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Στο δρόμο της καινοτομίας
και της δημιουργικότητας…

Π

ρέπει να τολμάμε.
Και εμείς στο PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
τολμάμε και καινοτομούμε.
Όχι μόνο μέσα από τα συνέδρια μας, αλλά και μέσα από όλα
τα εργαλεία επικοινωνίας που διαθέτουμε.
Αλλά και το φαρμακείο πρέπει να τολμά και να εφαρμόζει
δημιουργικές ιδέες.
Με σας λοιπόν τους φαρμακοποιούς αναγνώστες μας, αλληλεπιδρούμε
και δημιουργούμε νέες προσεγγίσεις από κοινού, προσπαθώντας
συνεχώς να εμπλουτίζουμε τη θεματολογία μας με επίκαιρα
και πρακτικά άρθρα για την καθημερινή πρακτική του φαρμακείου.
Γιατί έτσι αφουγκραζόμαστε την αγορά και γεννιούνται
δημιουργικές ιδέες.
Δείτε λοιπόν μερικές από αυτές,
ξεφυλλίζοντας το τεύχος που έχετε στα χέρια σας.
Κλείνοντας 7 έτη κυκλοφορίας στο Περιοδικό, εγκαινιάζουμε 2 νέες
θεματικές ενότητες:
Η μια περικλείεται στην ενότητα ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ και αφορά θέματα
Φαρμακευτικής Φροντίδας, δηλαδή θέματα υπηρεσιών υγείας που
το φαρμακείο μπορεί να προσφέρει.
Η 2η είναι από μόνη της μια νέα ενότητα με τίτλο
ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ, όχι απλά γιατί οι εποχές το επιβάλλουν,
αλλά γιατί οι πελάτες σας ολοένα και περισσότερο πλέον
αλληλεπιδρούν ψηφιακά. Το φαρμακείο είτε το θέλουμε είτε όχι,
έχει μπει για τα καλά στην ψηφιακή εποχή!
Ο στόχος με όλες τις παραπάνω τοποθετήσεις δεν είναι να κάνουμε
ένα φαρμακείο "μεγάλο" ή το "πιο μεγάλο" στην περιοχή του, αλλά να
κατανοήσουμε πως μπορούμε να διαφοροποιηθούμε μέσω
της καινοτομίας, ανεξάρτητα από το μέγεθος του φαρμακείου μας.
Οφείλουμε ο καθένας από τη μεριά του να εξελίξουμε το επάγγελμα
σε όλη του την οντότητα, συνδυάζοντας τη γνώση του επιστήμονα
υγείας με την εμπειρία ενός σύγχρονου επιχειρηματία.
Συνεχίζουμε να στηρίζουμε το Ελληνικό Φαρμακείο στην προσπάθεια
να αναδείξει την καινοτομία και τη δημιουργικότητά του!

Πόπη Χαραμή
Φαρμακοποιός
Σύμβουλος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
p.harami@PharmaManage.gr
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7η Διημερίδα + Έκθεση
«ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ»

H

επιτυχία ήταν αναμενόμενη απλά επιβεβαιώθηκε, χάρη
στη δική σας αθρόα συμμετοχή, στην ενθουσιώδη στήριξη των συμμετεχόντων εταιρειών και
στην αποτελεσματικότητα της ομάδας της
ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ.

Online Πληροφορίες: http://www.pharmamanage.gr/7th_Conference.asp

Η 7η Διημερίδα + Έκθεση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ
πραγματοποιήθηκε στις 5&6 Μαρτίου
2016, στο Εκθεσιακό Κέντρο Metropolitan Expo, δίπλα στο Αεροδρόμιο Αθηνών, με 6.235 συνολικές συμμετοχές
Φαρμακοποιών, Ιατρών και επαγγελματιών του χώρου.
Με 68 ομιλητές, 27 Ομιλίες, 9 Στρογγυλά
Τραπέζια και 4 Εργαστήρια, η 7η Διημερίδα + Έκθεση, επικεντρώθηκε σε θέματα
Marketing και Διαχείρισης, Επικοινωνίας και Πιστότητας Πελάτη, Τεχνολογίας
και Συστημάτων Πληροφορικής, Νέων
τάσεων στο επάγγελμα και Εξοπλισμό.
Παρουσιάστηκαν ενδιαφέρουσες ιδέες,
πρακτικές και λύσεις σε θέματα οργάνωσης φαρμακείου και ιατρείου, με στόχο
την βελτίωση της επικοινωνίας και της
σχέσης με τον ασθενή πελάτη.
Ιδιαίτερα τα στρογγυλά τραπέζια, που
πραγματοποιήθηκαν στην ανοικτή αίθουσα TV, κέρδισαν το ενδιαφέρον των
συμμετεχόντων. Μέσω γόνιμου διαλόγου και ανταλλαγής απόψεων, οι επαγγελματίες υγείας κατέληξαν σε πρακτικά συμπεράσματα για τις νέες αποστολές τους και τις προοπτικές για το μέλλον.
Το πρόγραμμα εμπλουτίστηκε και με εκπαιδευτικά εργαστήρια, τα οποία έδωσαν
τη δυνατότητα στους συμμετέχοντες φαρμακοποιούς να δουν στην πράξη πως
μπορούν να αντιμετωπίσουν συγκεκριμένες παθήσεις ή μικροπροβλήματα των
ασθενών- πελατών τους και να πάρουν
ιδέες για νέες υπηρεσίες που μπορούν
να τους προσφέρουν.
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Με 68 ομιλητές, 27 Ομιλίες,
9 Στρογγυλά Τραπέζια και 4 Εργαστήρια
και με τη συμμετοχή 113 εταιρειών
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6η Διημερίδα + Έκθεση
®

Παράλληλα,Θεματολογία:
οι σύνεδροι επισκέφθηκαν
μαζικά τα περίπτερα
των
εταιρειών στον
• Marketing
& Διαχείριση
Επικοινωνία
& Πιστότητα
Πελάτη
εκθεσιακό •χώρο,
προκειμένου
να ενη•
Τεχνολογίες
&
Συστήματα
Πληροφορικής
μερωθούν για τις τελευταίες εξελίξεις
• Νέες Τάσεις στο Επάγγελμα
και καινοτομίες προϊόντων και υπηρεσι• Εξοπλισμός
ών τους. Οι• εταιρείες
αυτές με την συμΔιεθνείς Επιχειρηματικές
Δράσεις
μετοχή τους, παρόλη την δύσκολη οικονομική συγκυρία της αγοράς, επένδυσαν
και υποστήριξαν ενεργά την εκπαίδευση των συνεργατών τους, φαρμακοποιών και ιατρών. Τις ευχαριστούμε από
καρδιάς που στήριξαν με ενθουσιασμό
αυτή τη διοργάνωση.
Τέλος, πολλά συγχαρητήρια σε όλη την
ομάδα της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ, που με υψηλό
ΜΙΑ ΣΥΝΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ
αίσθημα επαγγελματισμού και ευθύνης,
®
εργάστηκε επί 8 μήνες για να πετύχουμε
αυτό το αποτέλεσμα.

Αθήνα,
Φεβρουαρίου

2015

ΤΩΝ:
®

www.MedicalManage.gr

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Και μια ματιά
ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ
στο βαθμό ικανοποίησης
T.: 210 984 3274 • F.: 211 800 5575 • info@PharmaManage.gr
www.pharmamanage.gr/6th_Conference.asp
κοινού και εκθετών

6η Διημερίδα + Έκθεση ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΥΓΕΙΑΣ

Οι επισκέπτες αλλά και οι συμμετέχουσες εταιρείες επιβράβευσαν την προσπάθεια αυτή. Οι έρευνες αξιολόγησης
που πραγματοποιήθηκαν κατά τη διάρκεια της διημερίδας το επιβεβαιώνουν.
Σύμφωνα με την Έρευνα Αξιολόγησης
Κοινού, το 84% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την συνολική διοργάνωση. Το
78% των επισκεπτών έμεινε πολύ ικανοποιημένο από το περιεχόμενο και τις ομιλίες, το 83% από την έκθεση και το 74%
από την τοποθεσία και τον χώρο.
Σύμφωνα με την Έρευνα Αξιολόγησης
των Εκθετών, το 81% δήλωσε πολύ ικανοποιημένο από την συνολική διοργάνωση. Το 72% των εκθετών έμεινε πολύ
ικανοποιημένο από την συμμετοχή του
κοινού, το 84% από την έκθεση και παροχή υπηρεσιών και το 79% από την τοποθεσία και τον χώρο.
Δείτε αναλυτικά τα στατιστικά προσέλευσης και την έρευνα αξιολόγησης στην
ιστοσελίδα της διημερίδας στο
www.pharmamanage.gr και στο
www.medicalmanage.gr
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Οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα

H Aegate επενδύει στον έλεγχο
γνησιότητας
Η Aegate καλωσόρισε
στις 9 Φεβρουαρίου 2016
τη δημοσίευση του κατ’
εξουσιοδότηση κανονισμού (EU 2016/161), που
θέτει σε εφαρμογή σε ολόκληρη την Ευρώπη, τη νομοθεσία που προβλέπεται
από την οδηγία για τα ψευδεπίγραφα φάρμακα. Ο Διευθύνων Σύμβουλος της
Aegate, Mark De Simone
σχολίασε: «Πρόκειται για την πιο σηµαντική αλλαγή στη φαρµακευτική βιοµηχανία σε σχέση µε την ασφάλεια των ασθενών από τους κινδύνους που ενέχουν τα ψευδεπίγραφα, ληγµένα ή ανακληθέντα φάρµακα σε όλη την Ευρώπη. H Aegate
επενδύει για πολλά χρόνια στη δική µας υπηρεσία ελέγχου
γνησιότητας - δοκιµασµένη και ελεγµένη στην Ελλάδα - έτσι
ώστε να είµαστε βέβαιοι πως µπορούµε να αντεπεξέλθουµε
στην παρούσα συγκυρία».

Νέα ηλεκτρονική πλατφόρμα

αποκλειστικά για φαρμακοποιούς

από την MSD
Η MSD Ελλάδας, ανακοινώνει τη λειτουργία μίας νέας ολοκληρωμένης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία παρέχει πολλαπλές υπηρεσίες και σημαντικά εργαλεία για τον επαγγελματία
υγείας του φαρμακείου. Το νέο portal απευθύνεται αποκλειστικά σε φαρμακοποιούς, οι οποίοι μπορούν να εγγραφούν
στην ηλεκτρονική διεύθυνση www.msdpharmacy.gr και να
έχουν πρόσβαση σε πλήθος υπηρεσιών, με σημαντικότερες
από αυτές τη δυνατότητα για απευθείας παραγγελία, την ενημέρωση για θέματα υγείας, την αίτηση και τη δωρεάν αποστολή ειδικών υλικών.
Η χρήση αυτού του portal έχει στόχο να διευκολύνει την καθημερινή λειτουργία του φαρμακείου και να προσφέρει στον
φαρμακοποιό μια ολοκληρωμένη σειρά δωρεάν υπηρεσιών,
μέσω μιας σύγχρονης ηλεκτρονικής πλατφόρμας, η οποία είναι στη διάθεση του τη στιγμή που τον εξυπηρετεί!
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ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E.
Νέα γραφεία και showroom
στη Θεσσαλονίκη

Τα νέα γραφεία της Βογιατζόγλου Systems στη Θεσσαλονίκη μεταφέρθηκαν
σε νέα διεύθυνση, 26ης Οκτωβρίου
35, πολύ κοντά στο κέντρο της Θεσσαλονίκης (και με άνετο parking). Εκεί
έμπειροι αρχιτέκτονες και σχεδιαστές
σας περιμένουν για να σας προσφέρουν τις καλύτερες λύσεις, σύμφωνα
με τις ανάγκες του φαρμακείου σας.
Η Βογιατζόγλου Systems με περισσότερο από 30 χρόνια εμπειρίας και
Τα νέα γραφεία της εταιρείας
τεχνογνωσίας στον εξοπλισμό καταστη Θεσσαλονίκη.
στημάτων και με αποκλειστικές συνεργασίες με καταξιωμένους οίκους
του εξωτερικού, αποτελεί μια αξιόπιστη λύση στον εξοπλισμό φαρμακείου, καθώς και στην ανακαίνιση και κατασκευή του.

Business Intelligence και Sales
Analytics από τη SmartWare
Η σωστή διαχείριση και η παρακολούθηση της επιχειρηματικής δραστηριότητας του Φαρμακείου είναι οι λέξεις κλειδιά για την επιτυχία και την επέκταση του. Με τα εργαλεία
Business Intelligence (ΒΙ) και Sales Analytics (SA) που σας
δίνει η σουίτα SmartPharmaSys®, έχετε ανά πάσα στιγμή
τον πλήρη έλεγχο όλων των κρίσιμων παραγόντων επιτυχίας. Η παρακολούθηση των πωλήσεων και της κερδοφορίας ανά κατηγορία και ομάδα, πωλητή και σημείο πώλησης, ημέρα και ώρα, σας δίνει ευελιξία και ταχύτητα αποφάσεων στην καθημερινή λειτουργία του Φαρμακείου. Ταυτόχρονα, με τις πιο ευέλικτες εμπορικές πολιτικές και προωθητικές ενέργειες να εφαρμόζονται, να παρακολουθούνται,
αλλά και να προσαρμόζονται on the fly, ο «πάγκος» αποδίδει αυτά που έχουμε σχεδιάσει και αναμένουμε, χωρίς λάθη
και χωρίς καθυστερήσεις. Με τα εργαλεία ΒΙ και SA μπορείτε
να παρακολουθείτε συνεχώς την πορεία της εμπορικής σας
πολιτικής, αλλά και να επέμβετε ανά πάσα στιγμή για να διορθώσετε τα κρίσιμα σημεία που θα σας διαφοροποιήσουν.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

επιχειρηματικά νέα

Έρευνα για το ηλεκτρονικό
Φαρμακείο pharmaplus.gr

Νέες κυκλοφορίες για την
Winmedica
Η WinMedica είναι στην ευχάριστη θέση να ανακοινώσει ότι είναι
κάτοχος άδειας κυκλοφορίας και έχει την αποκλειστική διάθεση
και προώθηση των προϊόντων Otocort®, Otilax® και Interbion®.
Otocort® (νεομυκίνη – δεξαμεθαζόνη – οξικό οξύ) για την αντιμετώπιση της εξωτερικής ωτίτιδας.
Otilax® (βρωμιούχο οτιλόνιο) για την αντιμετώπιση σπαστικών
καταστάσεων και τη λειτουργική δυσκινησία του γαστρεντερικού συστήματος.
Interbion®(κεφουροξίμη) για την αντιμετώπιση λοιμώξεων του
ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού, του ουροποιητικού
συστήματος, του δέρματος και των μαλακών μορίων.

Νέα συνεργασία για την CSA
Η CSA και η Qlik
View Hellas προχώρησαν στη σύναψη στρατηγικής
συνεργασίας για τη
διάθεση νέας γενιάς πληροφοριακών συστημάτων,
βασισμένων στην
πλατφόρμα λογισμικού QlikSense, σε επιχειρήσεις του κλάδου των φαρμακείων και φαρμακαποθηκών στην Ελλάδα και στο εξωτερικό. Σε αυτό το πλαίσιο, η CSA ανακοινώνει δύο νέα προϊόντα, το Farmakon Analytics και το Farmakon ERP Analytics.
Τα προϊόντα αυτά προσφέρουν μια αξιόπιστη λύση Business
Intelligence και Data Visualization που παρέχει ευελιξία, ευκολία διαχείρισης και αξιοποίησης μεγάλου όγκου πληροφοριών. Η πρόσβαση στα προϊόντα Farmakon Analytics είναι
εφικτή από οπουδήποτε, οποιαδήποτε στιγμή και από οποιαδήποτε συσκευή (smartphones, tablets, laptops).
Στόχος των προϊόντων αυτών είναι η αποτελεσματικότερη λειτουργία του φαρμακείου και της φαρμακαποθήκης, με χαμηλό κόστος επένδυσης και η υποστήριξη άμεσης λήψης ισχυρά τεκμηριωμένων διοικητικών αποφάσεων.
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Σύμφωνα με τα αποτελέσματα της real time έρευνας e-satisfaction, όπως προέκυψαν από 3.506 αξιολογήσεις κατά την
περιήγηση, 1.919 κατά την αγορά και 732 μετά την παραλαKαταχώρηση 21x28
βή των προϊόντων, το 98% των καταναλωτών θα ξαναγόραζε
κάποιο προϊόν από το online φαρμακείο pharmaplus.gr. Επιπλέον, το 83%
των καταναλωτών που προχώρησαν σε
αγορά δηλώνει ενθουσιασμένο από την
αγοραστική του εμπειρία και 80% θα το
συνιστούσε σε κάποιο φίλο/μέλος της
οικογένειας/συνάδελφο.
Το online φαρμακείο Pharmaplus.gr
βρίσκεται 15 μήνες στον «αέρα», έχει
ήδη κερδίσει βραβείο, διεισδύοντας δυΜΕ ΚΑΘΕ ΑΓΟΡΑ 20€ ΜΕ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΤΗΣ PLUS CARD
ΚΕΡΔΙΖΕΤΕ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
ναμικά στην αγορά του ηλεκτρονικού εμπορίου παραφαρμακευτικών και καλλυντικών προϊόντων, με χρήσιμες παροχές
και προνόμια, όπως άμεση τηλεφωνική επικοινωνία με φαρμακοποιό σε περίπτωση αναζήτησης φαρμακευτικής συμβουλής, loyalty card με την οποία ο πελάτης μπορεί να κερδίσει πόντους και εκπτώσεις στην επόμενη αγορά του, λειτουργική περιήγηση στο e-shop, κ.λπ.
Από την Pharma PLUS, µέλος του οµίλου Lavipharm
ΓΙΑ ΚΑΘΕ ΚΑΤΗΓΟΡΙΑ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ. ΕΠΙΛΕΞΕΤΕ ΤΗ ΔΙΚΗ ΣΑΣ.

Τη δωροεπιταγή σας μπορείτε να την εξαργυρώσετε σε αγορές επιλεγμένων προϊόντων από τις παρακάτω κατηγορίες:
Αντιγήρανση, Ενυδάτωση, Καθαρισμός, Ευαίσθητη περιοχή, Σώμα, Αδυνάτισμα, Μαλλιά - Βαφές, Ειδικά προϊόντα μαλλιών,
Μαμά & Παιδικά - Βρεφικά Προϊόντα, Ανοσοποιητικό - Τόνωση - Mνήμη, Πολυβιταμίνες, Ω Λιπαρά, Αρθρώσεις - Ομορφιά,
Mάτια, Οδοντόκρεμες & Στοματικά διαλύματα, Ηλεκτρικές οδοντόβουρτσες, Aloe Vera, Κoλλαγόνο.

Από 10/12/2015 έως 15/01/2016

με τη χρήση της

Ό,τι ακριβώς χρειάζονται οι ασθενείς µε ΗΕΩ

ΕΞΑΙΡΟΎΝΤΑΙ ΑΓΟΡΕΣ ΚΑΘΕ ΕΙΔΟΎΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ. ΕΞΑΡΓΎΡΩΣΗ ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗΣ ΕΩΣ 31/01/2016.

Νέα διαφημιστικά σποτ
για τα προϊόντα OSTEOFLEX

Κυκλοφόρησε το νέο τηλεοπτικό και ραδιοφωνικό σποτ για τη
σειρά Οsteoflex, καθώς παρουσιάζει όλα τα είδη OSTEOFLEX
(PLUS για τον πόνο, ΚΛΑΣΙΚΟ για συντήρηση, με ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ
για ενυδάτωση και ευλυγισία και την ΚΡΕΜΑ –στις νέες τους
συσκευασίες), ως τους φύλακες των αρθρώσεων, καθιερώνοντας τη σειρά στις επιλογές των γιατρών και φαρμακοποιών.
H Pharma Center θα συνεχίσει την έντονη διαφημιστική της
δραστηριότητα σε τηλεόραση, ραδιόφωνο, digital και έντυπο
τύπο, επενδύοντας και προσπαθώντας να ενημερώσει και να
προσελκύσει τον καταναλωτή στο φυσικό κανάλι διανομής των
προϊόντων HealthAid, που είναι το φαρμακείο.

www.pharmapluspharmacies.gr

PharmaPLUS.gr

ΜΑΖΙ είμαστε

πιο ΙΣΧΥΡΟΙ

ARD

γορίες:
μαλλιών,
μορφιά,

ης

r

PharmaPLUS.gr

αυτοκόλλητο 80x120

Έως 31 αυγούστου 2015

αντηλιακή προστασία

προσώπου

ΔΩΡΟΕΠΙΤΑΓΗ
αποκτήστε την αγαπημένη σας αντηλιακή κρέμα προσώπου

με έκπτωση 30% και κερδίστε δωροεπιταγή*
για την αγορά αντηλιακής προστασίας για το σώμα ή το παιδί

Προμηθευτικό
Κέντρο Παραφαρμάκου

Καινοτόμες
Προωθητικές Ενέργειες

Αύξηση
κοινών αγορών +27,4%*
στις καλύτερες τιμές
της αγοράς

Μέση αύξηση πωλήσεων
στους μήνες προώθησης: +95%**

με τη χρήση της

*Κερδίζετε Δωροεπιταγή, την οποία θα μπορείτε να εξαργυρώσετε στις επόμενες αγορές σας μέχρι 31 αυγούστου 2015, σε αντηλιακά προϊόντα σώματος και παδικά των
εταιρειών που συμμετέχουν. ή προσφορά δεν ισχύει συνδυαστικά με άλλες προσφορές. για το συγκεκριμένο χρονικό διάστημα, δεν θα συλλέγονται πόντοι στα προϊόντα
της προσφοράς. οι προσφορές ισχύουν για περιορισμένο αριθμό τεμαχίων και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων. εξαιρούνται αγορες Καθε ειΔούς φαρμαΚων.

www.pharmapluspharmacies.gr
PharmaPLUS.gr

Μέση αύξηση πωλήσεων
στη Χριστουγεννιάτικη ενέργεια: +105%**

> 250.000
Κάτοχοι Κάρτας Προνομίων

Αύξηση αριθμού κατόχων
κάρτας +25,2%*

1o
Διαφημιζόμενο
Δίκτυο
Φαρμακείων
Από τον Δεκέμβριο
του 2012
*12μηνο 2015 σε σχέση με το 12μηνο 2014
**Tεμάχια σε σχέση με την ίδια περίοδο
του προηγούμενου έτους

Για να γίνετε κι εσείς μέλος του δικτύου, επικοινωνήστε στο 210 6691804 ή στο pharmaplus@lavipharm.com
ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΠΑΡΑΦΑΡΜΑΚΟΥ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΠΡΟΜΗΘΕΥΤΏΝ • ΠΛΗΡΗΣ ΜΗΧΑΝΟΡΓΑΝΏΣΗ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΑΝΘΡΏΠΙΝΟΥ
ΔΥΝΑΜΙΚΟΥ • ΑΡΧΙΤΕΚΤΟΝΙΚΗ ΠΡΟΤΑΣΗ - ΚΟΙΝΗ ΕΙΚΟΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΏΝ • ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΧΏΡΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΗΓΟΡΙΏΝ ΠΡΟΪΟΝΤΏΝ
• ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟ ΠΛΑΝΟ • HΛΕΚΤΡΟΝΙΚΗ ΚΑΡΤΑ ΠΡΟΝΟΜΙΏΝ PLUS CARD • ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ MARKETING ΚΑΙ EΠΙΚΟΙΝΏΝΙΑΣ
Pharma PLUS A.E., Oδός Αγίας. Μαρίνας, Τ.Θ. 59, 190 02 Παιανία Αττικής, Τ 210 6691 804, F 210 6691 819, Ε pharmaplus@lavipharm.com, www.pharmapluspharmacies.gr

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

επιχειρηματικά νέα

Τεχνολογία beacons
στην εφαρμογή ifarmakeia
Νέες συμφωνίες

από την IΤeQ
Λίγο πριν τα δέκατα γενέθλια της η IΤeQ δηλώνει δυναμικά «παρών» και ήδη εξάγει
τεχνογνωσία και υπηρεσίες πέραν των εθνικών συνόρων. Πρόκειται για έναν υγιή επιχειρηματικό οργανισμό που έχει στο επίκεντρό του συνεχείς διαδικασίες ανάπτυξης νέων τεχνολογιών, με σκοπό την υποστήριξη
marketing και επικοινωνίας στο Φαρμακείο. Στο οπλοστάσιο της
διαθέτει μια πληθώρα υπηρεσιών, οι οποίες ως βάση τους έχουν τη
στοχευμένη και αποτελεσματική επικοινωνία με τον πελάτη. Με την
ενσωμάτωση της καινοτόμου τεχνολογίας των beacons στην ήδη
επιτυχημένη εφαρμογή iFarmakeia, η ITeQ υπόσχεται να ανατρέψει τα δεδομένα στον χώρο του Φαρμακείου και να εδραιωθεί ως
κομβικός και μόνιμος σύμμαχος κάθε σύγχρονου Φαρμακοποιού.

Απευθείας Διάθεση

για την Takeda Hellas

H Takeda Hellas επενδύει σε σύναψη συμφωνιών με ελληνικές φαρμακευτικές εταιρείες, καθώς και σε νέους
πρωτοποριακούς τρόπους επικοινωνίας με τους επαγγελματίες υγείας.
Η Takeda Hellas ανταποκρινόμενη στις ανάγκες του σημερινού απαιτητικού περιβάλλοντος, ενισχύει τις συνεργασίες της με ελληνικές εταιρείες του κλάδου και παράλληλα υιοθετεί σύγχρονους τρόπους επικοινωνίας και ενημέρωσης προς ιατρούς, ασθενείς και φαρμακοποιούς.
Σύμφωνα με τον Εμπορικό Διευθυντή της Takeda Hellas,
Δημήτρη Παπαγεωργίου, η αξιοποίηση πρωτοποριακών
digital μέσων επικοινωνίας, από τη μία συμβάλει στην
άμεση και εξειδικευμένη ενημέρωση των ενδιαφερομένων και από την άλλη παρέχει τη δυνατότητα στον επιστήμονα υγείας να διαμορφώσει ο ίδιος την πληροφορία
που θέλει να λαμβάνει από τους ιατρικούς επισκέπτες.

των Οφθαλμολογικών Προϊόντων
της Bausch + Lomb
από την Valeant /
PharmaSwiss Hellas
στην Ελληνική Αγορά
Η PharmaSwiss Hellas, μέλος του ομίλου Valeant Pharmaceuticals έχει αναλάβει εφεξής την απευθείας διάθεση του συνολικού οφθαλμολογικού φαρμακευτικού χαρτοφυλακίου της
Bausch+Lomb στην ελληνική αγορά.
Τα οφθαλμολογικά προϊόντα της Bausch + Lomb, με πολυετή παρουσία ήδη στην ελληνική αγορά, περιλαμβάνουν συνταγογραφούμενα φάρμακα για ένα εύρος θεραπευτικών ενδείξεων, μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ) για την καταπολέμηση της
ξηροφθαλμίας και την ανακούφιση των ερεθισμένων οφθαλμών,
συμπληρώματα διατροφής για την Ηλικιακή Εκφύλιση της Ωχράς
Κηλίδας, καθώς και ιατροτεχνολογικά προϊόντα.
Η απευθείας διαχείριση του χαρτοφυλακίου των οφθαλμολογικών προϊόντων της Bausch+Lomb, αποσκοπεί στη βελτίωση των
παρεχόμενων υπηρεσιών στη χώρα μας, βελτιώνοντας την πρόσβαση των Ελλήνων ασθενών σε καινοτόμες και αποτελεσματικές θεραπείες. Πρωταρχικό μας στόχο αποτελεί η διαμόρφωση
ενός πλήρους οφθαλμολογικού χαρτοφυλακίου που θα προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις σε όλους τους επαγγελματίες υγείας
του συγκεκριμένου τομέα.
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Μηχανογραφική εφαρμογή

FarmakoNet από την

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Φαρμακαποθήκη
Η μηχανογράφηση αποτελεί για το φαρμακείο έναν
πολύτιμο συνεργάτη και όχι μια περιττή πολυτέλεια ή
απλά ένα εργαλείο εκτέλεσης συνταγών. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ
Φαρμακαποθήκη προσφέρει στα φαρμακεία, τη βοήθεια και υποστήριξη της μηχανογραφικής εφαρμογής
FarmakoNet. Το τμήμα μηχανογραφικής υποστήριξης
φαρμακείων της ΔΥΝΑΜΙΚΗΣ βοηθά το φαρμακείο σε
όλες τις διαδικασίες της μηχανογράφησής του. Επικοινωνεί καθημερινά με τα φαρμακεία που υποστηρίζει
και απαντά μέσω τηλεφώνου ή internet, σε κάθε προβληματισμό της μηχανογραφικής διαχείρισης των εργασιών τους, με απευθείας σύνδεση στον υπολογιστή
τους. Ενημερώνει επίσης τα αρχεία φαρμάκων και παραφαρμάκων με τις εκάστοτε αλλαγές. Βρίσκεται πάντα δίπλα στο φαρμακείο, προσφέροντας την κατάλληλη τεχνογνωσία και την απαραίτητη βοήθεια ώστε να
καταφέρει να αναπτυχθεί επιχειρηματικά.

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

προϊόντα ομορφιάς

Elancyl Slim Design

Sun Protect Fluid 50

+

κατά της κυτταρίτιδας

για τη λιπαρή ή την ακνεϊκή
επιδερμίδα
Η Tecnoskin® δημιούργησε
το εξειδικευμένο αντηλιακό
προϊόν Sun Protect Fluid
50+ για τη λιπαρή ή ακνεϊκή επιδερμίδα, που προσφέρει υψηλή προστασία
από την UVB και UVA ακτινοβολία, χάρη στο «μείγμα»
φυσικών, χημικών, βιολογικών και οργανομεταλλικών φίλτρων που περιέχει,
ενώ ταυτόχρονα συμβάλλει
στην ταχύτερη επιδιόρθωση
των βλαβών του DNA από
τις ελεύθερες ρίζες. Παράλληλα, με το συστατικό Acnacidol BG μειώνει αποτελεσματικά τη λιπαρότητα της επιδερμίδας και ελέγχει την εμφάνιση
της ακμής. Προσφέρει βαθειά ενυδάτωση και έχει λεπτόρρευστη υφή gel-cream που δεν αφήνει ίχνη λιπαρότητας ή
λευκά σημάδια στο δέρμα. Ενδείκνυται για λιπαρές επιδερμίδες και ακνεϊκό ή με τάση ακμής δέρμα.
Από την Arriani Pharmaceuticals

Μετά από 10 χρόνια έρευνας τα Εργαστήρια Elancyl φέρνουν την πρωτοπορία με το
SlimDesign με [Σύμπλεγμα Καφεΐνης]3D που στοχεύει στην αρχιτεκτονική της κυτταρίτιδας σε 3
διαστάσεις, και προσφέρει κλινικά αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα σε 7 ημέρες.*
Η πρώτη αγωγή που εγγυάται
ορατή λείανση της όψης φλοιού πορτοκαλιού, χάρη στον Κισσό, την Καφεΐνη και για 1η φορά
με ένα μοναδικό φυτικό συστατικό τη Salacia που δρα απευθείας κατά της σκλήρυνσης του
ινώδους ιστού που περιβάλλει
τα λιποκύτταρα.** Μια εφαρμογή
το πρωί είναι αρκετή για 24ωρη
αποτελεσματικότητα.
* Αυτοαξιολόγηση: κλινική µελέτη που πραγµατοποιήθηκε σε 57
γυναίκες 18 έως 49 ετών
** Aποδεδειγµένο σε test in vitro στο προϊόν
Από την Pierre Fabre Hellas

Nuxuriance Ultra για Ολική
Αντιγήρανση
Η νέα σειρά ολικής αντιγήρανσης Nuxuriance Ultra αντιμετωπίζει αποτελεσματικά όλα τα σημάδια γήρανσης της ώριμης
επιδερμίδας. Με φυτικά κύτταρα που δημιουργούνται με
τον εγκλεισμό δραστικών μορίων από άνθος κρόκου σε
φυτικό κύτταρο μπουκαμβίλιας, αποκλειστική καινοτομία
των εργαστηρίων της NUXE, βοηθά την επιδερμίδα να
αναγεννηθεί. Αποκαθιστά τη χαμένη σφριγηλότητα και
πυκνότητά της, μειώνει τις ρυτίδες και επανασχηματίζει το οβάλ του προσώπου. Με πολυτελή υφή, απολαυστικό άρωμα και
υψηλό ποσοστό φυσικότητας. Η σειρά περιλαμβάνει κρέμα ημέρας (δυο
υφές), κρέμα νύχτας, serum, κρέμα
ματιών και μάσκα σε συσκευασία με
ρολέτα μασάζ.
Από την Pharmathen
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προϊόντα ομορφιάς

Μάσκες ομορφιάς από την

YOUTH LAB
Όλα τα προϊόντα ΥΟUTH LAB είναι προηγμένες συνθέσεις από φυσικά, φυτικά
και βιο-τεχνολογικά συστατικά, που στόχο έχουν να ενεργοποιήσουν τις μεταβολικές λειτουργίες των ζωντανών στοιβάδων της επιδερμίδας, για μια ορατά πιο
νεανική και υγιή όψη. Με την ίδια φιλοσοφία δημιουργήθηκε η Cleansing Radiance Mask, μάσκα λάμψης, αναζωογόνησης και ρύθμισης της λιπαρότητας,
που ενισχύει
τη μεταβολική διαδικασία, αυξάνοντας τον ρυθμό απομάκρυνσης
των κερατινοκυττάρων.
Αντίστοιχα, δημιουργήθηκε και η Thirst Relief
Mask, μάσκα βαθιάς και εντατικής ενυδάτωσης της επιδερμίδας, που ενισχύει τη μεταβολική διαδικασία, διεγείροντας την παραγωγή
ινβολουκρίνης, πρωτεΐνης που θωρακίζει τον
επιδερμιδικό φραγμό και εντείνει την παραγωγή κολλαγόνου.
Από την Dermacon

Foltène®PHARMA για

Νέα κρέμα για
τα μάτια και τα χείλη,
από την Darphin

Η Darphin παρουσιάζει την Exquisâge Beauty Revealing Eye and Lip Contour Cream, μία κρέμα για
την ευαίσθητη επιδερμίδα των ματιών και των χειλιών. Εμπλουτισμένη με το πανίσχυρο σύμπλεγμα
CelluVieTM, που αναζωογονεί και διεγείρει τη φυσική διαδικασία ανανέωσης των
κυττάρων, η Exquisâge Beauty
Revealing Eye and Lip Contour
Cream επαναφέρει τη ζωντάνια στην περιοχή των ματιών
και των χειλιών, προσφέροντας
ενυδάτωση και βελτιώνοντας
ορατά τη λάμψη της επιδερμίδας. Η κουρασμένη όψη υποχωρεί, οι λεπτές γραμμές λειαίνονται, η ελαστικότητα βελτιώνεται ορατά γύρω από την περιοχή των ματιών και των χειλιών.
Αποτελείται από 84% φυσικά συστατικά και είναι κατάλληλη για
όλους τους τύπους επιδερμίδας.
Από την Estèe Lauder Hellas

αντιγηραντική δράση στα μαλλιά

Η Foltène®PHARMA είναι μία ολοκληρωμένη σειρά εξειδικευμένων δερμοκαλλυντικών προϊόντων, με θεραπείες για το
τριχωτό της κεφαλής (τριχόπτωση, αναδόμηση), σαμπουάν για την αντιμετώπιση και πρόληψη των διαφόρων προβλημάτων
της τρίχας και του τριχωτού (πιτυρίδα, λιπαρότητα, σμηγματορροϊκή δερματίτιδα), καθώς και προϊόντα για την ενδυνάμωση
βλεφαρίδων και νυχιών. H Δρ. Νικολέτα Κοΐνη, δερματολόγος, πιστοποιημένη ιατρός αντιγήρανσης από την Αμερικανική
Ακαδημία Αντιγήρανσης Α4Μ, επιβεβαιώνει ότι τα προϊόντα Foltène®PHARMA συμβάλλουν αποτελεσματικά στην καταπολέμηση της λέπτυνσης της τρίχας, έναν από τους βασικούς παράγοντες γήρανσης των μαλλιών, χάρη στα πατενταρισμένα ενεργά συστατικά Tricosaccaride® &
Tricalgoxyl®, τα οποία παίζουν σημαίνοντα ρόλο
στην αναδόμηση της τρίχας και στην αντιμετώπιση της τριχόπτωσης, αλλά και χάρη στον
συνδυασμό των κατάλληλων βιταμινών στη
σύνθεση των προϊόντων. Η αποτελεσματικότητα των προϊόντων επικυρώνεται σε 42 κλινικές μελέτες. Επιπλέον, οι συνθέσεις των σαμπουάν αναπτύσσονται χωρίς SLES, parabens
και σιλικόνες.
Από την Γερολυµάτος International
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Η ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΚΥΤΤΑΡΙΤΙΔΑΣ

Σύí πλεγí α Καφεΐνης

É

ΜΠΑΙΝΕΙ ΣΕ ΜΙΑ ΝΕΑ ΔΙΑΣΤΑΣΗ.
Ένας í οναδικός συνδυασí ός 3 συστατικών για δράση
κατά της κυτταρίτιδας σε 3 Διαστάσεις.
ΝΕΟ

ΔΡΑΣΗ ΚΑΤΑ ΤΗΣ ΣΚΛΗΡΥΝΣΗΣ
του ινώδους ιστού που περιβάλλει τα λιπώδη λοβία
χάρη στη [Σαλάσια].(1)

ΑΠΟΔΕΣΜΕΥΣΗ
των λιπιδίων χάρη στην [Καφεΐνη].(1)

ΑΠΟΣΥΜΦΟΡΗΣΗ
των ιστών(2) χάρη στον [Κισσό].(1)

ΟΡΑΤΗ ΛΕΙΑΝΣΗ ΤΗΣ ΟΨΗΣ ΦΛΟΙΟΥ ΠΟΡΤΟΚΑΛΙΟΥ.(3)

(4)

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ
ΚΑΤΑ ΤΗΣ KYTTΑΡΙΤΙ∆ΑΣ

ΣΕ 7 ΗΜΕΡΕΣ

www.elancyl.gr
elancyl.gr

(1) Aποδεδειγí ένη αποτελεσí ατικότητα in vitro:. (2) Πιο ενισχυí ένα αποτελέσí ατα χάρη στο í ασάζ. Κλινική í ελέτη που πραγí ατοποιήθηκε σε 56 γυναίκες 18 έως 49 ετών
(3) Αυτο-αξιολόγηση σε 10 ηí έρες (4) Κλινική βαθí ολογία της κυτταρίτιδας.

PIERRE FABRE HELLAS A.E - Μεσογείων 350, Αγ. Παρασκευή, 153 41 Αθήνα, Τηλ: 210-7715353
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MELASCREEN UV από
την DUCRAY
Τα προϊόντα MELASCREEN
UV έχουν ανανεωμένη σύνθεση και καινοτομούν σε 3
επίπεδα: To νέο, δραστικό συστατικό, RONACARE®AP περιορίζει και μειώνει την υπερμελάγχρωση που προκαλείται
από τον ήλιο και προστατεύει από τη φωτογήρανση. Διαθέτουν επίσης ένα νέο κατοχυρωμένο σύστημα αντηλιακών φίλτρων για μέγιστη προστασία ενάντια στις UVA/UVB
ακτίνες και τέλος έχουν νέα,
ευχάριστη «dry-touch» υφή.
Είναι κατάλληλα για κάθε τύπο
δέρματος:
Για το ξηρό δέρμα στη σειρά υπάρχει μια πλούσια κρέμα, που προσφέρει ενυδατική
δράση με μη λιπαρό τελείωμα, χάρη στις πούδρες για
ματ αποτέλεσμα.
Για το κανονικό-μικτό δέρμα διατίθεται μια λεπτόρρευστη κρέμα, που χαρίζει απαλότητα στο δέρμα και
dry-touch τελείωμα, χάρη στις απορροφητικές πούδρες.
Από την Pierre Fabre Hellas

προϊόντα ομορφιάς

Bioderma Sensibio Tolerance+

για το ευαίσθητο δέρμα
Η BIODERMA καινοτομεί, παρουσιάζοντας τη νέα κρέμα Sensibio
Tolerance+, την δερμοκαλλυντική περιποίηση που επαναφέρει με
βιολογικό τρόπο το όριο ανοχής
του υγιούς δέρματος και ενισχύει
την φυσική λειτουργία του φραγμού της επιδερμίδας, παρέχοντας
βέλτιστη ενυδάτωση.
Η αποκλειστικά κατοχυρωμένη
σύνθεση Neurocontrol®, χωρίς
parabens και συντηρητικά, που
αποτελείται από τετραπεπτίδια,
PCA Νάτριο και καταπραϋντικά
δραστικά συστατικά, μειώνει την
υπερδιεγερσιμότητα των νευρικών ινών του δέρματος και ρυθμίζει τους βιολογικούς μηχανισμούς
που είναι υπεύθυνοι για την δυσανεξία. Επιπλέον, η υποαλλεργική
της σύνθεση ρυθμίζει τη φλεγμονώδη αντίδραση του δέρματος και
αυξάνει το όριο ανοχής του. Σύμφωνα με μελέτη που διεξήχθη σε
33 υγιή άτομα κάτω από δερματολογικό έλεγχο, το 98% δήλωσε μείωση
στην αίσθηση τραβήγματος 15 λεπτά μετά την εφαρμογή και το 62% λιγότερη αντιδραστικότητα και υπερευαισθησία, μετά από 28 ημέρες χρήσης.
Από την Pharmathen

ΚΟΚΚΙΝΟ ΣΤΑΦΥΛΙ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ/

ANTISPOT/ ΑΝΤΙΡΥΤΙΔΙΚΗ ΚΡΕΜΑ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
ME ΧΡΩΜΑ/ SPF30 & SPF50

Καλύπτοντας όλο το φάσμα περιποίησης του δέρματος καθημερινά και καθ’ όλη τη διάρκεια του έτους, η multi-action, 5-in-1, κρέμα προσώπου Κόκκινο Σταφύλι SPF30 &
SPF50, με φυσικές χρωστικές, προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή αντηλιακή προστασία, κλινικά αποδεδειγμένη προληπτική και επανορθωτική δράση κατά των πανάδων, αντιρυτιδική φροντίδα, ενυδάτωση και ομοιόμορφη όψη επιδερμίδας. Με μη-λιπαρή υφή, χαρίζει ελαφριά κάλυψη, χωρίς να αφήνει λεκέδες και γυαλάδα στην επιδερμίδα. Η πρωτοποριακή της τεχνολογία βασίζεται στην αξιοποίηση 100% φυτικών βλαστοκυττάρων από
ένα σπάνιο είδος Κόκκινου Σταφυλιού, πλούσιο στις ισχυρά αντιοξειδωτικές ανθοκυανίνες και εξαιρετικά ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.
Από την ΚΟΡΡΕΣ ΦΥΣΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ
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flyingcolours

To

είναι μία σειρά συμπληρωμάτων διατροφής που υποστηρίζει την γνωστική
λειτουργία, την πνευματική εγρήγορση και τη διευκόλυνση του ύπνου.

● Βοηθά στη διατήρηση της
λειτουργίας του εγκεφάλου
και την ενίσχυση της μνήμης.
Περιέχει έναν αποτελεσματικό
συνδυασμό βασικών συστατικών
που έχει αποδειχθεί ότι βοηθά
στην υποστήριξη ενός υγιούς
εγκεφάλου.
● Σίδηρος1:
▶ Συμβάλλει στη φυσιολογική γνωστική
λειτουργία.

● Παντοθενικό Οξύ1:
▶ Συμβάλλει στη φυσιολογική διανοητική
απόδοση.

● Ουριδίνη2, Κυτιδίνη2, (L)-Γλουταμίνη2

1. Εγκεκριμένο Συστατικό

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

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

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

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

+ Καφεΐνη :

+ Μελατονίνη :

1

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

+ (L)-Θειανίνη:

▶ Συμβάλλει στη βελτίωση της γνωστικής
λειτουργίας.

1

▶ Συμβάλλει στη μείωση του χρόνου
μετάβασης στον ύπνο.

+ Βαλεριάνα:

▶ Συμβάλλει στη διευκόλυνση του ύπνου.

2. Κλινικά Ελεγμένο Συστατικό

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

Κρατά τη μνήμη σε εγρήγορση.

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

Plac Away, για

τη στοματική
φροντίδα των παιδιών
Η παιδική σειρά Plac Away της Omega Pharma συνιστάται από την Ελληνική Παιδοδοντική
Εταιρεία για τη σωστή στοματική υγιεινή των
παιδιών, καθώς όλα τα προϊόντα φέρουν τις
οδηγίες της Ευρωπαϊκής Ακαδημίας Παιδοδοντιατρικής (EAPD), συμβάλλοντας στην προστασία από
την πλάκα και την τερηδόνα. Όλα
τα προϊόντα έχουν πάνω από 97%
φυσικής προελεύσεως συστατικά, χωρίς SLES, SLS, οινόπνευμα, parabens, Propylen Glycol, χρωστικές, ζάχαρη,
σακχαρίνη και γλουτένη.
Στη σειρά περιλαμβάνονται:
• Οδοντόκρεμα Plac Away First Teeth, για παιδιά 2-6
ετών
• Οδοντόκρεμα Play Away Junior Teeth και στοματικό
διάλυμα Plac Away Junior, για παιδιά άνω των 6 ετών
Από την Omega Pharma

Συμπλήρωμα διατροφής

LivaPure για υγιές
συκώτι
Το συκώτι είναι το όργανο που αποτοξινώνει το σώμα από τη διατροφή, το αλκοόλ και τα
φάρμακα. Το LivaPure
της σειράς Platinum
Range από την Power
Health είναι ένα υψηλής ποιότητας συμπλήρωμα διατροφής και το
μοναδικό που συνδυάζει το γαϊδουράγκαθο
(Milk Thistle) με τη χολίνη, καθώς και άλλα
φυσικά συστατικά, συμβάλλοντας αποτελεσματικά στην προστασία και καλή υγεία του
συκωτιού.
Από την Power Health

Η Φροντίδα των οφθαλμών από την Bausch+Lomb,
μέλος του ομίλου Valeant

Για την ήπια ανακούφιση των ερεθισμένων ματιών, οι νέες οφθαλμικές σταγόνες Vidisan™, με εκχύλισμα από το φυτό Ευφρασία, και τον ενυδατικό παράγοντα Ποβιδόνη, παρέχουν ισχυρή αντιοξειδωτική, ενυδατική και στυπτική
δράση, ανακουφίζοντας και ισορροπώντας τα ερεθισμένα μάτια από την πρώτη κιόλας εφαρμογή. Οι σταγόνες Vidisan™ είναι πολύ καλά ανεκτές στα μάτια,
δεν περιέχουν αλκοολούχα συστατικά και είναι ιδανικές για μακροχρόνια χρήση καθώς δεν προκαλούν εθισμό. Διατίθενται σε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων
των 10ml, και σε συσκευασία 10 μονοδόσεων των 0,6ml χωρίς συντηρητικά.
Για τις αλλεργίες και στους ερεθισμούς των οφθαλμών, οι καινοτόμες οφθαλμικές σταγόνες Artelac® Ectoin® αποτελούν τη φυσική λύση!
Πρόκειται για νέο ιατροτεχνολογικό προϊόν που ενδείκνυται για την πρόληψη και
τη θεραπεία των συμπτωμάτων της αλλεργικής επιπεφυκίτιδας. Με 2% Ectoin και
Υαλουρονικό οξύ, απαλύνουν τα αλλεργικά συμπτώματα, όπως κνησμός, δάκρυσμα και ερεθισμός των ματιών, προσφέροντας αισθητή ανακούφιση σε όλη τη
διάρκεια της ημέρας. Δεν περιέχουν συντηρητικά, είναι κατάλληλες για ενήλικες
αλλά και παιδιά και μπορούν να χρησιμοποιηθούν και με φακούς επαφής. Διατίθενται σε φιαλίδιο πολλαπλών δόσεων των 10ml, και σε συσκευασία 20 μονοδόσεων των 0,5ml.
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας Ελλάδας: PharmaSwiss Hellas
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Vidisan

TM

Για την ήπια ανακούφιση
των ερεθισμένων ματιών!

Με πολυτιμο εκχύλισμα από
το φυτό Ευφρασία
και τον ενυδατικό
παράγοντα ποβιδόνη
Με πολύ καλή ανοχή και χωρίς
αλκοολούχα συστατικά*

Χωρίς
συντηρητικά,
πρακτικό για
τα ταξίδια

Διατηρείται
6 εβδοµάδες
µετά το άνοιγµα
της συσκευασίας

Ευφρασία: Ένα δοκιμασμένο φάρμακο της φύσης, εξελιγμένο σε νέα μορφή
από τους ειδικούς στη φροντίδα των ματιών.

*Αποτέλεσμα μιας μελέτης ανεκτικότητας 4 εβδομάδων με κλινικούς οφθαλμίατρους και 50 συμμετέχοντες.

Ερυθρότητα,
αίσθηση καύσου και
ερεθισμένα μάτια;

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

Νέα συσκευασία Litinas
Aloe 3 Pack

Το νέο Litinas Aloe
3 Pack περιέχει τις
3 αγαπημένες γεύσεις πόσιμου τζελ
Aloe vera (1000 ml)
σε μια πρακτική και
οικονομική συσκευασία, ιδανική για
όσους έχουν επιλέξει να ζουν υγιεινά και έχουν εντάξει
την Aloe vera στην
καθημερινότητα
τους. Το 3 Pack περιέχει συσκευασίες
1000 ml στις γεύσεις
Natural-Lemon &
Orange. Όλες με 99% περιεκτικότητα σε γνήσιο τζελ Aloe
vera βιολογικής καλλιέργειας, χωρίς προσθήκη χρωστικών ουσιών, ζάχαρης και νερού.
Από την Litinas Aloe

Centrum Select 50+ για
τους ενήλικες 50 ετών και άνω

Με την πάροδο του χρόνου, μειώνεται η ικανότητα του
οργανισμού να απορροφά τις βιταμίνες και τα μέταλλα μέσω της διατροφής. Το Centrum Select 50+ είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής με ειδικά ισορροπημένη σύνθεση βιταμινών, μεταλλικών στοιχείων και
λουτεΐνης. Ένα δισκίο ημερησίως βοηθά στην κάλυψη των μεταβαλλόμενων διατροφικών αναγκών των
ενηλίκων άνω των 50 ετών και προσφέρει πολλαπλά
οφέλη για τον οργανισμό, όπως η διατήρηση της ζωτικότητας, η φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος, η διατήρηση της υγείας των ματιών
και η διατήρηση υγιών οστών. Κυκλοφορούν και σε
αναβράζοντα δισκία με γεύση πορτοκάλι. Χωρίς ζάχαρη και χωρίς γλουτένη.
Από την Pfizer Consumer Healthcare
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προϊόντα υγείας

Emergen-C® για την ενίσχυση
του ανοσοποιητικού

Ένα νέο προϊόν για την ενίσχυση του ανοσοποιητικού και την απελευθέρωση ενέργειας ήρθε και στην
Ελλάδα, από την Pfizer Consumer
Healthcare. Το Emergen-C® είναι
διαθέσιμο σε δυο γεύσεις, Πορτοκάλι και Λεμόνι και διατίθεται σε
φακελάκια αναβράζουσας σκόνης.
Κάθε φακελάκι περιέχει:
• 1000mg βιταμίνης C, που συμβάλει στη φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος
• Αυξημένα επίπεδα βιταμινών
του συμπλέγματος Β, που βοηθούν στη φυσιολογική λειτουργία του μεταβολισμού των τροφών σε ενέργεια
• Μαγγάνιο και Ψευδάργυρο,
που συμβάλουν στη προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες
• Μαγνήσιο, που συμβάλλει στην ισορροπία των ηλεκτρολυτών
Από την Pfizer Consumer Healthcare

Προϊόντα με την

τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων

Η εταιρεία MARALKO παρουσιάζει τα προϊόντα της Αμερικανικής
εταιρείας Bioelectronics για την αντιμετώπιση του πόνου, με καινοτόμο και ασφαλή τεχνολογία ηλεκτρομαγνητικών πεδίων, χωρίς
τη χρήση φαρμακευτικών ουσιών.
Το Actipatch προσφέρει ταχεία και μακράς διάρκειας ανακούφιση από μυϊκούς πόνους και διατίθεται σε τρεις συσκευασίες με το
αντίστοιχο συνοδευτικό υλικό: για χρόνιο πόνο στη μέση (με ειδική
ζώνη εφαρμογής), για πόνους στα γόνατα (με εύχρηστο νάρθηκα),
για πόνους μυών και αρθρώσεων (με 60 αυτοκόλλητα).
Το Allay αντιμετωπίζει τους πόνους και τις ενοχλήσεις πριν και κατά
τη διάρκεια του εμμηνορρυσιακού συνδρόμου.
Το SmartInsole απευθύνεται σε όσους υποφέρουν από χρόνιους
πόνους στα πέλματα (άκανθα, τενοντίτιδα κ.λπ.)

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

προϊόντα υγείας

Relvar® για 24ωρη

αποτελεσματικότητα στον
ασθενή με άσθμα ή ΧΑΠ

Κυκλοφορεί πλέον στην αγορά το Relvar®
(φουροϊκή φλουτικαζόνη - FF και βιλαντερόλη - Vl), το πρώτο σταθερού συνδυασμού
εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές & βρογχοδιασταλτικό που προσφέρει συνεχή 24ωρη
αποτελεσματικότητα και δράση στον ασθενή με άσθμα ή ΧΑΠ, με μία
ημερήσια δόση (1,2). Το Relvar® έρχεται να βοηθήσει αυτούς τους
ασθενείς ώστε να αποκτήσουν μια φυσιολογική ζωή, χωρίς περιορισμούς. Χορηγείται μέσω της συσκευής Ellipta®, μιας νέας εισπνευστικής συσκευής ξηράς κόνεως (DPI), που είναι εύκολη σε χρήση(3).
Κυκλοφορεί σε δύο δοσολογίες (FF/VI). Οι δόσεις 92/22 μg και 184/22
μg ενδείκνυνται για την τακτική αντιμετώπιση του άσθματος σε ασθενείς ηλικίας 12 ετών και άνω που δεν ελέγχονται με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και «κατ’ επίκληση» ανακουφιστική αγωγή(4). Η δόση
των 92/22 μg ενδείκνυται για τη συμπτωματική αντιμετώπιση ασθενών με ΧΑΠ με FEV1<70% του προβλεπόμενου φυσιολογικού (μετά
από βραγχοδιαστολή) και ιστορικό παροξυσμών παρά την τακτική θεραπεία με βρογχοδιασταλτικά(4).
1. Bleecker ER et al. JACI: In Practice, 2014
2. 553-61 2. Boscia JA et al. Clin. Ther. 2012; 34: 1655-66
3. Svedsater et al. Prim Care Med. 2014; 24: 1-3
4. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Relvar Ellipta, Αναθεώρηση
09/2015

One Touch Verio®:
για τον αυτοέλεγχο
του σακχάρου

Με την υπογραφή της εταιρείας LifeScan, της Johnson
& Johnson η αναβαθμισμένη σειρά μετρητών σακχάρου One Touch Verio® απλοποιεί και εξελίσσει τη διαδικασία της αυτομέτρησης.
Κυκλοφορούν οι εξής τύποι:
• One Touch Verio Flex™ με Δείκτη Κλίμακας 3 Χρωμάτων, ο οποίος προσδιορίζει αν η κάθε μέτρηση κινείται εντός του ενδεδειγμένου για τον χρήστη εύρους.
• One Touch Verio® που συνδυάζει τον Δείκτη Κλίμακας με την αυτοματοποιημένη ενημέρωση σχετικά
με την πρόοδο στη διαχείριση του διαβήτη.
• One Touch Verio IQ® με αυτοματοποιημένη εύρεση τάσεων, καταργώντας την ανάγκη τήρησης ημερολογίου.
One Touch
Verio®:
Κοινά
χαρακτηριστικά
όλων είναι η χρήση των ταινιεξελίσσοντας
αυτοέλεγχοητου
σακχάρου
ών Verio®, ητον
αξιοπιστία,
πρωτοποριακή
τεχνολογία,
ηΜεευκολία
στη της
χρήση
καιLifeScan
ο εργονομικός
σχεδιασμός,
την υπογραφή
εταιρείας
της Johnson &
Johnson η αναβαθμισμένη σειρά
μετρητών σακχάρου One Touch Verio απλοποιεί και εξελίσσει τη διαδικασία της αυτό-μέτρησης,
καθώς
και
η
πιστοποίηση
ISO
2013.
σηματοδοτώντας τη μετάβαση στη νέα εποχή σε ό,τι αφορά τον αυτοέλεγχο των διαβητικών.
®

Από την GlaxoSmithKline

GlucoMen: Πλήρης

συμμόρφωση κατά ISO 15197:2013
Η MENARINI DIAGNOSTICS ενημερώνει ότι τα συστήματα μέτρησης σακχάρου GlucoMen είναι τα
πρώτα που διατίθενται με βεβαίωση πλήρους συμμόρφωσης στα νέα
ποιοτικά πρότυπα ISO 15197:2013
με την υπογραφή ΤUV Γερμανίας,
του μεγαλύτερου στον κόσμο οργανισμού πιστοποίησης ποιότητας.
Με την επίσημη πλέον διαβεβαίωση της TUV, τα συστήματα μέτρησης σακχάρου GlucoMen παρέχουν όλα τα πλεονεκτήματα και την
ασφάλεια της πλήρους συμμόρφωσης στις απαιτήσεις του ISO
15197:2013 (αξιοπιστία, ακρίβεια, επαναληψιμότητα). Τα συστήματα μέτρησης σακχάρου GlucoMen αποτελούν ένα αξιόπιστο
εργαλείο, στη διάθεση των ατόμων με διαβήτη, καθώς και των
επιστημόνων υγείας, στην καθημερινή διαχείριση του διαβήτη.
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• One Touch Verio®
συνδυάζει τον Δείκτη
Κλίμακας με την
αυτοματοποιημένη
ενημέρωση σχετικά με
την πρόοδο στη διαχείριση
του διαβήτη.

• One Touch Verio Flex™
πρωτοπορεί μέσω του Δείκτη
Κλίμακας 3 Χρωμάτων
ο οποίος προσδιορίζει αν
η κάθε μέτρηση κινείται εντός
του ενδεδειγμένου για τον
χρήστη εύρους.

• One Touch Verio IQ®
διαθέτει αυτοματοποιημένη
εύρεση τάσεων, καταργώντας
την ανάγκη τήρησης
ημερολογίου.

Rontamil AR για τις βρεφικές

αναγωγές

Η ELPEN Α.Ε. σε συνεργασία με την
RONTIS Corporation είναι στην ευχάριστη θέση να σας ενημερώσει
για την κυκλοφορία του νέου προϊόντος RONTAMIL AR, της σειράς
βρεφικής διατροφής «RONTAMIL»,
για την αντιμετώπιση των βρεφικών Κοινά χαρακτηριστικά όλων η χρήση
των ταινιών Verio , η αξιοπιστία,
αναγωγών. Η σειρά βρεφικών γα- η πρωτοποριακή τεχνολογία, η ευκολία
λάτων Rontamil έχει αναπτυχθεί στη χρήση και ο εργονομικός σχεδιασμός.
Και οι τρεις έχουν πιστοποίηση ISO 2013.
έτσι ώστε να βρίσκεται στην αιχμή
της εξέλιξης της βρεφικής διατροφής και με την κυκλοφορία του νέου
προϊόντος Rontamil AR, καλύπτονται ακόμα περισσότερα περιστατικά γαστρεντερικών διαταραχών που απασχολούν τον παιδίατρο στην καθημερινή του πρακτική.
®
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προϊόντα υγείας

TAMARINE για τη Δυσκοιλιότητα
Η TAMARINE μαρμελάδα
μήλου και δαμάσκηνου ενδείκνυται για βραχυχρόνια
χρήση σε περιπτώσεις περιστασιακής δυσκοιλιότητας και βοηθά στην ομαλή λειτουργία του εντέρου.
Περιέχει 4 δραστικά συστατικά: SennaLeaf Powder 8% (Cassiaangustifolia [γνωστή ως σέννατου
Tinnevelly]), Tamarind
Extract 0,39%, Cassiapulp
Extract 0,39%, Coriander
Fruit Powder 0,18%.
Περιέχει ζάχαρη.
∆ιατίθεται και σε προγεµισµένο
stand πάγκου των 6 τεµαχίων
Αριθμός Άδειας Κυκλοφορίας στην Ελλάδα:
41510/12-11-2009.
Από την Γερολυµάτος International

EquiGluco, για τη

διατήρηση φυσιολογικών
επιπέδων γλυκόζης
Το EquiGluco της Quest είναι ένα νέο, πρωτοποριακό συμπλήρωμα διατροφής που συνδυάζει το
χλωρογενικό οξύ από τυποποιημένο εκχύλισμα πράσινου καφέ με το χρώμιο, το
μαγνήσιο και τις βιταμίνες Β6 και Β3. Μελέτες δείχνουν ότι το χλωρογενικό οξύ επιβραδύνει την απορρόφηση των σακχάρων,
βελτιώνει την ευαισθησία στην ινσουλίνη
και συμβάλλει στη διατήρηση φυσιολογικών επιπέδων γλυκόζης στο αίμα. Το χρώμιο και η βιταμίνη Β6 συμμετέχουν επίσης
στη διατήρηση της γλυκόζης του αίματος
σε φυσιολογικά επίπεδα, με τη Β6 να διατηρεί τα επίπεδα και μεταξύ των γευμάτων
μέσω της εμπλοκής της στο μεταβολισμό
του γλυκογόνου. Παράλληλα, το EquiGluco
αποτελεί την εξέλιξη στα συμπληρώματα διατροφής με
πράσινο καφέ και μπορεί να προσφέρει εξειδικευμένη
υποστήριξη και γρηγορότερα αποτελέσματα σε άτομα που
ακολουθούν προγράμματα απώλειας βάρους.
Από την DOUNI HEALTH PRODUCTS
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Η Adelco σε συνεργασία με τη Pharma
Line λανσάρει δυο

νέα προϊόντα:

VISCOFLU® για την ευεξία
των αεραγωγών
Πρόκειται για ένα προϊόν με αποτελεσματική βλεννολυτική δράση για την ευεξία των αεραγωγών. Ρευστοποιεί τις εκκρίσεις
τους, υποστηρίζει την κάθαρση
του βλεννοκροσσωτού επιθηλίου και προωθεί την αναπνευστική
επάρκεια. Βοηθάει στην προστασία του βλεννογόνου από το οξειδωτικό στρες. Περιέχει Ν-ακετυλο-L-κυστεΐνη 300mg, Bιταμίνη
C 200mg, Προμελάση 33mg, Ριβοφλαβίνη (Β2) 1,40mg
Αντιδιαρροϊκό SMECTIDRAL
Με αντιδιαρροϊκή και ενυδατική δράση, χωρίς συστημικές επιπτώσεις, για οξεία και χρόνια γαστρεντερίτιδα. Το SMECTIDRAL μειώνει τα επεισόδια διάρροιας και τη συχνότητά τους, προωθεί την αποτοξίνωση του γαστρεντερικού περιβάλλοντος και
προλαμβάνει την αφυδάτωση.
Περιέχει: Διοσμεκτίτη 3,00g, Χλωριούχο Νάτριο
0,263g, Χλωριούχο Κάλιο Ο,0373g, Κιτρικό Τρινάτριο 0,147g, Γλυκόζη (άνυδρη δεξτρόζη) 1,982g.

Νέα σειρά Ade από την Lanes
Τα συμπληρώματα διατροφής Lanes, παρουσιάζουν τη νέα σειρά
«Ade», με στόχο να καλύψουν κάθε ανάγκη σωστής λειτουργίας
του σώματος όπως: οι υγιείς και δυνατές αρθρώσεις, η ομορφιά,
τα γερά οστά, ο ύπνος, η υγεία του ουροποιητικού συστήματος, η
καλή εντερική λειτουργία και η καρδιαγγειακή υγεία.
Με οχτώ νέα προϊόντα, η εξειδικευμένη σειρά «Ade» εστιάζει απευθείας, ενεργεί δραστικά
και συντελεί στην πρόληψη και την αντιμετώπιση
ήπιων παθήσεων ιδιαίτερα συχνών στην σύγχρονη καθημερινότητα. Αναλυτικά, τα καινοτόμα προϊόντα της σειράς είναι:
FlexAde & FlexAde Xtra,
ProbioAde, NightAde
BeautyAde, OsteoAde,
CystiAde, CardAde και
διατίθενται στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Από την Sarantis

Ε Π Ι Κ Α Ι Ρ Ο Τ Η ΤΑ

3 νέα προϊόντα

από την Health Plus
Επιθέματα σιλικόνης RESOLVE®CICATRICI
Πρόκειται για διάφανα αυτοκόλλητα επιθέματα σιλικόνης ιατρικού τύπου για τη θεραπεία
και πρόληψη των ουλών, MEDICALDEVICE
(class I). Μπορούν να μειώσουν σημαντικά τις προϋπάρχουσες υπερτροφικές ουλές
και τα χηλοειδή, ενώ προλαμβάνουν αποτελεσματικά τον σχηματισμό τους, εάν χρησιμοποιηθούν εγκαίρως. Η σιλικόνη (ιατρικού
τύπου), πρώτη επιλογή παγκοσμίως για την
θεραπεία των ουλών, σε συνδυασμό με το
αδιαπέραστο υποστήριγμα, ενυδατώνει τον
ιστό της ουλής και διατηρεί σταθερή την θερμοκρασία της. Αποτρέπει την απώλεια υγρασίας από
την ουλή και δημιουργεί ευνοϊκό περιβάλλον για τη
φυσιολογική διαδικασία επούλωσης. Είναι διακριτικά, εύκολα στην χρήση και πλένονται και επαναχρησιμοποιούνται αρκετές φορές.
Γέλη σιλικόνης RESOLVE® gel CICATRICI
Περιέχει διαφανή γέλη σιλικόνης ιατρικού τύπου για την πρόληψη και θεραπεία των χειλοειδών και υπερτροφικών ουλών, ΜEDICALDEVICE
(classΙ). Η γέλη σιλικόνης δρα στον μηχανισμό
απόφραξης και ενυδάτωσης των ουλών. Με φυσικό τρόπο διατηρεί το περιβάλλον επούλωσης
σε σταθερή θερμοκρασία, αποτρέπει την απώλεια υγρασίας ενώ ενυδατώνει τον ιστό της ουλής. Περιέχει επίσης, βιταμίνη Ε για αντιοξειδωτική δράση και πρωτοποριακό dispenser, που
επιτρέπει την εφαρμογή μιας μόνο σταγόνας..
Ψηφιακό Θερμόμετρο MASTER-AID Tech Easy
Είναι κατάλληλο για τη μέτρηση της θερμοκρασίας από το στόμα, την μασχάλη και το
ορθό, με οθόνη LCD για εύκολη ανάγνωση. Πραγματοποιεί τη μέτρηση της θερμοκρασίας σε 60 δευτερόλεπτα. Σε περίπτωση που η θερμοκρασία είναι πάνω από
37,5 οC υπάρχει μία «ειδοποίηση πυρετού»,
η οποία αποτελείται από 10 σύντομα ηχητικά σήματα σε διάστημα 4 δευτερολέπτων.
Η τελευταία μέτρηση θερμοκρασίας αποθηκεύεται. Το θερμόμετρο TechEasy είναι
ακριβείας με απόκλιση (± 0,1 οC), σβήνει
αυτόματα μετά από 10 λεπτά αδράνειας,
και είναι αδιάβροχο.
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προϊόντα υγείας

Activ4 για

την ενίσχυση
του ανοσοποιητικού

Το Activ4 είναι μια πρωτοποριακή ανακάλυψη των εργαστηρίων της Pierre Fabre.
Συνδυάζει αποδεδειγμένη συνεργιστική δράση στελέχους
Lactobacillus rhamnosus και
εκχυλίσματος μούρων (σαμπούκος), ενώ παράλληλα

περιέχει σύμπλοκο βιταμινών και
μεταλλικά στοιχεία.
Είναι συμπλήρωμα διατροφής ειδικά σχεδιασμένο, ώστε να ενδυναμώνει την άμυνα του ανοσοποιητικού και να διατηρεί τη ζωντάνια
του οργανισμού, μέσω ενός καλού
ενεργητικού μεταβολισμού και της
προστασίας των κυττάρων έναντι
του οξειδωτικού στρες.
Διατίθεται σε τρεις συνθέσεις, ώστε να καλύπτει κάθε ανάγκη.
Παρέχει προστασία από τα πρώτα κρύα και ενίσχυση του οργανισμού από τα πρώτα συμπτώματα. Κατάλληλο και για παιδιά από
3 ετών και άνω.
Από την Pierre Fabre Farmaka

VAXOL, ωτικό

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

Regaine® Foam,

θεραπεία αφρού κατά της τριχόπτωσης
Το 50% των ανδρών και το 30% των
γυναικών εμφανίζουν ορατή αραίωση
μαλλιών έως την ηλικία των 50 ετών. H
ανδρογενετική αλωπεκία (ΑΓΑ) αποτελεί τη συνηθέστερη αιτία τριχόπτωσης
σε άνδρες και γυναίκες. To Regaine®
Foam περιέχει τη δραστική ουσία Μινοξιδίλη (5%) σε μορφή αφρού, η οποία
αναστέλλει την τριχόπτωση και αναπτύσσει νέα μαλλιά σε άτομα με ανδρογενετική αλωπεκία. Έχει αποδειχθεί κλινικά ότι σταματάει την τριχόπτωση ή/και αναπτύσσει νέες τρίχες σε 4
στους 5 άνδρες. Εφαρμόζεται εύκολα,
στεγνώνει και απορροφάται γρήγορα,
ενώ μπορεί να χρησιμοποιηθεί και με
προϊόντα styling. Η εξελιγμένη σύνθεση του αφρού παρέχει μεγάλη ευκολία χρήσης, η οποία οδηγεί σε υψηλή
συμμόρφωση στη θεραπεία και ως εκ
τούτου μεγιστοποιεί τα αποτελέσματα.
Ενδείκνυται για άνδρες και γυναίκες.
Από την Johnson & Johnson

Livostin: αποτελεσματική
λύση κατά της αλλεργίας

Οι περισσότεροι ασθενείς
με ήπιες/μέτριες αλλεργίες
στρέφονται για συμβουλή
στον φαρμακοποιό, γεγονός που καθιστά τον ρόλο
του εξαιρετικά σημαντικό
στην αναγνώριση των συμπτωμάτων, αλλά και τη
σύσταση μιας ασφαλούς
και αποτελεσματικής θεραπείας.
Το Livostin είναι ένα τοπικό αντιισταμινικό που
περιέχει Λεβοκαμπαστίνη 0,5mg/ml, έναν ισχυρό
και εκλεκτικό ανταγωνιστή
υποδοχέων Η1, και αποτελεί την αποτελεσματική και
ασφαλή λύση για την αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της αλλεργικής ρινίτιδας και αλλεργικής επιπεφυκίτιδας. Έχει ταχύτατη έναρξη και μακρά διάρκεια
δράσης, δεν περιέχει κορτιζόνη και είναι κατάλληλο για καθημερινή χρήση ακόμα και από παιδιά.
Διατίθεται σε 2 μορφές: Ρινικό σπρέι και κολλύριο.
Από την Johnson & Johnson
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Νέα σειρά προϊόντων NEUTRON®
Στην σειρά προϊόντων NEUTRON® θα βρείτε:
• Neutron® BabyCare: Εύχρηστο σπρέι οξειδίου του ψευδαργύρου για σύγκαμα από τη χρήση πάνας και ερεθισμούς.
Αποκαθιστά τη λειτουργία του δερματικού φραγμού και σταματά την ερυθρότητα. Χάρη στη βέλτιστη ομογενοποίηση του σπρέι δεν είναι απαραίτητο να χρησιμοποιηθούν τα χέρια για την επάλειψή του. Είναι δερματολογικά ελεγμένο, χωρίς parabens.
• Neutron® SkinCare: Είναι μια «έξυπνη» υδρογέλη που ρυθμίζει την
υγρασία στην περιοχή του τραύματος. Αποτελείται από ένα όξινο πολυμερές (καρβομέρη), η οξύτητα του οποίου ρυθμίζεται από την καρνοσίνη
(ένα βασικό πεπτίδιο που υπάρχει φυσικά στο δέρμα) και το οποίο ελέγχει τη μόλυνση. Xωρίς parabens.
• Neutron® OralCare: Ένα προϊόν για την ανώδυνη θεραπεία των στοματικών αλλοιώσεων και ελκών (αφθών). Το Neutron® Oral Care είναι μια
νέα σύνθεση, κλινικά ελεγμένη, που ανακουφίζει άμεσα από τον πόνο.
Χάρη στη συσκευή ακριβείας τύπου πένας που διαθέτει, η εφαρμογή μπορεί να γίνει εύκολα και με ακρίβεια. Με ουδέτερη γεύση και 60 δόσεις.
Διανέμονται από την BGP ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ.
Από την Mylan
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Νέοι φαρμακοποιοί
οπλισμένοι
για την ΕΠΙΤΥΧΙα
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Παλαιότερα οι φαρμακοποιοί έχοντας το
πανεπιστημιακό τους πτυχίο, μπορούσαν να
εξασκούν το επάγγελμά τους χωρίς άλλες
απαιτήσεις. Αλλά όλα αυτά ήταν πριν!
Σήμερα, η νέα γενιά πρέπει εκτός από το πτυχίο να
εφοδιαστεί με άλλα όπλα για να πετύχει. Τέσσερις
νέοι φαρμακοποιοί μας αναλύουν τι κάνουν για
να λειτουργήσουν με επιτυχία στο νέο περιβάλλον
του φαρμακείου.

Η

νέα γενιά φαρμακοποιών
«ζουν» την κρίση και την αλλαγή του οικονομικού μοντέλου του ιδιωτικού φαρμακείου σαν μια ευκαιρία για να εξελιχθεί το
επάγγελμα και να βελτιωθεί η ποιότητα
υπηρεσιών και η σχέση με τον πελάτη.
Αυτοί οι νέοι φαρμακοποιοί έχουν κατανοήσει ότι ο ρόλος τους δεν είναι μόνο η
διανομή του φαρμάκου, αλλά η φροντίδα της υγείας των πελατών τους. Προσπαθούν να αναδείξουν το γεγονός ότι ο
φαρμακοποιός είναι ο ειδικός στο φάρμακο και όχι μόνο…
Η επιμόρφωση του ασθενή πάνω στην
πάθησή του και στη θεραπεία του, τον
καθιστά πιο αυτόνομο στη διαχείριση της
υγείας του.
Το φαρμακείο είναι ένας χώρος υγείας
άμεσης πρόσβασης, όπου με τα προϊόντα και τις υπηρεσίες του,κάθε φαρμακοποιός μπορεί να προσφέρει στην καθημερινή πρακτική του ακόμη μεγαλύτερο εύρος αξιών και διακρίσεων.
Οι νέοι φαρμακοποιοί έχουν κατανοήσει αυτήν την ευκαιρία, και μπορούν να
δουν πιο αισιόδοξα το μέλλον της επιβίωσης τους.
Το οικονομικό μοντέλο έχει πλέον αλλάξει! Μια αύξηση τζίρου δεν λέει τίποτε πια. Ο φαρμακοποιός δεν είναι διανομέας ούτε έμπορος. Η επιχειρηματικότητα στο φαρμακείο στηρίζεται στον
επαγγελματισμό και στην ταυτότητα του
επαγγελματία υγείας.
Αυτή τη στιγμή ζούμε μια περίοδο μετά-

βασης από το παλιό επάγγελμα στο νέο.
Μην περιμένουμε από το κράτος να μας
δώσει τίποτε, ούτε να επιβραβεύσει τις
υπηρεσίες μας.
Αντί λοιπόν να κατεβάσουμε τα πανιά, είναι καλύτερα να «ΤΡΙΜΑΡΟΥΜΕ» τα πανιά για να συνεχίσουμε το ταξίδι!

Εξειδίκευση και
διαφοροποίηση
Η νέα γενιά των φαρμακοποιών έχει πάρει πλέον το μήνυμα ότι πρέπει να δουλέψει διαφορετικά, κι έχει σηκώσει τα
μανίκια. Γνωρίζοντας ότι η αγορά του
φαρμάκου είναι σε φθίνουσα τάση από
πλευράς κερδοφορίας, λόγω περιορισμού των κονδυλίων του κράτους, προσπαθούν να γίνουν οι ειδικοί και σε άλλους τομείς υγείας, ευ ζην και ομορφιάς.
Η ανάπτυξη νέων τμημάτων και η εξειδίκευση (ομοιοπαθητική, φυτοθεραπεία,
ορθοπεδικά κ.ά.), απαιτούν επενδύσεις
σε χώρο, χρήμα και γνώσεις.
Οι νέοι φαρμακοποιοί δεν διστάζουν να
το τολμήσουν. Δεν διστάζουν να επενδύσουν ακόμη περισσότερο στην εκπαίδευση και στη γνώση των παθολογιών,
ώστε να γίνουν ένα σημείο αναφοράς για
τους ασθενείς τους, οι οποίοι αναζητούν
στο φαρμακείο πληροφόρηση για θέματα υγείας τους.
Ιδιαίτερα τα φαρμακεία που είναι σε περιοχές όπου οι ηλικιωμένοι πελάτες τους
είναι πολλοί, απαιτείται ιδιαίτερη προσοχή στα θέματα υγείας τους και στις συμβουλές στον πάγκο, διότι συχνά ο φαρ-

μακοποιός προσεγγίζεται πρώτος ακόμη και από τον γιατρό.
Μια μεγάλη πλειοψηφία των νέων φαρμακοποιών θεωρεί ότι το φαρμακείο του
μέλλοντος θα είναι περισσότερο προσανατολισμένο στις υπηρεσίες υγείας. Αυτό,
εξάλλου, πρέπει να γίνει η κύρια φιλοσοφία του επαγγέλματος. Η θεραπευτική
επιμόρφωση του ασθενούς και γενικά η
φροντίδα της φαρμακοθεραπείας του, θα
μειώσει μακροπρόθεσμα το κόστος νοσηλείας των πολιτών και θα βελτιώσει
τα οικονομικά της υγείας.

Νέα όπλα στην
επιχειρηματικότητα
Ένας φαρμακοποιός που σήμερα ανοίγει ένα φαρμακείο έχει πλήρη επίγνωση ότι είναι παράλληλα και επιχειρηματίας. Συνεπώς οι νέοι, παρακολουθούν
τους οικονομικούς δείκτες του φαρμακείου τους, σχεδιάζουν στρατηγικά πλάνα βραχυπρόθεσμα και μεσοπρόθεσμα,
επενδύουν στην εκπαίδευσή τους.
Γνωρίζουν, επίσης, πολύ καλά ότι το μέλλον τους δεν θα είναι ένα «ήσυχο ποτάμι»
και ούτε θα ξαναέρθουν οι παλιές χρυσές εποχές του φαρμακείου προ κρίσης.
Αυτή η εξέλιξη του επαγγέλματος αποτελεί παράλληλα και μια ευκαιρία για να
αναδειχθούν οι ικανότητες και η δημιουργικότητά τους.
Οι νέοι φαρμακοποιοί δείχνουν μια έντονη κινητοποίηση για το φαρμακείο τους
σαν επιχείρηση, επενδύοντας παράλληλα και στις νέες τεχνολογίες. Οι παλιές
συνήθειες, όπου ο φαρμακοποιός ενημερωνόταν για το ετήσιο οικονομικό του
status από το λογιστή, αποτελούν παρελθόν. Οι νέοι φαρμακοποιοί φαίνεται να
είναι καλύτεροι διαχειριστές. Εξοικειωμένοι περισσότερο με την πληροφορική,
οι περισσότεροι ελέγχουν τα οικονομικά
τους στοιχεία τουλάχιστον στο τέλος κάθε
μήνα, όπου εξετάζουν τον τζίρο, τις αγορές, τα αποθέματά τους και τις κατηγορίες με τα καλύτερα περιθώρια κέρδους.
Ένας καλός επιχειρηματίας σήμερα οφείλει να διατηρεί την επιχείρησή του υγιή. Ο
συνεχής έλεγχος των οικονομικών δεδομένων, του επιτρέπει να κάνει γρήγορες
διορθωτικές κινήσεις. Παράλληλα, είναι
καλύτεροι αγοραστές από τους παλιούς
φαρμακοποιούς, φροντίζοντας ιδιαίτερα
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την κερδοφορία και τη ρευστότητά τους.
Παλαιότερα οι φαρμακοποιοί αγόραζαν
πολύ πιο εύκολα χωρίς να κοιτάζουν την
αξία του λανθάνοντος αποθέματος.

Σήμερα τα δεδομένα
έχουν αλλάξει

Η γενιά της ψηφιακής εποχής

Οι νέοι φαρμακοποιοί έχουν πλέον πλήρη συνείδηση για την αλλαγή του επαγγέλματος και την αναγκαιότητα της επιπλέον επιμόρφωσης. Μόνο το δίπλωμα του φαρμακοποιού δεν αρκεί. Χρειάζονται περισσότερο ενημέρωση και εκπαίδευση και σε θέματα παθολογιών,
αλλά και σε θέματα επιχειρηματικότητας. Έχουν συνειδητοποιήσει την αναγκαιότητα να αναδείξουν τον επιστημονικό τους ρόλο σαν επαγγελματίες υγείας, αλλά, παράλληλα και σαν επιχειρηματίες. Είναι αρκετοί αυτοί που αναζητούν επιπλέον εκπαίδευση σε θέματα διοίκησης και διαχείρισης, γιατί έχουν συνειδητοποιήσει ότι η επιχείρηση πρέπει
να στηρίζεται στους συνεργάτες της. Συνεπώς, η πρόσληψη ενός υπαλλήλου, η
ανάθεση αρμοδιοτήτων, η κινητοποίησή του, είναι πρωταρχικής σημασίας για
να λειτουργήσει σωστά το φαρμακείο.
Οι νέοι φαρμακοποιοί πλέον είναι καλά
οπλισμένοι και λειτουργούν και σαν επιστημονικοί σύμβουλοι, σαν διαχειριστές
και σαν καλοί managers. Επενδύουν σε
ένα σύνολο ενεργειών όσον αφορά στη
διάταξη του χώρου, την επιλογή προϊόντων, το merchandising, την πολιτική
τιμών, την εκπαίδευση και κινητοποίηση των συνεργατών τους. Οι νέοι πλέον
δουλεύουν περισσότερο, είναι πιο πολύ
παρόντες στο φαρμακείο τους και αναζητούν συνεχώς λύσεις για να καινοτομούν και να εξελίσσονται.
Η κρίση μπορεί να αποτελεί μια εξαιρετική ευκαιρία για να μην σηκώσουμε τα
χέρια, να είμαστε αισιόδοξοι και να προχωράμε μπροστά.
Οι μαρτυρίες 4 νέων συναδέλφων που
κρατούν μια θετική στάση απέναντι στα
πράγματα και θα παρουσιαστούν στο παρόν αφιέρωμα,αποτελούν όχι μόνο παράδειγμα προς μίμηση αλλά αναδεικνύουν και την τάση των νέων φαρμακοποιών στην Ελλάδα.
Μπορείτε και εσείς να ακολουθήσετε τα
βήματά τους.

Πόπη Χαραμή
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Με στόχο την εξειδίκευση
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Ο φαρμακοποιός των 7 αστέρων
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Με τεχνολογία

OneTouch Verio®
Άμεσα

OneTouch Verio Flex™
Με πολλές πληροφορίες

OneTouch Verio® IQ
Έξυπνα

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Ο επιστημονικός ρόλος πάνω απ’ όλα
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συνέντευξη

Σχεδιάζοντας
ένα
ΌμΌρφΌ
φαρμακείο…!
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συνέντευξη

Σε μια εποχή όπου η αισθητική ενός καταστήματος
παίζει σημαντικό ρόλο στην αύξηση της εμπορικής
δραστηριότητας του, η εταιρεία Βογιατζόγλου
Systems A.E, που εδώ και χρόνια εξειδικεύεται
στον σχεδιασμό φαρμακείων και όχι μόνο,
ακολουθεί τις πλέον σύγχρονες τάσεις. Η κα
Βογιατζόγλου Άννυ, αντιπρόεδρος της εταιρείας,
μας αναλύει πολλά στοιχεία που έχουν σχέση
με ένα αποτέλεσμα, όχι μόνο αισθητικό αλλά και
λειτουργικό.

θανοί συνδυασμοί όλων των μεταβλητών
που αναφέραμε -αλλά και αυτών που
παραλείψαμε- είναι άπειροι. Και ευτυχώς, γιατί έτσι μπορούμε κάθε φορά να
δημιουργούμε άρτιους χώρους εμπορικά, λειτουργικά και αισθητικά, εντός των
οικονομικών πλαισίων που ορίζει η εποχή μας, και όπου ο καθένας έχει τη δική
του μοναδική ταυτότητα.
P.M & Ε: Ποια από την εμπειρία σας είναι τα κύρια χαρακτηριστικά της οργάνωσης του χώρου;
Β.Α: Τα στοιχεία οργάνωσης του χώρου
ενός φαρμακείου είναι σε γενικές γραμμές δεδομένα εδώ και αρκετά χρόνια.

Το design
πρέπει στο τέλος
της ημέρας
να αποπνέει
PHARMACY management KΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ποιες είναι οι σύγχρονες τάσεις
για το design και την εμπορική αρχιτεκτονική του φαρμακείου;
Βογιατζόγλου Άννυ: Γενικά, θα έλεγα
πως ζούμε σε μια εποχή όπου, ενώ συνεχίζουν να επικρατούν οι λιτές, καθαρές γραμμές και φόρμες χώρου και αντικειμένων (minimal) στις τάσεις του σύγχρονου design, το τελικό αισθητικό αποτέλεσμα είναι πιο εμπλουτισμένο σε σχέση με μερικά χρόνια πριν. Η προσθήκη
αφορά περισσότερο στη χρήση γεωμετρικών σχεδίων (μοτίφ) ή στη χρήση πιο
ζεστών υλικών, όπως το ξύλο, και δεν
έχει σχέση με το «φόρτωμα» του χώρου
με περιττά αντικείμενα που θα προσέθεταν βάρος και κόστος.
P.M & Ε: Το design πρέπει κατά τη γνώμη σας να αντιπροσωπεύει την ταυτότητα και την εξειδίκευση του φαρμακείου;
Β.Α: Το design σε κάθε project πρέπει
στο τέλος της ημέρας να αποπνέει τη μο-

ναδικότητα του κάθε χώρου και ταυτόχρονα να συμπεριλαμβάνει όλα εκείνα τα
χαρακτηριστικά που υπαγορεύει ο σκοπός τον οποίο υπηρετεί. Για να γίνει πιο
κατανοητό αυτό που λέμε, θα πρέπει ο
σχεδιασμός να λαμβάνει υπόψη του πολλούς παράγοντες όπως:
- το φυσικό ή τεχνητό περιβάλλον που
βρίσκεται ο χώρος-κατάστημα
- το πιθανό μείγμα πελατών στους οποίους απευθύνεται και συνεπώς το μείγμα των προϊόντων που θα κληθεί να
εκθέσει/προβάλλει
- το προσωπικό γούστο του εκάστοτε
φαρμακοποιού
- την ιστορία του χώρου ή της συγκεκριμένης επιχείρησης
- τον άμεσο ή ευρύτερο ανταγωνισμό
- τα οικονομικά όρια του έργου
- τη λειτουργική καθημερινότητα του
χώρου πώλησης
- τις σύγχρονες τάσεις του design
- τα νέα κατασκευαστικά υλικά
Συνεπώς, καταλαβαίνει κανείς πως οι πι-

τη μοναδικότητα
του κάθε χώρου
‘Όμως είναι σαφές πως μέσα σε αυτά
τα στοιχεία, υπάρχουν καθαρές τάσεις.
Τα στοιχεία οργάνωσης λοιπόν, αφορούν το προϊοντικό μείγμα που συναντά κανείς εντός του φαρμακείου και τον
βέλτιστο τρόπο που αυτό χρειάζεται να
προβάλλεται μέσα στον χώρο. Ξεκάθαρες και σημαντικές κατηγορίες όπως τα
καλλυντικά, τα φυτικά προϊόντα, τα συμπληρώματα διατροφής, τα ορθοπεδικά, τα είδη βρεφανάπτυξης, αλλά και τα
ΜΗ. Σ.Υ.Φ.Α. χρήζουν διαφορετικής αντιμετώπισης μεταξύ τους, καθώς παράγοντες όπως οι συσκευασίες, οι ανάγκες
διατήρησης αποθέματος, οι προσφορές
και τα λοιπά, διαφέρουν ανά κατηγορία.
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συνέντευξη

P.M & Ε: Ο καταναλωτής αλλάζει…
Ποια κατά τη γνώμη σας είναι τα φαρμακεία που εντυπωσιάζουν τον καταναλωτή;
Β.Α: Είναι σαφές και εύλογο πως οι μεγαλύτεροι χώροι που συνδυάζουν την
καλή εξυπηρέτηση, με τη σύγχρονη αισθητική και αρχιτεκτονική, μάς εντυπωσιάζουν όλους. Συνεπώς, θα έλεγα πως
ο αρχιτεκτονικός σχεδιασμός –τόσο του
εξωτερικού αλλά κυρίως του εσωτερικού χώρου- συμβάλλει καθοριστικά στη
δημιουργία ενός χώρου που θα εντυπωσιάζει. Αυτό βέβαια δεν αποκλείει και τη
δυνατότητα που έχουν μικρότεροι χώροι να γίνουν αισθητικά και λειτουργικά ενδιαφέροντες, να δημιουργήσουν
μια σύγχρονη και ζεστή ατμόσφαιρα και
έτσι να εκπλήξουν ευχάριστα το κοινό
τους και να δημιουργήσουν πιστούς πελάτες. Στο κάτω κάτω αυτός είναι και ο
σκοπός τους.
P.M & Ε: Η Βογιατζόγλου systems με
ποια εργαλεία μπορεί να βοηθήσει ένα
φαρμακείο να αναπτυχθεί εμπορικά;
Β.Α: Στη Βογιατζόγλου systems τα πάντα ξεκινούν από τη μελέτη. Η ανάλυση και εν τέλει η σύνθεση όλων αυτών
των παραγόντων που αναφέραμε νωρίτερα οδηγούν σε μια μοναδική συνταγή
που δημιουργούμε για το κάθε φαρμακείο. Από εκεί και πέρα, η εμπορικότητα
του κάθε χώρου έρχεται από την ορθή
χρήση λειτουργικών και ποιοτικών συστημάτων, ραφιών και επίπλων που θα
δώσουν τη δυνατότητα σε κάθε μία από
τις διαφορετικές προϊοντικές κατηγορίες που βρίσκονται σε ένα φαρμακείο να
μεγιστοποιήσουν την εμπορική τους απόδοση. Συμπληρωματικά, στην εταιρεία
μας διατίθενται και είδη σήμανσης και
προβολής που έχουν σχεδιαστεί ειδικά
για τον κλάδο, ώστε να ανταποκρίνονται
στη συγκεκριμένη μορφολογία των προϊόντων φαρμακείου.
P.M & Ε: Ποια βήματα ακολουθείτε στην
όλη οργάνωση της συνεργασίας σας
με τον πελάτη, για να υλοποιήσετε ένα
σχέδιο διαμόρφωσης του χώρου;
Β.Α: Το κύριο και βασικότερο συστατικό για να πετύχει ένα project σχεδια-

48

Ο εμπορικός
σχεδιασμός,
η χρήση
λειτουργικών
συστημάτων
επίπλωσης,
η καινοτομία
στην παρουσίαση
και προβολή
των προϊόντων,
παίζουν
ολοένα και πιο
σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία
χώρων
σμού και εξοπλισμού ενός φαρμακείου είναι η δυνατότητά μας να «διαβάζουμε» τα δεδομένα του κάθε χώρου
και να «ακούμε» την άποψη και τα ζη-
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τούμενα που ο εκάστοτε φαρμακοποιός
έχει από την επικείμενη επένδυσή του,
όπως για παράδειγμα το ύφος που θέλουμε να αποδοθεί, το προφίλ της πελατείας που θα προσελκύσουμε, αλλά
και πρακτικά θέματα όπως το ύψος της
επένδυσης. Από τη στιγμή που θα αναλυθούν τα πιο πάνω, περνάμε στη φάση
της σύνθεσης που είναι και η πιο δημιουργική. Σε αυτή τη φάση συστήματα
ραφιών, έπιπλα, υλικά, ιδέες, φωτισμός
χρώματα, υφές και πολλά άλλα, έρχονται να πάρουν τη θέση τους για το τελικό αποτέλεσμα. Τίποτα από αυτά βέβαια
δεν θα ήταν δυνατό χωρίς την πολύτιμη εμπειρία και την υψηλού επιπέδου
δημιουργικότητα των ανθρώπων μας.
Στο τέλος, αυτό που πάντα παραδίδει η
Βογιατζόγλου systems είναι το μείγμα εκείνο που θα καλύψει, τόσο εμπορικά, όσο και αισθητικά τον φαρμακοποιό και θα δημιουργήσει έναν ευχαριστημένο πελάτη.
P.M & Ε: Πώς βλέπετε να εξελίσσεσαι
το φαρμακείο στο μέλλον από επιχειρηματική άποψη;
Β.Α: Η τάση που καταγράφεται σήμερα
δεν έχει αλλάξει σημαντικά από αυτή
που έχει διαμορφωθεί τα τελευταία πέντε δύσκολα χρόνια, καθώς υπαγορεύεται από τη δραστική αλλαγή στα οικονομικά δεδομένα της «επιχείρησης φαρμακείο», όπως η κερδοφορία των φαρμάκων. Συνέπεια αυτού είναι η διαρκώς
αυξανόμενη σημασία για το φαρμακείο
του προσβάσιμου χώρου πώλησης, δηλαδή του χώρου έκθεσης παραφαρμάκων και OTC μπροστά από τον πάγκο
εξυπηρέτησης. ‘Έτσι, ο εμπορικός σχεδιασμός, η χρήση λειτουργικών συστημάτων επίπλωσης, η καινοτομία στην παρουσίαση και προβολή των προϊόντων,
παίζουν ολοένα και πιο σημαντικό ρόλο
στη δημιουργία χώρων, οι οποίοι έχουν
και τη σαφή τάση να μεγαλώνουν σε τετραγωνικά, καθώς υπάρχει πλέον μεγαλύτερη ανάγκη να εκθέσουμε καλύτερα
περισσότερα είδη.
P.M & Ε: Τι είναι για σας ένα όμορφο
φαρμακείο;
Β.Α: …αυτό που κάνει τον πελάτη να το
επισκέπτεται ξανά και ξανά… 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

παρουσίαση φαρμακείου

«Το καλΌ είναι
ο εχθρός του καλύτερου»
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παρουσίαση φαρμακείου

Ο επαγγελματισμός, οι υψηλής ποιότητας
παρεχόμενες υπηρεσίες, η εξειδίκευση και
η συνεχής εξέλιξη, αποτελούν τα κλειδιά της
επιτυχίας για το φαρμακείο Αθανασιάδου Ευανθία
& Σία Ε.Ε που λειτουργεί στην Αλεξανδρούπολη,
εδώ και 40 χρόνια, προσπερνώντας εμπόδια και
οικονομικές δυσκολίες, προσφέροντας συνεχώς
το κάτι παραπάνω στον ασθενή πελάτη!

Τ

ο φαρμακείο Εύη Αθανασιάδου ιδρύθηκε στην Αλεξανδρούπολη το 1976 και λειτουργεί αδιάλειπτα έως και σήμερα επί της οδού 14ης Μαΐου 53. Ο συγκεκριμένος δρόμος, χαρακτηρίζεται ως
κεντρικός και συγκεντρώνει γραφεία,
εμπορικά καταστήματα, κατοικίες, καθώς και λίγα ιδιωτικά ιατρεία. «Η σχέση του φαρμακείου μας με τους ιατρούς
της πόλης, κινείται αυστηρά στα πλαίσια
και μόνο της δεοντολογίας και του αλληλοσεβασμού που επιβάλλει το λειτούργημα μας», δήλωσε η κα Αθανασιάδου.

Πολλά επίπεδα,
πολλαπλές υπηρεσίες
Πριν από 11 χρόνια το φαρμακείο ανακαινίστηκε εξ’ ολοκλήρου και σήμερα
αναπτύσσεται σε τρία διαφορετικά επίπεδα. Το ισόγειο επίπεδο καλύπτει επιφάνεια 100 τ.μ., το κάτω επίπεδο 120 τ.μ.
και το επάνω επίπεδο 62 τ.μ.
Στο ισόγειο βρίσκεται το φαρμακοπωλείο χωρισμένο σε τρεις νοητούς χώρους.
Στον πρώτο, μετά την είσοδο χώρο, ο
επισκέπτης θα βρει μια μεγάλη ποικιλία

καλλυντικών προϊόντων καταξιωμένων
εταιρειών, σε έναν μοντέρνο χώρο ιδιαίτερης αισθητικής, με σωστό φωτισμό,
ελαφρύ άρωμα και διακριτική μουσική,
που κάνει την παραμονή χαλαρή και ευχάριστη. Όπως μας είπε η κα Αθανασιάδου «η συμβουλή της αισθητικού μας είναι καθοριστική, έτσι ώστε αφού ενημερωθεί η πελάτισσα σε βάθος για τις τεχνικές εφαρμογής θα επιλέξει τα καλλυντικά
προϊόντα που θα καλύψουν τις δικές της
ανάγκες. Η αρχιτεκτονική του φαρμακείου
μας δεν επιτρέπει την παρουσία επιπλέον
stands. Η πρόσβαση στα προϊόντα είναι
ελεύθερη με σκοπό να διευκολυνθούν οι
αυθόρμητες πωλήσεις. Η θέση εργασίας
είναι αυτόνομη σε ότι αφορά στον τεχνικό
και μηχανογραφικό εξοπλισμό, βρίσκεται
στο κέντρο του κύκλου και αποτελεί την
πρώτη επαφή των εισερχόμενων. Χρησιμοποιείται παράλληλα ως σημείο καλωσορίσματος και διευκόλυνσης της κατεύθυνσης του πελάτη».
Το δεύτερο τμήμα αποτελεί μια χοάνη
που οδηγεί τον επισκέπτη στον πάγκο
του φαρμακείου. Στην αριστερή πλευρά
βρίσκεται τοποθετημένη ανά θεραπευτική κατηγορία, με εμφανή σήμανση, η
κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής, τα προϊόντα αυτοθεραπείας και φυτοθεραπείας. Στη δεξιά πλευρά της χοάνης έχουν αναπτυχθεί τα τμήματα προσωπικής υγιεινής, βρεφανάπτυξης και
στοματικής υγιεινής.
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Στο τρίτο τμήμα και μέσα σε μια ιδιαίτερης αισθητικής και λειτουργικότητας κυκλική περιστρεφόμενη συρταριέρα, βρίσκονται τα συνταγογραφούμενα φάρμακα, σε επάρκεια, για την εκτέλεση των
συνταγών αποκλειστικά από την φαρμακοποιό και τις δυο βοηθούς φαρμακοποιού. Ο πάγκος διαθέτει τρεις αυτόνομες και πλήρως εξοπλισμένες θέσεις
εργασίας για την γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Πίσω από την συρταριέρα βρίσκεται το μικρό εργαστήριο για
τις καθημερινές παρασκευές και ο χώρος παραλαβής φαρμάκων, με τη δική
του θέση εργασίας, έτσι ώστε να ενημερώνονται άμεσα τα μηχανογραφικά μας
συστήματα.

παρουσίαση φαρμακείου

ώστε να τηρείται ο κανόνας fifo (first infirst out). Δηλαδή ότι εισάγεται πρώτο
να εξάγεται πρώτο. Αυτό αποτελεί μια
καλή πρακτική που συμβάλλει στην καλύτερη διαχείριση της διακίνησης των
προϊόντων, καθώς και στην αμφίδρομα
επωφελή συνεργασία με τους προμηθευτές. Πρόκειται για μια εργασία πολύ
σημαντική για τη λειτουργία του φαρμακείου, γιατί έτσι μόνο μπορεί η επιχείρηση να έχει στοιχεία (reports) για να ρυθμίζει τις αγορές της, καθώς και να διαχειρίζεται αποτελεσματικά τα αποθέμα-

Στο επάνω επίπεδο και σε επιφάνεια 20
τ.μ. φιλοξενείται το εργαστήριο για την
παρασκευή ομοιοπαθητικών και φυτοθεραπευτικών φαρμάκων, εξοπλισμένο
με ειδικά όργανα, σκεύη και μεγάλη ποικιλία πρώτων υλών. Εδώ επίσης, βρίσκεται το τμήμα παραλαβής παραφαρμακευτικών προϊόντων και η καταχώρηση τους στο μηχανογραφικό σύστημα.
Το χειρίζεται συνεργάτης με ξεχωριστή
θέση εργασίας που τοποθετεί τα προϊόντα στα ράφια και τα πλεονάσματα στην
αποθήκη, ανά ημερομηνία λήξης, έτσι
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τα της. Στο ίδιο επίπεδο είναι το γραφείο
της φαρμακοποιού με την επιστημονική
της βιβλιοθήκη, όπου γίνεται και ο έλεγχος των συνταγών.
Στο κάτω επίπεδο, σε ειδικά διαμορφωμένο χώρο, υπάρχει η έκθεση ανατομικών υποδημάτων και προϊόντων περιποίησης ποδιών. Σε διακριτό μέρος
στο επίπεδο αυτό φιλοξενείται η καμπίνα
ομορφιάς, όπου η πελάτισσα μπορεί να
δοκιμάσει δωρεάν την εφαρμογή προϊόντων ομορφιάς από την αισθητικό.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

παρουσίαση φαρμακείου

ται βαθιά γνώση του αντικειμένου μας
και μεγάλη προσοχή στον τρόπο προσέγγισης και εξυπηρέτησης. Το φαρμακείο μας λειτουργεί πελατοκεντρικά και
εξατομικευμένα από τα στελέχη μας, που
έχουν λάβει την γνώση, μέσα από ειδικά
προγράμματα εκπαίδευσης για την επιστημονική τους κατάρτιση αλλά και τη
διαχείριση του πελάτη».

Μια πιστή ομάδα
με κοινό όραμα
Παράλληλα, λειτουργεί και ηλεκτρονικό
κατάστημα για τους πελάτες που επιλέγουν αυτό τον τρόπο αγορών, αλλά όπως
μας ενημερώνει η φαρμακοποιός «δίχως
τις υπερβολές εκπτώσεων στα προϊόντα,
που με μεγάλη απορία παρακολουθώ να
παρέχονται σε ηλεκτρονικά καταστήματα
συναδέλφων ανά την Ελλάδα, πρακτική η
οποία θα οδηγήσει κάποια στιγμή σε οικονομικά αδιέξοδα τις επιχειρήσεις και στον
ευτελισμό των προϊόντων που διανέμουμε στον χώρο μας».

Εκτός από την φαρμακοποιό, υπάρχουν και δυο πτυχιούχοι βοηθοί φαρμακοποιού πλήρους απασχόλησης, η κα
Τραγιάννη Γεωργία, υπεύθυνη φαρμάκου με μεγάλη εμπειρία, που διεκπεραιώνει με επιτυχία το μεγάλο φορτίο
του ελέγχου των συνταγών και της υποβολής τους, και η κα Τσιάνη Αναστασία, επίσης έμπειρο στέλεχος με εξαιρετική οργανωτική ικανότητα, υπεύθυνη του τμήματος Βιταμινών – Συμπληρωμάτων – Αυτοθεραπείας. Η κα Ελί-

ρία Χριστίνα Καράμπελα, υπεύθυνη παραλαβών φαρμάκων και παραφαρμάκων, με όπλο της την σχολαστικότητα
που απαιτεί η θέση, ενημερώνει μέσω
του μηχανογραφικού μας συστήματος
την αποθήκη, παρακολουθεί τις λήξεις
των προϊόντων και τις επιστροφές τους.
Η κα Μαρία Κοσμίδου είναι υπεύθυνη
του τμήματος ανατομικών υποδημάτων
και του ηλεκτρονικού καταστήματος και
συμμετείχε ενεργά στη δημιουργία του,
ενώ αντικαθιστάται προσωρινά από την
κα Σοφία Πατσίδου. Ο κ.Πάνος Δούκας
(εξωτερικός συνεργάτης), είναι ο μηχανογράφος του φαρμακείου και αποτελεί και τον δημιουργό του ηλεκτρονικού καταστήματος.
Όπως, χαρακτηριστικά μας λέει η κα
Αθανασιάδου, που μιλά με τα καλύτερα λόγια για την ομάδα της: «Η συνεργασία είναι μακροχρόνια γιατί στηρίζεται
στην αμοιβαία εκτίμηση και εμπιστοσύνη.
Όλοι έχουμε κοινό όραμα για το φαρμα-

Ένα φαρμακείο για όλους
Όπως μας λέει η κα Αθανασιάδου «Το
ηλικιακό γκρουπ (ομάδες) πελατών
που εξυπηρετούμε είναι 40% άνω των
60 ετών, 40% 30-60 ετών και 20% κάτω
των 30 ετών. Ένα μεγάλο μέρος της πελατείας μας είναι σταθερό. Με τους πελάτες αυτούς έχουμε αναπτύξει μια ζωντανή προσωπική σχέση εμπιστοσύνης
μέσα από την πάροδο των ετών. Είμαστε οι καθημερινοί τους σύμβουλοι σε
θέματα υγείας και ομορφιάς. Υπάρχουν
όμως και πελάτες που καθημερινά αναζητούν ιδιαίτερα προϊόντα, μια και έχουμε
καταξιωθεί στη συνείδηση του κόσμου
σαν το φαρμακείο με την μεγάλη ποικιλία
αξιόπιστων προϊόντων υγείας και ομορφιάς, ιδιαίτερων παρασκευασμάτων του
εργαστηρίου μας, αλλά και ως ο επιστημονικός χώρος που θα λάβουν μια έγκυρη συμβουλή ή κατεύθυνση σε θέματα
πρόληψης και υγείας που τους απασχολούν. Οι πελάτες σήμερα είναι περισσότερο απαιτητικοί και ενημερωμένοι από
ότι στο παρελθόν (πολλές φορές και λανθασμένα λόγω διαδικτύου). Για να ανταποκριθούμε στα νέα δεδομένα απαιτεί-

να Καλμπαζίδου πτυχιούχος αισθητικός
επίσης με πολλά χρόνια εμπειρίας στο
αντικείμενο της, διευθύνει με ταλέντο
το τμήμα καλλυντικών και προϊόντων
αισθητικής φροντίδας, προσφέροντας
συμβουλές ομορφιάς στους πελάτες,
ενώ φροντίζει για τις παραγγελίες του
τμήματος της, την οργάνωση προωθητικών ενεργειών, καθώς και το στήσιμο κάθε νέας θεματικής βιτρίνας. Η κυ-

κείο όμως η μακροχρόνια παρουσία του
συνεργάτη αποτελεί σημαντικό κεφάλαιο,
διότι ο πελάτης-ασθενής νιώθει ασφάλεια με τα προσφιλή του πρόσωπα που τα
εμπιστεύεται και τα κάνει κοινωνούς των
προβλημάτων του. Στην ομάδα μας ποτέ
δεν συμμετείχε συνεργάτης που προερχόταν από άλλο φαρμακείο της πόλης μας.
Η συνεχής εκπαίδευση της ομάδας είναι
βασική προτεραιότητα του φαρμακείου.
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Γίνεται από εμένα, αλλά και από επιστημονικούς συνεργάτες των προμηθευτών
μας εντός, αλλά και εκτός του χώρου μας.
Θεωρώντας ότι το πιο δυνατό σημείο για
μια επιτυχημένη επιχείρηση είναι η κοινωνία των ανθρώπων που δουλεύουν
μαζί, απ’ την αρχή εγώ και οι συνεργάτες μου ξέραμε πως έπρεπε να επενδύσουμε χρόνο, ενέργεια και τον καλύτερο
μας εαυτό στη δημιουργία μιας δυνατής
και δεμένης ομάδας. Έτσι, εκτός από τις
καθημερινές μας αρμοδιότητες, είναι καθιερωμένες και οι συναντήσεις εργασίας
σε τακτά χρονικά διαστήματα, με στόχο
την εκτίμηση προηγούμενων ενεργειών
αλλά και τον προγραμματισμό νέων. Κάθε
τμήμα παρουσιάζει τις ιδέες του και τους
προβληματισμούς του, έτσι κάθε κίνηση
εξωστρέφειας είναι προϊόν συλλογικής

παρουσίαση φαρμακείου

εργασίας και προσπάθειας. Αυτές οι συναντήσεις έχουν ως αποτέλεσμα την οργανωμένη αντιμετώπιση των καθημερινών προβλημάτων και σαφώς τη διαπίστωσή τους, την κατανόηση των αρμοδιοτήτων ενός εκάστου, καθώς και την επιβράβευση των ορθών πρακτικών. Μεγάλο κομμάτι του χρόνου των συνεργατών
καλύπτουν τα εκπαιδευτικά σεμινάρια που
αφορούν σε προϊόντα αλλά και σε εμπορικές τεχνικές».

Ο φαρμακοποιός
ως σύμβουλος του πελάτη
Φυσικά, η δυνατή ομάδα και η καλή συνεργασία είναι σημαντικές για τον τελικό δέκτη των υπηρεσιών του φαρμακείου, που είναι ο ασθενής-πελάτης. Και η
λέξη κλειδί για την εξυπηρέτησή του εί-

ναι η εξωστρέφεια. Όπως μας λέει η κα
Αθανασιάδου «η λέξη εξωστρέφεια για το
φαρμακείο μας μεταφράζεται πολλαπλά.
Σημαίνει θεραπευτική προσέγγιση του πελάτη ακόμη και στην κατηγορία του καλλυντικού. Μοιραζόμαστε τις γνώσεις μας,
ώστε ο πελάτης να ξέρει γιατί του προτείνουμε συγκεκριμένες θεραπείες ανεξαρτήτως μάρκας και τιμής. Εξωστρέφεια
σημαίνει «κάρτα πελάτη» με στοχευμένη
ενημέρωση και παροχές. Σημαίνει κατανόηση των αναγκών και κάλυψή τους,
έτσι ώστε να γίνουμε εμείς ο σύμβουλός
του και όχι άλλος ένας πωλητής. Μότο της
ομάδας είναι πως το καλό είναι ο εχθρός
του καλύτερου, έτσι προσπαθούμε καθημερινά να βελτιωνόμαστε στο επίπεδο
της θεραπευτικής συμβουλευτικής και
προσέγγισης».

Ατενίζοντας το μέλλον
Οι Εναλλακτικές θεραπείες,
το δυνατό σημείο του φαρμακείου
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Πώς όμως βλέπει το μέλλον, ένα καταξιωμένο φαρμακείο με εδραιωμένη πελατεία και πολυετή παρουσία; Ζητήσαμε από την κα Αθανασιάδου, να μοιραστεί μαζί μας την οπτική της: «Με τις νέες
εξελίξεις στο περιβάλλον του φαρμακείου, θεωρώ πως στόχος θα πρέπει να είναι η διαφύλαξη και η ανάπτυξη της επιστημονικότητας μας. Η ανάδειξη της μπορεί να προέλθει μέσα από τη δημιουργία σκευασμάτων, την έρευνα και προώθηση νέων φαρμακευτικών προϊόντων,
και τη σωστή συμβουλή. Ουσιαστικά τίποτα νέο, τίποτα καινούριο, αλλά απλά οι
βασικές αρχές! Όμως, ο μεγάλος όγκος
της πληροφορίας και των υποχρεώσεων δεν επιτρέπουν στο φαρμακοποιό να
αναδείξει την επιστημονικότητα του κλάδου του. Έτσι, σήμερα περισσότερο από
ποτέ η οικονομική και εμπορική διαχείριση του φαρμακείου χρήζει ιδιαίτερης
προσοχής και μελέτης και πρέπει να αντιμετωπίζεται ως μια ξεχωριστή αρμοδιότητα. Όπως κάθε τμήμα του φαρμακείου
μας, έτσι και αυτό διαχειρίζεται από εξειδικευμένους συνεργάτες. Σε αυτό το σημείο ιδιαίτερη σημασία δίδεται στη σωστή
ενημέρωση του μηχανογραφικού μας συστήματος που βοηθά στην συλλογή στοιχείων, έτσι ώστε να γίνεται ουσιαστική η
εκτίμηση της πορείας της επιχείρησης,
έχοντας πάντα για βοηθό την ομάδα συνεργατών της kontakosmc®». 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η άποψη των ειδικών

Η Aloe vera
και οι χρήσεις της
στη θεραπευτικΗ
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Πολλά έχουν λεχθεί και γραφτεί για την Aloe
vera, με την Ελληνική ονομασία Αλόη Βέρα,
δηλαδή, Αλόη η αληθινή! Επειδή πολλοί πελάτες
σας ρωτάνε για τη χρήση της, καλό είναι να
γνωρίζετε τις ευεργετικές της ιδιότητες και που
θα τη συστήσετε.

Τι περιέχει το πόσιμο τζελ Aloe
vera;
H Aloe vera αποτελείται από ενεργά συστατικά απαραίτητα για τον ανθρώπινο
οργανισμό. Μέχρι σήμερα έχουν ταυτοποιηθεί περί τα 200 συστατικά της και οι
έρευνες συνεχίζονται. Μεταξύ αυτών:
• Βιταμίνες (όπως Α,C,Ε,Β1,Β2,Β3,Β6
καθώς επίσης είναι από τα λίγα φυτά
που περιέχουν Β12)
• Αμινοξέα ( Περιέχει 20 από τα 22 αμινοξέα τα οποία χρειάζεται ο ανθρώπινος
οργανισμός και 7 από τα 8 απαραίτητα)
• Ένζυμα
• Μέταλλα
• Μονό & πολυσακχαρίτες

Τι μας προσφέρει;
Από τη ΒΙΚΥ ΜΑΝΙΚΑ,
Γεωπόνο- Τεχνολόγο τροφίμων,
Συνεργάτιδα της Litinas Aloe

Σύντομη Ιστορία
Συχνά αποκαλείται «Φυτό Θαύμα». Οι
χιλιάδες αναφορές για τις θρεπτικές και
θεραπευτικές ιδιότητες της Aloe vera στο
πέρασμα των χρόνων δεν είναι κάτι τυχαίο. Την χρησιμοποιούσαν, τουλάχιστον
από το 3500 π.χ., για τις θεραπευτικές της
ιδιότητες, αλλά και ως καλλυντικό για τη
φροντίδα της γυναικείας ομορφιάς όλοι
οι αρχαίοι μεγάλοι πολιτισμοί: στην Ελλάδα, την Αίγυπτο, την Ινδία, το Μεξικό,
την Ιαπωνία και την Κίνα.
Για την ευεργετική δράση της έχουν γράψει, μεταξύ άλλων, ο Αριστοτέλης, ο Διοσκουρίδης και ο Πλίνιος ο Πρεσβύτερος.
Οι Αιγύπτιοι την αποκαλούσαν «φυτό της
αθανασίας». Οι βασίλισσες της Αιγύπτου,
Νεφερτίτη και Κλεοπάτρα, τη θεωρούσαν απαραίτητο στοιχείο της καθημερινής περιποίησης της ομορφιάς τους. Ο
Μέγας Αλέξανδρος και ο Χριστόφορος
Κολόμβος τη χρησιμοποιούσαν στις πλη-

γές των στρατιωτών τους για τις επουλωτικές της ιδιότητες.
Το όνομα aloe (Αλόη) προέρχεται από
την αραβική λέξη “Alloeh” που σημαίνει
“γυαλιστερή πικρή ουσία”, ενώ vera στα
λατινικά σημαίνει “αληθινή”.
Στις αρχές του 19ου αιώνα, η Aloe vera
άρχισε να χρησιμοποιείτε και στις Ηνωμένες Πολιτείες, αλλά το ορόσημο ήταν
τα μέσα της δεκαετίας του 1930, όταν τη
χρησιμοποίησαν με επιτυχία στη θεραπεία των εγκαυμάτων από την έκθεση
σε ακτίνες-Χ.
Υπάρχουν περισσότερα από 500 είδη
του γένους Aloe αλλά το είδος Aloe
barbadensis Miller είναι αυτό που έχει
την πιο θρυλική ιατρική φήμη.
Τι ήταν λοιπόν αυτό που έκανε όλους
του πολιτισμούς να κάνουν λόγο για
την Aloe vera; Τι ήταν αυτό το «μαγικό» που κρύβει και έκανε όλους
τους πολιτισμούς να την εξυμνούν;

Τόνωση ανοσοποιητικού συστήματος
Ο σύγχρονος τρόπος ζωής απαιτεί την
ενίσχυση του ανοσοποιητικού μας συστήματος. Η Aloe vera δίνει λύση με τον
πλέον φυσικό τρόπο. Οι πολυσακχαρίτες
που περιέχει το πόσιμο τζελ, διεγείρουν
τα μακροφάγα κύτταρα - τα λευκά κύτταρα του ανοσοποιητικού- τα οποία πολεμούν τους ιούς.
Τα πλούσια αντιοξειδωτικά στοιχεία της
καταπολεμούν τις ελεύθερες ρίζες στον
οργανισμό μας. Η alprogen (αλπροτζέν)
και η ακεμαννάνη, οι οποίες περιέχονται, είναι υπεύθυνες για την ενίσχυση
της δράσης του ανοσοποιητικού μας συστήματος.
H Aloe vera είναι προσαρμοσιογόνο βότανο, δηλαδή έχει την ιδιότητα να ενισχύει τη φυσική ικανότητα που έχει ο οργανισμός μας να προσαρμόζεται στις εξωτερικές αλλαγές και να αντιστέκεται στις
ασθένειες. Η δύναμη της ως προσαρμοσιογόνο εξισορροπεί το σύστημα του
οργανισμού και διεγείρει την άμυνά του.
Βελτίωση πεπτικού συστήματος
Η καλή λειτουργία του πεπτικού συστήματος είναι συνήθως το κλειδί και η βάση
της καλής υγείας. Η κακή πεπτική λειτουργία συνδέεται με πολλές ασθένειες
στον ανθρώπινο οργανισμό. Το τζελ της
Aloe vera καταπραΰνει και καθαρίζει τον
πεπτικό σωλήνα και βοηθάει στη βελτίωση της πέψης.
Η χρήση της Aloe vera έχει βοηθήσει
πολλούς ανθρώπους με προβλήματα
όπως πεπτικές δυσλειτουργίες, υπε-

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 29 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

57

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ρευαίσθητο έντερο και στομαχικές διαταραχές, να ξεπεράσουν τα προβλήματα που αντιμετώπιζαν. Επιπλέον, βοηθάει στη μείωση των βλαβερών βακτηρίων του εντέρου και διατηρεί τη χλωρίδα του σε ισορροπία.
Βελτιώνοντας την πέψη και αποτοξινώνοντας τον οργανισμό μας βελτιώνουμε
το βάρος μας.
Αποτοξίνωση-Έντερο
Η Aloe vera είναι μια ζελατινοειδής τροφή. Όπως όλες οι ζελατινοειδείς τροφές
μπορεί να βοηθήσει στη διατροφή και
στην αποτοξίνωση του οργανισμού μας,
διότι καθώς περνάει από το έντερο απορροφάει τις τοξίνες και τις αφαιρεί με φυ-

η άποψη των ειδικών

σικό τρόπο. Αυτό είναι σημαντικό διότι ο
οργανισμός μας καθαρίζεται καθημερινά και αποτελεσματικά από τις άχρηστες
ουσίες και αποτοξινώνεται.
Τα σάκχαρα που περιέχονται στο τζελ
της Aloe vera, προσδένονται σε υποδοχείς του εντέρου και σχηματίζουν ένα
φράγμα το οποίο συμβάλλει στην πρόληψη του συνδρόμου της εντερικής διαπερατότητας, ενώ οι ανθρακινόνες αυξάνουν την περιεκτικότητα των εντέρων
σε νερό, διεγείρουν την έκκριση βλέννας
και την εντερική περίσταλση.
Χοληστερίνη-Διαβήτης
H Aloe vera προσφέρει στον άνθρωπο
μια εντυπωσιακή ποικιλία φυτικών λιπαρών οξέων απαραίτητων για την υγεία.
Στο τζελ της Aloe vera υπάρχουν 3 είδη
φυτικών στερολών τα οποία όχι μόνο
μειώνουν τα επίπεδα της κακής χοληστερόλης στο αίμα, αλλά επιπλέον βοηθούν στη μείωση των συμπτωμάτων στις
αλλεργίες. Ενώ τα ένζυμα που περιέχονται στο τζελ της Aloe vera, συμβάλλουν
καθοριστικά στη διάσπαση των σακχάρων και των λιπών. Επιστημονικές μελέτες συνδέουν την κατανάλωση Aloe vera
με χαμηλότερα επίπεδα λιπιδίων και χοληστερόλης στο αίμα. Επιπλέον, ορισμένα ιχνοστοιχεία, όπως το χρώμιο, ο χαλ-

Τι πρέπει να προσέχουμε;
•

•
•

•

•
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κός, το μαγγάνιο, καθώς και οι πολυσακχαρίτες του τζελ της Aloe vera, έχουν σημαντική αντιδιαβητική δράση.

Ποια είναι η συνιστώμενη
δοσολογία;
Η ημερήσια συνιστώμενη δοσολογία είναι 30 έως 90 ml. Όταν την καταναλώνουμε προληπτικά 30 ml, ενώ 90 ml όταν
θέλουμε να ενισχύσουμε τον οργανισμό
μας, είναι αρκετά.

Πότε είναι η καλύτερη ώρα
λήψης;
Ιδανικά, πριν από το πρωινό μας και με
άδειο στομάχι.

Για πόσο διάστημα;
Για όσο διάστημα επιθυμούμε. Η Αloe
vera είναι ένα φυσικό συμπλήρωμα διατροφής το οποίο περιλαμβάνει σχεδόν
το σύνολο των απαραίτητων ουσιών, που
χρειάζεται ο οργανισμός μας να λαμβάνει καθημερινά.

Επίλογος
Είναι απόλυτα λογικό, όταν κάποιος για
πρώτη φορά ενημερώνεται για τις θαυματουργές ιδιότητές της Αloe vera να είναι επιφυλακτικός, όχι μόνο γιατί οι περισσότεροι άνθρωποι δεν είναι εξοικειωμένοι με την χρήση της, αλλά επιπλέον επειδή φαντάζει κυριολεκτικά απίστευτο αυτό το ταπεινό φυτό να βοηθάει τον οργανισμό σε τόσες διαφορετικές ασθένειες, πολλές από τις οποίες δεν έχουν καμία σχέση μεταξύ τους!
Ο χυμός της αποτελεί ένα «καλάθι» με
πολύτιμα θρεπτικά και θεραπευτικά συστατικά.
Δεν υπάρχει μία και μόνη συγκεκριμένη
μαγική ουσία. Είναι ο συνδυασμός και η
συνεργική δράση όλων των επιμέρους
παραγόντων που προσφέρουν τις μοναδικές θεραπευτικές και θρεπτικές ιδιότητες της Aloe vera. 
«Είμαστε ότι τρώμε. Το φάρμακο σου να
είναι ή τροφή σου και η τροφή σου να είναι το φάρμακο σου.
Η πρόληψη είναι καλύτερη από τη θεραπεία».
Ιπποκράτης
( 460-377 π.Χ., Πατέρας της Ιατρικής)

194/15-PHARMACY-10/15
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καινοτομες
τεχνολογίες
στη διάθεση
του φαρμακοποιού

Ηλεκρομαγνητικά πεδία
και μικρορρεύματα
με αναλγητική,
επουλωτική
και αναγεννητική
δράση
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Τα τελευταία πέντε χρόνια έρχεται στο προσκήνιο
ένας νέος κλάδος της θεραπευτικής που
επιγράφεται ως “Bioelectronic Medicine” και δεν
είναι τίποτε άλλο παρά η απόπειρα αξιοποίησης
των μικρορρευμάτων και των ηλεκτρομαγνητικών
πεδίων σε σειρά από παθήσεις. Μια σειρά από
τεχνολογίες δοκιμάζονται, δίνοντας ενθαρρυντικά
και κάποιες φορές μοναδικά αποτελέσματα στον
πόνο, τα έλκη, τις δερματικές βλάβες, τη φλεγμονή
και άλλα. Ο φαρμακοποιός έχει ρόλο σε αυτή την
«επανάσταση», ρόλος που διαρκώς θα αυξάνεται
όσο οι σχετικές τεχνολογικές λύσεις εξαπλώνονται
και γίνονται αναγνωρίσιμες.

Παλλόμενα ηλεκτρομαγνητικά
πεδία (PEMF)
Η τεχνολογία αυτή βασίζεται σε παλμούς ραδιοσυχνοτήτων, οι οποίοι δημιουργούν ένα σταθερό ηλεκτρομαγνητικό πεδίο που μεταφέρεται στον ιστό.
Με αυτό τον τρόπο έχει αποδειχθεί ότι
επιτυγχάνεται αναλγητικό και επουλωτικό αποτέλεσμα. Υπάρχουν συσκευές
νοσοκομειακής χρήσης, αλλά η σύγχρονη τεχνολογία αρχίζει και προσφέρει και “wearable” συσκευές, τις οποίες
με ασφάλεια ο ασθενής μπορεί να φέρει

Από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΥΛΑ,
Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας,
Τμήμα Φαρμακευτικής,
Πανεπιστήμιο Πατρών*

επάνω του σε 24ωρη βάση και να βρίσκει θεραπευτικές λύσεις.
H Αμερικανική Εταιρεία Bioelectronics
USA έχει ήδη κυκλοφορήσει σειρά τέτοιων προϊόντων (Εμπορικό όνομα
Actipatch®, RecoveryRX®, Allay® και
άλλα) με ευρεία πλέον εμπορική απήχηση. Στην Αγγλία διατίθενται από όλα
τα καταστήματα Boots, τα οποία μάλιστα
δημιουργούν ειδικό τμήμα με τα σχετικά
προϊόντα και γνωρίζουν μεγάλη εμπορική επιτυχία.

Εικόνα 1: Οι συσκευές μπορούν να χρησιμοποιηθούν πάνω από επιθέματα και πάνω
από ρούχα, αλλά και για κάθε πόνο όπως της μέσης, ο οδοντιατρικός (π.χ.
νευραλγία τριδύμου), το αυχενικό σύνδρομο κ.λπ.
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Εικόνα 2: Ταχεία αποκατάσταση έλκους άκρου ποδός μετά από 3 εβδομάδες, με χρήση PEMF μικροσυσκευής.

μιουργεί ηλεκτρικό πεδίο της τάξης των
0.3-0.9V. Αυτό το ηλεκτρικό πεδίο επιταχύνει την επούλωση, μιμούμενο το
ρεύμα τραύματος που αποτελεί βασικό
παράγοντα της ενδογενούς διαδικασίας
επούλωσης. Συνδυάζει την απλή εφαρμογή, το χαμηλό κόστος και την υψηλή
αποτελεσματικότητα. Οι πρώτες δημοσιευμένες μελέτες δίνουν ενθαρρυντικά αποτελέσματα.

Εικόνα 3: Οι αναλώσιμες μικροσυσκευές έχουν πληθώρα εφαρμογών σε διάφορες
θέσεις του σώματος. Σημαντικό είναι να παγιδεύσεις το σημείο του πόνου
εντός του σχηματιζόμενου κύκλου της αναλώσιμης μικροσυσκευής.
Η ερευνητική μας ομάδα σε συνεργασία με κλινικούς δοκιμάζει την αποτελεσματικότητα των προϊόντων αυτών στο
πεδίο της αναλγησίας, της επούλωσης
και της αθλητικής αποκατάστασης. Ήδη
υπάρχουν αρκετές αθλητικές ομάδες
που χρησιμοποιούν τέτοιες συσκευές
για την ταχύτερη επάνοδο τραυματισμένων αθλητών. Με ευκολία στην εφαρμογή και χωρίς παρενέργειες, η τεχνολογία
αυτή μπορεί να απαλύνει τον πόνο και
να επιταχύνει την επουλωτική διαδικασία. Σε πρόσφατη μελέτη στο περιοδικό
Rheumatology (το κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό στον τομέα του) εφαρμόσθηκε η τεχνολογία αυτή σε 72 ασθενείς
με χρόνια οστεοαρθρίτιδα γόνατος. Σύμφωνα με τη μελέτη, μετά από έναν μήνα
εφαρμογής, παρατηρήθηκε σημαντική
μείωση στην κλίμακα αξιολόγησης του
πόνου, σε σημείο που το 25% των ασθενών σταμάτησε τα αναλγητικά.

Μικρορρεύματα
(Microcurrents)

τομέα του), αναφέρεται ότι σε 67 ασθενείς (άλλοι δοκίμασαν λειτουργικό Cefaly
και άλλοι placebo Cefaly), παρατηρήθηκε σημαντική μείωση του αριθμού των
ημικρανιών ανά μήνα.

Εικόνα 4: Νευροτροποποίηση με τη χορήγηση μικρορρεύματος, από
το προϊόν CEFALY

Επιθέματα με μικρορρεύματα
Η εταιρεία Vomaris Innovations, Inc. έχει
σχεδιάσει και κυκλοφορήσει ένα επίθεμα με το εμπορικό όνομα Procellera®, το
οποίο βασίζει την επουλωτική του δράση
στα μικρορρεύματα. Πρόκειται για επίθεμα Αργύρου/Ψευδαργύρου που δη-

H εταιρεία STX-Med από το Βέλγιο ανέπτυξε το προϊόν CEFALY® που αδειοδοτήθηκε για την καταπολέμηση της ημικρανίας και των πονοκεφάλων. Χρησιμοποιείται για 20 λεπτά την ημέρα και
φιλοδοξεί να αντικαταστήσει τα παραδοσιακά παυσίπονα. Σε μελέτη που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Neurology (το
κορυφαίο επιστημονικό περιοδικό στον
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Εικόνα 5: Επίθεμα με μικρορρεύματα,
που επιτυγχάνει άριστο επουλωτικό αποτέλεσμα

Οι τεχνολογίες που παρουσιάστηκαν αναμένεται να κερδίζουν έδαφος με την πάροδο του
χρόνου και να βρίσκουν τη θέση
τους στη «φαρμακευτική» αγωγή. Το εργαστήριο μας στο Τμήμα Φαρμακευτικής του Πανεπιστημίου Πατρών
δοκιμάζει ερευνητικά και κλινικά αυτές
τις τεχνολογίες. Τον Απρίλιο του 2016
θα υποβάλλουμε, ως επικεφαλής εταίρος, πρόταση χρηματοδότησης σε σχετική πρόσκληση του HORIZON2020 με
τη συμμετοχή ερευνητών από άλλες Ευρωπαϊκές χώρες, από ιδρύματα όπως το
Imperial, το UCL, το ANTIPOLIS, το Πανεπιστήμιο της Βόννης, κ.ά. καθώς και
ιδιωτών όπως η GSK. 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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αντιΓΗραντικΗ
ιατρικΗ
Η σωστή προσέγγιση

64

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 29 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η άποψη των ειδικών

Η Αντιγηραντική ή Αναγεννητική Ιατρική είναι
μια ιατρική ειδικότητα που αποσκοπεί στο να
θεραπεύει ασθένειες και να προάγει την ευεξία,
εστιάζοντας στις βιοχημικά μοναδικές πτυχές
του κάθε ασθενή και στη συνέχεια ρυθμίζοντας
τις επιμέρους προσωπικές διαφοροποιήσεις,
προκειμένου να αποκατασταθεί η φυσιολογική
και δομική ισορροπία του.

Από τη Δρ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΪΝΗ, Δερματολόγο-Αφροδισιολόγο

Η

Ιατρική της Αντιγήρανσης είναι μία κλινική / ιατρική ειδικότητα με στόχο την έγκαιρη πρόγνωση, πρόληψη, θεραπεία και αναστολή των αρνητικών συνεπειών που σχετίζονται με το πέρασμα
του χρόνου. Έχει σαν στόχο να μεγαλώσουμε σωστά, χωρίς έντονα και εμφανή σημάδια γήρανσης, χρησιμοποιώντας
ότι πιο εξελιγμένο ιατρικά στον διαγνωστικό και θεραπευτικό τομέα.
Η Ιατρική της Αντιγήρανσης ή Αναγεννητική Ιατρική, βελτιώνει τους ενδογενείς

μηχανισμούς αναδόμησης και προσφέρει θεραπείες τελευταίας τεχνολογίας. Τα
ενήλικα βλαστοκύτταρα αποδεικνύονται
το πιο «δυνατό» μας όπλο αυτή τη στιγμή.
Συγκεκριμένα επικεντρώνεται στην κατανόηση των θεμελιωδών φυσιολογικών διαδικασιών, των περιβαλλοντικών εισροών και της γενετικής προδιάθεσης, που επηρεάζουν την υγεία και
την ασθένεια, έτσι ώστε οι παρεμβάσεις
εστιάζονται στην αντιμετώπιση της αιτίας του προβλήματος και όχι στη συγκάλυψη μόνο των συμπτωμάτων.

7 βασικές αρχές
διέπουν τη Λειτουργική Ιατρική της Αντιγήρανσης
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Πλεονεκτήματα
βιομιμητικών ορμονών,
έναντι συνθετικών

Η λέξη «αντιγήρανση» σχετίζεται με την
εφαρμογή προηγμένων τεχνολογιών της
βιοϊατρικής. Πρόκειται για ένα μοντέλο
ιατρικής φροντίδας υψηλής ποιότητας
που απευθύνεται στη συγκεκριμένη βιοχημικότητα του ασθενή και δίνει έμφαση στις ατομικές του ανάγκες. Η κλινική ειδικότητα της Αντιγηραντικής Ιατρικής χρησιμοποιεί διαγνωστικά πρωτόκολλα που υποστηρίζονται από επιστημονικά στοιχεία, για να καταλήξει σε
μια αντικειμενική εκτίμηση και να προχωρήσει σε μια κατάλληλη και αποτελεσματική θεραπεία.
Στην πραγματικότητα, η απουσία της
ασθένειας δεν σημαίνει ότι βιώνουμε
την τέλεια υγεία. Η βασική αρχή είναι ότι,
όταν το σώμα μας δεν λειτουργεί άριστα,
όπως συμβαίνει κατά τη διάρκεια της νεότητάς μας, οδηγούμαστε στη ΓΗΡΑΝΣΗ, δηλαδή στην απουσία της εύρυθμης
λειτουργίας των κυττάρων, με βάση συγκεκριμένους μηχανισμούς και σκοπός
πλέον είναι η αποκατάσταση της βέλτιστης λειτουργίας των συστημάτων, οργάνων, ιστών και κυττάρων του ανθρώπινου σώματος.
Οι εξελίξεις στους τομείς που σχετίζονται
με την έρευνα στα βλαστοκύτταρα, τη θεραπευτική κλωνοποίηση, τη φαρμακογενομική και την νανοτεχνολογία, αξιοποιούνται σε εφαρμογές που διορθώνουν
αυτούς τους μηχανισμούς και την κυτταρική φθορά και βελτιώνουν και επεκτείνουν τη διάρκεια της ζωής μας.
Προσεγγίσεις όπως, η εξατομικευμένη
ιατρική, η προληπτική ιατρική με βιοχημικούς εξατομικευμένους ελέγχους σε
εξειδικευμένα εργαστήρια, η διατροφο-
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γενομική (nutrigenomics), το wellbeing
coaching, η θεραπεία ασθενειών σε κυτταρικό επίπεδο με φυσικά μέσα, καθώς
και η ορμονικά έξυπνη διατροφή, η γενετικά υποστηριζόμενη απώλεια κιλών, οι
θεραπείες αποτοξίνωσης και η εναρμόνιση του μυαλού και του σώματος, όλα αρμονικά ταιριασμένα στα ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΑ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΑ, στοχεύουν στην προώθηση της καλής υγείας και της ευεξίας.
Με τη βελτίωση της ορθής λειτουργίας
των κυττάρων μας, αποκτάμε περισσότερη σωματική και ψυχική δύναμη, και
όχι μόνο. Σκοπός μας είναι να ζήσουμε περισσότερα χρόνια υγιείς με ευεξία.
Σκοπός μας είναι να δώσουμε χρόνια στη
ζωή και ζωή στα χρόνια μας. Αυτή είναι η
πραγματική Αντιγηραντική Ιατρική ή αλλιώς βέλτιστη Ιατρική ή Ιατρική της ευεξίας και της καλής υγείας.
Η εξωτερική εμφάνιση από την άλλη
και η ομορφιά μας, αντανακλά πρώτιστα την εσωτερική μας υγεία. Αντανακλά την ορμονική ισορροπία, την επάρκεια στο κύτταρο των απαραίτητων ιχνοστοιχείων, αμινοξέων και βιταμινών, τη
σωστή επάρκεια του ανοσολογικού μας
μηχανισμού.

Η επίδραση των ορμονών
στη γήρανση
Οι ορμόνες παίζουν πολύ ουσιαστικό
ρόλο στην εμφάνιση αλλαγών στην εξωτερική μας εμφάνιση με το πέρασμα του
χρόνου. Κάθε μία ορμόνη στο ανθρώπινο σύστημα έχει τη δικιά της συμβολή στην αλλοίωση των εξωτερικών μας
χαρακτηριστικών.
Έτσι λοιπόν τα θαμπά μαλλιά, το χλωμό
δέρμα, το ξηρό δέρμα, η εμφάνιση μικρών ή μεγάλων ρυτίδων, αντανακλούν
ορμονική ανισορροπία. Αυτή η ανισορροπία δημιουργεί και ένα σωρό προβλήματα συστηματικά, δηλαδή προβλήματα
εμμηνόπαυσης, ανδρόπαυσης, κόπωση,
διαταραχή μνήμης, διαταραχή διάθεσης,
διαταραχή ανοσοποιητικού.
H Ορμονική ισορροπία της γυναίκας είναι
στην καλύτερη περίπτωση μια δυναμική
ισορροπία, που μεταβάλλεται συνεχώς,
από μέρα σε μέρα, από εβδομάδα σε
εβδομάδα, κατά το πέρασμα των χρόνων.
Ως εκ τούτου, είναι πολύ σημαντική, η
διόρθωση της ορμονικής ανισορροπίας.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η ρύθµιση αυτή γίνεται µε τον πιο φυσικό
τρόπο, δηλαδή µε βιοµιµητικές ορµόνες.
Πάνω από όλα, ο στόχος µας είναι να
ενηµερώσουµε τους ασθενείς µας σχετικά µε τις επιλογές τους, έτσι ώστε να
µπορούν να κάνουν την επιλογή που είναι η καλύτερη για αυτούς. Όταν δίνουµε
στο σώµα σας την υποστήριξη που χρειάζεται, το επαναφέρουµε αποτελεσµατικά, επειδή έχει προγραµµατιστεί γενετικά για την ισορροπία και την ευεξία. Γι‘
αυτό και προτείνουµε, αρχίζοντας µε την
ευγενέστερη µορφή στήριξης, ό,τι είναι
δυνατόν να κατευνάσει τη δυσφορία και
τις ανεπιθύµητες µικροαλλαγές, καθώς
προχωράµε σε ηλικία.

Η βελτίωση της εξωτερικής
µας εµφάνισης
Η αύξηση του προσδόκιµου ζωής σήµερα, αυξάνει την επιθυµία µας να δείχνουµε όλο και πιο νέοι, γιατί η εξωτερική µας εµφάνιση, παίζει και αυτή σηµαντικό ρόλο στην καλή ψυχολογική κατάσταση, άρα συναισθηµατική ισορροπία,
άρα και υγεία, καθώς και στην αντίληψη
του εαυτού µας, στην αυτοπεποίθηση και
στην κοινωνική αναγνώριση.
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Στην εξωτερική καλή εμφάνιση, εξαίρετο ρόλο έχει και η καλή εµφάνιση των
µαλλιών και του τριχωτού της κεφαλής.
Το τριχωτό της κεφαλής, καθώς και τα
µαλλιά µας υπόκεινται και αυτά στη διαδικασία της γήρανσης και µάλιστα από
την ηλικία των 25 ετών, όπως και όλες
οι κυτταρικές λειτουργίες.
Είναι λοιπόν πολύ σημαντική η διατήρηση της καλής υγείας των µαλλιών µας,
έχοντας πρώτιστα κυτταρική βέλτιστη
υγεία και προλαµβάνοντας τους ενδογενείς και εξωγενείς παράγοντες που
προκαλούν τη γήρανση, από τη νεανική
ηλικία, µε τη χρησιµοποίηση κατάλληλων
τοπικών προϊόντων, και ακολουθώντας
τις πιο σύγχρονες προσεγγίσεις της ιατρικής και φαρµακολογίας του κλάδου
της αντιγηραντικής ιατρικής.
Για παράδειγµα η χρήση των µουκοπολυσακχαριδίων έχει αποδειχθεί επιστηµονικά αντιγηραντική(µε τη σωστή εννοιολογική προσέγγιση), καθώς «µιµούνται»
τη σύσταση τις τρίχας, αναδεικνύουν και
διατηρούν τη νεανικότητα, το πάχος και
την καλή υγεία της τρίχας και του τριχωτού. Να τονιστεί επίσης και η προληπτική
δράση τους, καθώς µπορούν να επιβραδύνουν το ρυθµό απώλειας των µαλλιών

και να βοηθήσουν στην οµαλοποίηση του
κύκλου ζωής της τρίχας, επεµβαίνοντας
έτσι ουσιαστικά στο γενετικό µηχανισµό
και στη βιοχηµική ατοµικότητα.
Ας µην περιµένουµε λοιπόν µέχρι να αρρωστήσουµε για να ενδιαφερθούµε για
το πολυτιµότερο κεφάλαιο που είναι, η
υγεία και η ευεξία µας, και ας ενδιαφερθούµε επιτέλους και για τη σωστή και
ουσιαστική προσέγγιση της Αντιγηραντικής ιατρικής.
Για την ορθή εφαρµογή πλέον της Νέας
Γνώσης και της Νέας Ιατρικής Πραγµατικότητας του 21ου αιώνα! 

ΠΡΟΦΙΛ
Η ∆ερµατολόγος-Αφροδισιολόγος
∆ρ. ΝΙΚΟΛΕΤΑ ΚΟΪΝΗ είναι ειδικός
στη Laser και Κοσµητική δερµατολογία. Είναι πιστοποιηµένη ιατρός
Αντιγήρανσης στην Ελλάδα, (Λειτουργικής, Προληπτικής και Αναγεννητικής Ιατρικής), µε Diploma
και Board Certificate από την Αµερικάνικη Ακαδηµία Αντιγήρανσης A4M (ESLD, EADV, ISD, IACD,
WOSAAM, ESAAM, A4M)
www.nkclinic.gr
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DAR

Εμπνευσμένη από το φημισμένο «Deep Massage» του Pierre Darphin, η σειρά περιποίησης
προσώπου Stimulskin Plus αποτελεί την απόλυτη αντιγηραντική εμπειρία για την επιδερμίδα.
Στην καρδιά της σύνθεσής της βρίσκεται το σπάνιο φυσικό συστατικό Sea Emerald™, που βελτιώνει
την φυσική παραγωγή του κολλαγόνου και αποκαθιστά τον όγκο και το περίγραμμα της επιδερμίδας.
Η σειρά περιλαμβάνει το Stimulskin Plus Multi Corrective Divine Serum, τη Stimulskin Plus Multi
Corrective Divine Cream (για ξηρές και πολύ ξηρές επιδερμίδες), τη Stimulskin Plus Divine Eye Cream,
τη Stimulskin Plus Lift Renewal Series και τη ΝΕΑ Stimulskin Plus Serumask, την απόλυτη υβριδική μάσκα
που ελαχιστοποιεί τα σημάδια γήρανσης και αποκαλύπτει μια επιδερμίδα που δείχνει νεότερη και λαμπερή.

Stimulskin Plus

Αποκλειστική διανομή:
EStéE LaudEr HELLaS S.a.
Τζαβέλλα 67 & Μεσογείων, 152 31 Χαλάνδρι
Τηλ. Επικοινωνίας: 210 6786100
www.darphin.gr
www.facebook.com/DarphinGreece
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η άποψη των ειδικών

αντιμετώπιση κουνουπιών

(1)

ορθΗ πρακτικΗ
Τον τελευταίο καιρό πολύ λόγος γίνεται για τους
ιούς που μεταφέρονται από τα κουνούπια. Στο
φαρμακείο συχνά οι πελάτες είναι ανήσυχοι
και ζητούν τη συμβουλή μας. Η πρόταση
εντομοκτόνων υψηλών προδιαγραφών που
μπορούν να χρησιμοποιηθούν με ασφάλεια είναι
πρωταρχικής σημασίας.
Από τον ΠΑΝΑΓΙΩΤΗ ΚΛΕΙΤΣΙΝΑΡΗ, Γεωπόνο(2), BASF Ελλάς ΑΒΕΕ

Η πρόκληση των κουνουπιών
Οι πληθυσμοί των κουνουπιών αποτελούν σημαντικό παράγοντα κινδύνου για
τη δημόσια υγεία μεταδίδοντας στον άνθρωπο ιδιαίτερα σοβαρές ασθένειες. Τα
κουνούπια είναι υπεύθυνα για την πρόκληση περισσότερων θανάτων σε άνθρωπο από κάθε άλλο οργανισμό στον
πλανήτη μας.
Οι άμεσες επιπτώσεις από τη δραστηριότητα των κουνουπιών είναι σε γενικές
γραμμές η όχληση, ο κνησμός, οι δερματίτιδες (εξανθήματα, κ.ά.) και οι αλλεργίες.
Οι έμμεσες επιπτώσεις από την παρουσία
των κουνουπιών είναι ιδιαίτερης υγειονομικής σημασίας. Τα κουνούπια είναι
φορείς και ενδιάμεσοι ξενιστές σοβαρών ασθενειών του ανθρώπου και των
ζώων. Στον άνθρωπο μεταδίδουν το πλασμώδιο της ελονοσίας, τον ιό του κίτρινου και του δάγγειου πυρετού, τον ιό του
Δυτικού Νείλου, τον ιό Ζίκα, τη φιλαρίαση αλλά και ιογενείς εγκεφαλίτιδες. Στα
ζώα μεταδίδουν ελονοσία, διροφιλαρίαση, μυξομάτωση, τουλαρέμια κ.ά.
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Τα σημαντικότερα είδη
κουνουπιών στην Ελλάδα
Παγκοσμίως, έχουν καταγραφεί πάνω
από 3200 είδη εκ των οποίων τα 92 είδη
απαντώνται και στην Ευρώπη. Ωστόσο
στην Ελλάδα, ως ιθαγενή αλλά και νεοεισαχθέντα είδη με σημαντική υγειονομική σημασία έχουν εμφανιστεί και
τα παρακάτω:
Culexsp: Τα είδη του γένους
Culex αποτελούν το κοινό κουνούπι των κατοικιών και είναι συνυφασμένα με τον άνθρωπο,
καθώς φαίνεται να μυζούν ανθρώπινο αίμα σχεδόν κάθε φορά.
Είναι φορέας πολλών
σημαντικών, για την
υγεία του ανθρώπου,
παθογόνων όπως ο
Ιός του Δυτικού Νείλου
(WNV – WestNilevirus), η
εγκεφαλίτιδα του St. Louis (SLE
– St. Louisencephalitis) η Φιλαρίαση
(Filariasis), κ.ά.
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Anophelessp: Στο γένος Anopheles ανήκουν 380 είδη. Στην Ελλάδα έχει εντοπιστεί το είδος Anophelessacharovi, αλλά
και τα A. Superpictus και A. maculipenis.
Εξήντα (60) περίπου είδη
του γένους Anopheles
είναι φορείς του πλασμωδίου της ελονοσίας (malaria). Είδη αυτού
το γένους μεταδίδουν και
τη Φιλαρίαση (Filariasis).
Aedessp: Έχουν προσαρμοστεί να ζουν
σε περιοχές με ανθρώπινη δραστηριότητα και αναπαράγονται ακόμα και σε
μικρά δοχεία με σχετικά καθαρά νερά.
Τα κουνούπια του γένους Aedes και κυρίως το είδος Aedesaegyptii είναι ενδιάμεσοι ξενιστές του ιού του Δάγγειου Πυρετού
(DenguesFever), του Κίτρινου Πυρετού
(YellowFever) και του ιού Ζήκα (Zikavirus)
κ.ά. το οποίο δεν φαίνεται να έχει εντοπιστεί σε επανειλημμένες μελέτες που έχουν
πραγματοποιηθεί τις τελευταίες δεκαετίες στην Ελλάδα. Ωστόσο, μετά το
2003, έχει εντοπιστεί στη
χώρα μας το κουνούπι
Aedesalboptictus (κουνούπι Τίγρης).
Υπάρχουν πλέον εντομοκτόνα υψηλών προδιαγραφών για την καταπολέμηση ιπτάμενων και βαδιστικών εντόμων καθώς και προνυμφικών σταδίων.
Ο φαρμακοποιός είναι ο ειδικός που μπορεί να προτείνει το κατάλληλο ανάλογα
με τις ανάγκες του κάθε πελάτη του. 
(1) Το υλικό που δημοσιεύεται αναπαράγεται από
τον Οδηγό Ορθής Πρακτικής με τίτλο «Αντιμετώπιση των Κουνουπιών, των Προϊόντων Δημόσιας Υγείας& Εξειδικευμένων Εφαρμογών
της BASF. Ο οδηγός δημοσιεύεται στη διεύθυνση: www.pestcontrol.basf.gr
(2) Υπεύθυνος Γεωπόνος, Προϊόντα Δημόσιας
Υγείας & Εξειδικευμένων Εφαρμογών-Ελλάδα,
Κυπρος, Ισραήλ & Π.Α

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η άποψη των ειδικών

μεταβολικές
λειτουργίες
του δέρματος
νεα ΔεΔομενα
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η άποψη των ειδικών

Χρήσιμες επιστημονικές γνώσεις για την
απορρόφηση και το μεταβολισμό από το δέρμα
των ενεργών συστατικών που υπάρχουν στα
καλλυντικά.

Από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΒΑΣΙΛΑΤΟΥ,
Χημικό, Επιστημονικό Συνεργάτη
των Ελληνικών Δερμοκαλλυντικών YOUTH LAB

δογενή χημικά, όπως υδατάνθρακες, λιπίδια, πρωτεΐνες και στεροειδείς ορμόνες, αλλά και ξενοβιοτικά.
Όντας το μεγαλύτερο όργανο στο σώμα,
το δέρμα εκτίθεται έντονα και συστηματικά σε μία μεγάλη ποικιλία ξενοβιοτικών, είτε ακούσια, μέσω περιβαλλοντικών παραγόντων ή εκούσια, μέσω φαρμάκων και καλλυντικών. Όταν τα ξενοβιοτικά έρχονται σε επαφή με το δέρμα, οι λιπόφιλες ενώσεις μετασχηματίζονται σε πιο πολικές, υδατο-διαλυτές
ενώσεις. Αυτό επιτυγχάνεται μέσω ενζυματικών αντιδράσεων που καταλύονται από μεταβολικά ένζυμα που υπάρχουν στο δέρμα.
Όμως, ο ρόλος αυτού του μετασχηματισμού στην διαδικασία απορρόφησης,
παραμένει ακόμα άγνωστος και η κατανόηση αυτών των μηχανισμών θεωρείται σημαντική για την εξήγηση της επίδρασής τους στην τοπική απορρόφηση
ουσιών.

Δερματικός μεταβολισμός

Τ

ο δέρμα αποτελεί το πιο σημαντικό μέσο προστασίας του
σώματος απέναντι στο περιβάλλον και τα χημικά στα
οποία εκτίθεται, ωστόσο δε θεωρείται
ακόμα όργανο που συσχετίζεται με τον
ξενοβιοτικό μεταβολισμό. Εμφανίζεται
ως ιστός αδύναμης καταλυτικής δραστηριότητας που παράγει περιορισμένους μεταβολίτες και όπου λαμβάνουν
χώρα λιγότερες αντιδράσεις. Όμως, καθώς το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του ανθρώπινου σώματος, ακόμα
και αν παρατηρείται αδύναμη ενζυματική δραστηριότητα, αυτή παραμένει σημαντική, αν αναλογιστούμε το σύνολο της
επιφάνειας που αφορά (15% επί του συνόλου του σωματικού βάρος σε σύγκριση με 2% που εκπροσωπεί το συκώτι).
Με δεδομένο ότι η 7η Ευρωπαϊκή τροποποίηση στην ντιρεκτίβα καλλυντικών
απαγορεύει τις δοκιμές σε ζώα, για να
διαπιστώσουμε την αποτελεσματικότητα και ασφάλεια των νέων καλλυντικών,
χρησιμοποιούμε εναλλακτικά in vitro ερ-

γαλεία και πιο συγκεκριμένα, μοντέλα
ανακατασκευασμένου ανθρώπινου δέρματος, ώστε να αξιολογήσουμε την δράση διαφορετικών ενεργών συστατικών
που εφαρμόζουμε στο δέρμα.

Δομή και φυσιολογία
του δέρματος
Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο
του σώματος, καλύπτοντας μία περιοχή
2 τετραγωνικών μέτρων στους ενήλικες
και βάρος 5 κιλών. Το πάχος του ποικίλλει από 0,5 χιλ. στα βλέφαρα των ματιών
έως 4 χιλ. στις φτέρνες των ποδιών μας.
Οι βασικές του λειτουργίες είναι: να μας
προστατεύει από εξωτερικούς παράγοντες, να λαμβάνει τα ερεθίσματα των αισθήσεων, να ρυθμίζει την θερμοκρασία
του σώματος και κυρίως να έχει βασική μεταβολική δραστηριότητα, όπως την
παραγωγή βιταμίνης D και των τριγλυκεριδίων στον υποδόριο λιπώδη ιστό. Έτσι,
το δέρμα θεωρείται ενεργός από άποψη
μεταβολισμού ιστός, που περιέχει ένζυμα, ικανά να μεταβολίσουν, όχι μόνο εν-

Η δραστηριότητα των μεταβολικών ενζυμικών συστημάτων και η σημασία του
δερματικού μεταβολισμού των εξωγενών ξενοβιοτικών, είναι γνωστές εδώ
και χρόνια. Η έκφραση (mRna και πρωτεΐνη), καθώς και η καταλυτική δραστηριότητα διάφορων ενζύμων, έχουν καταγραφεί σε ποικίλους δερματικούς ιστούς,
συμπεριλαμβανομένου και του ανθρώπινου αλλά και του εργαστηριακού ζωικού, κυρίως σε κερατινοκύτταρα και (για
επιλεγμένα ένζυμα) σε απαθανατισμένες
κυτταρικές γραμμές. Αυτά τα ένζυμα περιλαμβάνουν οξειδοαναγωγάσες (alcohol
and aldehyde dehydrogenases, NADP(H)
quinone oxidoreductase), καρβοξυλεστεράσες και την πλήρη σειρά από τρανσφεράσες (sulfo-, glucuronyl, glutathione and N-acetyltransferase). Γενικά, τα
επίπεδα έκφρασης και δραστηριότητας
ανά μονάδα βάρους ιστού, είναι σημαντικά χαμηλότερα από την αντίστοιχη στα
ηπατικά ένζυμα (εκτός από NADP(H) quinone oxidoreductase). Ωστόσο, οι ιστοχημικές και/ ή mRNA μελέτες, αποκαλύπτουν ότι πολλά από αυτά τα ενζυμικά συστήματα εκφράζονται σε συγκεκριμένους τύπους κυττάρων (όπως βασική
επιδερμίδα, θύλακες τρίχας και σμηγμα-
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τογόνοι αδένες). Διαπιστώθηκε η παρουσία διαφορετικών ισομορφών κάποιων
ενζύμων από αυτά που εκφράζονται στο
ήπαρ, με κάποια από αυτά να είναι σημαντικά πιο έκδηλα στο δέρμα από ό,τι
στο ήπαρ.
Τα τελευταία δέκα χρόνια, το ενδιαφέρον
στον ρόλο που παίζει ο μεταβολισμός του
δέρματος στην τοξικότητα (ειδικά στην
ευαισθησία του δέρματος, λόγω της
επερχόμενης νομοθεσίας), καθώς και
στη διαδερμική απορρόφηση ενεργών
συστατικών, έχει ανανεωθεί. Η σχέση
παρ' όλα αυτά μεταξύ ποσοστού απορρόφησης/ διείσδυσης και μεταβολισμού,
παραμένει προς εξακρίβωση.

η άποψη των ειδικών

CYP: ένζυμα «Κλειδί»
του μεταβολισμού

Συμπέρασμα

Απορρόφηση συστατικών και
μεταβολισμός
Η επιστημονική κοινότητα θεωρεί ότι
αυτός ο μεταβολισμός θα μπορούσε να
επηρεάσει την απορρόφηση και διάχυση
των μορίων που έρχονται σε επαφή με το
δέρμα. Μάλιστα, οι οδηγίες για την απορρόφηση στο δέρμα, τόσο από την Επιστημονική Κοινότητα Καταναλωτικών Προϊόντων της Ευρωπαϊκής Ένωσης (SCCP),
όσο και από τον Οργανισμό Οικονομικής
Συνεργασίας και Ανάπτυξης (OECD) συνιστούν τη διερεύνηση του μεταβολισμού
των λιποφιλικών συστατικών, όπου αυτό
μπορεί να βρει εφαρμογή.
Αν και η έκφραση διάφορων ενζύμων,
σημαντικών στον μεταβολισμό ουσιών
στο δέρμα, είναι σημαντική απόδειξη ότι
το όργανο αυτό έχει την ικανότητα να μεταβολίζει ουσίες, οι άμεσες in vivo αποδείξεις πάνω σε αυτό το θέμα είναι ελάχιστες.

Τεχνικές αξιολόγησης
μεταβολικής διεργασίας
Χρησιμοποιώντας την τεχνική της μικροδιάλυσης σε ανθρώπινο δείγμα, οι
Cross et al. κατόρθωσαν να επιδείξουν
το μεταβολισμό του σαλικυλικού μεθυλίου σε σαλικυλικό οξύ εντός οργανισμού
ύστερα από τοπική εφαρμογή. Έως σήμερα δεν έχουν αξιολογηθεί άλλες τοπικές κοινές ουσίες για το δερματικό μεταβολισμό με αυτή την πολλά υποσχόμενη
τεχνική. Ωστόσο, υπάρχουν πολλές μελέτες που αποδεικνύουν αυτή την ικανότητα ex vivo.
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τα CYPs ανιχνεύονται, παρουσιάζουν χαμηλή δραστηριότητα. Για να ξεπεραστούν
αυτοί οι περιορισμοί και να χαρακτηριστούν οι μεταβολικές ικανότητες, έχουν
διεξαχθεί μελέτες, ώστε να παραχθεί μία
βραχυπρόθεσμη καλλιέργεια δέρματος
από αυτιά οικόσιτων χοίρων.

Απόδειξη του μεταβολισμού μέσω ταυτοποίησης του μεταβολίτη σε δερματικά κύτταρα σε καλλιέργεια ή εκφυτεύματα, αποδεικνύει την N-ακετυλίωση
(Reilly κ.ά., 2000; Bhaiya κ.α, 2006),
N-υδροξυλίωση (Reilly κ.ά., 2000; Roychowdhury κ.ά., 2005; Bhaiya κ.ά., 2006),
καθώς κα την σουλφούρωση (Hamamoto και Mori, 1989; Kudlacek κ.ά., 1995;
Anderson κ.ά., 1998).
Λόγω της δυσκολίας στην απόκτηση και
διατήρηση βιώσιμου δέρματος, λίγες μελέτες είναι διαθέσιμες για τον πραγματικό δερματικό μεταβολισμό και η πλειονότητα των πειραμάτων διεξάγεται με
κατεψυγμένο δέρμα που έχει ανενεργά ένζυμα βιομετατροπής. Τα ανακατασκευασμένα μοντέλα ανθρώπινου δέρματος παρέχουν μακροπρόθεσμη βιωσιμότητα, αλλά επιδεικνύουν αδύναμη
λειτουργία φράγματος και παρόλο που
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Η κερατίνη στοιβάδα δρα ως το πρώτο
φυσικό όριο που παρεμποδίζει την είσοδο των μορίων που έχουν μοριακό βάρος άνω των 500 Da, καθώς και τα περισσότερα υδρόφιλα. Οι μικρές λιπόφιλες χημικές ενώσεις διαλύονται στα λιπιδικά επίπεδα του στρώματος κερατίνης, δημιουργώντας έτσι μία δεξαμενή.
Σύμφωνα με τον πρώτο νόμο του Fick,
εμφανίζεται μία κλίση συγκέντρωσης
που δημιουργεί την κινητήριο δύναμη
για την βραδεία απόδοση στη βιώσιμη
επιδερμίδα. Αυτές οι χημικές ενώσεις,
ερχόμενες σε επαφή με τα ένζυμα CYP,
βιομετατρέπονται σε υδρόφιλες, ώστε
να εξασφαλίσουν ταχεία μεταφορά στο
αίμα, και μετά εκκρίνονται.
Αντίστοιχα, οι μελετητές μπορούν να θεωρήσουν ότι το δέρμα λειτουργεί πρώτα
ως φράγμα, μέσω της κερατίνης στοιβάδας, αλλά όταν τα λιπόφιλα ξενοβιοτικά
προσπερνούν το φράγμα αυτό, η δεύτερη γραμμή άμυνας, στη βιώσιμη επιδερμίδα, μεταβολίζει αυτές τις ενώσεις για
να εξασφαλίσει γρήγορη έκκριση από το
σώμα και το δέρμα τότε αποκτά περιφερειακή ηπατική λειτουργία. 

ΠΡΟΦΙΛ
Η Κατερίνα Βασιλάτου είναι χημικός με μεταπτυχιακή ειδίκευση στην Κοσμητολογία. Μετά από
μακρόχρονη εμπειρία στα τμήματα
Έρευνας και Ανάπτυξης μεγάλων
εταιρειών καλλυντικών, εργάζεται
ως Σύμβουλος Καινοτομίας & Νέων
Προϊόντων με κύριο ενδιαφέρον το
πεδίο της μεγιστοποίησης δράσης
ενεργών συστατικών. Στα πλαίσια
αυτά διατελεί Επιστημονικός Συνεργάτης των ελληνικών δερμοκαλλυντικών YOUTH LAB.
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η άποψη των ειδικών

ελληνική
καινοτομια
από τη μεγαλύτερη πρωτογενή έρευνα στα φυσικά συστατικά
του πλανήτη, σε ένα καλλυντικό μόριο-παγκόσμια καινοτομία
Από τη Dr ΜΑΡΙΑΝΝΑ ΡΑΛΛΗ, Scientific Affairs Manager της ΚΟΡΡΕΣ

Η μεγαλύτερη πρωτογενής έρευνα στα φυσικά
συστατικά και ένα νέο στοχευμένο, εξειδικευμένο
αντιρυτιδικό μόριο-παγκόσμια καινοτομία
-επιτεύγματα Ελλήνων ερευνητών- οδηγούν τις
εξελίξεις στη διεθνή βιομηχανία καλλυντικών.

Σ

τον πλανήτη φιλοξενούνται
400.000 είδη φυτών, ενώ οι
πληθυσμοί πράσινων φυτών αντιπροσωπεύουν περίπου 15% των ζωντανών οργανισμών.
Σήμερα άνω του 50% των φαρμακευτικών σκευασμάτων έχει φυσική προέλευση, ενώ ο τομέας των καλλυντικών
είναι από τους πρώτους που κατανόησε την αξία και τις ανεξάντλητες δυνάμεις της φύσης.
Επιχειρώντας να αποκωδικοποιήσουν τις
πολύπλευρες ιδιότητες χιλιάδων φυτών
και να αντιπαραβάλλουν την αποτελεσματική φυσική εναλλακτική σε ευρέως
χρησιμοποιούμενα συνθετικά συστατικά,
Έλληνες επιστήμονες, σε συνεργασία με
τη Φαρμακευτική Σχολή / Τομέας Φαρ-
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μακογνωσίας του Πανεπιστημίου Αθηνών, ανέλαβαν την πρωτοβουλία υλοποίησης του προγράμματος AGROCOS1
(ακρωνύμιο προερχόμενο από τις λέξεις
Agrochemical και Cosmetic). Πρόκειται
για τη μεγαλύτερη πρωτογενή έρευνα
στα φυσικά συστατικά, στην οποία συμμετείχαν επιπλέον επτά διεθνή, καταξιωμένα ερευνητικά κέντρα και ηγετικές βιομηχανίες, όπως το Εθνικό Κέντρο Επιστημονικής Έρευνας Γαλλίας. Εκτός από
τη δημιουργία πλούσιας νέας γνώσης για
τη βιομηχανία καλλυντικών, προς την
κατεύθυνση της καινοτομίας βάσει των
αρχών αειφορίας, η έρευνα μεταφέρει
1. From Biodiversity to Chemodiversity: Novel Plant
Produced Compounds with Agrochemical and
Cosmetic interest
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πλέον στη διεθνή επιστημονική κοινότητα
μία από τις μεγαλύτερες παγκόσμιες βάσεις δεδομένων, αξιοποιήσιμες από διάφορους κλάδους, όπως η φαρμακευτική και η ιατρική.

AGROCOS 2010-2014
Τέσσερα χρόνια έρευνας, 1.800 φυτά από
όλο τον κόσμο, 3.600 εκχυλίσματα, 70
ερευνητές και 115.000 ώρες στο εργαστήριο συνθέτουν το project AGROCOS,
που εστίασε στη μελέτη των φυσικών
συστατικών ως προς δύο άξονες: την
καλλυντική και την αγροχημική δράση.
Στο πλαίσιο της καλλυντικής εφαρμογής, τα χιλιάδες φυτά και εκχυλίσματα
του παγκόσμιου βοτανικού χάρτη μελετήθηκαν ως προς την αντιοξειδωτική,

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

η άποψη των ειδικών

αντηλιακή και λευκαντική δράση τους. Τα
φυτά συλλέχτηκαν από έξι παγκόσμιους
«παραδείσους» φυτικής ποικιλίας –Ελλάδα, Παναμάς, Νέα Καληδονία, Γαλλική Γουιάνα, Μαδαγασκάρη, Νότια Αφρική. Η Ελλάδα πρωτοστάτησε στην έρευνα με τη συμμετοχή 450 φυτών, κάτι που
οφείλεται στην υψηλή βιοποικιλότητα της
περιοχής.

Αρκαδική καστανιά
Το project AGROCOS απεκάλυψε νέα δεδομένα για πρωτοεμφανιζόμενα βότανα
και εκχυλίσματα, για φυτά που υπήρξαν αντικείμενο αρχαίων συγγραμμάτων,
αλλά και για φυτά οικεία, γνώριμα που
απεκάλυψαν ένα διαφορετικό προφίλ.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα η Αρκαδική Καστανιά, που αναδείχθηκε σε κορυφαίο ελληνικό αντιοξειδωτικό συστατικό
της μεγαλύτερης πρωτογενούς έρευνας
για τα φυσικά συστατικά. Ξεχώρισε για
την υψηλή περιεκτικότητα σε ουσίες φαινολικού τύπου (όπως οι τανίνες) και τερπενοειδή (όπως ουρσολικό οξύ, λουπεόλη και betulin). Διαπιστώθηκε ότι ιδιαίτερα τα φύλλα της Καστανιάς είναι εξαιρετικά πλούσια πηγή των παραπάνω ουσι-

ών, επιβεβαιώνοντας το top performing
αντιοξειδωτικό προφίλ του εκχυλίσματος.
Ειδικότερα η λουπεόλη, δραστική που
εντοπίστηκε και στα φύλλα της Καστανιάς, έχει βιβλιογραφικά τεκμηριωμένη
ισχυρή αντιφλεγμονώδη και αντιοξειδωτική δράση –ιδιότητες άμεσα συναρτώμενες με την αντιμετώπιση των σημαδιών γήρανσης. Η λουπεόλη έχει αποτελέσει αντικείμενο άνω των 700 επιστημονικών μελετών φαρμακευτικού και ιατρικού ενδιαφέροντος στο πρόσφατο παρελθόν, με άνω του 40% αυτών να αφορά

στην αντιφλεγμονώδη δράση της και τη
σχέση αυτής με διαφορετικούς μηχανισμούς του οργανισμού που ευθύνονται
για τη γήρανση έως σοβαρές ασθένειες.
Αντιμικροβιακές και αναπλαστικές ιδιότητες προστίθενται στη λίστα των καταγεγραμμένων ιδιοτήτων της λουπεόλης. Παρά το πλούσιο αυτό ερευνητικό υπόβαθρο, η λουπεόλη δεν έχει συμπεριληφθεί έως σήμερα στη λίστα των
καλλυντικών φυσικών δραστικών, καθώς, ως αδιάλυτη ουσία, δεν απορροφάται από την επιδερμίδα. 

Δραστικό μόριο ACTIVE HALupeol, παγκόσμια καινοτομία
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αντΗΛιακΗ
προςταςια
τελευταίες τάσεις…
Από τη ΔΗΜΗΤΡΑ ΜΑΥΡΙΔΟΥ
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Τα αντηλιακά προϊόντα αποτελούν έναν
πολύ σημαντικό «πυλώνα» της προσφοράς
δερμοκαλλυντικών και κατέχουν την τρίτη θέση
στο φαρμακείο στην Ελλάδα, μετά την αντιγήρανση,
και την ενυδάτωση του προσώπου. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός ότι δεν έχουν πληγεί από την
κρίση και αυτό δεν είναι καθόλου τυχαίο. Οι
μεγάλοι παίκτες της αγοράς λάμπουν με τις
καινοτομίες τους και αλλάζουν τα δεδομένα στην
αντηλιακή προστασία. Τα αντηλιακά πωλούνται
πλέον όλο το χρόνο και έχουν πολλαπλά οφέλη
για τον καταναλωτή. Αυτό που μένει είναι να
αναδείξετε τα δυνατά τους σημεία, χάρη στην
πολύτιμη φαρμακευτική συμβουλή σας και με
αυτόν τον τρόπο να διαφοροποιηθείτε από τις
αντηλιακές σειρές που ο καταναλωτής θα βρει
σε άλλα κανάλια διανομής.

Π

αρ' όλη την οικονομική κρίση η αγορά του φαρμακείου στην κατηγορία αντηλιακά
παρουσιάζει αξιόλογη ανάπτυξη το 2015 σε σχέση με το 2014. Συγκεκριμένα, και σύμφωνα με στοιχεία
της IMS Health, παρουσίασε άνοδο σε

τεμάχια της τάξης του +12%, δηλαδή από
2.150.000 τεμάχια το 2014, έφθασε στα
2.650.000 τεμάχια. Αντίστοιχα σε αξίες ex
factory, από 25 εκ ευρώ το 2014 έφθασε
τα 31 εκ. ευρώ το 2015, ήτοι μια αύξηση
της τάξης του +14% όπως φαίνεται στο
παρακάτω ιστόγραμμα.

Το δυνατό σημείο των αντηλιακών στο
φαρμακείο παραμένει το γεγονός ότι
συνδυάζουν την υψηλή ποιότητα και
ασφάλεια με τη σωστή τιμή. Ο ανταγωνισμός όμως από άλλα κανάλια διανομής, και οι προσδοκίες των καταναλωτών αυξάνονται συνεχώς, με αποτέλεσμα τη συνεχή εξέλιξη και τις καινοτομίες, όσον αφορά τη σύνθεσή τους, τις δράσεις τους, αλλά και τον τρόπο εφαρμογής
τους ή την εποχικότητά τους.

Οι κυριότερες τάσεις
Διεύρυνση εποχικότητας και πολλαπλή
δράση: Μέχρι πρόσφατα, η πλειονότητα
των αγορών γινόταν τους καλοκαιρινούς
μήνες από τον Μάιο μέχρι και τον Αύγουστο, αλλά πλέον η κατάσταση αυτή αρχίζει να αλλάζει. Ειδικά για το πρόσωπο,
οι καταναλωτές τείνουν να αγοράζουν
αντηλιακές κρέμες προσώπου καθ’ όλη
τη διάρκεια της χρονιάς και μάλιστα περίπου το 20% των πωλήσεων πραγματοποιείται από Ιανουάριο μέχρι και Απρίλη.
Το γεγονός αυτό οφείλεται πρωτίστως
στην ενημέρωση και ευαισθητοποίηση
του κοινού σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες του ήλιου στην επιδερμίδα. Όλο
και περισσότερες γυναίκες χρησιμοποιούν αντηλιακή προστασία όλο το χρόνο. Επιπλέον, τα νέα αντηλιακά προϊόντα
δεν προσφέρουν μόνο αντηλιακή προστασία, αλλά επεκτείνουν τη δράση τους,
προσφέροντας ενυδάτωση, αντιγήρανση
και εξειδικευμένη φροντίδα, ανάλογα με
τον τύπο δέρματος. Έτσι για να ξεχωρίσουν από τον ανταγωνισμό, οι περισσότερες εταιρείες εμπλουτίζουν τα προϊόντα τους με μια δράση που θα προσφέρει
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ται και αυτή είναι και η νέα πρόκληση
για τα εργαστήρια. Αν μια αντηλιακή κρέμα «κολλάει», είναι πολύ λιπαρή, γυαλίζει πολύ και αφήνει σημάδια ασπρίλας,
τόσο λιγότερο θα ζητείται, ενώ αντιθέτως
η ευχάριστη εφαρμογή ενισχύει τις πωλήσεις του προϊόντος. Έτσι λοιπόν, στην
αγορά εμφανίζονται μαζικά πλέον, προϊόντα αντηλιακής προστασίας με πολύ
ελαφριά και λεπτόρρευστη φόρμουλα.
Ταυτόχρονα, έδαφος κερδίζει συνεχώς
και το ζήτημα της υφής. Εδώ την μεγάλη
έκπληξη έκαναν τα τελευταία χρόνια τα
αντηλιακά λάδια, που χάρη στον υψηλό
δείκτη προστασίας τους αποτελούν πλέον μια καλή εναλλακτική πρόταση προστασίας έναντι των κρεμών.
υψηλό όφελος στην υγεία του δέρματος
ή την ομορφιά, γεγονός που αυξάνει τις
πωλήσεις τους και εκτός καλοκαιριού.
Υψηλός δείκτης προστασίας και υψηλή
ασφάλεια: Απολύτως λογικό, οι υψηλοί
δείκτες προστασίας άνω του 50 παρουσιάζουν μια αύξηση. Ο πολύ υψηλός δείκτης προστασίας έχει πλέον γίνει το σημείο αναφοράς και αντιπροσωπεύει περίπου το 76% των αντηλιακών στο φαρμακείο, περίπου 8 στα 10 προϊόντα δηλαδή. Οι εταιρείες με δερμοκαλλυντικά
αντηλιακά επενδύουν στην έρευνα και
δημιουργούν απολύτως ασφαλή προϊόντα, υψηλής ανεκτικότητας και για το
πιο ευαίσθητο δέρμα, απλοποιώντας τη
σύνθεσή τους (χωρίς parabens, χωρίς
αρώματα, ή χωρίς χημικά φίλτρα κ.λπ.)
και με εξειδικευμένη φροντίδα, όπως για
παράδειγμα το ματ αποτέλεσμα ή αντηλιακές σειρές ειδικά για το δέρμα με ακμή.
Δεν προκαλεί επίσης έκπληξη το γεγονός, ότι τα προϊόντα που είναι δερματολογικά ελεγμένα και κατάλληλα για το ευαίσθητο δέρμα βρίσκονται στην κορυφή
των πωλήσεων!

Η αλήθεια είναι ότι μέχρι πρότινος στο
φαρμακείο κυριαρχούσαν τα αντηλιακά
με φυσική σύνθεση ή βιολογικά, γεγονός που έκανε τα προϊόντα αυτά παχύρρευστο και πιο δύσκολα στην εφαρμογή
(εξαιτίας των ορυκτών φίλτρων). Ο στόχος όμως πλέον είναι η υφή των προϊόντων να είναι όσο πιο ευχάριστη γίνε-

Επικοινωνία στο σημείο
πώλησης

Άριστη και ευχάριστη εφαρμογή: Ασφάλεια μεν στα προϊόντα, αλλά όχι εις βάρος
της ευκολίας στην εφαρμογή και της απόλαυσης χρήσης. Αυτό είναι το μότο πλέον
των περισσότερων εταιρειών με δερμοκαλλυντικά στο φαρμακείο, που δεν εστιάζουν μόνο στην ασφάλεια, αλλά και στην
ευχαρίστηση χρήσης των αντιηλιακών.
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Βρέφος και παιδί:
Μια πολλά υποσχόμενη αγορά
Η αντηλιακή προστασία για το παιδί συνεχίζει να αποτελεί έναν πολύ σημαντικό τομέα στο φαρμακείο, παρόλο που
έχει σημειώσει τελευταία μια μικρή πτώση, ίσως εξαιτίας του έντονου ανταγωνισμού που δέχεται από τα ανταγωνιστικά κανάλια πώλησης, όπως είναι τα
σούπερ μάρκετ.
Τα παιδικά αντηλιακά στο φαρμακείο
έχουν μεγάλη προοπτική και αυτή προέρχεται από τις ίδιες τις μητέρες που ανησυχούν και αναζητούν πιστοποιημένα
προϊόντα, πολύ ανθεκτικά στον ήλιο και
το νερό, και όσο πιο ασφαλή γίνεται για
τα μικρά τους. Οι εταιρείες το γνωρίζουν
πολύ καλά αυτό και απαντούν στις υψηλές προσδοκίες τους με εξειδικευμένες
σειρές αντηλιακών με βελτιωμένες συνθέσεις. Εδώ να προσθέσουμε και την
πρακτική εφαρμογή τους (π.χ. σε μορφή σπρέι) και το γεγονός ότι κυκλοφορούν και σε οικονομικές συσκευασίες.
Παρόλα αυτά, η αγορά των παιδικών
αντηλιακών προϊόντων δεν είναι ακόμα
στο ζενίθ της, γιατί είναι πολλοί οι γονείς
που αγνοούν τους κινδύνους λόγω ελλιπούς ενημέρωσης και δεν βάζουν στα
παιδιά τους αντηλιακό όλες τις ώρες που
πρέπει. Υπάρχουν λοιπόν πολλά περιθώρια ανάπτυξης αυτής της κατηγορίας
και χρειάζεται μεγάλη προσπάθεια από
εσάς τους φαρμακοποιούς και τους άλλους φορείς υγείας για να ενημερώσετε και να ευαισθητοποιήσετε τους γονείς.
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Οι εταιρείες προτείνουν,
οι φαρμακοποιοί επιλέγουν
Η Arriani Pharmaceuticals προτείνει
την αντηλιακή σειρά Tecnoskin Sun
Protect για υψηλή αποτελεσματικότητα και προστασία ενάντια στις UVA και
UVB ακτίνες, χάρη στο «μείγμα» φυσικών, χημικών, βιολογικών και οργανομεταλλικών φίλτρων που περιέχει. Παράλληλα όμως, χρησιμοποιεί την τεχνολογία της κοσμητολογίας προκειμένου
να εξασφαλίσει την πρόληψη των ανεπιθύμητων συνεπειών, όπως η φωτογήρανση. Χάρη στο Celligent υποστηρίζει την επιδιόρθωση του DNA και βοηθά
στην αναγέννηση της
επιδερμίδας. Παράλληλα, χάρη στο Τετραπεπτίδιο Preventhelia
προλαμβάνει τη βλάβη
που προκαλείται άμεσα ή έμμεσα από την
UV ακτινοβολία στο
DNA και τις πρωτεΐνες
του δέρματος και διευκολύνει τη λειτουργία
του μηχανισμού επιδιόρθωσης τους. Τέλος, προσφέρει υψηλό
βαθμό ενυδάτωσης,
που τόσο πολύ χρειάζεται η επιδερμίδα κατά την έκθεση στον ήλιο.
Η σειρά αποτελείται από την Tecnoskin
Sun Protect Facial Cream 50+, η οποία
διατίθεται και με χρώμα, το αντηλιακό
σώματος Sun Protect Body Lotion
Spray 50+ και τέλος το Sun Protect
Fluid 50+ για τη λιπαρή ή ακνεϊκή επιδερμίδα που περιέχει επιπλέον το συστατικό Acnacidol BG για το έλεγχο της λιπαρότητας και της εμφάνισης της ακμής.
Η αντηλιακή σειρά Solène «Dry touch»
αποτελεί την πρόταση της Sarantis για
αντηλιακή προστασία. Χάρη στη σύνθεση
των αντηλιακών Solène με το σύμπλοκο 4 καροτενοειδών (C4 carrotenoids
complex), η αποτελεσματική προστασία
του δέρματος, συνοδεύεται από την ευ-
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εργετική δράση του ήλιου. Η νέα αντηλιακή σειρά φροντίζει για την προστασία
του προσώπου, του σώματος καθώς και
για το μαύρισμα, προσφέροντας εκτός
από υψηλό δείκτη προστασίας, επιδερμίδα απόλυτα ενυδατωμένη χωρίς ίχνος
λευκών σημαδιών, «αόρατο» αποτέλεσμα και ανάλαφρη αίσθηση εφαρμογής.
Διαθέτει μια ευρεία γκάμα προϊόντων,
για όλη την οικογένεια και διατίθενται σε
πακέτα προσφοράς 1+1 δώρο.
Καλύπτοντας όλο το φάσμα περιποίησης
του δέρματος καθημερινά και καθ’ όλη
τη διάρκεια του έτους, η εταιρεία Κορρές προτείνει την 5-in-1 κρέμα προσώπου Κόκκινο Σταφύλι SPF30 & SPF50,
με φυσικές χρωστικές. Αυτή η κρέμα
πολλαπλής δράσης προσφέρει ταυτόχρονα υψηλή αντηλιακή προστασία, κλινικά
αποδεδειγμένη προληπτική και επανορθωτική δράση κατά των
πανάδων, αντιρυτιδική φροντίδα, ενυδάτωση και ομοιόμορφη
όψη επιδερμίδας. Με
μη-λιπαρή υφή, χαρίζει ελαφριά κάλυψη,
χωρίς να αφήνει λεκέδες και γυαλάδα στην
επιδερμίδα. Η πρωτοποριακή της τεχνολογία βασίζεται στην
αξιοποίηση 100% φυ-

η αγορά

τικών βλαστοκυττάρων από ένα σπάνιο είδος Κόκκινου Σταφυλιού, πλούσιο
στις ισχυρά αντιοξειδωτικές ανθοκυανίνες και εξαιρετικά ανθεκτικό στην ηλιακή ακτινοβολία.
H LIERAC Paris SUNIFIC CRÉME INVISIBLE SPF50+ αποτελεί την πρόταση της Ales groupe Hellas για αντηλιακή προστασία και ταυτόχρονη δράση κατά των ρυτίδων και των κηλίδων.
Πρόκειται για μια κρέμα προσώπου με
απαλή υφή, που απορροφάται αμέσως
από την επιδερμίδα. Προσφέρει ολοκληρωμένη πρόληψη-επανόρθωση της
επιδερμίδας από τη γήρανση (ρυτίδες,
κηλίδες) που προκαλούν οι ακτίνες του
ήλιου. Περιέχει σύστημα φίλτρων κατά
των ακτίνων UVA/UVB κατοχυρωμένο
με ευρεσιτεχνία LIERAC, με ευρύ φάσμα αντηλιακής προστασίας και σύστημα photostable + Tinosorb M. Επιπλέ-

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ον, διαθέτει τεχνολογία κατά των κηλίδων και κυτταρική προστασία με εκχύλισμα νόνι, άνθος πλουμέριας και βιταμίνη
Ε. Για μέγιστη αντηλιακή προστασία, τα
προϊόντα φροντίδας SUNIFIC SOLAIRE
EXTRÊME είναι ειδικά ενισχυμένα με
ένα «τρίο» ενυδάτωσης και καταπράυνσης από έλαιο γιασεμιού, αλόη βέρα και
φυτική γλυκερίνη 5%.
H εταιρεία Pharmathen προτείνει την
αντηλιακή σειρά της NUXE με υάκινθο και ηλίανθο. Τα προϊόντα αυτά προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία
UVA/UVB και τη φωτογήρανση, χάρη
στον συνδυασμό αντηλιακών φίλτρων,
το ρύζι, το δενδρολίβανο και το ζαχαρότευτλο. Ενυδατώνουν και καταπραΰνουν
χάρη στον ηλίανθο, τον υάκινθο και τα
άνθη KauPe και επιταχύνουν το μαύρισμα χάρη στους σπόρους χαρουπιών.
Φέτος, η σειρά εμπλουτίζεται με ένα νέο
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προϊόν, ένα ενυδατικό και προστατευτικό
γαλάκτωμα μαλλιών, που προστατεύει
το χρώμα από τον ήλιο, το αλάτι της θάλασσας και το χλώριο της πισίνας, ενώ
παράλληλα ξεμπερδεύει τα μαλλιά και
τα αφήνει απαλά.

Από την Pharmathen κυκλοφορεί επίσης στην αγορά και η σειρά Bioderma
Photoderm. Η κρέμα Bioderma Photoderm Max Aqua Fluide SPF50+
προσφέρει τη μέγιστη προστασία για το
πρόσωπο έναντι στην UVB ακτινοβολία με SPF50+ και στην UVA ακτινοβολία με δείκτη UVA 24. Χάρη στην αποκλειστική καινοτομία CELLULAR
BIOPROTECTION® προστατεύει το DNA των κυττάρων, ενεργοποιεί τους φυσικούς μηχανισμούς άμυνας του δέρματος,
προλαμβάνει τη φωτογήρανση. Η
νέας γενιάς υφή της, ρευστοποιείται όταν έρχεται σε επαφή με το
δέρμα (second-skin), εξασφαλίζοντας ομοιογενή κατανομή των φίλτρων και βέλτιστη προστασία. Είναι
ιδανική για το μικτό ή λιπαρό δέρμα, χαρίζοντας άμεσα ένα
ματ αποτέλεσμα. Διατίθεται χωρίς χρώμα, αλλά
και σε δύο αποχρώσεις
dorée ή claire.
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Η αντηλιακή σειρά των ελληνικών δερμοκαλλυντικών YOUTH LAB., από την
Dermacon με στόχο την ενίσχυση των
μεταβολικών λειτουργιών της επιδερμίδας, περιλαμβάνει πέντε κωδικούς -προσώπου και σώματος- για αποτελεσματική προστασία από την UVA / UVB ακτινοβολία, καθώς και την IR υπέρυθρη ακτινοβολία, ενώ ταυτόχρονα ενισχύει τους
μηχανισμούς επανόρθωσης και άμυνας
του δέρματος. Mέσω της Τεχνολογίας
Υγρών Κρυστάλλων σε συνδυασμό με
Υαλουρονικό Οξύ, τα προϊόντα της σειράς ενισχύουν την ενυδάτωση του δέρματος, ενώ περιέχουν φυσικές χρωστικές που προσαρμόζονται στο χρωματικό τόνο του δέρματος, χαρίζοντας ομοιόμορφη κάλυψη. Έχουν μη φαγεσωρογόνες συνθέσεις, χωρίς parabens, γλουτένη, παράγωγα πετρελαίου, ζωικά παράγωγα και συνθετικές χρωστικές ουσίες.
Απλώνονται εύκολα, χωρίς να αφήνουν
λευκά σημάδια.

Η πρόταση της Pierre Fabre για αντηλιακή προστασία περιλαμβάνει διαφορετικές σειρές προϊόντων:
Τα Δερματολογικά Εργαστήρια Avène
έχουν δημιουργήσει μια ολοκληρωμένη
σειρά αντηλιακών, με πολύ καλή ανοχή
και εξειδικευμένες συνθέσεις, έτσι ώστε
και το πιο ευαίσθητο δέρμα να μπορεί
να προστατευτεί με απόλυτη ασφάλεια.
Όσον αφορά τις υφές, η σειρά προσφέρει ευχαρίστηση και άνεση, με συνθέσεις
χωρίς σιλικόνη, διάφανο τελείωμα, dry

80 min
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touch και λεπτόρρευστες ή πλούσιες υφές, καθώς και υφές με ματ
αποτέλεσμα. Τα αντηλιακά προϊόντα Avène δεσμεύονται στο πλευρό του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
κατά του Καρκίνου του δέρματος
για την ευαισθητοποίηση όλων και
ειδικά των παιδιών, στις βλάβες του
ήλιου στο δέρμα, μέσω του προγράμματος Sun Pass. Επιπλέον,
αποδεικνύουν τη δράση των συνθέσεών τους στην προστασία του
DNΑ των κυττάρων με μια μοναδική μελέτη και καταδεικνύουν τη μείωση των επιπτώσεών τους στο θαλάσσιο οικοσύστημα.
H αντηλιακή σειρά SOIN SOLEIL της
Galenic δρα αποτελεσματικά κατά των
ελεύθερων ριζών, χάρη στο φυτό Uncaria του Αμαζονίου. Επίσης, σε συνδυασμό με ένα σύστημα φωτοσταθερών
και άριστα ανεκτών από το δέρμα αντηλιακών φίλτρων με βάση το Tinososοrb
M, τα προϊόντα αυτά σέβονται την ακεραιότητα του δέρματος και το προστατεύουν από τη φωτογήρανση, ενώ ταυτόχρονα προσφέρουν και αντιγηραντική προστασία.

η αγορά

ας και αληθινό παραδοσιακό μυστικό ομορφιάς, επιλέχθηκε από τα εργαστήρια KLORANE για τις ενυδατικές επανορθωτικές και θρεπτικές
ιδιότητές του. Επίσης, το φωτοπροστατευτικό σύστημα της σειράς προσφέρει προστασία ευρέως φάσματος
από την UVB/UVA ακτινοβολία. Η σειρά αποτελείται από προϊόντα αντηλιακής προστασίας, αλλά και φροντίδας
μετά την έκθεση στον ήλιο.
Η σειρά Soin Soleil από τη René Furterer προσφέρει στα μαλλιά την υψηλή αντηλιακή προστασία που χρειάζονται κατά την έκθεση στον ήλιο αλλά
και μετά από αυτήν. Xάρη στον KPF90
(KERATIN PROTECTOR FACTOR) τον
μοναδικό κατοχυρωμένο δείκτη προστασίας της κερατίνης, τα προϊόντα της
αντηλιακής σειράς της René Furterer
προστατεύουν κατά 90% την κερατίνη
των μαλλιών.
Επιπλέον, περιέχουν έλαιο σησαμιού
με μεγάλη θρεπτική αξία, καθώς και
έλαιο jojoba που προστατεύει την ίνα
της τρίχας από την ξηρότητα και την
αφυδάτωση. Τέλος, σε συνδυασμό
με τα αντηλιακά φίλτρα UV, τα μαλλιά
έχουν ολική προστασία από τον ήλιο,
το χλώριο, το αλάτι και τον αέρα.
Μετά από έρευνα 7 ετών, η σειρά
A-DERMA, μάρκα επίσης της Pierre Fabre, κάνει το επόμενο βήμα στις υπηρεσίες του εύθραυστου δέρματος και παρουσιάζει τη νέα σειρά προϊόντων αντη-

Τα αντηλιακά προϊόντα της σειρά
Polysianes, από την Klorane εγγυώνται λαμπερό και όμορφο μαύρισμα
και αποτελεσματική αντηλιακή προστασία. Το Μοnoi, βασικό φυτικό συστατικό της σειράς, έμβλημα της Πολυνησί-
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												ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ				
ΣΤΗΝ ΑΝΤΗΛΙΑΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ*
Μετά από έρευνα 7 ετών, η A-DERMA έρχεται να δώσει την ολοκληρωμένη
απάντηση που αναζητούν όλα τα εύθραυστα δέρματα απέναντι στον ήλιο!

Επειδή το 100% των δερμάτων
είναι εύθραυστα στον ήλιο**

* Καινοτομία δραστικό συστατικό Έλαιο Νεαρών Βλαστών Βρώμης Rhealba®
**Ultraviolet-induced decrease of leptin and adiponectin in subcutaneous fat
may contribute to exacerbation of photoaging process
E Kim and al. Department of Dermatology, Seoul National University College of Medicine

Η Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ο Λ Ο Γ Ι Κ Η Β Ρ Ω Μ Η Τ Ω Ν Ε Υ Θ ΡΑ Υ Σ Τ Ω Ν Δ Ε Ρ Μ Α Τ Ω Ν
www.aderma.gr

A-Derma Greece

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

λιακής προστασίας A-DERMAPROTECT!
Τα προϊόντα της σειράς δρουν σε 3 επίπεδα: Προστασία χωρίς συμβιβασμούς
χάρη στο κατοχυρωμένο Φωτοπροστατευτικό σύστημα PFDC – Ενίσχυση του
δερματικού φραγμού – Διασφάλιση της
κυτταρικής άμυνας ενάντια στις UVA.
Η ολοκληρωμένη σειρά ΑPIVITA SUNCARE διαθέτει αντηλιακά προϊόντα για
το πρόσωπο, το σώμα και το παιδί που
καλύπτουν τις ανάγκες της επιδερμίδας, κατά την έκθεση της στον ήλιο.

Προσφέρει άριστη αντηλιακή προστασία και ασφάλεια από την UVΑ και UVB
ακτινοβολία με τον πιο φυσικό τρόπο.
Προστατεύει από την φωτογήρανση, την
κύρια αιτία της πρόωρης γήρανσης, με το
βραβευμένο πατενταρισμένο εκχύλισμα
πρόπολης. Αυξάνει τη ζωτικότητα των
κυττάρων έως 40% και προστατεύει τα
κύτταρα από τις περιβαλλοντικές επιθέσεις έως 20%. Ενυδατώνει εντατικά και
ενισχύει την άμυνα της επιδερμίδας με
το εκχύλισμα θαλάσσιας λεβάντας. Παρέχει εξειδικευμένη δράση, ανάλογα με
τον τύπο επιδερμίδας με ειδικά προϊόντα
για λιπαρές, ξηρές, ευαίσθητες ή επιδερμίδες με πανάδες.Τα αντηλιακά APIVITA
δεν περιέχουν οινόπνευμα και σιλικόνες. H σειρά APIVITA SUNCARE για το
πρόσωπο περιλαμβάνει 6 προϊόντα με
ή χωρίς χρώμα και δείκτες προστασίας
SPF 50+, SPF50 και SPF30. Για πρόσωπο και σώμα διαθέτει 3 προϊόντα με δείκτες προστασίας SPF 50, SPF30, SPF 15
και ένα προϊόν After Sun. Τέλος, η παιδική της αντηλιακή σειρά για πρόσωπο
και σώμα περιλαμβάνει 1 προϊόν με δείκτη προστασίας SPF 50.
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Η εταιρεία Lavipharm προτείνει
την αντηλιακή σειρά Helioderm
της CASTALIA, που χάρη στα
αντηλιακά φίλτρα Tinosorb M&S,
Helioguard 365 και TanActine,
δρα αποτελεσματικά, ακόμα και
στις πιο απαιτητικές και ευαίσθητες επιδερμίδες, προσφέροντας
εξειδικευμένη προστασία από τις
βλαβερές συνέπειες των ακτίνων UVA και UVB, προλαμβάνοντας τη φωτογήρανση. Επιπλέον, οι
καλλυντικές μη λιπαρές υφές της σειράς Helioderm, προσφέρουν μια ευχάριστη και δροσερή αίσθηση. Για το 2016,
η Castalia προτείνει ειδικές προσφορές
με +50% δωρεάν προϊόν για τα αντηλιακά προσώπου, καθώς και εξαιρετικά
ανταγωνιστικές προσφορές, με ειδικές
τιμές, για τα προϊόντα σώματος 200ml.
Για αντηλιακή προστασία με αντιγηραντική δράση, η εταιρεία FROIMED
διαθέτει στην αγορά τα προϊόντα
της σειράς FROΪKA HYALURONIC
SILKTOUCH SUNSCREEN που παρέχουν
αντηλιακή προστασία, ενώ ταυτόχρονα οι
ρυτίδες, οι ατέλειες και τα σημάδια ακμής γίνονται λιγότερο ορατά. Έχουν σχεδιαστεί με τη νέα τεχνολογία SILK TOUCH
3ης γενιάς σε συνδυασμό με υαλουρονικό οξύ, η οποία παρέχει νέες υφές χωρίς λιπαρότητα και μεταξένιο ματ αποτέλεσμα στο δέρμα. Παρέχουν πρωτοβάθμια
αντηλιακή προστασία ευρέος φάσματος
UVA & UVB, ενώ σε δεύτερο στάδιο λόγω
της ευεργετικής δράσης της Indanone και
των υπολοίπων αντιοξειδωτικών μορίων
παρέχουν πολυδύναμη προστασία εσωτερικά του δέρματος. Σε συνδυασμό με
την προσθήκη υαλουρονικού οξέος τα FROΪKA
HYALURONIC
SILKTOUCH
SUNSCREEN
καθίστανται ιδανικά για την καθημερινή ενυδάτωση, τη φροντίδα και
την εξυγίανση του δέρματος. 
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Απαλύνει όλα τα αλλεργικά συµπτώµατα,
όπως κνησµός, δάκρυσµα και ερεθισµός µατιών
Κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά
Χωρίς συντηρητικά
Κατάλληλο για χρήση µε φακούς επαφής
και για ευαίσθητα µάτια

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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Έλκη και
νεκρώσεις
στο Δερμα
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Τα άτονα έλκη και οι νεκρώσεις είναι συχνές
δερματικές αλλοιώσεις, που επηρεάζουν την
ποιότητα ζωής των ασθενών, λόγω της χρονιότητάς
τους, της ψυχολογικής τους επίδρασης και του
υποτροπιάζοντα συχνά χαρακτήρα τους.

Από τη ΝΑΝΤΙΑ ΠΟΣΕΙΔΩΝΟΣ,

Οι νεκρώσεις του δέρματος

Φαρμακοποιό

Γενικά
Τα άτονα έλκη και οι νεκρώσεις στο δέρμα έχουν δύο κοινά βασικά χαρακτηριστικά. Έχουν σαν αιτία την απώλεια επιδερμικού και υποδόριου ιστού και δεν
επουλώνονται αυτόματα χωρίς ειδική
φροντίδα. Εντούτοις, για τις νεκρώσεις
του δέρματος λόγω κατάκλισης, η ισχαιμία των ιστών είναι η πρώτη αιτία της
πάθησης. Όταν πρόκειται για ένα φλεβικό έλκος, η στάση του αίματος δημιουργεί διαταραχές θρέψης, που δευτερογενώς προκαλούν νέκρωση του ιστού.
Είναι λοιπόν λογικό ότι η νέκρωση του
δέρματος αφορά κατά κύριο λόγο ασθενείς που είναι σε παρατεταμένη κατάκλιση, ενώ τα άτονα έλκη εμφανίζονται
σε ασθενείς που πάσχουν από αθηρωμάτωση ή διαβήτη, που αποτελούν και
τους κύριους παράγοντες της πρόκλησης ελκών. Σε κάθε περίπτωση, πρόκειται για μία πληγή τοπική, της οποίας

η φροντίδα είναι ανάλογη με την υπάρχουσα πάθηση.
Οι επιπλοκές και στις δύο παραπάνω αλλοιώσεις του δέρματος μπορεί να είναι
λοιμώξεις, είτε τοπικές (ερυσίπελας), είτε
συστηματικές (σηψαιμία). Οι επιπλοκές
αυτές επίσης μπορούν να προκαλέσουν
και αλλοιώσεις τοπικά στα οστά ή ακόμη
και επιδερμικό καρκίνωμα.
Ο πόνος, όταν υπάρχει, εξαρτάται από
τον τύπο της αλλοίωσης. Μπορεί να είναι είτε τελείως απών, είτε αβάσταχτος,
και φυσικά αντιμετωπίζεται με τη λήψη
αναλγητικών. Παράλληλα, σε ορισμένες
περιπτώσεις, ενδεχομένως να υπάρχει
κίνδυνος τετάνου, ο οποίος μπορεί να
αποφευχθεί με τον κατάλληλο εμβολιασμό. Τέλος, σε όλες τις περιπτώσεις τα
μέτρα πρόληψης είναι απαραίτητα λόγω
του υποτροπιάζοντα χαρακτήρα και των
δύο τύπων αλλοιώσεων.

Φυσιοπαθολογία
Η νέκρωση του δέρματος είναι μία αλλοίωση ισχαιμικής αιτίας, η οποία προκαλείται λόγω πίεσης των μαλακών ιστών
μεταξύ μίας σκληρής επιφάνειας και των
οστών. Την περιγράφουμε σαν μία πληγή κατάκλισης που αναπτύσσεται από το
εσωτερικό προς το εξωτερικό και η βάση
της είναι βαθιά. Έτσι οι αλλοιώσεις που
είναι ορατές στο δέρμα μπορεί να φαίνονται όχι τόσο σοβαρές, σε αντίθεση
με τη σημαντική καταστροφή των ιστών
που βρίσκονται σε βαθύτερα στρώματα
του δέρματος. Αυτή η χρόνια διάβρωση
που συνήθως εξελίσσεται πολύ γρήγορα, προκαλεί σημαντική επίδραση στον
ψυχισμό του ατόμου, διότι συνήθως εκκρίνονται και δύσοσμα υγρά. Παράλληλα, συχνά προκαλεί πόνο. Λόγω της αιτιολογίας τους, αυτές οι νεκρώσεις εμφανίζονται συχνότερα στο επίπεδο της ισχιακής περιοχής, στην περιοχή του ιερού
οστού και στις φτέρνες.
Επιδημιολογία
To 17-50% των ασθενών που βρίσκονται
σε μακρόχρονη κατάκλιση παρουσιάζουν
νεκρώσεις στο δέρμα, αλλά η σοβαρότητα τους ποικίλει ανάλογα με τον ασθενή. Όσο πιο ηλικιωμένος είναι ο ασθενής,
τόσο πιο εύκολο είναι να εμφανιστεί μια
νέκρωση εκτεταμένη και σοβαρή. Αυτό
συμβαίνει γιατί σε ηλικιωμένους ασθενείς το δέρμα εμφανίζεται ιδιαίτερα λεπτό και πιο εύθραυστο και γιατί τα μαλακά μόρια του παρουσιάζουν ανεπαρκή θρέψη, λόγω παθολογικών παραγόντων όπως καρδιαγγειακές διαταραχές,
υπόταση ή υπερθερμία.
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Κάθε τύπος πληγής απαιτεί ένα ιδιαίτερο επίθεμα
•

•

•
•
Τοπική φροντίδα
Η τοπική φροντίδα ποικίλλει ανάλογα με
το στάδιο της εξέλιξης της νέκρωσης.
Ορισμένες βασικές ενέργειες είναι οι
εξής:
• Σε όλες τις περιπτώσεις απαγορεύεται να γίνεται μασάζ, εφαρμογή πάγου,
ζεστού αέρα και αλκοολούχων προϊόντων που ξηραίνουν το δέρμα. Το ιδανικό είναι να καθαρίζουμε το δέρμα
μόνο με φυσιολογικό ορό ή να εφαρμόζουμε κομπρέσες ιαματικού νερού.
• Αν η νέκρωση βρίσκεται σε αρχικό
στάδιο και δεν έχει προχωρήσει, οπότε
εμφανίζεται απλά μια ερυθρότητα στην
περιοχή, θα πρέπει να φροντίζουμε να
αποτρέπεται η επαφή του δέρματος με
το σκληρό υπόστρωμα, χρησιμοποιώντας ένα φιλμ υδροκολλοειδές ή ημιδιαπερατό που να επιτρέπει την οξυγόνωση της περιοχής. Επίσης, πρέπει να φροντίζουμε να αλλάζει θέση
ο ασθενής κάθε 2 με 3 ώρες.
• Σε περίπτωση που υπάρχει φλύκταινα, θα πρέπει να αφαιρέσουμε το υγρό
μέσα από τη φλύκταινα και καλύπτουμε την πληγή με ένα επίθεμα υδροκολλοειδές.
• Σε περίπτωση που η νέκρωση έχει
εξελιχθεί, η θεραπεία συνίσταται με ειδικά επιθέματα, που ευνοούν την επιδερμοποίηση, ενώ παράλληλα αποτρέπουν την επιμόλυνση. Οι κυριότερες ιδιότητες τέτοιου είδους επιθεμάτων είναι, πέρα από το να ευνοούν την επούλωση σε ένα περιβάλλον υγρό και ζεστό, να μην προκαλούν
πόνο στην αλλαγή, να μην διαπερνώνται από μικροοργανισμούς και να μην
κολλάνε πάνω στην πληγή. Παράλληλα, τα επιθέματα που χρησιμοποιούνται θα πρέπει να είναι άνετα και άσηπτα και να εφαρμόζουν σωστά στο σημείο της νέκρωσης.
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Φυσικά, εκτός από τα επιθέματα, χρειάζεται και συστηματική φροντίδα, όπως
παυσίπονα σε περίπτωση πόνου, ή αντιβιοτικά σε περίπτωση μόλυνσης. Χειρουργική επέμβαση συνιστάται σε σοβαρές νεκρώσεις, όταν πρέπει να προστατεύσουμε τους γύρω ιστούς.
Τέλος, να επισημάνουμε ότι τέτοιες αλλοιώσεις με την κατάλληλη φροντίδα
προφύλαξης και πρόληψης μπορούμε
να τις αποτρέψουμε σε ένα βαθμό. Αυτό
γίνεται με την τήρηση σωστής διατροφής
και σωστής στάσης σώματος του ασθενούς, με τη σωστή φροντίδα του ερεθισμένου- ερυθρού σημείου προτού εξελιχθεί σε έλκος, με τη χρήση ειδικού στρώματος σε κατακεκλιμένους ασθενείς και
με τη συχνή αλλαγή της θέσης του σώματός τους (κάθε 2-3 ώρες).

Τα έλκη στα πόδια

Φλεβικό έλκος
Εμφανίζεται σε γυναίκες άνω των 70
ετών, κυρίως υπέρβαρες, που βρίσκονται σε παρατεταμένη κατάκλιση ή
έχουν κάνει κάποια ορθοπεδική επέμβαση. Οφείλεται φυσικά σε χρόνια φλεβική ανεπάρκεια λόγω κιρσών. Η υψηλή
τάση στα τοιχώματα των αγγείων λόγω
στένωσης ή παλινδρόμησης, μπορεί να
προκαλέσει διαταραχές της μικροκυκλοφορίας και τοπική ανοξία, που εξηγεί τη
συνήθη εμφάνιση του έλκους στην εσωτερική περιοχή της γάμπας. Αυτό το έλκος έχει σχήμα οβάλ και είναι συνήθως
μεγάλης έκτασης, όχι τόσο βαθύ και όχι
τόσο επίπονο. Επικαλύπτεται από ένα κίτρινο επίστρωμα νεκρών επιδερμικών
κυττάρων, συχνά επιμολύνεται, είναι δύσοσμο και μπορεί να εμφανίσει και αιμορραγίες λόγω ρήξης της φλέβας. Η θε-

Τα έλκη στις γάμπες είναι μία δερματική αλλοίωση χρόνια που δεν επουλώνεται από μόνη της. Μπορεί να οφείλεται
σε κάποια αγγειακή διαταραχή, αλλά και
σε ουδετεροφιλική δερματίτιδα, σε βαθιά λοίμωξη του δέρματος ή ακόμη και
σε καρκίνο του δέρματος. Όποια κι αν είναι η αιτία, αυτό το έλκος μπορεί να επιφέρει σημαντικές διαταραχές στη γενική
κατάσταση του ασθενούς και παράλληλα να προκαλέσει πολλές επιπλοκές (εξ
επαφής έκζεμα, μικροβιακή επιμόλυνση, καρκίνο του δέρματος).
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ραπεία προσαρμόζεται ανάλογα με τη φάση της εξέλιξης της αλλοίωσης. Το έλκος, καλό είναι να καθαρίζεται με ειδικό δερματολογικό αφρόλουτρο με αντισηπτικές και επουλωτικές ιδιότητες. Στη συνέχεια χρησιμοποιείται ένα από τα επιθέματα που περιγράψαμε παραπάνω, ανάλογα με την εκάστοτε περίπτωση. Φλεβοτονωτικά φάρμακα δεν έχουν θεραπευτική ένδειξη όταν
το έλκος έχει ήδη προκληθεί. Η πρόγνωση ενός έλκους
που οφείλεται σε επιφανειακή φλεβική ανεπάρκεια είναι συνήθως καλή, αλλά συχνά συμβαίνουν υποτροπές
και η πάθηση μπορεί να γίνει χρόνια. Η πρόληψη συνίσταται στην άσκηση και στο περπάτημα, καθώς και στη
μείωση του βάρους. Η χρήση καλσόν διαβαθμισμένης
συμπίεσης και φαρμάκων φλεβοτονωτικών είναι πάντοτε επιθυμητά μόνο στη φάση της πρόληψης.
Αρτηριακό έλκος
Παρατηρείται κυρίως σε ηλικιωμένα άτομα, που καπνίζουν, είναι υπέρβαρα, έχουν διαβήτη, υπέρταση ή στεφανιαία νόσο. Το αρτηριακό έλκος εμφανίζεται στη γάμπα ή στο πόδι και ανάμεσα στα δάχτυλα του ποδιού.
Εμβαθύνει γρήγορα και προσβάλλει τους υποκείμενους ιστούς. Η περίμετρος του έλκους είναι άχρωμη,
λεία, ενώ ο πόνος είναι έντονος. Η φροντίδα αυτού του
τύπου έλκους γίνεται σε πολλά επίπεδα. Η τοπική φροντίδα είναι ανάλογη με αυτή του φλεβικού έλκους, ενώ
απαγορεύεται η χρήση καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης γιατί προκαλείται ισχαιμία.
Χειρουργική επέμβαση μπορεί να πραγματοποιηθεί
επίσης όταν αυτή κρίνεται απαραίτητη. Η εξέλιξη είναι
πολύ γρήγορη αν δεν επαναφέρουμε σύντομα την ικανοποιητική αιμάτωση των αγγείων.
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η συμβουλή σας

ςυχνές ερωτήσεις στο φαρμακείο
για τα άτονα έλκη και τις νεκρώσεις στο δέρμα
Οι νεκρώσεις στο δέρμα
είναι πιο συχνές
στους ηλικιωμένους;
Σε κάθε ηλικία μπορεί να
δημιουργηθεί νέκρωση στο
δέρμα. Φυσικά, οι ηλικιωμένοι έχουν μεγαλύτερη πιθανότητα λόγω προβλημάτων κίνησης ή όταν βρίσκονται σε κατάκλιση, και γιατί
το δέρμα τους είναι πιο λεπτό και εύθραυστο.

Ο σχηματισμός τους και η θεραπεία τους
είναι γρήγορες;
Μία νέκρωση του δέρματος μπορεί να δημιουργηθεί σε
μερικές μέρες, ακόμη και σε μερικές ώρες. Αντιθέτως,
η επούλωσή της μπορεί να απαιτήσει αρκετούς μήνες,
ενώ ορισμένα άτομα δεν θεραπεύονται ποτέ, καθώς εμφανίζουν επιπλοκές λοιμώξεων στο δέρμα.

Ποια είναι η επίδρασή τους στην ποιότητα ζωής;
Ο πόνος είναι από τα κύρια παράπονα του ασθενή, παράλληλα όμως, επηρεάζουν και όλους τους τομείς της
καθημερινότητας του ατόμου, καθώς επιδρούν αρνητικά στην ποιότητα ζωής όχι μόνο των ίδιων, αλλά και των
ατόμων του περιβάλλοντός τους.

Ποιες είναι οι στάσεις του σώματος
που πρέπει να αποτραπούν;
Οι δυνάμεις που εξασκούνται παράλληλα, από το υπόστρωμα πάνω στο δέρμα, είναι 3 φορές πιο επικίνδυνες
από τις δυνάμεις που εξασκούνται κάθετα. Το γλίστρημα
και η τριβή του δέρματος και των ιστών μεταξύ του στρώματος και των οστών, τεντώνουν τα αγγεία του δέρματος. Η στάση «καθισμένος στο κρεβάτι» ή «ημικαθισμένος πάνω στην πολυθρόνα», ευνοούν αυτές τις δυνάμεις
τριβής, οπότε πρέπει να αποφεύγονται.
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Ποιες είναι οι άλλες ενέργειες πρόληψης
που πρέπει να ληφθούν;
Αν οι ασθενείς έχουν προβλήματα εφίδρωσης ή υψηλό
πυρετό, θα πρέπει να μεταβάλουμε τις συνθήκες φροντίδας, διότι η έντονη υγρασία είναι ένας παράγοντας που
επιδεινώνει την κατάσταση, καθώς επίσης και η ύγρανση του δέρματος με τα ούρα, λόγω ακράτειας ή χρήσης πάνας ακράτειας. Θα πρέπει επίσης να φροντίζουμε για τη συχνή αλλαγή της θέσης του σώματος σε κλινήρεις ασθενείς.
Το μασάζ είναι επιθυμητό;
Μία επάλειψη του δέρματος με ειδικές κρέμες με ένα
ελαφρό μασάζ ευνοεί τη μικροκυκλοφορία, αλλά δεν ενδείκνυται να γίνεται πάνω στις νεκρωμένες και φλεγμαίνουσες ζώνες. Το δέρμα πρέπει να ελέγχεται κάθε 8-12
ώρες, να καθαρίζεται και να στεγνώνεται με μία γάζα που
δεν αφήνει υπολείμματα ινών.
Τι ρόλο παίζει η διατροφή;
Πρέπει να φροντίσουμε τη διατροφή κυρίως του ηλικιωμένου ατόμου, γιατί η μειωμένη πρόσληψη θερμίδων
επιβραδύνει την επούλωση. Οι νεκρώσεις του δέρματος προκαλούν έναν υπερκαταβολισμό των πρωτεϊνών,
συνεπώς η διατροφή πρέπει να στηρίζεται σε ένα αυξη-

μένο επίπεδο πρωτεϊνών και υδατανθράκων, συνδυαζόμενη με έντονη πρόσληψη νερού. Συνιστώνται επίσης
ορισμένα συμπληρώματα διατροφής όπως οι βιταμίνες
Α,C και Ε, ο ψευδάργυρος και τα Ω3.

Μικροτραύματα, γδαρσίματα, κοψίματα,
μικρές δερματικές πληγές;
Κλείστε τα όλα, γρήγορα, εύκολα και με
ασφάλεια, με το Sofargen®, τo νέο
αντιμικροβιακό και επουλωτικό spray.
Το Sofargen® spray χάρη στον καολίνη και
στην αργυρούχο σουλφαδιαζίνη:
• Δημιουργεί μηχανικό προστατευτικό
φραγμό στην πληγή
• Αποστραγγίζει και απορροφά τα
εξιδρώματα
• Αποτρέπει την μικροβιακή επιμόλυνση
• Διευκολύνει και επιταχύνει την επούλωση
Κι όλα αυτά χωρίς να αγγίξετε την πληγή.

Οιδίποδος 1-3 & Παράδροµος Αττικής Οδού 33-35 , 15238 Χαλάνδρι, Αθήνα
Tηλ. 210 7488821 | Fax 2107488827 | www.winmedica.gr

Περιέχει καολίνη

Spray φιλικό
στο περιβάλλον

Sofargen® Spray ADV 10/2015

www.onlime.gr

Το Sofargen® spray είναι ένα ιατροτεχνολογικό σκεύασμα σε μορφή σκόνης , για τοπική χρήση. Ενδείκνυται για την τοπική αντιμετώπιση των δερματικών μικροτραυμάτων, ιδίως αμυχών, γδαρσιμάτων, κοψιμάτων, επιφανειακών τραυμάτων
και λύσεων της συνέχειας του δέρματος εν γένει. Περιέχει 9,8g light kolin, 0,1g micronized silver sulfadiazine, 0,1g calcium gluconate monohydrate, 70g butane ως προωθητικό. Η ουσία light kaolin δημιουργεί ένα μηχανικό φραγμό προς τους
εξωτερικούς παράγοντες ενώ ταυτόχρονα αποστραγγίζει και απορροφά τα εξιδρώματα. Η ουσία silver sulfadiazine αποτρέπει τη μικροβιακή επιμόλυνση. Για περισσότερες πληροφορίες απευθυνθείτε στο ιατρικό τμήμα της Win Medica.
Οι επαγγελματίες υγείας και οι καταναλωτές μπορούν να αναφέρουν όλα τα ανεπιθύμητα συμβάντα συμπληρώνοντας τη λευκή κάρτα.

γιαναγιάνει

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

η συμβουλή σας

προΒιοτικα
και άνεση
στο γαστρεντερικό
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η συμβουλή σας

Οι γαστρεντερικές διαταραχές αποτελούν πλέον
μια από τις συχνότερες αιτίες επίσκεψης των
καταναλωτών στο φαρμακείο. Τα τελευταία
χρόνια είναι πολύ διαδεδομένη η χορήγηση
προβιοτικών και όχι αδίκως, καθώς αυτά είναι
ένας άμεσος, αποτελεσματικός και πάνω από όλα
ασφαλής τρόπος για την αντιμετώπιση τέτοιων
περιστατικών.

Από την ΙΩΑΝΝΑ ΑΝΤΩΝΙΑΔΟΥ,
Βιολόγο BSc MSc,
Επιστημονική σύμβουλο της Douni Health Products AE

«χτυπάει» στο έντερο».
«Πρόκειται να ταξιδέψω σύντομα και φοβάμαι τις εντερικές διαταραχές».
«Κάποιες τροφές με ενοχλούν, μου προκαλούν αέρια και νιώθω ότι δεν μπορώ
να τις χωνέψω».

Τι μπορούμε να ρωτήσουμε;
«Πόσο καιρό υποφέρετε από διάρροια ή
δυσκοιλιότητα;»
«Έχετε άλλα συμπτώματα;»
«Έχετε πάρει πρόσφατα αντιβίωση;»
«Έχετε αλλάξει κάτι στη διατροφή σας;»
«Έχετε στρες αυτή την περίοδο;»
«Έχετε χρησιμοποιήσει πρόσφατα κάποιο
σκεύασμα για τον ίδιο λόγο;»
«Έχετε χρησιμοποιήσει καθαρτικά;»
«Κάνετε χρόνια χρήση κάποιων φαρμάκων, π.χ. ψυχοφαρμάκων;»

Τι πρέπει να προτείνουμε;
Προβιοτικά,
τα φιλικά μας βακτήρια
Προβιοτικά, ένας όρος με ελληνικές ρίζες που σημαίνει «υπέρ της ζωής, για τη
ζωή». Τα προβιοτικά είναι ζωντανοί μικροοργανισμοί, κυρίως βακτήρια, που
όταν καταναλώνονται σε επαρκείς ποσότητες ωφελούν τον ανθρωπινό οργανισμό. Μεταξύ των πιο γνωστών προβιοτικών είναι τα γαλακτικά βακτήρια
(Lactobacillus sp) και τα μπιφιδοβακτήρια (Bifidobacterium sp).
Τα προβιοτικά δεν είναι κάτι ξένο για τον
ανθρώπινο οργανισμό. Είναι βακτήρια
ίδια ή παρόμοια με αυτά που υπάρχουν
φυσιολογικά στο γαστρεντερικό μας σύστημα. Στο έντερό μας υπάρχουν τρισεκατομμύρια βακτήρια, τα οποία συγκροτούν τη λεγόμενη χλωρίδα του εντέρου.
Η ισορροπία της χλωρίδας του εντέρου, η
ύπαρξη δηλαδή των κατάλληλων πληθυσμών μικροοργανισμών στο έντερο, είναι ζωτικής σημασίας για την υγεία και
την καλή λειτουργία του εντέρου αλλά
και γενικότερα του οργανισμού, καθώς
στο έντερο λαμβάνει χώρα η απορρόφηση των θρεπτικών συστατικών που είναι
απαραίτητα για τη ζωή.

Η ισορροπία της χλωρίδας του εντέρου
μπορεί να διαταραχθεί από διάφορους
παράγοντες, όπως το άγχος, η κακή διατροφή, τα ταξίδια, η λήψη αντιβίωσης
ή άλλων φαρμάκων κ.ά.
Η επαναφορά της σε κατάσταση ισορροπίας είναι απαραίτητη για να λειτουργεί καλά το έντερο, να γίνονται σωστές
κενώσεις, να μην παρουσιάζονται ενοχλητικά συμπτώματα, όπως δυσκοιλιότητα, διάρροια ή φουσκώματα και βέβαια για να γίνεται σωστή απορρόφηση. Η επαναφορά αυτή και η διατήρηση της ισορροπίας της μπορούν να επιτευχθούν με τη λήψη των κατάλληλων
προβιοτικών.

Η ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ ΜΑΣ
Τι μπορεί να μας αναφέρουν
οι πελάτες μας;
«Υποφέρω από διάρροιες».
«Έχω δυσκοιλιότητα».
«Έχω σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου
(σπαστική κολίτιδα) και υποφέρω».
«Είμαι φουσκωμένος/η συνέχεια».
«Έχω πολλά αέρια & πόνο στο έντερο».
«Όταν αγχώνομαι ή στεναχωριέμαι με

Παρόλο που γενικά όλα τα προβιοτικά
μπορεί να βοηθήσουν στην υγεία και την
ομαλή λειτουργία του εντέρου, κάποια
από αυτά έχουν μελετηθεί περισσότερο και δρουν καλύτερα σε κάποια συμπτώματα ή παθήσεις. Για τον παραπάνω λόγο, καλό θα ήταν το συμπλήρωμα
προβιοτικών που θα προταθεί να επιλέγεται βάση του περιστατικού και να περιέχει τα προβιοτικά εκείνα που παρουσιάζουν ειδική δράση σε αυτό.

Σε ποιες περιπτώσεις;
Δυσκοιλιότητα
Σύμφωνα με τα τελευταία δεδομένα, ένας στους πέντε Έλληνες υποφέρει από δυσκοιλιότητα. Η δυσκοιλιότητα μπορεί να αποτελεί για κάποιους ένα
μόνιμο πρόβλημα και σε άλλους να είναι
περιστασιακή. Δεδομένου ότι αυτή συνήθως οφείλεται στη διαταραχή της εντερικής χλωρίδας, η χορήγηση ενός προβιοτικού μπορεί να συμβάλλει στην αποκατάσταση της χλωρίδας και στη μείωση της δυσκοιλιότητας.
Τα προβιοτικά στελέχη που έχουν μελετηθεί για τη συγκεκριμένη δράση είναι αρκετά. Μεταξύ αυτών είναι και
πολλά γαλακτικά βακτήρια όπως τα
L.acidophilus, L.casei και L.rhamnosus.
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Η Συμβουλή μας: Προτιμήστε προβιοτικά και όχι καθαρτικά για τη δυσκοιλιότητα. Τα καθαρτικά μπορεί να είναι αποτελεσματικά και ίσως απαραίτητα για κάποιες μεμονωμένες περιπτώσεις, δεν
μπορούν όμως να αποτελούν μια μόνιμη λύση. Προκαλούν συσπάσεις στο
έντερο και αν χρησιμοποιηθούν αλόγιστα προκαλούν εθισμό, με αποτέλεσμα
το έντερο να «τεμπελιάζει», να μην κάνει μόνο του σύσπαση και να περιμένει πάλι να το «προκαλέσουμε» με κάποιο καθαρτικό. Αντιθέτως, τα προβιοτικά δεν προκαλούν συσπάσεις και εθισμό, αλλά βοηθούν να επανέλθει σταδιακά η ισορροπία στη χλωρίδα του εντέρου και να λειτουργήσει το έντερο φυσιολογικά μόνο του.
Ευερέθιστο έντερο και φουσκώματα
Το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (ή
σπαστική κολίτιδα) ταλαιπωρεί έναν
στους οκτώ Έλληνες. Χαρακτηριστικά
συμπτώματα του συνδρόμου είναι τα
φουσκώματα, τα αέρια, ο πόνος στην
κοιλιά και συχνά η εναλλαγή δυσκοιλιότητας και διάρροιας. Τα άτομα που πάσχουν επηρεάζονται πολύ από το άγχος,
την ψυχολογία τους και τη διατροφή τους.
Τα προβιοτικά μπορούν και σ’ αυτή την
περίπτωση να βοηθήσουν.
Το προβιοτικό L.plantarum είναι το πιο
μελετημένο για τη δράση του στις παραπάνω περιπτώσεις και φαίνεται ότι
μπορεί να μειώσει σημαντικά τα συμπτώματα. Ο συνδυασμός του με τα L.
acidophilus και L.rhamnosus θα μπορούσε να έχει ακόμα καλύτερα αποτελέσματα, καθώς και αυτά θεωρούνται
ωφέλιμα για το συγκεκριμένο σύνδρομο.
Λήψη αντιβιοτικών
Η Ελλάδα κατέχει δυστυχώς την 1η θέση
στην Ευρώπη στην κατανάλωση αντιβιοτικών. Η λήψη αντιβίωσης διαταράσσει
σημαντικά τη χλωρίδα του εντέρου και
μπορεί να προκαλέσει διάφορες γαστρεντερικές διαταραχές, όπως διάρροια. Για
το λόγο αυτό, όταν λαμβάνεται αντιβίωση κρίνεται απαραίτητη η λήψη προβιοτικών με την έναρξη της λήψης της και
ιδανικά και για λίγες εβδομάδες μετά τη
διακοπή τους.
Ενδεικτικά αναφέρεται ότι τα προβιοτικά
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L.bulgaricus και L.acidophilus έχουν μελετηθεί αρκετά για τη δράση τους ενάντια
στις παρενέργειες της αντιβίωσης και
φαίνεται ότι μπορούν να μειώσουν τον
κίνδυνο της εμφάνισής τους. Επιπλέον,
το L.acidophilus μπορεί να προστατεύσει σε κάποιο βαθμό και από τον κίνδυνο κολπικών λοιμώξεων σε περιόδους
που λαμβάνεται αντιβίωση.
Η Συμβουλή μας: Το προβιοτικό πρέπει
να λαμβάνεται διαφορετική ώρα από το
αντιβιοτικό για να αποφευχθεί το ενδεχόμενο το δεύτερο να καταστρέψει το
πρώτο.
Διάρροια
Στην περίπτωση μιας σχετικά ήπιας διάρροιας ή μιας διάρροιας που οφείλεται σε γνωστό αίτιο (π.χ. λήψη αντιβίωσης, όπως αναφέρθηκε παραπάνω), η
χορήγηση ενός προβιοτικού μπορεί να
βοηθήσει στην αποκατάσταση της καλής
λειτουργίας του εντέρου. Σε περιπτώσεις όμως οξείας ή επίμονης διάρροιας, η κατάσταση μπορεί να είναι πιο πολύπλοκη. Αν έρθετε λοιπόν αντιμέτωποι
με τέτοια περιστατικά, θα πρέπει πρώτα να διερευνήσετε αν αυτά απαιτούν
εξέταση και πρέπει να παραπεμφθούν
στον γιατρό. Αυτά είναι περιστατικά στα
οποία υπάρχουν και άλλα συμπτώματα εκτός της διάρροιας, όπως πυρετός,
εμετός, ξαφνική απώλεια βάρους, αίμα
κ.ά. ή αν πρόκειται για ευαίσθητες ομάδες του πληθυσμού όπως βρέφη κάτω
του 1 έτους, ηλικιωμένα άτομα ή άτομα
με συγκεκριμένες παθολογίες.
Ταξιδιώτες
Όταν κάποιος ταξιδεύει, είναι πιθανό να
αντιμετωπίσει διάφορες διαταραχές στη
λειτουργία του εντέρου του, με τη λεγόμενη «διάρροια των ταξιδιωτών» να αποτελεί μια από τις συνηθέστερες. Οι διαταραχές αυτές μπορεί να σχετίζονται
με αλλαγές στις συνήθειές του, στη διατροφή του και αλλού. Ως προληπτικό
μέτρο θα μπορούσαμε να προτείνουμε
την έναρξη της λήψης προβιοτικών μία
ημέρα έως μία εβδομάδα πριν από το
ταξίδι, για την προετοιμασία της εντερικής χλωρίδας για τις επερχόμενες διατροφικές αλλαγές και την αποφυγή των
μικροενοχλήσεων.
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Βρέφη
Τα βρέφη μπορεί να παρουσιάσουν διάφορα συμπτώματα που σχετίζονται με
γαστρεντερικές διαταραχές όπως κολικούς, φουσκώματα, διάρροιες ή δυσκοιλιότητα. Τα προβιοτικά μπορούν, σύμφωνα με μελέτες, να βοηθήσουν στη μείωση των παραπάνω συμπτωμάτων, καθώς και της δυσφορίας και του κλάματος που προκαλούνται από αυτά. Επιπλέον, μπορούν να βοηθήσουν στη μείωση
του κινδύνου εκδήλωσης ατοπικού εκζέματος στο βρέφος όταν λαμβάνονται από
την έγκυο ή στη μείωση των συμπτωμάτων του όταν υπάρχει ήδη.
Τα προβιοτικά L.rhamnosus και L.reuteri
έχουν μελετηθεί αρκετά στις παραπάνω
περιπτώσεις με πολύ καλά αποτελέσματα. Τα προβιοτικά μπορεί να υπάρχουν
σε βρεφικές φόρμουλες ή να κυκλοφορούν ως συμπληρώματα διατροφής, συνήθως σε μορφή σταγόνων με ουδέτερη
γεύση, που μπορούν να προστεθούν στο
γάλα ή την τροφή του βρέφους.
Η Συμβουλή μας: πρέπει να αποφεύγεται η ανάμειξη των προβιοτικών με πολύ
ζεστά ροφήματα ή τροφές.
Άτομα με δυσανεξία στη λακτόζη
Τα προβιοτικά που ανήκουν στα γαλακτικά βακτήρια μετατρέπουν τα σάκχαρα
σε γαλακτικό οξύ, ιδιότητα από την οποία
έχουν λάβει το όνομά τους. Τα γαλακτικά βακτήρια, λοιπόν, μπορούν να βοηθήσουν και στην πέψη της λακτόζης κι επομένως να ωφελήσουν άτομα με σχετικά
ήπια δυσανεξία στη λακτόζη. Όπου αυτό
δεν είναι αρκετό, τα προβιοτικά μπορούν
να συνδυαστούν με ένα συμπλήρωμα διατροφής με λακτάση.
Αθλητές
Οι γαστρεντερικές διαταραχές είναι συχνές στους αθλητές, ειδικά σε αθλήματα αντοχής όπως ο μαραθώνιος και σε
δύσκολες συνθήκες ζέστης, υψόμετρο
κ.ά. Δεδομένου ότι οι διαταραχές στο
έντερο μπορεί να επηρεάσουν σημαντικά τις προπονήσεις και τις επιδόσεις
των αθλητών, προτείνεται σε περιόδους
συχνών ή σημαντικών αγώνων να ξεκινούν τη λήψη προβιοτικών λίγες εβδομάδες πριν.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Είναι ασφαλή τα προβιοτικά;
Τα προβιοτικά είναι ασφαλή και μπορούν να λαμβάνονται
από όλους, ακόμα και από παιδιά, εγκύους ή γυναίκες που
θηλάζουν. Επίσης, μπορούν να λαμβάνονται από ανθρώπους που παίρνουν φάρμακα, καθώς τα προβιοτικά δρουν
στο έντερο και γενικά δεν περνούν στην κυκλοφορία του
αίματος όπου «κυκλοφορούν» τα φάρμακα. Στην περίπτωση που λαμβάνονται προβιοτικά μέσω συμπληρώματος
διατροφής, καλό είναι να ελέγχεται αν περιέχουν ζάχαρη,
γλουτένη, λακτόζη ή άλλα συστατικά που μπορεί να ενοχλούν κάποιους οργανισμούς.
Προσοχή, τα συμπληρώματα προβιοτικών δεν πρέπει να
χορηγούνται σε ανοσοκατεσταλμένους ασθενείς, εκτός αν
αυτό προτείνεται από τον θεράποντα ιατρό.

5 ΑΠΛΑ ΒΗΜΑΤΑ
για να αναπτύξετε την κατηγορία
των προβιοτικών στο φαρμακείο σας
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Οστεοπόρωση
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Άνετα θα τη χαρακτηρίζαμε σαν μια σιωπηλή
επιδημία. Η οστεοπόρωση συνήθως διαγιγνώσκεται μετά από ένα πρώτο κάταγμα. Σήμερα, οι
ειδικοί υποστηρίζουν πως δεν είναι ποτέ πολύ
αργά για να κάνει κανείς κάτι, αρκεί να γνωρίζει
πως θα ζει με συγκεκριμένο τρόπο όλη την υπόλοιπη ζωή του.

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

ΠΑΘΟΦΥΣΙΟΛΟΓΙΑ

3 Πώς γίνεται η διάγνωση;

Η οστεοπόρωση σε 5 ερωτήσεις

1 Πώς χαρακτηρίζεται;

Η οστεοπόρωση χαρακτηρίζεται από μια
μείωση της οστικής μάζας, με ταυτόχρονη αύξηση του κινδύνου για κάποιο κάταγμα. Πριν το κάταγμα, η ασθένεια δεν
δίνει κάποιο σύμπτωμα που μπορεί να
μας προϊδεάσει και μπορεί να παραμείνει και να εξελίσσεται σιωπηλή για πολύ
καιρό. Μία απώλεια ύψους θα μπορούσε
να είναι σημάδι και θα ήταν το αποτέλεσμα κάποιου σπονδυλικού κατάγματος.
Ένα κάταγμα οστεοπόρωσης που συχνά
χαρακτηρίζεται σαν κάταγμα ευθραυστότητας, ακολουθεί κάποιον ελαφρύ τραυματισμό. Συνήθως τέτοια κατάγματα εμφανίζονται στο μηριαίο οστό, στον καρπό
και στους σπονδύλους, ενώ αποκλείονται τα κατάγματα στα κόκαλα του κρανίου, της αυχενικής μοίρας, του προσώπου, του χεριού και των δαχτύλων του
ποδιού.
Κάποια κατάγματα θεωρούνται πολύ σοβαρά γιατί έχουν συνδεθεί με αύξηση της
θνησιμότητας.

Παθολογίες:
Ενδοκρινολογικές παθήσεις (π.χ. υπερθυρεοειδισμός κ.ά.), φλεγμονώδεις ρευματοπάθειες (π.χ. ρευματική πολυαρθρίτιδα κ.ά.), δυσαπορροφητικά σύνδρομα
(π.χ. νόσος Crohn), ηπατοπάθειες, γενετικές ασθένειες, ανορεξία.
Θεραπείες:
Η νούμερο 1 θεραπεία που προκαλεί
οστεοπόρωση είναι αυτή με τα κορτικοστεροειδή. Ο κίνδυνος κατάγματος είναι δοσοεξαρτώμενος. Άλλες σχετιζόμενες φαρμακοθεραπείες είναι αυτές
με αναστολείς αρωματάσης, αγωνιστές
της GnRH, με αντιανδρογόνα, αντιεπιληπτικά, με ενζυμικούς επαγωγείς που
αυξάνουν τον μεταβολισμό της βιταμίνης D. Οι επιληπτικοί ασθενείς εμφανίζουν 2 έως 6 φορές μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης κατάγματος απ’ ότι ο γενικός πληθυσμός.

2 Ποιές οι αιτιολογίες της;

Πρωτογενής οστεοπόρωση
Είναι η πιο συνηθισμένη και συνδέεται με
την ηλικία. Οι γυναίκες πλήττονται περισσότερο εξαιτίας της εμμηνόπαυσης, η οποία
πριμοδοτεί τη μείωση των οιστρογόνων.
Ο κίνδυνος της οστεοπόρωσης αυξάνεται
αναλογικά και με άλλους συνυπάρχοντες
παράγοντες κινδύνου, όπως ιστορικό καταγμάτων στην οικογένεια, μειωμένος δείκτης μάζας σώματος κάτω από 19 kg/m2,
πρώιμη εμμηνόπαυση (πριν τα 40 έτη ηλικίας). Στους άντρες, η οστεοπόρωση έρχεται σε πιο μεγάλη ηλικία, ενώ τα κατάγματα δεν είναι τόσο συχνά ως φαινόμενο.
Εκτός όμως από την ηλικία υπάρχουν και
άλλοι επιβαρυντικοί παράγοντες, όπως:
η διατροφή πτωχή σε ασβέστιο, έλλειψη βιταμίνης D λόγω μειωμένης έκθεσης στον ήλιο, ο αλκοολισμός, η καθιστική ζωή, το κάπνισμα.
Δευτερογενής οστεοπόρωση
Εμφανίζεται έπειτα από συγκεκριμένες
παθολογίες ή κάποιες θεραπείες.

Σε περίπτωση που δεν υπάρχει κάταγμα, η διάγνωση περιλαμβάνει μέτρηση
οστικής πυκνότητας και αναζήτηση συνυπαρχόντων παραγόντων κινδύνου,
με σκοπό να τροποποιηθούν ει δυνατόν.
Σε περίπτωση που υπάρχει κάταγμα,
πάλι μετράμε την οστική πυκνότητα, ώστε
να επιβεβαιώσουμε την ευθραυστότητα
των οστών. Οι παράγοντες κίνδυνου αξιολογούνται. Τα κατάγματα στους σπονδύλους μπορεί και να περάσουν απαρατήρητα χωρίς καθόλου ή με λίγο πόνο.
Ίσως υπάρχει ραχιαίος πόνος ή ελάττωση του ύψους ή άλλες χρόνιες παθήσεις
που συνδέονται με οστεοπόρωση. Η διάγνωση τους γίνεται με ραδιογραφία κλασική ή με υπολογισμό πιθανότητας σπονδυλικού κατάγματος.
Η μέτρηση της οστικής πυκνότητας γίνεται με ακτίνες Χ, κάτι που επιτρέπει
τον υπολογισμό της μείωσης της οστικής αντίστασης. Το αποτέλεσμα μετράται σε Τ-κλίμακα, όπου συγκρίνουμε την
ισχύουσα οστική πυκνότητα, με αυτήν
που θεωρητικά έπρεπε να έχει ο ασθενής με βάση τον μέσο όρο αντίστοιχης
ομάδας ενηλίκων.
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4 Ποιες
είναι
οι συμπληρωματικές

των καταγμάτων, παρ' όλα αυτά ανάλογα την περίπτωση προτείνεται κάποιο
ασβεστούχο συμπλήρωμα.

1. Βιολογικές εξετάσεις (αιματολογικές, ηπατικές, νεφρικής λειτουργίας
κ.ά.), ώστε να διευκρινιστεί εάν πρόκειται για οστεοπόρωση λόγω κακοήθειας
ή λόγω μεταβολισμού (π.χ. υπερπαραθυρεοειδισμός), συμπληρωματικά πάντα με τη μέτρηση οστικής πυκνότητας.
2.TBS-Trabecular Bone Score, που μας
δίνει πληροφορίες για την ποιότητα των
οστών και μας επιτρέπει να κάνουμε μια
πρόγνωση για την εξέλιξη της ασθένειας.

Πρόληψη των πτώσεων

εξετάσεις;

5 Ποια
είναι η εξέλιξη
της νόσου;
Τα κατάγματα συνοδεύονται από πόνους
και παραμορφώσεις των οστών που αλλάζουν την ποιότητα ζωής των ασθενών
και επηρεάζουν την αυτονομία κινήσεων τους. Τα σπονδυλικά κατάγματα ευθύνονται για απώλεια ύψους, για χρόνιους πόνους και για κύφωση.
Τα πολύ σοβαρά κατάγματα του μηριαίου οστού, εκτός από τους φρικτούς πόνους, συχνά συνοδεύονται και από τα
υψηλά ποσοστά θνησιμότητας.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ
Πώς αντιμετωπίζεται η οστεοπόρωση;

Υγιεινοδιαιτητικά μέτρα
Σε αυτά περιλαμβάνονται η καθημερινή
άσκηση, αλλά και η έκθεση στον ήλιο, η
οποία επιτρέπει την ενδογενή σύνθεση
βιταμίνης D. Η καθημερινή διατροφή θα
πρέπει να περιλαμβάνει επαρκή ποσότητα ασβεστίου και πρωτεϊνών, ενώ θα
πρέπει να αποφεύγονται οι πολύ αυστηρές δίαιτες και η υπερβολική κατανάλωση αλκοόλ και τσιγάρου.

Βιταμίνη D
Η ποσότητα στον ορό του αίματος θα πρέπει να είναι μεταξύ των 30-70 /ml. Εάν είναι λιγότερη προχωρούμε σε λήψη χοληκαλσιφερόλης ή βιταμίνης D3 (4 λήψεις
των 100000IU σε διάστημα 15 ημερών).

Ασβέστιο
Δεν είναι σαφής ακόμη η αποτελεσματικότητα του ασβεστίου στην πρόληψη
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Είναι πολύ βασική και επιτυγχάνεται με
συστηματική άθληση, αλλαγή τρόπου
ζωής, διόρθωση οπτικών και ορθοπαιδικών προβλημάτων.
Ο σκοπός της θεραπείας είναι να μειωθεί η πιθανότητα κατάγματος τα χρόνια
που έπονται, γι' αυτό και συνιστάται να
ακολουθηθεί η αγωγή για τουλάχιστον
5 χρόνια. Δυστυχώς, η μειοψηφία των
γυναικών την ακολουθεί για πάνω από
έναν χρόνο. Σε κάθε περίπτωση πρέπει
να ελέγχεται η επαρκής λήψη ασβεστίου και βιταμίνης D3 μέσω της διατροφής
και των συμπληρωμάτων.

Φαρμακευτική θεραπεία
Φυσικά, υπάρχει και η αμιγώς φαρμακευτική θεραπεία που περιλαμβάνει:
Ορμονική υποκατάσταση της εμμηνόπαυσης με οιστρογόνα που ενισχύουν τη
δράση των οστεοβλαστών, ενώ περιορίζουν αυτή των οστεοκλαστών, κάτι που
περιορίζει και τα κρούσματα καταγμάτων
για όσο καιρό ακολουθείται η θεραπεία.
Μετατροπείς της πρόσληψης οιστρογόνων, όπως το γνωστό Evista, που μειώνουν τον κίνδυνο καταγμάτων. Επίσης,
μειώνουν τον κίνδυνο εμφάνισης καρκίνου του μαστού.
Τα διφωσφονικά άλατα αναστέλλουν
τη δράση των οστεοκλαστών. Η αποτελεσματικότητά τους ποικίλλει ανάλογα
με το μόριο που θα χρησιμοποιηθεί, το
σχήμα που θα εφαρμοστεί, τον ασθενή
και τη συμμόρφωσή του. Θα πρέπει να
λαμβάνονται με διαφορά από το γεύμα,
με ένα μεγάλο ποτήρι νερό, μεταλλικό
κατά προτίμηση, χωρίς να ακολουθήσει
ύπνος στο επόμενο μισάωρο.
Η τεριπαρατίδη (forsteo) που ανταποκρίνεται σε έναν φραγμό της παραθυρεοειδούς ορμόνης, εφαρμόζεται υποδόρια και αυξάνει τη συγκέντρωση οστεοβλαστών. Η χορήγηση της δεν πρέπει
να ξεπερνά τους 24 μήνες.
Η ρανελάτη του στροντίου (Protelos)
εμποδίζει την απώλεια οστικής μάζας,
ενώ ενισχύει την παραγωγή νέας.
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Υπάρχουν και πιο επεμβατικές μέθοδοι
όπως η τοποθέτηση ορθοπαιδικού τσιμέντου ή η τοποθέτηση εμφυτεύματος
που συμπληρώνουν την ανατομία του
σπονδύλου και μειώνουν τους πόνους.

ΣΥΝΤΡΟΦΕΥΟΝΤΑΣ
ΤΟΝ ΑΣΘΕΝΗ
Η Ελισάβετ, ετών 63
«Έσπασα τον αριστερό μου καρπό
πέφτοντας πριν 2 μήνες. Ήξερα πως
πάσχω από οστεοπόρωση, αλλά δεν
πήρα ποτέ τη θεραπεία που μου συνταγογράφησαν, καθότι το έβρισκα
πολύ κουραστικό. Μου είχαν πει πως
αρκεί να περπατάω και να προσέχω
τη διατροφή μου, αλλά έκαναν λάθος.
Μετά την πτώση δεν ήθελα να ακολουθήσω τη θεραπεία, αλλά ο ρευματολόγος μου εξήγησε πως υπάρχουν και
φάρμακα μηνιαίας δόσης αρκεί να είσαι νηστικός και να μην κοιμηθείς το
επόμενο μισάωρο. Μακάρι να μου το
είχαν εξηγήσει από την αρχή!»

Με τη ματιά του ασθενή
Επειδή η οστεοπόρωση είναι μια σιωπηλή ασθένεια πολλοί ασθενείς δεν γνωρίζουν τους κινδύνους που διατρέχουν
ή αδιαφορούν. Αυτοί που ήδη είχαν κάποιο κάταγμα, ίσως άλλαξαν κάποιες συνήθειες τους ή θεωρούν πως δεν είναι
το ίδιο δραστήριοι και ικανοί με παλιότερα και αυτό ίσως τους οδηγήσει σε φόβο
και απομόνωση. Σε κάθε περίπτωση αλλάζει η καθημερινότητα τους, ώστε να
αποφευχθούν παραμορφώσεις οστών,
κατάγματα, αναπηρίες.

Η συμβουλή μας στον ασθενή
Όλα αυτά θα πρέπει να τα εξηγήσουμε
στον ασθενή, ώστε να καταλάβει ακριβώς ποιες αλλαγές θα πρέπει να κάνει
στην καθημερινότητά του, και ιδιαίτερα
στη διατροφή του, όπως ο εμπλουτισμός
της σε ασβέστιο και πρωτεΐνες, π.χ., με
γαλακτοκομικά προϊόντα. Επίσης, να του
μιλήσουμε για τη χρησιμότητα και την
αναγκαιότητα λήψης συμπληρωμάτων
βιταμίνης D3, τη γυμναστική, τη διακοπή του καπνίσματος, και την τακτική μέτρηση του ύψους.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φαρμακευτική φροντίδα

ΔΙΑΚΟΠΗ
καπνίσματος,

6 σημεία κλειδιά

για μια
εΠΙτΥχΗμενΗ
προσπάθεια
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φαρμακευτική φροντίδα

Παρόλο που ο αριθμός των καπνιστών στην
Ελλάδα συνεχώς μειώνεται ελαφρά, η βοήθεια
για τη διακοπή καπνίσματος είναι περισσότερο
από ποτέ αρμοδιότητα και του φαρμακοποιού.
Στο παρόν άρθρο θα παρουσιάσουμε ορισμένες
συμβουλές για να βοηθήσετε τους καπνιστέςπελάτες σας που θέλουν να απαλλαγούν από
αυτήν την κακή συνήθεια.
1. Ανάδειξη προϊόντων:
Να είστε επιθετικοί
Το να εκθέσετε τα προϊόντα για τη διακοπή του
καπνίσματος με τις τιμές τους, κάνουν τη διαφορά από το ένα φαρμακείο στο άλλο. Οι καπνιστές
που θέλουν συνειδητά να διακόψουν το κάπνισμα
είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι όταν βλέπουν τα προϊόντα αυτά στο ράφι. Δημιουργώντας μία κατηγορία με προϊόντα για τη διακοπή του καπνίσματος
στο τμήμα πρόληψης, όπου υπάρχουν όλα τα διαγνωστικά τεστ, οι βιταμίνες, τα τονωτικά, και τοποθετώντας εκεί προϊόντα βοηθητικά για τη διακοπή καπνίσματος, ακόμη και συσκευές ηλεκτρονικού τσιγάρου, σίγουρα θα κινητοποιήσετε αρκετούς πελάτες σας να ανοίξουν συζήτηση
μαζί σας και έτσι θα έχετε την ευκαιρία να τους
παρακινήσετε να ξεκινήσουν την προσπάθεια.

2. Προβολή προϊόντων
Βρείτε τον σωστό χρονικό ρυθμό
Οι δύο κύριες περίοδοι διακοπής καπνίσματος
είναι, συνήθως, στην αρχή του χρόνου και κατά
τις διακοπές του καλοκαιριού. Άλλη ημερομηνία
σημαντική είναι η 31η Μαΐου, η παγκόσμια ημέρα
χωρίς τσιγάρο. Εκμεταλλευτείτε αυτές τις 3 περιόδους για να προβάλλετε τα κατάλληλα προϊόντα, αλλά και να ενισχύσετε την επικοινωνία σας
με το κατάλληλο merchandising, μία ειδική βιτρίνα, μία ιδιαίτερη επικοινωνία σε οθόνες προβολής, ενημερωτικά φυλλάδια, κ.λπ.. Εκτός από
αυτές τις 3 περιόδους, μπορείτε φυσικά να κάνετε και εσείς στο φαρμακείο σας μια προβολή
εναντίον του καπνίσματος, σε οποιαδήποτε περίοδο του χρόνου, για 15-20 μέρες.

3. Πληροφόρηση:
Ξεκαθαρίστε τις
λαθεμένες αντιλήψεις
των πελατών σας
Στο μυαλό του κοινού υπάρχουν
πολλές λανθασμένες ιδέες και
αντιλήψεις για το κάπνισμα και για
τα προϊόντα διακοπής του. Για παράδειγμα, μερικοί θεωρούν ότι τα
υποκατάστατα νικοτίνης αντενδείκνυνται σε άτομα που έχουν περάσει έμφραγμα του μυοκαρδίου
ή σε έγκυες γυναίκες. Λάθος αντίληψη! Απλά, αυτά τα άτομα πρέπει
να χρησιμοποιούν τα υποκατάστατα
υπό ιατρική παρακολούθηση. Για να
ενημερώσετε λοιπόν τους ασθενείς
σας σε όλες τις απορίες και τις ανησυχίες τους, χρειάζεται προσπάθεια
και φυσικά να αφιερώσετε λίγο χρόνο. Πολλές εταιρείες που διαθέτουν
υποκατάστατα νικοτίνης, διαθέτουν
ενημερωτικά websites.

4. Συμβουλή:
Υποκινήστε τους
πελάτες σας.
Εκτός από την αυθόρμητη ζήτηση του ίδιου του πελάτη για τη
διακοπή του καπνίσματος, πρέπει να αναλάβετε κι εσείς δράση υποκίνησης, κυρίως σε ασθενείς-καπνιστές με παθήσεις που
επιδεινώνονται από το κάπνισμα
(ΧΑΠ, άσθμα, καρδιοπάθειες,
κ.λπ.). Πολλές μελέτες δείχνουν
ότι εάν ο επαγγελματίας υγείας θέτει στους πελάτες του την ερώτηση: «Επιθυμείτε να σταματήσετε το
κάπνισμα;», ο αριθμός των ατόμων
που διακόπτουν τελικά, διπλασιάζεται μέσα στον επόμενο χρόνο.
Η ανωτέρω ερώτηση κινητοποίησης είναι η ελάχιστη συμβουλή,
που μπορούμε να δώσουμε στους
καπνιστές που θέλουν να σταματήσουν να καπνίζουν.

5. Υποκατάσταση:
Εφαρμόστε τη σωστή δοσολογία
Οπωσδήποτε η κινητοποίηση του καπνιστή να πάρει την απόφαση να διακόψει είναι το πρώτο βήμα, αλλά για να το πετύχετε πρέπει να προτείνετε
και το κατάλληλο προϊόν, στην κατάλληλη δοσολογία και για την κατάλληλη διάρκεια χρήσης. Εδώ θα πρέπει αρχικά να εκτιμήσετε το μέγεθος της
εξάρτησης. Να γνωρίζετε τον αριθμό των τσιγάρων που καπνίζει ο πελάτης ημερησίως και να κάνετε το τεστ του Fagerström. Επίσης, ένα τεστ CO
επιτρέπει να εκτιμήσετε τον τρόπο που καπνίζει κάποιος, δηλαδή αν τραβάει έντονα τον καπνό μέσα του, καπνίζοντας δέκα τσιγάρα την ημέρα, ή αν
καπνίζει 15-20 τσιγάρα, τραβώντας ελαφρά τον καπνό.
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6. Παρακολούθηση:
Παραμείνετε στη διάθεση του
πελάτη
Αν πραγματικά θέλετε να ασχοληθείτε με τη
διακοπή του καπνίσματος, γνωρίστε το στους
ασθενείς σας με την κατάλληλη επικοινωνία
που εντάσσεται όχι μόνο στο στάδιο της αρχικής συμβουλής, αλλά και στο στάδιο της
παρακολούθησης. Ο διάλογος με τον καπνιστή είναι μία πολύ σημαντική συνιστώσα της
παρακολούθησής του. Αυτή η παρακολούθηση και η ενεργός συμβουλή απαιτεί χρόνο και έναν ιδιαίτερο χώρο εμπιστευτικότητας μέσα στο φαρμακείο, όπου θα μπορείτε
να μιλάτε με τον πελάτη πάνω στην πορεία
της προσπάθειάς του.
Πολλοί είναι αυτοί, βέβαια, που σταματούν
την προσπάθεια και την υποκατάσταση, και
εδώ πρέπει να λάβουμε υπόψιν την ψυχολογική εξάρτηση και την εξάρτηση της συμπεριφοράς που προκαλεί το κάπνισμα. Συνεπώς, εκτός από τα προϊόντα πρέπει πάντα
να προτείνουμε στους καπνιστές, τρόπους
για να ξεπεράσουν την επιθυμία καπνίσματος. Πολλές μελέτες συνηγορούν ότι η φυσική δραστηριότητα μειώνει τη διάθεση για
κάπνισμα και μειώνει όλο το σύνδρομο των
συμπτωμάτων που συνοδεύουν τη διακοπή.
Σε περίπτωση έντονου στρες μετά τη διακοπή του καπνίσματος, είναι καλύτερα να πάρουμε ένα υποκατάστατο νικοτίνης παρά να
καπνίσουμε ένα τσιγάρο.
Τέλος, καλό είναι να τονίσουμε ότι όπως δηλώνουν οι περισσότεροι πρώην καπνιστές,
η διάθεση να ανάψουν ένα τσιγάρο δεν διαρκεί πολύ και μπορούν να το ξεπεράσουν.
Είναι συνήθως ένα πρόβλημα ψυχολογικό
και συμπεριφοράς παρά μια πραγματική έλλειψη νικοτίνης.
Επίσης, σημαντικό είναι να επισημάνετε στον
καπνιστή που αρχίζει την προσπάθεια ότι,
εάν καπνίσει έστω και ένα τσιγάρο μετά στην
υπόλοιπη ζωή του, το 99% των περιπτώσεων υποτροπιάζει και ξαναρχίζει πολύ σύντομα την παλιά του συνήθεια.
Εκτός από τα υποκατάστατα νικοτίνης υπάρχουν και άλλα βοηθητικά διακοπής του καπνίσματος σε άλλες κατηγορίες, όπως η
ομοιοπαθητική και η αρωματοθεραπεία
και φυσικά μια από τις πλέον διαδεδομένες
λύσεις είναι και το ηλεκτρονικό τσιγάρο. 

Πόπη Χαραμή
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φαρμακευτική φροντίδα

Ηλεκτρονικό τσιγάρο
μια ευκαιρία προβολής του στο φαρμακείο
Από τον ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ ΠΟΥΛΑ,
Αναπληρωτή Καθηγητή Βιοχημείας, Τμήμα Φαρμακευτικής, Πανεπιστήμιο Πατρών
Τα τελευταία χρόνια παρατηρείται μεγάλη εξάπλωση στη
χρήση του ηλεκτρονικού τσιγάρου. Όλοι γύρω μας συναντάμε όλο και περισσότερους ατμιστές. Ωστόσο είναι μια
συνήθεια που αρκετοί δεν τη γνωρίζουν και ακόμη περισσότεροι δεν την καταλαβαίνουν.
Τα ηλεκτρονικά τσιγάρα είναι προϊόντα που χρησιμοποιούνται ως εναλλακτικά του καπνίσματος ή ακόμη και ως αυτόνομα καταναλωτικά προϊόντα. Η λειτουργία τους βασίζεται στην άτμιση, μέσω ειδικής συσκευής, των ειδικά παρασκευασμένων υγρών αναπλήρωσης. Τα υγρά αυτά περιέχουν συνήθως προπυλενογλυκόλη, γλυκερίνη, νικοτίνη (σε διάφορες συγκεντρώσεις) και αρώματα. Σημαντικό
ρόλο στην αποδοχή του ηλεκτρονικού τσιγάρου από τους
καπνιστές, παίζει το γεγονός, πως αντιμετωπίζει τόσο τη χημική-φυσιολογική (μέσω λήψης νικοτίνης), όσο και τη μιμητική (κινήσεις, γεύση), ψυχολογική πτυχή της εξάρτησης.
Η επιστημονική κοινότητα έχει εμπλακεί σε ένα διάλογο στην
προσπάθειά της να κατανοήσει το ηλεκτρονικό τσιγάρο. Στο
διάλογο αυτό συμμετέχουν πνευμονολόγοι, καρδιολόγοι,
ερευνητές (βιοχημικοί, φαρμακολόγοι, τοξικολόγοι… κ.ά).
Τα έως τώρα δημοσιευμένα δεδομένα μας πείθουν ότι:
 Ο ατμός του ηλεκτρονικού τσιγάρου δεν εκκρίνει τον μεγάλο αριθμό τοξικών ουσιών που εκκρίνει το τσιγάρο.
Κατά το κάπνισμα (θερμοκρασία = 800-900 οC) παράγονται χιλιάδες προϊόντα καύσης, που ωστόσο δεν παράγονται στις θερμοκρασίες άτμισης (200 οC).
 Η εκπομπή αλδεϋδών και νιτροσαμών κατά την άτμιση
είναι 10 και 100 φορές μικρότερη αντίστοιχα,
από ότι κατά το κάπνισμα.
 Η πλήρης αποδέσμευση από το κάπνισμα με
χρήση ηλεκτρονικού τσιγάρου μειώνει τους
κινδύνους για την υγεία του πρώην καπνιστή.
 Το ηλεκτρονικό τσιγάρο επιβάλλεται να συστήνεται σε όσους καπνιστές πάσχουν από σοβαρές αναπνευστικές και καρδιολογικές παθήσεις, επιβάλλεται να διακόψουν το κάπνισμα,
αλλά δεν τα καταφέρνουν.
 Το ηλεκτρονικό τσιγάρο προφανώς δε συστήνεται σε κάποιον που δεν καπνίζει.
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Η αγορά των ηλεκτρονικών τσιγάρων και των υγρών αναπλήρωσης από το Μάιο του 2016 υπόκειται σε αυστηρούς
κανόνες σε Ευρωπαϊκό επίπεδο. Κάθε σχετικό προϊόν θα
αδειοδοτείται/καταγράφεται πριν κυκλοφορήσει. Αυτό θα
έχει ως αποτέλεσμα τα όποια υποβαθμισμένα προϊόντα
κυκλοφορούν να εκλείψουν και να αυξηθούν τα επίπεδα
ασφαλείας για τον χρήστη.
Ο φαρμακοποιός ως σύμβουλος υγείας οφείλει να είναι ενημερωμένος για αυτά τα δεδομένα και να προσφέρει σωστή συμβουλή στον ασθενή. Αναμένεται να δημιουργηθούν
σε περισσότερα φαρμακεία γωνιές με προϊόντα διακοπής
καπνίσματος, στα οποία θα περιλαμβάνονται και προϊόντα
ηλεκτρονικού τσιγάρου. Το Ευρωβαρόμετρο 2015 καταγράφει για πρώτη φορά μείωση του καπνίσματος, ως αποτέλεσμα της αυξημένης χρήσης ηλεκτρονικού τσιγάρου. Σε
περίπου δέκα χρόνια ο αριθμός των ατμιστών αναμένεται
να έχει εξισωθεί με τον αριθμό των καπνιστών στις ανεπτυγμένες χώρες.
Στο Εργαστήριό μας παράγουμε ποιοτικά υγρά αναπλήρωσης που κυκλοφορούν σε περισσότερα από 100 σημεία πώλησης στην Ελλάδα και σύντομα και στο εξωτερικό. Σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Θεσσαλίας, αλλά και
άλλους επιστημονικούς φορείς, προετοιμαζόμαστε και οργανώνουμε τη μεθοδολογία που θα μας επιτρέπει να βοηθήσουμε όλες τις εταιρείες εμπορίας σχετικών προϊόντων
στον έλεγχο και την αδειοδότηση των υγρών αναπλήρωσης αλλά και των συσκευών άτμισης.

Αλυσίδες φαρμακείων στην Αγγλία
έχουν εντάξει τα προϊόντα άτμισης στα καταστήματά τους.

118.
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διοίκηση

ΔΙΑχεΙΡΙΣΗ τΗΣ ΑΛΛΑΓΗΣ

τα «κλειδιά»
για να δράσετε
ΣΥΛΛΟΓΙΚΑ
Μην ανησυχείτε...
Θα σας εξηγήσω!!

ΑΡΧΙΤΕΚΤΩΝ

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ
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διοίκηση

Μικρές ή μεγάλες αλλαγές ρυθμίζουν τη
ζωή ενός φαρμακείου, αλλά οι επιδράσεις
τους πάνω στους υπαλλήλους πολλές φορές
υποεκτιμούνται. Αλλαγές όπως η ρύθμιση
του ωραρίου λειτουργίας, μια ανακαίνιση, μία
απόλυση ενός συνεργάτη ή πρόσληψη ενός νέου
συνεργάτη… κ.ά. πρέπει πάντα να ακολουθούν
μια συγκεκριμένη διαδικασία διαχείρισης από όλη
την αμάδα για να δράσουμε συλλογικά.

Από την ΕΥΑΓΓΕΛΙΑ ΓΕΡΟΝΤΗ,
ΜΒΑ Διοίκησης Επιχειρήσεων

«Άλλαξε πριν να είσαι υποχρεωμένος να αλλάξεις».
Jack Welch

Α

ν στην αρχαιότητα το ρητό ‘‘τα
πάντα ρει’’ (Ηράκλειτος), ήθελε να εκφράσει τη φύση του
κόσμου, σήμερα η αλλαγή εκφράζει τη βασική προϋπόθεση επιβίωσης και κρίσιμο παράγοντα επιτυχίας. Στο
σημερινό και πολύ περισσότερο αυριανό μέλλον, οι επιλογές για τις επιχειρήσεις είναι τρεις:
1. Δεν αλλάζεις, άρα δεν προσαρμόζεσαι, άρα πεθαίνεις.
2. Αλλάζεις για να προσαρμοσθείς στις
εξελίξεις και επιβιώνεις.
3. Οδηγείς τις εξελίξεις στις οποίες προσαρμόζονται οι άλλοι και επιτυγχάνεις.

Τα κλειδιά για να δράσετε
συλλογικά
Η αλλαγή είναι μέσα στην φυσιολογική
εξέλιξη των πραγμάτων. Αν και η αλλαγή
αποτελεί κύριο χαρακτηριστικό της φύσης του ανθρώπου, ωστόσο οι άνθρωποι βολεύονται στις συνήθειές τους και
απέναντι σε κάθε αλλαγή γίνονται συνήθως αντιδραστικοί. Αρνούνται ή δυσανασχετούν σε τροποποιήσεις των αρμοδιοτήτων τους, του ωραρίου εργασίας
τους, του τρόπου εκτέλεσης των εργασιών τους, της συνεχούς ενίσχυσης, βελτίωσης και εξέλιξης του ανθρωπίνου δυναμικού. Και φυσικά, ο φαρμακοποιός

μάνατζερ είναι ο αρμόδιος που θα οδηγήσει την ομάδα του σε μία ομαλή αλλαγή, πολλές φορές απαραίτητη, λόγω των
εξελίξεων που συμβαίνουν στο επιχειρηματικό πλαίσιο του φαρμακείου.



Παρακάτω θα αναλύσουμε 6 ενέργειες
«κλειδιά» για να διατηρήσουμε τη συνοχή και την κινητοποίηση της ομάδας.

1η Ενέργεια:
Προετοιμάστε το έδαφος
Μία στρατηγική διαχείρισης αλλαγών
στον τρόπο εργασίας, η οποία θα προσβλέπει στην ενημέρωση και στην διαχείριση του προσωπικού, αναμφισβήτητα
απαιτεί χρόνο και πολλές φορές και κόστος χρήματος, αν υπολογίσουμε τα κόστη που συνδέονται με την τυχόν κακή
λειτουργία της επιχείρησης.
Η πρώτη μας αντίδραση είναι να θέσουμε στον εαυτό μας τις σωστές ερωτήσεις,
όποια κι αν είναι η αλλαγή που σχεδιάζουμε, ώστε να επιτύχουμε την ενδυνάμωση αυτής, την ευρεία συμμετοχή του
προσωπικού μας, αλλά και την εξάλειψη
βασικών εμποδίων πραγματοποίησής
της. Τέτοιες ερωτήσεις μπορεί να είναι:
«Ποιες θα είναι οι επιδράσεις αυτού του
σχεδίου μας σε κάθε υπάλληλό μας και
στις αρμοδιότητές του;»
«Ποιες αντιδράσεις πιθανόν να προκύψουν λόγω της ψυχολογίας και της προσωπικότητας του καθενός;»
Θα πρέπει να προβλέψουμε από την
αρχή, τις πιθανές αντιδράσεις σε κάθε
έναν από την ομάδα μας, για την αλλαγή που σχεδιάζουμε. Για παράδειγμα, σε
μια αλλαγή ωραρίου κρίνεται αναγκαίο
να υπολογίσουμε τι προβλήματα μπορεί
να επιφέρει στην προσωπική ζωή, ανάλογα με την οικογενειακή κατάσταση του
εκάστοτε ατόμου.
Αφού λοιπόν κάνουμε τους παραπάνω
συλλογισμούς, συντάσσουμε γραπτώς
ένα χρονοδιάγραμμα ενεργειών και ορίζουμε μία συνάντηση εργασίας, στα πλαίσια της οποίας γνωστοποιείται η διαμόρφωση και η διάδοση του οράματος αλλαγής. Εκεί οφείλουμε να είμαστε προετοιμασμένοι για να αντιμετωπίσουμε πιθανές αντιρρήσεις του προσωπικού, που
μπορούν να εξαλειφθούν μέσα από το
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διάλογο, τα επιχειρήματα, την ανταλλαγή απόψεων και τα θετικά παραδείγματα που θα επιφέρει η αλλαγή στην επιχείρηση για όλους.

2η Ενέργεια:
Επικοινωνήστε με τον
κατάλληλο τρόπο
Για να αποφευχθούν οι όποιες ανησυχίες και αρνητικά σχόλια των υπαλλήλων
σας, αντιδράσεις που οι αλλαγές σε κάτι
νέο και διαφορετικό από αυτό που έχουμε συνηθίσει πάντα προκαλούν, καλό είναι το σχέδιό σας να παρουσιαστεί, όχι
σαν τετελεσμένο γεγονός, αλλά σαν μια
πρόταση για τη βελτίωση της εξέλιξης
του φαρμακείου. Με αυτόν τον τρόπο
επικοινωνίας θα κατανοήσουν ότι συμμετέχουν και αυτοί στην τελική απόφαση και ότι ο ρόλος τους στη διαμόρφωση
στρατηγικής δεν είναι αμελητέος. Ακόμη
και για δύσκολες αποφάσεις, όπως είναι
η μείωση αποδοχών ή η απόλυση ενός
συνεργάτη, οφείλετε με τρόπο σαφή, ειλικρινή και άμεσο να τους εξηγήσετε την
κατάσταση, επιχειρηματολογώντας ότι
αυτό μπορεί να είναι ένας τρόπος επιβίωσης της επιχείρησης.
Σε τέτοιες δύσκολες περιπτώσεις η συνάντηση είναι προτιμότερο να γίνει εκτός
ωραρίου εργασίας. Συχνά εκτός από αυτήν την ομαδική επικοινωνία, ίσως χρειαστεί να μιλήσετε κατ’ ιδίαν με κάποιο
συνεργάτη που τον αφορά άμεσα μία αλλαγή ή είναι πιο ευαίσθητος / αντιδραστικός από τους άλλους.
Μια στρατηγική αλλαγή που αφορά την
ανάπτυξη μιας νέας κατηγορίας ή νέων
υπηρεσιών για τους πελάτες με στόχο
την εξέλιξη και τη διαφοροποίηση στην
περιοχή, αλλά ακόμη και μια μεταφορά
σε ένα καλύτερο σημείο στη γεωγραφική περιοχή σας ή η επέκταση του ήδη
υπάρχοντος καταστήματος, συνεπάγεται
και αλλαγή στον τρόπο που δουλεύουμε.
Για παράδειγμα, αν η αλλαγή αφορά τη
διεύρυνση του ωραρίου λειτουργίας του
φαρμακείου μας, πρέπει να εξηγήσουμε
στους συνεργάτες μας ότι με τον τρόπο
αυτό όχι μόνο θα διευκολυνθεί η υπάρχουσα πελατεία και ιδιαίτερα οι εργαζόμενοι της περιοχής μας, αλλά θα αυξήσει
την εισροή νέων πελατών που θα οδη-
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γήσει σε αύξηση του τζίρου και σε ευκολότερη επίτευξη ατομικών στόχων και
μπόνους. Για την επιτυχία του νέου εγχειρήματος, απαραίτητο είναι να σχεδιαστούν για τον καθένα κυλιόμενα ωράρια,
ώστε να μην υπερβαίνουν τις 40 ώρες
εβδομαδιαίως. Επίσης, μπορούν να γίνουν προτάσεις σε μερικούς, που είναι
πιο ελεύθεροι από υποχρεώσεις, αν θέλουν να εργαστούν υπερωριακά, κάτι
που θα είναι και προς όφελος του φαρμακείου να πληρώσει μερικές υπερωρίες, παρά να κάνει μία νέα πρόσληψη.
Μία άλλη περίπτωση που πιθανώς να
προκαλέσει ανησυχίες, είναι η απόφαση να εισάγετε αυτοματισμούς στο φαρμακείο. Αυτή η ενέργειά σας, ίσως προκαλέσει φόβους σε ορισμένους βοηθούς στον πάγκο για την απώλεια της
θέσης τους. Εδώ θα πρέπει να εξηγήσετε εκ προοιμίου ότι αυτοματοποίηση
δε σημαίνει απόλυση και ότι η απελευθέρωση χρόνου στον καθένα λόγω της
ταχύτατης διάθεσης των τεμαχίων από
ένα σύστημα αυτοματισμού (ρομπότ),
θα τους δώσει την ευκαιρία να ασχοληθούν περισσότερο με τον πελάτη, συζητώντας μαζί του για το πρόβλημα υγείας
του, μέσα από το οποίο μπορεί να προκύψουν και καινούργιες ανάγκες. Αυτό
θα δημιουργήσει ευχαριστημένο και πιστό πελατολόγιο, αλλά και ενίσχυση των
πωλήσεων.
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Αφού λοιπόν ο φαρμακοποιός έχει προσδιορίσει τον στόχο του και το τι θέλει να
κάνει, οφείλει, όπως προείπαμε να διαδώσει το σχέδιο της αλλαγής με τον κατάλληλο τρόπο, στην ομάδα. Αυτό το σχέδιο θα δώσει στα άτομα μία προοπτική
μεσοπρόθεσμη ή και μακροπρόθεσμη
και συχνά θα δράσει στο να ενθαρρύνει την ομάδα για το μέλλον της επιχείρησης. Αυτό το στάδιο είναι πάρα πολύ
σημαντικό γιατί επιτρέπει την αντιμετώπιση των αντιστάσεων αλλά και τη δημιουργία θετικών στάσεων, τη διευκόλυνση και την υποστήριξη των συνεργατών σας να προσαρμοσθούν στη νέα
κατάσταση και στις απαιτήσεις που αυτή
συνεπάγεται αλλά, και τη διαπραγμάτευση με τον φαρμακοποιό, ώστε να αντισταθμιστούν οι όποιες «απώλειες» επιφέρουν οι αλλαγές.
Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να έχει την
υπομονή και την ικανότητα να αναλύσει
με ακρίβεια τα βήματα και την οργάνωση του κάθε σχεδίου του, και στη συνέχεια να απευθυνθεί στον κάθε έναν μεμονωμένα, δίνοντάς του τη δυνατότητα
να σχολιάσει από τη μεριά του, να προβάλει αντιρρήσεις ή και να ενθαρρύνει
την απόφαση, ακόμη και να προτείνει
καλύτερες λύσεις.
Από την άλλη πλευρά, ένας ευσυνείδητος υπάλληλος οφείλει να συμμετέχει
στις αλλαγές, που είναι προς όφελος της

 Tο φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ
προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της
υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΙΟΝΤΟΣ: Relvar Ellipta 92 μικρογραμμάρια/22 μικρογραμμάρια κόνις για εισπνοή σε δόσεις. Relvar Ellipta 184 μικρογραμμάρια/22 μικρογραμμάρια
κόνις για εισπνοή σε δόσεις
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Relvar Ellipta 92 μικρογραμμάρια/22 μικρογραμμάρια.
Η παρεχόμενη δόση κάθε εφάπαξ εισπνοής (η δόση που εξέρχεται από το επιστόμιο) είναι 92 μικρογραμμάρια φουροϊκής φλουτικαζόνης και 22 μικρογραμμάρια βιλαντερόλης (ως trifenatate) .
Αυτό αντιστοιχεί σε προκαθορισμένη δόση 100 μικρογραμμαρίων φουροϊκής φλουτικαζόνης και
25 μικρογραμμαρίων βιλαντερόλης (ως trifenatate) και 25 μικρογραμμαρίων βιλαντερόλης (ως
trifenatate).
Relvar Ellipta 184 μικρογραμμάρια/22 μικρογραμμάρια. Η παρεχόμενη δόση κάθε εφάπαξ εισπνοής (η δόση που εξέρχεται από το επιστόμιο) είναι 184 μικρογραμμάρια φουροϊκής φλουτικαζόνης
και 22 μικρογραμμάρια βιλαντερόλης (ως trifenatate). Αυτό αντιστοιχεί σε προκαθορισμένη δόση
200 μικρογραμμαρίων φουροϊκής φλουτικαζόνης και 25 μικρογραμμαρίων βιλαντερόλης (ως
trifenatate). Έκδοχα με γνωστές δράσεις: Κάθε παρεχόμενη δόση περιέχει περίπου 25 mg λακτόζης
(ως μονοϋδρική). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
3.ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις για εισπνοή, σε δόσεις. (Κόνις για εισπνοή). Λευκή κόνις σε
συσκευή εισπνοών χρώματος ανοικτού γκρι, με κάλυμμα επιστομίου χρώματος ανοικτού κίτρινου
και δοσομετρητή.
4.ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Relvar Ellipta 92 μικρογραμμάρια/22 μικρογραμμάρια. Άσθμα Το
Relvar Ellipta ενδείκνυται για την τακτική αντιμετώπιση του άσθματος σε ενήλικες και εφήβους
ηλικίας 12 ετών και άνω στους οποίους η χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος συνδυασμού (μακράς δράσης β2αγωνιστής και εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές) είναι κατάλληλη. Aσθενείς που δεν
ελέγχονται επαρκώς με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και «κατ’ επίκληση» εισπνεόμενους βραχείας
δράσης β2αγωνιστές. ΧΑΠ (Χρόνια Αποφρακτική Πνευμονοπάθεια). Το Relvar Ellipta ενδείκνυται για
τη συμπτωματική αντιμετώπιση ενηλίκων με ΧΑΠ με FEV1<70% της προβλεπόμενης φυσιολογικής
τιμής (μετά από χρήση βρογχοδιασταλτικού) με ιστορικό παροξυσμών παρά την τακτική θεραπεία
με βρογχοδιασταλτικά. Relvar Ellipta 184 μικρογραμμάρια/22 μικρογραμμάρια. Άσθμα. Το Relvar
Ellipta ενδείκνυται για την τακτική αντιμετώπιση του άσθματος σε ενήλικες και εφήβους ηλικίας
12 ετών και άνω στους οποίους η χρήση ενός φαρμακευτικού προϊόντος συνδυασμού (μακράς δράσης β2αγωνιστής και εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές) είναι κατάλληλη. Aσθενείς που δεν ελέγχονται
επαρκώς με εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή και «κατ’ επίκληση» εισπνεόμενους βραχείας δράσης
β2αγωνιστές.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία. Άσθμα. Ενήλικες και έφηβοι ηλικίας 12 ετών και
άνω. Μία εισπνοή Relvar Ellipta 92/22 ή Relvar Ellipta 184/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Οι
ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν βελτίωση της πνευμονικής λειτουργίας εντός 15 λεπτών από την
εισπνοή του Relvar Ellipta. Ωστόσο, ο ασθενής θα πρέπει να ενημερώνεται ότι είναι απαραίτητη η
τακτική καθημερινή χρήση για τη διατήρηση του ελέγχου των συμπτωμάτων του άσθματος και ότι
η χρήση αυτή θα πρέπει να συνεχίζεται ακόμη και όταν είναι ασυμπτωματικός. Σε περίπτωση που τα
συμπτώματα εμφανιστούν κατά την περίοδο μεταξύ των δόσεων, θα πρέπει να ληφθεί εισπνεόμενος, βραχείας δράσης β2αγωνιστής για άμεση ανακούφιση. Θα πρέπει να εξετάζεται χορήγηση αρχικής δόσης Relvar Ellipta 92/22 μικρογραμμαρίων για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών και άνω
που απαιτούν μία χαμηλή έως μεσαία δόση εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς σε συνδυασμό με
ένα μακράς δράσης β2αγωνιστή. Αν οι ασθενείς δεν ελέγχονται επαρκώς με το Relvar Ellipta των
92/22 μικρογραμμαρίων η δόση μπορεί να αυξηθεί σε 184/22 μικρογραμμάρια, η οποία μπορεί να
παρέχει πρόσθετη βελτίωση στον έλεγχο του άσθματος. Οι ασθενείς θα πρέπει να επαναξιολογούνται τακτικά από επαγγελματία του τομέα υγειονομικής περίθαλψης, ώστε η περιεκτικότητα του
συνδυασμού φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης που λαμβάνουν να εξακολουθεί να είναι η
βέλτιστη και μεταβάλλεται μόνο μετά από ιατρική συμβουλή. Η δόση θα πρέπει να μειώνεται στο
χαμηλότερο επίπεδο με το οποίο διατηρείται αποτελεσματικός έλεγχος των συμπτωμάτων. Το Relvar
Ellipta 184/22 μικρογραμμαρίων θα πρέπει να εξετάζεται για ενήλικες και εφήβους ηλικίας 12 ετών
και άνω που απαιτούν υψηλότερη δόση εισπνεόμενου κορτικοστεροειδούς σε συνδυασμό με ένα
μακράς δράσης β2αγωνιστή. Η μέγιστη συνιστώμενη δόση είναι Relvar Ellipta 184/22 μικρογραμμάρια άπαξ ημερησίως. Σε ασθενείς με άσθμα πρέπει να χορηγείται η περιεκτικότητα Relvar Ellipta που
περιέχει την κατάλληλη δόση φουροϊκής φλουτικαζόνης (FF) για τη σοβαρότητα της πάθησης τους.
Οι συνταγογράφοντες ιατροί θα πρέπει να γνωρίζουν ότι σε ασθενείς με άσθμα, η φουροϊκή φλουτικαζόνη (FF) των 100 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως είναι περίπου ισοδύναμη με την προπιονική φλουτικαζόνη (FP) των 250 μικρογραμμαρίων δις ημερησίως ενώ η FF των 200 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως είναι περίπου ισοδύναμη με την FP των 500 μικρογραμμαρίων δις ημερησίως.
Παιδιά ηλικίας κάτω των 12 ετών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Relvar Ellipta σε παιδιά
ηλικίας κάτω των 12 ετών δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί για την ένδειξη του άσθματος. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. ΧΑΠ. Ενήλικες από 18 ετών και άνω. Μία εισπνοή Relvar Ellipta 92/22 μικρογραμμαρίων άπαξ ημερησίως. Το Relvar Ellipta 184/22 μικρογραμμαρίων δεν ενδείκνυται για
ασθενείς με ΧΑΠ. Δεν υπάρχει πρόσθετο όφελος από τη δόση των 184/22 μικρογραμμαρίων σε
σύγκριση με τη δόση των 92/22 μικρογραμμαρίων και υπάρχει πιθανότητα αυξημένου κινδύνου
εμφάνισης πνευμονίας και συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή (βλέπε παραγράφους 4.4 και 4.8). Οι ασθενείς συνήθως παρουσιάζουν βελτίωση της
πνευμονικής λειτουργίας εντός 1617 λεπτών από την εισπνοή του Relvar Ellipta. Παιδιατρικός πληθυσμός. Δεν υπάρχει σχετική χρήση του Relvar Ellipta στον παιδιατρικό πληθυσμό για την ένδειξη ΧΑΠ.
Ειδικοί πληθυσμοί. Ηλικιωμένοι (>65 ετών). Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 5.2). Νεφρική δυσλειτουργία. Δεν απαιτείται προσαρμογή της δόσης στον συγκεκριμένο πληθυσμό (βλέπε παράγραφο 5.2). Ηπατική δυσλειτουργία. Μελέτες σε άτομα με ήπια, μέτρια και σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία έδειξαν αύξηση της συστηματικής έκθεσης
στη φουροϊκή φλουτικαζόνη (Cmax και AUC) (βλέπε παράγραφο 5.2). Πρέπει να επιδεικνύεται προσοχή κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία, οι οποίοι μπορεί να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο εμφάνισης συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή. Για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία η μέγιστη δόση είναι
92/22 μικρογραμμάρια (βλέπε παράγραφο 4.4). Τρόπος χορήγησης. Το Relvar Ellipta είναι αποκλειστικά για εισπνεόμενη χρήση. Θα πρέπει να χορηγείται την ίδια ώρα της ημέρας κάθε μέρα. Η τελική
απόφαση σχετικά με τη χορήγηση βραδινής ή πρωινής δόσης θα πρέπει να λαμβάνεται σύμφωνα με
την κρίση του ιατρού. Εάν παραλειφθεί μία δόση, η επόμενη δόση θα πρέπει να ληφθεί στη συνήθη
ώρα την επόμενη ημέρα. Εάν φυλάσσεται σε ψυγείο, η συσκευή εισπνοών θα πρέπει να αφήνεται να
επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη χρήση. Μετά την εισπνοή, οι
ασθενείς θα πρέπει να ξεπλένουν το στόμα τους με νερό χωρίς να καταπιούν. Όταν η συσκευή εισπνοών χρησιμοποιείται για πρώτη φορά, δεν υπάρχει ανάγκη ελέγχου της σωστής λειτουργίας ή
ανάγκη ειδικής προετοιμασίας για τη χρήση. Θα πρέπει να ακολουθούνται οι αναλυτικές οδηγίες. Η
συσκευή εισπνοών Ellipta συσκευάζεται σε ένα δίσκο που περιέχει ένα φακελίσκο με αποξηραντικό
για μείωση της υγρασίας. Ο φακελίσκος με το αποξηραντικό θα πρέπει να απορρίπτεται μετά το
άνοιγμα. Ο ασθενής πρέπει να συμβουλεύεται να μην ανοίξει το δίσκο μέχρι να είναι έτοιμος να εισπνεύσει τη δόση. Όταν η συσκευή εισπνοών αφαιρείται από το δίσκο της, θα βρίσκεται στην «κλειστή» θέση. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” πρέπει να είναι γραμμένη στην ετικέτα της συσκευής εισπνοών στο χώρο που παρέχεται. Η ημερομηνία “Απορρίψτε μετά από” είναι 6 εβδομάδες από
την ημερομηνία ανοίγματος του δίσκου. Μετά την ημερομηνία αυτή η συσκευή εισπνοών δεν θα
πρέπει πλέον να χρησιμοποιείται. Ο δίσκος μπορεί να απορριφθεί μετά το πρώτο άνοιγμα. Οι αναλυτικές οδηγίες που ακολουθούν για τη συσκευή εισπνοών Ellipta 30 δόσεων ισχύουν επίσης και για τη
συσκευή εισπνοών Ellipta των 14 δόσεων. Οδηγίες χρήσεως. 1. Διαβάστε αυτές τις οδηγίες προτού
ξεκινήσετε. Αν το κάλυμμα της συσκευής εισπνοών ανοιχτεί και κλειστεί χωρίς να εισπνευστεί το
φάρμακο, η δόση θα χαθεί. Η χαμένη δόση θα παραμείνει με ασφάλεια στο εσωτερικό της συσκευής
εισπνοών, αλλά δεν θα είναι πλέον διαθέσιμη για εισπνοή. Δεν είναι δυνατή η τυχαία λήψη επιπλέον
φαρμάκου ή η λήψη διπλής δόσης με μία εισπνοή. Κάλυμμα: Κάθε φορά που το ανοίγετε, ετοιμάζετε
μία δόση του φαρμάκου. Δοσομετρητής. Δείχνει πόσες δόσεις φαρμάκου απομένουν στην συσκευή
εισπνοών. Πριν από την αρχική χρήση της συσκευής εισπνοών δείχνει ακριβώς 30 δόσεις. Μετράει
αντίστροφα κατά 1 κάθε φορά που ανοίγεται το κάλυμμα. Όταν έχουν απομείνει λιγότερες από
10 δόσεις, το μισό τμήμα του δοσομετρητή εμφανίζεται κόκκινο. Αφότου χρησιμοποιήσετε την τελευταία δόση, το μισό τμήμα του δοσομετρητή εμφανίζεται κόκκινο και αναγράφεται ο αριθμός 0. Η
συσκευή εισπνοών σας είναι πλέον άδεια. Αν ανοίξετε το κάλυμμα μετά από αυτό, το χρώμα του
δοσομετρητή θα αλλάξει από μισό κόκκινο σε πλήρες κόκκινο. 2. Τρόπος προετοιμασίας της δόσης.
Ανοίξτε το κάλυμμα όταν είσαστε έτοιμοι να πάρετε μία δόση. Μην ανακινείτε τη συσκευή εισπνοών.
Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα κάτω μέχρι να ακούσετε ένα «κλικ». Το φάρμακο είναι πλέον έτοιμο για
εισπνοή. Ο δοσομετρητής μετρά αντίστροφα κατά 1 για επιβεβαίωση. Αν ο δοσομετρητής δεν μετρήσει αντίστροφα καθώς ακούτε το «κλικ», το φάρμακο δεν θα χορηγηθεί από τη συσκευή εισπνοών. Επιστρέψτε τη σε έναν φαρμακοποιό για να σας συμβουλέψει. 3. Πώς να εισπνεύσετε το φάρμακο. Κρατήστε τη συσκευή εισπνοών μακριά από το στόμα σας και εκπνεύστε όσο μπορείτε. Μην
εκπνέετε στη συσκευή εισπνοών. Τοποθετήστε το επιστόμιο ανάμεσα στα χείλη σας και κλείστε τα
σφιχτά γύρω του. Μην φράζετε τους αεραγωγούς με τα δάχτυλά σας. Πάρτε μία μεγάλη, σταθερή,
βαθειά εισπνοή. Κρατήστε την αναπνοή σας για όσο το δυνατόν περισσότερο (τουλάχιστον 34 δευτερόλεπτα). Απομακρύνετε τη συσκευή εισπνοών από το στόμα σας. Εκπνεύστε αργά και ήπια.
Μπορεί να μην είναι δυνατόν να γευτείτε ή να αισθανθείτε το φάρμακο, ακόμη και όταν χρησιμοποιείτε τη συσκευή εισπνοών σωστά. 4. Κλείστε τη συσκευή εισπνοών και ξεπλύνετε το στόμα σας. Αν
θέλετε να καθαρίσετε το επιστόμιο, χρησιμοποιήστε στεγνό χαρτομάντιλο, προτού κλείσετε το κάλυμμα. Σπρώξτε το κάλυμμα προς τα επάνω όσο περισσότερο γίνεται για να καλύψετε το επιστόμιο.
Ξεπλύνετε το στόμα σας με νερό μετά τη χρήση της συσκευής εισπνοών. Αυτό θα μειώσει την πιθανότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών όπως ο ερεθισμός του στόματος ή του φάρυγγα.
4.3 Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέ-

ρονται στην παράγραφο 6.1.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Επιδείνωση νόσου. Ο συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης δεν πρέπει να χρησιμοποιείται για την αντιμετώπιση
οξέων συμπτωμάτων άσθματος ή οξέος παροξυσμού της ΧΑΠ, που απαιτούν ένα βραχείας δράσης
βρογχοδιασταλτικό παράγοντα. Η αυξανόμενη χρήση βρογχοδιασταλτικών βραχείας δράσης για
την ανακούφιση από συμπτώματα υποδηλώνει επιδείνωση του ελέγχου και οι ασθενείς θα πρέπει
να επανεξετάζονται από ιατρό. Οι ασθενείς δεν θα πρέπει να σταματούν τη θεραπεία με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/ βιλαντερόλης για την αντιμετώπιση του άσθματος ή της ΧΑΠ, χωρίς
ιατρική επίβλεψη καθώς τα συμπτώματα μπορεί να επανεμφανιστούν μετά τη διακοπή. Σοβαρά
ανεπιθύμητα συμβάντα που σχετίζονται με το άσθμα και παροξυσμοί μπορεί να εκδηλωθούν κατά
τη διάρκεια της θεραπείας με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Θα πρέπει
να ζητηθεί από τους ασθενείς να συνεχίσουν τη θεραπεία αλλά να ζητήσουν ιατρική συμβουλή εάν
τα συμπτώματα του άσθματος παραμένουν εκτός ελέγχου ή εάν επιδεινωθούν μετά την έναρξη
της θεραπείας με Relvar Ellipta. Παράδοξος βρογχόσπασμος. Μετά τη χορήγηση της δόσης μπορεί
να εμφανιστεί παράδοξος βρογχόσπασμος συνοδευόμενος από μία άμεση αύξηση του συριγμού.
Αυτό θα πρέπει να αντιμετωπιστεί άμεσα με εισπνεόμενο βρογχοδιασταλτικό βραχείας δράσης. Το
Relvar Ellipta θα πρέπει να διακοπεί άμεσα και να αξιολογηθεί ο ασθενής και, αν κριθεί απαραίτητο,
να ξεκινήσει εναλλακτική θεραπεία. Καρδιαγγειακές επιδράσεις. Καρδιαγγειακές επιδράσεις όπως
καρδιακές αρρυθμίες, π.χ. υπερκοιλιακή ταχυκαρδία και έκτακτες συστολές μπορεί να παρατηρηθούν με συμπαθομιμητικά φαρμακευτικά προϊόντα συμπεριλαμβανομένου του Relvar Ellipta. Ως
εκ τούτου, ο συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης θα πρέπει να χρησιμοποιείται
με προσοχή σε ασθενείς με σοβαρή καρδιαγγειακή νόσο ή ανωμαλίες του καρδιακού ρυθμού,
θυρεοτοξίκωση, μη διορθωμένη υποκαλιαιμία ή σε ασθενείς με προδιάθεση για χαμηλά επίπεδα
καλίου στον ορό. Ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία. Για ασθενείς με μέτρια έως σοβαρή ηπατική
δυσλειτουργία θα πρέπει να χρησιμοποιείται η δόση των 92/22 μικρογραμμαρίων και οι ασθενείς
θα πρέπει να παρακολουθούνται για την εμφάνιση συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που
σχετίζονται με τα κορτικοστεροειδή (βλέπε παράγραφο 5.2). Συστηματικές επιδράσεις κορτικοστεροειδών. Συστηματικές επιδράσεις μπορεί να παρουσιαστούν με οποιοδήποτε εισπνεόμενο κορτικοστεροειδές, ιδιαίτερα αν χορηγείται σε υψηλές δόσεις για μεγάλες περιόδους. Αυτές οι επιδράσεις
είναι πολύ λιγότερο πιθανό να συμβούν σε σχέση με τα από του στόματος κορτικοστεροειδή. Οι
πιθανές συστηματικές επιδράσεις περιλαμβάνουν σύνδρομο Cushing, χαρακτηριστικά συνδρόμου
που προσομοιάζει με σύνδρομο Cushing, καταστολή των επινεφριδίων, μείωση της οστικής πυκνότητας, καθυστερημένη ανάπτυξη σε παιδιά και εφήβους, καταρράκτης και γλαύκωμα και σπανιότερα μία σειρά ψυχολογικών ή συμπεριφορικών επιδράσεων συμπεριλαμβανομένων ψυχοκινητικής
υπερδραστηριότητας, διαταραχές ύπνου, άγχος, κατάθλιψη ή επιθετικότητα (ιδιαίτερα σε παιδιά).
Ο συνδυασμός φουροϊκής φλουτικαζόνης/ βιλαντερόλης θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε
ασθενείς με πνευμονική φυματίωση ή σε ασθενείς με χρόνιες ή μη αντιμετωπιζόμενες λοιμώξεις.
Υπεργλυκαιμία. Έχουν υπάρξει αναφορές αυξήσεων των επιπέδων της γλυκόζης στο αίμα σε διαβητικούς ασθενείς και αυτό θα πρέπει να λαμβάνεται υπόψη κατά τη χορήγηση σε ασθενείς με ιστορικό
σακχαρώδους διαβήτη. Πνευμονία σε ασθενείς με ΧΑΠ. Έχει παρατηρηθεί αύξηση της συχνότητας
εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς με ΧΑΠ που έλαβαν συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Παρατηρήθηκε επίσης αυξημένη συχνότητα εμφάνισης πνευμονιών που κατέληξαν σε
ενδονοσοκομειακή νοσηλεία. Σε ορισμένες περιπτώσεις αυτά τα συμβάντα πνευμονίας ήταν θανατηφόρα (βλέπε παράγραφο 4.8). Οι ιατροί θα πρέπει να παραμένουν σε επαγρύπνηση για την πιθανή
ανάπτυξη πνευμονίας σε ασθενείς με ΧΑΠ καθώς τα κλινικά χαρακτηριστικά αυτών των λοιμώξεων
και τα συμπτώματα παροξυσμού της ΧΑΠ αλληλεπικαλύπτονται. Στους παράγοντες κινδύνου για
εμφάνιση πνευμονίας σε ασθενείς με ΧΑΠ που λαμβάνουν συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/
βιλαντερόλης περιλαμβάνονται οι νυν καπνιστές, οι ασθενείς με ιστορικό προηγούμενης πνευμονίας, οι ασθενείς με δείκτη μάζας σώματος <25 kg/m2 και οι ασθενείς με προβλεπόμενο (μέγιστο
εκπνεόμενο όγκο) FEV1<50%. Οι εν λόγω παράγοντες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη
συνταγογράφηση του συνδυασμού φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης και η θεραπεία θα
πρέπει να επαναξιολογείται στην περίπτωση εμφάνισης πνευμονίας. Το Relvar Ellipta των 184/22
μικρογραμμαρίων δεν ενδείκνυται για ασθενείς με ΧΑΠ. Δεν υπάρχει πρόσθετο όφελος από τη δόση
των 184/22 μικρογραμμαρίων σε σύγκριση με τη δόση των 92/22 μικρογραμμαρίων και υπάρχει πιθανότητα αυξημένου κινδύνου εμφάνισης συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται
με τα κορτικοστεροειδή (βλέπε παράγραφο 4.8). Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς
με άσθμα ήταν συχνή στην υψηλότερη δόση. Η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας σε ασθενείς με
άσθμα που έλαβαν συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/ βιλαντερόλης 184/22 μικρογραμμαρίων
ήταν αριθμητικά υψηλότερη σε σχέση με αυτούς που έλαβαν το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης των 92/22 μικρογραμμαρίων ή εικονικό φάρμακο (βλέπε παράγραφο 4.8).
Δεν εντοπίστηκαν παράγοντες κινδύνου. Έκδοχα. Οι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα
δυσανεξίας στη γαλακτόζη, έλλειψης λακτάσης Lapp ή δυσαπορρόφηση γλυκόζηςγαλακτόζης δεν
πρέπει να πάρουν αυτό το φαρμακευτικό προϊόν.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης.
Κλινικά σημαντικές φαρμακευτικές αλληλεπιδράσεις με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/
βιλαντερόλης σε κλινικές δόσεις θεωρούνται μη πιθανές λόγω των χαμηλών συγκεντρώσεων που
επιτυγχάνονται στο πλάσμα μετά την εισπνοή της δόσης. Αλληλεπίδραση με βαναστολείς. Οι β2-αδρενεργικοί αναστολείς μπορεί να εξασθενίσουν ή να ανταγωνίζονται τη δράση των β2αδρενεργικών αγωνιστών. Θα πρέπει να αποφεύγεται η ταυτόχρονη χρήση μη εκλεκτικών και εκλεκτικών β2-αδρενεργικών αναστολέων, εκτός εάν υπάρχουν σοβαροί λόγοι για τη χρήση τους. Αλληλεπίδραση
με αναστολείς του CYP3A4. Τόσο η φουροϊκή φλουτικαζόνη όσο και η βιλαντερόλη αποβάλλονται
ταχέως μέσω εκτεταμένου μεταβολισμού πρώτης διόδου με τη διαμεσολάβηση του ηπατικού κυτοχρώματος CYP3A4. Συνιστάται προσοχή κατά τη συγχορήγηση με ισχυρούς αναστολείς του CYP3A4
(π.χ., κετοκοναζόλη, ριτοναβίρη) καθώς υπάρχει πιθανότητα αυξημένης συστηματικής έκθεσης τόσο
στη φουροϊκή φλουτικαζόνη όσο και στη βιλαντερόλη και η ταυτόχρονη χρήση θα πρέπει να αποφεύγεται. Πραγματοποιήθηκε επαναλαμβανόμενης δόσης μελέτη φαρμακευτικής αλληλεπίδρασης
του CYP3A4 σε υγιή άτομα με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης (184/22 μικρογραμμάρια) και τον ισχυρό αναστολέα του CYP3A4 κετοκοναζόλη (400 mg). Η συγχορήγηση
αύξησε τη μέση AUC(024) και Cmax της φουροϊκής φλουτικαζόνης κατά 36% και 33%, αντίστοιχα. Η
αύξηση της έκθεσης στη φουροϊκή φλουτικαζόνη συσχετίστηκε με μία μείωση της τάξεως του 27%
της σταθμισμένης μέσης τιμής της κορτιζόλης ορού σε διάστημα 024 ωρών. Η συγχορήγηση αύξησε
τη μέση AUC(0t) και Cmax της βιλαντερόλης κατά 65% και 22%, αντίστοιχα. Η αύξηση της έκθεσης στη
βιλαντερόλη δεν συσχετίστηκε με αύξηση των σχετιζόμενων με τους β2αγωνιστές συστηματικών
επιδράσεων στην καρδιακή συχνότητα, το κάλιο αίματος ή το διάστημα QTcF. Αλληλεπίδραση με
αναστολείς της Pγλυκοπρωτεΐνης. Η φουροϊκή φλουτικαζόνη και η βιλαντερόλη αποτελούν υποστρώματα της Pγλυκοπρωτεΐνης (Pgp). Μία κλινική φαρμακολογική μελέτη που διενεργήθηκε σε
υγιή άτομα στα οποία συγχορηγήθηκε η βιλαντερόλη και ο ισχυρός για την Pgp και μέτριος για το
CYP3A4 αναστολέας βεραπαμίλη, δεν κατέδειξε καμία σημαντική επίδραση στη φαρμακοκινητική
της βιλαντερόλης. Δεν έχουν διενεργηθεί κλινικές φαρμακολογικές μελέτες με ειδικό αναστολέα της
Pgp και φουροϊκή φλουτικαζόνη. Συμπαθομιμητικά φαρμακευτικά προϊόντα. Η ταυτόχρονη χορήγηση άλλων συμπαθομιμητικών φαρμακευτικών προϊόντων (μεμονωμένα ή ως μέρος συνδυαστικής
θεραπείας) μπορεί να ενισχύσει τις ανεπιθύμητες ενέργειες που προκαλούνται από το συνδυασμό
φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Το Relvar Ellipta δεν θα πρέπει να χρησιμοποιείται σε
συνδυασμό με άλλους μακράς δράσης β2αδρενεργικούς αγωνιστές η φαρμακευτικά προϊόντα που
περιέχουν μακράς δράσης β2αδρενεργικούς αγωνιστές. Παιδιατρικός πληθυσμός. Μελέτες αλληλεπιδράσεων έχουν πραγματοποιηθεί μόνο σε ενήλικες.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία. Εγκυμοσύνη. Μελέτες σε ζώα κατέδειξαν τοξικότητα
στην αναπαραγωγική ικανότητα σε εκθέσεις οι οποίες δεν είναι κλινικά σημαντικές (βλέπε παράγραφο 5.3). Δεν διατίθενται ή είναι περιορισμένα τα δεδομένα από τη χρήση της φουροϊκής
φλουτικαζόνης και της vilanterol trifenatate στις έγκυες γυναίκες. Η χορήγηση του συνδυασμού
φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης σε έγκυες γυναίκες θα πρέπει να εξετάζεται μόνο αν το
αναμενόμενο όφελος για τη μητέρα είναι μεγαλύτερο από οποιοδήποτε δυνητικό κίνδυνο για το
έμβρυο. Θηλασμός. Υπάρχουν ανεπαρκείς πληροφορίες σχετικά με την απέκκριση της φουροϊκής
φλουτικαζόνης ή της vilanterol trifenatate και/ή των μεταβολιτών στο ανθρώπινο γάλα. Ωστόσο,
άλλα κορτικοστεροειδή και β2αγωνιστές ανιχνεύονται στο ανθρώπινο γάλα (βλέπε παράγραφο 5.3).
Ο κίνδυνος για τα νεογνά/βρέφη που θηλάζουν δεν μπορεί να αποκλειστεί. Πρέπει να αποφασιστεί
εάν θα διακοπεί ο θηλασμός ή θα διακοπεί η θεραπεία με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/
βιλαντερόλης λαμβάνοντας υπόψη το όφελος του θηλασμού για το παιδί και το όφελος της θεραπείας για τη γυναίκα. Γονιμότητα. Δεν υπάρχουν δεδομένα σχετικά με τη γονιμότητα σε ανθρώπους.
Μελέτες σε ζώα δεν έδειξαν επίδραση του συνδυασμού φουροϊκής φλουτικαζόνης/ βιλαντερόλης
trifenatate στη γονιμότητα (βλέπε παράγραφο 5.3).
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Η φουροϊκή φλουτικαζόνη ή η βιλαντερόλη δεν έχουν καμία ή έχουν ασήμαντη επίδραση στην ικανότητα οδήγησης και
χειρισμού μηχανών.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας. Χρησιμοποιήθηκαν δεδομένα
από μεγάλες κλινικές δοκιμές του άσθματος και της ΧΑΠ για τον προσδιορισμό της συχνότητας
εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών που σχετίζονται με το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Στο πρόγραμμα κλινικής ανάπτυξης για το άσθμα συμπεριλήφθηκαν συνολικά
7.034 ασθενείς σε μία συγκεντρωτική αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Στο πρόγραμμα
κλινικής ανάπτυξης για τη ΧΑΠ συμπεριλήφθηκαν συνολικά 6.237 ασθενείς σε μία συγκεντρωτική
αξιολόγηση των ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν συχνότερα με τη φουροϊκή φλουτικαζόνη και τη βιλαντερόλη ήταν κεφαλαλγία και ρινοφαρυγγίτιδα. Με
εξαίρεση την πνευμονία και τα κατάγματα, το προφίλ ασφάλειας ήταν παρόμοιο στους ασθενείς με
άσθμα και ΧΑΠ. Κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών, πνευμονία και κατάγματα παρατηρήθηκαν πιο
συχνά σε ασθενείς με ΧΑΠ. Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών. Οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρατίθενται ανά κατηγορία οργανικού συστήματος και συχνότητα. Για την ταξινόμηση των συχνοτήτων,
χρησιμοποιήθηκε η παρακάτω συνθήκη: πολύ συχνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι
συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως< 1/1.000), πολύ σπάνιες (< 1/10.000).

Εντός κάθε ομάδας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις παρουσιάζονται κατά σειρά φθίνουσας σοβαρότητας.
Κατηγορία οργανικού συστήματος Ανεπιθύμητες ενέργειες

Συχνότητα

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Πνευμονία*, Λοίμωξη του ανώτερου
αναπνευστικού, Βρογχίτιδα, Γρίπη
Καντιντίαση του στόματος και του φάρυγγα

Συχνή

Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας,
Σπάνια
συμπεριλαμβανομένης αναφυλαξίας,
αγγειοοιδήματος, εξανθήματος και κνίδωσης

Διαταραχές του νευρικού συστήματος Κεφαλαλγία

Πολύ συχνή

Καρδιακές διαταραχές.

Έκτακτες συστολές
Αίσθημα παλμών
Ταχυκαρδία

Όχι συχνή
Σπάνια
Σπάνια

Διαταραχές του αναπνευστικού
συστήματος, του θώρακα και του
μεσοθωράκιου

Ρινοφαρυγγίτιδα, Στοματοφαρυγγικό άλγος,
Παραρρινοκολπίτιδα, Φαρυγγίτιδα, Ρινίτιδα,
Βήχας, Δυσφωνία

Πολύ συχνή,
Συχνή

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Κοιλιακό άλγος

Συχνή

Διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος και του συνδετικού ιστού

Αρθραλγία, Οσφυαλγία, Κατάγματα**

Συχνή

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις
Πυρεξία
Συχνή
της οδού χορήγησης
*, ** Βλέπε παρακάτω «Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών»
Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών. Πνευμονία. Σε μία ενιαία ανάλυση των δύο επαναληπτικών μελετών ενός έτους σε ΧΑΠ με παροξυσμό κατά το προηγούμενο έτος (n = 3255), ο
αριθμός των εκδηλώσεων πνευμονίας ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 97.9 για την FF/VI 184/22, 85.7
για την FF/VI 92/22 και 42.3 για την ομάδα VI 22. Για σοβαρή πνευμονία ο αντίστοιχος αριθμός των
συμβάντων ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 33.6, 35.5 και 7.6 αντίστοιχα, ενώ για σοβαρή πνευμονία
οι αντίστοιχες εκδηλώσεις ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 35.1 για την FF/VI 184/22, 42.9 για την FF/
VI 92 /22, 12.1 για την VI 22. Τέλος, οι προσαρμοσμένες στην έκθεση περιπτώσεις θανατηφόρας
πνευμονίας ήταν 8.8 για την FF/VI 184/22 έναντι 1.5 για την FF/VI 92/22 και 0 για την VI 22. Σε μία
ενιαία ανάλυση των 11 μελετών στο άσθμα (7.034 ασθενείς), η συχνότητα εμφάνισης πνευμονίας
ανά 1000 έτη ασθενών ήταν 18.4 για την FF/VI 184/22 έναντι 9.6 για την FF/VI 92/22 και 8.0 για την
ομάδα του εικονικού φαρμάκου. Κατάγματα. Σε δύο πανομοιότυπες μελέτες διάρκειας 12 μηνών που
διενεργήθηκαν σε ένα σύνολο 3.255 ασθενών με ΧΑΠ, η συχνότητα εμφάνισης οστικών καταγμάτων
συνολικά ήταν χαμηλή σε όλες τις ομάδες θεραπείας, με υψηλότερη συχνότητα εμφάνισης σε όλες
τις ομάδες του Relvar Ellipta (2%) σε σχέση με την ομάδα της βιλαντερόλης των 22 μικρογραμμαρίων (<1%). Παρόλο που παρατηρήθηκαν περισσότερα κατάγματα στις ομάδες του Relvar Ellipta σε
σχέση με την ομάδα της βιλαντερόλης των 22 μικρογραμμαρίων, τα κατάγματα που κατά κανόνα
σχετίζονται με τη χρήση κορτικοστεροειδών (π.χ., συμπίεση νωτιαίου μυελού /κατάγματα θωρακοσφυϊκών σπονδύλων, κατάγματα ισχίου και κοτύλης) εμφανίστηκαν σε <1% των σκελών θεραπείας
με Relvar Ellipta και βιλαντερόλη. Σε μία ενιαία ανάλυση 11 μελετών για το άσθμα (7.034 ασθενείς),
η συχνότητα εμφάνισης καταγμάτων ήταν <1% και συνήθως συνδέονταν με τραυματισμό. Αναφορά
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική.
Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους/κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος.
Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων
284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http://www.eof.gr).
4.9 Υπερδοσολογία. Συμπτώματα και σημεία. Η υπερδοσολογία από το συνδυασμό φουροϊκής
φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης μπορεί να προκαλέσει σημεία και συμπτώματα λόγω της δράσης των
επιμέρους συστατικών, συμπεριλαμβανομένων εκείνων που έχουν παρατηρηθεί με υπερδοσολογία
από άλλους β2αγωνιστές και σύμφωνα με τις γνωστές επιδράσεις της κατηγορίας των εισπνεόμενων
κορτικοστεροειδών (βλέπε παράγραφο 4.4). Αντιμετώπιση. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη θεραπεία
για την υπερδοσολογία από το συνδυασμό φουροϊκής φλουτικαζόνης/βιλαντερόλης. Αν συμβεί
υπερδοσολογία, ο ασθενής θα πρέπει να αντιμετωπιστεί υποστηρικτικά με την κατάλληλη παρακολούθηση κατά περίπτωση. Ο καρδιοεκλεκτικός βαποκλεισμός θα πρέπει να εξετάζεται μόνο για
σημαντικές επιδράσεις υπερδοσολογίας από βιλαντερόλη, οι οποίες είναι κλινικά ανησυχητικές και
δεν ανταποκρίνονται σε υποστηρικτικά μέτρα. Τα φαρμακευτικά προϊόντα που περιέχουν καρδιοεκλεκτικούς βαναστολείς θα πρέπει να χρησιμοποιούνται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό
βρογχόσπασμου. Η περαιτέρω αντιμετώπιση θα πρέπει να βασίζεται στις κλινικές ενδείξεις ή τις
συστάσεις του εθνικού κέντρου δηλητηριάσεων, εφόσον υπάρχουν.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων. Μονοϋδρική λακτόζη. Στεατικό μαγνήσιο
6.2 Aσυμβατότητες. Δεν εφαρμόζεται.
6.3 Διάρκεια ζωής. 2 χρόνια. Διάρκεια ζωής κατά τη χρήση μετά το άνοιγμα του δίσκου: 6 εβδομάδες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος. Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. Αν φυλάσσεται σε ψυγείο, η συσκευή εισπνοών θα πρέπει να αφήνεται
να επανέλθει σε θερμοκρασία δωματίου τουλάχιστον μία ώρα πριν από τη χρήση. Να φυλάσσεται
στην αρχική συσκευασία ώστε να προστατεύεται από την υγρασία. Να χρησιμοποιείτε εντός 6 εβδομάδων από το πρώτο άνοιγμα του δίσκου. Γράψτε την ημερομηνία που πρέπει να απορριφθεί η
συσκευή εισπνοών, στο χώρο που παρέχεται στην ετικέτα. Η ημερομηνία πρέπει να προστεθεί μόλις
η συσκευή εισπνοών αφαιρεθεί από το δίσκο.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη. Η συσκευή εισπνοών αποτελείται από ένα σώμα χρώματος ανοικτού γκρι, ένα κάλυμμα επιστομίου χρώματος ανοικτού κίτρινου και ένα δοσομετρητή,
συσκευασμένα σε δίσκο από φύλλο αλουμινίου που περιέχει ένα φακελίσκο με αποξηραντικό. Ο
δίσκος είναι σφραγισμένος με αφαιρούμενο κάλυμμα από φύλλο αλουμινίου. Η συσκευή εισπνοών
περιέχει δύο ταινίες από φύλλο αλουμινίου 14 ή 30 δόσεων. Η συσκευή εισπνοών είναι μία πολυσύνθετη συσκευή που αποτελείται από πολυπροπυλένιο, πολυαιθυλένιο υψηλής πυκνότητας, πολυοξυμεθυλένιο, τερεφθαλικό πολυβουτυλένιο, ακρυλονιτρικό βουταδιενικό στυρένιο, πολυανθρακικό
και ανοξείδωτο χάλυβα. Συσκευασίες Συσκευών Εισπνοών των 14 ή 30 δόσεων. Πολλαπλή συσκευασία Συσκευών Εισπνοών των 3 x 30 δόσεων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές
διατάξεις. Για τις οδηγίες χρήσης, βλέπε παράγραφο 4.2.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. Glaxo Group Limited. 980 Great West Road, Brentford,
Middlesex TW8 9GS, Ηνωμένο Βασίλειο.
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ. EU/1/13/886/001. EU/1/13/886/002. EU/1/13/886/003.
EU/1/13/886/004. EU/1/13/886/005. EU/1/13/886/006
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ. Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 13 Νοεμβρίου 2013
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ TOY ΚΕΙΜΕΝΟΥ. 24-9-2015
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στο δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu/.
Δελτίο Τιμών Φαρμάκων Ισχύς για ιδ. Φαρμ. 29/01/16

Λιανική Τιμή

RELVAR ELLIPTA INH.PD.DOS (92+22)mcg/DOSE BTx1

39,60€

RELVAR ELLIPTA INH.PD.DOS (184+22)mcg/DOSE BTx1
44,66€
% επιχορήγησης από τους οργανισμούς κοινωνικών ασφαλίσεων: 75%
Τα ανωτέρω ισχύουν κατά την ημερομηνία σύνταξης του εντύπου/καταχώρησης.
Παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρία για επιβεβαίωση πλήρως ενημερωμένων δεδομένων.

Λ. Κηφισίας 266, 152 32 Χαλάνδρι, Αθήνα, Τηλ.: 210 6882100
Αδριανουπόλεως 3, 551 33 Καλαμαριά Θεσ/νίκη, Τηλ.: 2310 422788

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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επιχείρησης αλλά και της προσωπικής
του εξέλιξης, παρόλο που μπορεί στην
αρχή να αναγκαστεί να λειτουργήσει σε
μια περίοδο αποσταθεροποίησης των
συνηθειών εργασίας του. Ακραίο αλλά
όχι απίθανο σενάριο αποτελεί η περίπτωση κάποιος να είναι αρνητικός στην
όποια αλλαγή στον χώρο της εργασίας
του. Στο χέρι σας είναι να τον πείσετε να
δει το όφελος, όχι μόνο το επιχειρηματικό
αλλά και το προσωπικό, τα θετικά αποτελέσματα και τις νέες ευκαιρίες που παρουσιάζονται ή αν δεν μπορεί τελικά να
προσαρμοστεί να αποχωρήσει από την
επιχείρηση.

λίσσεται. Είτε πρόκειται για αλλαγή ωραρίων, είτε πρόκειται για δημιουργία ενός
νέου τμήματος, για αλλαγή αρμοδιοτήτων
του καθενός, τίποτα δεν πρέπει να αφεθεί στην τύχη και θα πρέπει εσείς να το
διαχειριστείτε. Σημαντικό επίσης κρίνεται το γεγονός ότι για να παγιωθούν οι
όποιες αλλαγές, με το μικρότερο δυνατό κόστος, θα πρέπει να προσαρμόζονται στην κουλτούρα και τη φιλοσοφία
του φαρμακείου σας.

«Team building» για
συνοχή της ομάδας



6η Ενέργεια:
Αξιολόγηση των
αποτελεσμάτων

Να θυμάστε ότι στο μυαλό των περισσότερων υπαλλήλων κάθε νέο σχέδιο φαντάζει ότι εξυπηρετεί μόνο τον επιχειρηματία. Δεν βάζει τον εαυτό του να σκεφτεί
ότι η εξέλιξη του τζίρου της επιχείρησης
θα είναι και εξέλιξη του ίδιου όχι μόνο
για τις αποδοχές του και για την ασφάλεια της θέσης του, αλλά και για τη δική
του αυτοπραγμάτωση και αυτοϊκανοποίηση (ιεράρχηση αναγκών κατά Maslow).
Αυτό το ρόλο καλείται να «παίξει» η σωστή και άμεση επικοινωνία.



3η ενέργεια:
Δώστε τα μέσα επίτευξης
του στόχου
Εφόσον έχετε ορίσει τον στόχο και έχει
γίνει κατανοητός και αποδεκτός από
όλους, το επόμενο στάδιο είναι ο σχεδιασμός της υλοποίησής του και οι απαραίτητες ενέργειες επικοινωνίας, εκπαίδευσης και οργάνωσης. Αυτή η φάση
συνίσταται στο να υλοποιηθεί το επικείμενο σχέδιο αλλαγής, προσδιορίζοντας
τα μέσα που θα χρησιμοποιηθούν. Αυτά
είναι κυρίως μέσα οργάνωσης εργασίας, όπως η κατανομή των αρμοδιοτήτων
και η περαιτέρω εκπαίδευση του καθένα στον νέο του ρόλο.

τους, διευκολύνετε τη συνοχή της ομάδας, και κυρίως αναλύστε τη σημερινή
κατάσταση και τους λόγους που σας οδήγησαν στην απόφαση αυτής της αλλαγής.
Η συμμετοχή γενικότερα, δημιουργεί στα
άτομα ένα αίσθημα ιδιοκτησίας της αλλαγής, πράγμα που συνεπάγεται τη δέσμευσή τους και την υποστήριξή τους ενεργά. Ασφαλώς ο βαθμός συμμετοχής ποικίλει από το εύρος και τη δυναμική των
αλλαγών που σχεδιάζουμε να κάνουμε.



4η Ενέργεια:
Βάλτε τους συνεργάτες σας
να συμμετέχουν σε όλα τα
επίπεδα

Προσπαθήστε μέσα στα πλαίσια του δυνατού να ενσωματώσετε τους συνεργάτες σας σε όλα τα επίπεδα του σχεδιασμού σας. Μελετήστε τις αντιδράσεις

5η Ενέργεια:
Διατηρήστε τον ενθουσιασμό
στην ομάδα
Μία σημαντική αλλαγή στην οργάνωση
εργασίας μπορεί να είναι ευκαιρία για να
δημιουργήσετε ένα ευνοϊκό συλλογικό
πνεύμα σε όλη την ομάδα. Η αρμοδιότητά σας σαν μάνατζερ με στόχο να βελτιώνετε συνεχώς την ποιότητα εργασίας,
απαιτεί συνεχή έλεγχο στην υπάρχουσα
οργάνωση και επανασχεδιασμό της πρακτικής όλων, ώστε το φαρμακείο να λειτουργεί καλύτερα και συνεχώς να εξε-

Μία επιτυχημένη αλλαγή περνά πάντα
μέσα από συλλογική συζήτηση και από
συναντήσεις εργασίας όπου θα ακουστούν αντιρρήσεις και θα βρεθούν λύσεις. Οι συναντήσεις αυτές πρέπει να γίνονται σε τακτά χρονικά διαστήματα και
σε όλα τα στάδια της εκπόνησης ενός
σχεδίου, ώστε ο καθένας να εκφράζεται και να παρουσιάζει τα αποτελέσματά
του, τα οποία πρέπει να αξιολογούνται και
ποσοτικά (τι επιφέρουν σε τζίρο), αλλά
και ποιοτικά (τι επιφέρουν σε καλύτερη
εξυπηρέτηση των πελατών). Για παράδειγμα, μετά από μία εγκατάσταση ενός
συστήματος αυτοματισμού (ρομπότ) θα
πρέπει όλοι να καταθέσουν τις απόψεις
τους στο τρόπο που αυτή η αλλαγή βοήθησε στην εργασία τους ή τι πιθανές δυσκολίες αντιμετώπισαν. 
«Δεν είναι τα πιο δυνατά είδη που επιβιώνουν ή τα πιο έξυπνα, αλλά αυτά που
ανταποκρίνονται καλύτερα στις αλλαγές».
Κάρολος Δαρβίνος

ΠΡΟΦΙΛ
Η Γεροντή Ευαγγελία είναι απόφοιτος του ΤΕΙ Διοίκησης Επιχειρήσεων και κάτοχος Μεταπτυχιακού
Προγράμματος Διοίκησης Επιχειρήσεων (ΜΒΑ). Επί έξι χρόνια εργαζόταν στην αλυσίδα φαρμακείων
Φαρμάξιον Α.Ε και τώρα εργάζεται
ως φαρμακοϋπάλληλος στον Συνεταιρισμό Φαρμακοποιών Αχαΐας και
Νήσων με έδρα την Πάτρα.
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ΔΙΑχεΙΡΙΣΗ
συγκρούσεων
στον χώρο του φαρμακείου
ΟΙΚΟΓενεΙΑΚΟ μΑνΑτΖμεντ
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Στην Ελλάδα της κρίσης, δοκιμάζονται
οι ανθρώπινες σχέσεις, σε προσωπικό,
διαπροσωπικό και κοινωνικό επίπεδο. Η
οικονομική κρίση γρήγορα επεκτάθηκε και
έγινε κοινωνική, πολιτική, περιβαλλοντική και
προσωπική. Το μέγεθος και ο ρυθμός των αλλαγών
στην καθημερινότητά μας, δημιουργεί εντάσεις και
βάζει σε δοκιμασία τις ανθρώπινες σχέσεις στον
προσωπικό, εργασιακό και κοινωνικό χώρο.
Από την ΝΙΝΕΤΤΑ ΑΡΩΝΗ,
Ψυχολόγο- Ψυχοθεραπεύτρια

«Αν δεν σου αρέσει κάτι, άλλαξέ το.
Αν δεν μπορείς να το αλλάξεις, άλλαξε τη στάση σου».

Maya Angelou, συγγραφέας / ποιήτρια

Έτσι, αναδύονται πολλές φορές προβλήματα και συγκρούσεις που κατά κύριο
λόγο έχουν να κάνουν με:
 Τη δομή της επιχείρησης
 Μη σαφώς καθορισμένους τομείς
αρμοδιοτήτων
 Άλυτα θέματα ενδοοικογενειακής
επικοινωνίας
 Πόλεμο ισχύος (νέο/παλιό) (ενθουσιασμός και ορμή/εμπειρία και γνώση)
 Φόβο αλλαγής
 Ασυμβατότητα χαρακτήρων

Η διαχείριση
των συγκρούσεων

Σ

ε πάνω από το 70% των φαρμακείων στην Ελλάδα εργάζονται μαζί μέλη της ίδιας οικογένειας, είτε με τη μορφή
συστέγασης ή με τη ιδιότητα υπαλληλικής σχέσης. Η συνεργασία στο φαρμακείο συνεπώς γίνεται μια επέκταση της
οικογενειακής συμβίωσης.
Αυτή η, κατά κάποιο τρόπο, επιβεβλημένη συνύπαρξη μελών της ίδιας οικογένειας στο φαρμακείο έχει κάποια θετικά
χαρακτηριστικά, μεταξύ άλλων:
• Ο στόχος για επιτυχία της επιχείρησης
είναι κοινός.
• Η αμοιβαία εμπιστοσύνη είναι δεδομένη.
• Η διάθεση για επικοινωνία είναι υπαρκτή.

Δίνοντας τη σκυτάλη
στη νέα γενιά

Μέσα σε αυτό το περιβάλλον, η διαχείριση των συγκρούσεων γίνεται επιτακτική
ανάγκη, τόσο για την ομαλή λειτουργία
της επιχείρησης, όσο και για την ψυχοσυναισθηματική ισορροπία των μελών της.

Οι αλλαγές και επενδύσεις που αποφασίζονται συχνά από τη νέα γενιά, δύσκολα
υιοθετούνται ομαλά από την παλιά γενιά
που συνυπάρχει στο φαρμακείο. Η νέα
γενιά διακατέχεται από τον ενθουσιασμό, αλλά και τη συνείδηση ότι το φαρμακείο δεν πρέπει να δουλεύει όπως
παλιά, γιατί η αγορά και οι κανόνες της
έχουν αλλάξει.
Η παλιά γενιά των φαρμακοποιών, ενώ
αναμφισβήτητα έχει την εμπειρία, συχνά αντιστέκεται στην αλλαγή. Ακόμη και
όταν η πλήρης δικαιοδοσία της επιχείρησης έχει περάσει στο παιδί, πολλοί συνταξιούχοι γονείς θέλουν να έχουν αρμοδιότητες και φυσικά τον λόγο στις αποφάσεις της διοίκησης και της διαχείρισης
του φαρμακείου.

Η σύγκρουση ξεκινά ως διαφορά, αυξάνεται σε ένταση στη σχέση και, σε επόμενο στάδιο, γίνεται μια διαμάχη. Αν αυτή
η διαμάχη διαρκέσει στο χρόνο και δεν
επιλυθεί, θα οδηγηθεί σε σύγκρουση. Η
μη αντιμετώπιση της σύγκρουσης κάνει
τη σχέση να περάσει το κατώφλι της βίας
και να εξελιχθεί σε «πόλεμο».
Ένας ακόμη λόγος που οι σχέσεις μπορεί να φτάνουν στη σύγκρουση, είναι γιατί συχνά θεωρούμε άνευ ουσίας ή υπερβολικό να επιλύσουμε διαφορές σε προηγούμενο στάδιο. Είναι σαν να ευχόμαστε ότι θα αποφευχθεί: αν δεν δώσουμε
σημασία, το πρόβλημα θα εξαφανιστεί.
Ωστόσο, όσο πιο νωρίς εστιάσουμε στο
πρόβλημα, τόσο το καλύτερο.
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Το περιεχόμενο της σύγκρουσης
Σε κάθε σύγκρουση, υπάρχουν δύο είδη περιεχομένου: το θέμα
για το οποίο γίνεται η σύγκρουση και τα συναισθήματα των εμπλεκομένων σε αυτή.
ΤΟ ΘΕΜΑ
Το θέμα γύρω από το οποίο γίνεται μια σύγκρουση μπορεί να αφορά γεγονότα και στοιχεία, μπορεί να αφορά τη διεργασία /μέθοδο,
το σκοπό ή τις αξίες.
1. Σε μια σύγκρουση γύρω από τα γεγονότα ή τα στοιχεία, η κάθε
πλευρά έχει διαφορετικές πληροφορίες ή διαφορετική ερμηνεία
των πληροφοριών. Τέτοιες παρεξηγήσεις επιθυμούμε να αποφεύγονται, αλλά συχνά συμβαίνουν.
Η συμβουλή μας: Αν θες να αποφύγεις τέτοιες παρερμηνείες
στην πληροφορία, δώσε προσοχή σε μηνύματα στην επικοινωνία που είναι εύκολα παρεξηγήσιμα.
Για παράδειγμα, όταν λέει κάποιος «παράδωσέ μου το σκεύασμα
νωρίς το πρωί» τι εννοεί; Συμφωνείστε και οι δυο για το τι σημαίνει
«νωρίς». Ή όταν λέει «θα αποφασίσουμε μαζί», τι σημαίνει αυτό σε
περίπτωση διαφωνίας; Ποιος έχει την τελική ισχύ να αποφασίσει;
Τέτοιου είδους παρεξηγήσεις μπορούν να λυθούν πιο εύκολα,
το μόνο που χρειάζεται είναι να διευκρινιστούν τα στοιχεία και
οι πληροφορίες. Συχνά πιστεύουμε ότι όλοι καταλαβαίνουμε τα
ίδια πράγματα, αλλά αυτό δεν είναι αυτονόητο.
2. Η σύγκρουση γύρω από τη διαδικασία με την οποία θα γίνουν τα
πράγματα, είναι από τις πιο συχνά εμφανιζόμενες συγκρούσεις
στο χώρο εργασίας. Η επίλυση μιας τέτοιας σύγκρουσης, συχνά
δίνει την ευκαιρία για βελτίωση των διαδικασιών που ακολουθούνται και μπορεί να είναι ιδιαίτερα παραγωγική.
3. Μια σύγκρουση γύρω από αξίες είναι από τις πιο δύσκολες συγκρούσεις μεταξύ των ανθρώπων. Οι αξίες είναι αυτές που οδηγούν τη συμπεριφορά μας. Παρόλο που τα μέλη μιας οικογένειας μπορεί να μοιράζονται τις ίδιες αξίες, θεωρητικά, (ειλικρίνεια,
σεβασμός, φιλότιμο κ.λπ.), ο τρόπος που θεωρούμε ότι παίρνουν
μορφή στη σχέση και στο οικογενειακό φαρμακείο, μπορεί να διαφέρει. Οι αξίες βασίζονται σε βαθιά ριζωμένες πεποιθήσεις και
οι συγκρούσεις γύρω από αξίες τείνουν να γίνονται έντονα συναισθηματικές και να κλιμακώνονται γρήγορα.
ΤΑ ΣΥΝΑΙΣΘΗΜΑΤΑ
Κάθε σύγκρουση εμπλέκει και συναισθήματα όλων των πλευρών. Τα συναισθήματα συχνά μπλοκάρουν την ικανότητα να διαχειριστείς το θέμα.
Σε μια σύγκρουση, είναι βοηθητικό να απευθυνθείς πρώτα στα συναισθήματα που έχουν δημιουργηθεί. Αυτό θα διευκολύνει τη διαπραγμάτευση γύρω από το θέμα.
Η συμβουλή μας: Επέτρεψε στον άλλο να εκφράσει τα συναισθήματά του γι’ αυτό που συμβαίνει και προσπάθησε κι εσύ να εκφράσεις τα δικά σου!
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Η στάση που υιοθετούμε
σε μια σύγκρουση
ΠΑΛΗ: Επιθετική συμπεριφορά
«εγώ κερδίζω, εσύ χάνεις»
Αυτή η συμπεριφορά ορίζεται από την ανάγκη για
έλεγχο και από μια συμπεριφορά απαίτησης. Είναι
οι στιγμές που χρησιμοποιούμε την τιμωρία και την
επιβράβευση ως τρόπο ελέγχου. Θεωρούμε το πρόβλημα αποκλειστικά ευθύνη του άλλου και αρνούμαστε μερίδιο αυτής. Οι εκρήξεις είναι συχνές και
ακόμη και οι στιγμές συμβιβασμού είναι, στην ουσία, χειριστικές.
Παραδείγματα συμπεριφορών πάλης: χρησιμοποιείς υψηλούς τόνους και δυνατές φωνές, σωματική βία, αρνείσαι να ακούσεις, φέρεσαι χειριστικά,
συνοφρυώνεσαι.
Τα βασικά μηνύματα και οι προθέσεις στις συμπεριφορές «πάλης» είναι:
 εγώ έχω δίκιο, εσύ έχεις άδικο
 κατηγόρια, κατάκριση
 απειλή
ΦΥΓΗ: Παθητική συμπεριφορά
«εγώ χάνω, εσύ κερδίζεις», «εγώ χάνω, εσύ χάνεις»
Η συμπεριφορά της φυγής είναι η συμπεριφορά που
μας κάνει να υποτασσόμαστε στην ισχύ του άλλου
ατόμου. Παραιτούμαστε από την κατάσταση, υποχωρούμε, για να αποφύγουμε να ασχοληθούμε με
τις ανάγκες μας ή τις έγνοιες μας. Δεν δείχνουμε
την ενόχληση που νιώθουμε στον άλλο και πηγαίνουμε γρήγορα προς έναν συμβιβασμό.
Παραδείγματα συμπεριφορών φυγής: κλαις, αποφεύγεις, παριστάνεις ότι δεν συνέβη.
Τα βασικά μηνύματα και οι προθέσεις στις συμπεριφορές φυγής είναι:
 εγώ έχω άδικο, εσύ έχεις δίκιο
 αποφυγή της σύγκρουσης
 διατήρηση της ειρήνης
 αφήνεις το άλλο άτομο να κερδίσει
ΡΟΗ: Διεκδικητική συμπεριφορά
«εγώ κερδίζω, εσύ κερδίζεις»
Αυτή η συμπεριφορά βασίζεται σε μοίρασμα της
ισχύος. Οι δύο άνθρωποι ξεδιπλώνουν την ευκαιρία
που υπάρχει μέσα στη σύγκρουση. Υποχωρούν για
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να σκεφτούν τις προσωπικές τους ανάγκες και τις ανάγκες του άλλου. Στη συνέχεια, επιστρέφουν για να αντιμετωπίσουν το θέμα με πιο κατάλληλο τρόπο.
Αν αποφασίσουν να ασχοληθούν με το
πρόβλημα σε μελλοντική, πιο κατάλληλη στιγμή, συγκρατούν τη δυσφορία τους.
Αναζητούν μια συμφωνία που να είναι
δίκαιη για όλες τις πλευρές.
Παραδείγματα συμπεριφορών ροής: συζητάς το θέμα, ακούς τους άλλους, παίρνεις χρόνο να συλλογιστείς, εξηγείς τις
ανάγκες σου και την οπτική σου, συμβιβάζεσαι, συνεργάζεσαι.
Τα βασικά μηνύματα και οι προθέσεις
στις συμπεριφορές ροής είναι:
 «υπάρχει τρόπος να λυθεί το θέμα»
 πρόθεση να λυθεί
 σεβασμός για τους άλλους
 πρόθεση να ικανοποιηθούν όλες
οι πλευρές
Παρ’ όλο που οι συμπεριφορές «ροής»
έχουν τα καλύτερα δυνατά αποτελέσματα, συχνά καταφεύγουμε σε συμπεριφορές «πάλης» ή «φυγής». Και το πιο πιθανό είναι ότι δεν θα τις εξαλείψουμε από
τις διαθέσιμες συμπεριφορές μας.
Για δυο λόγους:
Πρώτον, είναι δύσκολο να ξεμάθουμε
από αυτές τις συμπεριφορές.
Δεύτερον, υπάρχουν περιπτώσεις στις
οποίες είναι χρήσιμες.
Η εξάσκησή μας, όμως, σε συμπεριφορές «ροής» δυναμώνει τις σχέσεις και
βοηθά στην αντιμετώπιση συγκρούσεων.
Τα πλεονεκτήματα της «Ροής»
 αυξάνει την παραγωγικότητα
 ενθαρρύνει τη δημιουργικότητα
 παράγει λύσεις καλής ποιότητας
 εμπνέει τη δέσμευση
 επιτρέπει στους ανθρώπους να κατευθύνουν την ενέργειά τους στην
επίλυση προβλημάτων, αντί στη συνέχιση της σύγκρουσης.

Πώς να αποφεύγουμε
τις συγκρούσεις
Μια και στο χώρο του οικογενειακού
φαρμακείου οι συγκρούσεις είναι αναπόφευκτες μέσα στη ρουτίνα και την έντα-

Οι συμβουλές «κλειδιά»

διοίκηση

Μερικά σημεία
«κλειδιά» για την
ομαλή συνεργασία
1. Να εστιάζουμε στο πρόβλημα άμεσα (να μην περιμένουμε να λυθεί μόνο του).

2. Να δίνουμε βάση στην
επικοινωνία (να λαμβάνονται υπ’ όψη τα συναισθήματα και των δύο πλευρών και
να ακούγονται οι ιδέες των νέων
και οι απόψεις των εμπειρότερων)
με στόχο τη «ροή».
3. Να προσδιορίζονται με ακρίβεια
οι αρμοδιότητες και οι υποχρεώσεις του κάθε μέλους της οικογένειας.
4. Να φροντίζουμε να μην εμπλέκουμε το προσωπικό σε εσωτερικές οικογενειακές διαμάχες.
5. Να δείχνουμε εμπιστοσύνη στον
νέο συνεργάτη-συγγενή και να
αναγνωρίζουμε τις ικανότητες
του.
6. Να προσπαθούμε να παίρνουμε
αποφάσεις από κοινού.

7. Να μην γίνονται διακρίσεις ευνοϊκής μεταχείρισης μέσα στην
ομάδα.
ση της δουλειάς στη καθημερινότητα, και
λόγω του ότι υπάρχει μεγάλη οικειότητα,
μπορεί συχνά να ακολουθούν το αυτοματοποιημένο μοτίβο που έχει ήδη εδραιωθεί από την οικογένεια, με έντονες φωνές και θυμούς. Ας φέρουμε στην επίγνωσή μας τον τρόπο που επικοινωνούμε και ας επισημάνουμε πόσο ανάρμοστο και αποκαρδιωτικό είναι για το προσωπικό που εργάζεται εκεί, να βρίσκεται
συχνά αντιμέτωπο με συγκρούσεις ανάμεσα στα άτομα της οικογένειας!
Για να αποφεύγονται οι συγκρούσεις
πρέπει να είναι σαφώς καθορισμένες
οι αρμοδιότητες για το κάθε μέλος της
οικογένειας και μάλιστα να είναι διαφορετικές, ώστε να μην εμπλέκεται ο ένας
στη δουλειά του άλλου.
Οι σημαντικές αποφάσεις για τα πλάνα της επιχείρησης να παίρνονται από
κοινού.

Επίσης σημαντικό είναι, ο συγγενής του
φαρμακοποιού να μην τυγχάνει μιας ιδιαίτερης εύνοιας ως προς τα ωράρια εργασίας ή άλλης ευνοϊκής συμπεριφοράς.
Όλοι πρέπει να λειτουργούν σε μια ισότιμη βάση εργασίας.

Άλλο η δουλειά και άλλο
η οικογένεια
Για να μην βλάψουμε την ομαλή συμβίωση στην οικογένεια και στο σπίτι, θα
πρέπει να προσπαθήσουμε να αφήνουμε
τα προβλήματα της δουλειάς στο φαρμακείο και να μην τα μεταφέρουμε στο σπίτι. Όταν φτάνουμε στο σπίτι θα πρέπει να
αποσυνδέουμε όλη τη φόρτιση της δουλειάς, για να μπορέσουμε να ζούμε φυσιολογικά και να χαρούμε τις οικογενειακές στιγμές. Η δουλειά δεν πρέπει να
είναι το επίκεντρο της οικογενειακής μας
ζωής και κυρίως δεν πρέπει να συζητάμε επαγγελματικά προβλήματα με τους
φίλους και άλλους συγγενείς μας.
Αυτό συχνά είναι δύσκολο να το κατορθώσουμε και έτσι η ψυχολογία μας περνά σε δύσκολα μονοπάτια.
Ας εξασκηθούμε λοιπόν στην ομαλή
συμβίωση με τους συγγενείς μας στη
δουλειά, με τα καλά και τα κακά της και
ας κρατήσουμε τη δουλειά όσο το δυνατόν μακριά από την αγαπημένη μας οικογένεια. 

ΠΡΟΦΙΛ
Η κ. Νινέττα Αρώνη είναι πτυχιούχος Ψυχολογίας (Msc.) του Παν/
μίου του Λονδίνου(L.S.E) στην Κοινωνική Ψυχολογία. Έχει εκπαιδευτεί στο εξωτερικό στον τομέα των
εξαρτήσεων, στις Γονεϊκές Δεξιότητες, στον τομέα της Ενεργειακής Ψυχολογίας και στην Θεραπεία
Τραύματος. Με εκκίνηση στην Ψυχοδυναμική, εκπαιδεύτηκε στη Συνθετική Ψυχοθεραπεία και σε τεχνικές εκπαίδευσης. Εργάζεται ιδιωτικά ως Ψυχολόγος- Ψυχοθεραπεύτρια και παράλληλα εμψυχώνει Βιωματικές Ομάδες Εκπαίδευσης, Προσωπικής Ανάπτυξης και
Ανάπτυξης Ανθρώπινου Δυναμικού
σε πλήθος εταιρειών.
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διαχείριση

10 ΛΑΘΗ

προς αποφυγή
Από τον ΣΤΕΛΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑ,
Γενικό Διευθυντή Δικτύου
Φαρμακείων Pharma PLUS,
Όμιλος Lavipharm

Σ

ε μια περίοδο που η Ελλάδα και ο λαός της μαστίζεται από την οικονομική ύφεση και την ανασφάλεια που
αυτή δημιουργεί, ο Φαρμακοποιός έρχεται καθημερινά αντιμέτωπος με νέα προβλήματα. Καλείται να ανταποκριθεί ικανοποιητικά στο διττό ρόλο του συμβούλου υγείας και του επιχειρηματία. Καλείται να είναι καλός επιστήμονας, ικανός manager, να γνωρίζει οικονομικά,
να χειρίζεται με επιδεξιότητα τους κανόνες διαπραγμάτευσης και προμηθειών,
να αφουγκράζεται τις τάσεις της αγοράς
και ειδικότερα του δικού του επαγγελματικού περιβάλλοντος, αλλά και να είναι καλός στις πωλήσεις. Ακόμα, πρέπει
να εκπαιδεύεται, για να αναγνωρίζει τις
επαγγελματικές ευκαιρίες και να είναι
καινοτόμος, για να είναι ανταγωνιστικός.

124

Ουσιαστικά δηλαδή καλείται να θυμίζει
κάποιον από τους …Super Ήρωες των
παιδικών μας χρόνων!
Είναι γεγονός ότι η ανάπτυξη και ανάδειξη οποιασδήποτε επιχείρησης σήμερα απαιτούν και γνώσεις και ικανότητες.
Επιπλέον, χρειάζονται σύγχρονα διαχειριστικά εργαλεία και αξιόλογοι συνεργάτες. Ειδικότερα όμως, στον χώρο της
αγοράς φαρμακείου, ο φαρμακοποιός
οφείλει να τηρήσει κάποιους κανόνες,
που συνήθως αμελεί, θεωρώντας τους
γραφειοκρατικούς, ενώ παράλληλα να
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αποφύγει να περιπέσει σε λάθη που γίνονται συχνά και μπορούν να επηρεάσουν σημαντικά τα οικονομικά του φαρμακείου.
Παρακάτω θα αναφερθούμε σύντομα
στα 10 σημαντικότερα λάθη, στον τομέα
της διαχείρισης, που γίνονται κατά τη
λειτουργία ενός φαρμακείου και οφείλει ένας φαρμακοποιός να αποφύγει,
έτσι ώστε να μειώσει την έκθεση της
επιχειρηματικής του δραστηριότητας σε
ρίσκο, και να γλιτώσει τόσο χρόνο, όσο
και χρήμα.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

διαχείριση

Όσο και αν φαίνεται απλό, η διαχείριση του
φαρμακείου είναι μια πολυσύνθετη διαδικασία
που καταλήγει συχνά σε λάθος κινήσεις που
μπορεί να κοστίσουν ακριβά για την επιχείρηση.
Ας δούμε τα συχνότερα λάθη, αλλά και πώς θα
τα αποφύγουμε.

1

Μη διενέργεια φυσικής απογραφής
Η φυσική απογραφή των αποθεμάτων στο τέλος του έτους ή -το
αργότερο- στην αρχή του επόμενου, αποτελεί πλέον τη βάση
για τη σωστή διαχείριση ενός φαρμακείου.
Τα οφέλη είναι πολλά. Πρώτα από όλα, ο φαρμακοποιός γνωρίζει, από τη στιγμή της ολοκλήρωσης της απογραφής, επακριβώς, πόσα χρήματα βρίσκονται μέσα στο φαρμακείο του
σε εμπόρευμα. Εάν έχει ένα πλήρες αρχείο (στο δίκτυο της
Pharma PLUS αυτό παρέχεται έτοιμο), γνωρίζει σε ποιες κατηγορίες προϊόντων μοιράζεται αυτό το απόθεμα, σε ποιες εταιρείες και σε ποιους κωδικούς. Επιπλέον, γνωρίζοντας τις πωλήσεις του, μπορεί εύκολα να υπολογίσει σε ποιους κωδικούς
χρειάζεται να κάνει αγορές, για να αυξήσει το στοκ και σε ποιους
χρειάζεται να κάνει κινήσεις, ώστε να το μειώσει.
Το λάθος είναι ότι πολλά φαρμακεία θεωρούν την απογραφή
επιπλέον κόστος και κόπο. Η τεράστια σημασία της συνοψίζεται στην απλή εξίσωση: «το εμπορικό κέρδος είναι ίσο με τη διαφορά μεταξύ των πωλήσεων και του κόστους πωληθέντων».
Ο μόνος τρόπος για να μπορεί να προσδιοριστεί με ακρίβεια
το κόστος πωληθέντων, είναι μόνο μέσω μιας αξιόπιστης φυσικής απογραφής.

2

Έλλειψη διαχείρισης «νεκρού εμπορεύματος»

Έλλειψη τακτικής
παρακολούθησης
των απαιτήσεων- Ροή
ρευστότητας (Cash flow)

3

Η δύσκολη οικονομική συγκυρία δεν
αφήνει περιθώρια για λάθη, ειδικά
όταν ένα φαρμακείο κινείται με επιταγές. Πρέπει να υπάρχει στενή παρακολούθηση των ημερομηνιών που
λήγουν οι μεταχρονολογημένες επιταγές, με πρόβλεψη τυχόν καθυστέρησης είσπραξης από τον ΕΟΠΥΥ, έτσι
ώστε το φαρμακείο να μην κινδυνεύσει να βρεθεί σε «μαύρες λίστες», Τειρεσία, κ.λπ., με άμεση συνέπεια να
μην έχει πλέον τη δυνατότητα να λάβει
μπλοκ επιταγών από τις τράπεζες. Σε
μια τέτοια περίπτωση, θα αναγκαστεί
να λειτουργήσει μόνο με ό,τι εισπράττει, γεγονός που θα του δημιουργήσει,
με μαθηματική ακρίβεια, προβλήματα
στην πληρότητα των προϊόντων.

Έλλειψη καθημερινού ελέγχου
(και σε κάθε αλλαγή βάρδιας)
του Ταμείου

4

Η αύξηση της ρευστότητας κρύβεται πολλές φορές πίσω από τη σωστή διαχείριση του ληξιπρόθεσμου και του ακίνητου αποθέματος. Η σωστή απογραφή και ο σωστός περιοδικός έλεγχος των λήξεων των προϊόντων, δίνουν
την ευκαιρία στο φαρμακείο να προχωρήσει έγκαιρα, είτε στην επιστροφή
του προϊόντος στον προμηθευτή, είτε στην ανταλλαγή του με άλλο είδος.
Επίσης, κάθε 6 μήνες, με τη βοήθεια του μηχανογραφικού του συστήματος,
πρέπει να βρίσκει το ακίνητο απόθεμα. Το ακίνητο απόθεμα είναι το εμπόρευμα που κανείς δεν θέλει να έχει. Μπορεί να μην έχει πωληθεί ποτέ ή
να είναι εποχιακό και να μην κινείται αυτή την εποχή. Σε κάθε περίπτωση,
η εκτύπωση και η ανάλυση των ακίνητων κωδικών, βοηθούν τον φαρμακοποιό να προβεί σε κινήσεις επιστροφής, ανταλλαγής ή πώλησης με έκπτωση, γεγονός που βοηθάει στη ρευστότητα.

Καθημερινά θα πρέπει να υπάρχει έλεγχος του
ταμείου του φαρμακείου. Επιβάλλεται ο υπεύθυνος του φαρμακείου να γνωρίζει, το ποσό που
είναι διαθέσιμο στο ταμείο στην έναρξη της ημέρας. Στο τέλος της ημέρας, προσθέτει στο ποσό
αυτό τις εισπράξεις, όπως αυτές προκύπτουν από
την μηχανογραφική εκτύπωση των πωλήσεων.
Το ποσό που προκύπτει πρέπει να συμφωνεί με
το τελικό ποσό που υπάρχει πραγματικά στο ταμείο, στο τέλος της ημέρας.
Η ίδια διαδικασία πρέπει να γίνεται και στο μέσο
της ημέρας εάν υπάρχουν 2 βάρδιες, έτσι ώστε
η μία βάρδια να παραδίδει εγγράφως στην επόμενη, η οποία παραλαμβάνει, επίσης εγγράφως.
Εάν παραμελείται από τον φαρμακοποιό αυτή η
διαδικασία, είναι βέβαιο ότι, αργά ή γρήγορα, θα
υπάρξει απώλεια χρημάτων.
Προφανώς, η ίδια δυσκολία παρακολούθησης
υφίσταται και εάν δεν εκδίδονται όλες οι αποδείξεις κατά τη διάρκεια της ημέρας. Σε αυτή την
περίπτωση, η ακριβής παρακολούθηση του ταμείου είναι αδύνατη και μόνο η απογραφή μπορεί να αναδείξει τυχόν απώλειες.
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διαχείριση
Αποφυγή εξόδων για την
εκπαίδευση του προσωπικού

9
5
6 10
7
8
Έλλειψη ελέγχου τήρησης των εμπορικών συμφωνιών

Καθημερινά πραγματοποιούνται από το φαρμακείο συμφωνίες με τους
εμπορικούς αντιπροσώπους των προμηθευτών του για την αγορά προϊόντων. Όμως, κατά την παράδοση των προϊόντων στο φαρμακείο, συχνά δεν
ελέγχεται το τιμολόγιο, ώστε να γίνει εξακρίβωση αν έχει τηρηθεί η συμφωνία, αναφορικά με τις ποσότητες, τις εκπτώσεις, κ.λπ. Ο προσεκτικός
έλεγχος πρέπει να γίνεται από άτομο που έχει καθοριστεί από τον φαρμακοποιό (ή από τον ίδιο τον φαρμακοποιό), το οποίο θα έχει και την ευθύνη.
Για να μπορέσει όμως να παρακολουθήσει την τήρηση της συμφωνίας,
πρέπει να την έχει γραπτώς από τον εμπορικό αντιπρόσωπο. Γι΄ αυτό ο
φαρμακοποιός πρέπει να κρατά πάντα αντίγραφο οποιασδήποτε συμφωνίας ή παραγγελίας.

Έλλειψη ελέγχου των χρεών
των πελατών

Ο χρόνος πίστωσης προϊόντων στους ασθενείς πελάτες δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 30 ήμερες. Ιδιαίτερα στις μέρες μας με την οικονομική δυσπραγία στην
αγορά και τη φτωχοποίηση των πελατών μας, τα χρέη
συχνά διογκώνονται και επηρεάζουν τη ρευστότητα
του φαρμακείου. Η παρακολούθηση τους και η φροντίδα της αποπληρωμής τους με τους κατάλληλους
χειρισμούς ανά τύπο πελάτη, είναι ιδιαίτερα κρίσιμη.

Έλλειψη εμπορεύματος

Μία άλλη κίνηση «εξοικονόμησης ρευστότητας» που
κάνει συχνά, λανθασμένα όμως, ένα φαρμακείο, είναι να μην προμηθεύεται τα προϊόντα που χρειάζεται πραγματικά, αλλά να παραγγέλνει τα λιγότερο δυνατόν. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα το φαινόμενο των
«άδειων ραφιών».
Η εικόνα ενός τέτοιου φαρμακείου είναι αποτρεπτική
προς τον πελάτη, σύμφωνα με όλες τις θεωρίες του
retail marketing. Ο πελάτης θέλει να νιώθει ότι είναι
σε ένα φαρμακείο που έχει πληρότητα και καλή εξυπηρέτηση για να προχωρήσει σε αγορές.

Έλλειψη παρακολούθησης των εξόδων μισθοδοσίας

Ο μισθός και οι εργοδοτικές επιβαρύνσεις των υπαλλήλων ποικίλει ανάλογα με τις εμπορικές δραστηριότητες της επιχείρησης, αλλά και ανάλογα
με την εμπειρία και την απόδοση των υπαλλήλων. Όπως και να έχει όμως,
αυτό το έξοδο δεν πρέπει να υπερβαίνει το 8-12 % του καθαρού τζίρου
(χωρίς δηλαδή το ΦΠΑ) της επιχείρησης. Συνεπώς αν οι τζίροι πέφτουν, ο
φαρμακοποιός δεν θα πρέπει να διστάσει να απολύσει έναν υπάλληλο ή
να συμφωνήσει για μειωμένο ωράριο με κάποιον. Αυτή είναι η καλύτερη
κίνηση, παρά να περικόψει μισθούς σε όλους.

126

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 29 | ΜΑΡΤΙΟΣ 2016

Η επένδυση στο σωστό προσωπικό και στην εκπαίδευση τους, αποτελεί έναν βασικό παράγοντα επιτυχημένης λειτουργίας ενός φαρμακείου.
Πολλές φορές παρατηρείται το φαινόμενο ύπαρξης καθαρά διεκπεραιωτικών υπαλλήλων στο
χώρο, που δεν προσφέρουν άρτια εξυπηρέτηση στους πελάτες. Η σωστή συμβουλή και οι τεχνικές επικοινωνίας με τους πελάτες για θέματα υγείας και ομορφιάς θα οδηγήσουν το φαρμακείο στην επιτυχία. Η έλλειψη, επομένως, γνώσεων και εκπαίδευσης του ανθρώπινου δυναμικού αποτελεί σύνηθες λάθος στη διαχείριση ενός
φαρμακείου. Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να είναι διατεθειμένος να διαθέσει χρόνο και χρήμα
στη σωστή και ολοκληρωμένη εκπαίδευση του
προσωπικού του.

Η αποφυγή μείωσης των δικών
του εσόδων, σε περίπτωση
μείωσης τζίρου.
Το ταμείο του φαρμακείου δεν είναι η τσέπη
του ιδιοκτήτη φαρμακοποιού.
Επομένως, δεν πρέπει να παίρνει ανεξέλεγκτα
από τα χρήματα του φαρμακείου ότι χρειάζεται
για τα έξοδά του. Πρέπει να φροντίζει να παίρνει τα χρήματα εκείνα που επιτρέπει το καθαρό κέρδος του φαρμακείου, λαμβάνοντας υπόψη τις ανάγκες ρευστότητας της επιχείρησης.
Ο μηνιαίος απολογισμός εσόδων- εξόδων είναι λοιπόν απαραίτητος για να πάρει ο φαρμακοποιός επιχειρηματίας την απόφαση για
τα χρήματα που θα πρέπει να τραβήξει για τις
προσωπικές του ανάγκες. Σε περίπτωση όμως
σοβαρής πτώσης τζίρου άρα και κερδών, η
σωστή απόφαση είναι, να μειώσει μεν τα χρήματα που παίρνει προσωπικά, αλλά παράλληλα να προσπαθήσει να τραβήξει λίγο μακρύτερα τις πληρωμές προς τους προμηθευτές του.

Διαβάζοντας τα παραπάνω, παρατηρούμε ότι είναι εύκολο στην καθημερινότητά μας να προβούμε σε απλά λάθη
που μπορούν να μας στοιχίσουν ακριβά. Πιστεύουμε ότι με τη βοήθεια του
άρθρου, θα δείτε και πόσο εύκολο είναι να τα διορθώσουμε και να τα εντάξουμε στις αυτοματοποιημένες πλέον κινήσεις που πρέπει να κάνουμε για την
καλή και σωστή λειτουργία του φαρμακείου μας. 

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

marketing

Καλλιεργείστε
τις ΣχεΣεΙΣ σας
με τους πελάτες
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marketing

Η καλλιέργεια των σχέσεων με τους πελάτες ασθενείς αποτελεί πλέον για το φαρμακείο βασικό
στοιχείο δημιουργίας πιστού πελατολογίου.
Είναι απαραίτητο λοιπόν να αρχίσουμε να
δημιουργούμε τις βάσεις εκείνες για την
καλλιέργεια των πελατειακών σχέσεων και για
την εδραίωση της πιστότητας των πελατών μας.

Από την ΠΕΝΝΥ ΛΑΖΟΓΕΩΡΓΟΥ,
Φαρμακοποιό,
με Μεταπτυχιακή Ειδίκευση στη Διοίκηση Μονάδων Υγείας

προσανατολισμένο στον πελάτη – ασθενή (ασθενοκεντρική προσέγγιση) και όχι
από τον δεύτερο, προσανατολισμένο στο
προϊόν που πρέπει απλά να το διώξουμε
από το ράφι (φαρμακοκεντρική προσέγγιση). Ως φαρμακοποιοί λοιπόν στη θέση
πίσω από τον πάγκο, οφείλουμε να ενεργούμε με τρόπο τέτοιο που θα ήμασταν
και οι ίδιοι περισσότερο ικανοποιημένοι
ως καταναλωτές.
Ο φαρμακοποιός είναι ο τελευταίος επαγγελματίας υγείας που επισκέπτονται οι
ασθενείς πριν επιστρέψουν στο σπίτι τους
και ξεκινήσουν τη θεραπεία τους. Αναλαμβάνει λοιπόν την ευθύνη να επεξηγήσει με σαφήνεια τον ορθό τρόπο λήψης της φαρμακευτικής αγωγής, να συμβουλέψει τον ασθενή για τις απαιτούμενες αλλαγές που θα πρέπει να κάνει στην
καθημερινότητά του για να έχει η αγωγή την αναμενόμενη αποτελεσματικότητα, αλλά και να τον ενημερώσει για τυχόν παρενέργειες ώστε να είναι προετοιμασμένος. Τέλος, να διερευνήσει εάν
έχουν αποτυπωθεί στην αντίληψη του
ασθενή παρερμηνείες σε σχέση με την
υγεία του και τη θεραπεία που πρέπει να
ακολουθήσει.

Εξελίσσοντας τη σχέση με τον
πελάτη μας

Σ

τη χαραυγή του 21ου αιώνα
ανταγωνιστικό πλεονέκτημα
οποιασδήποτε επιχείρησης
αποτελεί η πελατοκεντρική
φιλοσοφία και κουλτούρα, η οποία της
δίνει τη δυνατότητα να υπερβεί τις προσδοκίες των πελατών της. Το φαρμακείο
δεν αποτελεί εξαίρεση στην τάση αυτή
της παγκόσμιας οικονομίας, η οποία διαμορφώνει το σύγχρονο επιχειρηματικό
τοπίο. Ήδη από το δεύτερο μισό του εικοστού αιώνα, η φιλοσοφία της φαρμακευτικής πρακτικής άλλαξε. Από φαρμακοκεντρική που ήταν μέχρι τότε έγινε
ασθενοκεντρική.
Ο φαρμακοποιός πλέον δεν αρκείται
μόνο στην απλή διάθεση φαρμάκων
στους πελάτες του, αλλά αποτελεί κύριο φορέα της φαρμακευτικής περίθαλψης, με ρόλο που γίνεται ολοένα και πιο
σημαντικός για την υγεία των ασθενών.

Ασθενοκεντρική ή
φαρμακοκεντρική
προσέγγιση;
Ομολογώ ότι όσες φορές έχω επισκεφτεί
φαρμακεία για να αγοράσω ένα προϊόν αποφεύγω να δηλώσω την ιδιότητά
μου ως φαρμακοποιός και διερευνώ τον
τρόπο εξυπηρέτησης των συναδέλφων.
Υπάρχουν συνάδελφοι οι οποίοι είναι
χαμογελαστοί, πρόθυμοι να εξυπηρετήσουν, να καθοδηγήσουν για την επιλογή του κατάλληλου προϊόντος και να
δώσουν όλες τις απαραίτητες οδηγίες για
την ορθή χρήση αυτού. Ωστόσο, υπάρχουν και κάποιοι, ευτυχώς λιγότεροι, που
απλά μεταφέρουν τα προϊόντα από τα ράφια στον πάγκο, αναγγέλλουν την τιμή και
διεκπεραιώνουν λογιστικά την πώληση.
Είναι προφανές ότι ως πελάτες θα ήμασταν ικανοποιημένοι πολύ περισσότερο από τον πρώτο τρόπο εξυπηρέτησης,

Η σχέση λοιπόν μεταξύ ασθενή και φαρμακοποιού εξελίσσεται διαρκώς και επιφορτίζεται με ολοένα και περισσότερες
υποχρεώσεις από την πλευρά του φαρμακοποιού, αλλά και τα αντίστοιχα δικαιώματα από την πλευρά του ασθενήπελάτη. Υπάρχει λοιπόν ανάγκη για παροχή υψηλών προδιαγραφών ποιότητας
φαρμακοθεραπείας και αντίστοιχη αποτίμησή της. Ανατρέχοντας στη διεθνή βιβλιογραφία, ανακαλύπτονται πλήθος από
πρωτόκολλα που έχουν αναπτυχθεί για
την ποιοτική παροχή συμβουλών στους
ασθενείς, καθώς και κριτήρια αξιολόγησης των παρεχόμενων συμβουλών υγείας (Bissell et al., 2000, Blenkinsopp et al.,
1996). Δυστυχώς στην ελληνική πραγματικότητα πρωτόκολλα και κριτήρια τέτοιου είδους παραμένουν ακόμη άγνωστα στους φαρμακοποιούς. Ωστόσο, η εκπαίδευση σε αυτά τα πρωτόκολλα και η
συστηματική εφαρμογή τους αναμένεται να δώσει την απαραίτητη κατάρτιση
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στο ανθρώπινο δυναμικό του φαρμακείου και να το ενισχύσει αποτελεσματικά
προς την κατεύθυνση της παροχής ποιοτικής φαρμακοθεραπείας.
Η ενασχόληση με τον πελάτη είναι ένα
σύνολο αντιλήψεων και ενεργειών που
δίνουν προτεραιότητα στις προσδοκίες
του πελάτη και αναδεικνύουν τη διάθεση για μακροπρόθεσμη σχέση μαζί του.
Ο στόχος μας στο φαρμακείο δεν είναι
μόνο να αυξήσουμε το καλάθι των αγορών του πελάτη μας, αλλά να ασχοληθούμε ολιστικά με τον άνθρωπο που
έχουμε απέναντι μας!

Επικοινωνιακές
δεξιότητες

•

•

H αποτελεσματική
επικοινωνία
Ο φαρμακοποιός είναι υπεύθυνος για
τη συμπεριφορά του, για τις υπηρεσίες που παρέχει στους πελάτες του, αλλά
και για τον τρόπο με τον οποίο παρέχονται αυτές οι υπηρεσίες. Για να διασφαλιστεί η αποτελεσματική επικοινωνία με
τους ασθενείς χρήσιμη είναι η εφαρμογή των πέντε αγγλικών “Ss”: Be sincere,
keep communication simple, short and
specific,and lastly, summarize.
Βασική προϋπόθεση της αποτελεσματικής επικοινωνίας για την εδραίωση της
θεραπευτικής σχέσης είναι η ειλικρίνεια.
Η στάση του φαρμακοποιού είναι αυτή
που θα καθορίσει, τόσο τη συμμόρφωση
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του ασθενή με τη θεραπεία του, όσο και
το θεραπευτικό αποτέλεσμα. Η ευθύτητα, η εγκαρδιότητα και η γνήσια αποδοχή
του ασθενή από το φαρμακοποιό, αναμένεται να έχει ισχυρή επιρροή στον ασθενή και στην ποιότητα της σχέσης του με
το φαρμακοποιό.
Ο φαρμακοποιός πρέπει να είναι απλός,
σύντομος και συγκεκριμένος κατά τη λεκτική επικοινωνία. Οι πολύπλοκες έννοιες και οι επιστημονικοί όροι συστήνεται
να αποφεύγονται γιατί δημιουργούν σύγχυση και ανησυχία στους ασθενείς. Η
χρήση σύντομων λέξεων, αλλά και σύντομων προτάσεων επιβάλλεται, καθώς
αποτυπώνονται καλύτερα στη μνήμη των
ασθενών και εξυπηρετούν τη συμμόρφωση τους με τη φαρμακευτική αγωγή.
Επίσης, είναι κρίσιμο οι ασθενείς να μην
βομβαρδίζονται με μεγάλο όγκο πληροφοριών, καθώς σε κάθε συνομιλία με το
φαρμακοποιό μπορούν να αφομοιώσουν
μέχρι τρία μηνύματα το πολύ.
Ο φαρμακοποιός καλείται λοιπόν, κάθε
φορά να αναγνωρίσει και να μεταδώσει
με σαφήνεια τα πιο σημαντικά μηνύματα
στους ασθενείς. Είναι γεγονός ότι η επικοινωνία μεταξύ ασθενή και φαρμακοποιού επαναλαμβάνεται σε τακτά χρονικά διαστήματα, οπότε ο φαρμακοποιός έχει την ευκαιρία να μεταφέρει σταδιακά στον ασθενή, όλα όσα χρειάζεται
να γνωρίζει για τη νόσο και την ικανοποιητική διαχείρισή της. Η προσφορά συγκεκριμένων πληροφοριών και συμβου-
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λών προς τους ασθενείς, τους επιτρέπει
να θυμούνται πιο εύκολα ό,τι χρειάζεται
να γνωρίζουν για την υγεία τους. Όσο πιο
σαφές είναι το μήνυμα, τόσο πιθανότερο
είναι αυτό να αφομοιωθεί.
Τέλος, είναι σημαντικό ο φαρμακοποιός
στο κλείσιμο του διαλόγου να επαναλάβει περιληπτικά τα πιο σημαντικά στοιχεία
με έμφαση στα πιο κρίσιμα σημεία, έτσι
ώστε ο ασθενής επιστρέφοντας στο σπίτι του να γνωρίζει επαρκώς τις σημαντικότερες οδηγίες σχετικά με τη θεραπεία
του, όπως η δοσολογία και ο τρόπος λήψης των φαρμάκων.
Ο τόνος της φωνής του φαρμακοποιού, ο
ρυθμός της ομιλίας του και η ένταση της
φωνής του επιδρούν στην μετάδοση των
απαραίτητων πληροφοριών. Η έμφαση
σε συγκεκριμένες λέξεις υποδηλώνει τη
σημασία τους και προωθεί την ανάκληση των πληροφοριών από τον ασθενή.
Ο χαμηλός, σταθερός και ήρεμος τόνος
της φωνής, υποδηλώνει οικειότητα και
συμπάθεια και συνιστά ισχυρή ένδειξη
του ενδιαφέροντος του φαρμακοποιού
προς τους ασθενείς του. Η επιβράδυνση της ομιλίας σε κάποια σημαντικά σημεία, εφιστά την προσοχή των ασθενών
και προωθεί την ανάκληση σημαντικών
πληροφοριών που απαιτούνται για την
θεραπεία τους. Ο έλεγχος των φωνολογικών χαρακτηριστικών της ομιλίας δίνει λοιπόν τη δυνατότητα στο φαρμακοποιό να μεταφέρει με επιτυχία τα σπουδαιότερα μηνύματα στον ασθενή.

marketing

Οι προκλήσεις της αγοράς και
το προφίλ των καταναλωτών
Η μείωση του μέσου εισοδήματος ανά
πελάτη, σε συνδυασμό με τη μείωση του
ρυθμού απόκτησης πελατών, αλλά και
την αύξηση του ρυθμού αποσκίρτησης
πελατών, οδηγεί σε μείωση της κερδοφορίας του φαρμακείου.
Οι καταναλωτές γίνονται όλο και περισσότερο απαιτητικοί και οι προσδοκίες τους για την ποιότητα των προϊόντων
και των υπηρεσιών μεγαλώνουν. Αναζητούν πληροφορίες για τα προϊόντα προτού πραγματοποιήσουν τις αγορές τους
και συχνά κάνουν συγκρίσεις για τις επιλογές τους. Είναι δε λιγότερο πιστοί σε
ένα συγκεκριμένο κατάστημα και η αφοσίωσή τους είναι δύσκολο να αποκτηθεί.
Σε μία ανταγωνιστική αγορά με έναν ενημερωμένο και απαιτητικό καταναλωτή,
είναι αναγκαία η διαφοροποίηση στην
εξυπηρέτηση. Και λέγοντας διαφοροποίηση δεν εννοούμε εκπτώσεις και προσφορές. Η διαφοροποίηση δεν περιορίζεται στην τιμολογιακή πολιτική αλλά
αφορά την καινοτομία, τόσο σε προϊόντα όσο και σε υπηρεσίες πρωτοβάθμιας φροντίδας υγείας, που αποσκοπούν
στη δημιουργία ικανοποιημένου και κατ’
επέκταση αφοσιωμένου πελατολογίου.

Ε Π Ι Χ Ε Ι Ρ Η Μ Α Τ Ι Κ Ο Τ Η ΤΑ

τονομία των υπαλλήλων. Ο κάθε συνεργάτης μας πρέπει να είναι επαρκώς
εκπαιδευμένος και να είναι μυημένος
στη στρατηγική της επιχείρησης. Ακόμη και τα λάθη πρέπει να αναγνωρίζονται, να αξιολογούνται και να μην επαναλαμβάνονται.

Εξασφαλίζοντας την επιτυχία
Για να έχουμε τα επιθυμητά αποτελέσματα εκτός από την ισχυρή θέληση, χρειάζεται και η κατάλληλη οργάνωση της
εργασίας μας.
Η οργάνωση του φαρμακείου στο σύνολό της πρέπει να είναι προσανατολισμένη στην ικανοποίηση του πελάτη και
αυτό να αποτελέσει και τη βάση της στρατηγικής μας.
Εφαρμόζοντας στην οργάνωση του χώρου, μια σήμανση των ραφιών και merchandizing των προϊόντων που διευκολύνουν τον πελάτη στις αγορές του, καθιερώνοντας με συνέπεια και συνέχεια
την επικοινωνία με τους πελάτες μας (τηλέφωνο, μηνύματα, μέσα κοινωνικής δικτύωσης, emails κλπ), αποτιμώντας σε
συχνή βάση την ικανοποίηση των πελατών μας, έχουμε βάλει τα θεμέλια της
στρατηγικής μας.
Οι περισσότερες έρευνες καταναλωτών

δεν αναφέρονται πλέον στον ικανοποιημένο πελάτη που θα παραμείνει πιστός
αλλά στον υπέρ-ικανοποιημένο πελάτη, που θα αποτελέσει κινητή διαφήμιση για εσάς, μιλώντας θετικά στο περιβάλλον του για τα προϊόντα και τις υπηρεσίες σας (Viral Marketing).
Η ποιότητα της επικοινωνίας μεταξύ
φαρμακοποιού – πελάτη-ασθενή είναι
αυτή που ορίζει κατά βάσει την ικανοποίηση του πελάτη και διαμορφώνει το βαθμό αφοσίωσής του. Η στάση μας απέναντι στον πελάτη θα πρέπει να προσδιορίζεται από τα συστατικά της ευγένειας, της
εγκαρδιότητας και της ενσυναίσθησης.
Θα πρέπει να υποδεχόμαστε τον ασθενή
μας πάντα με το χαμόγελο στα χείλη, να
είμαστε συμπονετικοί και πρόθυμοι να
συναισθανθούμε την αγωνία και τους
φόβους του για την κατάσταση της υγείας
του, να τον ενθαρρύνουμε, να τον καθησυχάζουμε και να τον διαβεβαιώνουμε
για τη θετική θεραπευτική έκβαση, εφόσον είναι πειθαρχημένος στη θεραπεία
που συστήνεται. Υιοθετώντας αυτή την
προσέγγιση και οριοθετώντας τη συμπεριφορά μας σε αυτά τα πλαίσια, έχουμε
κάνει το καθοριστικό βήμα για να διεκδικήσουμε τους πελάτες μας και να τους
κάνουμε δικούς μας!

Πελατοκεντρική κουλτούρα
βασισμένη σε 3 πυλώνες
Η ανάπτυξη αυτής της κουλτούρας καλλιέργειας σχέσεων με τον πελάτη, βασίζεται σε 3 πυλώνες.
Ο 1ος πυλώνας είναι η εσωτερική διάθεση και ο παλμός του μάνατζερ. Είναι δηλαδή πρόθυμος να ευχαριστεί πάντα τον πελάτη, να τον φροντίζει, να τον
ανταμείβει για την πιστότητά του.
Ο 2ος πυλώνας είναι η ενδελεχής εκτίμηση και αξιολόγηση του πελάτη.
Η εξυπηρέτηση του πελάτη δεν επαρκεί
για να κερδίσουμε τη αφοσίωσή του, είναι πλέον αναγκαίο να διερευνούμε τις
προσδοκίες του και να ανταποκρινόμαστε σ’ αυτές. Μια έρευνα για το πώς αντιλαμβάνονται και βαθμολογούν οι πελάτες
τις υπηρεσίες μας, θα μας δώσει πολύτιμες πληροφορίες, που με την αξιοποίησή
τους θα μπορούμε να τις βελτιώσουμε.
Ο 3ος πυλώνας αναφέρεται στην αυ-

4 βασικές ενέργειες
για μια αποτελεσματική σχέση με τους πελάτες
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Πώς να πραγματοποιήσουμε
μια έρευνα ικανοποίησης πελατών
Μια έρευνα ικανοποίησης πελατών είναι απαραίτητη, όχι
μόνο για να μάθουμε πόσο ικανοποιημένοι είναι οι πελάτες
μας, αλλά και ποιες είναι οι προσδοκίες τους και οι συμπεριφορές αγορών τους. Φυσικά μπορεί μια έρευνα να γίνει
μετά από μια ανακαίνιση ή μια ανάπτυξη ενός νέου τμήματος, για να μάθουμε πώς αξιολόγησαν τη νέα μας ενέργεια.
Πρώτο βήμα για τη διενέργεια μιας έρευνας ικανοποίησης καταναλωτών και διερεύνησης πιθανών προσδοκιών ή παραπόνων είναι η σύνταξη ενός ερωτηματολογίου.To ερωτηματολόγιο είναι ένα έντυπο, που περιέχει μία
σειρά από επιλεγμένες ερωτήσεις, τις οποίες διαβάζει ο
ίδιος ο εξεταζόμενος και τις απαντάει γραπτώς. Θα πρέπει
λοιπόν, τόσο οι ερωτήσεις όσο και οι οδηγίες για την απάντησή τους να έχουν
διατυπωθεί και διαρρυθμιστεί κατά
τέτοιο τρόπο που να μην αφήνουν
κανένα περιθώριο για παρερμηνείες. Καταρχάς προσδιορίζουμε αναλυτικά τις ζητούμενες πληροφορίες και τις
επιμερίζουμε σε θεματικούς τομείς. Οι
ερωτήσεις πρέπει να είναι σύντομες,
απλές και σαφείς. Τα ερωτηματολόγια
συνήθως συνιστούν κλειστού και ανοιχτού τύπου ερωτήσεις. Στις ανοιχτού τύπου ερωτήσεις: ο εξεταζόμενος καλείται να εκθέτει τα γεγονότα και τις απόψεις του σε ρέοντα λόγο, αντίθετα στις κλειστού τύπου ερωτήσεις η απάντηση είναι
εκ των προτέρων δομημένη. Δημοφιλέστερο τύπο
ερώτησης αποτελεί η διαβαθμιστική επιλογή, όπου
προτείνονται πολλά επάλληλα επίπεδα, διαφορετικού βαθμού, σε ανιούσα ή κατιούσα διάταξη, από τα οποία επιλέγεται το ένα, όπως
κάποιος αριθμός ανάμεσα στο 1-5 ή 1-10
ή μία αξιολόγηση του τύπου: Μέτριο, Καλό,
Πολύ καλό. Με τον τρόπο αυτό διευκολύνεται
η στατιστική επεξεργασία των δεδομένων που θα συλλεχθούν και η ανάλυσή τους για την εξαγωγή συμπερασμάτων. Τέλος κατά τη σύνταξη του ερωτηματολογίου θα πρέπει να προνοήσουμε ώστε το λεξιλόγιο και η συντακτική
δομή των ερωτήσεων να είναι ανάλογα με το αντιληπτικό
και μορφωτικό επίπεδο των εξεταζομένων. Για να απαντήσει ο εξεταζόμενος μία ερώτηση σωστά, η ελάχιστη προϋπόθεση είναι να την κατανοήσει και για να την κατανοήσει
πάλι, ελάχιστη προϋπόθεση είναι η γλωσσική της δυσκολία να μην ξεπερνάει την αναγνωστική και γλωσσική ικανότητά του. Το λεξιλόγιο και η συντακτική πλοκή θα πρέ-

πει να είναι ανάλογα με την ηλικία και το επίπεδο ωριμότητας των εξεταζομένων.
Ιδανικά το ερωτηματολόγιο δεν πρέπει να ξεπερνά τις 10-15
ερωτήσεις και να μην απαιτούνται πάνω από 2 λεπτά για
τη συμπλήρωσή του. Επίσης το ερωτηματολόγιο πρέπει
να απευθυνθεί μόνο στους τακτικούς μας πελάτες και όχι
στους περαστικούς, ενώ παράλληλα θα πρέπει να συλλέγει τα δημογραφικά στοιχεία των πελατών.
Αφού λοιπόν φτιάξουμε το ερωτηματολόγιο, το επόμενο
βήμα είναι να το προτείνουμε στους πελάτες μας. Εδώ θα
πρέπει όλοι οι συνεργάτες μας να συμμετέχουν. Η ιδέα είναι να γνωρίζουν τον σκοπό της έρευνας και ότι θα ωφελήσει προκειμένου να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες μας. Το
δείγμα της έρευνας θα πρέπει να αποτελέσει τουλάχιστον
το 15% της μόνιμης πελατείας μας και να διαρκέσει 1-2 εβδομάδες.
Μετά τη συλλογή των ερωτηματολογίων και την
καταγραφή των δεδομένων, είναι απαραίτητη
η στατιστική επεξεργασία, με ιδιαίτερα χρήσιμες τις απεικονίσεις των αποτελεσμάτων
σε γραφήματα, ώστε να εξαχθούν τα συμπεράσματα. Παρουσιάστε τα αποτελέσματα στους
συνεργάτες σας με αντικειμενικό τρόπο και ρωτήστε τους αν έχουν προτάσεις για βελτίωση των
υπηρεσιών σας. Αυτό που λένε οι πελάτες, είναι
συνήθως διαφορετικό και περισσότερο σημαντικό
από ό,τι ισχυρίζεται ο ιδιοκτήτης μιας επιχείρησης,
ο οποίος συνήθως στα μάτια των υπαλλήλων του
έχει πάντα άδικο ή είναι υπερβολικός σε ότι λέει.
Αν μπορέσουμε να προβληματίσουμε έστω και ένα
συνεργάτη μας και μας πει «και τώρα τι
κάνουμε;» έχουμε κερδίσει! Οι υπόλοιποι θα είναι περισσότερο πρόθυμοι να
κινητοποιηθούν.
Στη συνέχεια πρέπει να καταγράψουμε τις
απαραίτητες διορθωτικές ενέργειες για τη βελτίωση του
φαρμακείου μας.
Και μην ξεχάστε αν τα αποτελέσματα είναι καλά, να ευχαριστείστε τους συνεργάτες σας, αλλά και να τα αναρτήστε
στη σελίδα σας στο Facebook και στο web site σας, ευχαριστώντας τους πελάτες σας για την εμπιστοσύνη που σας
δείχνουν.
Η δημοσίευση των αποτελεσμάτων στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δεν είναι υπερβολή, καθώς όλο και περισσότεροι
καταναλωτές μας, νιώθουν πλέον επαρκώς εξοικειωμένοι
στη χρήση αυτού του μέσου επικοινωνίας. 
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Η εΠΟχΗ του
«on demand»,
digital marketing

Από τον ΒΑΣΙΛΗ ΠΑΠΑΚΩΣΤΑ,
MBA, Γενικό Διευθυντή της ITEQ
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Το digital marketing (ψηφιακό marketing) έχει
μπει σε μία εποχή νέων σημαντικών προκλήσεων.
Με βάση την τεράστια αύξηση της δύναμης
των καταναλωτών στην ψηφιακή εποχή, το
μάρκετινγκ οδεύει να λειτουργεί κατά παραγγελία
(on-demand) του πελάτη και όχι να είναι απλά
σε συνεχή ενεργή κατάσταση. Θα πρέπει να
είναι πάντα σχετικό και να ανταποκρίνεται στις
επιθυμίες των καταναλωτών, απορρίπτοντας τον
«θόρυβο» της συνεχούς εκπομπής μηνυμάτων,
ακόμη και όταν αυτά θεωρούνται πως είναι
«καλά» στοχευμένα

Αλλά είμαστε μόλις στην αρχή…
Οι εξελίξεις που πιέζουν ακόμα περισσότερο, περιλαμβάνουν την ανάπτυξη της
κινητής συνδεσιμότητας, τους καλύτερα
σχεδιασμένους online ιστότοπους που
δημιουργούνται με τη νέα ισχυρή γλώσσα HTML5, την ανάπτυξη του Internet of
Things σε πολλές συσκευές μέσω χαμηλού κόστους ετικετών ή άλλων συσκευών εκπομπών, και την πρόοδο στην συλλογή και επεξεργασία big data (δεδομένων τεραστίων όγκων). Οι καταναλωτές μπορούν σύντομα να είναι σε θέση
να αναζητούν προϊόντα ή υπηρεσίες από
τον φυσικό κόσμο με την χρήση εικόνας,
φωνής και κίνησης και να ανακαλύψουν
νέες ευκαιρίες, με συσκευές που αυξάνουν την πραγματικότητα στον τομέα της
όρασης (σκεφτείτε τα γυαλιά της Google).

Το Internet of Things
(IoT)
Οι νέες τεχνολογίες είναι έτοιμες να αλλάξουν θεμελιωδώς τα κριτήρια
στην εμπειρία του καταναλωτή σε πραγματικό χρόνο και σχεδόν σε οποιοδήποτε χώρο.

Η

αναγνώριση των επιθυμιών
του καταναλωτή, σε επίπεδο
χαρακτηριστικών προϊόντων
και υπηρεσιών, δεν θα αρκεί
πλέον για ένα επιτυχημένο marketing.
Σημαντικότερο ρόλο θα διαδραματίζει
η αναγνώριση των εμπειριών του, που
θα του δώσουν τη μεγαλύτερη χαρά και
ικανοποίηση για την αγοραστική του απόφαση. Οι επιχειρήσεις θα κάνουν χρήση όλων των τεχνολογιών που θα επιτρέψουν τη βελτίωση της καταναλωτικής εμπειρίας, σε φυσικό και εικονικό
περιβάλλον.
Αυτό που τροφοδοτεί το «on-demand»
μάρκετινγκ είναι η συνεχής, συμβιωτική εξέλιξη της τεχνολογίας και των
προσδοκιών των καταναλωτών. Ήδη,
οι τεχνολογίες αναζήτησης έχουν κάνει προσβάσιμες τις πληροφορίες εκάστου προϊόντος, με μεγάλη ευκολία και
σχεδόν σε οποιονδήποτε χώρο. Τα κοινωνικά δίκτυα ενθαρρύνουν τους καταναλωτές να μοιραστούν, να συγκρίνουν και να αξιολογήσουν την εμπειρία
τους. Λαμβάνοντας υπόψη και τα «έξυπνα» κινητά (smartphones), προστίθε-

ται η διάσταση «οπουδήποτε» στο ψηφιακό περιβάλλον.
Αξίζει να σημειωθεί ότι, όλες αυτές οι
εξελίξεις δεν αποτελούν εκτιμήσεις
ακαδημαϊκών ή γκουρού του χώρου
του marketing, αλλά πλέον έχουν αρχίσει να έχουν εφαρμογή στο σύγχρονο marketing. Οι περισσότεροι ειδικοί
του marketing ξέρουν πώς να σκέφτονται μέσα από τις ανάγκες των πελατών
και τις αναζητήσεις τους. Αξιοσημείωτο
είναι το γεγονός, πως οι ενέργειες για
τη βελτιστοποίηση της θέσης εμφάνισης στα αποτελέσματα της ηλεκτρονικής
αναζήτησης του πελάτη, έχουν δημιουργήσει μία από τις μεγαλύτερες δαπάνες
στα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Οι εταιρείες έχουν επεκτείνει τις δραστηριότητες τους στα κοινωνικά κανάλια, ελπίζοντας να δημιουργήσουν θετικές εμπειρίες και πελάτες που θα τις μοιραστούν
με τους «φίλους» τους. Επιπλέον, δημιουργούν υπερασπιστικές γραμμές, δημιουργώντας εύκολους και αυτόματους
τρόπους, ώστε οι πελάτες τους να κοινοποιήσουν ευνοϊκές κριτικές ή να περιγράψουν την εμπειρία τους με το brand.

Η ζήτηση των καταναλωτών
θα αναπτυχθεί σε 4 περιοχές
Με τον τρόπο που αυτές οι δυνατότητες
πολλαπλασιάζονται, η ζήτηση των καταναλωτών θα αναπτυχθεί σε 4 περιοχές:
1. Τώρα: Οι καταναλωτές θα επιθυμούν
να διαδρούν σε οποιονδήποτε χώρο
και χρόνο.
Π.χ. Ο καταναλωτής θα μπορεί να διαδράσει με το ψυγείο του.
2. Μπορώ: Θα θέλουν να κάνουν πραγματικά νέα πράγματα, καθώς ανόμοια είδη πληροφοριών (από τραπε-
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ζικούς λογαριασμούς, μέχρι τα δεδομένα σχετικά με τη φυσική δραστηριότητα), χρησιμοποιούνται πιο αποτελεσματικά, με τρόπους που δημιουργούν
αξία για τους ίδιους τους καταναλωτές.
Π.χ. Θα μπορεί μέσα από τη διάδραση
με το ψυγείο του να πραγματοποιήσει
παραγγελία στο super market
3. Για μένα: Θα περιμένουν όλα τα δεδομένα που έχουν αποθηκευτεί για αυτούς να στοχεύουν με ακρίβεια στις
ανάγκες τους ή να χρησιμοποιούνται
για να εξατομικεύουν τις αγοραστικές
τους εμπειρίες.
Π.χ. H παραγγελία θα είναι ακριβής και
σύμφωνα με τις εταιρείες που προτιμά.
4. Απλά: Θα περιμένουν όλες οι διαδράσεις να είναι εύκολες.

Τι να περιμένουμε έως το 2020;
Κατά τα επόμενα χρόνια, είναι πολύ πιθανό να δούμε την εμπειρία του καταναλωτή να αλλάζει ριζικά και να ενσωματώνει
το φυσικό και το εικονικό περιβάλλον. Οι
περισσότερες από τις απαιτούμενες τεχνολογίες, για να κάνουν πραγματικότητα αυτό το σενάριο, είναι ήδη διαθέσιμες.
Η επικοινωνία κοντινού πεδίου (NFC):
ενσωματωμένα τσιπς στα τηλέφωνα,
ανταλλάσσουν πληροφορίες με την επαφή με αντικείμενα που έχουν NFC ετικέτες. Τα beacons, συσκευές με την τεχνολογία Bluetooth, επιτρέπουν τον εντοπισμό συσκευών και ανταλλαγή δεδομένων έως και 70 μέτρα και καταγράφονται τόσο από την Apple όσο και από την
Google, ως μία σημαντική συνιστώσα
στην ανάπτυξη του Internet of Things.
Στο παράδειγμα «Ιnfographic της Μαρίας», καταναλώτριας των επόμενων ετών
που απεικονίζεται στη σελίδα αυτή, παρουσιάζεται η διαδικασία λήψης απόφασης και αποτυπώνεται με απλοϊκό τρόπο μία τυπική εμπειρία, που έχει ως στόχο να αναδείξει τις δυνατότητες της νέας
ψηφιακής εποχής.

Τι πρέπει να κάνει το
Φαρμακείο σήμερα;
Αυτό το άρθρο επιδιώκει να καταγράψει
μια εικόνα αυτού του νέου κόσμου και
τις επιπτώσεις της στο marketing του
Φαρμακείου, χώρου που θα μεταλλαχθεί
αναλόγως. Ένα πράγμα είναι σαφές: οι
εμπειρίες του καταναλωτή με μάρκες και
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κατηγορίες θα γίνουν ακόμα πιο έντονες
και καθοριστικές. Με τον ίδιο τρόπο, θα
αλλάξει δραματικά ο τρόπος επικοινωνίας, καθώς θα είναι αυτές οι εμπειρίες που θα καθορίζουν κατά τα δύο τρίτα
τις αγοραστικές αποφάσεις των καταναλωτών. Σκεφτείτε πως μόνο το υπόλοιπο ένα τρίτο θα καθορίζεται από την τιμή.
Είναι προφανές ότι η κάθε επιχείρηση
στο σύνολό της, όπως και το σύγχρονο Φαρμακείο, θα πρέπει να επενδύει
στην παροχή υψηλής ποιότητας εμπειριών σε όλη την αλυσίδα των ενεργειών
της: από τις πωλήσεις, την εξυπηρέτηση και τη χρήση του προϊόντος, έως και
το μάρκετινγκ. Με το πέρασμα του χρόνου, οι αλληλεπιδράσεις θα πολλαπλασιάζονται και οι επιχειρήσεις θα θέλουν
να χρησιμοποιούν νέες τεχνικές, ώστε να
διαμορφώσουν τις εμπειρίες των πελατών τους. Επίσης, θα αξιοποιούν όλα τα
νέα εργαλεία για τη συλλογή των κατάλληλων δεδομένων σε όλη τη διαδρομή,
μέχρι την αγοραστική απόφαση του καταναλωτή. Τέλος, η δομή της οργάνωσης του μάρκετινγκ, θα πρέπει και αυτή
να επανεξετασθεί σε συνεργασία με όλες
τις λοιπές λειτουργίες της επιχείρησης.
Το Φαρμακείο σήμερα οφείλει να παρακολουθεί τις εξελίξεις και να αρχίσει
να αφομοιώνει εκείνες τις τεχνολογίες, οι οποίες θα του επιτρέψουν να λειτουργεί στην ψηφιακή εποχή. Έχοντας
μία βασική ηλεκτρονική εικόνα (eshop,
social media, ηλεκτρονικοί κατάλογοι
κ.λπ), θα πρέπει να επενδύσει σε εργαλεία, που με συστηματικό τρόπο θα του
επιτρέπουν να αναγνωρίζει τις ανάγκες
των πελατών του. Επιπλέον, θα πρέπει
να επενδύει συστηματικά σε νέες τεχνολογίες και σε νέες τεχνικές marketing
που το παρουσιάζουν εύκολα και γρήγορα στα αποτελέσματα των αναζητήσεων των πελατών του.
Το marketing δεν αποτελεί επένδυση,
αλλά βασική λειτουργία σε μία επιχείρηση!
Με αυτό τον τρόπο, όσο νωρίτερα αντιληφθεί ο σύγχρονος Φαρμακοποιός τις επικείμενες αλλαγές, τόσο μεγαλύτερο περιθώριο θα έχει να επηρεάσει τον τρόπο που θα διαμορφωθούν οι ανάγκες
του σύγχρονου καταναλωτή και να αποκτήσει ισχυρότερη θέση στην αγορά που
αλλάζει και εξελίσσεται. 
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Οι ιδιώτες και οι μεγάλες εταιρίες δεν μονοπωλούν
πλέον τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης. Τα
κοινωνικά δίκτυα μπορούν να παίξουν έναν
σημαντικό ρόλο στην επικοινωνιακή στρατηγική
του φαρμακείου, αρκεί να αξιολογήσετε το ρίσκο
της συγκεκριμένης επένδυσης, αλλά και τα
πλεονεκτήματα της και να κάνετε τις κατάλληλες
επιλογές.

αναζήτησης. Επιτρέπει επίσης, να δώσετε πιο στοχευμένα το στίγμα της επιχείρησής σας στην αγορά και να προσελκύσετε πελατεία πέρα από την ήδη
υπάρχουσα.
Άλλωστε, τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης συνάδουν με τη νέα αποστολή του
φαρμακοποιού και την γενικότερη ανάπτυξη του ηλεκτρονικού εμπορίου και είναι βέβαια απαραίτητα στο έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον του φαρμακείου.
Θα πρέπει όμως να έχετε ισχυρά κίνητρα και να έχετε πειστεί ότι αξίζει να το
κάνετε, προκειμένου να διαθέσετε χρόνο, ενέργεια και να δεσμευτείτε «άτυπα» σε αυτήν τη μακροχρόνια νέα σχέση.

Επισημοποιείστε
2
είσοδό σας
κόσμο
4 Βήματα για την επιτυχία στοντηνψηφιακό

1

Χρησιμοποιείστε τα
συνειδητά

Από τον ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ,
Σύμβουλο Επιχειρηματικής
Ανάπτυξης της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

Παρόλο που πολλοί φαρμακοποιοί χρησιμοποιούν τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης για προσωπική χρήση, λίγοι έχουν
παρουσία στο διαδίκτυο με την επαγγελματική τους ιδιότητα. Πλέον όμως, όσοι
ασχολούνται με την επιχειρηματικότητα,
συμπεριλαμβανομένων και των φαρμακοποιών, αρχίζουν να καταλαβαίνουν ότι
πρέπει να επενδύσουν και στα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης, που παίζουν πλέον
σημαντικό ρόλο και επηρεάζουν όλο και
περισσότερους καταναλωτές.
Η διαδραστικότητα, η αμεσότητα και η
ευκολία να μοιραζόμαστε πληροφορίες
καθώς και η φιλικότητα προς τον καταναλωτή, έχουν ως αποτέλεσμα να συμβάλλουν στην ενδυνάμωση των σχέσεων με αυτούς.
Ουσιαστικά, η δημιουργία μιας σελίδας
του φαρμακείου σας στο facebook είναι
σαν τη δημιουργία μιας ψηφιακής βιτρίνας στο διαδίκτυο. Ένα ακόμα πλεονέκτημα των μέσων κοινωνικής δικτύωσης είναι το γεγονός ότι μπορεί να γίνουν
αλληλεπιδράσεις ανάμεσα στα δίκτυα,
γεγονός που πολλαπλασιάζει το κοινό
που προσελκύουν, αυξάνει τις εμφανίσεις του φαρμακείου στο διαδίκτυο και
το κάνει πιο ανιχνεύσιμο στις μηχανές

Πριν ξεκινήσετε με τα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης, θα πρέπει πρώτα να σκεφθείτε τους στόχους σας: πώς θα τους
πετύχετε και πώς θα μετρήσετε την απόδοση της επένδυσής σας. Η ενασχόλησή σας με τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης θα πρέπει να ενσωματωθεί πλήρως στη λειτουργία του φαρμακείου, είτε
από εσάς είτε μέσω συνεργάτη σας. Το
πιο σημαντικό όλων είναι να υπάρχει μια
σταθερή παρουσία στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεκριμένες ώρες
την εβδομάδα, με συγκεκριμένες αναρτήσεις, για να πετύχετε τη μέγιστη αποτελεσματικότητα. Φυσικά, η υπόλοιπη ομάδα του φαρμακείου θα πρέπει να είναι
ενήμερη για τις αναρτήσεις και να συμμετέχει ενεργά με τις προτάσεις της. Επίσης, είναι σημαντικό να διευκρινίσετε
από την αρχή σε ποια μέσα κοινωνικής
δικτύωσης θα έχετε παρουσία. Μια σελίδα στο facebook για παράδειγμα είναι αναπόφευκτη, αφού οι περισσότεροι δυνητικοί πελάτες του φαρμακείου
σας βρίσκονται εκεί. Επιπρόσθετα, είναι εύκολο στην χρήση, χωρίς ιδιαίτερους περιορισμούς, με δυνατότητα να
ορίσετε διαφορετικούς διαχειριστές και
να παρακολουθείτε την πορεία της σελίδας σας μέσω στατιστικών. Ως συμπλήρωμα, μπορείτε να αποκτήσετε και έναν
λογαριασμό στο twitter για να μεγιστοποιήσετε το εύρος του κοινού στο οποίο
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απευθύνεστε και να έχετε αλληλεπιδράσεις μεταξύ των μέσων.

μια στρατηγική
3 Έχετε
περιεχομένου
Η εικόνα του λογαριασμού σας σε κάποιο μέσο κοινωνικής δικτύωσης θα
πρέπει να συνάδει με το προφίλ του φαρμακείου σας. Το ίδιο ισχύει και για τις δημοσιεύσεις που θα κάνετε που θα πρέπει
να συνάδουν με το φαρμακείο σας και το
προφίλ των πελατών σας. Θα πρέπει να
κάνετε λίγο πιο προσωπικές τις δημοσιεύσεις σας προσθέτοντας μια φράση,
ανάλογα με το περιεχόμενό τους, αν δηλαδή πρόκειται για μια συμβουλή υγείας
ή πρακτική πληροφόρηση για τη λειτουργία του φαρμακείου, τη νομοθεσία, κ.λπ.
Μπορείτε επίσης να αξιοποιήσετε τα
μέσα κοινωνικής δικτύωσης για να προωθήσετε συγκεκριμένα προϊόντα και
καινοτομίες του φαρμακείου σας. Φυ-
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σικά, πάντα θα πρέπει να έχετε στο μυαλό σας τη δεοντολογία του κλάδου σας
και η επικοινωνία σας να γίνεται πάντα
διακριτικά και με υψηλό αίσθημα ευθύνης και σεβασμού.

την παρουσία σας
4 Κάντε
πιο έντονη
Το πρώτο βήμα για να κάνετε γνωστή τη
σελίδα σας ή τον λογαριασμό σας σε ένα
μέσο κοινωνικής δικτύωσης είναι να μιλήσετε για αυτό με τους πελάτες σας, παροτρύνοντάς τους να ενημερώσουν τους
φίλους τους. Με τον τρόπο αυτό δημιουργείτε μια πρώτη βάση δυνητικών πελατών που οδηγεί στo να γίνει πιο ορατή
η σελίδα και να αυξηθεί η κίνηση. Για
να κεντρίσετε το ενδιαφέρον των αναγνωστών - και δυνητικών πελατών σας
- ώστε να υπάρχει διαδραστικότητα, μπορείτε κατά καιρούς να δημοσιεύετε φωτογραφίες, videos, κάποιες μικρές έρευ-

νες, να δημιουργείτε εκδηλώσεις, να κάνετε δημοσιεύσεις στον «τοίχο» άλλων,
κ.λπ. Με την ίδια λογική, θα πρέπει πάντα να απαντάτε σε σχόλια, μηνύματα ή
δημοσιεύσεις σε εύλογο χρονικό διάστημα, ακόμα και με χρήση προσωπικού
μηνύματος, όποτε είναι απαραίτητο. 

Μια χρήσιμη συμβουλή
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Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Τ ΡΑ Τ Η Γ Ι Κ Η

Οι ανακοινώσεις για συνέργειες μεταξύ
φαρμακευτικών εταιρειών και παικτών του
ψηφιακού κόσμου ολοένα και αυξάνονται.
Η «ψηφιακή υγεία» γίνεται ευκαιρία για τα
φαρμακευτικά εργαστήρια να προτείνουν πιο
πολυδιάστατες λύσεις για τα φάρμακα που
παράγουν.

Από τον ΑΝΤΩΝΗ ΣΑΚΑΛΟΓΛΟΥ,
Σύμβουλο Επιχειρηματικής Ανάπτυξης της ΧΑΡΑΜΗ ΑΕ

Σ

ε πρόσφατη ανακοίνωση συνέργειας, παρουσιάστηκε η
πρωτοβουλία μεγάλης φαρμακευτικής εταιρίας με την
Google Life Science για τη συνεχή παρακολούθηση και καταγραφή σε πραγματικό χρόνο της κατάστασης ασθενών
με διαβήτη τύπου Ι και τύπου ΙΙ. Αυτή
η πρωτοβουλία συνδυάζει τα πλεονεκτήματα της γνώσης μιας φαρμακευτικής εταιρίας πάνω στη πάθηση και της
γνώσης μιας εταιρίας τεχνολογίας πάνω
στην ανάλυση των δεδομένων, με στόχο να προσφέρουν στους ασθενείς μια
καλύτερη λύση για τη διαχείριση της πάθησής τους.

Η «Ψηφιακή υγεία» μια νέα
πρόκληση στην αγορά
Η νέα πρόκληση των φαρμακευτικών
εργαστηρίων στο χώρο της υγείας είναι ο συνδυασμός της ιατρικής εμπειρίας τους με την εξειδίκευση άλλων εται-

ρειών στην ψηφιακή τεχνολογία για την
παροχή νέων προϊόντων και υπηρεσιών. Αυτό σημαίνει «δημιουργία ιατρικής αξίας για τον ασθενή», που καταλήγει στην βελτίωση της φροντίδας των
ασθενών από τους επαγγελματίες υγείας και τελικά εξοικονομεί χρήματα από
τα ασφαλιστικά ταμεία.
Η αξιοποίηση των νέων τεχνολογιών για
το όφελος των ασθενών προϋποθέτει την
κατάρτιση μακροχρόνιας στρατηγικής. Στις
αναπτυγμένες χώρες, οι φαρμακευτικές
εταιρίες αντιμετωπίζουν σημαντικούς
περιορισμούς στα φάρμακα που παράγουν και διαθέτουν, τόσο στην κανονιστική συμμόρφωση, όσο και στους προϋπολογισμούς τους. Το ενδιαφέρον τους λοιπόν εστιάζεται όλο και περισσότερο στην
προσφορά προϊόντων μεγάλης προστιθέμενης αξίας, όχι μόνο στη θεραπεία, αλλά
και στη συμμόρφωση, στη διαχείριση ανεπιθύμητων ενεργειών και στην εξατομικευμένη παρακολούθηση των ασθενών.

Η απάντηση για καινοτομία κρύβεται
πέρα από το προϊόν-φάρμακο, στο συνδυασμό υπηρεσιών, διαγνωστικών, ιατροτεχνολογικών συσκευών και δεδομένων, βασισμένων στην τεχνολογία. Με
μία λέξη: ολοκληρωμένες λύσεις.
Παράλληλα, εταιρείες εκτός του φαρμακευτικού χώρου, έχουν αναπτύξει ψηφιακές εφαρμογές υγείας, με διασύνδεση δεδομένων σε πραγματικό χρόνο.
Η παγκόσμια φαρμακοβιομηχανία δεν
πρόκειται να αφήσει αυτή την ευκαιρία!
Ο λόγος απλός: Η ευκαιρία για βελτίωση της διαχείρισης των ασθενών, αλλά
και της αποτελεσματικότητας του συστήματος υγείας.
Συνεπώς, υπάρχει μια ξεκάθαρη διάθεση
από μέρους των φαρμακευτικών εταιριών να εκμεταλλευτούν την ψηφιακή
υγεία με νέες λύσεις και συνέργειες με
τις εταιρείες τεχνολογίας, όπως η τηλεϊατρική, τα λογισμικά εφαρμογών για κινητές συσκευές (mobile apps), τα συνδεδεμένα αντικείμενα (connected objects)
και έτσι να προσφέρουν μια πολυδιάστατη προσέγγιση.

Νέες εφαρμογές για κινητές
συσκευές (mobile apps)
Συνέργειες μεταξύ φαρμακευτικών
εταιρειών και εταιρειών τεχνολογίας
έχουν οδηγήσει στην ανάπτυξη ψηφιακών εφαρμογών για την παρακολούθηση ασθενών με χρόνιες παθήσεις όπως:
α) Αιμοκάθαρση νεφρού: δυνατότητα αξιολόγησης και ελέγχου λήψης πρωτεΐνης, φωσφόρου, ποτάσας και νατρίου,
στη διατροφή των ασθενών.
β) Ηλεκτρονικός οδηγός για λυσοσωμικά νοσήματα.
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1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ LIPTRUZET 10mg/10mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία LIPTRUZET 10mg/20mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία LIPTRUZET 10mg/40mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο
δισκία 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο περιέχει 10mg εζετιμίμπη και 10, 20 ή 40mg ατορβαστατίνη (ως τριϋδρική ασβεστιούχο ατορβαστατίνη). Έκδοχα με γνωστές δράσεις: Κάθε
επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg/10mg περιέχει 153mg λακτόζη. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg/20mg περιέχει 179mg λακτόζη. Κάθε επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg/40mg περιέχει 230mg λακτόζη. Για τον πλήρη
κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο 10mg/10mg δισκίο: Λευκό έως υπόλευκο, αμφίκυρτο, σε σχήμα καψακίου, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μεγέθους
12,74mm x 5,10mm με χαραγμένο το «257» στη μία πλευρά 10mg/20mg δισκίο: Λευκό έως υπόλευκο, αμφίκυρτο, σε σχήμα καψακίου, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μεγέθους 14,48mm x 5,79mm με χαραγμένο το «333» στη μία πλευρά 10mg/40mg
δισκίο: Λευκό έως υπόλευκο, αμφίκυρτο, σε σχήμα καψακίου, επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο, μεγέθους 16,38mm x 6,27mm με χαραγμένο το «337» στη μία πλευρά 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία
στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο6.1. Η θεραπεία με LIPTRUZET αντενδείκνυται κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού καθώς και σε γυναίκες σε αναπαραγωγική ηλικία που δεν λαμβάνουν
κατάλληλα μέτρα αντισύλληψης (βλ. παράγραφο4.6). Το LIPTRUZET αντενδείκνυται σε ασθενείς με ενεργό ηπατική νόσο ή ανεξήγητα επιμένουσες αυξήσεις των τρανσαμινασών του ορού που υπερβαίνουν 3φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο (ULN). 4.4
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Μυοπάθεια/Ραβδομυόλυση Κατά την εμπειρία μετά την κυκλοφορία της εζετιμίμπης, έχουν αναφερθεί περιπτώσεις μυοπάθειας και ραβδομυόλυσης. Οι περισσότεροι
ασθενείς, οι οποίοι παρουσίασαν ραβδομυόλυση λάμβαναν θεραπεία με μία στατίνη ταυτόχρονα με εζετιμίμπη. Ωστόσο, ραβδομυόλυση έχει αναφερθεί πολύ σπάνια με εζετιμίμπη ως μονοθεραπεία και πολύ σπάνια με την προσθήκη της εζετιμίμπης σε άλλους
παράγοντες που είναι γνωστό ότι σχετίζονται με αυξημένο κίνδυνο για ραβδομυόλυση. Το LIPTRUZET περιέχει ατορβαστατίνη. Η ατορβαστατίνη, όπως άλλοι αναστολείς της HMG-CoA αναγωγάσης, μπορεί σε σπάνιες περιπτώσεις να επηρεάσει τους
σκελετικούς μύες και να προκαλέσει μυαλγία, μυοσίτιδα και μυοπάθεια που μπορεί να εξελιχθούν σε ραβδομυόλυση, μία δυνητικά απειλητική για τη ζωή κατάσταση, η οποία χαρακτηρίζεται από σημαντικά αυξημένα επίπεδα κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK)
(> 10φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο ULN), μυοσφαιριναιμία και μυοσφαιρινουρία που μπορεί να οδηγήσουν σε νεφρική ανεπάρκεια. Πριν τη θεραπεία Το LIPTRUZET θα πρέπει να συνταγογραφείται με προσοχή σε ασθενείς με παράγοντες προδιάθεσης
για ραβδομυόλυση. Θα πρέπει να γίνεται μέτρηση του επιπέδου της κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) πριν την έναρξη της θεραπείας στις ακόλουθες καταστάσεις: νεφρική δυσλειτουργία υποθυρεοειδισμό ατομικό ή οικογενειακό ιστορικό κληρονομικών μυϊκών
διαταραχών προηγούμενο ιστορικό μυϊκής τοξικότητας με μια στατίνη ή φιβράτη προηγούμενο ιστορικό ηπατικής νόσου και/ή όταν καταναλώνονται σημαντικές ποσότητες αλκοόλ σε ηλικιωμένους (ηλικία>70ετών), η αναγκαιότητα μιας τέτοιας μέτρησης
θα πρέπει να εξετάζεται σύμφωνα με την παρουσία άλλων παραγόντων προδιάθεσης για ραβδομυόλυση καταστάσεις στις οποίες μπορεί να συμβεί μια αύξηση των επιπέδων στο πλάσμα, όπως οι αλληλεπιδράσεις (βλ. παράγραφο4.5) και οι ειδικοί πληθυσμοί
συμπεριλαμβανομένων των γενετικών υποπληθυσμών (βλ. παράγραφο5.2) Σε αυτές τις καταστάσεις, ο κίνδυνος της θεραπείας θα πρέπει να ληφθεί υπόψη σε σχέση με το πιθανό όφελος και συνιστάται κλινική παρακολούθηση. Εάν τα επίπεδα της
κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) είναι σημαντικά αυξημένα πριν την έναρξη (>5φορέςxULN), η θεραπεία δεν θα πρέπει να αρχίσει. Μέτρηση της κρεατινοφωσφοκινάσης Η μέτρηση της κρεατινοφωσφοκινάσης (CPK) δεν θα πρέπει να γίνεται μετά από εντατική
άσκηση ή με την παρουσία οποιασδήποτε άλλης εύλογης αιτίας αύξησης της CPK καθώς αυτό καθιστά δύσκολη την ερμηνεία της τιμής της. Εάν τα επίπεδα της CPK είναι σημαντικά αυξημένα πριν την έναρξη (>5xULN), θα πρέπει να γίνεται ξανά μέτρηση των
επιπέδων μετά από 5 έως 7ημέρες ώστε να επιβεβαιωθούν τα αποτελέσματα. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας Θα πρέπει να ζητείται από τους ασθενείς να αναφέρουν άμεσα μυϊκό πόνο, κράμπες ή αδυναμία ιδιαίτερα εάν συνοδεύονται από αίσθημα κακουχίας
ή πυρετό. Εάν αυτά τα συμπτώματα εμφανίζονται κατά το διάστημα που ο ασθενής λαμβάνει τη θεραπευτική αγωγή του LIPTRUZET, θα πρέπει να γίνεται μέτρηση των επιπέδων της CPK. Εάν τα επίπεδα της CPK είναι σημαντικά αυξημένα (>5xULN), η θεραπεία
θα πρέπει να διακοπεί. Εάν τα μυϊκά συμπτώματα είναι σοβαρά και προκαλούν καθημερινή δυσφορία, ακόμη και αν τα επίπεδα της CPK είναι αυξημένα έως ≤5xULN, θα πρέπει να εξεταστεί το ενδεχόμενο διακοπής της θεραπείας. Εάν τα συμπτώματα
υποχωρήσουν και τα επίπεδα της CPK επιστρέψουν στα φυσιολογικά επίπεδα, τότε μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο επανέναρξης της θεραπείας με LIPTRUZET ή η έναρξη της αγωγής με ένα σκεύασμα που περιέχει άλλη στατίνη στη μικρότερη δόση και υπό
στενή παρακολούθηση. Το LIPTRUZET θα πρέπει να διακόπτεται εάν εμφανιστεί κλινικά σημαντική αύξηση των επιπέδων της CPK (>10xULN), ή εάν υπάρχει διάγνωση ή υποψία ραβδομυόλυσης. Κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ορισμένες στατίνες ή μετά
την ολοκλήρωση της, υπήρξαν πολύ σπάνιες αναφορές περί ανοσολογικά διαμεσολαβούμενης νεκρωτικής μυοπάθειας (ΙΜΝΜ). Η ανοσολογικά διαμεσολαβούμενη νεκρωτική μυοπάθεια (ΙΜΝΜ) χαρακτηρίζεται από επίμονη αδυναμία των εγγύς μυών και από
αυξημένα επίπεδα κινάσης της κρεατινίνης στον ορό, τα οποία διατηρούνται ακόμα και μετά τη διακοπή της αγωγής με στατίνες. Λόγω του συστατικού ατορβαστατίνη του LIPTRUZET, ο κίνδυνος για ραβδομυόλυση αυξάνεται όταν το LIPTRUZET χορηγείται
ταυτόχρονα με ορισμένα φαρμακευτικά προϊόντα που μπορεί να αυξάνουν τη συγκέντρωση της ατορβαστατίνης στο πλάσμα όπως οι ισχυροί αναστολείς του CYP3A4 ή οι πρωτεΐνες μεταφοράς (π.χ. κυκλοσπορίνη, τελιθρομυκίνη, κλαριθρομυκίνη, δελαβιρδίνη,
στιριπεντόλη, κετοκοναζόλη, βορικοναζόλη, ιτρακοναζόλη, ποσακοναζόλη και αναστολείς πρωτεασών HIV συμπεριλαμβανομένης της ριτοναβίρης, της λοπιναβίρης, της αταζαναβίρης, της ινδιναβίρης, της δαρουναβίρης κλπ). Ο κίνδυνος μυοπάθειας μπορεί
επίσης να αυξηθεί με την ταυτόχρονη χρήση της γεμφιβροζίλης και άλλων παραγώγων ινικού οξέος, της μποσεπρεβίρης, της ερυθρομυκίνης, της νιασίνης, της τελαπρεβίρης ή του συνδυασμού tipranavir/ριτοναβίρης. Εάν είναι δυνατόν, εναλλακτικές (χωρίς
αλληλεπίδραση) θεραπείες, θα πρέπει να εξετάζονται αντί για αυτά τα φαρμακευτικά προϊόντα. (Βλέπε παράγραφο4.8.) Σε περιπτώσεις στις οποίες η συγχορήγηση αυτών των φαρμακευτικών προϊόντων με το LIPTRUZET είναι απαραίτητη, το όφελος και ο
κίνδυνος από την ταυτόχρονη θεραπεία θα πρέπει να εξετάζεται με προσοχή. Όταν οι ασθενείς λαμβάνουν φαρμακευτικά προϊόντα τα οποία αυξάνουν την συγκέντρωση της ατορβαστατίνης στο πλάσμα, συνιστάται χαμηλότερη μέγιστη δόση του LIPTRUZET.
Επιπρόσθετα, στην περίπτωση των ισχυρών αναστολέων του CYP3A4, θα πρέπει να εξετάζεται μια μικρότερη δόση έναρξης του LIPTRUZET και συνιστάται η κατάλληλη κλινική παρακολούθηση αυτών των ασθενών (βλ. παράγραφο4.5). Η ταυτόχρονη χρήση
του LIPTRUZET και του φουσιδικού οξέος δεν συνιστάται και επομένως κατά τη διάρκεια της θεραπείας του φουσιδικού οξέος, μπορεί να εξεταστεί το ενδεχόμενο προσωρινής διακοπής της θεραπείας με LIPTRUZET (βλ. παράγραφο4.5). Ηπατικά Ένζυμα Σε
ελεγχόμενες δοκιμές συγχορήγησης σε ασθενείς που λαμβάνουν εζετιμίμπη και ατορβαστατίνη, παρατηρήθηκαν διαδοχικές αυξήσεις (≥3φορές το ανώτερο φυσιολογικό όριο ULN) των τρανσαμινασών (βλέπε παράγραφο4.8). Ο έλεγχος της ηπατικής
λειτουργίας θα πρέπει να γίνεται πριν την έναρξη της θεραπείας και στη συνέχεια περιοδικά. Οι ασθενείς που αναπτύσσουν οποιαδήποτε σημεία ή συμπτώματα που υποδηλώνουν ηπατική βλάβη θα πρέπει να κάνουν έλεγχο της ηπατικής λειτουργίας. Ασθενείς
που εμφανίζουν αυξημένα επίπεδα τρανσαμινασών θα πρέπει να ελέγχονται μέχρι να υποχωρήσουν οι μη φυσιολογικές τιμές. Εάν μια αύξηση των τρανσαμινασών μεγαλύτερη των 3xULN επιμένει, τότε συνιστάται μείωση της δόσης ή διακοπή του LIPTRUZET.
To LIPTRUZET θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθενείς που καταναλώνουν σημαντικές ποσότητες αλκοόλ και/ή έχουν ιστορικό ηπατικής νόσου. Ηπατική Ανεπάρκεια Το LIPTRUZET δεν συνιστάται σε ασθενείς με μέτρια ή σοβαρή ηπατική
ανεπάρκεια, γιατί δεν είναι γνωστή η επίδραση της αυξημένης έκθεσης στην εζετιμίμπη σε αυτούς τους ασθενείς (βλ. παράγραφο5.2). Φιβράτες Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα της εζετιμίμπης όταν χορηγείται με φιβράτες δεν έχει τεκμηριωθεί.
Επομένως δεν συνιστάται η συγχορήγηση του LIPTRUZET με τις φιβράτες (βλ. παράγραφο4.5). Κυκλοσπορίνη Θα πρέπει να δίνεται προσοχή κατά την έναρξη του LIPTRUZET σε ασθενείς που λαμβάνουν κυκλοσπορίνη. Οι συγκεντρώσεις της κυκλοσπορίνης θα
πρέπει να ελέγχονται σε ασθενείς που λαμβάνουν LIPTRUZET και κυκλοσπορίνη (βλ. παράγραφο4.5). Αντιπηκτικά Εάν το LIPTRUZET προστεθεί στη θεραπεία με βαρφαρίνη, άλλο κουμαρινικό αντιπηκτικό ή στη φλουϊνδιόνη, η Διεθνής Ομαλοποιημένη Σχέση
(INR) πρέπει να ελέγχεται κατάλληλα (βλ. παράγραφο4.5). Πρόληψη Αγγειακού Εγκεφαλικού Επεισοδίου με Eπιθετική Μείωση των Επιπέδων Χοληστερόλης (Stroke Prevention by Aggressive Reduction in Cholesterol Levels - SPARCL) Σε μια post-hoc ανάλυση
υποκατηγοριών αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου, σε ασθενείς χωρίς στεφανιαία νόσο (CHD) που είχαν υποστεί πρόσφατα αγγειακό εγκεφαλικό επεισόδιο ή παροδικό ισχαιμικό επεισόδιο (TIA), υπήρξε μεγαλύτερη συχνότητα εμφάνισης αιμορραγικού
αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου σε ασθενείς οι οποίοι ξεκίνησαν θεραπεία με ατορβαστατίνη 80mg συγκριτικά με εικονικό φάρμακο. Ο αυξημένος κίνδυνος ήταν ιδιαίτερα εμφανής σε ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό αιμορραγικού αγγειακού
εγκεφαλικού επεισοδίου ή βοθριωτού εμφράκτου κατά την εισαγωγή στην μελέτη. Στους ασθενείς με προηγούμενο ιστορικό αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου ή βοθριωτού εμφράκτου, η αναλογία μεταξύ κινδύνου και οφέλους της
ατορβαστατίνης 80mg είναι αβέβαιη και ο δυνητικός κίνδυνος αιμορραγικού αγγειακού εγκεφαλικού επεισοδίου πρέπει να ληφθεί προσεκτικά υπόψη πριν την έναρξη της θεραπείας (βλ. παράγραφο5.1). Διάμεση πνευμονοπάθεια Εξαιρετικές περιπτώσεις
διάμεσης πνευμονοπάθειας έχουν αναφερθεί με ορισμένες στατίνες, ιδιαίτερα με μακροχρόνια θεραπεία (βλ. παράγραφο4.8). Τα συμπτώματα που εμφανίζονται μπορεί να συμπεριλαμβάνουν δύσπνοια, μη παραγωγικό βήχα και επιδείνωση της γενικής
κατάστασης υγείας (κόπωση, απώλεια βάρους και πυρετό). Εάν υπάρχει υποψία για κάποιο ασθενή ότι παρουσίασε διάμεση πνευμονοπάθεια, η θεραπεία με τη στατίνη θα πρέπει να διακοπεί. Σακχαρώδης διαβήτης Ορισμένα στοιχεία υποδεικνύουν ότι οι
στατίνες, ως κατηγορία αυξάνουν την γλυκόζη στο αίμα και σε ορισμένους ασθενείς σε υψηλό κίνδυνο για εμφάνιση διαβήτη στο μέλλον, μπορεί να παράγουν ένα επίπεδο υπεργλυκαιμίας όπου η κανονική αγωγή για διαβήτη είναι κατάλληλη. Αυτός ο κίνδυνος
αντισταθμίζεται ωστόσο από την μείωση των αγγειακών κινδύνων με στατίνες και επομένως δεν θα πρέπει να αποτελεί την αιτία για την διακοπή θεραπείας με στατίνες. Ασθενείς σε κίνδυνο (γλυκόζη σε κατάσταση νηστείας 5,6 έως 6,9 mmol/L, BMI > 30kg/
m2, αυξημένα τριγλυκερίδια, υπέρταση) θα πρέπει να εξετάζονται τόσο κλινικά όσο και βιοχημικά σύμφωνα με τις εθνικές κατευθυντήριες οδηγίες. Έκδοχα Το LIPTRUZET περιέχει λακτόζη. Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας της
γαλακτόζης, ανεπάρκειας της Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης της γλυκόζης-γαλακτόζης δεν πρέπει να λάβουν αυτό το φάρμακο. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Περίληψη του προφίλ ασφάλειας Το LIPTRUZET (ή η συγχορήγηση της εζετιμίμπης
και της ατορβαστατίνης ισοδύναμη με το LIPTRUZET) έχει αξιολογηθεί για την ασφάλεια σε περισσότερους από 2.400ασθενείς σε 7κλινικές δοκιμές. Κατάλογος σε μορφή πίνακα των ανεπιθύμητων ενεργειών Οι συχνότητες ορίζονται ως: πολύ συχνές (³1/10),
συχνές (³1/100, <1/10), όχι συχνές (³1/1.000, <1/100), σπάνιες (³1/10.000, <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000).
LIPTRUZET
Κατηγορία οργανικό σύστημα
Λοιμώξεις και Παρασιτώσεις
Ψυχιατρικές διαταραχές
Διαταραχές του νευρικού συστήματος
Καρδιακές διαταραχές
Αγγειακές διαταραχές
Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα
και του μεσοθωράκιου
Διαταραχές του γαστρεντερικού

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του
συνδετικού ιστού
Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Παρακλινικές εξετάσεις

Ανεπιθύμητη ενέργεια
γρίπη
κατάθλιψη, αϋπνία, διαταραχή ύπνου
ζάλη, δυσγευσία, κεφαλαλγία, παραισθησία
φλεβοκομβική βραδυκαρδία
έξαψη
δύσπνοια

Συχνότητα
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές

διάρροια
κοιλιακή δυσφορία, διάταση της κοιλίας, κοιλιακό άλγος, άλγος κάτω κοιλιακής χώρας, άλγος άνω κοιλιακής χώρας, δυσκοιλιότητα, δυσπεψία, μετεωρισμός, συχνές
κενώσεις, γαστρίτιδα, ναυτία, δυσφορία του στομάχου
ακμή, κνίδωση
μυαλγία
αρθραλγία, οσφυαλγία, μυϊκή κόπωση, μυϊκοί σπασμοί, μυϊκή αδυναμία, άλγος άκρου
εξασθένιση, κόπωση, αίσθημα κακουχίας, οίδημα
αυξημένη ALT και/ή AST, αυξημένη αλκαλική φωσφατάση, αυξημένη κρεατινοφωσφοκινάση (CPK) του αίματος, αυξημένη γάμμα-γλουταμυλοτρανσφεράση,
αυξημένα ηπατικά ένζυμα, δοκιμασία ηπατικής λειτουργίας μη φυσιολογική, αυξημένο σωματικό βάρος

Συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές
Όχι συχνές

Εργαστηριακές Τιμές Σε ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές, η συχνότητα εμφάνισης σημαντικών κλινικά αυξήσεων στις τρανσαμινάσες του ορού (ALT και/ή AST ≥ 3 X ULN, διαδοχικά) ήταν 0,6% για ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με LIPTRUZET. Αυτές οι αυξήσεις
ήταν γενικά ασυμπτωματικές, δεν σχετίζονταν με χολόσταση και επανέρχονταν στα αρχικά επίπεδα αυθόρμητα ή μετά τη διακοπή της θεραπείας. (Βλ. παράγραφο4.4.) Εμπειρία μετά την Κυκλοφορία και Εμπειρία από Άλλες Κλινικές Δοκιμές Οι ακόλουθες
επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί κατά την χρήση του LIPTRUZET μετά την κυκλοφορία ή κατά τη διάρκεια κλινικών μελετών ή κατά τη χρήση μετά την κυκλοφορία της εζετιμίμπης ή της ατορβαστατίνης: Λοιμώξεις και παρασιτώσεις:
ρινοφαρυγγίτιδα Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος: θρομβοπενία Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: υπερευαισθησία συμπεριλαμβανομένης της αναφυλαξίας, αγγειοοίδημα, εξάνθημα και κνίδωση
Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: μειωμένη όρεξη, ανορεξία, υπεργλυκαιμία, υπογλυκαιμία Ψυχιατρικές διαταραχές: εφιάλτες Διαταραχές του νευρικού συστήματος: υπαισθησία, αμνησία, περιφερική νευροπάθεια Οφθαλμικές
διαταραχές: όραση θαμπή, οπτική διαταραχή Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: εμβοές, απώλεια ακοής Αγγειακές διαταραχές: υπέρταση Διαταραχές του αναπνευστικού συστήματος, του θώρακα και του μεσοθωράκιου: βήχας,
φαρυγγολαρυγγικό άλγος, επίσταξη Διαταραχές του γαστρεντερικού: παγκρεατίτιδα, γαστροοισοφαγική παλινδρόμηση, ερυγή, έμετος, ξηροστομία Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: ηπατίτιδα, χολολιθίαση, χολοκυστίτιδα, χολόσταση,
θανατηφόρα και μη-θανατηφόρα ηπατική ανεπάρκεια Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού: αλωπεκία, δερματικό εξάνθημα, κνησμός, πολύμορφο ερύθημα, αγγειονευρωτικό οίδημα, δερματίτιδα πομφολυγώδης συμπεριλαμβανομένου
του πολύμορφου ερυθήματος, σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: μυοπάθεια/ραβδομυόλυση, αυχεναλγία, διόγκωση άρθρωσης, μυοσίτιδα, ανοσολογικά
διαμεσολαβούμενη νεκρωτική μυοπάθεια (συχνότητα μη γνωστή) (βλ. παράγραφο4.4) Διαταραχές του αναπαραγωγικού συστήματος και του μαστού: γυναικομαστία Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: θωρακικό άλγος,
άλγος, περιφερικό οίδημα, πυρεξία Παρακλινικές εξετάσεις: λευκοκύτταρα ούρων θετικά Κακώσεις, δηλητηριάσεις και επιπλοκές θεραπευτικών χειρισμών: τενοντίτιδα μερικές φορές επιπλεκόμενη με ρήξη. Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες
έχουν αναφερθεί με ορισμένες στατίνες: σεξουαλική δυσλειτουργία εξαιρετικές περιπτώσεις διάμεσης πνευμονοπάθειας, ιδιαίτερα με μακροχρόνια θεραπεία (βλ. παράγραφο4.4) σακχαρώδης διαβήτης: η συχνότητα θα εξαρτηθεί από τη παρουσία ή απουσία
παραγόντων κινδύνου (γλυκόζη αίματος σε κατάσταση νηστείας ≥5,6mmol/L, BMI>30kg/m2, αυξημένα τριγλυκερίδια, ιστορικό υπέρτασης) Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών
μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής
περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ:+302132040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ Merck Sharp & Dohme Ltd Hertford Road, Hoddesdon Hertfordshire EN11 9BU Ηνωμένο Βασίλειο Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος,
Ελλάδα, Τηλ: 210 98 97 300, dpoc_greece@merck.com Συν-προώθηση από την Εταιρεία: ΒΙΑΝΕΞ ΑΕ ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΑ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ: ΑΘΗΝΑ: οδός Τατοΐου, 14671, Νέα Ερυθραία Τηλ: 2108009111, mailbox@vianex.gr
8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ (10+10)mg/tab: 75277/13/4-11-2014 (10+20)mg/tab: 75278/13/4-11-2014 (10+40)mg/tab: 75279/13/4-11-2014 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ
ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ 4 Νοεμβρίου 2014 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 13 Νοεμβρίου 2015 ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ Με ιατρική συνταγή Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στην MSD Ελλάδος. Αγίου Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος. Τηλ.: 210 9897 300 Λ.Τ.: LIPTRUZET 10mg/10mg: 57.19€, LIPTRUZET 10mg/20mg: 56.08€, LIPTRUZET 10mg/40mg: 56.72€

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

Ψ Η Φ Ι Α Κ Η Σ Τ ΡΑ Τ Η Γ Ι Κ Η

γ) Μετρητής γλυκόζης : δυνατότητα υπολογισμού λήψης υδατανθράκων στη
διατροφή, ώστε να υπολογιστεί η σωστή δοσολογία ινσουλίνης για διαβητικούς.
δ) Δερματολογικά νοσήματα: βάση δεδομένων για αλλεργικές αντιδράσεις
του δέρματος σε φάρμακα, για δερματολόγους και δερματολογικά κέντρα.
ε) Καρκίνος του στήθους και Σκλήρυνση κατά πλάκας: συστήματα καθημερινής παρακολούθησης της θεραπείας.

Big Data - Η ιστορική αλλαγή

Συνοψίζοντας, πολλά φαρμακευτικά εργαστήρια αναπτύσσουν ψηφιακές εφαρμογές για τους θεραπευτικούς τομείς που
καλύπτουν στρατηγικά, για να προσφέρουν στους ασθενείς καινοτόμες λύσεις
που έχουν σαν στόχο να συμβάλλουν
στην ψηφιακή υγεία του αύριο.

Σε αναζήτηση του
επιχειρηματικού μοντέλου
Οι ιδέες και οι πρωτοβουλίες πολλές, το
ζήτημα της χρηματοδότησης όμως παραμένει. Η παροχή των εφαρμογών δωρεάν δεν είναι εφικτή, καθώς απαιτούνται
σημαντικές επενδύσεις για την ανάπτυξη και συντήρηση. Είναι όμως εφικτή η
χρηματοδότηση από ασφαλιστικές εταιρίες, ασφαλιστικά ταμεία ή και από τους
ίδιους τους ασθενείς;
Αυτό δεν το γνωρίζουν ακόμη οι φαρμακευτικές εταιρείες, αλλά θεωρούν ότι
πρέπει να βρεθεί ένα μοντέλο χρηματοδότησης, διότι αυτές οι καινοτόμες εφαρμογές δεν είναι παιχνιδάκια, αλλά αναπτύσσονται από ειδικούς επιστήμονες με
την ίδια αξία όπως ένα νέο θεραπευτικό
μόριο. Η αποζημίωση μάλιστα από τα ταμεία θα είχε νόημα, διότι αυτά τα καινοτόμα ψηφιακά συστήματα, συμβάλλουν
στη καλύτερη αποτελεσματικότητα του
συστήματος υγείας, μειώνοντας τη νοσοκομειακή περίθαλψη και τις επιπλοκές, λόγω της συστηματικής παρακολούθησης των χρόνιων ασθενών.
Η νομική πλευρά του θέματος επίσης
απασχολεί την φαρμακοβιομηχανία.
Όπως συνήθως συμβαίνει στον ψηφιακό κόσμο, πρώτα κυκλοφορεί η λύση και
μετά το κανονιστικό πλαίσιο. Μερικοί πιστεύουν στην αυτορρύθμιση της αγοράς
με την περιθωριοποίηση των ευκαιρια-

κών παικτών που δεν έχουν να προσδώσουν πραγματική αξία. Κάποιοι άλλοι
θα προχωρήσουν μόνο μετά την αποδοχή των λύσεων από τους ασθενείς,
τις αρχές υγείας και τους χρηματοδότες.

Καθ' οδόν για την ιατρική
του μέλλοντος
Οι ψηφιακές λύσεις που αναπτύσσονται
στην υγεία σήμερα, θα καθορίσουν το
μέλλον της ιατρικής. Μία ιατρική πολύ
πιο προσωποποιημένη, πιο συμμετοχική, στηριζόμενη στη συνεργασία, όπου
ο «ασθενής-ειδικός» θα είναι στο κέντρο
της απόφασης για την πορεία της υγείας του.
Οι λύσεις της «ψηφιακής υγείας» επικεντρώνονται στην πρόληψη και στην
έγκαιρη διάγνωση και παρακολούθηση
της πορείας της ασθένειας, στην εκπαίδευση και στην καθοδήγηση, στη παροχή βοήθειας για συμμόρφωση στη θεραπεία, στον συντονισμό της φροντίδας και
στην «από απόσταση» παρακολούθηση.
Οι φαρμακευτικές εταιρίες που απευθύνονται σε ασθενείς με χρόνιες παθήσεις
έχουν μία πρώτης τάξεως ευκαιρία να

επενδύσουν στη βελτίωση του συστήματος υγείας και στη δημιουργία μία υπεραξίας στην υγεία, πέρα από τα όρια της
ιατρικής.
Στα πλαίσια αυτά, μπορούν να αναπτύξουν εφαρμογές υγείας για κινητές συσκευές, συμβατές με τις συνθήκες ανάπτυξης νέων θεραπειών, με εξειδικευμένες λύσεις που θα ικανοποιούν τις ανάγκες των ασθενών, των παρόχων φροντίδας υγείας και όλων των επαγγελματιών υγείας.

Δράσεις για την ευημερία
του φαρμακείου
Με την επένδυση της φαρμακοβιομηχανίας στην καινοτομία της τεχνολογίας, παρουσιάζονται νέες ευκαιρίες για
το φαρμακείο, τη στιγμή που η δραστική
μείωση στις τιμές των φαρμάκων επιδρά
αρνητικά στο «συμβατικό» επιχειρηματικό μοντέλο του φαρμακείου. Στο πλαίσιο
της επένδυσης αυτής, η φαρμακοβιομηχανία θα στηρίξει τον φαρμακοποιό στον
καθοριστικό του ρόλο στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στην ψηφιακή
μετάλλαξη του φαρμακείου. 
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Για περισσότερες συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε
την Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος στη σελίδα 144.

Συμπροώθηση από την εταιρεία:

BIANEΞ Α.Ε.

ΒΙΟΜΗΧΑΝΙΑ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
Γραφεία επιστημονικής ενημέρωσης:
Αθήνα: Οδός Τατοΐου, 146 71, Νέα Ερυθραία
Τηλ: 210 8009111, mailbox@vianex.gr

87/16-LIP-03/16

Κάτοχος της άδειας κυκλοφορίας:
Merck Sharp & Dohme Ltd, Ηνωμένο Βασίλειο
Τοπικός Αντιπρόσωπος στην Ελλάδα:
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Αγ. Δημητρίου 63, 174 56, Άλιμος
Τηλ. 210 9897300, dpoc_greece@merck.com
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