωστά «ενεργειακά» φυτά και
χρησιμοποιείται εδώ και αιώνες για την
ενίσχυση των επιπέδων της ενέργειας
και τη μείωση της σωματικής και πνευuÂÓÊÌ½ÖÌ¿ÕÒÉÖ²ÂÏÇ¼ÍÉÓÏØÂÏÅ¾ÅÏÎÓÂÊÒÓÉÎÌÂÇÆÜÎÉ ÓÉÎHVBSBOJOFÌÂÊ
άλλα δραστικά συστατικά που περιέχοÎÓÂÊÌØÑ¾ÕÖÒÓÂÇÑÏÁÓÂÓÏØ²Ï(VBSBOB
προσφέρει ενέργεια που διαρκεί, χωρίς να παρατηρούνται σκαμπανεβάσματα στα επίπεδά της όπως συμβαίνει με
άλλες πηγές καφεΐνης ή άλλες διεγερτικές ουσίες. Βοηθά ιδιαίτερα σε περιπτώσεις αδυναμίας, ατονίας ή κόπωσης
που οφείλονται στη ζέστη, κατά την οδήγηση, σε περιόδους εξετάσεων ή έντονου στρες ή ακόμα και κατά τη διάρκεια
έντονης πνευματικής ή σωματικής δραστηριότητας.

Συμβουλή: Προτείνουμε τη λήψη του το
πρωί ή μέχρι το μεσημέρι. Μπορεί να
χρησιμοποιηθεί και για την ενίσχυση των
επιπέδων της ενέργειας πριν από αθλητικές δραστηριότητες.
Τι πρέπει να προσέξουμε:²Ï(VBSBOB
δεν προτείνεται σε άτομα με υψηλή πίεση
και σε άτομα που πρέπει να αποφεύγουν
την καφεΐνη ή είναι ευαίσθητα σε αυτήν.
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¦×ÑØÒ½Ñ¾ÙÂ Rhodiola rosea), περισσόÓÆÑÏÈÎÕÒÓ½ÕÖ3IPEJPMB Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÃ¿τανο με προσαρμοσιογόνο δράση που
έχει την ικανότητα να βοηθάει τον οργανισμό να ανταπεξέλθει σε διάφορα είδη
στρες, όπως χημικό, βιολογικό ή σωμαÓÊÌ¿ ÁuÇÕÎÂuÆuÆÍ¼ÓÆÖ É3IPEJPMB
συμβάλλει στην αύξηση της πνευματικής και σωματικής απόδοσης, τη μείωση της κόπωσης λόγω αυξημένου άγχους, την οξυγόνωση του εγκεφάλου και
των μυών και την ενίσχυση των επιπέÅÕÎÓÉÖÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖ¤¾ÒÉÖ ÆÊÅÑ®ÔÆτικά στο νευρικό σύστημα αυξάνοντας
τη διάρκεια της αυτοσυγκέντρωσης και
βελτιώνοντας τη μνήμη, τη διάθεση, την
πνευματική ικανότητα και την απόδοÒÉÒÓÉÎÆÑÈÂÒ¾Â¦3IPEJPMBÔÆÕÑÆ¾ται ιδανική για άτομα που νιώθουν ατονία, έχουν μειωμένη απόδοση στην εργασία ή εμφανίζουν διάφορα συμπτώματα, όπως δυσκολία στον ύπνο, ευερεθιστικότητα ή κεφαλαλγίες, που προκύπτουν από έντονη φυσική ή πνευματική καταπόνηση.
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏ
ÆÌ×ÁÍÊÒuÂÑ¾ÙÂÖ3IPEJPMBÈÊÂÎÂÆËÂσφαλίσουμε σταθερή περιεκτικότητα και
αποτελεσματικότητα.
Τι πρέπει να προσέξουμε:¦3IPEJPMB
θεωρείται από τα πιο ασφαλή βότανα και
δεν υπάρχουν ιδιαίτερες αντενδείξεις.
Παρόλα αυτά, αν χρησιμοποιούνται φάρμακα που επιδρούν στο κεντρικό νευρικό σύστημα, προτείνεται να λαμβάνεται
η σύμφωνη γνώμη του γιατρού.
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øčĆċēčąĐĞùĊăĐĕĉĐćĎ
²Ï ÊÃÉÑÊÂÎ¿²Ù¾ÎÒÆÎÈÌ 4JCFSJBO(JOTFOH Eleutherococcus senticosus) είναι
ένα βότανο με προσαρμοσιογόνο δράση
το οποίο, σύμφωνα με μελέτες, προσφέρει ευεξία και βελτιώνει την ικανότητα του
οργανισμού να αντιμετωπίζει το στρες. Πιο
συγκεκριμένα, βοηθά το σώμα να μεταβολίσει τα βλαβερά λακτικά και πυρουβικά οξέα που απελευθερώνονται σε καταστάσεις στρες, ενώ ταυτόχρονα βοηθά
ÒÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖ²Ï ÊÃÉÑÊÂÎ¿
²Ù¾ÎÒÆÎÈÌÆ¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂ®ÓÏuÂuÆ®Èχος ή που εργάζονται σε περιβάλλον με
πυρετώδεις ρυθμούς καθώς μπορεί να
βοηθήσει στη βελτίωση της σωματικής
και πνευματικής απόδοσης, έχει διεγερτική δράση και βοηθά το σώμα να ανταπεξέλθει στις αυξημένες απαιτήσεις.

Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏ
ÆÌ×ÁÍÊÒuÂÑ¾ÙÂÖ ÊÃÉÑÊÂÎÏÁ²Ù¾ÎÒÆÎÈÌ
για να εξασφαλίσουμε σταθερή περιεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: ÆÆØÂ¾ÒÔÉτα άτομα μπορεί να προκαλέσει ταραχή
ή ταχυκαρδία. Να αποφεύγεται σε άτομα
uÆØ¼ÑÓÂÒÉ ØÎ½ÔÕÖÑÏÓÆ¾ÎÆÓÂÊÉÅÊÂÌÏ½ÓÉÖ×Ñ½ÒÉÖÓÏØÈÊÂÆÃÅÏu®ÅÆÖ
uÆÓ®Â¿Éu¼ÑÆÖ×Ñ½ÒÉÖ ÂÌÏÍÏØθείτε τις οδηγίες του εκάστοτε προϊόντος).

¤§¨°§¯¯§¢

éąďĉēčĀĐą
¦ÃÂÍÆÑÊ®ÎÂ Valeriana officinalis) θεωρείται ένα φυσικό ηρεμιστικό και υπνωτικό
που έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για την αντιμετώπιση της ευερεθιστικότηÓÂÖ ÓÉÖÎÆØÑÊÌ¿ÓÉÓÂÖ ÓÉÖÂÛÎ¾ÂÖÌÂÊÒÆÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖØÒÓÆÑ¾ÂÖ ÁuÇÕÎÂuÆuÆλέτες, άτομα που υπέφεραν από αϋπνίες και χρησιμοποίησαν βαλεριάνα είχαν γενικά ευκολότερη και πιο ήσυχη μετάβαση στον ύπνο από άτομα που
λάμβαναν τυπικά υπνωτικά ή κάποιο
®ÍÍÏÒÌÆÁÂÒuÂÓ¼ÓÏÊÏØÓÁÏØ¤¾σης, έχει αποδειχθεί ότι η βαλεριάνα βοηθά στη διατήρηση της ποιότητας και της διάρκειας του ύπνου, μειώνει το συχνό ξύπνημα, την ένταση
και την ανησυχία και σε αντίθεση με
μερικά φάρμακα, εξασφαλίζει έναν
υγιή ύπνο, χωρίς να υπάρχει αίσθηση κούρασης την επόμενη ημέρα.
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÑ¾ÙÂÖÃÂÍÆÑÊ®ÎÂÖ για να εξασφαλίσουμε σταθερή περιεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η βαλεριάνα είναι ένα ισχυρό βότανο και έχει θεραπευτική δράση. Δεν πρέπει να λαμβάνεται παράλληλα με ηρεμιστικά, υπνωτικά
ή άλλα φάρμακα που επηρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα χωρίς τη συμÃÏØÍ½ÈÊÂÓÑÏÁ¤¾ÒÉÖ ÆÎÅ¼×ÆÓÂÊÎÂuÆÊÐÒÆÊÓÉÎÆÈÑ½ÈÏÑÒÉ

éąďĕąĞęĒēĖĒ
²ÏÃÂÍÒÂu¿×ÏÑÓÏ Hypericum perforatum), γνωστό και ως βότανο του Αγίου Ιω®ÎÎÉ 4U+PIOT8PSU ½ØÆÑÊÌ¿Î ¼×ÆÊ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾ÂÑÂÅÏÒÊÂÌ®ÈÊÂÓÊÖÉÑÆμιστικές και αντικαταθλιπτικές του ιδιότητες. Η υπερισίνη, που περιέχεται στο βαλσαμόχορτο, έχει ηρεμιστικές και καÓÂÑÂÛÎÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ ÁuÇÕÎÂ
με μελέτες, το εκχύλισμα από βαλσαμόχορτο μπορεί να μετριάσει τα
συμπτώματα της κατάθλιψης, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα ορισμένων
νευροδιαβιβαστών, όπως της σεροτονίνης, της νορεπινεφρίνης και της
ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώσει συμπτώματα όπως η νευρικότητα.
Μπορεί να βοηθήσει και σε εποχιακές συναισθηματικές διαταραχές.
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÃÂÍÒÂu¿×ÏÑÓÏØ για να εξασφαλίσουμε σταθερή περιεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Τι πρέπει να προσέξουμε:²ÏÃÂÍÒÂu¿×ÏÑÓÏÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÂÎÓÊÌÂÓÂÔÍÊÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂ¤¾ÒÉÖ uÏÑÆ¾ÎÂÆÉÑÆ®ÒÆÊÓÉÎÂÏÓÆλεσματικότητα ορισμένων φαρμάκων, π.χ. να μειώσει τη δράση των αντισυλληÓÊÌÐÎÌÂÊÓÕÎÂÎÓÊÊÒÓÂuÊÎÊÌÐÎ ÆuÆÑÊÌ®®ÓÏuÂuÏÑÆ¾ÎÂÂÑÂÓÉÑÉÔÆ¾ÇÕÓÏÆØÂÊÒÔÉÒ¾Â¼ÆÊÓÂÂ¿Í½ÄÉÂÇÆÄ½uÂÓÏÖÂ¿ÓÂÇÁÍÍÂÓÏØ²ÏÓÉÓÊÌ¿¼ÍÂÊÏ
του βοτάνου έχει ερεθιστικές ιδιότητες.

ΕΙΔΙΚΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΓΥΝΑΙΚΑ
Η ζωή κάθε γυναίκας είναι μια πρόκληση καθώς από πολύ μικρή ηλικία και για όλη της τη ζωή καλείται
να αντιμετωπίσει διάφορες επώδυνες ή άβολες καταστάσεις, όπως την
εμμηνόρροια, την εμμηνόπαυση, διαταραχές στις ορμόνες κ.α. Ορισμένα
φυτά μπορούν να βοηθήσουν σημαντικά στη γυναικεία υγεία.

ñėćąēčĀ
¦ÍØÈÂÑÊ® Vitex agnus castus) είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για
την αντιμετώπιση των προεμμηνορροϊκών
και εμμηνορροϊκών συμπτωμάτων. Μελέτες έχουν δείξει ότι συμβάλλει
στη μείωση της ευαισθησίας, της διόγκωσης και του
πόνου στο στήθος και την
κοιλιά, των διαταραχών
στη διάθεση, της ευερεθιστότητας, της νευρικότητας, της ακμής και
άλλων συμπτωμάτων
που σχετίζονται με την εμμηνόρροια. Η λυγαριά συμβάλλει στη ρύθμιση των ορuÏÎÐÎÆÊÅÊÌ®ÌÂÓ®ÓÊÖÓÆÍÆØÓÂ¾ες ημέρες του κύκλου, εξομαλύνοντας τα
επίπεδα της προγεστερόνης και μειώνοντας
τα αυξημένα επίπεδα της προλακτίνης που
ευθύνονται για πολλά από τα συμπτώματα
ÓÏØÑÏÆuuÉÎÏÑÑÏÚÌÏÁÒØÎÅÑ¿uÏØ 1.4 
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌχύλισμα καρπών λυγαριάς για να εξασφαλίσουμε σταθερή περιεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η λυγαριά μπορεί να αλληλεπιδράσει με φαρμακευτική
ÂÈÕÈ½uÆÏÑu¿ÎÆÖ ÔÆÑÂÆ¾ÂÏÑuÏÎÊÌ½Ö
υποκατάστασης, δια στόματος χορηγούμενα
αντισυλληπτικά ή ορμόνες φύλου). Αν λαμβάνονται τέτοια φάρμακα, είναι απαραίτητη η σύμφωνη γνώμη του γιατρού που τα
¼×ÆÊ×ÏÑÉÈ½ÒÆÊ ®ÎÊÂuÏÑÆ¾ÎÂÆuÇÂÎÊστούν πονοκέφαλοι, αυξημένη ροή περιόδου ή αλλεργικές αντιδράσεις.
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óėęĖĒďĒğďĒėĈĒ
²ÏÎØ×ÓÏÍÏÁÍÏØÅÏ &WFOJOH1SJNSPTF Oenothera) έχει επίσης μελετηθεί για τη δράση του στη μείωση
των συμπτωμάτων του προεμμηÎÏÑÑÏÚÌÏÁÒØÎÅÑ¿uÏØ 1.4 ÌÂÊ
ιδιαίτερα το έλαιο από τους σπόÑÏØÖÌÂÊÓÂ®ÎÔÉÓÏØ²Ï¼ÍÂÊÏ
νυχτολούλουδου είναι πλούσιο
σε ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, όπως
ÓÏ(-" È®uuÂÍÊÎÏÍÆÎÊÌ¿ÏËÁ ²Ï
(-"uÆÓÂÓÑ¼ÆÓÂÊÒÓÏÒÐuÂÒÆ
ÑÏÒÓÂÈÍÂÎÅ¾ÎÉ¤ ÉÏÏ¾ÂuÏρεί να μειώσει τη δράση της προλακτίνης που είναι υπεύθυνη για
μερικά συμπτώματα του PMS. Μελέτες δείχνουν ότι το έλαιο νυχτολούλουδου συμβάλλει στη μείωση του πόνου και της ευαισθησίας στο στήθος, του κοιλιακού πόνου, της κατάθλιψης, της ευερεθιστικότητας και της κατακράτησης υγρών που σχετίζονται με το
1.4²ÂÕu¼ÈÂuÏÑÏÁÎÆ¾ÒÉÖ
να συμβάλλουν στη γενική υγεία
κατά την κλιμακτήριο, στην υγεία
του δέρματος και της καρδιάς και
στη μείωση του πόνου στο στήθος
στις γυναίκες που θηλάζουν.

Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊημένο εκχύλισμα νυχτολούλουδου για να εξασφαλίσουμε σταθερή περιεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η χρήση του νυχτολούλουδου θεωρείται γενικά ασφαλής αλλά πρέπει
να λαμβάνεται η σύμφωνη γνώμη του γιατρού πριν τη χρήση του
αν λαμβάνονται ισχυρά αντιπηκτικά φάρμακα.
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ðĞĎĎčĐĒùēčĘğďďč
²ÏÌ¿ÌÌÊÎÏÓÑÊÇÁÍÍÊ 3FE$MPWFS Trifolium pratense) χρησιμοποιείται από αρχαιοτάτων χρόνων για τις ευεργετικές του δράσεις σε
διαφόρους τομείς της υγείας. Ιδιαίτερο ενδιαφέρον παρουσιάζει
η δράση του κατά την εμμηνόπαυση, η οποία αποδίδεται στις πεÑÊÆ×¿uÆÎÆÖÒÆÂØÓ¿ÊÒÏÇÍÂÃ¿ÎÆÖ ÏØÆ¾ÎÂÊÇØÓÏÏÊÒÓÑÏÈ¿ÎÂ²Â
φυτοοιστρογόνα μιμούνται τη δράση των οιστρογόνων στο γυναικείο σώμα μέσω της πρόσδεσής τους σε υποδοχείς των οιστρογόνων. Με τον τρόπο αυτό, συμβάλλουν στη ρύθμιση των ορμονών και τη μείωση των συμπτωμάτων της εμμηνόπαυσης, όπως των εξάψεων, των εφιδρώσεων, της νευρικότηÓÂÖÌÂ©ÆÓÂÂÎ®ÍØÒÉÌÂÓ®ÓÉÎÏÏ¾ÂÆËÆÓ®ÒÓÉÌÂÎÓØ×ÂÊÏÏÊÉu¼ÎÆÖuÆÍ¼ÓÆÖ
ελέγχου κατέληξε στο συμπέρασμα ότι, τα συμπληρώματα με φυτοοιστρογόνα είναι ασφαλή και δεν υπήρχε στατιστικά σημαντική αύξηση στο ποσοστό κολπικής
αιμορραγίας, υπερπλασίας του ενδομητρίου, καρκίνου του ενδομητρίου και καρκίνου του στήθους στις γυναίκες που τα χρησιμοποίησαν.
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÂ¿ÓÂ®ÎÔÉÓÏØÌ¿ÌÌÊÎÏØÓÑÊφυλλιού που να αναφέρει την ποσότητα των ισοφλαβονών.
Τι πρέπει να προσέξουμε: Η χρήση του δεν προτείνεται σε γυναίκες που ακολουθούν θεραπεία ορμονικής υποκατάστασης ή παίρνουν ισχυρά αντιπηκτικά φάρuÂÌÂ ÆÌÓ¿ÖÂÎÂØÓ¿ÑÏÓÂÔÆ¾Â¿ÈÊÂÓÑ¿ ÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÊÖÊÒÏÇÍÂÃ¿ÎÆÖÂ¿
σόγια, οι ισοφλαβόνες από κόκκινο τριφύλλι μπορούν να ληφθούν από άτομα με
ÊÒÓÏÑÊÌ¿ÓÑÏÇÊÌÐÎÂÍÍÆÑÈÊÐÎ ÒÓÉÒ¿ÈÊÂ½ÂÍÍÏÁ ÌÂÔÐÖÓÏÌ¿ÌÌÊÎÏÓÑÊÇÁÍÍÊÅÆÎ
προκαλεί αλλεργίες.

&UDQEHUU\
²Ï$SBOCFSSZ ÌÑ®ÎuÆÑÊ Vaccinium macrocarpon)
είναι ένα φυτό που έχει συνδεθεί με την υγεία του
ουροποιητικού συστήματος και την προστασία από
ÏØÑÏÍÏÊuÐËÆÊÖ²ÂÇÑÏÁÓÂÓÏØÆ¾ÎÂÊÍÏÁÒÊÂÒÆ
προανθοκυανιδίνες, οι οποίες αποτρέπουν την προσκόλληση και τον πολλαπλασιασμό παθογόνων μικροοργανισμών στο ουροποιητικό, μειώνοντας έτσι
τον κίνδυνο ουρολοίμωξης. Μελέτες υποστηρίζουν
ότι οι προανθοκυανιδίνες μπορούν να δράσουν και
ενάντια στην E.coli, βακτήριο που ευθύνεται για το μεγαλύτερο ποσοστό των ουÑÏÍÏÊuÐËÆÕÎµÍÍÉuÆÍ¼ÓÉ¼ÅÆÊËÆ¿ÓÊÓÏ$SBOCFSSZÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÎÑÏÒÌ¿ÍÍÉÒÉ
της E.coli και στα επιθηλιακά κύτταρα του κόλπου. Φαίνεται λοιπόν ότι μπορεί να
μειώσει και τον κίνδυνο κολπικών λοιμώξεων, ο οποίος μάλιστα είναι αυξημένος
στις γυναίκες που υποφέρουν από επανεμφανιζόμενες ουρολοιμώξεις. Η αποτεÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ$SBOCFSSZ¼×ÆÊÂÏÅÆÊ×ÔÆ¾Ó¿ÒÏÒÆÎÆÂÑ¼ÖÈØÎÂ¾ÌÆÖ ¿ÒÏÌÂÊÒÆ
γυναίκες μεγάλης ηλικίας, με ή χωρίς ιστορικό ουρολοιμώξεων.
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÌÂÑÐÎ$SBOCFSSZ ÍÏÁÒÊÏÒÆ
προανθοκυανιδίνες.
Τι πρέπει να προσέξουμε:²Ï$SBOCFSSZÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÆÕÖØÏÌÂτάστατο της αντιβίωσης. Μπορεί να λαμβάνεται παράλληλα με αυτή και σύμφωνα με
τις οδηγίες του γιατρού, ενώ προτείνεται να χρησιμοποιείται και αφού ολοκληρωθεί η λήψη της αντιβίωσης προκειμένου να αποφευχθεί η υποτροπή της λοίμωξης.
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ΕΙΔΙΚΑ ΓΙΑ ΤΟΝ ΑΝΔΡΑ
Οι άνδρες συχνά αναζητούν τρόπους για να ενισχύσουν τη λίμπιντο και τη σεξουαλική τους υγεία ή να διατηρήσουν την υγεία του προστάτη τους.

0DFD
²Ï.BDB Lepidium meyenii) έχει χρησιμοποιηθεί παραδοσιακά για τη βελτίωση της ανδρικής σεξουαλικής
υγείας και λειτουργίας, την αύξηση της αντοχής και
την καταπολέμηση της κόπωσης, δράση για την οποία
ÂÎÂÇ¼ÑÆÓÂÊÒØ×Î®ÌÂÊÕÖdÆÑÏØÃÊÂÎ¿ÓÙ¾ÎÒÆÎÈÌj³ÈÊείς άνδρες που δοκίμασαν το Maca ανέφεραν βελτίωση στη λίμπιντο και σε μελέτη παρατηρήθηκε βελτίωση στον αριθμό και την κινητικότητα των σπερματοζωαρίων. Η δράση του Maca
πιθανώς εξηγείται από την υψηλή περιεκτικότητά του σε αμινοξέα και άλλα θρεπτικά
συστατικά. Η ρίζα του περιέχει αργινίνη, ιστιδίνη, φαινυλαλανίνη και τυροσίνη. Η αργινίνη έχει αποδειχθεί κλινικά ότι συμβάλλει στην ανδρική γονιμότητα, καθώς αυξάÎÆÊÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÌÂÊÓÉÎÌÊÎÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÕÎÒÆÑuÂÓÏÙÕÂÑ¾ÕÎ¤¾ÒÉÖ ÃÏÉÔ®ÒÓÉÎ
ÂÑÂÈÕÈ½ÓÏØÎÊÓÑÊÌÏÁÏËÆÊÅ¾ÏØÌÂÊ¼×ÆÊÂÈÈÆÊÏÅÊÂÒÓÂÍÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ ÊÅÊ¿ÓÉÓÂÏØ¼×ÆÊ
και η ιστιδίνη), με αποτέλεσμα να αυξάνεται η ροή του αίματος προς τα γεννητικά όργανα και να βελτιώνεται η σεξουαλική λειτουργία. Η ρίζα του Maca περιέχει επίσης
ØÅÂÓ®ÎÔÑÂÌÆÖ ÇØÓÊÌ¼Ö¾ÎÆÖ ÃÊÓÂu¾ÎÆÖ # # £ $ÌÂÊ¤ u¼ÓÂÍÍÂ ÂÒÃ¼ÒÓÊÏ ÊÐδιο, κάλιο, σίδηρο, μαγνήσιο, ψευδάργυρο κ.α.), αλκαλοειδή, ταννίνες, στερόλες κ.α.
Συμβουλή: Αξίζει να αναφέρεται ότι το Maca, πέρα από τη δράση του στη λίμπιντο και
το ανδρικό αναπαραγωγικό, είναι ένα πολυθρεπτικό φυτό που τονώνει τον οργανισμό.
Τι πρέπει να προσέξουμε:²Ï.BDBÆÑÊ¼×ÆÊÊÐÅÊÏÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÂÏÇÆÁÈÆÓÂÊÉØ¼ÑÃÂÒÉÓÉÖÅ¿ÒÉÖÓÏØ ÆÊÅÊÌ®ÒÆ®ÓÏuÂuÆÑÏÃÍ½uÂÓÂÔØÑÆÏÆÊÅÏÁÖ¤¾ÒÉÖ Ñ¼ÆÊÎÂ
ζητείται η σύμφωνη γνώμη του γιατρού πριν χρησιμοποιηθεί σε άτομα με υπέρταση
uÏÑÆ¾ÎÂuÆÊÐÒÆÊÓÉÅÑ®ÒÉÓÕÎÂÎÓÊØÆÑÓÂÒÊÌÐÎÇÂÑu®ÌÕÎ 

6DZ3DOPHWWR
²Ï4BX1BMNFUUP(Serenoa serrulata) είναι ένα βότανο που χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την υγεία του προστάτη. Μελέτες δείχνουν ότι το εκχύλισμα από τους καρπούς του μπορεί να καταστείÍÆÊÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿ÓÉÖÅÊØÅÑÏÓÆÒÓÏÒÓÆÑ¿ÎÉÖ %)5 ÉÏÏ¾ÂÆ¾ÎÂÊ
παράγωγο της τεστοστερόνης που όταν συσσωρεύεται στο ανδρικό
σώμα προκαλεί καλοήθη υπερπλασία στον προστάτη. ΚαταστέλÍÏÎÓÂÖÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿ÓÉÖ%)5 ÓÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÓÏØ4BX1BMNFUUP
συμβάλλει στη διατήρηση του προστάτη σε φυσιολογικό μέγεθος
ÌÂÊÒÓÉÎÌÂÍ½ÓÏØÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÊÂÓÏ4BX1BMNFUUP¼×ÆÊÆ¾ÒÉÖ
αποδειχθεί ότι μπορεί να μετριάσει συμπτώματα όπως η συχνοÏØÑ¾Â ÉÅØÒÌÏÍ¾ÂÌÂÊÏ¿ÎÏÖÒÓÉÎÏÁÑÉÒÉ¤¾ÒÉÖ Í¿ÈÕÓÉÖÅÊÏØÑÉÓÊÌ½ÖÓÏØÅÑ®ÒÉÖuÏÑÆ¾ÎÂuÆÊÐÒÆÊÓÉÎÌÂÓÂÌÑ®ÓÉÒÉØÈÑÐÎ ØÎ½ÔÕÖ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊuÆÆÃÅÏu®ÅÆÖ×Ñ½ÒÉÖÈÊÂÎÂÆuÇÂÎÊÒÓÏÁÎÓÂÑÐÓÂÒÉu®ÅÊÂÃÆÍÓ¾ÕÒÉÖ
Συμβουλή: ¤ÊÍ¼ÈÏØuÆÓØÏÏÊÉu¼ÎÏÆÌ×ÁÍÊÒuÂÌÂÑÐÎ4BX1BMNFUUPÈÊÂÎÂÆËÂσφαλίσουμε σταθερή περιεκτικότητα και αποτελεσματικότητα.
Τι πρέπει να προσέξουμε: ²Ï4BX1BMNFUUPÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÂÑ®Íληλα με φάρμακα για την υπερπλασία του προστάτη ή διουρητικά χωρίς τη συμβουλή γιατρού.
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ΠΡΟΣΟΧΗ: Τα παραπάνω φυτά, παρά
τα πολλαπλά οφέλη που έχουν στην
υγεία, μπορεί να μην ενδείκνυνται σε
ορισμένες περιπτώσεις, ειδικά όσα
θεωρούνται βότανα και έχουν “θεραπευτική” δράση (όπως η βαλεριάνα, το
βαλσαμόχορτο και το Saw Palmetto).
Για το λόγο αυτό, όσοι βρίσκονται υπό
φαρμακευτική αγωγή ή αντιμετωπίζουν προβλήματα υγείας προτείνεται
να συμβουλεύονται το γιατρό τους πριν
τη χρήση τους. Επίσης, τα παραπάνω
δεν προτείνονται σε εγκύους, γυναίκες που θηλάζουν ή παιδιά, λόγω έλλειψης μελετών σε αυτές τις ομάδες
του πληθυσμού.

òċĐđĉęĐĀĖĉĞĖč¡
ĕĖċĘğĕċėĀēęĒėĐ
ĒďďĀąĎĞąĘėĖĀĒė
ąđăĊĉčĐąćĐěēăĕĒėĉ
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2006 Dec;119(12):1005-12, Pharmacol Biochem Behav 1982;17:65-71, Psychopharmacology 1985;87:406-409, J Psychiatr Res
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Sep;30 Suppl 2:102-7, Pharmacopsychiatry 1998 Jun;31 Suppl 1:16-21, Arzneimittelforschung 1984;34(8):918-20, Minerva
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Pharm. 2009 May;32(5):186-91, Phytomedicine. 2003 May;10(4):348-57, J Reprod Med.
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2002 Dec;34(6):367-72, J Steroid Biochem.
1984;20:521-523,, J Steroid Biochem
1984;20:515-519, Curr Ther Res 1994; 55:
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ĈčąęĉăēčĕċĉďąĖĠĐ
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ĊĘĆĄĖčČėĊĕĊĔĎėġĖĊĎĕ
ĖėēđāĈďē
ėēĘęĆĔĆďĊĄēĘ
¡ďĆĎġĕđĆėĎĕĚĊĎĔĎĖėēĠĊ
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ĈčąęĉăēčĕċĉďąĖĠĐ
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°ÑÊÒu¼ÎÆÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÆÖ½ÏÍÁ
ÆØÂ¾ÒÔÉÓÆÖÒÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÏØÖ
ÓÏÎ ®ÈÌÏ ÓÏØ ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ¼×ÏØuÆ ÒØ×Î®
ÆÍ®ÓÆÖÏØ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊuÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉ 
ÈÊÂÓ¾ ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎ ÑÏÃÍ½uÂÓÂ ¿ÕÖ  É
ØÏÈÏÎÊu¿ÓÉÓÂ  É ÇÑÏÎÓ¾ÅÂ ÓÉÖ ÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÖ
ÆÑÊÏ×½Ö ÉÒÓØÓÊÌ½ÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÏÔ®ÎÂÓÏÖÑÏÒÇÊÍÐÎÂÓ¿uÕÎ ÏÌÂÑÌ¾ÎÏÖ ÏÊ
×Ñ¿ÎÊÆÖÂÔ½ÒÆÊÖ ÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÏØÆ¾ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÏ
ÎÂÓÊÖÆÌÇÑ®ÒÏØÎuÆ®ÎÆÒÉ
²¼ÍÏÖ Ø®Ñ×ÏØÎÌÂÊÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÆÍÂÓÐÎÏØ
×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊuÊÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉ¿ÕÖÈÊÂ
ÂÑ®ÅÆÊÈuÂÆ¾ÎÂÊÏÊÓÏËÊÌÏuÂÎÆ¾Ö ÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÆ
"M[IFJNFSÌÂ
Æ¿ÍÆÖÂØÓ¼ÖÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏÅÊ®ÍÏÈÏÖuÆÓÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊuÆÆuÊÒÓÆØÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊ
uÆ¼ÎÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÓÂÌÓ
ÓÏÂÑÂÌ®ÓÕ®ÑÔÑÏÔÂÂÎÂÇÆÑÔÏÁuÆËÆ×ÕÑÊÒÓ®
ÒÓÉÎÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉÌÂÊÔÂÅÐÒÏØuÆÈÆÎÊÌ¼Ö
ÏÅÉÈ¾ÆÖÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÖÌÂÊÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ

Υπογονιμότητα
Γιατί είναι μια ευαίσθητη κατάσταση;
ÊÂÓ¾¼ÎÂÙÆØÈ®ÑÊÏØÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂÂÏ
ÌÓ½ÒÆÊÂÊÅ¾ØÏÇ¼ÑÆÊ
Γιατί είναι προτιμότερο να οδηγήσουμε τον πελάτη σε ένα μέρος ήσυχο που
εξασφαλίζει την εμπιστευτικότητα;
ÊÂÓ¾Æ¾ÎÂÊuÊÂÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÌÂÊ
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÊÂÒÇÂÍ¾ÒÏØuÆ¿ÓÊÏÆ
Í®ÓÉÖÌÂÓÂÎÏÆ¾¿ÍÆÖÓÊÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖÓÉÖ
ÈÏÎÊuÏÏ¾ÉÒÉÖÇØÒÊÌ½Ö½ÓÆ×ÎÉÓ½ÖÌÂÊ
ÓÉÖ×Ñ½ÒÉÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÏØÂÂÊ

ÓÏÁÎÓÂÊ²ÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÂØÓ½ÉÅÊÂÅÊÌÂ
Ò¾ÂÌÂÊÉÔÆÑÂÆ¾ÂuÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊuÂ
ÌÑ®ÖÅÊ®ÑÌÆÊÂÖÌÂÊÆÂÎÂÍÂuÃÂÎ¿uÆÎÉ 
ÂÂÊÓÆ¾ÓÏÅÊ®ÍÏÈÏuÆÓÂËÁÓÉÖÆÍ®ÓÊÒ
ÒÂÖÌÂÊÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ¨®ÔÆu½ÎÂ
uÆÓ®Â¿ÓÏÓÆÒÓÆÈÌØuÏÒÁÎÉÖÉÈØÎÂ¾
ÌÂÈ¾ÎÆÓÂÊ¿ÍÏÌÂÊÊÏÂÎ½ÒØ×É
¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆÎÂ
ÂÌÏÁuÆÌÂÊÎÂuÊÍ®uÆÒÆÂØÓ®ÓÂÙÆØ
È®ÑÊÂ
ÂÑ¼ÆÊÎÂÌÂÔÉÒØ×®ÒÏØuÆÂØÓ®ÓÂ
ÂÎ½ÒØ×ÂÙÆØÈ®ÑÊÂÍ¼ÈÏÎÓÂÖ¿ÓÊÒÆuÊÂ
ÈØÎÂ¾ÌÂÆÓÐÎÉÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÎÂÒØÍ
Í®ÃÆÊÖÆ¾ÎÂÊu¿ÎÏÂÎ®ÌÁÌÍÏ¤¾
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ÒÉÖ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØÎ¿ÓÊ×ÕÑ¾Ö
ÂÎÓÊÒÁÍÍÉÄÉÌÂÊuÆÓÂÌÓÊÌ¼ÖÒÆËÏØÂÍÊ
Ì¼ÖÆÂÇ¼Ö ÓÏu¼ÒÏÅÊ®ÒÓÉuÂÈÊÂÎÂÈ¾
ÎÆÊÒÁÍÍÉÄÉÆ¾ÎÂÊu½ÎÆÖÌÂÊuÏÑÆ¾
ÎÂÇÓ®ÒÆÊu¼×ÑÊÌÂÊ¼ÎÂÎ×Ñ¿ÎÏ×ÕÑ¾Ö
ÎÂØ®Ñ×ÆÊÌ®ÏÊÏÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÑ¿ÃÍÉuÂ
¦ØÏÈÏÎÊu¿ÓÉÓÂÏÑ¾ÙÆÓÂÊÕÖÉÂÏØ
Ò¾ÂÓÉÖÒÁÍÍÉÄÉÖuÆÓ®ÓÏÎ¼ÎÂÎ×Ñ¿
ÎÏÓÂÌÓÊÌÐÎÒÆËÏØÂÍÊÌÐÎÆÂÇÐÎ×Õ
Ñ¾ÖÑÏÒÓÂÒ¾Â
±ÕÓÐÎÓÂÖÓÏÙÆØÈ®ÑÊÂ¿¿ÓÆÑÏÒÂ
ÔÆ¾ÎÂÂÏÌÓ½ÒÆÊÂÊÅ¾ÌÂÊÆÎÉuÆÑÐÎÏ
ÎÓ®ÖÓÏÈÊÂÂØÓÏÁÖÓÏØÖÂÑÊÔuÏÁÖ Æ¾ÎÂÊ
¼ÎÂÖÓÑ¿ÏÖÎÂÓÏØÖÌÂÔÉÒØ×®ÒÏØuÆ
Ποια είναι η διαδικασία της ιατρικής
βοήθειας σε αυτές τις περιπτώσεις;
¢Ñ×ÊÌ®Ñ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÏØÎÏÑÊÒu¼ÎÆÖÏÑ
uÏÎÊÌ¼ÖÆËÆÓ®ÒÆÊÖÈÊÂÎÂÊÒÓÏÏÊÉÔÆ¾É
Ø®Ñ×ÏØÒÂÕÏÑÑÉË¾ÂÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂ
ØÒÓÆÑÏÒÂÍÊÈÈÏÈÑÂÇ¾Â ÆÎÐÏ®ÎÅÑÂÖ
ÔÂÌ®ÎÆÊÒÆÑuÂÓÏÅÊ®ÈÑÂuuÂ ÓÉÒØ
Î¼×ÆÊÂ ÉÈØÎÂ¾ÌÂÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊÓÏÎÊÂÓÑ¿
ÈÊÂÒÆÑuÂÓÆÈ×ÁÒÆÊÖ Ø¼ÑÉ×ÏØÖ½ØÏ
Ã®ÍÍÆÓÂÊÒÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÓÆ×ÎÉÓ½ÖÈÏÎÊ
uÏÏ¾ÉÒÉÖÌÂÊÂØÓ¿uÏÑÆ¾ÎÂÅÊÂÑÌ¼
ÒÆÊÂÑÌÆÓ¿ÌÂÊÑ¿©®ÍÊÒÓÂ ÏÑÊÒu¼ÎÆÖ
ÈØÎÂ¾ÌÆÖÍ¼ÎÆ¿ÓÊÓÆÍÊÌ®ÅÆÎÂ¼ÌÓÉÒÂÎ
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ÂÊÅ¾ÒÂÎÙÆØÈ®ÑÊ ÂÍÍ®uÂÙ¾uÆÓÉÎÊÂ
ÓÑÊÌ½ÓÏØÖÏu®ÅÂ
¢ØÓ¼ÖÏÊÈØÎÂ¾ÌÆÖÒØ×Î®uÂÖÆÌÇÑ®ÙÏØÎ
¼ÎÂÂ¾ÒÔÉuÂÂÅÊÌ¾ÂÖ¿ÓÊØ®Ñ×ÏØÎÏÍ
Í¼Ö®ÍÍÆÖÏØÌ®ÎÏØÎÂÊÅÊ®ÏØÅÆÎ
Ô¼ÍÏØÎ ÆÎÐÆÌÆ¾ÎÆÖÓÂÔ¼ÍÏØÎ¤¾ÒÉÖ 
ÂÊÒÔ®ÎÏÎÓÂÊ®ÃÏÍÂ¿ÓÂÎÃÍ¼ÏØÎÂÊ
ÅÊ®½ÆÈÌØuÏÎÏÁÒÆÖ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØÓÏØÖ
ÂÈ×ÐÎÆÊÒÓÉÒÌ¼ÄÉÊÔÂÎ½ÖÂÏÓØ×¾ÂÖ
ÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÓÏØÖ
°Ê®ÎÓÑÆÖ®ÍÊÆÌÇÑ®ÙÏØÎÒØ×Î®ÆÎÏ×¼Ö 
¼×ÏÎÓÂÖuÊÂÒÓÁÒÉÌÂÊuÊÂÆÌÒÆÑu®ÓÕ
ÒÉÒÓÂÍÂ¾ÒÊÂÓÏØÇØÒÊÏÍÏÈÊÌÏÁÌÂÊÅÆÎ
uÏÑÏÁÎÎÂÅÊÂÎÏÉÔÏÁÎ¿ÓÊuÏÑÆ¾ÎÂ
¼×ÏØÎuÉÊÌÂÎÏÏÊÉÓÊÌ®ÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ
uÆÓÏÒ¼ÑuÂÓÏØÖ¶ÓÒÊ ÒØ×Î®ÂØÓ¿ÓÏ
ÆÌÍÂuÃ®ÎÏØÎÒÂÎuÊÂÑÏÒÃÏÍ½ÓÏØÂÎ
ÅÑÊÒuÏÁÓÏØÖ°®ÎÓÑÂÖÂÊÒÔ®ÎÆÓÂÊÒØ
×Î®ÏÍÁÊÏ¼ÎÏ×ÏÖÂ¿¿ÓÊÉÈØÎÂ¾ÌÂ 
ÉÏÏ¾ÂÓÆÍÊÌ®Æ¾ÎÂÊÂØÓ½ÏØÔÂØÏ
uÆ¾ÎÆÊÂu¼ÓÑÉÓÆÖÆËÆÓ®ÒÆÊÖÌÂÊÊÂÓÑÊÌ½
ÃÏ½ÔÆÊÂu¼×ÑÊÓÉÈÏÎÊuÏÏ¾ÉÒÉ
Ø×Î®ÉÊÒÏÑÑÏ¾ÂuÆÓÂËÁÓÏØÙÆØÈÂÑÊÏÁ
ÅÊÂÓÂÑ®ÒÒÆÓÂÊÌÂÊ¼ÓÒÊÅÆÎ¼×ÏØuÆÎÂ
ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÏØuÆu¿ÎÏÓÉÈØÎÂ¾ÌÂÂÍÍ®
ÓÏÙÆØÈ®ÑÊ¤Ë®ÍÍÏØ ¼ÎÂuÕÑ¿ÅÆÎÈ¾
ÎÆÓÂÊu¿ÎÏÓÏØ¦ÂÎÓ¾ÍÉÄÉ¿ÓÊeθα κάνω
ένα παιδί εάν θέλω και όποτε το θέλω»
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i ¤¾ÎÂÊ ®ÎÓÂ ×Ñ½ÒÊtÏ ÎÂ
ØÆÎÔØt¾ÙÏØtÆÓÏØÖÂÍÏÁÖ
ÌÂÎ¿ÎÆÖØÈÊÆÊÎ½ÖÙÕ½Ö ¿ÕÖ
ÉÅÊÂÌÏ½ÓÏØÌÂÎ¾ÒtÂÓÏÖ
ÌÂÊÓÏØÂÍÌÏ¿Í ÉtÆ¾ÕÒÉ½
ÉÑ¿ÒÍÉÄÉÃ®ÑÏØÖ ÐÒÓÆ
ÎÂØ®Ñ×ÆÊtÊÂÌÂÍ½ÊÒÏÑÑÏ¾ÂÒÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒt¿§ÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÏÌ®ÎÊÒtÂ¼×ÆÊ
ÂÏÅÆÊ×ÓÆ¾¿ÓÊÅÑÂÂÑÎÉÓÊÌ®
ÒÓÉÎÌÊÎÉÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØÒ¼ÑtÂÓÏÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÒÓÉÎÆtÇÁÓÆØÒÉ
ÓÏØÆtÃÑÁÏØÒÓÉt½ÓÑÂ¦ÂÐÍÆÊÂÃ®ÑÏØÖÒÆtÊÂÂ×ÁÒÂÑÌÉ
ÈØÎÂ¾ÌÂÃÆÍÓÊÐÎÆÊÓÉÎÕÏÑÑÉË¾Â
ÌÂÊÑÏÌÂÍÆ¾ÍÊÈ¿ÓÆÑÆÖÆÊÍÏÌ¼ÖÌÂÓ®ÓÉÎÆÈÌØtÏÒÁÎÉ¢ÎÓ¾ÔÆÓÂ tÊÂÂÎÆ®ÑÌÆÊÂÇØÒÊÏÍÏÈÊÌÏÁÃ®ÑÏØÖÅÆÎÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂ
È¾ÎÆÊÒÕÒÓ½ÕÏÑÑÉË¾Â
i ºÒÏÈÊÂÓÉÒÆËÏØÂÍÊÌ¿ÓÉÓÂ ÒØÎÊÒÓÏÁtÆÎÂØ®Ñ×ÏØÎÓÂÌÓÊÌ¼Ö
ÆÂÇ¼ÖÌÂÔ¿ÍÉÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÏØ
ÌÁÌÍÏØ ÂÍÍ®ÌØÑ¾ÕÖÒÓÉÎÆÑ¾ÏÅÏÓÉÖÕÏÑÑÉË¾ÂÖ¶ÎÂÓÆÒÓ
ÕÏÑÑÉË¾ÂÖÔÂÅÆ¾ËÆÊÓÊÖÈ¿ÎÊtÆÖ
t¼ÑÆÖ
¦ÔÍ¾ÄÉÂØÓÐÎÓÕÎÙÆØÈÂÑÊÐÎÆ¾ÎÂÊ¼ÎÓÏÎÉÌÂÊÒÉtÂÎÓÊÌ½ºÓÂÎÓÏØÖ
tÊÍ®tÆ ÂÎÓÊÍÂtÃÂÎ¿tÂÒÓÆ¿ÓÊÓÂ
ÙÆØÈ®ÑÊÂÂØÓ®ÅÆÎÂÎÂÙÉÓÏÁÎÍÁÒÆÊÖ ÏÁÓÆÒØtÃÏØÍ¼Ö ÈÊÂÓ¾ÏÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÆ¾ÎÂÊÌÂÍ®ÆÎÉtÆÑÕt¼ÎÏÊ¤ÌÆ¾ÎÏÏØÆ¾ÎÂÊÊÏÒÉtÂÎÓÊÌ¿ÈÊÂÂØÓÏÁÖÆ¾ÎÂÊÎÂÓÏØÖÂÌÏÁÒÏØtÆ ÎÂÓÏØÖÂÇ½ÒÏØtÆÎÂtÂÖ
ÏØÎÓÊÖÂÎÉÒØ×¾ÆÖÓÏØÖÌÂÊÎÂÓÏØÖ
ÌÂÔÉÒØ×®ÒÏØtÆ¿ÓÊØ®Ñ×ÏØÎÍÁÒÆÊÖÌÂÊ¿ÍÂÔÂ®ÎÆÌÂÍ®¤ÅÐÉ
ÂÎÔÑÐÊÎÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÌÂÊÉÆÎÒØÎÂ¾ÒÔÉÒÉÆ¾ÎÂÊÏÊÍ¼ÏÎÒÉtÂÎÓÊÌ¼Ö

ÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÅÆÎÆØÒÓÂÔÆ¾¢Ì¿uÉÌÂÊ
ÉÊÂÓÑÊÌ½ ÂÑ¿ÍÉÓÉÎÑ¿ÏÅ¿ÓÉÖ¼×ÆÊ
ÓÂ¿ÑÊ®ÓÉÖÌÂÊÉØÏÈÏÎÊu¿ÓÉÓÂÏÍÍ¼Ö
ÇÏÑ¼ÖÅÆÎÆËÉÈÆ¾ÓÂÊÌÂÊÇØÒÊÌ®ÅÆÎÂÎÓÊ
uÆÓÕ¾ÙÆÓÂÊ§ÅÊÂ¾ÓÆÑÂÏÊÄØ×ÏÍÏÈÊÌÏ¾Â
Ñ®ÈÏÎÓÆÖÂ¾ÙÏØÎÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏ
¤¾ÒÉÖÒØuÃÂ¾ÎÆÊuÆÓ®Â¿ÂÏÓØ×¾ÂÓÉÖ
ÓÆ×ÎÉÓ½ÖÈÏÎÊuÏÏ¾ÉÒÉÖuÊÂÈØÎÂ¾ÌÂÎÂ
uÆ¾ÎÆÊ¼ÈÌØÏÖÓÆÍÆ¾ÕÖÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®
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Φροντίδα της
ευαίσθητης περιοχής
Γιατί είναι μια ευαίσθητη περίπτωση;
ÊÂÓ¾ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÑ¼ÆÊ
ÌÂÓ®ÓÉÎÑÏÒ¼ÈÈÊÒ½ÓÏØuÆÓÏÎ
ÆÍ®ÓÉÎÂÂÎÂÙÉÓ½ÒÆÊÍÉÑÏÇÏ
Ñ¾ÆÖÈÊÂÒØuÓÐuÂÓÂÏØÒØÎ½
ÔÕÖÆ¾ÎÂÊÆÎÏ×ÍÉÓÊÌ®ÌÂÊÂÇÏ
ÑÏÁÎÓÉÎÆÑÊÏ×½ÓÕÎÈÆÎÎÉ
ÓÊÌÐÎÏÑÈ®ÎÕÎ ÈÆÈÏÎ¿ÖÏØ
ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂuÏÁÈÊÂÓÂÆÑÊÒ
Ò¿ÓÆÑÂ®ÓÏuÂÏÍÍ¼ÖÈØÎÂÊÌÏ
ÍÏÈÊÌ¼ÖÆÎÏ×Í½ÒÆÊÖ ¿ÕÖÏÊuØ
ÌÉÓÊ®ÒÆÊÖ ÏÊÍÏÊuÐËÆÊÖÓÏØÏØ
ÑÏÏÊÉÓÊÌÏÁ ÉÂÌÑ®ÓÆÊÂÏÁÑÕÎ 
ÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÏÑuÏÎÊÌ¼ÖÏØÒØÎ
Å¼ÏÎÓÂÊuÆÓÉÎÆÈÌØuÏÒÁÎÉ ÓÉÎ
ÆuuÉÎ¿ÂØÒÉ ½ÓÏÎÆuuÉÎÏÑ
ÑÏÚÌ¿ÌÁÌÍÏ ÒØ×Î®ÂÂÊÓÏÁÎÓÉ
ÒØuÃÏØÍ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
ÈÊÂÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÌÂÊØÈÊÆÊÎ½ÓÉÖ
ÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÖÆÑÊÏ×½ÖÂÑ®ÍÍÉ
ÍÂÆ¾ÎÂÊÑÏÓÊu¿ÓÆÑÏÒÆÂØÓ¼ÖÓÊÖ
ÆÑÊÓÐÒÆÊÖÎÂÏÅÉÈ½ÒÏØuÆÓÏÎ
ÆÍ®ÓÉÒÆ¼ÎÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÌÂÊ½ÒØ
×Ïu¼ÑÏÖu¼ÒÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï 
ÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÆuÊÒÓÆØÓÊ
Ì¿ÓÉÓÂ°ÊÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÑ¼ÆÊÎÂ
ÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÂÍ® ÌÂÊÏÊÒØu
ÃÏØÍ¼ÖuÂÖÈÊÂÓÉÎÆÆË½ÈÉÒÉ
ÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ½®ÍÍÕÎÑÏÚ
¿ÎÓÕÎÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊ×ÑÉ
ÒÊuÏÏÊÐÎÓÂÖÓÊÖÒÕÒÓ¼ÖÍ¼ËÆÊÖ
ÌÂÊÆÌÇÑ®ÒÆÊÖÏØÅÆÎÔ¾ÈÏØÎ
ÓÏÎÆÍ®ÓÉ
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iº×ÊÂÎÓÊÒÉÓÊÌ®ÌÏÍÊÌ®
ÎÓÏØÖ ÅÊ¿ÓÊÏÌ¾ÎÅØÎÏÖt¾ÂÖ
ÌÏÍ¾ÓÊÅÂÖÂØË®ÎÆÓÂÊÌÂÓ®
 ÆÌÓ¿ÖÂÎÓÏÒØÎÊÒÓ®Ï
ÈÊÂÓÑ¿ÖÈÊÂtÊÂÆÑÊÏÑÊ
Òt¼ÎÉ×ÑÏÎÊÌ½ÅÊ®ÑÌÆÊÂ 
iº×ÊÑÏÚ¿ÎÓÂÆÑÆÔÊÒÓÊ
Ì®¿ÕÖÌÍÂÒÊÌ®ÂÍÌÂ
ÍÊÌ®ÒÂÏÁÎÊÂ ÏÁÓÆÂÇÑ¿
ÍÏØÓÑÂtÆ¼ÎÓÏÎÂÂÑÐtÂÓÂÏØ
ÒØ×Î®ÑÏÌÂÍÏÁÎÂÍÍÆÑÈ¾ÆÖ
³®Ñ×ÏØÎÆÊÅÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂ
ÔÂÑÊÒtÏÁÈÊÂÓÉÎÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆ
ÑÊÏ×½ ØÏÂÍÍÆÑÈÊÌ®tÆQI

iÑÏÓÆ¾ÎÏØtÆÑÏÚ¿ÎÓÂÆÎØÅÂÓÊÌ®
ÌÂÊÍÊÂÎÓÊÌ®ÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉËÉ
Ñ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÌ¿ÍÏØ ÌÂÔÐÖÌÂÊ
tÊÂÌÑ¼tÂÆÎØÅÂÓÊÌ½ ÌÂÓ®ÍÍÉ
ÍÉÈÊÂÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÂØÓ½
i ²¼ÍÏÖ ÆÊÒÉtÂ¾ÎÏØtÆÏÑÊÒt¼
ÎÏØÖÌÂÎ¿ÎÆÖØÈÊÆÊÎ½Ö¿ÕÖ
ÎÂ ×ÑÉÒÊtÏÏÊÏÁÎ ÓÂ ×¼ÑÊÂ
t¿ÎÏÈÊÂÓÏÍÁÒÊtÏÓÉÖÆØÂ¾
ÒÔÉÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö ÎÂÒÌÏØ¾
ÙÏØÎtÆÂÂÍ¼ÖÌÊÎ½ÒÆÊÖtÆtÊÂ
ÌÂÔÂÑ½ÆÓÒ¼ÓÂ×ÕÑ¾ÖÎÂÓÑ¾
ÃÏØÎ ÎÂÂÍÍ®ÙÏØÎÓÏÆÒÐÑÏØ
×ÏÌÂÔÉtÆÑÊÎ® ÓÏÏÏ¾ÏÌÂÓ®
ÑÏÓ¾tÉÒÉÎÂÆ¾ÎÂÊÃÂtÃÂÌÆÑ¿ 
ÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÆÑÊ¿ÅÏØ
ÎÂÂÎÓÊÌÂÔÊÒÓÏÁÎÓÊÖÒÆÑÃÊ¼ÓÆÖ
½ÓÂÓÂt¿ÎÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÇÏ
Ñ¼ÖÓÉt¼ÑÂÌÂÊÎÂÂÏÇÆÁÈÏØÎ
ÓÂÒÓÑ¾ÎÌÈÖÌÂÊÓÂÏÍÁÒÓÆÎ®
ÂÎÓÆÍ¿ÎÊÂÏØÍ¿ÈÕÓÉÖÓÑÊ
Ã½ÖÆØÎÏÏÁÎÆÑÆÔÊÒtÏÁÖÌÂÊ
ÍÏÊtÐËÆÊÖÂØÓ½ÖÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö
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Διαταραχές στύσης
Γιατί είναι μια ευαίσθητη περίπτωση;
ÊÂÓ¾ÏÊÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÓÉÖÒÓÁÒÉÖÑÏÌÂÍÏÁÎÑÏÃÍ½uÂÓÂÒÓÉÒÆËÏØÂÍÊÌ¿ÓÉ
ÓÂÌÂÊÒÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÙÕ½ÖÓÏØÂÓ¿uÏØÌÂÊÓÏØÒØÎÓÑ¿ÇÏØÓÏØ¦ÒÓØÓÊÌ½ÅØ
ÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÑÏÒÅÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊÕÖuÊÂÂÎÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂu¿ÎÊuÉ½ÆÑÊÒÓÂÒÊÂÌ½ÓÉÖ
ÒÓÁÒÉÖ ÌÂÊÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÅÊÂ×ÕÑ¾ÒÏØuÆÓÊÖÆÑÊÒÓÂÒÊÂÌ¼ÖÅÊÂÓÂ
ÑÂ×¼ÖÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÏÓÕÎÂÎÓÑÐÎ Â¿ÓÊÖu¿ÎÊuÆÖ
Γιατί πρέπει να οδηγήσουμε τον πελάτη σε ένα μέρος που εξασφαλίζει την
εμπιστευτικότητα;
ÊÂÓ¾ÏÆÍ®ÓÉÖÔÂÂÊÒÔÂÎÔÆ¾ÏÍÁÊÏ®ÎÆÓÂÈÊÂÎÂuÊÍ½ÒÆÊÈÊÂÓÏÑ¿ÃÍÉ
u®ÓÏØ×ÕÑ¾ÖÎÂÓÏÎÂÌÏÁÎÏÊÈÁÑÕÓÏØ ÆÂØÓ¼ÖÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ ÏÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÖÑ¼ÆÊÎÂÅÊÂÃÆÃÂÊÐÒÆÊ¿ÓÊØ®Ñ×ÏØÎÍÁÒÆÊÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¼ÖÌÂÊ
ÎÂÌÂÓÆØÔÁÎÆÊÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÓÏÎÆÊÅÊÌ¿ÊÊÂÓÑ¿ÂÑ¼ÆÊÆ¾ÒÉÖÎÂØÏÄÊÂ
ÒÓÆ¾ÈÊÂÊÔÂÎ¼ÖÓ¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÅÊÂÃÉÓÊÌÐÎ
ÌÂÊØÆÑÓÂÒÊÌÐÎÂÒÔÆÎÐÎ¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿Æ¾ÒÉÖ ÎÂÒÊÈÏØÑÆØÓÆ¾¿ÓÊ
ÏÂÒÔÆÎ½Ö¼×ÆÊÏÍÁÌÂÍ®ÌÂÓÂÍ®ÃÆÊÓÏÎÓÑ¿ÏÍ½ÄÉÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÈÊÂ
ÓÉÒÓØÓÊÌ½ÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÈÊÂÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÆÊÓÉu¼ÈÊÒÓÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓ®
ÓÏØÖÆÎÊÌ® ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÌÏÁÒÆÊÑÏÒÆÌÓÊÌ®ÓÏÎÂÒÔÆÎ½ ÎÂÔ¼ÒÆÊÂÍ¼Ö
ÂÍÍ®ÒÓÏ×ÆØu¼ÎÆÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖ×ÕÑ¾Ö¿ÑÏØÖÏÍÁÆÊÒÓÉuÏÎÊÌÏÁÖ ÌÂÊÎÂÌÂ
ÓÆØÔÁÎÆÊÒÕÒÓ®ÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÒÓÉÔÆÑÂÆ¾Â
²ÂÂÑ®ÏÎÂÆÌÇÑ®ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÒØÎ½ÔÕÖÂÑÌÆÓ®ÅÊÂÌÑÊÓÊÌ®ÌÂÊ
ÆÑÊÇÑÂÒÓÊÌ®¿ÕÖeκάτι συμβαίνει με εμένα στην πράξη», «δεν είμαι όπως
πριν στο σεξ». ºÍÂÂØÓ®ÓÂÂÑ®ÏÎÂÆ¾ÎÂÊÒØ×Î®ÅÁÒÌÏÍÏÎÂÃÈÏØÎÒÓÉÎÆÊ
Ç®ÎÆÊÂÌÂÊÂÂÊÓÏÁÎÓÊÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÊÂÎÂÌÂÓÂÎÏ½ÒÏØuÆÌÂÍÁ
ÓÆÑÂÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÓÏØÆÍ®ÓÉÌÂÊÎÂÓÏÎÏÅÉÈ½ÒÏØuÆÒÓÉÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÔÆÑÂ
Æ¾ÂÌÂÊÒÓÏÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÆÊÅÊÌ¿ ÔÂÑ¼ÆÊ
uÆÓ®ÎÂÆÂÎÂÅÊÂÓØÐÒÏØuÆuÆÓÂÌÓ
ÓÏÑ¿ÃÍÉu®ÓÏØ ÇÑÏÎÓ¾ÙÏÎÓÂÖÎÂuÉ
×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁuÆÓÉÎ¼ÌÇÑÂÒÉeπρόβλημα στυτικής δυσλειτουργίας» ÂÍÍ®
ÓÉÎ¼ÌÇÑÂÒÉeθέμα σεξουαλικής υγείας»¨®ÎÏÎÓÂÖuÊÂÅÊÂÌÑÊÓÊÌ½¼ÑÆØ
ÎÂ ÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÑÕÓ½ÒÏØuÆÂÍ®eτο
βράδυ ή στο ξύπνημα υπάρχει πάλι θέμα;»
¢ÎÉÂ®ÎÓÉÒÉÆ¾ÎÂÊÔÆÓÊÌ½Ñ¼ÆÊÎÂÆ¾
uÂÒÓÆËÆÌ®ÔÂÑÏÊÌÂÊÌÂÔÉÒØ×ÂÒÓÊÌÏ¾¿ÓÊ
ÅÆÎÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂu¿ÎÊuÉÂÎÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÌÂÊ
¿ÓÊØ®Ñ×ÏØÎÍÁÒÆÊÖ¤¾ÒÉÖ uÊÂÏÍÁÌÑ¾ÒÊuÉÆÑÐÓÉÒÉeσε ποια
φάση της επαφής έχετε δυσκολίες»uÂÖÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂËÆ×ÕÑ¾ÒÏØuÆÂÎÑ¿
ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÒÓØÓÊÌ½ÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â½ÈÊÂÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÑ¿ÕÑÉÖÆÌÒÆÑu®ÓÊÒÉÖ
¢ÇÏÁÏÂÒÔÆÎ½ÖËÆÆÑ®ÒÆÊÓÏÂÑ×ÊÌ¿ÅÁÒÌÏÍÏÒÓ®ÅÊÏÓÉÖÒØÎÏuÊÍ¾ÂÖuÂÙ¾uÂÖ 
uÏÑÆ¾ÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÎÂuÂÖuÊÍ½ÒÆÊuÆÊÏÏÍÍ¼ÖÍÆÓÏu¼ÑÆÊÆÖÈÊÂÓÏÑ¿
ÃÍÉu®ÓÏØÏØÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÇÏÑ¼ÖÆ¾ÎÂÊÄØ×ÏÍÏÈÊÌ¿ ÌÂÊÒØ×Î®ÏÇÆ¾ÍÆ
ÓÂÊÒÆÑÏÃÍ½uÂÓÂuÆÓÂËÁÓÏØÙÆØÈÂÑÊÏÁ ÂÎÆÑÈ¾Â Ô®ÎÂÓÏÖÑÏÒÇÊÍÏÁÖÂÓ¿
uÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÆÂÍÌÏÏÍÊÒu¿ ÌÂÓ®×ÑÉÒÉÎÂÑÌÕÓÊÌÐÎÏØÒÊÐÎ½ÒÆÂÔ½ÒÆÊÖ
Æ®ÓÏuÂ®ÎÕÂ¿ÆÓÐÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÒØÒÓ½ÒÏØuÆÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂuÊÂÆ¾
ÒÌÆÄÉÒÓÏÈÊÂÓÑ¿ÈÊÂÓ¾ÏÊÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÓÉÖÒÓÁÒÉÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒÉu®ÅÊÌÂÑÅÊÂÈ
ÈÆÊÂÌÏÁÌÊÎÅÁÎÏØ
ÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉ¿uÕÖÑ¼ÆÊÎÂÂÏÒØuÇÏÑ¾ÙÏØuÆÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ ÎÂ
ÌÂÔÉÒØ×®ÙÏØuÆÌÂÊÎÂÒØuÃÏØÍÆÁÏØuÆ¿ÓÊÒ½uÆÑÂØ®Ñ×ÏØÎÂÏÓÆÍÆÒuÂ
ÓÊÌ¼ÖÍÁÒÆÊÖÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÉÖÒÓØÓÊÌ½ÖÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ
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Ο θάνατος
Γιατί είναι μια ευαίσθητη κατάσταση;
ÊÂÓ¾ÆÎÐÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÅÆÎ¼×ÆÊÆÌ
ÂÊÅÆØÓÆ¾ÈÊÂÎÂuÊÍ®ÆÊÈÊÂÓÏÔ®ÎÂÓÏ Â
Ñ¿ÍÂÂØÓ®ÓÏÎÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÌÂÓ®ÓÉÅÊ
®ÑÌÆÊÂÓÏØÆÂÈÈ¼ÍuÂÓ¿ÖÓÏØ
Γιατί είναι προτιμότερο να μιλάμε σε
έναν χώρο εμπιστευτικότητας;
ÊÂÓ¾¼ÎÂÖÆÍ®ÓÉÖuÂÖÏØÑ¿ÒÇÂÓÂ
¼×ÂÒÆÌ®ÏÊÏÎÅÊÌ¿ÓÏØuÏÑÆ¾ÎÂÆÌ
ÅÉÍÕÔÆ¾uÆÌÍ®uÂÓÂÌÂÊ¼×ÆÊÂÎ®ÈÌÉ
¼ÎÂÎ×ÐÑÏÆuÊÒÓÆØÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ°ÇÂÑ
uÂÌÏÏÊ¿ÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÒØ×Î®®ÓÏuÂ
ÏØ¼×ÂÒÂÎÌ®ÏÊÏÑÏÒÇÊÍ¼ÖÑ¿ÒÕ
ÏuÆÓ®Â¿uÊÂuÂÌÑ®ÂÒÔ¼ÎÆÊÂ½ËÂÇ
ÎÊÌ®¤ÅÐ ÓÏÎÂÂÌÏÁÒÏØuÆuÆÆÎÒØÎÂ¾
ÒÔÉÒÉÓÏÎÆÍ®ÓÉuÂÖÌÂÊÎÂÓÏÎÑÏ
ÒÆÈÈ¾ÒÏØuÆÌÂÊÎÂÓÏÎÌÂÓÂÎÏ½ÒÏØuÆ 
¼×ÆÊuÆÈ®ÍÉÒÉuÂÒ¾Â
ÂÑ¼ÆÊÎÂÒØuÆÑÊÇÆÑÔÏÁuÆÆÊÍÊÌÑÊ
Î®ÌÂÊÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®¢ÎÏÆÍ®ÓÉÖuÂÖ
ÒØÈÌÊÎÉÔÆ¾ÌÂÊÌÍ®ÄÆÊ ÂÖÓÏÎÂÇ½ÒÏØ
uÆÎÂÆÌÅÉÍÕÔÆ¾×ÕÑ¾ÖÎÂÓÏØÍ¼uÆeμην
κλαίτε»ÌÂÊeμη στενοχωριέστε».
¨ÂÓÂÑ×®Ö Ø®Ñ×ÆÊÉÂÎÂÈÌÂÊ¿ÓÉÓÂÎÂ
ÌÂÓÂÎÏ½ÒÏØuÆÂØÓ½ÓÉÎÂÐÍÆÊÂÈÊÂÓÏÎ
ÆÍ®ÓÉuÂÖ²ÏÎÂØ®Ñ×ÆÊÔÍ¾ÄÉÂ¿u¼
ÑÏØÖÓÏØÆ¾ÎÂÊÌ®ÓÊÓÏÏÍÁÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ¿
ÌÂÊÒØ×Î®ÉÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÆÎ¿ÖÂÎÓÊ
ÌÂÓÂÔÍÊÓÊÌÏÁ½ÉÑ¿ÓÂÒÉÆÎ¿ÖÇØÒÊ
ÌÏÁÉÑÆuÊÒÓÊÌÏÁÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ¤®Î
Æ¾ÒÓÆÏÍÁÌÏÎÓ®ÒÓÉÎÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊÂÓÏØ
ÂÏÔÂÎ¿ÎÓÂ ÌÂÍ¿ÔÂÆ¾ÎÂÊÎÂÑÕÓ½ÒÆ
ÓÆÍÆÓÏu¼ÑÆÊÆÖÈÊÂÓÏÔ®ÎÂÓÏ ÓÉÎÌÉÅÆ¾Â
ÌÂÊÂÎÂÊÒÔ®ÎÆÒÓÆ¿ÓÊÑ¼ÆÊÎÂ®ÓÆ 
ÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÓÏÌ®ÎÆÓÆ ¿×ÊÒÂÎÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÖÇØÒÊÌ® ÂÍÍ®ÒÂÎÇ¾ÍÏÖ
¤®ÎÏÆÍ®ÓÉÖÒÂÖuÆÓ®ÓÏÔ®ÎÂÓÏÓÏØ
ÑÏÒÇÊÍÏÁÖÓÏØÂÓ¿uÏØÔ¼ÍÆÊÎÂÂÏuÏ
ÎÕÔÆ¾½ÅÆÎÔ¼ÍÆÊÌÂu¾ÂÒØÙ½ÓÉÒÉuÉÎ
ÆÊu¼ÎÆÓÆ²Ïu¿ÎÏÏØuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÆ¾
ÓÆÆ¾ÎÂÊeνα ξέρετε ότι είμαι εδώ και όποτε χρειαστείτε να μου μιλήσετε είμαι στη
διάθεσή σας».
ÂÑ¼ÆÊÎÂÂÏÇÁÈÆÓÆÎÂÆ¾ÓÆÈÊÂÓÏÎ
ÔÂÎ¿ÎÓÂeείναι καλύτερα εκεί που πήγε
δεν θα υποφέρει πια» ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂu
u¼ÖÂÏÇÁÈÆÓÆÌ®ÔÆÑÏÒÕÊÌ½ÒÂÖ
ÂÎÓ¾ÍÉÄÉÌÂÊÓÊÖeÄÆÁÓÊÌÆÖkÂÑÉÈÏ
ÑÊ¼ÖÐÒÓÆÂÍ®ÓÂÒØÍÍØÉÓ½ÑÊÂÒÂÖ
½ÑÏÒÕÊÌ®½ÓÂ×ØÅÑÏuÊÌ®uÆuÊÂÊÅÊ

¿×ÆÊÑÂÈÑÂuu¼ÎÉÌ®ÑÓÂ ÌÂÊuÉ×ÑÉÒÊ
uÏÏÊÆ¾ÒÆÓÆÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®u¼ÒÂÂÏÒÓÏ
Í½Ö TNT GBDFCPPL FNBJM 
¤ËÂÒÇÂÍ¾ÒÓÆÓÉÎÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÏØ
ÆÍ®ÓÉÒÂÖ¦ÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÂÏÌÂÓ®ÒÓÂ
ÒÉÖÓÉÖÄØ×ÏÍÏÈ¾ÂÖuÆÓ®ÓÏÔ®ÎÂÓÏÑÏ
ÒÇÊÍÏÁÖÂÓ¿uÏØÆ¾ÎÂÊÒØÎ½ÔÕÖu½
ÎÆÖ³®Ñ×ÏØÎÃÆÃÂ¾ÕÖÌÂÊÂÔÏÍÏÈÊ
Ì¼ÖÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ¿ÏØÏÒØÈÈÆÎ½ÖÆËÂ
ÌÏÍÏØÔÆ¾ÎÂÙÆÊÒÓÏuØÂÍ¿ÓÏØuÆÓÏÎ
ÂÏÔÂÎ¿ÎÓÂ½Ì®ÎÆÊÌÂÓÂ×Ñ½ÒÆÊÖ ÂÍ
ÌÏ¿Í ÓÒÊÈ®ÑÏ  ÆÂØÓ¼ÖÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ

ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏØÏÁuÆeβλέπω ότι κάτι
δεν πάει καλά με εσάς. Έχετε σκεφτεί να
απευθυνθείτε σε ειδικούς που μπορούν
να σας βοηθήσουν»;
ÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÌÂÓ®ÔÍÊÄÉÖÆ¾ÓÆeΒλέπω ότι δεν τρώτε καλά, έχετε αδυνατήσει και με ανησυχεί. Ίσως κάποιος γιατρός μπορεί να σας βοηθήσει. Θέλετε να
σας συστήσω κάποιον;»¢Ì¿uÂÌÂÊÂÎÓÏ
®ÓÏuÏÂÑÎÉÔÆ¾ ¾ÒÕÖÌ®ÏÊÂ®ÍÍÉÇÏÑ®
ÓÏÂÏÅÆ×ÓÆ¾

Ο καρκίνος
Γιατί είναι μια ευαίσθητη περίπτωση;
ÊÂÓ¾ÓÏÎÂÙÆÊ¼ÎÂÖÂÒÔÆÎ½ÖuÆÓÏÎÌÂÑÌ¾ÎÏÆ¾ÎÂÊÌ®ÓÊÓÏÏÍÁÅÁÒÌÏÍÏÌÂÊÒÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏÑÆ¾ÎÂÃÑÆÊÓÉÎÂÎ®ÍÏÈÉÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂÌÂÊÒØuÃÏØÍ½
Γιατί είναι απαραίτητο η συζήτηση να γίνει σε χώρο εμπιστευτικότητας;
ÊÂÓ¾É¿ÍÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÌÂÊÒØÙ½ÓÉÒÉuÏÑÆ¾ÎÂ®ÑÆÊ×Ñ¿ÎÏÌÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÏÂÒÔÆ
Î½ÖÅÆÎÔ¼ÍÆÊÎÂÓÏÎÂÌÏÁÒÏØÎÏÊ®ÍÍÏÊÆÍ®ÓÆÖÌÂÊÏÊØ®ÍÍÉÍÏÊÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÆÅÐÂ¾ÙÆÊ¼ÎÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÒÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂuÆÓ®ÓÉÎ¼ËÏÅÏÂ¿
ÓÏÎÏÒÏÌÏuÆ¾ÏÏØÆ¾ÎÂÊuÊÂÅÁÒÌÏÍÉÆÑ¾ÏÅÏÖ ¿ÏØÏÂÒÔÆÎ½ÖÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊu¿ÎÏÖ
uÆÓÉÎÂÒÔ¼ÎÆÊ®ÓÏØÒÓÏÒ¾ÓÊ
°ÇÆ¾ÍÆÊÎÂÌÂÔÉÒØ×®ÒÆÊÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÈÊÂÓÏ¿ÇÆÍÏÖÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÓÏØ ÎÂÂÎÓÊuÆ
ÓÕ¾ÒÆÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÌÂÊÎÂÂÂÎÓ½ÒÆÊÒÓÊÖÂÎÉÒØ×¾ÆÖÂØ
Ó½ÖÓÉÖÌÂÊÎÏÁÑÊÂÖÙÕ½Ö¤¾ÒÉÖ uÏÑÆ¾ÎÂÒØuÃÏØÍ¼ÄÆÊÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÈÊÂÎÂ
ÂÎÂÓÑ¼ËÏØÎÒÆÒØÍÍ¿ÈÏØÖÂÒÔÆÎÐÎuÆÌÂÑÌ¾ÎÏ½ÒÆÆÊÅÊÌ®XFCTJUFTÈÊÂÆÑÊÒ
Ò¿ÓÆÑÉÆÎÉu¼ÑÕÒÉ
¢ÖuÉÎËÆ×Î®uÆÆ¾ÒÉÖ ¿ÓÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö¼×ÆÊ¼ÎÂÎÑ¿ÍÏeÌÍÆÊÅ¾kÒÓÉÎÑ¿ÍÉ
ÄÉÌÂÊÓÉÅÊ®ÈÎÕÒÉÏÑÊÒu¼ÎÕÎuÏÑÇÐÎÌÂÑÌ¾ÎÏØ
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Οι χρόνιοι ασθενείς
²ÏÎÂÌÂÓÂ¾ÎÆÊÖÇ®ÑuÂÌÂÌ®ÔÆu¼ÑÂ
ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏÂÍ¿
§ÅÊÂ¾ÓÆÑÂÂÎÏÂÒÔÆÎ½ÖÆ¾ÎÂÊ×Ñ¿ÎÊÏÖÌÂÊ
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÆ×ÔÆ¾¿ÓÊÔÂÓÂÂ¾ÑÎÆÊ
ÆÇ¿ÑÏØÙÕ½Ö¢Î®uÆÒÂÒÓÉÎÂÅÊÂÇÏÑ¾Â 
ÓÉÎÆË¼ÈÆÑÒÉÌÂÊÓÉÎÂ®ÔÆÊÂ ÏÅÑ¿uÏÖ
ÑÏÖÓÉÒØuu¿ÑÇÕÒÉÒÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÆ¾
ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÏÖ
«Θέλω να τα παίρνω αλλά ξεχνάω»,
½«Γνωρίζω ότι πρέπει να τα παίρνω
αλλά…»
½«Αμέλησα ν’ ανανεώσω τη συνταγή…»,
Æ¾ÎÂÊÍ¿ÈÊÂÏØÂÌÏÁÈÏÎÓÂÊÏÍÁÒØ×Î®
ÒÓÏÎ®ÈÌÏÓÏØÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
´Ñ¿ÎÊÆÖ ÂÔ½ÒÆÊÖ ¿ÕÖ Ø¼ÑÓÂÒÉ 
ØÆÑ×ÏÍÊÒÓÆÑÊÎÂÊu¾Â ÌÂÑÅÊÏ®ÔÆÊÆÖ 
ÅÊÂÃ½ÓÉÖ ®ÒÔuÂ ¿ÏÊÂÌÂÊÎÂÆ¾ÎÂÊÉ
ÂÔÏÍÏÈ¾Â ÉuÉÒØuu¿ÑÇÕÒÉÒÓÉÔÆ
ÑÂÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÅØÒÓØ×ÐÖ¼ÎÂÅÆÅÏu¼ÎÏÌÂÊ
ÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁuÆÓÏÎ
ÂÒÔÆÎ½ÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ½
Η αποδοχή μιας χρόνιας πάθησης
ºÓÂÎuÂÔÂ¾ÎÏØuÆ¿ÓÊ¼×ÏØuÆuÊÂ×Ñ¿ÎÊÂ
®ÔÉÒÉÆÑÎ®uÆ¼ÎÂÓÑÂØuÂÓÊÌ¿ÒÏÌ
ÏØÅÊÂÓÂÑ®ÒÒÆÊÓÉÎÄØ×ÏÍÏÈ¾ÂuÂÖÌÂÊ
ÆÑÎ®ÆÊÂ¿ÅÊ®ÇÏÑÆÖÇ®ÒÆÊÖ®ÑÎÉÒÉ 
ÆË¼ÈÆÑÒÉ ÂÍÍ®ÌÂÊÂÅÊÂÇÏÑ¾Â²ÏÎÂÅÆ
×ÔÆ¾Ö¿ÓÊÆ¾ÒÂÊ®ÑÑÕÒÓÏÖ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ¿ÓÂÎ
ÅÆÎ¼×ÆÊÖÆÎÏ×ÍÉÓÊÌ®ÒØuÓÐuÂÓÂ¿ÕÖ
ÏÅÊÂÃ½ÓÉÖ É×ÏÍÉÒÓÆÑ¾ÎÉ ÏÑÊÒu¼ÎÆÖ
ÌÂÑÅÊÏ®ÔÆÊÆÖ ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÒ×ÆÓÊÌ®ÆÁÌÏ
ÍÏ²ÏÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØÎÒÆÃ®ÔÏÖÓÉÎÂÒÔ¼
ÎÆÊÂÓÏØÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÏÈÊÂÓÏØÖÆ
ÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÂÎÔÑÐÏØÖ²ÏÍ¼ÏÎÒÉ
uÂÎÓÊÌ¿¿uÕÖ Æ¾ÎÂÊÎÂÆÊÒÓÏÁuÆÌÂÊÎÂ
ÆÍ¾ÙÏØuÆ¿ÓÊÂÌÏÍÏØÔÐÎÓÂÖÓÉÎÑÏÓÆÊ
Î¿uÆÎÉÂÈÕÈ½ÔÂÓÏØÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉÎ
ÏÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖÙÕ½ÖÓÏØÖÌÂÊÒÓÉÎÆË¼ÍÊ
ËÉÓÉÖÎ¿ÒÏØ
ªØÒÊÌ®Ø®Ñ×ÏØÎÅÊÂÇÏÑ¼ÖuÆÓÂËÁ×Ñ¿
ÎÊÕÎÂÒÔÆÎÐÎ¶ÎÂÖÒÓÂÔÆÑÏÏÊÉu¼
ÎÏÖØÆÑÓÂÒÊÌ¿Ö ½ÅÊÂÃÉÓÊÌ¿Ö uÆ¼ÎÂÎ
ÂÒÔÆÎ½uÆÎÆÇÑÊÌ½ÂÎÆ®ÑÌÆÊÂÏØÌ®
ÎÆÊÂÊuÏÌ®ÔÂÑÒÉÒÆ¿ÍÉÓÉÙÕ½ÓÏØ ÅÆÎ
Æ¾ÎÂÊÓÏ¾ÅÊÏl
¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂ ÏÊÊÏÒÏÃÂÑ¼Ö×Ñ¿ÎÊ
ÆÖÂÔ½ÒÆÊÖuÆÆÎÏ×ÍÉÓÊÌ®ÒØuÓÐuÂ
ÓÂÏØÅÊÂÓÂÑ®ÒÒÏØÎÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÙÕ½Ö 
ÏÅÉÈÏÁÎÓÏÎ®Ò×ÏÎÓÂÒÆ¼ÎÂÎÌ¿ÒuÏ
ÏØÅÆÎÈÎÕÑ¾ÙÆÊÓÏØÖÌÂÎ¿ÎÆÖÓÏØÂÊ
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×ÎÊÅÊÏÁÌÂÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂu®ÔÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊ
ÂØÓ¿ÎÏuÏÖÌÂÊØÆÁÔØÎÏÖÈÊÂÓÏÎÆÂØ
Ó¿ÓÏØÌÂÊÓÏØÖÈÁÑÕÓÏØ
©¿ÎÏÒÓÉÑÊÙ¿uÆÎÏÖÒÆÂØÓ½ÓÉÍÏÈÊÌ½
ÏÂÒÔÆÎ½ÖÔÂÇÑÏÎÓ¾ÒÆÊÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØ
ºÓÂÎÓÏØÆÊÃ®ÍÍÏØuÆÌ®ÓÊÆÆÊÅ½ÆuÆ¾Ö
¼ÓÒÊÔÆÕÑÏÁuÆ¿ÓÊÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊ ÂØÓ¿
ÒØÎ½ÔÕÖÓÏØÆ¾ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÂÂÏÅÆÌÓ¿
¢ÎÓ¾ÔÆÓÂ ÂÎÏ¾ÅÊÏÖÏÂÒÔÆÎ½ÖÂÎÂÌÂ
ÍÁÄÆÊ u¼ÒÂÂ¿ÓÉÈÎÐÒÉÏØÓÏØÑÏ
ÒÇ¼ÑÏØuÆ ÓÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÌ®ÎÆÊÈÊÂÓÏ
ÌÂÍ¿ÓÏØ Ó¿ÓÆÉ¿ÍÉÂÈÕÈ½ÓÏØÆ¾ÎÂÊÊÏ
ÔÆuÊÓ½ÈÊÂØÓ¿Î
Αντιμετωπίζοντας τους
χρόνιους
ασθενείς
i ¦ÒØuu¿ÑÇÕ
ÒÉÒÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÓÏÌÁÑÊÏu¼
ÍÉu®uÂÖ
i ¦ÔÆÑÂÆØÓÊÌ½ÆÊ
u¿ÑÇÕÒÉÆ¾ÎÂÊÓÏ
eÌÍÆÊÅ¾kÈÊÂÓÉ
ÒØuu¿ÑÇÕÒÉ
°°³ÆÊÒÉuÂ¾
ÎÆÊeΔεν υπάρχει καμία μοναδική στρατηγική επικοινωνίας, ούτε ένα σύνολο στρατηγικών
που να έχει φανεί
αποτελεσματικά για
όλους τους ασθενείς
και όλες τις συνθήκες».
Æ¿ÍÏØÖÂØÓÏÁÖÓÏØÖÂÒÔÆ
ÎÆ¾ÖÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂËÆ×®ÒÏØuÆÆÌÇÑ®ÒÆÊÖ
ÓÏØÓÁÏØeÑ¼ÆÊÎÂÌ®ÎÆÓÆlk
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÊÂÔ¼ÓÆÊÓÂu¼ÒÂÈÊÂÎÂ
ÂÏÇÁÈÆÊÓÏ«πρέπει να κάνετε…»,ËÆ
ÌÊÎÐÎÓÂÖÌÂÊÂÎÂÌÂÍÁÓÏÎÓÂÖuÆÆÑÕ
Ó½ÒÆÊÖÓÏÆ¾ÆÅÏÈÎÐÒÉÖÓÉÖ®ÔÉÒÉÖ
ÌÂÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÂÒÔÆÎ½
«Γνωρίζετε τις επιδράσεις και τα οφέλη
της θεραπείας που σας έγραψε ο γιατρός;»
«Αντιμετωπίζετε προβλήματα με την αγωγή σας;»
«Ποιες είναι οι δυσκολίες που αντιμετωπίζετε;»
«Μπορώ να σας βοηθήσω να τις ξεπεράσουμε;»
«Ο γιατρός σας έδωσε όλες τις απαραίτητες εξηγήσεις και πληροφορίες για την

πάθηση και τη θεραπεία σας;
«Τις έχετε κατανοήσει καλά ή θέλετε να
πούμε κάτι επιπλέον μαζί;»
¤ÑÕÓ½ÒÆÊÖÂÍ¼ÖÏØÅÆÎÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÎÂ
Æ¾ÒÓÆÄØ×ÏÍ¿ÈÏÖ½ÌÏÊÎÕÎÊÏÍ¿ÈÏÖÒÓÏÎ
®ÈÌÏÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÉÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÓÏØ
ÂÒÔÆÎ½®ÎÕÒÓÉÎÂÒÔ¼ÎÆÊÂÓÏØÂÑÂ
u¼ÎÆÊÃÂÒÊÌ¿ÒÓÏÊ×Æ¾ÏÈÊÂÎÂÆÓÁ×ÏØuÆ
ÎÂÏÅÉÈ½ÒÏØuÆÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÎÂ®ÑÆÊÂ¿
u¿ÎÏÖÓÏØu¼ÑÏÖÒÓÉÎÂ¿ÇÂÒÉÈÊÂÓÉ
ÙÕ½ÌÂÊÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØÌÂÊÎÂËÆÆÑ®ÒÆÊ

ÓÊÖÅØÒÌÏÍ¾ÆÖÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖÓÏØ
¦ÃÂÒÊÌ½ÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÑ¼ÆÊÎÂÒÓÉ
Ñ¾ÙÆÓÂÊÒÓÉÎ®ÔÉÒÉ ÌÂÊÒÆÂÑÌÆÓ¼ÖÆ
ÑÊÓÐÒÆÊÖÒÓÉÅÊÂÊÓÉÓÊÌ½ ÒÓÉÎ®ÒÌÉÒÉ
ÌÂÊÒÓÏÎÂÂÊÓÏÁuÆÎÏ¼ÍÆÈ×Ï ×ÅÊÂ
Ã½ÓÉÖ ×ÏÍÉÒÓÆÑ¾ÎÉ Ø¼ÑÓÂÒÉ ÌÂÑÅÊÏ
®ÔÆÊÆÖl 
¦¿ÍÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÓÉÖÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖ
ÌÂÍ¿ÔÂÆ¾ÎÂÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÒÆ¼ÎÂu¼ÑÏÖ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÏØÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎ
ÆuÊÒÓÆØÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
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ĈčąęĉăēčĕċĉďąĖĠĐ

Τοξικομανείς ή Αλκοολικοί
Γιατί είναι ευαίσθητες περιπτώσεις;
ÊÂÓ¾ÌÂÊÏÂÍÌÏÏÍÊÒu¿ÖÌÂÊÏÊ×Ñ½ÒÓÆÖ
ÏØÒÊÐÎÆ¾ÎÂÊ®ÓÏuÂÒØÎ½ÔÕÖuÏÎÂ×Ê
Ì®ÌÂÊÂÏuÏÎÕu¼ÎÂ ÅÆÎ¼×ÏØÎÏÊÌÏ
ÈÆÎÆÊÂÌ¼Ö ÌÏÊÎÕÎÊÌ¼ÖÌÂÊÆÂÈÈÆÍuÂ
ÓÊÌ¼ÖÒ×¼ÒÆÊÖ
§ÅÊÂ¾ÓÆÑÂÈÊÂÓÏÎÂÍÌÏÏÍÊÌ¿ÏØÔ¼ÍÆÊÎÂ
ÅÊÂÌ¿ÄÆÊ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÓÏÎÏÅÉÈ½ÒÏØ
uÆÒÆ¼ÎÂ×ÐÑÏÆuÊÒÓÆØÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÈÊÂ
ÎÂÒØÙÉÓ½ÒÏØuÆuÂÙ¾ÓÏØÌÂÊÎÂÓÏÎÅÊ
ÂÃÆÃÂÊÐÒÏØuÆ¿ÓÊÔÂÆ¾uÂÒÓÆÅ¾ÍÂÓÏØ
ÈÊÂÎÂÓÏÎÃÏÉÔ½ÒÏØuÆ uÂÙ¾ÇØÒÊÌ®uÆ
ÓÏÎÆÊÅÊÌ¿ÊÂÓÑ¿
¢ØÓ½É¼ÎÎÏÊÂÓÉÖÆuÊÒÓÆØÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÏØ
ÅÉuÊÏØÑÈÏÁuÆ ÒØuÃ®ÍÆÊÒÓÏÎÂÆÈÌÂÔÊ
ÅÑÁÒÏØuÆuÊÂÂuÏÊÃÂ¾ÂÆuÊÒÓÏÒÁÎÉuÆ
ÓÂËÁÓÏØÂÒÔÆÎ½ÌÂÊÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ
§ÅÊÂ¾ÓÆÑÂ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÉÎØÏÅÏ×½ÓÏØ
ÓÏËÊÌÏuÂÎ½ ÏÏÏ¾ÏÖÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖ
ÇÏÑ¼ÖuÂ¾ÎÆÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏÍÁÅÊ
ÂÌÑÊÓÊÌ® ÓÏÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÏØuÆÏØÅ¼
ÓÆÑÆÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ ¿ÕÖ
×ÎÂÑÕÓ½ÒÏØuÆÓÉÅÊÆÁÔØÎÒ½ÓÏØ½
ÓÉÎÂÑ®ÍÍÉÍÉÍ½ÄÉ®ÍÍÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
ÆÎÑ¼ÆÊÒÆÌÂu¾ÂÆÑ¾ÓÕÒÉÎÂÅÆ¾
ËÏØuÆ¿ÓÊÉÂÑÏØÒ¾ÂÓÏØuÂÖÆÎÏ×ÍÆ¾
¢ÎÓ¾ÔÆÓÂ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏØÏÁuÆ¿ÓÊÆ¾
uÂÒÓÆÆÌÆ¾ÈÊÂÎÂÓÏÎÃÏÉÔ½ÒÏØuÆÒÆ¿ÓÊ
×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ¤¾ÒÉÖ Ñ¼ÆÊ®ÎÓÂÎÂÌÂ
ÍÉuÆÑ¾ÙÏØuÆuÆ×Âu¿ÈÆÍÏÓÏÎÆÍ®ÓÉ ÎÂ
ÓÏÎÑÕÓ®uÆÕÖÆ¾ÎÂÊÂØÓ¿ÖÌÂÊÏÊÏÊÌÆ¾
ÏÊÓÏØ ÂÎÓÏØÖÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆ
©Æ¼ÎÂeκαλημέρα πώς είσαστε;» ÅÉ
uÊÏØÑÈÏÁuÆuÊÂÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÓÉÓÂuÆÓÂ
ËÁuÂÖ¤¾ÒÉÖ Ñ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÏØ
uÆÎÂÂÂÎÓ®uÆÒÆÌ®ÔÆÆÑÐÓÉÒ½ÓÏØ
¶ÎÂÖÓÏËÊÌÏuÂÎ½ÖÏØÂ¾ÑÎÆÊØÏÌÂ
Ó®ÒÓÂÓÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÍ®¼ÎÂÖÂÒÔÆÎ½Ö 
ÌÂÊ¼×ÆÊÏÍÁÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÉÂÎ®ÈÌÉÂ¿
ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÈÊÂÓ¾¼×ÆÊÓ®ÒÉÎÂÓÂ
ØÆÑÌÂÓÂÎÂÍÐÎÆÊ
Ø×Î®¿uÕÖÉÂÑÏØÒ¾ÂÓÏËÊÌÏuÂÎ½ÒÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏÑÆ¾ÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊuÊÂ
ÌÂ×ØÏÄ¾ÂÒÓÏØÖØ¿ÍÏÊÏØÖÂÎÔÑÐ
ÏØÖÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÆÌÆ¾ÎÉÓÉÒÓÊÈu½
ÆÌÆ¾ ÈÊÂØÓ¿ÌÂÊÆ¾ÎÂÊÌÂÍÁÓÆÑÂÎÂÒØÙÉ
Ó½ÒÏØuÆuÂÙ¾ÓÏØÒÆ¼ÎÂÊÏÆuÊÒÓÆØÓÊÌ¿
u¼ÑÏÖ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ¿ÓÂÎÅ¾ÎÏØuÆÔÆÑÂÆ¾ÆÖ
ØÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ ¿ÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÐ
ÒÏØuÆÏÍÁÂØÒÓÉÑ¼ÖÌÂÊÒÂÇÆ¾ÖÏÅÉ
È¾ÆÖ¢ØÓ®ÓÂ®ÓÏuÂÆ¾ÎÂÊÒØ×Î®Æ¾uÏ
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ÎÂ ÒÆÒÁÈ×ØÒÉÌÂÊÑÏÌÍÉÓÊÌ®ÌÂÊ×ÑÆÊ
®ÙÆÓÂÊÆuÆÊÑ¾ÂÈÊÂÎÂÓÂ×ÆÊÑÊÒÓÏÁuÆ
°ÕÒÅ½ÏÓÆÉÂÎÔÑÐÊÎÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉ
Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ¢ÎÓ¾ÔÆÓÂuÆÓÊÖØ®Ñ
×ÏØÒÆÖÂÎÓÊÍ½ÄÆÊÖ ÂØÓ®ÓÂ®ÓÏuÂÆ¾ÎÂÊ
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÆØÂ¾ÒÔÉÓÂÌÂÊ¼×ÏØÎÂÎ®ÈÌÉ
Â¿uÊÂÆÂÇ½ÂÎÔÑÐÊÎÉuÆÓÏÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÏØÂÏÓÆÍÆ¾ÈÊÂÂØÓÏÁÖÓÏÑÐ
ÓÏÃ½uÂÓÉÖÆÂÎ¼ÎÓÂË½ÖÓÏØÖÒÓÉÎÌÏÊ
ÎÕÎ¾Â¦ÂÍ½ÂÑ®ÅÏÒÉÓÕÎÇÂÑu®
ÌÕÎÅÆÎÂÑÌÆ¾
Ø×Î®Ã¼ÃÂÊÂÂØÓ®ÓÂ®ÓÏuÂ¼×ÏØÎÏÍ
ÍÏÁÖÈÊÂÓÑÏÁÖÈÊÂÎÂÓÏØÖÒØÎÓÂÈÏÈÑÂ
ÇÏÁÎÆÇ®ÑuÂÌÂ¢Î¼ÒÆÊÂØÓ¿ÒÓÉÎÂÎÓ¾
ÍÉÄ½uÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏÆÊÒÉu®ÎÏØ
uÆÌÂÊÂÎÆ¾ÎÂÊÅØÎÂÓ¿ÎÎÂuÉÎÑÏÃÏÁuÆ
ÒÓÉ×ÏÑ½ÈÉÒÉÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÑÊÎ¼ÑÔÏØ
uÆÒÆÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂuÆÓÏÎÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÏ
°ÓÏËÊÌÏuÂÎ½ÖÆ¾ÎÂÊÒÂÎuÊÌÑ¿ÂÊÅ¾ ÂÎ
ÅÆÎÓÏÎÒØÈÌÑÂÓ½ÒÏØuÆÔÂÔ¼ÍÆÊÎÂÓÂ
®ÑÆÊ¿ÍÂ ÈÊÂÓ¾ÓÂÎÂÑÌÕÓÊÌ®ÓÏÎÏÅÉ
ÈÏÁÎÒÓÉÎØÆÑÃÏÍ½
i ¢ÎÆÊu¼ÎÆÊÎÂ®ÑÆÊÇ®ÑuÂÌÂ×Õ
Ñ¾ÖÒØÎÓÂÈ½½uÆuÊÂÍÂÒÓ½ÒØÎÓÂ
È½ Ñ¼ÆÊÎÂÂÑÎÉÔÏÁuÆÃÂÒÊÙ¿uÆ
ÎÏÊÒÓÉÎÏuÏÔÆÒ¾ÂÌÂÊÅÆÏÎÓÏÍÏÈ¾Â
ÏØÅÊ¼ÆÊÓÉÅÊÂÎÏu½ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ
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¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂË¼ÑÏØuÆÎÂ
Í¼uÆ¿×Ê
i

ÆÌÂu¾ÂÆÑ¾ÓÕÒÉ¿uÕÖ ÅÆÎÔÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÓÏØ×ÏÑÉÈÏÁuÆÇ®ÑuÂÌÂ
ÏØ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÓÉÒØÎÓÂÈ½ÈÊÂÓÑÏÁ
ÌÂÊÒÆÂØÓ½ÎÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÔÂÑ¼
ÆÊÎÂÓÏØÆËÉÈ½ÒÏØuÆÌÂÊÓÉÅÊÌ½
uÂÖÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÔ¼ÒÉ

i ºÒÏÎÂÇÏÑ®ÈÊÂÇ®ÑuÂÌÂ©¦ ³ª¢
ÓÂÏÏ¾Â×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊ×ÕÑ¾ÖÊÂÓÑÊÌ½
ÒØÎÓÂÈ½ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÂÅÐÒÏØuÆ 
ÓÏÎ¾ÙÏÎÓÂÖÓÏÎÌ¾ÎÅØÎÏØÆÑÅÏÒÏÍÏ
È¾ÂÖ ÂÎÓ¼ÎÅÆÊËÉÖ ÒØÈ×ÏÑ½ÈÉÒÉÖuÆ
®ÍÍÂÇ®ÑuÂÌÂ
i ºÒÏÈÊÂÓÊÖÍ¼ËÆÊÖÌÂÊÓÊÖÆÌÇÑ®ÒÆÊÖ
uÂÖ ÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÂÏÇÁÈÏØuÆÆÌ
ÇÑ®ÒÆÊÖÓÏØÓÁÏØeαυτό δεν είναι
καλό», «αυτό είναι επικίνδυνο για την
υγεία», «αυτό είναι κακό», ÈÊÂÓ¾ÓÏÎ
ÆÎÏ×ÍÏÁÎÏÍÁ
ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂuu¼ÖÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÅÊÂÌÏ
½ÖÌÂÎ¾ÒuÂÓÏÖ ÂÍÌÏ¿ÍÌÂÊÓÏËÊÌÐÎ
ÏØÒÊÐÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊuÊÂuÂÌÑ®ÆÑ¾ÏÅÏ
ÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ

Ασθένεια Alzheimer
¦ÂÔÏÍÏÈ¾ÂÂØÓ½Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÃ®ÒÂÎÏ Ó¿ÒÏ
ÈÊÂÓÏØÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÓÏØÖ¾ÅÊÏØÖ ¿ÒÏÌÂÊ
ÈÊÂÓÏØÖÏÊÌÆ¾ÏØÖÓÏØÖ¤¾ÎÂÊÒØÎ½ÔÕÖ
ÏÊÒØÈÈÆÎÆ¾ÖÏØ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÈÊÂÓÂÇ®Ñ
uÂÌÂÌÂÊÓÉÒØuÃÏØÍ½ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
Συνήθως παραπονούνται ως εξής:
eΕίμαι καταβεβλημένη ψυχικά και σωματικά γιατί αναγκάστηκα να βάλω τον πατέρα μου 83 χρονών σε ίδρυμα. Βιώνω
αυτή την ενέργειά μου σαν μια αποτυχία
να μπορέσω να διαχειριστώ την ασθένειά
του και η μητέρα μου θεωρεί ότι με αυτή
την πράξη τον εγκαταλείπουμε»
«Στηρίζω τον πατέρα μου που είναι 75
χρονών και υποφέρει από Alzheimer με
τη φυσική μου παρουσία και με ψυχολογική και οικονομική υποστήριξη, αλλά
έχω την εντύπωση ότι δίνω πολλά, χωρίς να παίρνω ανταπόκριση. Σε όλα αυτά
έχω και την απέραντη θλίψη να τον βλέπω να χάνει σιγά σιγά το μυαλό του. Συχνά η υπομονή μου εξαντλείται και γίνομαι επιθετική».
¢ØÓ½ÉÂÑÑÐÒÓÊÂÂÇÏÑ®¿ÍÏÓÏÆÑÊÃ®Í
ÍÏÎÓÏØÂÒÔÆÎ½ ÏØÂ¾ÙÆÊ¼ÎÂÎÏÍÁ
ÒÉuÂÎÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏÒÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÉÖºÓÂÎ
ÏÊ¾ÅÊÏÊÏÊÒØÈÈÆÎÆ¾Ö¼×ÏØÎÂÎÂÍ®ÃÆÊÓÉ
ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÏØÂÒÔÆÎ½uÆ"M[IFJNFS 
¼×ÏØÎÆÕuÊÒÓÆ¾¼ÎÂÎÇ¿ÑÓÏÄØ×ÏÍÏ
ÈÊÌ¿ÌÂÊÒÕuÂÓÊÌ¿
Πώς να φροντίσουν στην καθημερινότητα αυτόν τον ασθενή αξιοπρεπώς;
¿ÈÕÓÕÎÅÊÂÓÂÑÂ×ÐÎÓÏØÍ¿ÈÏØÓÏØ
ÂÒÔÆÎ½uÆ"M[IFJNFSÌÂÊÓÏØÑÏÇÏ
ÑÊÌÏÁÌÂÊÓÏØÈÑÂÓÏÁ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÉÖ
ÂÐÍÆÊÂÖuÎ½uÉÖÌÂÊÌÂÓÂÎ¿ÉÒÉÖÓÕÎ
Í¼ËÆÕÎ ÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÂØÓÐÎÏØÓÏÎ
ÇÑÏÎÓ¾ÙÏØÎÂÂÊÓÆ¾ÇÂÎÓÂÒ¾ÂÌÂÊØÏ
uÏÎ½
¤ÅÐÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖuÏÑÆ¾ÎÂÃÏÉÔ½
ÒÆÊÓÂÑ¿ÒÕÂÏØÓÏÎÇÑÏÎÓ¾ÙÏØÎ ÎÂ
ÓÏØÖÍÉÑÏÇÏÑ½ÒÆÊÌÂÊÎÂÓÏØÖÌÂÓÆØ
ÔÁÎÆÊÈÊÂ¿ÍÂÓÂÒÓ®ÅÊÂÂØÓ½ÖÓÉÖÂÒÔ¼
ÎÆÊÂÖ°Ñ¿ÍÏÖÓÏØÍÏÊ¿ÎÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÉ
uÂÎÓÊÌ¿ÖÈÊÂÎÂÌÂÓÆØÔÁÎÆÊÓÏ®ÓÏuÏÏØ
ÇÑÏÎÓ¾ÙÆÊÂØÓ¿ÎÓÏÎÂÒÔÆÎ½

Οι συμβουλές «κλειδιά»
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iÊÂÓÉÑ½ÒÓÆtÊÂÒ×¼ÒÉÆÎ½
ÍÊÌÂÑÏÖÆÎ½ÍÊÌÂ ×ÑÉÒÊtÏ
ÏÊÐÎÓÂÖ¼ÎÂÍÆËÊÍ¿ÈÊÏÂÍ¿ 
ÂÏÇÆÁÈÏÎÓÂÖÂÊÅÊ®ÒÓÊÌÆÖ
ÆÌÇÑ®ÒÆÊÖ
i ØÎÅØ®ÒÓÆÅÁÏ½ÆÑÊÒ
Ò¿ÓÆÑÆÖÂ¿ÓÊÖÂÊÒÔ½ÒÆÊÖ
¿ÑÂÒÉ ÂÌÏ½ ÈÆÁÒÉ ÂÇ½
ÌÂÊÏÒt½ ÈÊÂÎÂÓÏØtÊÍ½ÒÆÓÆ 
ÅÊ¿ÓÊÌ®ÔÆtÊÂÂ¾ÒÔÉÒÉtÏÑÆ¾ÎÂ
ÒØtÍÉÑÐÒÆÊÓÉÎ®ÍÍÉ

i ©ÉÅÊÒÓ®ÒÆÓÆÎÂÆÂÎÂÍÂtÃ®
ÎÆÓÆÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÓÉÎ¾ÅÊÂÑ¿
ÓÂÒÉÌÂÊÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÆÓÊÖ
ÆÌÇÑ®ÒÆÊÖÑÏÒÐÏØÌÂÊÒÐ
tÂÓÏÖÓÏØÂÒÔÆÎ½ ÐÒÓÆÎÂt®
ÔÆÓÆÓÊÌÂÓ®ÍÂÃÆ½ÓÊÂÊÒÔ®ÎÆÓÂÊ
i ¯ÂÍ¼ÓÆÓÉÎÂÍ½ÔÆÊÂ×ÕÑ¾Ö¿tÕÖ
ÎÂ×ÑÉÒÊtÏÏÊÆ¾ÓÆÂÎÉÒØ×ÉÓÊÌ¼Ö
Í¼ËÆÊÖ°ÂÒÔÆÎ½ÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
ÆÎÉtÆÑÕÔÆ¾ÈÊÂÓÉÎÂÈÕÈ½ÏØ
ÓÏÎÂÇÏÑ®
i ¤ÎÔÂÑÑÁÎÆÓÆÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÎÂÆÌ
ÇÑÂÒÓÆ¾ÌÂÊÎÂÒØttÆÓ¼×ÆÊÒÆ
ÏtÂÅÊÌ¼ÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖÈÊÂ
ÎÂÌÂÓÂÏÍÆt½ÒÆÓÆÓÉÎÌÂÓ®
ÔÍÊÄÉ ÓÉÎÂ®ÔÆÊÂÌÂÊÓÏÌÍÆ¾
ÒÊtÏÒÓÏÎÆÂØÓ¿ÓÏØ
i ÑÏÒÏ×½ÒÓÉÎÌÂÌ½ÅÊÂÓÑÏÇ½
i ¦tÆ¾ÕÒÉÑ¿ÒÍÉÄÉÖÓÑÏÇ½Ö
Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒÉt®ÅÊÌÊÎÅÁÎÏØÂØ
Ó½ÖÓÉÖÂÒÔ¼ÎÆÊÂÖÌÂÊÉÅÊÂÓÑÏ
Ç½ÓÏØÂÒÔÆÎ½ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂ
ÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÂÊ²ÏÎÂÓÏÎÙØÈ¾
ÙÏØtÆÒØ×Î®Æ¾ÎÂÊtÊÂÒÕÒÓ½ÓÂ
ÌÓÊÌ½¤¾ÎÂÊÆ¾ÒÉÖÒÉtÂÎÓÊÌ¿ÎÂ
ÑÏÒÂÑt¿ÙÏØtÆÓÂÈÆÁtÂÓÂÒÓÊÖ
ÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖÓÏØÂÒÔÆÎ½ÌÂÊÎÂ
ÑÏÒÂÔ½ÒÏØtÆÎÂÅÊÂÓÉÑ½ÒÏØ
tÆÒÓÏt¼ÈÊÒÓÏÓÉÎÂØÓÏÎÏt¾ÂÒÓÉ
Í½ÄÉÓÉÖÓÑÏÇ½ÖªØÒÊÌ®ÉÂ¿
ÓÏØÒÓ¿tÂÓÏÖÍ½ÄÉÆÊÅÊÌÐÎÔÑÆ
ÓÊÌÐÎÒØtÍÉÑÕt®ÓÕÎÔÂÑ¼
ÆÊÎÂÑÏÓÆ¾ÎÆÓÂÊÒÓÏØÖÂÒÔÆ
ÎÆ¾ÖÏØ×®ÎÏØÎÃ®ÑÏÖ

Εξασφάλιση της αυτονομίας στην καθημερινότητα ζωής.
ÂÑ¼ÆÊÎÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÒÏØuÆÒÓÏÆÑÊ
Ã®ÍÍÏÎÓÏØÒÊÓÊÏÁuÊÂÂÍ¿ÓÉÓÂÒÆ¼Ê
ÍÂÌÂÊÂÎÓÊÌÆ¾uÆÎÂ ×ÕÑ¾ÖÎÂØ®Ñ×ÏØÎ
ÆÊÌ¾ÎÅØÎÂu¼ÑÉ½ÒØÒÌÆØ¼ÖÑÏÒÏ×½
ÒÆ¿ÓÊuÏÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊuÊÂÓÐÒÉ
ÌÂÊÌÂÓ®ÈuÂÓÂ¤ÈÌÂÓÂÒÓ½ÒÓÆÒØÒÓ½uÂ
ÓÂÆÎÓÏÊÒuÏÁ¿ÕÖ¼ÎÂÃÑÂ×Ê¿ÍÊÏu¿
½¼ÎÂÆÊÅÊÌ¿ÌÊÎÉÓ¿ÓÉÍ¼ÇÕÎÏ ÐÒÓÆÎÂ
uÏÑÆ¾ÎÂÆÎÓÏÊÒÓÆ¾®uÆÒÂÏÂÒÔÆÎ½Ö
ÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÏØ×ÂÔÆ¾

Συμπεράσματα
¾ÒÕÂ¿Ì®ÔÆÂÔÏÍÏÈ¾Â½uÊÂÆØÂ¾
ÒÔÉÓÉÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÎÂuÉÎËÆ×Î®uÆ¿ÓÊ
Ø®Ñ×ÆÊÏ®ÎÔÑÕÏÖÂÍÍ®ÌÂÊÏÊÈÁÑÕ
ÓÏØ¯ÂÆ¾ÒÓÆ¿uÕÖÒ¾ÈÏØÑÏÊ¿ÓÊÒ×ÆÅ¿Î
¿ÍÏÊÔ¼ÍÏØÎÓÉÎÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉ Ô¼ÍÏØÎÎÂ
ÓÏØÖÂÌÏÁÒÏØuÆÌÂÊÎÂÒØÙÉÓ½ÒÏØuÆ
uÂÙ¾ÓÏØÖ ÂÍÍ®uÆÅÊÂÌÑÊÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
°ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÏÇÆ¾ÍÆÊÎÂÆËÉÈ½ÒÆÊ
Ì®ÔÆÔÆÑÂÆ¾ÂÌÂÊÓÉÒÕÒÓ½ÓÉÖÍ½ÄÉ 
ÎÂÂÎÂÇÆÑÔÆ¾ÒÆÓØ×¿ÎÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖ
ÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÌÂÊÎÂÂÂÎÓ½ÒÆÊÒÆÌ®ÔÆÂÎÉ
ÒØ×¾ÂÓÏØÆÍ®ÓÉ
….και μερικές τελευταίες συμβουλές
¢ÏÇÁÈÆÓÆÓÉÒÓ®ÒÉÓÉÖÒØu¿ÎÊÂÖÓÏØ
ÒÓØÍeαχ καημένο παιδί».
ÂÑÂuÆ¾ÎÆÓÆÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂÖuÆÆÎÒØÎÂ¾
ÒÔÉÒÉuÆÇÑ®ÒÆÊÖ όπως «Κατανοώ την
κατάστασή σας» Å¾ÎÏÎÓÂÖÂÎÆ¾ÎÂÊÅØÎÂ
Ó¿ÎÌÂÊuÊÂÅ¿ÒÉÂÊÒÊÏÅÏË¾ÂÖeΝα δείτε
ότι όλα θα πάνε καλά».
¢Ì¿uÉÌÂÊÒÆÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ¼ÎÓÏÎÉÖÒØ
ÈÌ¾ÎÉÒÉÖ½ÔØuÏÁ ÓÏÎÂÆ¾ÒÓÆÅÊÂÔ¼ÒÊ
uÏÖÎÂÓÏÎÂÌÏÁÒÆÓÆ ÌÂÓÆØÎ®ÙÆÊ®ÎÓÂ
ÓÂÎÆÁuÂÓÂl

Πόπη Χαραμή
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÷ġĕđĆėēĘĕóðòîùìúì;
÷ġĕđĆėēĘĕðéýìðøðùúìðúì
ĆēėĊĐĊĖĆėĎďā
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¢ÎØ¿uÏÎÏÊ ÂÈ×Õu¼ÎÏÊ ÂÌ¿uÉÌÂÊÆÊÔÆÓÊÌÏ¾l
¤¾ÎÂÊÏÍÍÏ¾ÏÊÆÍ®ÓÆÖÏØÑÏÌÂÍÏÁÎÂuÉ×ÂÎ¾Â
ÌÂÊ Ç¼ÑÎÏØÎ ÆÒ®Ö ÓÏØÖ ÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖ ÒÂÖ ÒÆ
ÅÁÒÌÏÍÉÔ¼ÒÉ²ÊuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÌ®ÎÆÓÆÒÆÂØÓ¼Ö
ÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ ÐÖÎÂÓÊÖÑÏÃÍ¼ÄÆÓÆÌÂÊÐÖ
ÎÂØÊÏÔÆÓ½ÒÆÓÆuÊÂÒÕÒÓ½ÒØuÆÑÊÇÏÑ®
ÂÇÆ¾ÖÏÅÉÈ¾ÆÖÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÖÌÂÊÂÍÍÉÍÆÈÈÁÉ
ÒÓÉÎÏu®ÅÂÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ÆÊÓÑ¼ÏØÎÎÂÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÆ¾ÓÆ
uÆÓÏÎÌÂÍÁÓÆÑÏÅØÎÂÓ¿ÓÑ¿ÏÓÏØÖÅÁÒÌÏÍÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖ

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

ù

ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖ×Ð
ÑÏÖ¿ÏØÉÅØÒÂÑ¼ÒÌÆÊÂÆÊ
ÅÆÊÎÐÎÆÓÂÊ ÑÏÇÂÎÐÖÆËÂÊÓ¾
ÂÖÓÕÎÆÊÓÐÒÆÕÎ ÏØ¼×ÆÊ
ÓÏÌ®ÔÆÑ¿ÃÍÉuÂØÈÆ¾ÂÖÒÓÉÒØuÆÑÊ
ÇÏÑ®ÓÏØÂÒÔÆÎ½¤ÊÍ¼ÏÎ ÏÊÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏ¾ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÆÍ®ÓÆÖÅÁÒÌÏ
ÍÏØÖ ÂÎÂÏÇ®ÒÊÒÓÏØÖ ÇÍÁÂÑÏØÖ Æ¾
uÏÎÏØÖ½ÂÌ¿uÉÌÂÊÆÊÔÆÓÊÌÏÁÖ½ÏØ
×Ñ½ÙÏØÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÖÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÖ ¿ÕÖ
ÓÏËÊÌÏuÂÎÆ¾Ö ÄØ×ÏÂÔÆ¾Ö ½Ó¼ÍÏÖÂÎ
ÔÑÐÏØÖÏØÆÊu¼ÎÏØÎÎÂÅÊÆÌÅÊÌÏÁÎ
ÂØÓ®ÏØÆÊÔØuÏÁÎÓÑÏuÏÌÑÂÓÐÎÓÂÖ
ÓÏØÖ®ÍÍÏØÖ

ÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊ
®ÒÌÏÏÎÂÑÏÒÂÔ½ÒÆÓÆÎÂÃÑÆ¾ÓÆ
Â¿ÏÁÉÈ®ÙÆÊÉÅØÒÂÑ¼ÒÌÆÊÂ°Æ
Í®ÓÉÖ¼×ÆÊÓÉÎÆÏ¾ÔÉÒÉ¿ÓÊ¼×ÆÊ®
ÎÓÂÅ¾ÌÊÏ¤ÊÅÊÌ® ¿ÓÂÎÆ¾ÎÂÊÔØuÕu¼ÎÏÖ
Æ¾ÎÂÊÂÎÐÇÆÍÏÎÂÑÏÒÂÔÆ¾ÓÆÎÂÓÏÎ
ÒØuÃÏØÍ¼ÄÆÓÆÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏÎÂÇ½
ÒÆÓÆÎÂeÏÍÏÌÍÉÑÐÒÆÊÓÉÅÊÂuÂÑÓØÑ¾Â
ÓÏØkÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÎÂÓÏÎÑÕÓ½ÒÆÓÆ
ÓÊÔÂuÏÑÏÁÒÂÓÆÎÂÌ®ÎÆÓÆÆÒÆ¾ÖÈÊÂÓÏ
Ñ¿ÃÍÉu®ÓÏØ
ÂÑ¼ÆÊÆ¾ÒÉÖÎÂÂÏÇÁÈÆÓÆÎÂ×ÑÉ
ÒÊuÏÏÊ½ÒÆÓÆÆÌÇÑ®ÒÆÊÖ¿ÕÖ«ηρεμήστε».¤ÊÍ¼ÏÎ ÂÎÅÆÎuÏÑÆ¾ÓÆ®uÆÒÂ
ÎÂÓÏÎÆËØÉÑÆÓ½ÒÆÓÆÌÂÊÎÂÂÒ×ÏÍÉÔÆ¾
ÓÆuÆÓÏÑ¿ÃÍÉu®ÓÏØ ØÏÅÆ¾ËÓÆÓÏØuÊÂ
®ÍÍÉ×ÑÏÎÊÌ½ÒÓÊÈu½ÏØÔÂÆ¾ÒÓÆÅÊÂÔ¼
ÒÊuÏÖÈÊÂØÓ¿ÎÂÅÆÊÔÆÓÊÌ®ÓÉÅÊ®ÔÆÒ½
ÒÂÖÎÂÂÇÊÆÑÐÒÆÓÆ×Ñ¿ÎÏÆÊÅÊÌ®ÈÊÂÂØ
Ó¿Î ÒÆu¾ÂÊÅÊÕÓÊÌ½ÒØÎÆÅÑ¾ÂuÂÙ¾ÓÏØ

Επιθετικότητα στον πάγκο.
Ακούστε χωρίς να κρίνετε!
¦ÆÊÔÆÓÊÌ¿ÓÉÓÂÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒØÎ½ÔÕÖÒÆ
uÊÂÂÂ¾ÓÉÒÉÏØÅÆÎÊÌÂÎÏÏÊ½ÔÉÌÆ
ÌÂÊuÏÑÆ¾ÎÂÆËÆÍÊ×ÔÆ¾ÒÆÍÆÌÓÊÌ½Ã¾Â
½ÂÌ¿uÉÌÂÊÂÆÊÍ½
Μη δικαιολογείστε!
¾ÒÕÂ¿¼ÎÂÎÆÊÔÆÓÊÌ¿®ÎÔÑÕÏÌÑÁ
ÃÆÓÂÊÌ®ÏÊÏÖÏØÇÏÃ®ÓÂÊÌÂÊÏØÂÎÓÊ
ÅÑ®¼ÓÒÊÈÊÂÎÂÂÒÌ½ÒÆÊ¾ÆÒÉÏØÔÂÓÏØ
ÆÊÓÑ¼ÄÆÊÎÂ®ÑÆÊÓÆÍÊÌ®ÂØÓ¿ÏØÔ¼
ÍÆÊ²ÏÎÂÑÏÒÂÔ½ÒÆÓÆÎÂÂÎÂÈÎÕÑ¾
ÒÆÓÆÓÏØÖÍ¿ÈÏØÖÂØÓ½ÖÓÉÖÆÊÔÆÓÊÌ¿ÓÉ
ÓÂÖÆ¾ÎÂÊÒÂÎÎÂÑ¾×ÎÆÓÆÍ®ÅÊÒÓÉÇÕÓÊ®
ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÅÊÌ½ÖÒÂÖØÆØÔØÎ¿ÓÉ
ÓÂÖÂÏÇÁÈÆÓÆÇÑ®ÒÆÊÖ¿ÕÖeΤο ξέχασα!» ή «Είχα πολύ δουλειά!»ÑÏÓÊu½
ÒÓÆuÊÂÇÑ®ÒÉ¿ÕÖeΣας καταλαβαίνω
και σας ζητώ συγνώμη. Ας δούμε τι μπορώ να κάνω για σας τώρα!»
Αλληλεγγύη στην ομάδα
¢ÎÌ®ÏÊÏÖÒØÎÆÑÈ®ÓÉÖÒÂÖ×®ÒÆÊÓÉÎ
ÄØ×ÑÂÊu¾ÂÓÏØÌÂÊÈ¾ÎÆÊÆÊÔÆÓÊÌ¿ÖÂ¼
ÎÂÎÓÊÒÆ¼ÎÂÎÆÍ®ÓÉÏØÅÆÎØÏ×ÕÑÆ¾
Â¿ÓÊÖÂÑ®ÍÏÈÆÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÏØ ÂÏ
ÇÁÈÆÓÆÎÂÆ¼uÃÆÓÆ½ÎÂÆ¾ÓÆÒÓÏÎÆ
Í®ÓÉeΤην επόμενη φορά ελάτε να σας
εξυπηρετήσω εγώ»²Ï¾ÅÊÏÊÒ×ÁÆÊÌÂÊÂÎ
Ì®ÏÊÏÖÒØÎ®ÅÆÍÇ¿ÖÒÂÖÒØuÆÑÊÇ¼ÑÆ
ÓÂÊuÆÓÑ¿ÏÏØÅÆÎÆÈÌÑ¾ÎÆÓÆ¢ÏÇÁ
ÈÆÓÆÎÂÓÏØÌ®ÎÆÓÆÂÑÂÓ½ÑÉÒÉuÑÏÒÓ®
ÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÌÂÊÆÊÒÉu®ÎÆÓÆÓÊÖÂÍÍÂÈ¼Ö
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ÏØÔÂÔ¼ÍÂÓÆÎÂÌ®ÎÆÊÒÓÉÒØuÆÑÊÇÏ
Ñ®ÓÏØuÆÓ®ÓÉÎÂÏ×ÐÑÉÒÉÓÏØÆÍ®
ÓÉ ÒÆu¾ÂÊÅÊÕÓÊÌ½ÒØÙ½ÓÉÒÉuÂÙ¾ÓÏØ
ÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÍÏÊ¿ÎÆÊÔÆÓÊÌ½ÖÒØ
uÆÑÊÇÏÑ®ÖÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÌÑÂÓ½ÒÆ
ÓÆuÊÂÒÓ®ÒÉ®ÌÂuÓÉÌÂÊÌÂÔÂÑ®ÆÂÈ
ÈÆÍuÂÓÊÌ½ ÆÎÐÒÆÂÌÑÂ¾ÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ
uÏÑÆ¾ÓÆÎÂÃÏÉÔ½ÒÆÓÆÂØÓÏÁÖÓÏØÖÆ
Í®ÓÆÖ ÂÑÂ¼uÏÎÓ®ÖÓÏØÖÒÆ¼ÎÂÌ¼
ÎÓÑÏÅÉu¿ÒÊÂÖØÈÆ¾ÂÖ½ÒÆ¼ÎÂÊÂÓÑÆ¾Ï
½ÂÌ¿uÂÌÂÊÎÂÌÂÍ¼ÒÆÓÆ®uÆÒÂÈÊÂÃÏ
½ÔÆÊÂÂÑ®ÍÍÉÍÂÉ½ÑÆuÉÌÂÊÆØÈÆÎÊ
Ì½ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÂ¿u¼ÑÏØÖÒÂÖuÏ
ÑÆ¾ÎÂÂÏÒØuÇÏÑ½ÒÆÊÓÉÎ¼ÎÓÂÒÉÒÓÊÖ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ ÆÂÌÑÂ¾ÆÖ
ÕÒÓ¿ÒÏÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏØÉÆÊÔÆÓÊÌ¿
ÓÉÓÂÓÏØÆÍ®ÓÉËÆÆÑÎ®ÓÂ¿ÑÊÂÓÉÖÍÆ
ÌÓÊÌ½ÖÃ¾ÂÖ ÆÎÅÆ×Ïu¼ÎÕÖÎÂÆ¾ÎÂÊÂÂ
ÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂÌÂÍ¼ÒÆÓÆÒÆÃÏ½ÔÆÊÂÌÂÊÓÉÎ
ÂÒÓØÎÏu¾Â

Αποφεύγοντας
τη σύγκρουση
ÊÂÎÂÂÏÇÁÈÆÓÆÓÉÎ¼ÎÓÂÒÉØÊÏÔÆÓ½
ÒÓÆuÊÂ½ÑÆuÉÒÓ®ÒÉ½ÊÏÖÓ¿ÎÏÖÇÕ
Î½Ö ÂÑÈ½ÌÂÊÌÂÔÂÑ½ÆÌÇÐÎÉÒÉÓÕÎÍ¼
ËÆÕÎ ÆÑÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖ×ÆÊÑÏÎÏu¾ÆÖ ÆÆ
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ËÉÈ½ÒÆÊÖuÆÒÓÏÊ×Æ¾ÂÌÂÊÆÂÎ®ÍÉÄÉÓÉÖ
¾ÅÊÂÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÖ½ÌÂÊÇÏÑ¼Ö 
ÂÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÂÑ¼ÆÊÏÍÁÈÑ½ÈÏÑÂ
ÎÂÈ¾ÎÆÊÆÎÂÍÍÂÈ½ÓÕÎÑ¿ÍÕÎÌÂÊÆÒÆ¾Ö
ÏØÅ¼×ÆÒÓÆÓÉÎÆ¾ÔÆÒÉ ÎÂÆÑ®ÒÆÓÆ
ÒÓÏÑ¿ÍÏÓÏØeÒÕÓ½ÑÂk ÂØÓÏÁÏØÔÂ
ÅÐÒÆÊÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÓÉÍÁÒÉ¢ÎÂÊÒÔ®ÎÆ
ÒÓÆ¿ÓÊØ®Ñ×ÆÊuÆÈ®ÍÉ¼ÎÓÂÒÉu¼ÒÂÒÂÖ
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂ¾ËÆÊÓÏÑ¿ÍÏÂØÓ¿¼ÎÂÖ
®ÍÍÏÖÒØÎÆÑÈ®ÓÉÖÒÂÖ
²ÏÑÐÓÏÃ½uÂÈÊÂÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÆÓÆ
ÓÏÎÅÁÒÌÏÍÏÆÍ®ÓÉÆ¾ÎÂÊÎÂÑÏÒÂ
Ô½ÒÆÓÆÎÂÌÂÓÂÎÏ½ÒÆÓÆÕÖÂÎÓÊÍÂuÃ®
ÎÆÓÂÊÂØÓ¿ÖÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÌÂÊÓÏÎÓÑ¿Ï
ÏØÒÌ¼ÓÆÓÂÊÌÂÊÅÑÂ¦ÅÊÌ½ÒÂÖÒØ
uÆÑÊÇÏÑ®Æ¾ÎÂÊÂØÓ½ÏØÔÂÃÏÉÔ½ÒÆÊ 
ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÓÏ®ÓÏuÏÎÂËÆÆÑ®ÒÆÊÓÉ
ÒØÎÂÊÒÔÉuÂÓÊÌ½ÓÏØÇ¿ÑÓÊÒÉ ÎÂÒÌÆ
ÇÓÆ¾ÍÏÈÊÌ®ÌÂÊÎÂuÆÓÂÃÆ¾Â¿ÓÏÒÓ®ÅÊÏ
ÓÉÖÆÊÔÆÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ½ÓÉÖÅØÒÂÑ¼ÒÌÆÊÂÖ 
ÒÓÏÒÓ®ÅÊÏÓÉÖÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØÒÉÖÈÊÂÓÉÎ
ÆËÆÁÑÆÒÉuÊÂÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÖÍÁÒÉÖ
µÍÍÉuÊÂÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÏØuÏÑÆ¾ÎÂ
¼×ÆÊÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÆ¾ÎÂÊÎÂÅÆ¾ËÆÓÆÒØu®
ÔÆÊÂ½ÂÌ¿uÉÌÂÊÇÊÍÊÌ½ÅÊ®ÔÆÒÉÑÏÖ
ÓÏÎÆÍ®ÓÉ Å¾ÎÏÎÓÂÖ¼uÇÂÒÉÒÆÍ¿ÈÊÂÌÂÊ
×ÆÊÑÏÎÏu¾ÆÖÌÂÓÂÎ¿ÉÒÉÖ ÂÌÏØuÐÎÓÂÖ
ÂÌ¿uÉÌÂÊÓÏuÑ®ÓÒÏ½ÓÏÎÐuÏÓÏØÆ
Í®ÓÉ ÌÂÔÉÒØ×®ÙÏÎÓÂÖÓÏÎ½ÂÌ¿uÉÌÂÊ
ÅÊÌÂÊÐÎÏÎÓ®ÖÓÏÎ uÆÒÓ¿×ÏÎÂËÆÌÊÎ½
ÒÆÓÆuÊÂÒØÙ½ÓÉÒÉuÂÙ¾ÓÏØÒÓÉÑÊÈu¼ÎÉ
ÒÆÍÏÈÊÌ®ÆÊ×ÆÊÑ½uÂÓÂ

Η ενσυναίσθηση πάνω από
όλα
ÏÍÍÏ¾ÊÒÓÆÁÏØÎÆ¾ÒÉÖ¿ÓÊÏÊÅÁÒÌÏÍÏÊ
ÆÍ®ÓÆÖÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎÓÂÊÒÆuÆÈ®ÍÏÃÂÔ
u¿Í¿ÈÕÓÉÖÂÓu¿ÒÇÂÊÑÂÖÓÏØÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏØÌÂÊÓÉÖÂØÒÓÉÑ½Ö ÓØÊÌ½ÖÏÍÍ¼Ö
ÇÏÑ¼Ö ÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎ¢Î
¿uÕÖÂÌÏÍÏØÔ½ÒÆÓÆuÊÂÒÓ®ÒÉÊÏÂÎ
ÔÑÐÊÎÉÌÂÊÇÊÍÊÌ½ uÆÅÊ®ÔÆÒÉÒÆÃÂ
ÒuÏÁÌÂÊÌÂÍÕÒÏÑ¾ÒuÂÓÏÖÑÏÖÓÏÎÆ
Í®ÓÉ ÏÊÒØÈÌÑÏÁÒÆÊÖÔÂÆ¾ÎÂÊÍÊÈ¿ÓÆÑÆÖ
ÌÂÊÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÑÏÃÍÉu®ÓÕÎÔÂ
È¾ÎÆÓÂÊÊÏÆÁÌÏÍÂ°ÊÅÊÏÌÓ½ÓÉÖÓÏØÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏØÍÏÊ¿Î ¼×ÆÊÓÉÎÆØÔÁÎÉÈÊÂÓÏ
ÑÏÒÕÊÌ¿ÓÏØÌÂÊÔÂÑ¼ÆÊÎÂÇÑÏÎÓ¾
ÒÆÊÎÂÆÎÓ®ËÆÊÒÓÉÎÏu®ÅÂÓÏØØÏuÏÎÆ
ÓÊÌÏÁÖ ÆØÈÆÎÆ¾ÖÌÂÊÑ¿Ò×ÂÑÏØÖØÂÍ
Í½ÍÏØÖÌÂÊÎÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁÑÏÒÆÌÓÊÌ¿Ö 
ÐÒÓÆÎÂÂÏÇÁÈÆÊÏËÁÔØuÏØÖ ÂÅÊ®ÍÍÂ
ÌÓÏØÖ½ÂÌ¿uÉÌÂÊÑÂÓÒÊÒÓ¼Ö
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µÍÍÉÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÏØÔÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÆÊ
Æ¾ÎÂÊÎÂÂÌÏÁÓÆÑÏÒÆÌÓÊÌ®ÂØÓÏÁÖÓÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖ ÎÂÓÏØÖÂÇ½ÎÆÓÆÎÂuÊÍ½ÒÏØÎ
Ì®ÎÏÎÓÂÖÂÑ×ÊÌ®ÂÎÏÊÌÓ¼ÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖÌÂÊ
ÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÎÂÆÑÊÏÑ¾ÙÆÓÆÓÉÒØÎÏ
uÊÍ¾ÂuÆÌÍÆÊÒÓ¼ÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖ ÏÊÏÏ¾ÆÖ
ÂÎÂÈÌÂÒÓÊÌ®ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÂÎÓÉÔÏÁÎ
uÆ¼ÎÂe¯ÂÊk½¼ÎÂeº×Êk uÆÒÓ¿×ÏÎÂ
ÏÅÉÈ½ÒÆÓÆÓÉÒØÙ½ÓÉÒÉÒÓÂÍÏÈÊÌ®ÒØ
uÆÑ®ÒuÂÓÂÏØÆÊÔØuÆ¾ÓÆ¤¾ÒÉÖ Æ¾
ÎÂÊÑÏÓÊu¿ÓÆÑÏÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÓÆÂØ
ÓÏÁÖÓÏØÖÅÁÒÌÏÍÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÑÏÒÓ®
ÒÓÏØÖ®ÍÍÏØÖÆÍ®ÓÆÖ ÂÎÓ¾ÎÂÓÏØÖÏÅÉ
ÈÆ¾ÓÆÒÆuÊÂÈÕÎ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏØ
½ÒÓÏØÖÌÑØÇÏÁÖ×ÐÑÏØÖÓÏØÆÑÈÂÒÓÉ
Ñ¾ÏØÌÂÊÓÉÖÂÏÔ½ÌÉÖ ÐÒÓÆÎÂÎÊÐÔÏØÎ
ÆÌÓÆÔÆÊu¼ÎÏÊÂÎÓ¾ÈÊÂÑÏÒÓÂÓÆØu¼ÎÏÊ

Διατηρώντας μια σκληρή
στάση
¨®ÏÊÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÌÏÍÏØÔÏÁÎuÊÂ
ÊÏÒÌÍÉÑ½ÒÓ®ÒÉÌÂÊÒÁÒÒÕuÏÓÏÑÏ
ÒÕÊÌ¿ÒØuÃ®ÍÍÆÊÈÊÂÎÂÂÎÓÊuÆÓÕÊÒÓÆ¾
ÏÆÊÔÆÓÊÌ¿ÖÆÍ®ÓÉÖÌÂÊÎÂÓÏÎÏÅÉÈ½
ÒÏØÎÒÓÉÎ¼ËÏÅÏ
ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÍ®ÔÏØÖÒÓÉÒØÎÓÂÈÏÈÑ®
ÇÉÒÉuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÍ½ËÆÓÆÓÉÒØÙ½ÓÉÒÉ
ÌÂÍÐÎÓÂÖÓÏÎÈÊÂÓÑ¿ÏØ¼ÈÑÂÄÆÓÉÒØ
ÎÓÂÈ½
ÆÓÆÍÊÌ½ÂÎ®ÍØÒÉÈÊÂÎÂuÉ×ÂÔÆ¾ÓÏÌÁ
ÑÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÅÁÏÍÁÒÆÊÖØ®Ñ
×ÏØÎÂ¿ÓÉuÊÂο αποκλεισμός του πελάτηÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï uÆÓÏÑ¾ÒÌÏÂØ
Ó¿ÖÎÂÅÊÂÃ®ÍÆÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÓÏÎÆÑ¾
ÈØÑÏÓÏØ ÌÂÊÂ¿ÓÉÎ®ÍÍÉη συμφιλίωσηuÆÌ®ÔÆÓ¾uÉuÂ ÌÂÊÉÏÍÊÓÊÌ½ÓÏØ
ÌÂÓÆØÎÂÒuÏÁ uÆÓÏÅØÒ®ÑÆÒÓÏÒØÎÂ¾
ÒÔÉuÂÎÂÆ¾ÒÓÆØÏ×ÑÆÕu¼ÎÏÊÎÂØÏ
×ÕÑ½ÒÆÓÆÈÊÂÎÂuÆ¾ÎÆÓÆÂÑÆÒÓÏ¾ 

Μια ομαδική δουλειά
ÂÑ¼ÆÊ ÎÂÆÑÈÂÒÓÆ¾ÓÆ®ÎÕÒÓÉÅÊÂ
×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÅÁÒÌÏÍÕÎÆÍÂÓÐÎ uÊÍÐ
ÎÓÂÖuÆÓÉÎØ¿ÍÏÊÉÏu®ÅÂÒÂÖ ÅÊ¿ÓÊ
ÉÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆ¾ÎÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ÌÂÊ
×Ñ½ÙÆÊÓÉÖÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÉÖÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÖ
¨®ÏÊÏÊÓ¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÅÁÒÌÏÍÏÊÆÍ®
ÓÆÖÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÆËØÉÑÆÓÏÁÎÓÂÊÂÏ
ÌÍÆÊÒÓÊÌ®Â¿ÓÏÎ¾ÅÊÏØ®ÍÍÉÍÏ ÌØÑ¾
ÕÖÂØÓ¿ÎÏØÆ¾ÎÂÊÊÏØÏuÏÎÆÓÊÌ¿Ö 
ÆÎÐÈÊÂ®ÍÍÏØÖÉÏuÂÅÊÌ½ÂÎÓÊuÆÓÐÊ
ÒÉÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉ

Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
NASONEX® ρινικό εκνέφωμα
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΙΔΙΟΣΚΕΥΑΣΜΑΤΟΣ: NASONEX® 50 μικρογραμμάρια / ψεκασμό, Ρινικό εκνέφωμα, εναιώρημα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Φουροϊκή μομεταζόνη (ως μονοϋδρική) 50
μικρογραμμάρια /ψεκασμό. Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 0,2mg χλωριούχου βενζαλκόνιου ανά γραμμάριο. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 4. ΚΛΙΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ: 4.1 Θεραπευτικές
Ενδείξεις: Το NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα ενδείκνυται για χρήση σε ενήλικες και παιδιά 12 ετών και άνω για την θεραπεία των συμπτωμάτων της εποχιακής αλλεργικής ή χρόνιας ρινίτιδας. Το NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα ενδείκνυται
επίσης για χρήση σε παιδιά 6 έως 11 ετών για την θεραπεία των συμπτωμάτων της εποχιακής αλλεργικής ή χρόνιας αλλεργικής ρινίτιδας. Σε ασθενείς με ιστορικό μέτριων έως σοβαρών συμπτωμάτων εποχιακής αλλεργικής ρινίτιδας,
μπορεί να αρχίσει προληπτική θεραπεία με NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα έως τέσσερις εβδομάδες πριν αρχίσει η εποχή της γύρης. Το NASONEX® ρινικό εκνέφωμα ενδείκνυται για τη θεραπεία των ρινικών πολυπόδων σε ενήλικες
ασθενείς από 18 ετών και άνω. 4.2 Δοσολογία και Τρόπος Χορήγησης: Ύστερα από την αρχική προετοιμασία χρήσης της αντλίας ψεκασμού του NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα (10 ψεκασμοί έως ότου επιτευχθεί ομοιογενής ψεκασμός),
κάθε ψεκασμός παρέχει περίπου 100 mg εναιωρήματος φουροϊκής μομεταζόνης το οποίο περιέχει μονοϋδρική φουροϊκή μομεταζόνη που αντιστοιχεί σε 50 μικρογραμμάρια φουροϊκής μομεταζόνης. Eάν η αντλία ψεκασμού έχει
παραμείνει αχρησιμοποίητη για 14 ημέρες και άνω, θα πρέπει να ακολουθηθεί εξ αρχής η διαδικασία της πρώτης χρήσης με 2 ψεκασμούς, έως ότου επιτευχθεί ομοιογενής ψεκασμός, πριν την επόμενη χρήση. Εποχιακή ή Ολοετής
Αλλεργική Ρινίτιδα: Ενήλικες (συμπεριλαμβανομένων και ηλικιωμένων) και παιδιά 12 ετών και άνω: Η συνήθης συνιστώμενη δόση είναι δύο ψεκασμοί (50 μικρογραμμάρια / ψεκασμό) σε κάθε ρουθούνι μια φορά την ημέρα
(συνολική δόση 200 μικρογραμμάρια). Μόλις τεθούν υπό έλεγχο τα συμπτώματα, μείωση της δόσης σε ένα ψεκασμό ανά ρουθούνι (συνολική δόση 100 μικρογραμμάρια) μπορεί να είναι αποτελεσματική για θεραπεία συντήρησης.
Εάν τα συμπτώματα δεν ελέγχονται επαρκώς, η δόση μπορεί να αυξηθεί στη μεγίστη ημερήσια δόση των τεσσάρων ψεκασμών σε κάθε ρουθούνι ανά ημέρα (συνολική δόση 400 μικρογραμμάρια). Συνιστάται μείωση της δόσης όταν
τα συμπτώματα τεθούν υπό έλεγχο. Παιδιά ηλικίας μεταξύ 6 και 11 ετών: Η συνήθης συνιστώμενη δόση είναι ένας ψεκασμός (50 μικρογραμμάρια ανά ψεκασμό) σε κάθε ρουθούνι μία φορά την ημέρα (συνολική δόση 100
μικρογραμμάρια). Το NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα, εμφάνισε σε μερικούς ασθενείς με εποχιακή αλλεργική ρινίτιδα κλινικά σημαντική έναρξη της δράσης μέσα σε 12 ώρες μετά την πρώτη δόση. Παρόλα αυτά, μπορεί να μην επιτευχθεί
πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα μέσα στις πρώτες 48 ώρες. Γι’ αυτό ο ασθενής θα πρέπει να συνεχίσει την τακτική χρήση για να επιτύχει πλήρες θεραπευτικό αποτέλεσμα. Ρινικοί Πολύποδες: Η συνήθης συνιστώμενη δόση για τους
πολύποδες είναι δύο ψεκασμοί (50 μικρογραμμάρια/ψεκασμό) σε κάθε ρουθούνι μία φορά την ημέρα (συνολική ημερήσια δόση 200 μικρογραμμάρια). Εάν μετά από 5 έως 6 εβδομάδες τα συμπτώματα δεν ελέγχονται επαρκώς, η
δόση μπορεί να αυξηθεί σε μία ημερήσια δόση δύο ψεκασμών σε κάθε ρουθούνι δύο φορές την ημέρα (συνολική ημερήσια δόση 400 μικρογραμμάρια). Η δόση πρέπει να μειώνεται όταν υποχωρήσουν τα συμπτώματα. Εάν δεν
παρατηρηθεί βελτίωση των συμπτωμάτων μετά από 5 έως 6 εβδομάδες, εναλλακτικές θεραπείες θα πρέπει να εξετασθούν. Οι μελέτες ασφάλειας και αποτελεσματικότητας του ρινικού εκνεφώματος NASONEX® για τη θεραπεία ρινικών
πολυπόδων έχουν διάρκεια τεσσάρων μηνών. Πριν την χορήγηση της πρώτης δόσης, ανακινείστε καλά τον περιέκτη και ενεργοποιήστε την αντλία ψεκασμού 10 φορές (μέχρι να εξαχθεί ομοιογενές εκνέφωμα). Εάν δεν χρησιμοποιηθεί
η αντλία για 14 μέρες και άνω, επαναλαμβάνετε την διαδικασία της πρώτης χρήσης με 2 ψεκασμούς έως ότου επιτευχθεί ομοιογενής ψεκασμός. Ανακινείστε καλά τον περιέκτη πριν από κάθε χρήση. Το φιαλίδιο θα πρέπει να απορρίπτεται
μετά τον αναγραφόμενο αριθμό ψεκασμών ή μέσα σε 2 μήνες από την πρώτη χρήση. 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία σε οποιοδήποτε από τα συστατικά του NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα. Το NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα δεν πρέπει
να χρησιμοποιείται όταν υπάρχει μη αντιμετωπισθείσα φλεγμονή του ρινικού βλεννογόνου. Εξαιτίας της ανασταλτικής δράσης των κορτικοστεροειδών στην επούλωση των τραυμάτων, οι ασθενείς οι οποίοι πρόσφατα υποβλήθηκαν σε
χειρουργική επέμβαση στη μύτη ή υπέστησαν τραύμα στην περιοχή αυτή, δεν θα πρέπει να χρησιμοποιούν ρινικά κορτικοστεροειδή πριν την επούλωση του τραύματος. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση:
Το NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή, και μόνο όταν η χρήση του είναι απαραίτητη, σε ασθενείς με ενεργό ή μη ενεργό φυματιώδη μόλυνση του αναπνευστικού συστήματος, ή με μυκητησιακές,
βακτηριακές μολύνσεις και συστηματικές μολύνσεις από ιούς οι οποίες δεν έχουν θεραπευθεί ή με απλό έρπη των οφθαλμών. Ύστερα από 12 μήνες θεραπευτικής αγωγής με το NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα δεν υπήρχαν στοιχεία
ενδεικτικά ατροφίας του ρινικού βλεννογόνου. Επίσης, η φουροϊκή μομεταζόνη είχε την τάση να φέρνει τον ρινικό βλεννογόνο πλησιέστερα προς την φυσιολογική ιστολογική εικόνα. Όπως συμβαίνει με οποιαδήποτε μακροχρόνια
θεραπεία, ασθενείς που χρησιμοποιούν το NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα για πολλούς μήνες ή περισσότερο καιρό, θα πρέπει να υποβάλλονται περιοδικά σε εξετάσεις για πιθανές αλλοιώσεις του ρινικού βλεννογόνου. Εάν αναπτυχθεί
τοπική μυκητησιακή μόλυνση της μύτης ή του φάρυγγα, μπορεί να απαιτηθεί η διακοπή της θεραπευτικής αγωγής με NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα και η χορήγηση της κατάλληλης αγωγής. Η επιμονή των ρινοφαρυγγικών συμπτωμάτων
αποτελεί λόγο διακοπής της χορήγησης του NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα. Παρότι το NASONEX® θα ελέγξει τα ρινικά συμπτώματα στους περισσότερους ασθενείς, η ταυτόχρονη χρήση κατάλληλης συμπληρωματικής θεραπείας μπορεί
να προσφέρει πρόσθετη ανακούφιση από άλλα συμπτώματα, ιδιαίτερα τα οφθαλμικά συμπτώματα. Δεν υπάρχουν αποδείξεις καταστολής του άξονα υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων, ύστερα από παρατεταμένη θεραπεία με
NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα. Ωστόσο, ασθενείς που αλλάζουν την αγωγή τους από μακράς διαρκείας συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδών στο NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα, απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή. Η διακοπή των
συστηματικών κορτικοστεροειδών σε τέτοιους ασθενείς μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα επινεφριδιακή ανεπάρκεια για κάποιους μήνες μέχρι να επαναλειτουργήσει ο άξονας υποθαλάμου-υπόφυσης-επινεφριδίων (ΥΥΕ). Εάν οι ασθενείς
αυτοί εμφανίσουν ενδείξεις ή συμπτώματα επινεφριδιακής ανεπάρκειας, θα πρέπει να ξαναρχίσει η συστηματική χορήγηση κορτικοστεροειδούς και άλλων μορφών θεραπευτικής αγωγής και να εφαρμοσθούν τα κατάλληλα μέτρα. Κατά
την μετάβαση από τα συστηματικά κορτικοστεροειδή στο NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα μερικοί ασθενείς μπορεί να εμφανίσουν συμπτώματα στερητικού συνδρόμου από την διακοπή της συστηματικής χορήγησης των κορτικοστεροειδών
(π.χ. πόνος στις αρθρώσεις ή/και στους μύες, κόπωση, και κατάθλιψη αρχικά) παρά την ανακούφιση των ρινικών συμπτωμάτων και θα απαιτηθεί ενθάρρυνση των ασθενών για την συνέχιση της θεραπευτικής αγωγής με NASONEX®
Ρινικό εκνέφωμα. Η αλλαγή αυτή μπορεί επίσης να αποκαλύψει προϋπάρχουσες αλλεργικές καταστάσεις, όπως αλλεργική επιπεφυκίτιδα και έκζεμα, τα οποία δεν εμφανίζονταν κατά την προηγούμενη συστηματική θεραπευτική αγωγή
με κορτικοστεροειδή. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του NASONEX® δεν έχουν μελετηθεί για χρήση στη θεραπεία μονόπλευρων πολυπόδων, πολυπόδων συνδεομένων με κυστική ίνωση ή πολυπόδων οι οποίοι αποφράσσουν
εντελώς τις ρινικές κοιλότητες. Μονόπλευροι πολύποδες οι οποίοι είναι ασυνήθεις ή ανώμαλοι σε εμφάνιση, κυρίως εάν είναι ελκώδεις ή αιμορραγικοί, θα πρέπει να διερευνηθούν περαιτέρω. Ασθενείς που υποβάλλονται σε
θεραπευτική αγωγή με κορτικοστεροειδή που πιθανόν να παρουσιάζουν ανοσοκαταστολή θα πρέπει να προειδοποιηθούν για τον κίνδυνο έκθεσης σε ορισμένες μολύνσεις (π.χ. ανεμοβλογιά, ιλαρά) και για την σημασία της ιατρικής
παρακολούθησης στην περίπτωση που εκτεθούν σ’ αυτές. Ύστερα από την χρήση ενδορινικών κορτικοστεροειδών, έχουν πολύ σπάνια αναφερθεί διάτρηση του ρινικού διαφράγματος ή αυξημένη ενδοοφθάλμια πίεση. Η
αποτελεσματικότητα και η ασφάλεια του ρινικού εκνεφώματος NASONEX® για τη θεραπεία των ρινικών πολυπόδων σε παιδιά και εφήβους κάτω από 18 ετών δεν έχει τεκμηριωθεί. Μπορεί να παρατηρηθεί συστηματική δράση των
ρινικών κορτικοστεροειδών, ιδιαίτερα στις υψηλές δόσεις που χορηγούνται για παρατεταμένες περιόδους. Καθυστέρηση της ανάπτυξης αναφέρθηκε σε παιδιά που ελάμβαναν ρινικά κορτικοστεροειδή στις εγκεκριμένες δόσεις. Συνιστάται
τακτική παρακολούθηση του ύψους των παιδιών που λαμβάνουν παρατεταμένη θεραπεία με ρινικά κορτικοστεροειδή. Εάν παρατηρηθεί καθυστέρηση της ανάπτυξης, η θεραπευτική αγωγή θα πρέπει να επανεξετασθεί με στόχο τη
μείωση της δόσης του ρινικού κορτικοστεροειδούς, εάν αυτό είναι δυνατόν, στη χαμηλότερη δόση με την οποία διατηρείται ο αποτελεσματικός έλεγχος των συμπτωμάτων. Επιπλέον, θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η παραπομπή του
ασθενούς σε ειδικό παιδίατρο. Η θεραπεία με υψηλότερες από τις συνιστώμενες δόσεις μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα κλινικώς σημαντική καταστολή της λειτουργίας των επινεφριδίων. Εάν υπάρχουν ενδείξεις για χρήση υψηλότερων
από τις συνιστώμενες δόσεις, τότε θα πρέπει να ληφθεί υπ’ όψη η κάλυψη με επιπλέον σημαντικώς χορηγούμενα κορτικοστεροειδή κατά τη διάρκεια των περιόδων stress ή προγραμματισμένων χειρουργικών επεμβάσεων. 4.5
Αλληλεπίδραση με άλλα φάρμακα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: (Βλέπε 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά την χρήση των συστηματικών κορτικοστεροειδών). Διεξάχθηκε μια κλινική μελέτη αλληλεπίδρασης
με λοραταδίνη. Δεν παρατηρήθηκαν αλληλεπιδράσεις. 4.6 Κύηση και Γαλουχία: Δεν υπάρχουν επαρκείς ή καλά ελεγμένες μελέτες σε εγκύους γυναίκες. Ύστερα από την ενδορρινική χορήγηση της μεγίστης κλινικής δόσης, η
συγκέντρωση μομεταζόνης στο πλάσμα δεν ήταν μετρήσιμη. Έτσι ο κίνδυνος για το έμβρυο θεωρείται αμελητέος και η πιθανότητα τοξικότητας κατά την αναπαραγωγή, πολύ χαμηλή. Όπως συμβαίνει και με άλλα ρινικά κορτικοστεροειδή
παρασκευάσματα, το NASONEX® Ρινικό εκνέφωμα δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια της κύησης ή της γαλουχίας, παρά μόνο εάν τα πιθανά οφέλη για τη μητέρα δικαιολογούν τους πιθανούς κινδύνους για την μητέρα,
το έμβρυο ή το βρέφος. Βρέφη που γεννήθηκαν από μητέρες οι οποίες ελάμβαναν κορτικοστεροειδή κατά την κύηση, θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά για υποαδρεναλισμό. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανημάτων: Καμία γνωστή. 4.8 Ανεπιθύμητες Ενέργειες: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπευτική αγωγή και οι οποίες έχουν αναφερθεί κατά τη διενέργεια κλινικών μελετών για αλλεργική ρινίτιδα
σε ενήλικες και εφήβους ασθενείς αναφέρονται παρακάτω (Πίνακα 1).
Πίνακας 1: Αλλεργική Ρινίτιδα-Ανεπιθύμητες ενέργειες που σχετίζονται με τη θεραπευτική αγωγή για το Nasonex® Ρινικό εκνέφωμα πολύ συχνές
(> 1/10); συχνές (> 1/100, < 1/10); ασυνήθεις (> 1/1000, < 1/100); σπάνιες (> 1/10,000, < 1/1000); πολύ σπάνιες (< 1/10,000)
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου
Συχνές:
Ρινορραγία, φαρυγγίτιδα, αίσθημα ρινικού καύσου, ερεθισμός ρωθώνων, εξέλκωση ρωθώνων
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Συχνή:
Κεφαλαλγία
Η ρινορραγία ήταν γενικώς περιορισμένη και μέτριας σοβαρότητας και συνέβη με μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με το εικονικό φάρμακο (5%) αλλά σε συγκρίσιμη ή μικρότερη συχνότητα σε σύγκριση με τα ενεργά ρινικά
κορτικοστεροειδή του ελέγχου τα οποία μελετήθηκαν (μέχρι 15%). Η συχνότητα όλων των άλλων ενεργειών ήταν συγκρίσιμη με αυτή του εικονικού φαρμάκου. Στον παιδιατρικό πληθυσμό, η συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών,
π.χ., ρινορραγία (6%), πονοκέφαλος (3%), ενόχληση στη μύτη (2%) και φτάρνισμα (2%) ήταν συγκρίσιμη με αυτή του εικονικού φαρμάκου. Σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία για ρινικούς πολύποδες, η συνολική συχνότητα
ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν συγκρίσιμη με αυτή του εικονικού φαρμάκου και παρόμοια με αυτή που παρατηρείται σε ασθενείς με αλλεργική ρινίτιδα. Οι σχετιζόμενες με τη θεραπεία ανεπιθύμητες ενέργειες αναφερθείσες σε ɵ1%
των ασθενών σε κλινικές μελέτες για πολύποδες αναφέρονται παρακάτω (Πίνακας 2).
Πίνακας 2: Πολύποδες-Ανεπιθύμητες Ενέργειες ͍1% που σχετίζονται με τη θεραπεία για το Nasonex® Ρινικό Εκνέφωμα
πολύ συχνές (>1/10); συχνές (>1/100, <1/10); ασυνήθεις (>1/1000, <1/100); σπάνιες (>1/10,000, <1/1000); πολύ σπάνιες (<1/10,000)
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωρακίου
Λοίμωξη ανωτέρας αναπνευστικής οδού
Ρινορραγία
Γαστρεντερικές διαταραχές
Ερεθισμός του φάρυγγα
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Κεφαλαλγία

(200 mcg μία φορά την ημέρα)

(200 mcg δύο φορές την ημέρα)

συχνή
συχνή

ασυνήθης
πολύ συχνή

---

συχνή

συχνή

συχνή

Σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία για οξεία παραρρινοκολπίτιδα, η επίπτωση της ρινορραγίας για το NASONEX® ήταν 3,3% έναντι 2,6% για το εικονικό φάρμακο και παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε για τους ασθενείς με
αλλεργική ρινίτιδα που έλαβαν θεραπεία. Σπάνια, μπορεί να εμφανισθούν άμεσες αντιδράσεις υπερευαισθησίας, συμπεριλαμβανομένου του βρογχόσπασμου και της δύσπνοιας μετά την ενδορινική χορήγηση μονοένυδρης φουροϊκης
μομεταζόνης. Πολύ σπάνια, αναφέρθηκαν αναφυλαξία και αγγειοοίδημα. Διαταραχές της γεύσης και της όσφρησης έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια. Συστηματικές ενέργειες των ρινικών κορτικοστεροειδών μπορούν να εμφανισθούν,
ιδιαίτερα όταν συνταγογραφούνται σε υψηλές δόσεις για παρατεταμένες περιόδους. 4.9 Υπερδοσολογία: Εξαιτίας της αμελητέας (ɴ0,1 %) συστηματικής βιοδιαθεσιμότητας του NASONEX® η υπερδοσολογία είναι απίθανο να
απαιτήσει άλλη θεραπεία εκτός από την παρακολούθηση καθώς και συνέχιση με την κατάλληλη δοσολογία σύμφωνα με την ιατρική συνταγή. Εισπνοή ή από του στόματος χορήγηση υπερβολικών δόσεων κορτικοστεροειδών
κατά την διάρκεια μακρών περιόδων, μπορεί να οδηγήσει σε καταστολή της λειτουργίας του άξονα Υ.Υ.Ε. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε., Αγίου Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Ελλάδα: 13824/97/6-4-98. Ειδική Άδεια Κυκλοφορίας στην Κύπρο: S00595. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΕΚΔΟΣΗΣ ΤΗΣ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ελλάδα: 6 Απριλίου 1998. Κύπρος Ειδική Άδεια Κυκλοφορίας: 09 Μαρτίου 2009.
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ (ΜΕΡΙΚΗΣ) ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: Ελλάδα: 02 Ιουνίου 2011. Λιανικές Τιμές: Nasonex® 1FL 7,44€, Nasonex® 2FL 11,78€.
Βιβλιογραφία:
1. Berkowitz R.B. et al. Allergy Asthma Proc.1999 May-Jun;20(3):167-72. 2. Anolik R. et al. Ann Allergy Asthma Immunol.2008;100(3):264-271
3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος NASONEX®. 4. Minshall E. et al. Otolaryngol Head Neck Surg. 1998;118(5):648-54
Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και αναφέρετε ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για ΟΛΑ τα φάρμακα συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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Δέκα συχνές περιπτώσεις που πρέπει να δουλέψετε με την ομάδα
ÂÑÂÌ®ÓÕÂÑÂÔ¼ÓÏØuÆÒÁÎÔÆÓÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏØÆÎÓÆ¾ÎÏØÎÓÉÅØÒÂÑ¼ÒÌÆÊÂ
1. Ο πελάτης που δεν θέλει να περιμένειÆ¾ÓÆÈÊÂÓ¾Æ¾ÎÂÊÂÂÊÓÉÓÊÌ¿Ö Æ¾ÓÆÈÊÂ
Ó¾ÅÆÎÅ¼×ÆÓÂÊÎÂÌ®ÎÆÊØÏuÏÎ½ Æ¾ÓÆÈÊÂÓ¾¼×ÆÊuÆÈ®ÍÉÊÅ¼ÂÈÊÂÓÏÎÆÂØÓ¿ÓÏØ
ÌÂÊÂÂÊÓÆ¾ÎÂÓÏÎÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®
 ¢ÂÎÓ®uÆ«Παρακαλώ περιμένετε τη σειρά σας για να εξυπηρετηθείτε εκτός
εάν οι κυρίες και οι κύριοι που περιμένουν υπομονετικά τόση ώρα επιθυμούν
να σας παραχωρήσουν τη θέση τους».
2. Ο πελάτης που δεν έχει το βιβλιάριο υγείας του,ÏÁÓÆÒØÎÓÂÈ½uÂÙ¾ÓÏØÌÂÊ
ÆÊÔØuÆ¾ÎÂÓÂÑÏÒÆÑ®ÒÆÊÈÊÂÎÂ®ÑÆÊÓÂÇ®ÑuÂÌÂÏØÔ¼ÍÆÊ ×ÕÑ¾ÖÎÂ
Å¼×ÆÓÂÊÓÏØÖÌÂÎÏÎÊÒuÏÁÖ(«Με γνωρίζετε…», «Δεν είναι τόσο σοβαρό…»,
«Δεν μπορώ να βρω τον γιατρό μου…»
 ¢ÂÎÓ®uÆ«Λυπάμαι δεν μου επιτρέπουν οι κανονισμοί να σας εξυπηρετήσω,
είναι πάνω από τις αρμοδιότητές μου».
3. Ο πελάτης που δεν έχει το βιβλιάριο υγείας θεωρημένο. («Δεν είναι πρόβλημα για εσάς να με εξυπηρετήσετε …»)
 ¢ÂÎÓ®uÆ «Θα πρέπει να θεωρήσετε το βιβλιάριό σας».
4. Ο πελάτης που τα βρίσκει πάντα όλα πολύ ακριβά. («Είναι πιο φτηνό στο
φαρμακείο Χ… Είναι απίστευτο! Είστε κλέφτες…!»)
 ¢ÂÎÓ®uÆ«Αν θέλετε μπορούμε να ακυρώσουμε την απόδειξη και να σας επιστρέψουμε τα χρήματά σας».
5. Ο πελάτης που δεν θέλει να πληρώσει. («Ήταν δικό σας λάθος, εγώ έχω δίκιο, και δεν θέλω να πληρώσω τίποτα…»)
 ¢ÂÎÓ®uÆ«Σας έχουμε χρεώσει με το τίμημα που σας αναλογεί και μόνο. Έχετε υποχρέωση να μας εξοφλήσετε, κύριε».
6. Ο πελάτης που επιστρέφει ένα φάρμακο και επιμένει να το δεχτούμε. («Δεν
το άγγιξα, δεν το θέλω πια, δεν θέλω να το πάρω, σας το επιστρέφω!»)
 ¢ÂÎÓ®uÆ «Δεν γίνονται δεκτές επιστροφές φαρμάκων για λόγους ασφαλείας, δυστυχώς δεν μπορούμε να το δεχτούμε ακόμη και στην περίπτωση που
η συσκευασία του είναι άθικτη τίποτα δεν μας διαβεβαιώνει για τις συνθήκες
φύλαξης του προϊόντος. Και εσείς ως πελάτης δεν θα θέλατε να σας προμηθεύσουμε με ένα φάρμακο που μας είχε επιστραφεί από έναν άλλον πελάτη.
Αυτό προβλέπεται από τη νομοθεσία και δεν μπορούμε να το παραβούμε».
7. Ο πελάτης που αψηφά τη δική σας γνώση και σας επιτίθεται («Δεν ξέρετε
τίποτα, δεν κάνετε καλά τη δουλειά σας, είσαστε ανίκανοι…»)
 ¢ÂÎÓ®uÆ«Το φαρμακείο μας είναι ανοικτό για όλους τους πελάτες που μας
χρειάζονται και μας επιλέγουν».
8. Ο πελάτης που τα μεγαλοποιεί όλα Æ¾ÓÆÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂuÊÌÑ¿Í®ÔÏÖ Æ¾ÓÆ
ÈÊÂ¼ÎÂuÊÌÑ¿Æu¿ÅÊÏ. («Είστε απαράδεκτοι, δεν είστε επαγγελματίες…»)
 ¢ÂÎÓ®uÆ«Μπορούμε να βρούμε λύση στο πρόβλημά σας κύριε. Κάνετε λίγη
υπομονή!»
9 Ο πελάτης που αμφισβητεί τις γνώσεις του φαρμακοποιού. («Ο γιατρός δεν
μου μίλησε για αυτό…, θα περιμένω αύριο να τον ρωτήσω…, δεν έχω ανάγκη να πάρω αυτό που μου προτείνετε…»)
 ¢ÂÎÓ®uÆ «Η δική μου σύσταση είναι αυτή, ωστόσο μπορείτε να συμβουλευτείτε και το γιατρό σας».
10. Ο πελάτης που δεν έχει συνταγή και θέλει ένα υποχρεωτικώς συνταγογραφούμενο φάρμακο. («Δεν έχετε το δικαίωμα να μου το αρνηθείτε. Έχω συνηθίσει να το παίρνω. Είμαι άρρωστος. Πρέπει να με βοηθήσετε…»)
 ¢ÂÎÓ®uÆ«Λυπάμαι κύριε, χρειάζεται οπωσδήποτε συνταγή γιατρού για να
σας δώσουμε αυτό το φάρμακο».

Αντιμετωπίστε τις κλασικές
περιπτώσεις
i ¢ÎÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÅÊÌ¿ÒÂÖÍ®ÔÏÖ ÒØu
uÆÑÊÒÓÆ¾ÓÆÓÉÅØÒÂÑ¼ÒÌÆÊÂÓÏØÆÍ®
ÓÉÌÂÊÙÉÓ½ÒÓÆÒØÈÎÐuÉÑÏÓÆ¾ÎÏÎÓÂÖ
uÊÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½ÍÁÒÉ
i ¢ÎÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÂÍÍÂÈ½ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ 
ÌÂÓÂÎÏ½ÒÓÆÓÏØÖÇ¿ÃÏØÖÓÏØÂÒÔÆ
Î½ÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÎÂÒ×ÏÍÊ®ÒÆÓÆÔÆÓÊÌ®½
ÂÑÎÉÓÊÌ® ÆÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÓÆÓÊÖÂÍÍÂ
È¼Ö×ÕÑ¾ÖÎÂÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÆÅÊÂu®×É
i ÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÆÎ¿ÖÇÍÁÂÑÏØÆÍ®
ÓÉ ÂÇ½ÒÓÆÓÏÎÎÂÆÌÇÑÂÒÓÆ¾ÈÊÂÍ¾ÈÏ
ÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÌ®ÎÓÆÓÏØuÊÂÌÍÆÊ
ÒÓ½ÆÑÐÓÉÒÉÈÊÂÎÂ®ÑÆÓÆÓÉÒØÙ½
ÓÉÒÉÒÓÂ×¼ÑÊÂÒÂÖ
i ¢ÎÓÊu¼ÓÕÏÊuÆÓÉu¿ÎÊuÉÅØÒÂÑ¼
ÒÌÆÊÂ³Ï×ÕÑ½ÒÓÆÌÂÊÂÇ½ÒÓÆÓÏÎ
ÎÂuÊÍ½ÒÆÊ ÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÃÑÆ¾ÓÆ¼ÎÂ
ÒÉuÆ¾ÏÒØuÇÕÎ¾ÂÖ
i ¢È×Õu¼ÎÏÖÆÍ®ÓÉÖÂÎÅÆÎ¼×ÆÓÆÓÏÎ
ÂÂÊÓÏÁuÆÎÏ×Ñ¿ÎÏÈÊÂÎÂÅÊÆØÔÆÓ½
ÒÆÓÆÓÏÔ¼uÂÓÏØÌÂÔÉÒØ×®ÒÓÆÓÏÎÌÂÊ
ÅÊÂÃÆÃÂÊÐÒÓÆÓÏÎ¿ÓÊÔÂÂÒ×ÏÍÉÔÆ¾
ÓÆËÂÎ®uÂÙ¾ÓÏØ ÑÏÓÆ¾ÎÏÎÓ®ÖÓÏØÎÂ
¼ÑÔÆÊËÂÎ®ÈÊÂuÊÂÂÓÏuÊÌ½ÒØÎÆÅÑ¾Â
ÒÆ×Ñ¿ÎÏÏØÆÒÆ¾ÖÔÂÏÑ¾ÒÆÓÆ
i ©ÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÏØeÓÂË¼ÑÆÊ¿ÍÂk
ÂÏÇÁÈÆÓÆÎÂÒØÈÌÑÏØÒÓÆ¾ÓÆuÂÙ¾
ÓÏØ½ÎÂÓÏØØÏÈÑÂuu¾ÒÆÓÆ¼ÎÂÍ®
ÔÏÖÓÏØ
i Æ¾ËÓÆ¿ÓÊÂÌÏÁÓÆÓÊÖÅÊÂuÂÑÓØÑ¾ÆÖÓÏØ
ÆÍ®ÓÉÍ¼ÈÏÎÓÂÖ«ναι», «εντάξει», «καταλαβαίνω», «σας ακούω»©Æ¾ÎÆÓÆ
ÒØÈÌÆÎÓÑÕu¼ÎÏÖÒÓÂÈÆÈÏÎ¿ÓÂÌÂÊÎÂ
uÉÎÂÎÓÊÅÑ®ÒÆÓÆÒÓÊÖÒØÎÂÊÒÔÉuÂÓÊ
Ì¼ÖÆÎÓ®ÒÆÊÖÓÏØÆÍ®ÓÉ¯ÂÂÏÇÆÁ
ÈÆÓÆÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÆÒØ×Î®ÆÊÒÓÉ
uÏÎÊÌÏÁÖ¿ÑÏØÖÅÁÒÌÏÍÂÌÂÓÂÎÏÉ
ÓÏÁÖÂ¿ÓÏÎÆÍ®ÓÉ
i ¯ÂuÉÅÊÒÓ®ÒÆÓÆÎÂÂÆÊÍ½ÒÆÓÆ¿ÓÊÔÂ
ÇÕÎ®ËÆÓÆÓÉÎÂÒÓØÎÏu¾ÂÒÆÆÑ¾ÓÕ
ÒÉÏØ×ÂÔÆ¾Ï¼ÍÆÈ×ÏÖ
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ĈčąęĉăēčĕċĉďąĖĠĐ

6 κανόνες για να αντιμετωπίσετε τους δύσκολους πελάτες
1. Προλαμβάνω από την υποδοχή
 °ÊÅÁÒÌÏÍÏÊÆÍ®ÓÆÖÑ¼ÆÊÎÂÂÎÓÊ
uÆÓÕ¾ÙÏÎÓÂÊÑÏÍÉÓÊÌ®uÆÓÉÎÆ¾
ÒÏÅÏÓÏØÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÌÂÍÕÒ¿
ÑÊÒuÂ ×Âu¿ÈÆÍÏ  ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÎÂØÊÏ
ÔÆÓ½ÒÆÓÆuÊÂÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ
ÏØÔÂÆÊÓÑ¼ÄÆÊÎÂuÆÊÕÔÆ¾Ï×Ñ¿
ÎÏÖÂÎÂuÏÎ½ÖÈÊÂÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉ
ÓÏØÖÌÂÊÒØÎÆÐÖÉÅØÒÂÑ¼ÒÌÆÊÂ
2. Να μη νιώθετε ότι είστε ο στόχος
 ÏÍÍÏ¾Â¿ÓÏØÖÅÁÒÌÏÍÏØÖÆÍ®ÓÆÖ
Æ¾ÎÂÊ®ÑÑÕÒÓÏÊ ÂÈ×Õu¼ÎÏÊ ÊÆÒu¼
ÎÏÊ ÈÊÂØÓ¿ÌÂÊÉÆÊÔÆÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ
Æ¾ÎÂÊÆÑÊÒÓÂÒÊÂÌ½¤¾ÎÂÊÍÏÊ¿ÎÌÂ
ÍÁÓÆÑÏÎÂÂ¾ÑÎÆÓÆÂÏÒÓ®ÒÆÊÖÌÂÊÎÂ
uÉÎÊÐÔÆÓÆ¿ÓÊÒÓÏ×ÆÁÏØÎÑÏÒÕÊÌ®
ÒÆÆÒ®Ö¨ÂÓÆØÎ®ÙÏØuÆÓÏÎÆÊÔÆÓÊÌ¿
Ó¿ÎÏuÆ¼ÎÂÎÊÒÏÑÑÏÉu¼ÎÏÌÂÊ½ÑÆ
uÏÓ¿ÎÏ ×ÕÑ¾ÖÆÊÑÕÎÆ¾Â
3. Να παραδέχεστε ένα λάθος
 °ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÍ®ÎÔÂ
ÒÓÏÖ°ÇÆ¾ÍÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÊÌÂÎ¿ÖÎÂÂÎÂ
ÈÎÕÑ¾ÒÆÊ¼ÎÂÍ®ÔÏÖÓÉÖÏu®ÅÂÖÓÏØ 
ÈÊÂÎÂÂÎÂÌÏØÇ¾ÒÆÊÓÏÎÆÍ®ÓÉ ×Õ
Ñ¾Ö¿uÕÖÎÂÂÎÂÙÉÓ®ÂÎÂÈÌÂÒÓÊÌ®ÓÏÎ
ØÂ¾ÓÊÏÂÑ¼ÆÊÎÂu®ÔÆÓÆÎÂÍ¼ÓÆ
«Λυπούμαστε. Καταλαβαίνω το παράπονό σας. Θα κάνουμε τα πάντα για να
λύσουμε το πρόβλημα».
4. Να μη φανεί σαν θύμα ο πελάτης
 ¦ÂÏÇÂÒÊÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÂÖÒÓÏÎÓÑ¿
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5.


6.


Ï¼ÌÇÑÂÒÉÖÌÂÊÉÉÑÆu¾ÂÒÂÖÆ¾ÎÂÊ
¼ÎÂÖÌÂÍ¿ÖÓÑ¿ÏÖÈÊÂÎÂÂÏÇÁÈÆÓÆ
ÓÉÎÌÍÊu®ÌÕÒÉÓÉÖ¼ÎÓÂÒÉÖÌÂÊÎÂuÉ
ÍÉÇÔÆ¾ÒÂÎÔÁuÂÏÆÊÓÊÔ¼uÆÎÏÖÆ
Í®ÓÉÖuÑÏÒÓ®ÒÓÏØÖ®ÍÍÏØÖÌÂÓÂÎÂ
ÍÕÓ¼ÖÏØuÏÑÆ¾ÎÂ®ÑÏØÎÓÏu¼
ÑÏÖÓÏØÂ¿ÂÍÍÉÍÆÈÈÁÉ¨®ÏÊÆÖÍ¼
ËÆÊÖÌÍÆÊÅÊ®uÏÑÏÁÎÆ¾ÒÉÖÎÂÅÐ
ÒÏØÎÓ¼ÍÏÖÒÓÉÒÁÈÌÑÏØÒÉÌÂÊÎÂuÆÊ
ÐÒÏØÎÓÏØÖÓ¿ÎÏØÖeΑς πάμε κατευθείαν στο πρόβλημά σας… Θα βρούμε μαζί μια λύση…»
Έγκαιρη παρέμβαση για να μειωθούν άμεσα οι εντάσεις
¢ÎÉ¼ÎÓÂÒÉÆ¾ÎÂÊÏÍÁuÆÈ®ÍÉÂÏ
uÏÎÐÒÓÆÈÑ½ÈÏÑÂÓÏÎÆÍ®ÓÉ¢Ç½
ÒÓÆÓÏÎÎÂÆÌÇÑÂÒÓÆ¾×ÕÑ¾ÖÎÂÓÏÎ
ÅÊÂÌ¿ÓÆÓÆ ÒÉuÆÊÐÎÏÎÓÂÖÓÂÒÉuÂ
ÎÓÊÌ®ÒÉuÆ¾ÂÓÉÖÅØÒÂÑ¼ÒÌÆÊ®ÖÓÏØ
Æ¾ËÓÆÌÂÓÂÎ¿ÉÒÉÌÂÊÑÏÒÂÔ½ÒÓÆ
ÎÂÌÂÓÂÍ®ÃÆÓÆÓÏØÖÊÒ×ØÑÊÒuÏÁÖÓÏØ
ÑÊÎÂÂÎÓ½ÒÆÓÆ ÉÑÆu½ÒÓÆÓÏÎÆÍ®
ÓÉÈÊÂÎÂÓÏÎÌ®ÎÆÓÆÎÂÒÂÖÂÌÏÁÒÆÊ
¤ÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÓÆ½ÑÆuÂÓÉÎ¾ÅÊÂÆÊ
×ÆÊÑÉuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÆ¾ËÓÆ¿ÓÊÔÂÌ®ÎÆÓÆ
ÓÏÌÂÍÁÓÆÑÏÅØÎÂÓ¿ÈÊÂÎÂÆÊÍÁÒÆ
ÓÆÓÏÑ¿ÃÍÉu®ÓÏØ
Αυτογνωσία
ÊÂÎÂÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÏÁuÆÓÏØÖ®ÍÍÏØÖ
ÒÆÅÁÒÌÏÍÆÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÑ¼ÆÊÎÂ
ÒØÎÆÊÅÉÓÏÏÊ½ÒÏØuÆÌÂÊÎÂÌÑ¾ÎÏØuÆ
ÓÏÎÅÊÌ¿uÂÖÓÑ¿ÏÒØuÆÑÊÇÏÑ®Ö
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ąēęčĖĉĎĖĒĐčĎĂęĠēĒė

øĎċĎďāăĊĎĂĔēĘĕ
éôéôìùúìďĆĎ
ēĔĈĆđġĖėĊėēđĚġĔēĖĆĕ
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Δεδομένης της οικονομικής κρίσης των
τελευταίων ετών και όσων αυτή έχει παρασύρει
στο πέρασμα της, η ανανέωση – ανακαίνιση του
χώρου σας είναι πιο απαραίτητη από ποτέ!
½uÆÑÂ ÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö¼×ÆÊÍÉÔÐÑÂÆÊÍÏÈÐÎ
ÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÏÑ¿ÒÇÂÓÏÂÑÆÍÔ¿Î ÈÊÂØÓ¿ÌÂÊ
η ανακαίνιση του χώρου σας έχει πρωταρχικό
σκοπό να τον καταστήσει μοναδικό, να τον
κάνει να ξεχωρίσει από τη «μάζα» παρόμοιων
επιχειρήσεων.

ø

¾ÈÏØÑÂuÊÂÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉÏÍÊκή ή επιμέρους, επιτρέπει
στο φαρμακοποιό να αυξήσει τις πωλήσεις του ή ακόuÂÌÂÊÎÂÓÊÖÅÊÂÓÉÑ½ÒÆÊÒÓÂÔÆÑ¼Ö ÂÇÏÁ
το οικονομικό πλαίσιο είναι πιο δύσκοÍÏ ÓÏÆÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖÈÊÂÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂuÆÊÐÎÆÓÂÊÌÂÊ
ÌÂÓ®ÒØÎ¼ÆÊÂÑ¼ÆÊÎÂÂØËÉÔÏÁÎÏÊ
πωλήσεις των παραφαρμάκων, κάνοντας τον χώρο του φαρμακείου πιο ελκυστικό και πιο εμπορικό.
¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÇØÒÊÌ® ÏÌ®ÔÆ
χώρος να έχει μια ταυτότητα.
Ο χαρακτήρας του χώρου ενός καταστήματος εισχωρεί στο υποσυνείδητο του
ÆÑÂÒÓÊÌÏÁØÏÄ½ÇÊÏØÆÍ®ÓÉ ÑÏσελκύοντας την προσοχή του, εξάπτοντας
το ενδιαφέρον του να τον παρατηρήσει,
ÎÂÓÏÎÑÏÒÆÈÈ¾ÒÆÊÌÂÊÆÎÓ¼ÍÆÊÎÂÆÊÒ¼ÍÔÆÊÒÆÂØÓ¿ÎÈÊÂÓÉÎÂÈÏÑ®ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ

Η μερική ανακαίνιση
(relooking) δίνει αξία σε αυτό
που ήδη υπάρχει

Από τη ΓΙΩΤΑ ΚΟΥΤΣΟΠΟΥΛΟΥ,
Interior Designer και ιδιοκτήτη
της Sopratutto company

Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂuÊÂÈÑ½ÈÏÑÉÌÂÊÏÊÌÏÎÏμική λύση, αποτελεσματική όσον αφορά
την ελκυστικότητα του αποτελέσματος.
ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÏØÏ×ÐÑÏÖ
uÂÖÂÂÊÓÆ¾ÎÂÑÂÈuÂÓÏÏÊÉÔÏÁÎÏÑÊÒu¼ÎÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ ÂÍÍ®×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÑÏÒÏχή, δεδομένου ότι η ανακαίνιση δεν περιορίζεται μόνο στη διακόσμηση.

ÊÂÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½Ö
απόδοσης είναι πολύ σημαντικό στο
χώρο να υπάρχει σύμπνοια, αρμόνια
ÌÂÊ¼ÎÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÏÂÊÒÔÉÓÊÌ®ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ©ÆÍ¾ÈÂÍ¿ÈÊÂÏ×ÐÑÏÖÑ¼ÆÊ
απαραίτητα να αποτελεί ένα αδιάρρηκτο σύνολο, να αποπνέει μια ολοκληρωμένη εικόνα.
Ó¿×ÏÖÓÉÖuÆÑÊÌ½ÖÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉÖÆ¾ÎÂÊÎÂ
δώσει αξία στα ήδη υπάρχοντα στοιχεία
και να τα ενσωματώσει στην όποια νέα
ÂÍÍÂÈ½uÆÓÏÎÌÂÍÁÓÆÑÏÅØÎÂÓ¿ÓÑ¿Ï
¶ÓÒÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÔÂÅÆ¾×ÎÆÊÊÏ
όμορφο κι ευχάριστο χωρίς ριζικές αλÍÂÈ¼ÖÒÓÉÅÊÂÑÑÁÔuÊÒÉ uÆuÊÂÂÎÂÎ¼ωση ίσως στο φωτισμό, ή ακόμα και με
ÓÉÎÑÏÒÔ½ÌÉÎ¼ÕÎÆ¾ÍÕÎ
¤¾ÎÂÊÅÆÅÏu¼ÎÏÕÖuÊÂÂÎÂÎ¼ÕÒÉÒÓÏ
×ÐÑÏÆÊÅÑ®ÔÆÓÊÌ®ÒÓÉÎÄØ×ÏÍÏÈ¾ÂÓÕÎ
πελατών αλλά και της ομάδας του φαρuÂÌÆ¾ÏØ ÁuÇÕÎÂuÆØÏÍÏÈÊÒuÏÁÖÆÊδικών, μια μερική ανακαίνιση στο χώρο
uÏÑÆ¾ÎÂÆÊÓÁ×ÆÊÂÁËÉÒÉÒÓÊÖ
πωλήσεις μιας επιχείρησης.
¶ÎÂÖ×ÐÑÏÖÑÏÒÆÈu¼ÎÏÖ ÌÂÍÂ¾ÒÔÉÓÏÖ
ÌÂÊÌÂÔÂÑ¿ÖÂÑÂÌÊÎÆ¾ÓÏÎÆÍ®ÓÉÎÂÆράσει περισσότερο χρόνο σε αυτόν και
ÌÂÓ®ÒØÎ¼ÆÊÂÎÂÂØË½ÒÆÊÓÏÂÈÏÑÂÒÓÊκό του ταξίδι ανάμεσα στα προϊόντα. Παράλληλα, τα άτομα του φαρμακείου νιώÔÏØÎeÆÑ½ÇÂÎÏÊÈÊÂÓÏÎ×ÐÑÏÏØÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊuÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊÊÏ
ÆÑÈÂÓÊÌÏ¾ÌÂÊÂÏÅÏÓÊÌÏ¾
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Ολική ανακαίνιση για ριζική
αλλαγή.
©ÊÂÓ¼ÓÏÊÏØÆ¾ÅÏØÖÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉÑÏÓÆ¾
ÎÆÓÂÊÒÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÔ¼ÍÏØÎÎÂÂÍ
Í®ËÏØÎÑÊÙÊÌ® Ô¼ÍÏØÎÎÂÓÏÏÔÆÓÉÔÏÁÎ
ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®ÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÌÂÊÎÂÅÉuÊÏØÑ
È½ÒÏØÎ¼ÎÂÆØÎÏÚÌ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÏØ
ÔÂÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÓÉÎ¼ÂeÂÏÒÓÏÍ½kÓÏØ
φαρμακοποιού, προτείνοντας ταυτόχροÎÂÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ
ÆÂØÓ½ÎÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÒØÈÌÂÓÂÍ¼ÈÏ
νται ακόμα κι εκείνα τα φαρμακεία που
Ô¼ÍÏØÎÆ¾ÂÑÂÅÆ¾ÈuÂÓÊÎÂÌ®ÎÏØÎuÊÂ
ÑÏÒÔ½ÌÉ×ÐÑÏØ½ÎÂuÆÓÂÇÆÑÔÏÁÎÒÆ
¼ÎÂÎ¼ÏÒÉuÆ¾Ï½ÂÌ¿uÂÌÂÊÎÂÆÈÌÂÓÂ
στήσουν στον ήδη υπάρχοντα χώρο έναν
ÂØÓ¿uÂÓÏÕÍÉÓ½ÇÂÑu®ÌÕÎ SPCPU 
ØÎ½ÔÕÖÓ¼ÓÏÊÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖÈ¾ÎÏÎÓÂÊÆ
Ñ¾ÏØÒÓÂuÆ×Ñ¿ÎÊÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ
και η εμπειρία έχει δείξει ότι αν προβείτε σε μια ολική ανακαίνιση οι πωλήσεις
του φαρμακείου σας μπορούν να αυξηÔÏÁÎ

ÑÊÎËÆÌÊÎ½ÒÆÓÆÏÏÊÂÅ½ÏÓÆÆÑÈÂÒ¾Â
ÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊÆÌÓÕÎÕÎÏØÌ®ÎÆØÎÂÂÆØ
ÔØÎÔÆ¾ÓÆÒÆ¼ÎÂÎÆÊÅÊÌ¿ÒÁuÃÏØÍÏÂÑ×Ê
τεκτονικής του χώρου, με πείρα σε κατασκευές κι ανακαινίσεις φαρμακείων, έτσι
ώστε να σας προτείνει σχέδια προσαρμοÒu¼ÎÂÒÓÊÖÆÊÔØu¾ÆÖÌÂÊÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÒÂÖ
¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÈÊÂÓÏÎÒÁuÃÏØ
ÍÏfEFTJHOFSÎÂÂÎÓÊÍÉÇÔÆ¾ÓÉÒÓÑÂÓÉ
ÈÊÌ½ÏØÔ¼ÍÆÊÎÂØÊÏÔÆÓ½ÒÆÊÏÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÖÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ÏÊÏÎÓÏu¼Â
Ô¼ÍÆÊÎÂÂÎÂÓÁËÆÊ½ÂÎÔ¼ÍÆÊÎÂÑÏ
ÒÔ¼ÒÆÊÎ¼ÆÖÒÆÊÑ¼ÖÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊ
ÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ½ÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÊÅÊ
Â¾ÓÆÑÏØÖ×ÐÑÏØÖÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÓØËÉØÉ
ÑÆÒÊÐÎØÈÆ¾ÂÖ½ÏuÏÑÇÊ®Ö ÒØuÃÏØÍÆØ
ÓÊÌ½ÌÂu¾ÎÂ ÌÂu¾ÎÂÂÊÒÔÉÓÊÌ½ÖÆÑÊ
ποίησης, κ.λπ.).
²ÏÆ¾ÆÅÏÓÉÖÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÖÒÂÖuÆÓÉ
ÅÊÆÌÆÑÂ¾ÕÒÉÓÏØ¼ÑÈÏØ ÆËÂÑÓ®ÓÂÊÒÆ
uÆÈ®ÍÏÃÂÔu¿Â¿ÓÏÎÒÁuÃÏØÍÏfEF
TJHOFSÏØÔÂÆÊÍ¼ËÆÓÆ
Ο σύμβουλος οφείλει να κάνει μια έρευÎÂÂÈÏÑ®ÖÈÊÂÎÂÆËÆÓ®ÒÆÊÓÏÎÂÎÓÂÈÕÎÊ
σμό στην περιοχή σας, ώστε να καταλάβει καλύτερα το περιβάλλον που βρίσκεÓÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï²ÏÐÖÔÂØÍÏÏÊÉÔÆ¾
το project εξαρτάται από το αν υπάρχει
ÆÌÆ¾ÈÁÑÕ¼ÎÂuÆÈ®ÍÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï½ÂÎ
η περιοχή βρίσκεται σε ανάπτυξη ή σε

Πλάνο δράσης
Για μια τέτοια λοιπόν εκτεταμένη αναÌÂ¾ÎÊÒÉÌÂÍ¿ÔÂ½ÓÂÎÎÂÏÑ¾ÒÆÓÆ¼ÎÂ
CVEHFUÏØÔÂ¼×ÆÓÆÌÂÓÂÑÓ¾ÒÆÊÑÏ
ÒÆ×ÓÊÌ® ÒØÎØÏÍÏÈ¾ÙÏÎÓÂÖÌÂÊÓÏÎ×Ñ¿
ÎÏÏØÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÈÊÂÓÉÎÂ¿ÒÃÆÒÉÓÉÖ
επένδυσης αυτής.
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ÁÇÆÒÉ ÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÌÊÂÇÏÁØÏÍÏÈÊ
στούν οι παράμετροι αυτοί, συνδέεται η
ÆÊÔØu¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁuÆÓÊÖÅØ
ÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖÓÉÖÓÏÊÌ½ÖÂÈÏÑ®ÖÌÂÊÂÎÂÍÁ
ονται διεξοδικά όλα τα υπάρχοντα αδύνατα σημεία του φαρμακείου.
Άπαξ κι αποσαφηνιστούν τα παραπάνω,
ÏÒÁuÃÏØÍÏÖÆ¾ÎÂÊÒÆÔ¼ÒÉÎÂÑÏÓÆ¾
νει λύσεις με σεβασμό πάντα στο budget
του πελάτη.
Παρουσιάζεται αναλυτικά το πλάνο της
ÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉÖ ÏÊ×ÑÆÐÒÆÊÖ ÏÊÏÏ¾ÆÖÔÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÂÌÑÊÃÆ¾Ö ÌÂÔÐÖÌÊ¼ÎÂÖ
ÂÌÑÊÃ½ÖÑÏÈÑÂuuÂÓÊÒu¿ÖÓÏØ×Ñ¿ÎÏØ
ÓÕÎÆÑÈÂÒÊÐÎ ¿ÓÆÂÑ×¾ÙÏØÎÌÂÊ¿ÓÆ
ÔÂÏÍÏÌÍÉÑÕÔÏÁÎ ÐÒÓÆÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÊÏ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÂÎÔÂ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÎÂÌÍÆ¾ÒÆÊ
το φαρμακείο κάποιες ημέρες και ποιες
ÂÌÑÊÃÐÖ ÉuÆÊÐÎÆÓÂÊÕÖuÆuÊÂÌÂÍ½
ÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÔÂuÏÑÏÁÒÆ
να παραμείνει ανοιχτό στην πλειονότητα
των περιπτώσεων. Για αυτό, πέρα από
το κόστος, η αμοιβαία εμπιστοσύνη σύμβουλου και φαρμακοποιού παραμένει η
βάση μιας επιτυχημένης ανακαίνισης.
Πάντως, καλό είναι να έχετε στο μυαλό
ÒÂÖ¿ÓÊÏÊÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊ
ÆÎ½uÆÑÏÊÈÊÂÓÂÒ×¼ÅÊÂÂÎÂÌÂ¾ÎÊÒÉÖÓÏØ
φαρμακείου και τις ημερομηνίες υλοποίησης της. 
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0HG'5$ ȆȓȞĮțĮȢ ȂȑıĮıİțȐșİțĮĲȘȖȠȡȓĮıȣıĲȒȝĮĲȠȢȠȡȖȐȞȦȞȠȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢ
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ȆȓȞĮțĮȢǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞıĲȘıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȒİȟȐȝȘȞȘȕȐıȘįİįȠȝȑȞȦȞ
ĮʌȩȝȓĮȝĮȪȡȘȡȐȕįȠțĮȚĲȠȜȠȖȩĲȣʌȠĲȘȢİĲĮȚȡİȓĮȢ   ĲȣʌȦȝȑȞȠȝİȝĮȪȡȠȤȡȫȝĮțȐĲȦĮʌȩ
ȀǹȉǾīȅȇǿǹ
ǹȃǼȆǿĬȊȂǾȉǼȈǼȃǼȇīǼǿǼȈ
ĲȘ ȝĮȪȡȘ ȡȐȕįȠ  ȀȁǿȃǿȀǼȈ ȆȁǾȇȅĭȅȇǿǼȈ:  ĬİȡĮʌİȣĲȚțȑȢ İȞįİȓȟİȚȢ ȉȠ 7RYDQRU
ȈȊȋȃȅȉǾȉǹȈ
%UHH]KDOHU İȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȦȢ ȕȡȠȖȤȠįȚĮıĲĮȜĲȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ ıȣȞĲȒȡȘıȘȢ ȖȚĮ ĲȘȞ ĮȞĮțȠȪĳȚıȘ ĲȦȞ
ıȣȝʌĲȦȝȐĲȦȞıİİȞȒȜȚțİȢĮıșİȞİȓȢȝİȤȡȩȞȚĮĮʌȠĳȡĮțĲȚțȒʌȞİȣȝȠȞȠʌȐșİȚĮ ȋǹȆ 4.2ǻȠıȠȁȠȚȝȫȟİȚȢțĮȚʌĮȡĮıȚĲȫıİȚȢ
ȜȠȖȓĮțĮȚĲȡȩʌȠȢȤȠȡȒȖȘıȘȢ ǻȠıȠȜȠȖȓĮǾıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘİȓȞĮȚȘİȚıʌȞȠȒĲȠȣʌİȡȚİȤȠȝȑȈȣȤȞȑȢ
ȇȚȞȠĳĮȡȣȖȖȓĲȚįĮ
ȞȠȣİȞȩȢțĮȥĮțȓȠȣȐʌĮȟȘȝİȡȘıȓȦȢȝİȤȡȒıȘĲȘȢıȣıțİȣȒȢİȚıʌȞȠȒȢ7RYDQRU%UHH]KDOHUȉȠ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȇȚȞȓĲȚįĮ
Tovanor Breezhaler ıȣıĲȒȞİĲĮȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚĲȘȞȓįȚĮȫȡĮĲȘȢȘȝȑȡĮȢțȐșİȘȝȑȡĮǹȞʌĮȡĮȜȘǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȀȣıĲȓĲȚįĮ
ĳșİȓȝȓĮįȩıȘȘİʌȩȝİȞȘįȩıȘșĮʌȡȑʌİȚȞĮȜȘĳșİȓȩıȠĲȠįȣȞĮĲȩʌȚȠıȪȞĲȠȝĮȈĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣĮȞȠıȠʌȠȚȘĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
șĮʌȡȑʌİȚȞĮįȓįİĲĮȚȘȠįȘȖȓĮȞĮȝȘȜĮȝȕȐȞȠȣȞʌİȡȚııȩĲİȡİȢĮʌȩȝȓĮįȩıȘĲȘȞȘȝȑȡĮ ǼȚįȚțȠȓ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ʌȜȘșȣıȝȠȓ: ǾȜȚțȚȦȝȑȞȠȢʌȜȘșȣıȝȩȢȉȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUȝʌȠȡİȓȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓıĲȘıȣȊʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮ
ȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘıĲȠȣȢȘȜȚțȚȦȝȑȞȠȣȢĮıșİȞİȓȢ İĲȫȞțĮȚȐȞȦ  ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȃİĳȡȚțȒ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǹȖȖİȚȠȠȓįȘȝĮ
įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȉȠ 7RYDQRU %UHH]KDOHU ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȘșİȓ ıĲȘ ıȣȞȚıĲȫȝİȞȘ įȩıȘ ıİ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȝİĲĮȕȠȜȚıȝȠȪțĮȚĲȘȢșȡȑȥȘȢ
ĮıșİȞİȓȢȝİȒʌȚĮȑȦȢȝȑĲȡȚĮȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȈİĮıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȊʌİȡȖȜȣțĮȚȝȓĮ
ȖȓĮȒȞİĳȡȠʌȐșİȚĮĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣȖȚĮĲȘȞȠʌȠȓĮĮʌĮȚĲİȓĲĮȚįȚȪȜȚıȘĲȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUșĮ
ȌȣȤȚĮĲȡȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠȩĳİȜȠȢȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣİȞįİȤȩȝİȞȠȣțȚȞȈȣȤȞȑȢ
ǹȨʌȞȓĮ
įȪȞȠȣ ȕȜʌĮȡĮȖȡȐĳȠȣȢțĮȚ ǾʌĮĲȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮǻİȞȑȤȠȣȞįȚİȟĮȤșİȓȝİȜȑĲİȢıİ
ĮıșİȞİȓȢȝİȘʌĮĲȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȉȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠĮʌȠȝĮțȡȪȞİĲĮȚțȣȡȓȦȢȝȑıȦȞİĳȡȚțȒȢ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȞİȣȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ĮʌȑțțȡȚıȘȢțĮȚȦȢİțĲȠȪĲȠȣįİȞĮȞĮȝȑȞİĲĮȚțĮȝȓĮıȘȝĮȞĲȚțȒĮȪȟȘıȘĲȘȢȑțșİıȘȢıİĮıșİȞİȓȢ

ȈȣȤȞȑȢ
ȀİĳĮȜĮȜȖȓĮ
ȝİ ȘʌĮĲȚțȒ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ ȆĮȚįȚĮĲȡȚțȩȢ ʌȜȘșȣıȝȩȢǻİȞ ȣʌȐȡȤİȚ ıȤİĲȚțȒ ȤȡȒıȘ ĲȠȣ 7RYDQRU
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȊʌĮȚıșȘıȓĮ
%UHH]KDOHUıĲȠȞʌĮȚįȚĮĲȡȚțȩʌȜȘșȣıȝȩ țȐĲȦĲȦȞİĲȫȞ ȖȚĮĲȘȞȑȞįİȚȟȘȋǹȆȉȡȩʌȠȢȤȠȡȒȀĮȡįȚĮțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ȖȘıȘȢȂȩȞȠȖȚĮȤȡȒıȘįȚȐİȚıʌȞȠȒȢȉĮțĮȥȐțȚĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚȝȩȞȠȝİȤȡȒıȘĲȘȢ
ȀȠȜʌȚțȒȝĮȡȝĮȡȣȖȒ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ıȣıțİȣȒȢİȚıʌȞȠȒȢ7RYDQRU%UHH]KDOHU ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȉĮțĮȥȐțȚĮįİȞʌȡȑʌİȚȞĮțĮĲĮʌȓȞȠȞĲĮȚȈĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȓįȠȞĲĮȚȠįȘȖȓİȢȖȚĮĲȠıȦıĲȩĲȡȩʌȠȤȠȡȒȖȘıȘȢĲȠȣʌȡȠȧǹȓıșȘȝĮʌĮȜȝȫȞ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȩȞĲȠȢǹıșİȞİȓȢȠȚȠʌȠȓȠȚįİȞʌĮȡȠȣıȚȐȗȠȣȞȕİȜĲȓȦıȘıĲȘȞĮȞĮʌȞȠȒșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȡȦĲȘșȠȪȞ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢĲȠȣșȫȡĮțĮțĮȚĲȠȣȝİıȠșȦȡĮțȓȠȣ
İȐȞțĮĲĮʌȓȞȠȣȞĲȠĳȐȡȝĮțȠĮȞĲȓȞĮĲȠİȚıʌȞȑȠȣȞīȚĮȠįȘȖȓİȢıȤİĲȚțȐȝİĲȘȤȡȒıȘĲȠȣĳĮȡȝĮȈȣȝĳȩȡȘıȘțȩȜʌȦȞĲȠȣʌȡȠıȫʌȠȣ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
țİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢʌȡȚȞĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ4.3ǹȞĲİȞįİȓȟİȚȢȊʌİȡİȣĮȚıșȘȆĮȡĮȖȦȖȚțȩȢȕȒȤĮȢ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ıȓĮıĲȘįȡĮıĲȚțȒȠȣıȓĮȒıİțȐʌȠȚȠĮʌȩĲĮȑțįȠȤĮʌȠȣĮȞĮĳȑȡȠȞĲĮȚıĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠ
ǲȡİșȚıȝȩȢĲȠȣȜĮȚȝȠȪ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǼȚįȚțȑȢʌȡȠİȚįȠʌȠȚȒıİȚȢțĮȚʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢțĮĲȐĲȘȤȡȒıȘǻİȞİȞįİȓțȞȣĲĮȚȖȚĮȤȡȒıȘıİȠȟȑĮ
ǲʌȓıĲĮȟȘ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
İʌİȚıȩįȚĮȉȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUİȓȞĮȚȝȓĮȐʌĮȟȘȝİȡȘıȓȦȢȝĮțȡȠȤȡȩȞȚĮșİȡĮʌİȓĮıȣȞĲȒȡȘıȘȢ
țĮȚįİȞİȞįİȓțȞȣĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮȡȤȚțȒșİȡĮʌİȓĮȠȟȑȦȞİʌİȚıȠįȓȦȞȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȣįȘȜȦȢșİȡĮǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȖĮıĲȡİȞĲİȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌİȓĮįȚȐıȦıȘȢȊʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮǱȝİıİȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮȢȑȤȠȣȞĮȞĮĳİȡșİȓȝİĲȐ
ȄȘȡȠıĲȠȝȓĮ
ȈȣȤȞȑȢ
ĲȘȞȤȠȡȒȖȘıȘĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUǼȐȞİȝĳĮȞȚıșȠȪȞıȘȝİȓĮʌȠȣȞĮȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞĮȜȜİȡȖȚīĮıĲȡİȞĲİȡȓĲȚįĮ
ȈȣȤȞȑȢ
țȑȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮįȣıțȠȜȓİȢıĲȘȞĮȞĮʌȞȠȒțĮȚĲȘȞțĮĲȐʌȠıȘįȚȠȖțȦȝȑȞȘȖȜȫııĮ
ǻȣıʌİȥȓĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȤİȓȜȘ țĮȚ ʌȡȩıȦʌȠ  țȞȓįȦıȘ įİȡȝĮĲȚțȩ İȟȐȞșȘȝĮ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ įȚĮțȩʌĲİĲĮȚ ĮȝȑıȦȢ ĲȠ
ȉİȡȘįȩȞĮĲȦȞȠįȩȞĲȦȞ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
7RYDQRU %UHH]KDOHU țĮȚ ȞĮ ȣʌȠțĮșȓıĲĮĲĮȚ ȝİ İȞĮȜȜĮțĲȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ ȆĮȡȐįȠȟȠȢ ȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢ Ȉİ țȜȚȞȚțȑȢ ȝİȜȑĲİȢ ȝİ 7RYDQRU %UHH]KDOHU įİȞ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ ʌĮȡȐįȠȟȠȢ ȕȡȠȖȤȩıʌĮǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣįȑȡȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȣȣʌȠįȩȡȚȠȣȚıĲȠȪ
ıȝȠȢȍıĲȩıȠʌĮȡȐįȠȟȠȢȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢȑȤİȚʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓȝİȐȜȜȘșİȡĮʌİȓĮİȚıʌȞȠȒȢțĮȚ
ǲȟȐȞșȘȝĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
İȞįȑȤİĲĮȚ ȞĮ İȓȞĮȚ ĮʌİȚȜȘĲȚțȩȢ ȖȚĮ ĲȘ ȗȦȒ ǼȐȞ ʌĮȡȠȣıȚĮıĲİȓ ĮȣĲȩ Ș ȤȡȒıȘ ĲȠȣ 7RYDQRU
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȝȣȠıțİȜİĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȣıȣȞįİĲȚțȠȪȚıĲȠȪ
BreezhalerșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮțȩʌĲİĲĮȚĮȝȑıȦȢțĮȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĮȜȜĮțĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮǹȞĲȚȤȠȜȚǹȜȖȠȢıĲĮȐȞȦțĮȚțȐĲȦȐțȡĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȞİȡȖȚțȒįȡȐıȘȉȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮıșİȞİȓȢȝİ
ȂȣȠıțİȜİĲȚțȩșȦȡĮțȚțȩȐȜȖȠȢ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȖȜĮȪțȦȝĮ țȜİȚıĲȒȢ ȖȦȞȓĮȢ Ȓ țĮĲĮțȡȐĲȘıȘ ȠȪȡȦȞ ȅȚ ĮıșİȞİȓȢ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ İȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȦȞȞİĳȡȫȞțĮȚĲȦȞȠȣȡȠĳȩȡȦȞȠįȫȞ
ıȤİĲȚțȐȝİĲĮıȘȝİȓĮțĮȚĲĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮĲȠȣȠȟȑȠȢȖȜĮȣțȫȝĮĲȠȢțȜİȚıĲȒȢȖȦȞȓĮȢȞĮįȚĮțȩʌĲȠȣȞ

ĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUțĮȚȞĮİʌȚțȠȚȞȦȞȠȪȞȐȝİıĮȝİĲȠȞȚĮĲȡȩĲȠȣȢıİʌİȡȓʌĲȦıȘ
ȈȣȤȞȑȢ
ȅȣȡȠȜȠȓȝȦȟȘ
ʌȠȣİȝĳĮȞȓıȠȣȞțȐʌȠȚȠĮʌȩĮȣĲȐĲĮıȘȝİȓĮȒıȣȝʌĲȫȝĮĲĮǹıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒ ȞİĳȡȚțȒįȣǻȣıȠȣȡȓĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȂȑĲȡȚĮȝȑıȘĮȪȟȘıȘĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȢȑțșİıȘȢ $8&last ȑȦȢĳȠȡȑȢ
ȀĮĲĮțȡȐĲȘıȘȠȪȡȦȞ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİıİȐĲȠȝĮȝİȒʌȚĮțĮȚȝȑĲȡȚĮȞİĳȡȚțȒ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚȑȦȢĳȠȡȑȢıİȐĲȠȝĮ
īİȞȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢțĮȚțĮĲĮıĲȐıİȚȢĲȘȢȠįȠȪȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚȞİĳȡȠʌȐșİȚĮĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣȈİĮıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȞİȀȩʌȦıȘ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ĳȡȚțȒ įȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ İțĲȚȝȫȝİȞȠȢ ȡȣșȝȩȢ ıʌİȚȡĮȝĮĲȚțȒȢ įȚȒșȘıȘȢ țȐĲȦ ĲȦȞ  POPLQ
ǲȟĮıșȑȞȚıȘ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
P ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞĲȦȞĮıșİȞȫȞȝİȞİĳȡȠʌȐșİȚĮĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣȖȚĮĲȘȞȠʌȠȓĮĮʌĮȚĲİȓĲĮȚįȚȪȜȚıȘĲȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠ
 ȆȚȠıȣȤȞȐȖȚĮĲȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠʌĮȡȐȖȚĮĲȠİȚțȠȞȚțȩĳȐȡȝĮțȠıĲȘȝȘȞȘȕȐıȘįİįȠȝȑȞȦȞ
ȩĳİȜȠȢȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣİȞįİȤȩȝİȞȠȣțȚȞįȪȞȠȣ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹȣĲȠȓȠȚĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚ
ȝȩȞȠ
ȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚʌȡȠıİțĲȚțȐȖȚĮįȣȞȘĲȚțȑȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣǹıșİȞİȓȢ
 ǲȤȠȣȞȜȘĳșİȓĮȞĮĳȠȡȑȢȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮȢțĮĲȐĲȘȞİȝʌİȚȡȓĮȝİĲȐĲȘȞțȣțȜȠĳȠȡȓĮıİıȤȑıȘ
ȝİ ȚıĲȠȡȚțȩ țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȒȢ ȞȩıȠȣǹıșİȞİȓȢ ȝİ ĮıĲĮșȒ ȚıȤĮȚȝȚțȒ țĮȡįȚĮțȒ ȞȩıȠ ĮȞİʌȐȡțİȚĮ
ȝİĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUȅȚĮȞĮĳȠȡȑȢĮȣĲȑȢȑȖȚȞĮȞȠȚțİȚȠșİȜȫȢĮʌȩȑȞĮʌȜȘșȣıȝȩ
ĮȡȚıĲİȡȐȢțȠȚȜȓĮȢȚıĲȠȡȚțȩİȝĳȡȐȖȝĮĲȠȢȝȣȠțĮȡįȓȠȣĮȡȡȣșȝȓĮ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȘȢĲȘȢȤȡȩȞȚĮȢıĲĮĮțĮșȩȡȚıĲȠȣȝİȖȑșȠȣȢțĮȚȖȚĮĮȣĲȩįİȞİȓȞĮȚʌȐȞĲĮįȣȞĮĲȩȢȠĮȞĲȚțİȚȝİȞȚțȩȢȣʌȠȜȠȖȚıȝȩȢĲȘȢ
șİȡȒȢțȠȜʌȚțȒȢȝĮȡȝĮȡȣȖȒȢ ȚıĲȠȡȚțȩİʌȚȝȒțȠȣȢıȣȞįȡȩȝȠȣ47ȒĲȦȞȠʌȠȓȦȞĲȠ47F ȝȑșȠįȠȢ
ıȣȤȞȩĲȘĲĮȢȒȠțĮșȠȡȚıȝȩȢĲȘȢĮȚĲȚȠȜȠȖȚțȒȢıȣıȤȑĲȚıȘȢȝİĲȘȞȑțșİıȘıĲȠĳȐȡȝĮțȠǼʌȠȝȑȞȦȢ
)ULGHULFLD  ȣʌȑıĲȘ İʌȚȝȒțȣȞıȘ ! PV ȖȚĮ ĲȠȣȢ ȐȞįȡİȢ Ȓ ! PV ȖȚĮ ĲȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ  İȓȤĮȞ
ȘıȣȤȞȩĲȘĲĮȣʌȠȜȠȖȓıșȘțİȝİȕȐıȘĲȘȞțȜȚȞȚțȒİȝʌİȚȡȓĮ
ĮʌȠțȜİȚıĲİȓĮʌȩĲȚȢțȜȚȞȚțȑȢįȠțȚȝȑȢțĮȚİʌȠȝȑȞȦȢȘİȝʌİȚȡȓĮıİĮȣĲȑȢĲȚȢȠȝȐįİȢĮıșİȞȫȞİȓȞĮȚ
  ȆĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ ʌȚȠ ıȣȤȞȐ ȖȚĮ ĲȠ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠ ʌĮȡȐ ȖȚĮ ĲȠ İȚțȠȞȚțȩ ĳȐȡȝĮțȠ ıİ İȞȒȜȚțİȢ
ʌİȡȚȠȡȚıȝȑȞȘȉȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮȣĲȑȢĲȚȢȠȝȐįİȢ
!İĲȫȞȝȩȞȠ
ĮıșİȞȫȞǲțįȠȤĮ: ȅȚĮıșİȞİȓȢȝİıʌȐȞȚĮțȜȘȡȠȞȠȝȚțȐʌȡȠȕȜȒȝĮĲĮįȣıĮȞİȟȓĮȢıĲȘȖĮȜĮțĲȩȗȘ
ȆİȡȚȖȡĮĳȒ İʌȚȜİȖȝȑȞȦȞ ĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞ İȞİȡȖİȚȫȞ ȈĲȘ ıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȒ İȟȐȝȘȞȘ ȕȐıȘ įİȑȜȜİȚȥȘȜĮțĲȐıȘȢ/DSSȒțĮțȒĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȖȜȣțȩȗȘȢȖĮȜĮțĲȩȗȘȢįİȞʌȡȑʌİȚȞĮʌȐȡȠȣȞĮȣĲȩ
įȠȝȑȞȦȞȘıȣȤȞȩĲȘĲĮĲȘȢȟȘȡȠıĲȠȝȓĮȢȒĲĮȞȑȞĮȞĲȚĲȘȢĮȨʌȞȓĮȢȑȞĮȞĲȚ
ĲȠĳȐȡȝĮțȠ4.5ǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢȝİȐȜȜĮĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮțĮȚȐȜȜİȢȝȠȡĳȑȢĮȜȜȘțĮȚĲȘȢȖĮıĲȡİȞĲİȡȓĲȚįĮȢȑȞĮȞĲȚȖȚĮĲȠ7RYDQRU%UHH]KDOHUțĮȚĲȠİȚțȠȞȚțȩĳȐȡȝĮțȠ
ȜİʌȓįȡĮıȘȢ Ǿ ıȣȖȤȠȡȒȖȘıȘ ĲȠȣ 7RYDQRU %UHH]KDOHU ȝİ ȐȜȜĮ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐ ʌȡȠȧȩȞĲĮ ʌȠȣ
ĮȞĲȓıĲȠȚȤĮǾȟȘȡȠıĲȠȝȓĮĮȞĮĳȑȡșȘțİțȣȡȓȦȢțĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȦȞʌȡȫĲȦȞİȕįȠȝȐįȦȞĲȘȢ
ʌİȡȚȑȤȠȣȞĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐįİȞȑȤİȚȝİȜİĲȘșİȓțĮȚȦȢİțĲȠȪĲȠȣįİıȣıĲȒȞİĲĮȚȈİȝȓĮțȜȚȞȚțȒȝİșİȡĮʌİȓĮȢȝİįȚȐȝİıȘįȚȐȡțİȚĮĲİııȐȡȦȞİȕįȠȝȐįȦȞıĲȘȞʌȜİȚȠȞȩĲȘĲĮĲȦȞĮıșİȞȫȞȍıĲȩıȠ
ȜȑĲȘıİȣȖȚİȓȢİșİȜȠȞĲȑȢȘıȚȝİĲȚįȓȞȘȑȞĮȢĮȞĮıĲȠȜȑĮȢĲȘȢȝİĲĮĳȠȡȐȢȠȡȖĮȞȚțȫȞțĮĲȚȩȞĲȦȞʌȠȣ
ıĲȠ   ĲȦȞ ʌİȡȚʌĲȫıİȦȞ ĲĮ ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮ ıȣȞİȤȓıĲȘțĮȞ ȖȚĮ ȠȜȩțȜȘȡȘ ĲȘȞ ʌİȡȓȠįȠ ĲȦȞ 
șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ıȣȞĲİȜİȓ ıĲȘ ȞİĳȡȚțȒ ĮʌȑțțȡȚıȘ ĲȠȣ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣ ĮȪȟȘıİ ĲȘȞ ȠȜȚțȒ ȑțșİıȘ
ȝȘȞȫȞǻİȞĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞȞȑĮʌİȡȚıĲĮĲȚțȐȟȘȡȠıĲȠȝȓĮȢȖȚĮĲȠȣȢȝȒȞİȢǹȞĮĳȠȡȐʌȚșĮȞȠ$8& ĲȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣțĮĲȐțĮȚȝİȓȦıİĲȘȞİĳȡȚțȒțȐșĮȡıȘțĮĲȐȂİȕȐıȘĲȠ
ȜȠȖȠȪȝİȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞǾĮȞĮĳȠȡȐʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚİȪȡȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞȝİĲĮȕȠȜȫȞįİȞĮȞĮȝȑȞİĲĮȚțĮȝȓĮțȜȚȞȚțȐıȘȝĮȞĲȚțȒĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȜȜȘȜİʌȓȫȞȝİĲȐĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȐįİȚĮȢțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢİȓȞĮȚıȘȝĮȞĲȚțȒ
įȡĮıȘȩĲĮȞĲȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠȤȠȡȘȖİȓĲĮȚʌĮȡȐȜȜȘȜĮȝİıȚȝİĲȚįȓȞȘȒȐȜȜȠȣȢĮȞĮıĲȠȜİȓȢĲȘȢȝİǼʌȚĲȡȑʌİȚĲȘıȣȞİȤȒʌĮȡĮțȠȜȠȪșȘıȘĲȘȢıȤȑıȘȢȠĳȑȜȠȣȢțȚȞįȪȞȠȣĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧĲĮĳȠȡȐȢĲȦȞȠȡȖĮȞȚțȫȞțĮĲȚȩȞĲȦȞǾĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȤȠȡȒȖȘıȘĲȠȣTovanor BreH]KDOHUțĮȚĲȘȢĮʌȩ
ȩȞĲȠȢǽȘĲİȓĲĮȚĮʌȩĲȠȣȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢĲȠȣĲȠȝȑĮĲȘȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢȞĮĮȞĮĳȑȡȠȣȞ
ĲȠȣıĲȩȝĮĲȠȢİȚıʌȞİȩȝİȞȘȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢİȞȩȢȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȪ ĮȖȦȞȚıĲȒȣʌȩıĲĮșİȡȑȢıȣȞȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȝȑıȦĲȠȣİșȞȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢĮȞĮșȒțİȢ țĮȚĲȦȞįȪȠįȡĮıĲȚțȫȞȠȣıȚȫȞįİȞİʌȘȡȑĮıİĲȘĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒĲȦȞįȪȠĳĮȡȝĮțİȣĲȚĳȠȡȐȢǼșȞȚțȩȢȅȡȖĮȞȚıȝȩȢĭĮȡȝȐțȦȞȂİıȠȖİȓȦȞ*5ȋȠȜĮȡȖȩȢǹșȒȞĮȉȘȜ
țȫȞ ʌȡȠȧȩȞĲȦȞ  īȠȞȚȝȩĲȘĲĮ țȪȘıȘ țĮȚ ȖĮȜȠȣȤȓĮ ǼȖțȣȝȠıȪȞȘǻİȞ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ țȜȚȞȚțȐ
ĭĮȟǿıĲȩĲȠʌȠȢKWWSZZZHRIJUȊʌİȡįȠıȠįİįȠȝȑȞĮıȤİĲȚțȐȝİĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUıİȑȖțȣİȢȖȣȞĮȓțİȢȂİȜȑĲİȢıİȗȫĮįİȞ
ȜȠȖȓĮ ȊȥȘȜȑȢ įȩıİȚȢ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȠįȘȖȒıȠȣȞ ıİ ĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐ ıȘȝİȓĮ țĮȚ
țĮĲȑįİȚȟĮȞȐȝİıȘȒȑȝȝİıȘĲȠȟȚțȩĲȘĲĮıĲȘȞĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȉȠ
ıȣȝʌĲȫȝĮĲĮȖȚĮĲĮȠʌȠȓĮȘıȣȝʌĲȦȝĮĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮȝʌȠȡİȓȞĮİȞįİȓțȞȣĲĮȚȅȟİȓĮįȘȜȘĲȘȡȓĮıȘ
ȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚțĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮĲȘȢİȖțȣȝȠıȪȞȘȢȝȩȞȠİȐȞĲȠȩĳİȜȠȢ
ȝİĲȐ Įʌȩ ĮțȠȪıȚĮ Įʌȩ ĲȠȣ ıĲȩȝĮĲȠȢ țĮĲȐʌȠıȘ țĮȥĮțȓȦȞ7RYDQRU %UHH]KDOHU İȓȞĮȚ ĮʌȓșĮȞȠ
ȖȚĮĲȘȝȘĲȑȡĮȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣįȣȞȘĲȚțȠȪțȚȞįȪȞȠȣȖȚĮĲȠȑȝȕȡȣȠĬȘȜĮıȝȩȢǻİȞİȓȞĮȚȖȞȦıĲȩİȐȞ
ȞĮ ıȣȝȕİȓ ȜȩȖȦ ĲȘȢ ȝȚțȡȒȢ Įʌȩ ĲȠȣ ıĲȩȝĮĲȠȢ ȕȚȠįȚĮșİıȚȝȩĲȘĲĮȢ ʌİȡȓʌȠȣ   ȉĮ ȝȑȖȚıĲĮ
ĲȠȕȡȦȝȚȠȪȤȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠĮʌİțțȡȓȞİĲĮȚıĲȠĮȞșȡȫʌȚȞȠȖȐȜĮȍıĲȩıȠĲȠȕȡȦȝȚȠȪȤȠȖȜȣțȠİʌȓʌİįĮıĲȠʌȜȐıȝĮțĮȚȘıȣȞȠȜȚțȒıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȑțșİıȘȝİĲȐĮʌȩİȞįȠĳȜȑȕȚĮȤȠȡȒȖȘıȘ
ʌȣȡȡȩȞȚȠ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ țĮȚ ĲȦȞ ȝİĲĮȕȠȜȚĲȫȞ ĲȠȣ  ĮʌİțțȡȓȞİĲĮȚ ıĲȠ ȝȘĲȡȚțȩ ȖȐȜĮ ĲȦȞ
ȝȚțȡȠȖȡĮȝȝĮȡȓȦȞȕȡȦȝȚȠȪȤȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣ
ȚıȠįȪȞĮȝȠȝİȝȚțȡȠȖȡĮȝȝȐȡȚĮȖȜȣțȠʌȣȡĮȡȠȣȡĮȓȦȞ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǾȤȡȒıȘĲȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣĮʌȩȖȣȞĮȓțİȢʌȠȣșȘȜȐȗȠȣȞșĮ
ȡȠȞȓȠȣ ıİȣȖȚİȓȢİșİȜȠȞĲȑȢȒĲĮȞĮȞĲȓıĲȠȚȤĮʌİȡȓʌȠȣĳȠȡȑȢțĮȚĳȠȡȑȢȣȥȘȜȩĲİȡĮĮʌȩĲȘ
ʌȡȑʌİȚȞĮİȟİĲȐȗİĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠĮȞĮȝİȞȩȝİȞȠȩĳİȜȠȢȖȚĮĲȘȖȣȞĮȓțĮİȓȞĮȚȝİȖĮȜȪĲİȡȠĮʌȩĲȠ
ȝȑȖȚıĲȘțĮȚıȣȞȠȜȚțȒȑțșİıȘıİıĲĮșİȡȒțĮĲȐıĲĮıȘʌȠȣİʌȚĲİȪȤșȘțİȝİĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘ
įȣȞȘĲȚțȩțȓȞįȣȞȠȖȚĮĲȠȑȝȕȡȣȠ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ īȠȞȚȝȩĲȘĲĮ: ȂİȜȑĲİȢĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȒȢțĮȚ
ȝȚțȡȠȖȡĮȝȝȐȡȚĮȐʌĮȟȘȝİȡȘıȓȦȢ ĲȠȣ7RYDQRU%UHH]KDOHUțĮȚȒĲĮȞțĮȜȐĮȞİțĲȐǿįȚĮȓȐȜȜĮįİįȠȝȑȞĮıİȗȫĮįİȞȣʌȠįİȚțȞȪȠȣȞĮȞȘıȣȤȓĮıȤİĲȚțȐȝİĲȘȖȠȞȚȝȩĲȘĲĮĲȩıȠıĲȠȣȢȐȞįȡİȢ
ĲİȡİȢʌȡȠĳȣȜȐȟİȚȢĮʌȩȡȡȚȥȘȢțĮȚȐȜȜȠȢȤİȚȡȚıȝȩȢĬĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȘıȣȩıȠ țĮȚ ıĲȚȢ ȖȣȞĮȓțİȢ ȕȜ ʌĮȡȐȖȡĮĳȠ    ǼʌȚįȡȐıİȚȢ ıĲȘȞ ȚțĮȞȩĲȘĲĮ ȠįȒȖȘıȘȢ țĮȚ
ıțİȣȒİȚıʌȞȠȒȢʌȠȣʌĮȡȑȤİĲĮȚȝİțȐșİȞȑĮıȣȞĲĮȖȒȀȐșİıȣıțİȣȒİȚıʌȞȠȒȢʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠȡȤİȚȡȚıȝȠȪȝȘȤĮȞȫȞȉȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠįİȞȑȤİȚțĮȝȓĮȒȑȤİȚĮıȒȝĮȞĲȘİʌȓįȡĮıȘıĲȘȞȚțĮȞȩĲȘȡȓʌĲİĲĮȚ ȝİĲȐ Įʌȩ ȤȡȒıȘ  ȘȝİȡȫȞ  ȀǹȉȅȋȅȈ ȉǾȈǹǻǼǿǹȈ ȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ NoYDUWLV
ĲĮȠįȒȖȘıȘȢțĮȚȤİȚȡȚıȝȠȪȝȘȤĮȞȫȞǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȆİȡȓȜȘȥȘĲȠȣʌȡȠĳȓȜĮıĳȐ(XURSKDUP/LPLWHG:LPEOHKXUVW5RDG+RUVKDP:HVW6XVVH[5+$%ǾȞȦȝȑȞȠǺĮıȓȜİȚȠ
ȜİȚĮȢǾıȣȤȞȩĲİȡȘĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȒĮȞİʌȚșȪȝȘĲȘİȞȑȡȖİȚĮȒĲĮȞȘȟȘȡȠıĲȠȝȓĮ  ǾʌȜİȚȠȞȩǹȇǿĬȂȅȈ ȅǿ ǹǻǼǿǹȈȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ(89.ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆȇȍȉǾȈ
ĲȘĲĮ ĲȦȞ ĮȞĮĳȠȡȫȞ ȟȘȡȠıĲȠȝȓĮȢ șİȦȡȒșȘțĮȞ ȩĲȚ ıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ ȝİ ĲȠ ĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȩ ʌȡȠȧȩȞ țĮȚ
ǼīȀȇǿȈǾȈǹȃǹȃǼȍȈǾȈ ȉǾȈ ǹǻǼǿǹȈ   ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǹȃǹĬǼȍȇǾȈǾȈ
ȒĲĮȞȒʌȚİȢİȞȫțĮȝȓĮĮʌȩĮȣĲȑȢįİȞȒĲĮȞıȠȕĮȡȒȉȠʌȡȠĳȓȜĮıĳȐȜİȚĮȢȤĮȡĮțĲȘȡȓȗİĲĮȚʌİȡĮȚȉȅȊȀǼǿȂǼȃȅȊȁİʌĲȠȝİȡȒʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐıĲȠȚȤİȓĮȖȚĮĲȠʌĮȡȩȞĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȩ
ĲȑȡȦĮʌȩȐȜȜĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚȝİĲȚȢĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮʌȡȠȧȩȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝĮıĲȠȞįȚĮįȚțĲȣĮțȩĲȩʌȠĲȠȣǼȣȡȦʌĮȧțȠȪȅȡȖĮȞȚȞȠȝȑȞȘȢĲȘȢțĮĲĮțȡȐĲȘıȘȢȠȪȡȦȞĲĮȠʌȠȓĮȒĲĮȞȩȤȚıȣȤȞȐȆĮȡĮĲȘȡȒșȘțĮȞ İʌȓıȘȢ ȖĮıĲȡİȞĲİȡȚțȑȢ įȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȘȢ ȖĮ- ǺȠȘșȒıĲİȞĮȖȓȞȠȣȞĲĮĳȐȡȝĮțĮʌȚȠĮıĳĮȜȒțĮȚ ıȝȠȪĭĮȡȝȐțȦȞKWWSZZZHPDHXURSDHXȉȇȅȆȅȈǻǿǹĬǼȈǾȈ
ȂİȚĮĲȡȚțȒıȣȞĲĮȖȒǼȃǻǼǿȀȉǿȀǾȁȉ729$125® %5((=+$/(5®
ıĲȡİȞĲİȡȓĲȚįĮȢțĮȚĲȘȢįȣıʌİȥȓĮȢǹȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣıȤİĲȓȗȠǹȞĮĳȑȡİĲİ
ȝJ¼ ȈİʌİȡȓʌĲȦıȘĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢĲȠȣǻȉȚıȤȪİȚȘȞİȩĲİȡȘ
ȞĲĮȚȝİĲȘȞĲȠʌȚțȒĮȞȠȤȒʌİȡȚİȜȐȝȕĮȞĮȞİȡİșȚıȝȩĲȠȣȜĮȚȝȠȪȡȚȞȠĳĮȅȁǼȈĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȖȚĮ
ĲȚȝȒ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ ĭȆǹ ȩʌȦȢ ȚıȤȪİȚ  ȆİȡĮȚĲȑȡȦ ʌȜȘȡȠĳȠȡȣȖȖȓĲȚįĮȡȚȞȓĲȚįĮțĮȚʌĮȡĮȡȡȚȞȠțȠȜʌȓĲȚįĮȈȣȞȠʌĲȚțȩȢʌȓȞĮțĮȢĮȞİʌȚȅȁǹĲĮĳȐȡȝĮțĮ
ȡȓİȢįȚĮĲȓșİȞĲĮȚĮʌȩĲȠȞȉȠʌȚțȩǹȞĲȚʌȡȩıȦʌȠĲȠȣțĮĲȩȤȠȣĲȘȢǱįİȚĮȢ
șȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞȅȚĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢʌȠȣĮȞĮĳȑȡșȘțĮȞțĮĲȐ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȢĲȘȞ©ȀǿȉȇǿȃǾȀǹȇȉǹª
ȀȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ĲȠȣȢʌȡȫĲȠȣȢȑȟȚȝȒȞİȢįȪȠțȪȡȚȦȞıȣȖțİȞĲȡȦĲȚțȫȞįȠțȚȝȫȞĭȐıȘȢǿǿǿ

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

ȈȣȤȞȑȢ
ȅȣȡȠȜȠȓȝȦȟȘ
ʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘĲȠȣȐıșȝĮĲȠȢțĮșȫȢįİȞȣʌȐȡȤȠȣȞįİįȠȝȑȞĮȖȚĮĮȣĲȒĲȘȞȑȞįİȚȟȘ

ȈȣȤȞȑȢ
ȆĮȡĮȡȡȚȞȠțȠȜʌȓĲȚįĮ
ȅȚȝĮțȡȐȢįȡȐıȘȢȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢʌȚșĮȞȩȞȞĮĮȣȟȒıȠȣȞĲȠȞțȓȞįȣȞȠıȠȕĮȡȫȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞ
ıȤİĲȚțȫȞȝİĲȠȐıșȝĮʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞșĮȞȐĲȦȞıȤİĲȚțȫȞȝİĲȠȐıșȝĮȩĲĮȞȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚȖȚĮĲȠȐıșȝĮǻİȞ
ȈȣȤȞȑȢ
ȇȚȞȓĲȚįĮ
İȞįİȓțȞȣĲĮȚȖȚĮȤȡȒıȘıİȠȟİȓİȢțĮĲĮıĲȐıİȚȢȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUįİȞİȞįİȓțȞȣĲĮȚȖȚĮĲȘȞĮȞĲȚȝİĲȫʌȚıȘȠȟȑȦȞ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣĮȞȠıȠʌȠȚȘĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
İʌİȚıȠįȓȦȞȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȣȊʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮıȤİĲȚțȒȝİĲȘȞȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘǱȝİıİȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢȣʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮȢ

ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȊʌİȡİȣĮȚıșȘıȓĮ
ȑȤȠȣȞĮȞĮĳİȡșİȓȝİĲȐĲȘȞȤȠȡȒȖȘıȘĲȘȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢİȞȩȢĮʌȩĲĮıȣıĲĮĲȚțȐĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUǼȐȞİȝĳĮǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȝİĲĮȕȠȜȚıȝȠȪțĮȚĲȘȢșȡȑȥȘȢ
ȞȚıșȠȪȞıȘȝİȓĮʌȠȣȞĮȣʌȠįȘȜȫȞȠȣȞĮȜȜİȡȖȚțȑȢĮȞĲȚįȡȐıİȚȢ ıȣȖțİțȡȚȝȑȞĮįȣıțȠȜȓİȢıĲȘȞĮȞĮʌȞȠȒțĮȚĲȘȞțĮĲȐ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȈĮțȤĮȡȫįȘȢįȚĮȕȒĲȘȢțĮȚȣʌİȡȖȜȣțĮȚȝȓĮ
ʌȠıȘįȚȠȖțȦȝȑȞȘȖȜȫııĮȤİȓȜȘțĮȚʌȡȩıȦʌȠțȞȓįȦıȘįİȡȝĮĲȚțȩİȟȐȞșȘȝĮ ȘșİȡĮʌİȓĮșĮʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮțȩʌĲİȌȣȤȚĮĲȡȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ĲĮȚĮȝȑıȦȢțĮȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĮȜȜĮțĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮȆĮȡȐįȠȟȠȢȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢȈİțȜȚȞȚțȑȢȝİȜȑĲİȢȝİ;RWHUQD

BrHH]KDOHUįİȞʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİʌĮȡȐįȠȟȠȢȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢȍıĲȩıȠʌĮȡȐįȠȟȠȢȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢȑȤİȚʌĮȡĮĲȘȡȘǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǹȨʌȞȓĮ
șİȓȝİȐȜȜȘșİȡĮʌİȓĮİȚıʌȞȠȒȢțĮȚİȞįȑȤİĲĮȚȞĮİȓȞĮȚĮʌİȚȜȘĲȚțȩȢȖȚĮĲȘȗȦȒǼȐȞʌĮȡȠȣıȚĮıĲİȓĮȣĲȩȘșİȡĮʌİȓĮșĮ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȞİȣȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ʌȡȑʌİȚȞĮįȚĮțȩʌĲİĲĮȚĮȝȑıȦȢțĮȚȞĮȤȠȡȘȖİȓĲĮȚİȞĮȜȜĮțĲȚțȒșİȡĮʌİȓĮǹȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢʌȠȣıȤİĲȓȗȠȞĲĮȚ
ȈȣȤȞȑȢ
ǽȐȜȘ
ȝİ ĲȠ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠ: īȜĮȪțȦȝĮ țȜİȚıĲȒȢ ȖȦȞȓĮȢǻİȞ įȚĮĲȓșİȞĲĮȚ įİįȠȝȑȞĮ ȖȚĮ ĮıșİȞİȓȢ ȝİ ȖȜĮȪțȦȝĮ țȜİȚıĲȒȢ
ȈȣȤȞȑȢ
ȀİĳĮȜĮȜȖȓĮ
ȖȦȞȓĮȢțĮȚȦȢİțĲȠȪĲȠȣĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮȣĲȠȪȢĲȠȣȢĮıșİ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȆĮȡĮȚıșȘıȓĮ
ȞİȓȢȅȚĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮİȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚıȤİĲȚțȐȝİĲĮıȘȝİȓĮțĮȚĲĮıȣȝʌĲȫȝĮĲĮĲȠȣȠȟȑȠȢȖȜĮȣțȫȝĮĲȠȢ
ȅĳșĮȜȝȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
țȜİȚıĲȒȢȖȦȞȓĮȢțĮȚȞĮİȞȘȝİȡȫȞȠȞĲĮȚȖȚĮȞĮįȚĮțȩʌĲȠȣȞĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUıİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣİȝĳĮȞȓıȠȣȞțȐʌȠȚȠĮʌȩĮȣĲȐĲĮıȘȝİȓĮȒıȣȝʌĲȫȝĮĲĮȀĮĲĮțȡȐĲȘıȘȠȪȡȦȞǻİȞįȚĮĲȓșİȞĲĮȚįİįȠȝȑȞĮȖȚĮĮıșİȞİȓȢ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
īȜĮȪțȦȝĮ
ȝİțĮĲĮțȡȐĲȘıȘȠȪȡȦȞțĮȚȦȢİțĲȠȪĲȠȣĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİ
ȀĮȡįȚĮțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ
ĮȣĲȠȪȢĲȠȣȢĮıșİȞİȓȢǹıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮȂȑĲȡȚĮȝȑıȘĮȪȟȘıȘĲȘȢıȣȞȠȜȚțȒȢıȣıĲȘȝĮĲȚǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǿıȤĮȚȝȚțȒțĮȡįȚȠʌȐșİȚĮ
țȒȢȑțșİıȘȢ $8&last ıĲȠȖȜȣțȠʌȣȡȡȩȞȚȠȑȦȢĳȠȡȑȢʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİıİȐĲȠȝĮȝİȒʌȚĮțĮȚȝȑĲȡȚĮȞİĳȡȚțȒįȣǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȀȠȜʌȚțȒȝĮȡȝĮȡȣȖȒ
ıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚȑȦȢĳȠȡȑȢıİȐĲȠȝĮȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮțĮȚȞİĳȡȠʌȐșİȚĮĲİȜȚțȠȪıĲĮįȓȠȣȈİ

ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȉĮȤȣțĮȡįȓĮ
ĮıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȞİĳȡȚțȒįȣıȜİȚĲȠȣȡȖȓĮ İțĲȚȝȫȝİȞȠȢȡȣșȝȩȢıʌİȚȡĮȝĮĲȚțȒȢįȚȒșȘıȘȢțȐĲȦĲȦȞPOPLQ


ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǹȓıșȘȝĮʌĮȜȝȫȞ
P  ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȦȞ ĲȦȞ ĮıșİȞȫȞ ȝİ ȞİĳȡȠʌȐșİȚĮ ĲİȜȚțȠȪ ıĲĮįȓȠȣ ȖȚĮ ĲȘȞ ȠʌȠȓĮ ĮʌĮȚĲİȓĲĮȚ įȚȪȜȚıȘ ĲȠ
XoWHUQD%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝȩȞȠİȐȞĲȠʌȡȠıįȠțȫȝİȞȠȩĳİȜȠȢȣʌİȡĲİȡİȓĲȠȣİȞįİȤȩȝİȞȠȣ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣĮȞĮʌȞİȣıĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢĲȠȣșȫȡĮțĮțĮȚĲȠȣȝİıȠșȦȡĮțȓȠȣ

țȚȞįȪȞȠȣ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹȣĲȠȓȠȚĮıșİȞİȓȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșȠȪȞĲĮȚʌȡȠıİțĲȚțȐȖȚĮįȣȞȘĲȚțȑȢĮȞİʌȚȈȣȤȞȑȢ
ǺȒȤĮȢ
șȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȠȣĳĮȡȝȐțȠȣȀĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚ
ȈȣȤȞȑȢ
ȈĲȠȝĮĲȠĳĮȡȣȖȖȚțȩȐȜȖȠȢʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣİȡİșȚıȝȠȪĲȠȣȜĮȚȝȠȪ
ȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮıșİȞİȓȢȝİțĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢ ıĲİĳĮȞȚĮȓĮȞȩıȠȢȠȟȪȑȝĳȡĮȖȝĮĲȠȣȝȣȠțĮȡįȓȠȣțĮȡįȚĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȆĮȡȐįȠȟȠȢȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠȢ
țȑȢ ĮȡȡȣșȝȓİȢ ȣʌȑȡĲĮıȘ  ȅȚ ȕ-ĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓ ĮȖȦȞȚıĲȑȢ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ʌĮȡȐȖȠȣȞ țȜȚȞȚțȐ ıȘȝĮȞĲȚțȒ țĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȒ

ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǼʌȓıĲĮȟȘ
İʌȓįȡĮıȘıİȠȡȚıȝȑȞȠȣȢĮıșİȞİȓȢȩʌȦȢȝİĲȡȐĲĮȚȝİĮȣȟȒıİȚȢĲȠȣıĳȣȖȝȠȪĲȘȢĮȡĲȘȡȚĮțȒȢʌȓİıȘȢȒțĮȚıȣȝʌĲȦǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȖĮıĲȡİȞĲİȡȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢ
ȝȐĲȦȞȈİʌİȡȓʌĲȦıȘʌȠȣʌĮȡȠȣıȚĮıĲȠȪȞĲȑĲȠȚİȢİʌȚįȡȐıİȚȢȝİĮȣĲȩĲȠĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȩʌȡȠȧȩȞİȞįȑȤİĲĮȚȞĮİȓȞĮȚ
ĮʌĮȡĮȓĲȘĲȘȘįȚĮțȠʌȒĲȘȢșİȡĮʌİȓĮȢǼʌȚʌȡȠıșȑĲȦȢȑȤİȚĮȞĮĳİȡșİȓȩĲȚȠȚȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢʌĮȡȐȖȠȣȞ
ȈȣȤȞȑȢ
ǻȣıʌİȥȓĮ
ȘȜİțĲȡȠțĮȡįȚȠȖȡĮĳȚțȑȢ ǾȀī ĮȜȜĮȖȑȢȩʌȦȢİʌȚʌİįȠʌȠȓȘıȘĲȠȣİʌȐȡȝĮĲȠȢȉʌĮȡȐĲĮıȘĲȠȣįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ47țĮȚ
ȈȣȤȞȑȢ
ȉİȡȘįȩȞĮĲȦȞȠįȩȞĲȦȞ
țĮĲĮıĲȠȜȒĲȠȣĲȝȒȝĮĲȠȢ67ʌĮȡȐĲȠȩĲȚȘțȜȚȞȚțȒıȘȝĮıȓĮĮȣĲȫȞĲȦȞʌĮȡĮĲȘȡȒıİȦȞİȓȞĮȚȐȖȞȦıĲȘǼʌȠȝȑȞȦȢ

ȈȣȤȞȑȢ
īĮıĲȡİȞĲİȡȓĲȚįĮ
ȠȚȝĮțȡȐȢįȡȐıȘȢȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪȞĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮıșİȞİȓȢȝİȖȞȦıĲȒȒ

ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȄȘȡȠıĲȠȝȓĮ
İȚțĮȗȩȝİȞȘʌĮȡȐĲĮıȘĲȠȣįȚĮıĲȒȝĮĲȠȢ47ȒʌȠȣțȐȞȠȣȞșİȡĮʌİȓĮȝİĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮʌȠȣİʌȘȡİȐȗȠȣȞĲȠ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣįȑȡȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȣȣʌȠįȩȡȚȠȣȚıĲȠȪ
įȚȐıĲȘȝĮ47ǹıșİȞİȓȢȝİĮıĲĮșȒȚıȤĮȚȝȚțȒțĮȡįȚĮțȒȞȩıȠĮȞİʌȐȡțİȚĮĲȘȢĮȡȚıĲİȡȒȢțȠȚȜȓĮȢȚıĲȠȡȚțȩİȝĳȡȐȖȝĮǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȀȞȘıȝȩȢİȟȐȞșȘȝĮ
ĲȠȢ ĲȠȣ ȝȣȠțĮȡįȓȠȣ ĮȡȡȣșȝȓĮ İȟĮȚȡȠȣȝȑȞȘȢ ĲȘȢ ȤȡȩȞȚĮȢ ıĲĮșİȡȒȢ țȠȜʌȚțȒȢ ȝĮȡȝĮȡȣȖȒȢ  ȚıĲȠȡȚțȩ İʌȚȝȒțȠȣȢ
ıȣȞįȡȩȝȠȣ47ȒĲȦȞȠʌȠȓȦȞĲȠ47F ȝȑșȠįȠȢ)ULGHULFLD ȣʌȑıĲȘİʌȚȝȒțȣȞıȘ !PV İȓȤĮȞĮʌȠțȜİȚıĲİȓĮʌȩĲȚȢ
ǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȠȣȝȣȠıțİȜİĲȚțȠȪıȣıĲȒȝĮĲȠȢțĮȚĲȠȣıȣȞįİĲȚțȠȪȚıĲȠȪ
țȜȚȞȚțȑȢįȠțȚȝȑȢțĮȚİʌȠȝȑȞȦȢįİȞȣʌȐȡȤİȚİȝʌİȚȡȓĮıİĮȣĲȑȢĲȚȢȠȝȐįİȢĮıșİȞȫȞȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUʌȡȑʌİȚ
ȈȣȤȞȑȢ
ȂȣȠıțİȜİĲȚțȩȢʌȩȞȠȢ
ȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮȣĲȑȢĲȚȢȠȝȐįİȢĮıșİȞȫȞ ȊʌȠțĮȜȚĮȚȝȓĮȅȚȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȓĮȖȦȞȚıĲȑȢȝʌȠȡİȓ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȂȣȧțȩȢıʌĮıȝȩȢ
ȞĮʌĮȡȐȖȠȣȞıȘȝĮȞĲȚțȒȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȓĮıİȠȡȚıȝȑȞȠȣȢĮıșİȞİȓȢȘȠʌȠȓĮȑȤİȚĲȘįȣȞĮĲȩĲȘĲĮȞĮʌĮȡȐȖİȚĮȞİʌȚșȪȝȘ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȂȣĮȜȖȓĮ
ĲİȢțĮȡįȚĮȖȖİȚĮțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢǾȝİȓȦıȘĲȠȣțĮȜȓȠȣȠȡȠȪİȓȞĮȚıȣȞȒșȦȢʌĮȡȠįȚțȒțĮȚįİȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚıȣȝʌȜȒȡȦȝĮ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǹȜȖȠȢıĲĮȐȞȦțĮȚțȐĲȦȐțȡĮ
ȈİĮıșİȞİȓȢȝİıȠȕĮȡȒȋǹȆȘȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȓĮȝʌȠȡİȓȞĮİȞȚıȤȣșİȓĮʌȩȣʌȠȟȓĮțĮȚıȣȖȤȠȡȘȖȠȪȝİȞȘșİȡĮʌİȓĮȖİȖȠǻȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȦȞȞİĳȡȫȞțĮȚĲȦȞȠȣȡȠĳȩȡȦȞȠįȫȞ
ȞȩȢʌȠȣȝʌȠȡİȓȞĮĮȣȟȒıİȚĲȘȞİȣĮȚıșȘıȓĮıİțĮȡįȚĮțȑȢĮȡȡȣșȝȓİȢ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȀȜȚȞȚțȐıȘȝĮȞĲȚțȑȢİʌȚ
įȡȐıİȚȢȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȓĮȢįİȞȑȤȠȣȞʌĮȡĮĲȘȡȘșİȓıİțȜȚȞȚțȑȢȝİȜȑĲİȢȝİ;RWHUQD%UHH]KDOHUıĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘșİȡĮǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ǹʌȩĳȡĮȟȘȠȣȡȠįȩȤȠȣțȪıĲȘȢțĮȚțĮĲĮțȡȐĲȘıȘȠȪȡȦȞ
ʌİȣĲȚțȒįȩıȘ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȊʌİȡȖȜȣțĮȚȝȓĮǼȚıʌȞȠȒȣȥȘȜȫȞįȩıİȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞĮȖȦȞȚıĲȫȞȝʌȠȡİȓ
īİȞȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢțĮȚțĮĲĮıĲȐıİȚȢĲȘȢȠįȠȪȤȠȡȒȖȘıȘȢ
ȞĮʌĮȡȐȖİȚĮȣȟȒıİȚȢĲȘȢȖȜȣțȩȗȘȢʌȜȐıȝĮĲȠȢȀĮĲȐĲȘȞȑȞĮȡȟȘĲȘȢșİȡĮʌİȓĮȢȝİ;RWHUQD%UHH]KDOHUȘȖȜȣțȩȗȘ
ȈȣȤȞȑȢ
ȆȣȡİȟȓĮ
ʌȜȐıȝĮĲȠȢșĮʌȡȑʌİȚȞĮʌĮȡĮțȠȜȠȣșİȓĲĮȚʌȚȠıĲİȞȐıİįȚĮȕȘĲȚțȠȪȢĮıșİȞİȓȢȀĮĲȐĲȘįȚȐȡțİȚĮțȜȚȞȚțȫȞȝİȜİĲȫȞ
ȈȣȤȞȑȢ
ĬȦȡĮțȚțȩȐȜȖȠȢ
țȜȚȞȚțȐĮȟȚȠıȘȝİȓȦĲİȢȝİĲĮȕȠȜȑȢĲȘȢȖȜȣțȩȗȘȢĮȓȝĮĲȠȢȒĲĮȞȖİȞȚțȐıȣȤȞȩĲİȡİȢıİĮıșİȞİȓȢȝİ;RWHUQD%UHH]KDOHU

ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȆİȡȚĳİȡȚțȩȠȓįȘȝĮ
ıĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘįȩıȘ  ıİıȤȑıȘȝİİȚțȠȞȚțȩĳȐȡȝĮțȠ  ȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUįİȞȑȤİȚİȡİȣȞȘșİȓıİ
ǵȤȚıȣȤȞȑȢ
ȀȩʌȦıȘ
ĮıșİȞİȓȢȝİĮȞİʌĮȡțȫȢȡȣșȝȚȗȩȝİȞȠıĮțȤĮȡȫįȘįȚĮȕȒĲȘīİȞȚțȑȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢȉȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUʌȡȑʌİȚȞĮ
ȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒıİĮıșİȞİȓȢȝİįȚĮĲĮȡĮȤȑȢıʌĮıȝȫȞȒșȣȡİȠĲȠȟȓțȦıȘțĮȚıİĮıșİȞİȓȢʌȠȣʌĮȡȠȣıȚ ǹȞİʌȚșȪȝȘĲȘİȞȑȡȖİȚĮʌȠȣʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUĮȜȜȐȩȤȚȝİĲĮİʌȚȝȑȡȠȣȢıȣıĲĮĲȚțȐ
ȐȗȠȣȞĮıȣȞȒșȚıĲȘĮȞĲĮʌȩțȡȚıȘıİȕĮįȡİȞİȡȖȚțȠȪȢĮȖȦȞȚıĲȑȢǲțįȠȤĮȅȚĮıșİȞİȓȢȝİıʌȐȞȚĮțȜȘȡȠȞȠȝȚțȐʌȡȠ ǹȞİʌȚșȪȝȘĲȘİȞȑȡȖİȚĮʌȠȣʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUțĮȚĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞȝİȑȞĮĮʌȩĲĮİʌȚȝȑȡȠȣȢ
ȕȜȒȝĮĲĮįȣıĮȞİȟȓĮȢıĲȘȖĮȜĮțĲȩȗȘȑȜȜİȚȥȘȜĮțĲȐıȘȢ/DSSȒțĮțȒĮʌȠȡȡȩĳȘıȘȖȜȣțȩȗȘȢȖĮȜĮțĲȩȗȘȢįİȞʌȡȑʌİȚ
ıȣıĲĮĲȚțȐ
ȞĮʌȐȡȠȣȞĮȣĲȩĲȠĳȐȡȝĮțȠǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢȝİȐȜȜĮĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮțĮȚȐȜȜİȢȝȠȡĳȑȢĮȜȜȘ  ǹȞİʌȚșȪȝȘĲȘ İȞȑȡȖİȚĮ ʌȠȣ ʌĮȡĮĲȘȡȒșȘțİ ĲȠȣȜȐȤȚıĲȠȞ ȝİ ȑȞĮ Įʌȩ ĲĮ İʌȚȝȑȡȠȣȢ ıȣıĲĮĲȚțȐ ĮȜȜȐ ȩȤȚ ȝİ ĲȠ
ȜİʌȓįȡĮıȘȢ Ǿ ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ȤȠȡȒȖȘıȘ Įʌȩ ĲȠȣ ıĲȩȝĮĲȠȢ İȚıʌȞİȩȝİȞȘȢ ȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢ țĮȚ ȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣ ıİ
;RWHUQD%UHH]KDOHUțĮĲȘȖȠȡȓĮıȣȤȞȩĲȘĲĮȢıȪȝĳȦȞĮȝİĲȘȞʌĮȡȐȖȡĮĳȠĲȘȢȆİȡȓȜȘȥȘȢĲȦȞȋĮȡĮțĲȘȡȚıĲȚțȫȞ
ıȣȞșȒțİȢıĲĮșİȡȒȢțĮĲȐıĲĮıȘȢțĮȚȖȚĮĲĮįȪȠıȣıĲĮĲȚțȐįİȞİʌȘȡȑĮıİĲȘĳĮȡȝĮțȠțȚȞȘĲȚțȒțĮȞİȞȩȢİțĲȦȞįȪȠ
ĲȠȣȆȡȠȧȩȞĲȠȢĲȦȞİʌȚȝȑȡȠȣȢıȣıĲĮĲȚțȫȞ
ıȣıĲĮĲȚțȫȞǻİȞȑȤȠȣȞįȚİȟĮȤșİȓİȚįȚțȑȢȝİȜȑĲİȢĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘȢȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUȅȚʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȞĮĳȠȆİȡȚȖȡĮĳȒİʌȚȜİȖȝȑȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞȅȕȒȤĮȢȒĲĮȞıȣȤȞȩȢĮȜȜȐıȣȞȒșȦȢȒʌȚĮȢȑȞĲĮıȘȢǹȞĮȡȚțȐȝİĲȘȞʌȚșĮȞȩĲȘĲĮĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȦȞȕĮıȓȗȠȞĲĮȚıĲȘȞʌȚșĮȞȩĲȘĲĮĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȦȞțĮșİȞȩȢĮʌȩĲĮįȪȠıȣĳȠȡȐʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞǾĮȞĮĳȠȡȐʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞȦȞĮȞİʌȚșȪȝȘĲȦȞİȞİȡȖİȚȫȞȝİĲȐ
ıĲĮĲȚțȐ ĲȠȣ ǻİȞ ıȣȞȚıĲȐĲĮȚ Ș ĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘ ȤȡȒıȘ: ǹʌȠțȜİȚıĲȑȢ ȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞ ȣʌȠįȠȤȑȦȞ ȅȚ ĮʌȠțȜİȚıĲȑȢ
ĮʌȩĲȘȤȠȡȒȖȘıȘȐįİȚĮȢțȣțȜȠĳȠȡȓĮȢĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢİȓȞĮȚıȘȝĮȞĲȚțȒǼʌȚĲȡȑʌİȚĲȘıȣȞİȤȒʌĮȡĮțȠȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞȣʌȠįȠȤȑȦȞȝʌȠȡİȓȞĮİȟĮıșİȞȓıȠȣȞȒȞĮĮȞĲĮȖȦȞȓȗȠȞĲĮȚĲȘįȡȐıȘĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞĮȖȦȞȚȜȠȪșȘıȘĲȘȢıȤȑıȘȢȠĳȑȜȠȣȢțȚȞįȪȞȠȣĲȠȣĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȠȪʌȡȠȧȩȞĲȠȢǽȘĲİȓĲĮȚĮʌȩĲȠȣȢİʌĮȖȖİȜȝĮĲȓİȢĲȠȣĲȠȝȑĮ
ıĲȫȞ ǼʌȠȝȑȞȦȢ ĲȠ ;RWHUQD %UHH]KDOHU įİȞ șĮ ʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ȝĮȗȓ ȝİ ĮʌȠțȜİȚıĲȑȢ ĲȦȞ ȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞ
ĲȘȢȣȖİȚȠȞȠȝȚțȒȢʌİȡȓșĮȜȥȘȢȞĮĮȞĮĳȑȡȠȣȞȠʌȠȚİıįȒʌȠĲİʌȚșĮȞȠȜȠȖȠȪȝİȞİȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȝȑıȦĲȠȣ
ȣʌȠįȠȤȑȦȞ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕȐȞȠȞĲĮȚȠĳșĮȜȝȚțȑȢıĲĮȖȩȞİȢ İțĲȩȢİȐȞȣʌȐȡȤȠȣȞıȠȕĮȡȠȓȜȩȖȠȚȖȚĮĲȘȤȡȒıȘĲȠȣȢ
İșȞȚțȠȪ ıȣıĲȒȝĮĲȠȢ ĮȞĮĳȠȡȐȢ ǼșȞȚțȩȢ ȅȡȖĮȞȚıȝȩȢ ĭĮȡȝȐțȦȞ ȂİıȠȖİȓȦȞ  *5 ȋȠȜĮȡȖȩȢǹșȒȞĮ
ǵĲĮȞĮʌĮȚĲİȓĲĮȚșĮʌȡȑʌİȚȞĮʌȡȠĲȚȝȫȞĲĮȚțĮȡįȚȠİțȜİțĲȚțȠȓĮʌȠțȜİȚıĲȑȢĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞȣʌȠįȠȤȑȦȞʌĮȡȐĲȠ
ȉȘȜĭĮȟǿıĲȩĲȠʌȠȢKWWSZZZHRIJUȊʌİȡįȠıȠȜȠȖȓĮǻİȞȣʌȐȡȩĲȚșĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȠȡȘȖȠȪȞĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒǹȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐǾıȣȖȤȠȡȒȖȘıȘĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUȝİȐȜȜĮĳĮȡȤȠȣȞʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢĮȞĮĳȠȡȚțȐȝİțȜȚȞȚțȐıȤİĲȚțȒȣʌİȡįȠıȠȜȠȖȓĮȝİĲȠ;RWHUQD%UHH]KDOHUȊʌİȡįȠıȠȜȠȖȓĮʌȚșĮȞȩȞ
ȝĮțİȣĲȚțȐʌȡȠȧȩȞĲĮʌȠȣʌİȡȚȑȤȠȣȞĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȐįİȞ ȑȤİȚȝİȜİĲȘșİȓțĮȚȦȢİțĲȠȪĲȠȣįİȞıȣȞȚıĲȐĲĮȚ ȕȜʌĮȡȐȞĮȠįȘȖȒıİȚıİȣʌİȡȕȠȜȚțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢĲȣʌȚțȑȢĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞįȚİȖİȡĲȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞįȘȜĲĮȤȣțĮȡįȓĮ
ȖȡĮĳȠ ȈȣȝʌĮșȠȝȚȝȘĲȚțȠȓʌĮȡȐȖȠȞĲİȢǾʌĮȡȐȜȜȘȜȘȤȠȡȒȖȘıȘȜȠȚʌȫȞıȣȝʌĮșȠȝȚȝȘĲȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞ ȝİȝȠĲȡȩȝȠȢ ĮȓıșȘȝĮ ʌĮȜȝȫȞ țİĳĮȜĮȜȖȓĮ ȞĮȣĲȓĮ ȑȝİĲȠȢ ȣʌȞȘȜȓĮ țȠȚȜȚĮțȑȢ ĮȡȡȣșȝȓİȢ ȝİĲĮȕȠȜȚțȒ ȠȟȑȦıȘ ȣʌȠȞȦȝȑȞĮȒȦȢȝȑȡȠȢıȣȞįȣĮıȝȑȞȘȢșİȡĮʌİȓĮȢ ȝʌȠȡİȓȞĮİȞȚıȤȪıİȚĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢĲȘȢȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢ
țĮȜȚĮȚȝȓĮțĮȚȣʌİȡȖȜȣțĮȚȝȓĮȒʌȚșĮȞȩȞȞĮʌȡȠțĮȜȑıİȚĮȞĲȚȤȠȜȚȞİȡȖȚțȑȢİʌȚįȡȐıİȚȢȩʌȦȢĮȣȟȘȝȑȞȘİȞįȠĳșȐȜȝȚĮ
ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ǹʌĮȚĲİȓĲĮȚʌȡȠıȠȤȒıĲȘȞĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȤȡȒıȘ: ĬİȡĮʌİȓĮȖȚĮĲȘȞȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȓĮǾʌĮȡȐȜȜȘȜȘ
ʌȓİıȘ ʌȡȠțĮȜȫȞĲĮȢȐȜȖȠȢįȚĮĲĮȡĮȤȑȢĲȘȢȩȡĮıȘȢȒİȡȣșȡȩĲȘĲĮȠĳșĮȜȝȠȪ İʌȓȝȠȞȘįȣıțȠȚȜȚȩĲȘĲĮȒįȣıțȠȜȓİȢ
șİȡĮʌİȓĮȖȚĮȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȓĮȝİʌĮȡȐȖȦȖĮȝİșȣȜȠȟĮȞșȓȞȘȢıĲİȡȠİȚįȒȒȝȘțĮȜȚȠıȣȞĲȘȡȘĲȚțȐįȚȠȣȡȘĲȚțȐȝʌȠȡİȓȞĮ
ıĲȘȞ ȠȪȡȘıȘ ǼȞįİȓțȞȣĲĮȚ ȣʌȠıĲȘȡȚțĲȚțȒ țĮȚ ıȣȝʌĲȦȝĮĲȚțȒ șİȡĮʌİȓĮ Ȉİ ıȠȕĮȡȑȢ ʌİȡȚʌĲȫıİȚȢ ȠȚ ĮıșİȞİȓȢ șĮ
İȞȚıȤȪıİȚĲȘȞʌȚșĮȞȒȣʌȠțĮȜȚĮȚȝȚțȒįȡȐıȘĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞĮȖȦȞȚıĲȫȞİʌȠȝȑȞȦȢʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚȠȪʌȡȑʌİȚ ȞĮ ȞȠıȘȜİȪȠȞĲĮȚ īȚĮ ĲȘ șİȡĮʌİȓĮ ĲȦȞ ȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞ İʌȚįȡȐıİȦȞ ȝʌȠȡİȓ ȞĮ ȜȘĳșİȓ ȣʌȩȥȘ Ș ȤȡȒıȘ
ȞĲĮȚȝİʌȡȠıȠȤȒ ȕȜʌĮȡȐȖȡĮĳȠ ȃĮȜĮȝȕȐȞİĲĮȚȣʌȩȥȘțĮĲȐĲȘȞĲĮȣĲȩȤȡȠȞȘȤȡȒıȘ: ǹȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȚȢʌȠȣ
țĮȡįȚȠİțȜİțĲȚțȫȞȕĮʌȠțȜİȚıĲȫȞĮȜȜȐȝȩȞȠȣʌȩĲȘȞİʌȓȕȜİȥȘȚĮĲȡȠȪțĮȚȝİİȟĮȚȡİĲȚțȒʌȡȠıȠȤȒİĳȩıȠȞȘȤȡȒıȘ
ȕĮıȓȗȠȞĲĮȚıĲȠȝİĲĮȕȠȜȚıȝȩțĮȚȝİĲĮĳȠȡİȓȢǹȞĮıĲȠȜȒĲȦȞȕĮıȚțȫȞʌĮȡĮȖȩȞĲȦȞʌȠȣıȣȞĲİȜȠȪȞıĲȘȞțȐșĮȡıȘȚȞĮʌȠțȜİȚıĲȫȞĲȦȞȕĮįȡİȞİȡȖȚțȫȞȣʌȠįȠȤȑȦȞȝʌȠȡİȓȞĮʌȡȠțĮȜȑıİȚȕȡȠȖȤȩıʌĮıȝȠǿǻǿǹǿȉǼȇǼȈȆȇȅĭȊȁǹįĮțĮĲİȡȩȜȘȢĲȠȣ&<3$țĮȚĲȘȢ3ȖȜȣțȠʌȡȦĲİǸȞȘȢ 3JS ĮȣȟȐȞİȚĲȘıȣıĲȘȝĮĲȚțȒȑțșİıȘıİȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȝȑȤȡȚ
ȄǼǿȈǹȆȅȇȇǿȌǾȈȀǹǿǹȁȁȅȈȋǼǿȇǿȈȂȅȈĬĮʌȡȑʌİȚȞĮȤȡȘıȚȝȠʌȠȚİȓĲĮȚȘıȣıțİȣȒİȚıʌȞȠȒȢʌȠȣʌĮȡȑȤİĲĮȚȝİ
įȪȠĳȠȡȑȢȉȠȝȑȖİșȠȢĲȦȞĮȣȟȒıİȦȞĲȘȢȑțșİıȘȢȜȩȖȦĮȜȜȘȜİʌȚįȡȐıİȦȞįİȞșȑĲİȚĲȣȤȩȞșȑȝĮĲĮĮıĳȐȜİȚĮȢįİțȐșİȞȑĮıȣȞĲĮȖȒȀȐșİıȣıțİȣȒİȚıʌȞȠȒȢʌȡȑʌİȚȞĮĮʌȠȡȡȓʌĲİĲĮȚȝİĲȐĮʌȩȤȡȒıȘȘȝİȡȫȞ ȀǹȉȅȋȅȈȉǾȈ
įȠȝȑȞȘȢĲȘȢİȝʌİȚȡȓĮȢĮıĳȐȜİȚĮȢĲȘȢșİȡĮʌİȓĮȢȝİȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘıİțȜȚȞȚțȑȢȝİȜȑĲİȢȝȑȤȡȚİȞȩȢȑĲȠȣȢıİįȩıİȚȢ
ǹǻǼǿǹȈȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ1RYDUWLV(XURSKDUP/LPLWHG:LPEOHKXUVW5RDG+RUVKDP:HVW6XVVH[5+$%
ȝȑȤȡȚįȪȠĳȠȡȑȢĲȘȝȑȖȚıĲȘıȣȞȚıĲȫȝİȞȘșİȡĮʌİȣĲȚțȒįȩıȘȚȞįĮțĮĲİȡȩȜȘȢȈȚȝİĲȚįȓȞȘȒȐȜȜȠȚĮȞĮıĲȠȜİȓȢĲȘȢȝİĲĮǾȞȦȝȑȞȠǺĮıȓȜİȚȠǹȇǿĬȂȅȈ
ȅǿ ǹǻǼǿǹȈȀȊȀȁȅĭȅȇǿǹȈ(8ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹȆȇȍȉǾȈ
ĳȠȡȐȢĲȦȞȠȡȖĮȞȚțȫȞțĮĲȚȩȞĲȦȞȈİȝȓĮțȜȚȞȚțȒȝİȜȑĲȘıİȣȖȚİȓȢİșİȜȠȞĲȑȢȘıȚȝİĲȚįȓȞȘȑȞĮȢĮȞĮıĲȠȜȑĮȢĲȘȢȝİĲĮǼīȀȇǿȈǾȈǹȃǹȃǼȍȈǾȈ ȉǾȈ ǹǻǼǿǹȈ   ǾȂǼȇȅȂǾȃǿǹ ǹȃǹĬǼĳȠȡȐȢ ȠȡȖĮȞȚțȫȞ țĮĲȚȩȞĲȦȞ ʌȠȣ șİȦȡİȓĲĮȚ ȩĲȚ ıȣȞĲİȜİȓ ıĲȘ ȞİĳȡȚțȒ ĮʌȑțțȡȚıȘ ĲȠȣ
ȍȇǾȈǾȈ ȉȅȊ ȀǼǿȂǼȃȅȊ  ȁİʌĲȠȝİȡȒ ʌȜȘȡȠĳȠȡȚĮțȐ ıĲȠȚȤİȓĮ ȖȚĮ ĲȠ
ȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣĮȪȟȘıİĲȘȞȠȜȚțȒȑțșİıȘ $8& ĲȠȣȖȜȣțȠʌȣȡȡȠȞȓȠȣțĮĲȐțĮȚ
ǺȠȘșȒıĲİȞĮȖȓȞȠȣȞĲĮĳȐȡȝĮțĮʌȚȠĮıĳĮȜȒțĮȚ
ʌĮȡȩȞĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȩʌȡȠȧȩȞİȓȞĮȚįȚĮșȑıȚȝĮıĲȠȞįȚĮįȚțĲȣĮțȩĲȩʌȠĲȠȣǼȣȡȦʌĮȧțȠȪ
ȝİȓȦıİĲȘȞİĳȡȚțȒțȐșĮȡıȘțĮĲȐȂİȕȐıȘĲȠİȪȡȠȢĮȣĲȫȞĲȦȞȝİĲĮȕȠȜȫȞįİȞ
ǹȞĮĳȑȡİĲİ
ȅȡȖĮȞȚıȝȠȪĭĮȡȝȐțȦȞKWWSZZZHPDHXURSDHXȉȇȅȆȅȈǻǿǹĬǼȈǾȈȂİȚĮĮȞĮȝȑȞİĲĮȚțĮȝȓĮțȜȚȞȚțȐıȘȝĮȞĲȚțȒĳĮȡȝĮțİȣĲȚțȒĮȜȜȘȜİʌȓįȡĮıȘȩĲĮȞĲȠȖȜȣțȠʌȣȡȅȁǼȈĲȚȢĮȞİʌȚșȪȝȘĲİȢİȞȑȡȖİȚİȢȖȚĮ
ĲȡȚțȒıȣȞĲĮȖȒǼȃǻǼǿȀȉǿȀǾȁȉ;27(51$® %5((=+$/(5® ȝJ¼
ȡȩȞȚȠ ȤȠȡȘȖİȓĲĮȚ ʌĮȡȐȜȜȘȜĮ ȝİ ıȚȝİĲȚįȓȞȘ Ȓ ȐȜȜȠȣȢ ĮȞĮıĲȠȜİȓȢ ĲȘȢ ȝİĲĮĳȠȡȐȢ ĲȦȞ
Ȉİ ʌİȡȓʌĲȦıȘ ĲȡȠʌȠʌȠȓȘıȘȢ ĲȠȣǻȉ ȚıȤȪİȚ Ș ȞİȩĲİȡȘ ĲȚȝȒ ıȣȝʌİȡȚȜĮȝȕĮȞȠȝȑȞȠȣ
ȠȡȖĮȞȚțȫȞțĮĲȚȩȞĲȦȞ4.6 īȠȞȚȝȩĲȘĲĮțȪȘıȘțĮȚȖĮȜȠȣȤȓĮǼȖțȣȝȠıȪȞȘ:ǻİȞįȚĮĲȓȅȁǹĲĮĳȐȡȝĮțĮ
ĭȆǹȩʌȦȢȚıȤȪİȚ ȆİȡĮȚĲȑȡȦʌȜȘȡȠĳȠȡȓİȢįȚĮĲȓșİȞĲĮȚĮʌȩĲȠȞȉȠʌȚțȩǹȞĲȚʌȡȩıȦʌȠ
șİȞĲĮȚĲĮįİįȠȝȑȞĮĮʌȩĲȘȤȡȒıȘĲȠȣ;RWHUQD%UHH]KDOHUıĲȚȢȑȖțȣİȢȖȣȞĮȓțİȢȂİȜȑĲİȢ
ȈȣȝʌȜȘȡȫȞȠȞĲĮȢĲȘȞ©ȀǿȉȇǿȃǾȀǹȇȉǹª
ĲȠȣțĮĲȩȤȠȣĲȘȢǱįİȚĮȢȀȣțȜȠĳȠȡȓĮȢ
ıİȗȫĮįİȞțĮĲȑįİȚȟĮȞȐȝİıȘȒȑȝȝİıȘĲȠȟȚțȩĲȘĲĮıĲȘȞĮȞĮʌĮȡĮȖȦȖȚțȒȚțĮȞȩĲȘĲĮıİ
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ĖėēĖĠĈĚĔēđēęĆĔĆďĊĄē
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¦ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎ ØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
ÆËÆÍ¾ÒÒÆÓÂÊÑÂÈÅÂ¾ÂÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÍ¿ÈÕÓÉÖ
ÂÎ®ÈÌÉÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÈÊÂÒÕÒÓ½ÅÊÂÓÑÏÇ½ 
Ñ¿ÍÉÄÉÌÂÊÆØÙÉÎ ØÎÆÐÖ ÉÑÏÃÏÍ½ÓÏØÖ
στο χώρο απαιτεί να προσαρμοστεί στις απαιτήσεις
ÓÏØÆÍ®ÓÉÈÊÂÈÑ½ÈÏÑÉÌÂÊÒÕÒÓ½ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉ
²ÏNFSDIBOEJ[JOHÌÂÊÓÏNBOBHFNFOUÓÏØÑÂÇÊÏÁ
ÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÆÅÐÓÏØÖÅÊÌÏÁÖÓÏØÖÌÂÎ¿ÎÆÖ
¢ÌÏÍÏØÔ½ÒÓÆÓÏØÖl

Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΠΑΠΑΓΕΩΡΓΙΟΥ,
Φαρμακοποιό, Επιστημονικό Συνεργάτη της HealthAid

T

PÆÍÍÉÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÑ
όλες τις κρίσεις και τα εμπόδια
που αντιμετωπίζει κατά καιÑÏÁÖ ÆËÆÍ¾ÒÒÆÓÂÊÒÆ¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂØÈÆ¾ÂÖ¶×ÆÊÂÏÒÁÑÆÊ
πλέον από την παραδοσιακή του βιτρίνα και τα ράφια όλα τα φάρμακα και τα
έχει κλείσει στις συρταριέρες, τις οποίες
ÓÐÑÂÂÎÏÊÈÏÌÍÆ¾ÎÆÊu¿ÎÏÈÊÂÓÉÎÆÌÓ¼ÍÆÒÉÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎ
¶ÓÒÊ ®ÇÉÒÆÆÍÆÁÔÆÑÏ×ÐÑÏÒÓÂÑ®ÇÊÂ 
uÆÆÁÌÏÍÉÑ¿ÒÃÂÒÉÈÊÂÓÏÎÌ®ÔÆÆÍ®ÓÉ ÓÏÏÔÆÓÐÎÓÂÖÒÆÂØÓ®¿ÍÆÖÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÓÕÎ05$ÌÂÊÂÑÂÇÂÑu®ÌÕÎ
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÓÂuÏÑÇÐÎÆÓÂÊÒÊÈ®ÒÊÈ®
Â¿×ÐÑÏÌ®ÍØÄÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖÂÎ®ÈÌÉÖ ÒÆ×ÐÑÏÒØuÍ½ÑÕÒÉÖÌÂÊÃÆÍÓ¾ÕÒÉÖÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ ÅÉÍÂÅ½ÆØÙÕ¾ÂÖ
©¼ÒÂÒÆÂØÓ½ÓÉuÆÈ®ÍÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎ
05$ ÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÓÂ ØuÍÉÑÐuÂÓÂÊατροφής, τα οποία ξεκινούν εκεί που τεÍÆÊÐÎÆÊÓÏÂuÊÈÐÖÇ®ÑuÂÌÏÌÂÊÂÑ×¾ÙÆÊÓÏÍÆÈ¿uÆÎÏÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¿ ÇØÓÏÔÆραπευτικό, προληπτικό και προστατευÓÊÌ¿ÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ

¤¾ÎÂÊÂËÊÏÒÉuÆ¾ÕÓÏ¿ÓÊÉÂÈÏÑ®ÓÕÎÒØμπληρωμάτων διατροφής «τρέχει» με
ÂÎ®ÓØËÉÆÑ¾ÏØ Ì®ÔÆ×Ñ¿ÎÏ
¢ØÓ¿uÏÑÆ¾ÎÂÒÉuÂ¾ÎÆÊÈÊÂ¼ÎÂu¼ÒÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÁËÉÒÉÓÏØÌÁÌÍÏØÆÑÈÂÒÊÐÎÒÆÏÍÍÂÍ®ÒÊÏÂÑÊÔu¿  
ÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÃ®ÒÉÓÏØÓÙ¾ÑÏØÓÕÎÒØμπληρωμάτων διατροφής που είχε δηuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÒÓÏÂÑÆÍÔ¿Î
«Πεδίον δόξης λαμπρό» λοιπόν, τη σήμερον ημέρα, και ενώ σε άλλους κλάδους
ÆÊÌÑÂÓÏÁÎÂÎÓ¾ÔÆÓÆÖÓ®ÒÆÊÖ ÓÏÇÂÑuÂκείο μπορεί να σηκώσει πρώτο τη σημαία της ανάπτυξης!
Για να μπορέσουμε όμως, να ανταποÌÑÊÔÏÁuÆÒÓÉÎÂÎ®ÅÆÊËÉÒÓÏ×ÐÑÏuÊÂÖ
Ó¿ÒÏÒÉuÂÎÓÊÌ½ÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ ¿ÕÖÓÂ
συμπληρώματα διατροφής, μέσα σε
¼ÎÂ ÌÂÍ® ÏÑÈÂÎÕu¼ÎÏ ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï 
ÌÂÍ¿ÔÂ½ÓÂÎÎÂÍ®ÃÏØuÆØ¿ÄÉuÂÖ
τους κυριότερους, αλλά και σημαντιÌ¿ÓÆÑÏØÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØÒØÎÓÆÍÏÁÎ
σε αυτό.
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1 Η κατηγοριοποίηση προϊόντων
²ÏÓÆÑ®ÒÓÊÏÇ®ÒuÂ×Ñ½ÒÉÖÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÕÖÇØÓÊÌ®ÔÆÑÂÆØÓÊÌ® )FSCBMT ÕÖÃÏÉÔ½uÂÓÂ³ÈÆ¾ÂÖ 3FNFEJFT ÕÖÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ®ÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ GVODUJPOBM ÕÖMJGFTUZMFÑÏÚ¿ÎÓÂ CFBVUZ ÂÂÊÓÆ¾ÓÉÎ
ÂÎ®ÈÌÉÌÂÓÉÈÏÑÊÏÏ¾ÉÒ½ÖÓÏØÖÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÏÎÓÑ¿ÏÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ ÌÂÑÅÊ®ÌØÌÍÏÇÏÑÊÌ¿ ÆÎ¼ÑÈÆÊÂ Ó¿ÎÕÒÉ ÂÏÓÏË¾ÎÕÒÉ ÂÑÔÑÐÒÆÊÖ ÈÂÒÓÑÆÎÓÆÑÊÌ¿ ÂÎÂÂÑÂÈÕÈÊÌ¿ ÏØÑÏÏÊÉÓÊÌ¿ ÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌ¿ Ó¿ÎÕÒÉÌÂ
¦ÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉÍÏÊ¿ÎÓÕÎÊÂÓÑÏÇÊÌÐÎ ØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÒÓÂÑ®ÇÊÂ ÌÂÍ¿ÔÂ
½ÓÂÎÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÂÎÂÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÅÑ®ÒÉÖÌÂÊ¿×ÊÂÎ®u®ÑÌÂ¢ØÓ¿Æ¾ÎÂÊÓÏÍÆÈ¿uÆÎÏDBUFHPSZNBSDIBOEJ[JOH ÏØÅÊÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÉÎÆÊÍÏÈ½ÓÏØÆÍ®ÓÉÂÎ®ÍÏÈÂuÆ
ÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÓÏØ
©ÆÓÏÎÓÑ¿ÏÂØÓ¿ÌÂÍÁÓÏÎÓÂÊÌÂÊÏÊÓÑÆÊÖÓÁÏÊÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÏØÂÎÂÙÉÓÏÁÎ
ÍÁÒÉÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ
i Ο μη ενημερωμένος καταναλωτής (not aware)
 ¤¾ÎÂÊÂØÓ¿ÖÏØÔÂÂÎÂÌÂÍÁÄÆÊÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÃÍ¼ÏÎÓ®ÖÓÂ
ÒÓÏÎ®ÈÌÏ ÒÓÂÑ®ÇÊÂ½ÒÓÂTUBOEÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÅÊÂÃ®ÙÏÎÓÂÖÓÉÎe¼ÎÅÆÊËÉÑÂÇÊÏÁk ×ØÈÆ¾ÂÂÑÔÑÐÒÆÕÎ uÎ½uÉÖÌÍ ÔÂÂÎÓÊÍÉÇÔÆ¾Ì®ÏÊÂÊÔÂÎ½ÂÎ®ÈÌÉÓÏØÌÂÊÔÂ¼×ÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÆÍÆÁÔÆÑÉÖÆÊÍÏÈ½Ö
i Ο δοκιμασμένος καταναλωτής (heavy user)
 ¤ÅÐ ÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÈÎÕÑ¾ÙÆÊÓÏÑÏÚ¿ÎÏØÍÂuÃ®ÎÆÊÌÂÊÈÊÂÏÊÏÍ¿ÈÏÓÏ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊµÑÂ ÔÂÂÎÂÓÑ¼ËÆÊÒÓÉÎÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÒÓÏÑ®ÇÊ ÆÎÅÆ×Ïu¼ÎÕÖ 
ÔÂuÆÊÒÓÉÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÒÁÈÌÑÊÒÉÖuÆ®ÍÍÂÏuÏÆÊÅ½ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÔÂÂÎÂÙÉÓ½ÒÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÒÓÏÊ×Æ¾Â¶ÓÒÊ ÔÂÆÊÍ¼ËÆÊÓÏÊÏÒØuÇ¼ÑÏÎÈÊÂÂØÓ¿ÎÒÌÆÁÂσμα, ενώ παράλληλα του προκαλείται το ενδιαφέρον να ανατρέξει και σε άλÍÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÈÊÂ®ÍÍÆÖÓÏØÂÎ®ÈÌÆÖ
i Ο καταναλωτής που ζητά τη συμβουλή του φαρμακοποιού (seeking consultant)
 ¢ØÓ¿ÖÆ¾ÎÂÊ¼ÓÏÊuÏÖÎÂÅÆ×ÔÆ¾ÓÊÖÑÏÓ®ÒÆÊÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ½ÓÊÖÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼Ö
ÑÏÓ®ÒÆÊÖÒÓÏÑ®ÇÊÂ¿ÓÊÖÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼Öu®ÑÌÆÖÌÂÊÔÂÆÊÍ¼ËÆÊÓÆÍÊÌ®ÂØÓ¿
που του χρειάζεται.

2 Η Περιοχή δράσης
¦ÓÏÏÔÆÒ¾ÂÌÂÊÓÏÆÍÂÓÆÊÂÌ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ ÅÉÍÂÅ½ÂÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊ
σε κεντρική ή συνοικιακή ή περιοχή διερχομένων ή τουριστική ή κοντά σε άλλο
¾ÅÑØuÂØÈÆ¾ÂÖ ÏuÏÑÇÊ®Ö ÂÔÍÉÓÊÒuÏÁÌÍ ÂÏÓÆÍÏÁÎ¼ÎÂÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏÂÑ®ÈÏÎÓÂ
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÖÒÓÉÎÑÏÃÏÍ½ÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö¦ÆÑÊÏ×½ÅÑ®ÒÉÖ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÑØÔu¾ÙÆÊÒÆuÆÈ®ÍÏÃÂÔu¿ÓÏØÖÌÂÎ¿ÎÆÖÒÓÊÖÆÊÍÏÈ¼ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÉÎÏÊÌÊÍ¾ÂÓÕÎuÂÑÌÐÎ ÓÏu¼ÈÆÔÏÖÓÉÖÒÆÊÑ®ÖÑÏÚ¿ντων, την επέκταση σε ειδικούς κωδικούς, κ.α.
µÑÂ ÉÆÑÊÏ×½ÅÑ®ÒÉÖÅ¾ÎÆÊÓÏÒÓ¾ÈuÂÈÊÂÓÏÓÊÑ¼ÆÊÎÂÓÏÏÔÆÓÉÔÆ¾ÒÓÂÑ®ÇÊÂ 
ÕÖÔÂÆuÇÂÎÊÒÔÆ¾ÓÏÓu½uÂ)FBMUI$BSFÒÓÏÒÁÎÏÍÏÓÏØ×ÐÑÏØÐÍÉÒÉÖÌÂÊ
ÏÊÂÑÏÚ¿ÎÓÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏÏÔÆÓÏÁÎÓÂÊÒÆÔ¼ÒÉ®uÆÒÂÏÑÂÓ½Â¿ÓÏÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½
¤¾ÒÉÖ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÊÍ¼ËÏØuÆÒÉuÆ¾ÂÂ¿ÓÂÏÏ¾ÂÒ¾ÈÏØÑÂÔÂÆÑ®ÒÆÊÏÆÍ®ÓÉÖÌÂÓÆØÔØÎ¿uÆÎÏÖÒÓÏÎ®ÈÌÏÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÏÓÊÔÂÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏØÎ
ÏÊeÈ¿ÎÅÏÍÆÖÑÏÃÏÍ½ÖkÌÂÊÐÖÔÂÑÏÃÍÉÔÏÁÎÓÂÆÏ×ÊÂÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ ×ÂÅØÎÂÓÊÒÓÊÌ® ½ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÒÆÆÊÅÊÌ½ÑÏÒÇÏÑ® ½uÆÅÕÑÆ®ÎÂÑÏ×½ÒÆÌ®ÔÆÂÈÏÑ®
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3 Ο ρόλος της πρότασης
του φαρμακοποιού
Οι ιδιαίτερες επεμβάσεις του φαρμακοποιού στην ενημέρωση και επεË½ÈÉÒÉÒÆÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ ÂÇÏÁÆÌÆ¾ÎÏÖÈÎÕÑ¾ÙÆÊÓÊÖÃÂÒÊÌ¼ÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎÓÏØÂ¿
ÓÊÖÏÍÍÂÍ¼ÖÆÊÒÌ¼ÄÆÊÖÓÏØÖ uÏρούν να υποστηρίξουν την πώληση
ÌÂÊÒØÎÊÒÓÏÁÎÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÂÑ®ÈÏÎÓÂÏØÔÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉÎÂÎ®ÓØξη του τμήματος των συμπληρωμάτων διατροφής.
Καλό είναι ο φαρμακοποιός να τοÏÔÆÓÆ¾ÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÏÎÓ®ÓÏØÒÓÏÎ®ÈÌÏÆËØÉρέτησης, είτε στο κοντινότερο ράφι,
Æ¾ÓÆ®ÎÕÒÓÏÎ®ÈÌÏ ÐÒÓÆÎÂ¼×ÆÊ
την ευχέρεια να τα δουλεύει με άνεÒÉÌÂÊÎÂÓÂÑÏÕÔÆ¾ÌÂÍÁÓÆÑÂÌØρίως συμπληρωματικά με τη φαρuÂÌÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½
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4 Η αξιοπιστία της μάρκας και της εταιρείας-προμηθευτή
¦ÆÊÍÏÈ½uÊÂÖu®ÑÌÂÖÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊuÆÃÂÒÊÌ¿ÌÑÊÓ½ÑÊÏÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÓÉÎÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÑÏuÉÔÆØÓ½ 
uÆÒÂÇ½ÅÊÂ×ÕÑÊÒu¿ÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎÌÂÊuÆÈÎÐuÏÎÂÓÊÖÊÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÂuÃ®ÎÏÎÓÂÖØ¿ÄÉÓÏØÓÂÂÎÕÓ¼ÑÕÑÏÂÎÂÇÆÑÔ¼ÎÓÂ
ÌÑÊÓ½ÑÊÂ uÂÙ¾uÆÓÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÓÉÖÌ®ÔÆÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÒÓÂÊÏÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂÒØÎÔ¼ÒÆÊÖ ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÕÖÆÊÒÓ½uÏÎÂÖØÈÆ¾ÂÖ ÔÂÌÍÉÔÆ¾ÎÂÓÂÑÏÓÆ¾ÎÆÊÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØ ÆÈÈØÐuÆÎÏÖÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÓÉÎÂÏÓÆλεσματικότητά τους.

5 Το management των προϊόντων στον χώρο
²¼ÍÏÖ ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖÂØÓ½ÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÏÏÔÆÓÏÁÎÓÂÊÒÓÂÑ®ÇÊÂuÆÓÊÖÂÎ®ÍÏÈÆÖÒÉu®ÎÒÆÊÖ ¿ÕÖÆ¾ÎÂÊÏÊÅÆ¾ÌÓÆÖÑÂÇÊÏÁ Æ¾ÓÆÒÆTUBOE
®ÈÌÏØ½ÆÊÅÂ¼ÅÊÏ uÂÙ¾uÆÓÏÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌ¿ÌÂÊÆÎÉuÆÑÕÓÊÌ¿ØÍÊÌ¿ ¿ÕÖ
ÇØÍÍ®ÅÊÂ ÅÆ¾ÈuÂÓÂÌÂ
¢ÖuÉÎËÆ×Î®uÆ¿ÓÊÒÌÏ¿ÖÓÕÎÂÎÕÓ¼ÑÕÆÎÆÑÈÆÊÐÎÌÂÊÂÑÂÈ¿ÎÓÕÎÆ¾ÎÂÊ
ÎÂÆÊÓÆØ×ÔÆ¾ÉÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ½ÌÂÊ®uÆÒÉÑÏÃÏÍ½ÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖu¼ÒÂÒÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÐÒÓÆÌÂÊÓÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂÆ¾ÎÂÊØÄÉÍÏÁÆÊ¼ÅÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊ
ÎÂÈ¾ÎÆÊÆÁÌÏÍÉÉÒØÎÂÍÍÂÈ½uÆÓÏÎÆÍ®ÓÉ°ÒÓ¿×ÏÖÆ¾ÎÂÊÓÆÍÊÌ®ÉÆËØπηρέτηση του πελάτη, στο μικρότερο δυνατό χρόνο, φέρνοντας σε επαφή
ÓÏÎ¾ÅÊÏÓÏÎ×Ñ½ÒÓÉuÆÓÏÑÏÚ¿Î ÐÒÓÆÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊÏÍÁÊÏÆÁÌÏÍÏÓÏ¼ÑÈÏ
του φαρμακοποιού.
ÊÂÎÂÒØÎÏÄ¾ÒÏØuÆÍÏÊ¿Î Ñ¼ÆÊÎÂËÆÌÊÎ½ÒÏØuÆÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÏØÓu½uÂÓÏÖÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÃÊÓÂuÊÎÐÎ ÅÊÂÊÓÉÓÊÌÐÎ ÇØÓÊÌÐÎÌÂÊÔÆÑÂÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎuÆe¿ÑÂuÂk ÓÉÅÊÆØÌ¿ÍØÎÒÉÓÉÖÆÊÍÏÈ½ÖÏØÔ¼ÍÏØuÆÎÂ
ÅÐÒÏØuÆÒÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÏØuÂ¾ÎÏØÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖ
¦¿ÍÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½uÂÖÅÉÍÂÅ½Ñ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊπελατοκεντρική αλλά και επιÒÓÉuÏÎÊÌ®ÓÆÌuÉÑÊÕu¼ÎÉ ÅÉÍÂÅ½ÎÂÆÑ®ÒÏØuÆÓÏu½ÎØuÂÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑÊÏÏ¾ÉÒÉÖÃ®ÒÆÊÓÕÎÂÎÂÈÌÐÎÓÏØÆÍ®ÓÉÌÂÊÎÂÌ®ÎÏØuÆÂÊÒÔÉÓ¿ÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÆÊστήμονα φαρμακοποιού άμεσα. Αυτό σημαίνει ότι πρέπει να αναδείξουμε στο
×ÐÑÏÓÊÖÆÊÍÏÈ¼ÖÓÕÎuÂÑÌÐÎÏØ¼×ÏØuÆÌ®ÎÆÊÌÂÊÊÒÓÆÁÏØuÆ¿ÓÊÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÊÒÆÂØÓ¿Î ÈÊÂÓ¾ÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆÓÂÍ½ÑÉ×ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÓÏØÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏ
ÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÂÌÏÊÎÕÎÊÌÏÏÊÌÏÎÏuÊÌ®ÓÏØÌÑÊÓ½ÑÊÂ 
ÏØÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÒØÎÓÆÍÏÁÎÒÓÉÎÂ¿ÇÂÒÉÂÈÏÑ®Ö
¶ÓÒÊ ÔÂÆ¾uÂÒÓÆÒ¾ÈÏØÑÏÊ¿ÓÊÔÂÆÓÁ×ÏØuÆÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÏÊÌÏÎÏuÊÌ½Â¿ÅÏÒÉ
του ραφιού των συμπληρωμάτων διατροφής, η οποία πρέπει σήμερα να μεÈÊÒÓÏÏÊÉÔÆ¾¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿ÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ ÈÊÂÎÂÌÂÍÁÄÆÊÌÆÎ®Â¿ÓÂuÆÊÕu¼ÎÂeuÆÑ¾ÒuÂÓÂkÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÌÂÊÓÕÎÆÑÊÔÕÑ¾ÕÎÌ¼ÑÅÏØÖÓÏØÖ Í¿ÈÕ
ÓÕÎÏÍÍÂÍÐÎuÆÊÐÒÆÕÎÏØ¼×ÏØÎÑÏÉÈÉÔÆ¾ÂÑ®ÍÍÉÍÂ uÆÓÏÑÏÒÆÈu¼ÎÏNFSDIBOEJ[JOHÂØÓ½ÖÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖÔÂÂÎÓÂÏÌÑÊÔÏÁuÆÌÂÍÁÓÆÑÂÒÓÊÖ
ÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÏØÒÁÈ×ÑÏÎÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ Ì®ÓÊÏØÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÌÂÊÏÌÁÑÊος στόχος μας. 
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ČĎēĘĔĈġđėĆĕ
ĂđĆ
÷øöĀ÷öòöëðùúðñö
÷òéôö
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¨®ÏÓÆ ÉÆÌ¿ÎÉÒÉÆÎ¿ÖÑÏÛÏÍÏÈÊÒÓÊÌÏÁ
Í®ÎÏØ CVEHFU ÈÊÂÓÉÎÆ¿uÆÎÉ×ÑÏÎÊ®ÈÊÂÓÏ
φαρμακείο σας ήταν στη σφαίρα της φαντασίας,
ÌØÑ¾ÕÖÈÊÂÓ¾ÅÆÎØ½Ñ×ÆÉÂÎ®ÈÌÉ²ÂÔ¼uÂÓÂ
ÓÊuÐÎÌÂÊÌÆÑÅÐÎ½ÓÂÎÑØÔuÊÒu¼ÎÂÂ¿®ÍÍÏØÖ 
και το μόνο που έπρεπε να φροντίσετε ήταν πώς
να διατηρήσετε τον κόσμο που έμπαινε –εύκολαστο φαρμακείο.
Í¼ÏÎ ¿uÕÖ  ÈÊÂ ÎÂ ¼×ÆÓÆ uÊÂ ËÆÌ®ÔÂÑÉ
uÂÌÑÏÑ¿ÔÆÒuÉÆÊÌ¿ÎÂÈÊÂÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÒÂÖ 
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂ¼×ÆÓÆuÊÂËÆÌ®ÔÂÑÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÒÆ
μικροοικονομικό επίπεδο.

ù

ο να ετοιμάσετε ένα budget,
ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÍ½Ø¿ÔÆÒÉÑ¼ÆÊÎÂ¼×ÆÓÆËÆÌ®ÔÂÑÉÒÌ¼ÄÉ
ÓÊÆ¾ÅÏØÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÔ¼ÍÆÓÆÎÂ
έχετε και βέβαια να κάνετε και κάποιες
ÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÑÏÃÍ¼ÄÆÊÖ

Τι έγινε
την προηγούμενη χρονιά;

Από τον ΣΤΕΛΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑ,
Γενικό Διευθυντή Δικτύου
φαρμακείων Pharma PLUS,
Ομίλου Lavipharm

ÉuÂÎÓÊÌ½Ã®ÒÉÈÊÂÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÓÏØ
budget είναι η αποτύπωση των αποτεÍÆÒu®ÓÕÎÓÉÖÑÏÉÈÏÁuÆÎÉÖ×ÑÏÎÊ®Ö 
τόσο από οικονομική πλευρά, όσο και
Â¿®ÏÄÉÂÏÔÆu®ÓÕÎ
¦ÁÂÑËÉÆÎ¿ÖÍ½ÑÏØÖuÉ×ÂÎÏÈÑÂÇÊκού συστήματος και ενός αναλυτικού αρ×Æ¾ÏØÆÊÅÐÎÆ¾ÎÂÊÓÆÑ®ÒÓÊÂÃÏ½ÔÆÊÂÈÊÂ
να δείτε ποιες είναι οι πωλήσεις σας ανά
ÌÂÓÉÈÏÑ¾Â¢ØÓ¿ÔÂÒÂÖÅÐÒÆÊu¾ÂÑÂÈuÂÓÊÌ½ÂÌÓÊÎÏÈÑÂÇ¾ÂÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½Ö
ÒÂÖ¶×ÆÊuÆÈ®ÍÉÅÊÂÇÏÑ®Æ®ÎÏÊÕÍ½σεις αφορούν κυρίως φάρμακο, ή καλλυντικό και συμπληρώματα διατροφής.
¤¾ÒÉÖ Æ®ÎÍ¿ÈÕÆÑÊÏ×½ÖÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎÃÑÆÇÊÌÐÎ¼×ÆÊ

σημαντικό μερίδιο στις πωλήσεις, είναι
ÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÓÏÈÎÕÑ¾ÙÆÓÆÈÊÂÎÂÇÑÏντίσετε να «χτίσετε» ένα σωστό budget
ÈÊÂÓÉÎÆ¿uÆÎÉ×ÑÏÎÊ®
¤®ÎÓÏÂÎÂÍØÓÊÌ¿ÌÂÊÍ½ÑÆÖÂÑ×Æ¾ÏÅÆÎ
Ø®Ñ×ÆÊ Ó¿ÓÆÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÆØÔØÎÔÆ¾ÓÆÒÓÏÍÏÈÊÒÓ½ÒÂÖ²ÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÔÂÒÂÖ
ÅÐÒÆÊÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÌÂÔÂÑÏÁÒÂÖÓÙ¾ρου και πώς αυτός επιμερίστηκε ανάμεÒÂÒÓÊÖÅÊ®ÇÏÑÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÓÏØª¢

Ήρθε η ώρα για τον στόχο
¶×ÏÎÓÂÖÍ¼ÏÎÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÓÉÖÑÏÉÈÏÁuÆÎÉÖ×ÑÏÎÊ®Ö ½ÑÔÆÉÐÑÂÎÂÔ¼ÒÆÓÆ
ÓÏÎÃÂÒÊÌ¿uÂÌÑÏÑ¿ÔÆÒuÏÒÓ¿×ÏÈÊÂ
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ²ÊÆ¾ÅÏØÖÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
Ô¼ÍÆÓÆÎÂ¼×ÆÓÆÌÂÓ®ÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÓÂ
επόμενα χρόνια;
 ªÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÆËØÉÑÆÓÆ¾ÌØÑ¾ÕÖ
το φάρμακο και περιστασιακά το παραφάρμακο;
 ªÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÆËØÉÑÆÓÆ¾ÓÏÇ®ÑuÂÌÏ ÂÍÍ®Ô¼ÍÆÊÎÂÂÎÂÓÁËÆÊÒÓÏ
u¼ÈÊÒÓÏÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÓÕÎÌÂÍÍØÎÓÊκών και παραφαρμακευτικών ειδών;
3. ªÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÔÂ¼×ÆÊÍÉÑ¿ÓÉÓÂ
και προτεραιότητα σε συμπληρώμαÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ©¦ ³ª¢ ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®ÌÂÊ®ÍÍÆÖÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼ÖÔÆÑÂÆ¾ÆÖ ÏØ¼×ÏØÎÌÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉÌÆÑδοφορία;
4. ¨®ÓÊ®ÍÍÏ ÏØÓÂÊÑÊ®ÙÆÊÒÓÊÖÈÎÐÒÆÊÖ
σας και στην περιοχή που βρίσκεται
το φαρμακείο σας;
©ÆÃ®ÒÉÓÏÎÂÑÂ®ÎÕÒÓ¿×Ï ½ÑÔÆÉ
ÐÑÂÎÂÌÂÓÂÎÆ¾uÆÓÆÅØÎ®uÆÊÖ Ó¿×ÏØÖ
ÕÍ½ÒÆÕÎ ÂÎ®ÈÌÆÖÒÆÑÏÒÕÊÌ¿ ÌÂÓÂuÆÑÊÒu¿ÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ Æu¿ÑÆØuÂ ×Ðρος στο φαρμακείο, τυχόν επενδύσεις
ÒÆÎ¼ÂÑ®ÇÊÂ È¿ÎÅÏÍÆÖÌÍ
¤¾ÒÉÖ ÆÑÕÓ½uÂÓÂÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
ÂÂÎÓÉÔÏÁÎÆ¾ÎÂÊÓÂÆË½Ö
 Ποια η κερδοφορία κατά μ.ο. στην
Ì®ÔÆÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
 ÏÊÂÆ¾ÎÂÊÓÂ®ÈÊÂ¼ËÏÅÂÓÏØÇÂÑμακείου;
3. Ποια είναι τα μεταβαλλόμενα έξοδά του;
4. ³®Ñ×ÏØÎÅ®ÎÆÊÂÏØÆÊÃÂÑÁÎÏØÎ
το φαρμακείο;
 ¶×ÆÊÈ¾ÎÆÊÌ®ÏÊÂÆ¼ÎÅØÒÉ ×ÒÆ
νέα έπιπλα) που αποσβένεται κατά
¼ÎÂÏÒÏÒÓ¿Ì®ÔÆ×Ñ¿ÎÏ
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Πωλήσεις
ÊÂÎÂÔ¼ÒÆÓÆÓÏÒÓ¿×ÏÕÍ½ÒÆÕÎÈÊÂ
ÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÓÏØCVEHFU ×ÑÆÊ®ÙÆÒÓÆ
ÓÂÆË½Ö
 ²ÏÎuÂÌÑÏÑ¿ÔÆÒuÏÒÓ¿×ÏÓÏØÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏØ ÏØ½ÅÉÔ¼ÒÂÓÆÂÑÂ®ÎÕ
 ²ÊÖÆËÕÓÆÑÊÌ¼ÖÒØÎÔ½ÌÆÖÓÉÖÂÈÏÑ®Ö
×ÂÎÂu¼ÎÏØuÆÎ¼ÆÖuÆÊÐÒÆÊÖÓÊuÐÎ
ÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂ ÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆ¿ÓÊÏÊÆÓÂÊ
ÑÆ¾ÆÖÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÔÂÅÊÂÇÉu¾
σουν πολύ τα προϊόντα τους την επόμενη χρονιά κ.λπ.)
3. ²ÊÖÓØ×¿ÎÊÅÊÂÊÓÆÑ¿ÓÉÓÆÖÓÉÖÆÑÊÏ×½Ö
ÏØÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ ×
ÒØÎÏÊÌÊÂÌ¿ÌÂÊuÆÏÍÁÒØÈÌÆÌÑÊu¼
ÎÏÌÏÊÎ¿uÆÈ®ÍÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖ ÒÆÆÂÑ
×ÊÂÌ½¿ÍÉ ¿ÏØÉÂÈÏÑ®ÒØuÍÉ
ρωμάτων διατροφής δεν είναι ακόuÉÐÑÊuÉlÌÍ
©ÏÑÆ¾¼ÎÂCVEHFUÎÂ¼×ÆÊÕÖÒÓ¿×ÏuÊ
ÌÑ¿ÓÆÑÆÖÕÍ½ÒÆÊÖÂ¿ÓÉÎÑÏÉÈÏÁ
uÆÎÉ×ÑÏÎÊ®²ÏÊÏÊÔÂÎ¿¿×Ê ÆÌÓ¿Ö
Æ®ÎÆËÕÓÆÑÊÌÏ¾ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ ÃÍuÆ¾Õ
ση τιμών των φαρμάκων από το κράÓÏÖ ¼×ÏØÎÌÂÔÏÑ¾ÒÆÊÌ®ÓÊÓ¼ÓÏÊÏ
ªØÒÊÏÍÏÈÊÌ®¿ÍÏÊÔ¼ÍÏØuÆÂÎ®ÓØËÉÌÂÊ
στοχεύουμε σε αυτήν, ιδιαίτερα στις καÓÉÈÏÑ¾ÆÖÏØ¼×ÏØuÆÔ¼ÒÆÊÕÖÑÏÓÆ
ραιότητα. Αυτή είναι μια αισιόδοξη προοπτική.
¤Ïu¼ÎÕÖ ÅÉuÊÏØÑÈÐÎÓÂÖÓÏCVEHFU
ÓÉÖÆ¿uÆÎÉÖ×ÑÏÎÊ®Ö Ã®ÙÏØuÆØÄÉ
Í¿ÓÆÑÏØÖÒÓ¿×ÏØÖÒÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖØÄÉ
λής προτεραιότητας και χαμηλότερους
ÒÓ¿×ÏØÖÒÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖ×ÂuÉÍ½ÖÑÏ
τεραιότητας.

Κόστος προϊόντων - Μεικτό
κέρδος
©ÆÓ®ÓÏÒÓ¿×ÏÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎ ½ÑÔÆÉ
ÐÑÂÈÊÂÓÏÒÓ¿×ÏÓÉÖÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖ ÏØ
ÑÏÌÁÓÆÊu¼ÒÂÂ¿ÓÏÎØÏÍÏÈÊÒu¿ÓÏØ
κόστους των προϊόντων.
¨ÂÊÒÆÂØÓ¿ÓÏÒÉuÆ¾ÏÓÏÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÓÆ
ÂÎÂÍØÓÊÌ®ÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÂ¿ÓÊÖÏÏ¾ÆÖ
έρχονται οι πωλήσεις σας είναι πολύ σηuÂÎÓÊÌ¿ÊÂÌ®ÔÆÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÑ¼ÆÊÎÂ
Í®ÃÆÓÆØ¿ÄÉÏÊÏÆ¾ÎÂÊÓÏNBSLVQÏØ
έχετε ορίσει ότι ισχύει μεταξύ χονδρικής
ÌÂÊÍÊÂÎÊÌ½Ö ÌÂÔÐÖÌÂÊÎÂØÏÍÏÈ¾ÒÆ
τε τις εκπτώσεις που παίρνετε συνολικά
Â¿ÓÏØÖÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖÒÂÖ
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Για το φάρμακο, το markup ορίζεται από
το κράτος, επομένως, αυτό που έχετε να
Ì®ÎÆÓÆÆ¾ÎÂÊ
 ¯ÂÏÑ¾ÒÆÓÆÒÆÏÊÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÇÂÑ
u®ÌÏØÔÂÒÓÏ×ÆÁÒÆÓÆ ÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÓÕÎÊÂÓÑÐÎÓÉÖÆ
ριοχής σας.
 ¯Â¼ÑÔÆÓÆÒÆÒØuÇÕÎ¾ÂuÆÓÉÇÂÑ
uÂÌÂÏÔ½ÌÉÒÂÖÈÊÂÓÏÆ®ÎÔÂ¼×ÆÓÆ
έκπτωση ή όχι.
3. ¯ÂÂÏÇÂÒ¾ÒÆÓÆÆ®ÎÔÂÑÏuÉÔÆÁÆ
ÒÓÆÂÆØÔÆ¾ÂÖÂ¿Ì®ÏÊÆÖÆÓÂÊÑÆ¾
ÆÖÇÂÑu®ÌÏØ ÅÊÆÌÅÊÌÐÎÓÂÖuÆÈÂ
λύτερη έκπτωση, αλλά αυξάνοντας
ÓÏÂ¿ÔÆuÂ
Για τις υπόλοιπες κατηγορίες Ñ¼ÆÊ
 ¯ÂÏÑ¾ÒÆÓÆÓÏNBSLVQÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂ
¼×ÆÓÆÂÎ®ÌÂÓÉÈÏÑ¾Â
 Να επιλέξετε τους βασικούς προμηÔÆØÓ¼ÖuÆÓÏØÖÏÏ¾ÏØÖÔÂÒØÎÆÑÈÂ
ÒÓÆ¾ÓÆÌÂÊÎÂÌÂÔÏÑ¾ÒÆÓÆÆÌÓÐÒÆÊÖ
και πιστωτικά επίτευξης στόχων. Να
ÔÆÕÑ½ÒÆÓÆ¿ÓÊÔÂÌÂÍÁÓÆÓÆÓÂØ¿
ÍÏÊÂÂ¿ÓÉÎÂÏÔ½ÌÉÒÂÖuÆÌ¼Ñ
δος μόνο το markup.
3. ¯ÂÌÂÔÏÑ¾ÒÆÓÆÓÊÖÆÌÓÐÒÆÊÖ uÆÓÊÖ
ÏÏ¾ÆÖÔÂÏØÍ®ÓÆÑÏÖÓÏØÖÌÂÍÏÁÖ
σας πελάτες.
4. ¯ÂÌÂÔÏÑ¾ÒÆÓÆÓÊÈ¾ÎÆÓÂÊÒÆÆÑÊÓÐ
ÒÆÊÖÆÊÒÓÑÏÇÐÎÍÉÈu¼ÎÕÎÑÏÚ¿
ÎÓÕÎ ÈÊÂÂÒÇ®ÍÆÊÂØÏÍÏÈ¾ÒÓÆ¼ÎÂ
ÏÒÏÒÓ¿Æ¾ÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎ
ως κόστος απομείωσης αξίας εμποÑÆÁuÂÓÏÖ ÂÕÍÆÊÐÎÍ¿ÈÕÌÍÏÐÎ
½ÍÉÈu¼ÎÕÎ 
©ÆÃ®ÒÉÓÂÂÑÂ®ÎÕ ÔÂÑÏÌÁÄÆÊÓÏ
Ì¿ÒÓÏÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÈÊÂÌ®ÔÆÌÂÓÉ
ÈÏÑ¾Â
Ποιο είναι το μεικτό κέρδος με το οποίο
εν τέλει δουλεύετε;
Θα το βρείτε αφαιρώντας το κόστος προϊόντων από τις πωλήσεις σας.
ØÎ½ÔÕÖÉ®ÏÄÉÏØÆÊÌÑÂÓÆ¾Æ¾ÎÂÊ
ότι το μεικτό κέρδος είναι το markup.
¢ØÓ¿Æ¾ÎÂÊÍ®ÔÏÖÌÂÊuÏÑÏÁuÆÎÂÓÏÌÂ
ÓÂÍ®ÃÏØuÆÒÓÏÂÑÂÌ®ÓÕÂÑ®ÅÆÊÈuÂ
Έστω ότι ένα προϊόν έχει χονδρική τιμή
ÞÌÂÊNBSLVQÏÊÂÆ¾ÎÂÊÉÌÆÑ
δοφορία του;
¦ÊÂÎÊÌ½ÓÊu½ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÂÂÑÂ
®ÎÕÆ¾ÎÂÊ ÞÌÂÊÉÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÓÏØ
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uÆÊÌÓ¿Ì¼ÑÅÏÖ  Þ Þ 
µÑÂÓÏNBSLVQÊÒÏÅØÎÂuÆ¾ÒÆÂØÓ½
ÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉuÆÌÆÑÅÏÇÏÑ¾Â ²Ï
κόστος προϊόντος σε αυτή την περίπτωÒÉÆ¾ÎÂÊ  

Έξοδα
²Â¼ËÏÅÂÌ®ÔÆÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ×ÕÑ¾ÙÏÎÓÂÊ
ÒÆ®ÈÊÂ ÒÓÂÔÆÑ® ÌÂÊÒÆuÆÓÂÃÍÉÓ®
Πάγια έξοδα είναι τα έξοδα που έχει το
φαρμακείο σας ανεξάρτητα από το εάν
u¾ÂÉu¼ÑÂÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾½Æ¾ÎÂÊÂÑÈ¾ÂÖ
Ó¼ÓÏÊÂ ÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÓÏÆÎÏ¾ÌÊÏ ½ÓÏÏÒ¿
ÓÏØÅÂÎÆ¾ÏØÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÂÈÏÑ®ÖÆÎ¿Ö
ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖ ÓÏÌ¿ÒÓÏÖÍÏÈÊÒÓ½ ÏÊuÊ
ÒÔÏ¾ÓÕÎØÂÍÍ½ÍÕÎ ÏÊÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ¼Ö
εισφορές...
Μεταβλητά έξοδα είναι αυτά που μποÑÏÁÎÎÂuÆÓÂÃÍÉÔÏÁÎÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÍÆÊ
ÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ½¿×Ê×ÑÆÁ
μα, νερό, τηλέφωνο, αναλώσιμα κ.λπ.
²ÏÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÒÓÂ¼ËÏÅÂÆ¾ÎÂÊÉÂ¿ÇÂÒÉ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÈÊÂÓÏÑÏÇ¾ÍÏØÔ¼
λει να δώσει και την ποιότητα των υπηÑÆÒÊÐÎÏØÔ¼ÍÆÊÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÒÓÏØÖ
πελάτες του.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÆÆÎÅÁÆÊÅØÎÂuÊÌ®
στο παραφάρμακο χρειάζεται τους ανάÍÏÈÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖ
Παράδειγμα 1: Θέλετε το φαρμακείο σας
να αναπτύξει τον τομέα των καλλυντιÌÐÎÌÂÓ®ÓÉÎÆ¿uÆÎÉ×ÑÏÎÊ®ÊÂ
ÎÂÈ¾ÎÆÊÂØÓ¿Ñ®ËÉ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂØÏ
ÍÏÈ¾ÒÆÓÆÓÉÎÑ¿ÒÍÉÄÉuÊÂÖÂÊÒÔÉÓÊÌÏÁ
ÏØÔÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉÎÆ¾ÓÆØËÉÂØÓÏÁ
του στόχου.
Παράδειγμα 2: Θέλετε το φαρμακείο σας
να δώσει έμφαση στα συμπληρώματα διÂÓÑÏÇ½Ö¤ÊÍ¼ÈÆÓÆÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÑÏuÉ
ÔÆØÓ¼ÖÌÂÊÅ¾ÎÆÓÆÓÏÎÂÎ®ÍÏÈÏ×ÐÑÏÒÓÂ
ράφια. Όσον αφορά την εκπαίδευση του
ÂÎÔÑÐÊÎÏØÅØÎÂuÊÌÏÁ ÉÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ½
απόφαση μπορεί να είναι να εκπαιδευτεί
κάποιος από την ομάδα του φαρμακείου
½Ï¾ÅÊÏÖÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö ÌÂÊÉÆÊÔÆ
τική απόφαση να προσλάβετε έναν διαÓÑÏÇÏÍ¿ÈÏÏØÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÊÎÂe×Ó¾ÒÆÊk
σωστά τον τομέα αυτόν από την αρχή.
ÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÓÏØCVEHFU ¿ÒÏÎÂÇÏ
ρά τα έξοδα των υπαλλήλων πρέπει να
ÑÏÒ¼ËÆÓÆ
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Ĉčąęĉăēčĕċ

¢°uÊÒÔ¿ÖØÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊÕÖÏÎÏuÂÒÓÊ
Ì¿Ö uÆÊÌÓ¿Ö
£¯ÂÑÏÒÔ¼ÒÆÓÆÓÊÖÆÑÈÏÅÏÓÊÌ¼ÖÆÊÒÇÏ
Ñ¼ÖÏØÑÏÌÁÓÏØÎÂ¿ÓÏØÖuÊÒÔÏÁÖ
ÔÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÏÍÏÈÊÒÓ½ÖÒÆÂØÓ¿ 
¯ÂØÏÍÏÈ¾ÒÆÓÆuÊÒÔÏÁÖÆÓÉÒ¾ÕÖ
Δ. Να συμπεριλάβετε τυχόν bonus που
ÔÂÅÐÒÆÓÆÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÆ¾ÓÆØËÉÖÒÓ¿
χων.
Έξοδα marketing
ÆÎÎÏÆ¾ÓÂÊÒÁÈ×ÑÏÎÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ×ÕÑ¾Ö
¼ËÏÅÂÑÏÐÔÉÒÉÖ¢ØÓ®ËÆÌÊÎÏÁÎÂ¿
οτιδήποτε αναφέρει το όνομα του φαρμακείου, όπως υλικά συσκευασίας, κάρτες του φαρμακείου, ποδιές υπαλλήλων
ÌÂÊÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏØÎÆ¾ÒÉÖ¼ËÏÅÂÈÊÂÃÊ
ÓÑ¾ÎÆÖ ÒÉu®ÎÒÆÊÖÑÂÇÊÐÎ ÑÆÈÌÍ¼ÓÆÖ 
ÌÂÔÐÖÌÂÊÌ®ÔÆÆ¾ÅÏØÖÆÎ¼ÑÈÆÊÂÏØ
ÔÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÎÂÇÓ®ÒÆÓÆÒÓÏÒÓ¿×Ï
ÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÏØ¼×ÆÓÆÔ¼ÒÆÊ ÂØÓÏ
κόλλητα βιτρίνας, κρεμαστά, δείκτες ραÇÊÏÁ Ò½uÂÎÒÉÒÓÉÎ¿ÑÓÂÌÍ ¤¾ÒÉÖ
¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏ¼ËÏÅÏÑÏÃÏÍ½ÖÆ¾ÎÂÊÌÂÊ
ÓÏEJHJUBMNBSLFUJOH ÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎ¿Ö
XFCTJUFl 
Άλλα έξοδα
ÓÂ®ÍÍÂ¼ËÏÅÂ¼×ÆÓÆÒØÎ½ÔÕÖÓÂ¼ËÏÅÂ
που αφορούν την υποστήριξη του φαρuÂÌÆ¾ÏØ ¢uÏÊÃ½ÒÆÒØuÃÏÁÍÏØÖ ÍÏÈÊ
ÒÓ¼Ö ÅÊÂÌÏÒuÉÓ¼Ö uÉ×ÂÎÏÈÑ®ÇÉÒÉl
κ.λπ.)

Προϋπολογισμός
του Καθαρού κέρδους
προ τόκων, φόρων και
αποσβέσεων
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ένα ποσοστό, με βάση την ισχύουσα κλίuÂÌÂÇÏÑÏÍ¿ÈÉÒÉÖ

Παρακολούθηση
¤®ÎÓÏÎÂÆÓÏÊu®ÒÆÓÆ¼ÎÂCVEHFUÒÂÖ
ÇÂ¾ÎÆÓÂÊeÃÏØÎ¿k Ñ¼ÆÊÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆ
τε ότι αφού το ετοιμάσατε, είσαστε μόλις
ÒÓÏÓÉÖÅÏØÍÆÊ®Ö²ÏØ¿ÍÏÊÏ
ÌÂÊÈÊÂÌ®ÏÊÏØÖÌÂÊÂÑÂ®ÎÕ Æ¾ÎÂÊ
ÎÂÓÏÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÆÌ®ÔÆu½ÎÂ©ÆÓÉÎ
ÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉ Æ¾ÒÓÆÒÆÔ¼ÒÉÎÂÑÏ
λαμβάνετε και να κάνετε τις απαραίτηÓÆÖÅÊÏÑÔÕÓÊÌ¼ÖÌÊÎ½ÒÆÊÖÌÂÓ®ÓÉÅÊ®Ñ
κεια του έτους.

Συμπέρασμα
¨ÍÆ¾ÎÏÎÓÂÖ ÔÂ½ÔÆÍÂÎÂÒÉuÆÊÐÒÕ ¿ÓÊ
¿ÒÏÓÂÆÑÊÔÐÑÊÂÌ¼ÑÅÏØÖÌÂÊÏÊÕÍ½
σεις στενεύουν, τόσο η διαχείριση αποÌÓ®uÆÈÂÍÁÓÆÑÉÒÉuÂÒ¾Â¨ÂÊÆ®Î½ÅÉ
ÈÎÕÑ¾ÙÆÓÆ¿ÓÊÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÏÔÆ
u®ÓÕÎÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ½ÈÊÂÓÏÔ¼uÂ
ÓÉÖÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ ÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÌÂÊÂ
ÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÏØCVEHFUÓÏØÇÂÑuÂ
κείου σας είναι ακόμα πιο σημαντική,
ÈÊÂÓ¾ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÉÃ®ÒÉÈÊÂÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
ÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÒÂÖuÆ¨¤±°ª°±§¢
¤®ÎÂØÓ¿ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÇÊÌÓ¿ÎÂÓÏÌ®ÎÆÓÆ
μόνοι σας, τότε σας προτείνω να απευÔØÎÔÆ¾ÓÆÒÆ¼ÎÂÅ¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ½
σε ένα σύμβουλο φαρμακείου, που και
ÔÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÎÂØÍÏÏÊ½ÒÆÓÆÓÏØÖ
στόχους σας και να σας δείξει το δρόμο
ÈÊÂÂÎ®ÓØËÉÌÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÂÆÑÊÔÐ
ρια κέρδους. 

²ÏÌÂÔÂÑ¿Ì¼ÑÅÏÖÑÏÓ¿ÌÕÎ Ç¿ÑÕÎ
και αποσβέσεων είναι το αποτέλεσμα
της αφαίρεσης από το μεικτό κέρδος του
ÒØÎ¿ÍÏØÓÕÎÆË¿ÅÕÎ ÏØÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÂÎ
αναλυτικά παραπάνω.
³®Ñ×ÆÊ Å®ÎÆÊÏ ÑÏÖ ²Ñ®ÆÙÂ ²¿ÓÆ
αφαιρείτε και τους ετήσιους τόκους που
πληρώνετε.
¶×ÆÓÆÆÆÎÅÁÒÆÊÒÆ¼ÊÍÂ ØÏÍÏÈÊÒÓ¼Ö
ÌÍ²¿ÓÆÂÇÂÊÑÆ¾ÓÆÓÉÎÆÓ½ÒÊÂÂ¿ÒÃÆ
ÒÉ¿ÕÖÔÂÒÂÖÓÉÎÏÑ¾ÒÆÊÏÍÏÈÊÒÓ½Ö
σας.
Αφαιρώντας τα παραπάνω, μένει το καÔÂÑ¿Ì¼ÑÅÏÖÑÏÇ¿ÑÕÎ²ÉÇÏÑÏÍÏÈ¾Â
που αντιστοιχεί μπορεί να σας την υποÍÏÈ¾ÒÆÊÏÍÏÈÊÒÓ½ÖÒÂÖ ÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÕÖ
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48,&.%86,1(66
®
5(9,(: 4%5 )
îęĜėēĈĔĆęĄĆ ėČĕĊĎĚĊĄĔČĖČĕ
e³ÄÉÍ½Ö
ÑÏÒÓÊÔ¼uÆÎÉÖ
ÂË¾ÂÖÆÑÈÂÍÆ¾Ï
ÅÊ®ÈÎÕÒÉÖÌÂÊ
ÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÖ
Απαραίτητη
ÑÏÛ¿ÔÆÒÉ
επιχειρηματικής
επιτυχίας του
φαρμακείου....».

144

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΜΑΡΤΙΟΣ 2015

ĈčĒăĎċĕċ

¤  § ´ ¤ § ± ¦ © ¢ ² § ¨ ° ² ¦ ²¢

³¿ÓÏÃ®ÑÏÖÓÉÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÌÂÊ
ÓÉÖÏÍØÍÏÌ¿ÓÉÓÂÖÒÓÉÎÆÇÂÑuÏÈ½uÊÂÖÎ¼ÂÖ
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½Ö ½ÂÍÐÖÍ¿ÈÕ¼ÍÍÆÊÄÉÖÆuÆÊÑ¾ÂÖ 
ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÓÂÇÆÁÈÏØÎÒØ×Î®ÒÆ¼ÎÂÎ
ÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÒÁuÃÏØÍÏÈÊÂÓÉÎÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÓÉÖ
ÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÓÏØÖ ÐÒÓÆÎÂÅÏØÎÊÏÌÂÔÂÑ®ÓÊÖ
ÅØÒÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÓÉÖÌÂÊÎÂÅÐÒÏØÎuÊÂÎ¼ÂÐÔÉÒÉ
στο φαρμακείο τους.

Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ,

ÄÉÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖ ÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÏÍØπλοκότητας, μια ομάδα που δεν συνερÈ®ÙÆÓÂÊÌÂÍ® ¼ÎÂÖÑÏÃÍÉuÂÓÊÌ¿ÖÊÒÏÍÏÈÊÒu¿Ö Ï¼ÍÆÈ×ÏÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖ½ÂÌ¿uÂ
ÌÂÊÎ¼ÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÔ¼ÍÏØÎÎÂÂÑ¼×ÏØÎ ÏÅÉÈÏÁÎÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ
στο να καλέσουν έναν ειδικό σύμβουλο
ÈÊÂÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉ
Αρκετοί φαρμακοποιοί αποζητούν την
ÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÌÂÊÈÊÂÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ *40 ©ÏÑÆ¾¿uÕÖÎÂ
È¾ÎÆÊÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÌÂÊÈÊÂÎÂØÊÏÔÆÓÉÔÏÁÎ
ÌÂÊÎÂÂËÊÏÍÏÈÉÔÏÁÎÎ¼ÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÏØ
φαρμακείου ή νέες δραστηριότητες.
¤¾ÒÉÖ ÒØuÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊÌÂÊÔ¼uÂÓÂÒ×ÆÓÊÌ®uÆÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÏØ×ÐÑÏØ ÓÏNFSDIBOEJ[JOH ÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕνία, τα προβλήματα που αντιμετωπίζει,
ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÒ×¼ÒÉÓÏØuÆ®ÍÍÏØÖÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÆÖØÈÆ¾ÂÖ

Managing Partner kmc®, www.kontakosmc.gr

í

ÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉ Æ¾ÎÂÊ ¼ÎÂ ÆÑÈÂÍÆ¾ÏÂÏÓ¾uÉÒÉÖÓÉÖÆÊχείρησης, που εφαρμόζεται
Ó¿ÒÏÒÓÏÌÂÔÂÑ®ÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿
ÆÅ¾Ï ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ ÍÏÈÊÒÓÊÌ® ÒÓÏÆuÏÑÊÌ¿ÆÅ¾Ï NFSDIBOEJTJOH ÂÑÏØÒ¾ÂÒÉ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÒØÈÌÑÊÓÊÌ½ÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉ ¿ÒÏ
ÌÂÊÒÆÔ¼uÂÓÂÏÊ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÍÆÊÓÏØÑÈÊÐÎ ÑÏÒÕÊÌ¿ ÆËÏÍÊÒu¿Ö ÓÆ×ÎÊÌ¼Ö
marketing) του φαρμακείου.
°ÒÁuÃÏØÍÏÖÌÂÍÆ¾ÓÂÊÎÂÂËÊÏÍÏÈ½ÒÆÊ
ÌÂÊÎÂÅÊÂÈÎÐÒÆÊÏØÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÉÆÊχείρηση, συσχετίζοντας τους δείκτες της
uÆÓÏØÖÅÆ¾ÌÓÆÖÓÉÖÂÈÏÑ®Ö
Οι δείκτες αυτοί είναι αποτέλεσμα της
ÒÇÂÊÑÊÌ½ÖÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÖÏØÏÎÏu®ÙÆÓÆ
Quick Business Review (QBR®).
²Ï2#3®Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÒÁÈ×ÑÏÎÏÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¿ÆÑÈÂÍÆ¾ÏÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÖÌÂÊÂÏÓ¾μησης της επιχείρησης στα βασικά πεδία
που την αποτελούν. Παρέχει «μια φωτοÈÑÂÇ¾ÂkÓÉÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÌÂÊeÂ¾ÑÎÆÊÓÏÎÒÇØÈu¿kÓÉÖ ώστε
να τροποποιήσει τους βασικούς κώδιÌÆÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÏØÒØ×Î®Æ¾ÎÂÊÑÏβληματικοί.

¦ÅÊ®ÈÎÕÒÉÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊ®ÎÓÂÂ¿
¼ÎÂÎÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÒÁuÃÏØÍÏÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ ÌÊÂØÓ¿ÈÊÂÓ¾Æ¾ÎÂÊ
δύσκολο να κατανοήσει ο φαρμακοποι¿ÖÍ¿ÈÕÓÉÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖÑÏ½Ö ÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÓÏØ
ÌÂÊÎÂÑÏÃÆ¾ÒÆÅÊÏÑÔÕÓÊÌ¼ÖÌÊÎ½ÒÆÊÖ
°ÊÊÅÊÏÌÓ½ÓÆÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÏØÏÅÉÈÏÁÎÓÂÊÒÆuÊÂÓ¼ÓÏÊÂÖuÏÑÇ½ÖÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉ 
στοχεύουν σε μία εσωτερική και εξωÓÆÑÊÌ½ÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉ ØÄÉÍ½ÖÑÏÒÓÊÔ¼uÆÎÉÖÂË¾ÂÖ

Εσωτερική πληροφόρηση/
διάγνωση
Ο σύμβουλος καλείται από τον ιδιοκτήτη
του φαρμακείου που κρούει το καμπανάÌÊÌÊÎÅÁÎÏØ°ÊÊÅÊÏÌÓ½ÓÆÖÏØÏÅÉÈÏÁÎÓÂÊÒÆuÊÂÓ¼ÓÏÊÂÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÓÏÌ®ÎÏØÎ
ÈÊÂÎÂÃÆÍÓÊÐÒÏØÎÌ®ÏÊÆÖÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÆÖ
ÓÉÖÑÂÌÓÊÌ½ÖÓÏØÖ´ÕÑ¾ÖÓÉÎÆËÕÓÆÑÊκή παρέμβαση είναι δύσκολο να κατανο½ÒÏØuÆÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÌÂÊ
ÎÂÑÏÃÏÁuÆÒÆÂÍÍÂÈ¼Ö
²ÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖ É¼ÍÍÆÊ-

¤ÊÍ¼ÏÎ ¼ÎÂÖÍÊÈ¿ÓÆÑÏÆuÇÂÎ½ÖÒÓ¿×ÏÖuÊÂÖÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÖuÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÉ
βελτιστοποίηση του management. Και
κάτι τέτοιο ζητούν όλο και περισσότεÑÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÏØÔ¼ÍÏØÎÎÂ®ÎÆ
τη διαχείριση της επιχείρησής τους ένα
βήμα πιο πέρα από την απλή σχέση με
ÓÏÎÍÏÈÊÒÓ½ÓÏØÖ
²¼ÍÏÖ Ø®Ñ×ÆÊÌÂÊÉÆÑ¾ÓÕÒÉ¿ÏØÏ
ιδιοκτήτης του φαρμακείου καλείται είτε
ÎÂÒØÎÆÑÈÂÒÓÆ¾ÒØÒÓÆÈÂÒÓÆ¾ Æ¾ÓÆÎÂÏØλήσει την επιχείρηση του. Ένα απαραίτηÓÏÃ½uÂÑÊÎËÆÌÊÎ½ÒÆÊÉÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØÒÉÓÉÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ½ÓÉÖÐÍÉÒÉÖÆÎ¿Ö
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÉÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉ ÏØÔÂ
ÓÏØÆÊÓÑ¼ÄÆÊÎÂÌÂÓÂÍ®ÃÆÊÓÏÂÑ¿ÎÌÂÊ
το μέλλον του φαρμακείου προς συνερÈÂÒ¾Â½ÐÍÉÒÉ ÈÊÂÎÂÌ®ÎÆÊÌÂÍÁÓÆÑÂ
ÓÂÒ×¼ÅÊÂÓÏØÒÓÏu¼ÍÍÏÎ©ÊÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÂËÊÏÍ¿ÈÉÒÉÔÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÏÎÂ
ÅÊÂÈÎÐÒÆÊÓÂÅØÎÂÓ®ÒÉuÆ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂκείου και τις αδυναμίες του.
²Ï2#3® είναι βασικό και απαραίτητο ερÈÂÍÆ¾ÏÅÊ®ÈÎÕÒÉÖÌÂÊÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖÈÊÂ
ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÌÂÊÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉuÆÔÏÅÏÍÏÈ¾Â

Μεθοδολογία QBR®
Η γενική διάγνωση
ÆÑÐÓÉÇ®ÒÉÆËÆÓ®ÙÆÓÂÊÉÔ¼ÒÉÓÏØ
φαρμακείου σε συνάρτηση με το περι-
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Ã®ÍÍÏÎÓÏØ ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÉÖÓÏÊÌ½ÖÂÈÏ
Ñ®Ö ÌÂÊÆÍ¼È×ÏÎÓÂÊÏÊÃÂÒÊÌ¼ÖÍÉÑÏÇÏ
Ñ¾ÆÖ ÈÊÂÎÂÂËÊÏÍÏÈÉÔÆ¾ÓÏÊÒÓÏÑÊÌ¿ÓÏØ
ÌÂÊÉÓÂØÓ¿ÓÉÓÂÓÕÎÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÐÎÓÏØ²Ï
φαρμακείο είναι σε τροχιά ανάπτυξης, σε
στασιμότητα ή σε ύφεση;
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊÂËÊÏÍ¿ÈÉ
ÒÉÓÏØ½ÅÉØ®Ñ×ÏÎÓÏÖÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØ 
ÂÍÍ®ÌÂÊÓÏØÆÎÅØÎ®uÆÊÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØ
ÏØØ®Ñ×ÆÊÒÆÂØÓ½ÓÉÈÆÕÈÑÂÇÊÌ½
ÙÐÎÉÈÊÂÎÂÂÏÌÓÉÔÆ¾uÊÂÌÂÍ½ÈÎÐÒÉ
ÓÏØ ÉÍÊÌ¾Â ÇÁÍÏ ÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÅÁÎÂuÉ 
ÂÎ®ÍØÒÉÓÏØÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ 
Ο στόχος είναι να υπάρξει μια εικόνα της
δυνητικής πελατείας, αλλά και μια μελλοντική εικόνα, έτσι ώστε ο φαρμακοποιός
ÎÂÑÏÃÆ¾ÒÆÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ½ÎÂ
ÊÒÓÏÏÊ½ÒÆÊÆ®ÎÑÏÈÆÎ¼ÒÓÆÑÆÖÆÆÎ
ÅÁÒÆÊÖÔÂÂÏÃÏÁÎÌÆÑÅÏÇ¿ÑÆÖ
Η εμπορική διάγνωση
Ο ιδιοκτήτης του φαρμακείου οφείλει να
ÆËÆÓ®ÒÆÊÓÏÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿ ÓÂÆuÏÑÊÌ®
κέντρα, τα κέντρα διοίκησης, τους ιατρικούς χώρους, να μελετήσει τις προοπτιÌ¼ÖÓÉÖÈÆÎÊÌ½ÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÖÓÉÖÆ
ριοχής του, την πεζοδρομημένη ροή και
τους αυτοκινητόδρομους.
Θα πρέπει να εξεταστούν λοιπόν τα παÑÂÌ®ÓÕÌÑÊÓ½ÑÊÂ
i η προσφορά του σημείου πώλησης
ÉÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÉÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÇÂÑuÂ
κείου)
i το πόσο ελκυστικό είναι το φαρμακείο - Positioning ÆØÌÏÍ¾ÂÑ¿ÒÃÂ
ÒÉÖ Ò½uÂÎÒÉ ÆuÏÑÊÌ½ÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉ 
κατάσταση της βιτρίνας, επίπλωση).
©ÆÒÓ¿×ÏÓÉÎÂÎ®ÓØËÉ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÊ
ÂÈÎÐÒÏØuÆÓÊÖÑÏÏÓÊÌ¼ÖÆË¼ÍÊËÉÖÌÂÊ
ÎÂÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÏØuÆÓÊÖÃÆÍÓÊÐÒÆÊÖÌÂÊ
ÓÊÖÂÍÍÂÈ¼ÖÏØÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÏØÎ ØÍÏ
Ï¾ÉÒÉÓÕÎÆÑÈÂÒÊÐÎ ÂÎ®ÓØËÉÎ¼ÕÎ
ÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎ ÑÏÒÂÑuÏÈ½ÓÏØÂÏÔ¼
ματος, κ.λπ.).
Η χρηματοοικονομική διάγνωση
¤ËÆÓ®ÙÆÓÂÊ¼ÎÂÖÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÖÂÑÊÔ
μός αρχείων, ιδιαίτερα οι τρεις τελευÓÂ¾ÏÊÊÒÏÍÏÈÊÒuÏ¾ÌÂÊÏÊÍÏÈÂÑÊÂÒuÏ¾uÆ
τα αποτελέσματα. Ωστόσο, σε μια επιχείÑÉÒÉÂØÓ¿ÏØ¼×ÆÊÓÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÆÎ
ÅÊÂÇ¼ÑÏÎÈÊÂÎÂÆÌÓÊu½ÒÆÊÌ®ÏÊÏÖÓÉÎ
ÂË¾Â ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏÏÊÍÏÈÂÑÊÂÒuÏ¾ ÂÍÍ®
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ÉÑÂÈuÂÓÊÌ½ÂË¾ÂÏØÌÑÁÃÆÓÂÊ¾ÒÕ
από αυτούς.
ÊÂÂØÓ¿ÏÒÁuÃÏØÍÏÖÑ¼ÆÊÎÂÒØÈÌÆ
ντρώσει συμπληρωματικές πληροφορίÆÖuÂÙ¾uÆÓÏÎÊÅÊÏÌÓ½ÓÉ¿ÕÖÓÉ×ÑÉuÂ
ÓÏÅ¿ÓÉÒ½ÓÏØ ÓÊÒ×¼ÒÉ¼×ÆÊuÆÓÊÖÓÑ®Æ
ÙÆÖ ÓÊÖÆÆÎÅÁÒÆÊÖÓÏØ Å®ÎÆÊÂ MFBTJOH 
ÓÊÖÆÈÈØ½ÒÆÊÖ ÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÆØÑÕÒÓ¾Â
της επιχείρησής του και το ποσό των τρε×¿ÎÓÕÎÍÏÈÂÑÊÂÒuÐÎÓÕÎÑÏuÉÔÆØ
τών του.
¤¾ÒÉÖ Ñ¼ÆÊÎÂÅÏÁÎÆÓÊÒØuÇÕÎ¾ÆÖ
έχει κάνει ο ιδιοκτήτης με τους διάφοÑÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÌÂÊÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖÓÏØ
ÐÖ¼×ÆÊÈ¾ÎÆÊÌÂÓÂuÆÑÊÒu¿ÖÓÏØÌÆÇÂ
ÍÂ¾ÏØ¤¾ÎÂÊÆÎÓ®ËÆÊuÆÓÊÖÇÏÑÏÍÏÈÊÌ¼Ö
του υποχρεώσεις;
²¼ÍÏÖ ÏÒÁuÃÏØÍÏÖÔÂÂÎÂÍÁÒÆÊÓÏÆ
ÑÊÔÐÑÊÏÌ¼ÑÅÏØÖ ÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÈÏ
ÑÐÎÌÂÊÓÕÎÈÆÎÊÌÐÎÆË¿ÅÕÎ ÌÂÔÐÖ
ÌÂÊÓÏÂ¿ÔÆuÂ

προσφορές στα παραφάρμακα, αν διαÔ¼ÓÆÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÉÎÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÏÑÈ®
ÎÕÒÉÌÂÊÓÂÒØÒÓ½uÂÓÂÈÊÂÎÂÌÂÓÉÈÏÑÊ
ÏÏÊÆ¾ÓÏÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏÌÂÊÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎÆ¾
Ì®ÔÆÇÏÑ®ÒÆÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ®ÌÏÊÎ® UBSHFU
HSPVQT ÂÎÈ¾ÎÆÓÂÊ×Ñ½ÒÉ/FXTMFUUFS ÂÎ
δίδονται ενημερωτικά φυλλάδια με την
ØÏÈÑÂÇ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ ÂÎ×ÑÉ
ÒÊuÏÏÊÆ¾ÏÔ¿ÎÆÖÏÍÍÂÍÐÎÅØÎÂÓÏ
Ó½ÓÕÎ EJHJUBMTJHOBHF ÈÊÂÓÉÎÑÏÃÏ
λή της δραστηριότητας στα παραφάρμαÌÂÌÂÊÈÆÎÊÌ®ÏÓÊÅ½ÏÓÆÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎ
προβολή και στην εξωστρέφεια των δραστηριοτήτων του φαρμακοποιού και της
ÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÏØ
Τελικά, όλες οι απαντήσεις που θα δοθούν θα επιτρέψουν στον ιδιοκτήτη του
φαρμακείου να εντοπίσει τα ρίσκα της
επιχείρησης και τις ευκαιρίες ανάπτυξης.

Η διάγνωση σχετικά με το προσωπικό
ÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂuÆÍÏÁuÆÓÉÒÏØ
δαιότητα του προσωπικού στο χώρο του
φαρμακείου και την εταιρική κουλτούρα που χτίζει ο ιδιοκτήτης φαρμακοποιός
uÂÙ¾uÆÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÓÏØ¤¾ÎÂÊÂÏ
δοτικό το προσωπικό του φαρμακείου;
¶×ÆÊÓÊÖÒÕÒÓ¼ÖÌÂÓÆØÔÁÎÒÆÊÖÂ¿ÓÏÎ
ÊÅÊÏÌÓ½ÓÉ£Ñ¾ÒÌÆÓÂÊÏÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÖÒÓÉÎ
ÌÂÓ®ÍÍÉÍÉÔ¼ÒÉ¶×ÆÊÓÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÑÏ
ÚÏÎÓÊÌ¿uÆ¾ÈuÂÈÊÂÎÂÆÑÈÂÒÓÆ¾ÏÊÂÆ¾
ÎÂÊÉÏÍÊÓÊÌ½ÓÉÖuÊÒÔÏÅÏÒ¾ÂÖ Ø®Ñ
×ÏØÎÑÊu u¿ÎÏØÖÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÍÆÏ
ÎÆÌÓ½uÂÓÂ ÐÖÂËÊÏÍÏÈÆ¾ÓÂÊÌÂÊÂÑÂ
κινείται το προσωπικό;
Η διάγνωση σχετικά με τον εξοπλισμό
°ÒÁuÃÏØÍÏÖÔÂÂËÊÏÍÏÈ½ÒÆÊÓÏÎÆËÏÍÊ
Òu¿ÑÏÖÆÌuÆÓ®ÍÍÆØÒÉÌÂÊÔÂÆÌÓÊu½
σει εάν και πόσο αποδοτικός είναι. Αυτό
αρχίζει με τους χώρους του φαρμακείου
και τον τρόπο με τον οποίο ο εξοπλισμός
παρουσιάζεται μέσα σε αυτούς. Θα εκτιuÉÔÆ¾ÉÂÍÂÊ¿ÓÉÓÂ ÓÏu¼ÈÆÔÏÖ ÓÂØÍÊ
κά κατασκευής, κ.λπ.
Η διάγνωση σχετικά με την εξωστρέφεια (ενέργειες Marketing)
¤ËÆÓ®ÙÏÎÓÂÊ¿ÍÆÖÏÊÅÑ®ÒÆÊÖÆËÕÒÓÑ¼
φειας του φαρμακείου όπως, η ύπαρξη
ή όχι κάρτας πελάτη, αν αποστέλλονται ή
¿×ÊuÉÎÁuÂÓÂÈÊÂÆÌÅÉÍÐÒÆÊÖ½ÆÊÅÊÌ¼Ö
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Σημείωση: Έχουμε ήδη εφαρμόσει το
QBR® σε πάνω από 600 φαρμακεία σε
όλη την Ελλάδα. Με τη συνεργασία των
ιδιοκτητών των φαρμακείων κατεγράφησαν άμεσα αποτελέσματα με αύξηση των
πωλήσεων έως και 70% και αύξηση της
κερδοφορίας και της ρευστότητας έως
και 50%. 
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ΝΕΟ ΜΟΝΑΔΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ
ΣΤΗΝ ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΑΓΟΡΑ

Για την ενίσχυση
του οργανισμού
στις λοιμώξεις

ΑΜΕΣΗ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ

Aρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 65907/10-4-13

Π.Λ.Τ. 9,80 €

ΘΕΡΑΠΕΙΑ 5 ΗΜΕΡΩΝ

Cranberry
36 mg
PAC*

Αιθέρια
+ έλαια

1 σκληρή
κάψουλα

+

2 ΦΟΡΕΣ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ
Αιθέρια Έλαια (ανά κάψουλα)
Μέντα
Γαρύφαλλο
Θυμάρι
Λεβάντα
Κανέλα Κεϋλάνης

ÂÐÌÄÂºÓË
Äº¾¾Ï¾ÐÈÂÖ¹
£ÅÉ)D[

1 μαλακή
κάψουλα

12,9 mg
4,3 mg
4,3 mg
4,3 mg
4,3 mg

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PIERRE FABRE

