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Μπορώ…
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η χορήγηση φαρμάκων υψηλής
ποιότητας στους ασθενείς είναι το
κλειδί της επιτυχίας.
Η Mylan ακολουθεί υψηλά ποιοτικά
πρότυπα στις παραγωγικές της
διαδικασίες και χρησιμοποιεί
προηγμένα συστήματα ελέγχου,
για να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς
λαμβάνουν πάντοτε προϊόντα υψίστης
ποιότητας.
Η προτεραιότητα για όλους εμάς
στη Mylan είναι η ίδια:
εσείς και οι ασθενείς σας.

Philippe
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ANAΛΥΣΕΙΣ
Η ανάπτυξη
του Ελληνικού φαρµακείου,
µέσα από το εργαστήριο
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Πιστότητα Πελάτη

ΤΑ ΜΥΣΤΙΚΑ ΜΙΑΣ ΣΧΕΣΗΣ ∆ΙΑΡΚΕΙΑΣ

URISANOL
Φροντίδα για την
καλή υγεία τησ γυναίκασ

Η σύγχρονη
µαγνησιοθεραπεία

Eύκολα στη χρήση, πόσιµα φιαλίδια µίας δόσης
Xωρίς ζάχαρη
Eυχάριστη γεύση πορτοκαλιού

ΥΓΙΕΙΝΗ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
5 ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PIERRE FABRE

Αναδείξτε την πραγµατική σας φύση

MAG2/adv02/02-12

Μέσα στα πλαίσια τησ γκάí ασ Naturactive, í ε í εγάλη
εξειδίκευση στισ φυσικέσ λύσεισ, αναπτύχθηκε το Urisanol.
Μοναδικό προϊόν συí πυκνωí ένου εκχυλίσí ατοσ Cranberry
βοηθάει στην άí εση ανακούφιση από τα πρώτα σηí άδια
ενόχλησησ τησ κυστίτιδασ.
Για πληροφορίεσ απευθυνθείτε στο φαρí ακοποιό
ή το γιατρό σασ.

Ιδιότητες: Το µαγνήσιο είναι απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή των ανθρώπων γιατί ένας µεγάλος αριθµός µεταβολικών διεργασιών εξαρτάται από το στοιχείο αυτό. Κλινικές µελέτες έδειξαν πως η µείωση του µαγνησίου στον
ανθρώπινο οργανισµό οδηγεί σε νέκρωση των ιστών του µυοκαρδίου. Η µαγνησιοπενία συνοδεύεται από αυξηµένο κίνδυνο θροµβώσεως.
Ενδείξεις: Θεραπεία συµπτωµατικής υποµαγνησιαιµίας, η οποία εκδηλώνεται πιθανώς µέσω διάφορων µη ειδικών συµπτωµάτων: νευροµυϊκή υπερδιεγερσιµότητα (µυϊκές κράµπες, τετανία, υπερβολικά αυξηµένα αντανακλαστικά
οστικών τενόντων), διαταραχές καρδιακού ρυθµού (αρρυθµία, ταχυκαρδία), διαταραχές γαστρεντερικής οδού (σπασµοί). Πρόληψη έλλειψης µαγνησίου, π.χ.:
- Επί µη ισορροπηµένης διατροφής, δυσαπορρόφησης, χρόνιας διάρροιας, αλκοολισµού ή σακχαρώδους διαβήτη (αυξηµένη µαγνησιουρία),
- Επί φαρµακευτικής αγωγής, η οποία προκαλεί αυξηµένη µαγνησιουρία, όπως για παράδειγµα: διουρητικά, κυκλοσπορίνη A, αντιβιοτικά της οµάδας των αµινογλυκοσιδών (γενταµικίνη), σκευάσµατα διγοξίνης.
Αντενδείξεις: Βαριά καρδιακή και νεφρική (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min) ανεπάρκεια. Αφυδάτωση, προδιάθεση για λιθίαση από µετά ασβεστίου (ή µαγνησίου) άλας φωσφορικού αµµώνιου, οξεία λοίµωξη ουροφόρων οδών.
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Ανεπιθύµητες ενέργειες: Γαστρεντερικές διαταραχές. Όχι συχνά µπορούν να εµφανιστούν διαταραχές από το πεπτικό (διάρροια, κοιλιακό άλγος), οι οποίες αποδίδονται σε υψηλή δόση ή σε δυσανεξία σε ένα συστατικό του
MAG-2. Περιστατικά υπερευαισθησίας στο pidolate ή σε κάποιο έκδοχο του MAG-2 έχουν αναφερθεί µόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η διακοπή του προϊόντος και η χορήγηση ενός από του στόµατος ή παρεντερικώς χορηγούµενου αντιισταµινικού. Υπερµαγνησιαιµία από υπέρµετρη χορήγηση µπορεί να προκαλέσει αναπνευστική µυϊκή παράλυση, διαταραχή του καρδιακού ρυθµού, κολποκοιλιακό αποκλεισµό, καρδιακή
ανακοπή. Η τοξική δράση του στην καρδιά είναι συχνότερη µε ταυτόχρονη χορήγηση δαχτυλίτιδος. Ύστερα από παρατεταµένη θεραπεία ή υπερβολική δοσολογία είναι δυνατόν να εµφανισθούν συµπτώµατα κοπώσεως, τα οποία
είναι ενδεικτικά ανωµάλως αυξηµένων συγκεντρώσεων µαγνησίου στον ορό του αίµατος. Τα συµπτώµατα εξαφανίζονται µε την προσωρινή διακοπή της θεραπείας και ελέγχονται ξανά τα επίπεδα του µαγνησίου.
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα: Σε περίπτωση λήψης τετρακυκλινών, πρέπει να µεσολαβούν τουλάχιστον 3 ώρες µεταξύ της χορήγησης των δύο φαρµάκων. Οµοίως για τα διφωσφονικά. Το µαγνήσιο µπορεί να περιορίσει,
λόγω ανταγωνισµού, την απορρόφηση ορισµένων ουσιών από τη γαστρεντερική οδό. Συνεπώς συνιστάται όπως αναβάλλεται, για τουλάχιστον τρεις ώρες, η πρόσληψη σιδήρου ή ασβεστίου (µόνον επί υψηλών δόσεων). Επίσης,
να µη χορηγείται παρεντερικά µαγνήσιο ταυτόχρονα µε τη λήψη από το στόµα. Η συγχορήγηση µαγνησίου και χοληκαλσιφερόλης µπορεί να προκαλέσει υπερασβεστιαιµία.
Δοσολογία: Η µέση ηµερήσια ανάγκη των ενηλίκων ποικίλει µεταξύ 400 και 600 mg µαγνησίου. Η µέση κανονική ανθρώπινη δίαιτα περιέχει αρκετές ποσότητες µαγνησίου για την κάλυψη των καθηµερινών µεταβολικών αναγκών.
Η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται από τον ιατρό, ανάλογα µε την έλλειψη του οργανισµού σε µαγνήσιο.
Συνιστώµενη ηµερήσια δοσολογία: Ενήλικες και νέοι άνω των 15 ετών: 10 ml, τρεις φορές ηµερησίως Παιδιά και νέοι 2 ½ - 15 ετών: 10 ml, δυο φορές ηµερησίως Παιδιά έως 2 ½ ετών: 5 – 10 ml, µια φορά ηµερησίως Θεραπεία
συντήρησης και πρόληψης: 10 ml, µια έως δύο φορές ηµερησίως
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GALENICA A.Ε., Ελεθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 210 5281700
Το προϊόν αυτό χορηγείται µε ιατρική συνταγή. Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στην εταιρεία Galenica A.E.

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700, Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστηµονικό Τµήµα: τηλ.: 210 5281731 Τµήµα Φαρµακοεπαγρύπνησης: τηλ.: 210 5281805
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Ποιο το νέο μοντέλο
των φαρμακείων;

λοι οι ορθά σκεπτόμενοι συμφωνούν ότι ζούμε μια νέα πραγματικότητα
όπου δεν υπάρχει πισωγύρισμα. Η μη γρήγορη προσαρμογή μας στις αλλαγές
μόνο δεινά μπορεί να φέρει για το μέλλον του κάθε φαρμακείου μικρού ή
μεγάλου. Ο περιορισμός των επενδύσεων, η αδράνεια και η μη αναζήτηση της
καινοτομίας ακόμη και στην απλή καθημερινότητα του επαγγέλματος, είναι
φρένα για την ανάπτυξη.
Με την προϋπόθεση ότι θα διατηρηθεί το μονοπώλιο στο συνταγογραφούμενο
φάρμακο και το ιδιοκτησιακό καθεστώς στα χέρια αδειούχων φαρμακοποιών,
το Ελληνικό φαρμακείο μπορεί να αντέξει στην κρίση μόνο του ή μέσα από
συνεργασίες, αλλά θα μειωθεί αισθητά ο αριθμός των φαρμακείων τα επόμενα
χρόνια.
Αναμφισβήτητα, υπάρχει ορατός φόβος ορισμένες κατηγορίες προϊόντων
όπως τα ΜΗΣΥΦΑ και άλλα παραφάρμακα, να πωλούνται και σε άλλα κανάλια
διανομής.
Τα φαρμακεία στις μικρές κοινότητες θα πρέπει να συνεχίσουν να υπάρχουν
και να διαδραματίζουν το ρόλο τους στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Εταιρείες
φαρμακείων θα αρχίσουν να δημιουργούνται σιγά-σιγά καθώς και πιο πολλές
συστεγάσεις. Τα δε δίκτυα φαρμακείων θα αρχίζουν να κερδίζουν έδαφος.
Ο τζίρος του φαρμακείου θα εξαρτάται κατά ένα σημαντικό ποσοστό από τη
δημόσια φαρμακευτική δαπάνη, αλλά η διαφοροποίηση των δραστηριοτήτων
και των υπηρεσιών του, που θα δημιουργήσει νέες πηγές εσόδων, θα εξαρτάται
από τον ίδιο τον επιχειρηματία-φαρμακοποιό.
Σύμφωνα με τους ειδικούς στην Ευρώπη στο άμεσο μέλλον θα υπάρχουν
δύο κύρια μοντέλα φαρμακείων.
Το ένα μοντέλο θα είναι το μεγάλο φαρμακείο «business», τύπου drugstore,
σε πολυσύχναστα σημεία που θα πουλά απ’ όλα και με ανταγωνιστικές τιμές,
θα διαθέτει eshop και θα εφαρμόζει υπηρεσίες υγείας στους πελάτες του.
Θα χαρακτηρίζεται λόγω της κατανομής του τζίρου του, περισσότερο σαν ένα
κατάστημα προϊόντων υγείας και ομορφιάς παρά φαρμακείο.
Το δεύτερο μοντέλο φαρμακείου θα είναι πιο συνοικιακό, που θα αναδείξει
την εξειδίκευσή του σε έναν τομέα υγείας, θα επικεντρώνεται σε υπηρεσίες
παρακολούθησης και πρόληψης, στελεχωμένο από τουλάχιστον 2-3
φαρμακοποιούς, γιατί οι υπηρεσίες υγείας απαιτούν χρόνο.
Όλα τα παραπάνω δεν πρέπει να έχει κανείς μαντικές ικανότητες για να
τα διαβλέψει. Αρκεί να ρίξει μια ματιά στο τι συμβαίνει γύρω μας σε όλο το
εμπόριο!
Ας μην περιμένουμε λοιπόν να βρεθούμε προ των τειχών
γιατί θα είναι πολύ αργά.

Πόπη Χαραμή
Φαρμακοποιός
Σύμβουλος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
p.harami@PharmaManage.gr
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2η ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗ ΔΙΗΜΕΡΙΔΑ

Μία Εκπαιδευτική
Διημερίδα Φαρμακοποιών
με στόχο την εξέλιξη
του Φαρμακείου
στη ΝΕΑ ΕΠΟΧΗ

ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ

Για τους Φαρμακοποιούς
όλης της Ελλάδας
και τους συνεργάτες τους!

ΗΡΑΚΛΕΙΟ ΚΡΗΤΗΣ
Πολυχώρος Τεχνόπολις
Λεωφ. Ανδρέα Παπανδρέου 116
Αμμουδάρα Γαζίου

Σάββατο 27
& Κυριακή 28
Σεπτεμβρίου 2014
9:00 έως 18:00
18 Ομιλίες
3 Εργαστήρια
1 Στρογγυλό Τραπέζι

∆είτε το Φαρµακείο σας µε ένα άλλο βλέµµα...
Προγραμματίστε το χρόνο σας σύμφωνα με τις ομιλίες και
τα εργαστήρια που σας ενδιαφέρουν!
ΣΑΒΒΑΤΟ, 27/09/2014
09:00 - 10:30

Προσέλευση - Snacks - Καφές

ΑΙΘΟΥΣΑ Α - 240 Θέσεις
10:30 - 11:15
15 Λύσεις για να Βγείτε Κερδισμένοι Απέναντι στην
Κρίση - Όλες οι Προτάσεις για να Δείτε τις Ευκαιρίες
που αν τις Εφαρμόσετε, Σίγουρα θα Αντικρίσετε το Μέλλον
του Φαρμακείου σας με Μεγαλύτερη Αισιοδοξία
Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός
Ευάγγελος Παϊδούσης, Pharmacy Added Value
ΧΟΡΗΓΟΣ: PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
12:30 - 13:15
Φυσικά Συστατικά για Άμυνα του Οργανισμού και την
Υγεία του Κυκλοφορικού - Νέα Επιστημονικά
Δεδομένα - Πρακτικές Εφαρμογές για την Ανάδειξη του
Συμβουλευτικού Ρόλου του Φαρμακοποιού
στους Πελάτες του
Χάρης Γεωργακάκης, MSc, Κλινικός Διαιτολόγος Διατροφολόγος, τέως Πρόεδρος Πανελληνίου
Συλλόγου Διαιτολόγων - Διατροφολόγων
Διευθυντής Επιστημονικής Ομάδας Νέα Διατροφής
Δρ. Πόπη Καράτζη, MSc, PhD, Κλινική Διαιτολόγος Διατροφολόγος, Διδάκτωρ Χαροκοπείου Πανεπιστημίου,
Επιστήμης Διαιτολογίας Διατροφής
Γιάννης Παπαγεωργίου, Φαρμακοποιός, Επιστημονικός
Συνεργάτης PharmaCenter – Health Aid
ΧΟΡΗΓΟΣ: PharmaCenter – Health Aid
14:30 - 15:45
Δίκτυα Φαρμακείων, Η Εμπειρία Μας
Απόστολος Γενετζάκης, Πρόεδρος ΣΥΦΑΚ
Κώστας Κοκοκιός, Αντιπρόεδρος ΣΥΦΑΚ
Χαρά Μπαμπουνάκη, Ταμείας ΣΥΦΑΚ
Δημήτρης Αλιμπέρτης, Γεν. Διευθυντής Ομίλου ΣΥΦΑΚ
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΦΑΚ
16:15 - 17:00
Επικοινωνία Φαρμακοποιού με τον Πελάτη στις Συχνές
Αλλεργίες - Ποια Είναι τα πιο Συχνά Συμπτώματα και Ποιοι
οι Τρόποι Διάγνωσης των Αλλεργιών; Ποιος Είναι ο
Καλύτερος Τρόπος να Αντιμετωπισθούν και Ποιες
Συμβουλές να Δοθούν από τον Φαρμακοποιό σε
Συμπτώματα Αλλεργικής Ρινίτιδας ή Κνίδωσης;
Μηνάς Εργαζάκης, Αλλεργιολόγος, Ηράκλειο Κρήτης
ΧΟΡΗΓΟΣ: Menarini Ηellas

ΑΙΘΟΥΣΑ Β - 180 Θέσεις
11:30 - 13:15
Αποτελεσματικές Πρακτικές Μάρκετινγκ για το
Φαρμακείο - Διεύρυνση Πελατολογίου και Αύξηση
Πωλήσεων - Εξυπηρέτηση και Πιστότητα Πελάτη Σωστή Διαχείριση - Εφαρμογή Ορθολογικής
Τιμολογιακής Πολιτικής
Γεώργιος Αυλωνίτης, Καθηγητής Marketing
Οικονομικού Πανεπιστημίου Αθηνών
Σωστή Διαχείριση Συστημάτων Αυτομέτρησης
Σακχάρου στο Φαρμακείο
Θανάσης Αντύπας, Product Manager,
Bayer Diabetes Care
ΧΟΡΗΓΟΣ: Bayer Diabetes Care
16:15 - 17:00
Οργάνωση και Δομή μίας Μικρομεσαίας Επιχείρησης
για να Είναι Βιώσιμη - Εννοιολογική Σημασία της
Οργάνωσης - Σημασία και Κριτήρια - Δομές και
Διαχείριση με Επίκεντρο το Φαρμακείο του Αύριο!
Ανδρέας Καλλιβωκάς, Φαρμακοποιός
ΧΟΡΗΓΟΣ: PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ Γ - 85 Θέσεις
12:30 - 13:15
CRM και Ενιαία Κάρτα Δικτύου – Πληροφορική και
Μάρκετινγκ για Δίκτυα Φαρμακείων - Αξιοποίηση της
Πληροφορικής για Αποτελεσματικές Επικοινωνίες Ενίσχυση Εμπορικού Αποτελέσματος Δικτύων
Φαρμακείων - Διατήρηση και Επαύξηση Πελατολογίου Προσέλκυση Μεγαλύτερου Ποσοστού Καταναλωτικής
Δαπάνης
Μάκης Μαυρογιάννης, Αντιπρόεδρος CSA
Κώστας Δημητρόπουλος, Εμπορικός Διευθυντής CSA
ΧΟΡΗΓΟΣ: CSA
16:15 - 17:00
Κινητοποίηση του Προσωπικού σε Περίοδο Κρίσης:
Είτε το Φαρμακείο σας Αντιμετωπίζει Οικονομικά
Προβλήματα είτε Όχι, Ένας Νέος Τρόπος Διοίκησης των
Συνεργατών σας θα Μπορούσε να Ήταν μία από τις Λύσεις
Ιωάννης Ευάγγελος Χαραμής, Οικονομολόγος
ΧΟΡΗΓΟΣ: PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αξίζει να είστε όλοι εδώ!
Λύσεις και προτάσεις για την ανάπτυξη του Φαρμακείου ΣΑΣ!
ΚΥΡΙΑΚΗ, 28/09/2014
09:00 - 10:30

Προσέλευση - Snacks - Καφές

ΑΙΘΟΥΣΑ Α - 240 Θέσεις
10:30 - 11:45
Στρογγυλό Τραπέζι: Το Φάρμακο, Παρόν και Μέλλον
Συντονιστής: Δημήτρης Αλιμπέρτης,
Γεν. Διευθυντής Ομίλου ΣΥΦΑΚ
Συμμετέχουν: Κώστας Φρουζής, Πρόεδρος ΣΦΕΕ
Κυριάκος Θεοδοσιάδης, Πρόεδρος ΠΦΣ
Σταύρος Μπελώνης, Πρόεδρος ΟΣΦΕ
Βασίλης Σερέτης, Αντιπρόεδρος ΕΦΕΧ
Βασίλης Πενταφράγκας, Εντεταλμένος Σύμβουλος ΠΕΦ,
Εκπρόσωπος του Πανελληνίου Συλλόγου
Φαρμακαποθηκαρίων
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΦΑΚ
12:30 - 13:15
Ο Ρόλος των Συμπληρωμάτων Διατροφής στην
Εξέλιξη και Βιωσιμότητα του Ελληνικού Φαρμακείου Τα ΣΔ Αποτελούν Ένα Σύγχρονο Εργαλείο για την
Οικονομική Εξέλιξη του Φαρμακείου - Οι Καταναλωτές
Στρέφονται σε Αυτή την Κατεύθυνση και Αναζητούν
Εναλλακτικά Προϊόντα για την Υγεία τους που Μόνο
ο Φαρμακοποιός Μπορεί να Προτείνει
Αντώνης Κοσάρης, Αναπληρωτής Γενικός Διευθυντής
της Power Health Hellas
ΧΟΡΗΓΟΣ: Power Health Hellas
14:30 - 15:15
Ένα Σημαντικό και Καινοτόμο Πρόγραμμα Συνεργασίας
Μεταξύ ΣΥΦΑΚ & ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ, για Θεραπεία
των Χρόνιων Ελκών με Χρήση Καινοτόμων Αναγεννητικών
Παραγόντων
Ορέστης Ν. Καχρίλας, Φαρμακοποιός, Γενικός Διευθυντής
Μάρκετινγκ & Πωλήσεων ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ – ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
Ελευθέριος Αζάς, Παθολόγος – Διαβητολόγος,
Επιμελητής ΔΘΚΑ ΥΓΕΙΑ
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΦΑΡΜΑΣΕΡΒ - ΛΙΛΛΥ Α.Ε.Β.Ε.
16:15 - 17:00
Εργαστήριο Φαρμακείου: Επιστροφή στο Παρελθόν ή
Ένα Σύνθετο Προκλητικό Οικοσύστημα; Το Εργαστήριο
Αποτελεί Ένα Σύνθετο Οικοσύστημα Δράσης - Ο
Φαρμακοποιός Καλείται να Ανταποκριθεί σε Ένα Ρόλο
που Επιτάσσει η Επιστημονική του Αξιοπρέπεια και η
Κοινωνική του Ευαισθησία με Στόχο τη Διασφάλιση
της Δημόσιας Υγείας
Κωνσταντίνος Ν. Δεμέτζος, Καθηγητής Φαρμακευτικής
Τεχνολογίας, Τμήμα Φαρμακευτικής,
Πανεπιστήμιο Αθηνών
ΧΟΡΗΓΟΣ: PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ΑΙΘΟΥΣΑ Β - 180 Θέσεις
10:30 - 11:15
Επικοινωνία Ασθενή στο Φαρμακείο: Παράδειγμα Διάρροια
Νικόλαος Σιταράς, Καθηγητής Κλινικής Φαρμακολογίας,
Διευθυντής Εργαστηρίου Φαρμακολογίας Ιατρικής
Σχολής ΕΚΠΑ
ΧΟΡΗΓΟΣ: Olvos Science
12:30 - 13:15
OTC, η Kρίσιμη Kατηγορία για το Ρόλο του Φαρμακείου Μέσα από την Παρουσίαση της Εξέλιξης της Ελληνικής
Αγοράς Φαρμάκου, θα Αξιολογηθούν οι Κατηγορίες που
θα Φέρουν Ανάπτυξη στο Φαρμακείο και θα
Παρουσιαστούν Βασικά Όπλα που Μπορεί να
Χρησιμοποιήσει ο Φαρμακοποιός για να Ανταποκριθεί
στις Ανάγκες και Τάσεις της Αγοράς
Λουκάς Χαλακατεβάκης, Γενικός Διευθυντής
Omega Pharma Hellas
ΧΟΡΗΓΟΣ: Omega Pharma Hellas
14:30 - 15:15
Φυτοθεραπεία Δια Χειρός Φαρμακοποιού - Από την
Λαϊκή Φυτοθεραπεία στην Σύγχρονη Εφαρμογή της Μέσω
των Δραστικών Συστατικών των Βοτάνων - Ο Ρόλος του
Επιστήμονα Φαρμακοποιού από το Εργαστήριο στον
Πάγκο, Προωθώντας Αποξηραμένα Βότανα ή Μίγματά
τους σαν Αφεψήματα, Κάψουλες, Μητρικά Βάμματα,
Κρέμες και Αιθέρια Έλαια για Εξωτερική ή Εσωτερική
Χρήση
Χαράλαμπος Ευθυμιάδης, Φαρμακοποιός
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΦΑΚ
16:15 - 17:00
Εμπορική Aρχιτεκτονική και Merchandising
Αναδείξτε τις Δυνατότητες του Χώρου του Φαρμακείου
σας Μέσα από Έξυπνες Ιδέες στη Διαμόρφωσή του Κανόνες του Merchandising για τη Διαμόρφωση του
Χώρου και την Αξιοποίηση Κάθε Γωνιάς του Φαρμακείου
σας, με Στόχο την Ανάπτυξη των Πωλήσεων σας
Πόπη Χαραμή, Φαρμακοποιός
ΧΟΡΗΓΟΣ: PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

∆είτε το Φαρµακείο σας µε ένα άλλο βλέµµα...
Προγραμματίστε το χρόνο σας σύμφωνα με τις ομιλίες και
τα εργαστήρια που σας ενδιαφέρουν!
ΑΙΘΟΥΣΑ Γ - 85 Θέσεις
12:30 - 13:15
Γιατί το Κρητικό Φαρμακείο Πρέπει να Γίνει Ηλεκτρονικό
Φαρμακείο και πώς να Πετύχει Σύντομη Κερδοφορία
Οnline - Η Άνοδος του Ηλεκτρονικού Εμπορίου στη Χώρα
μας είναι Αλματώδης: Το 2013 περίπου 2,5 εκ. Έλληνες
Αγόρασαν Προϊόντα και Υπηρεσίες Αξίας 3,5 δις Ευρώ Γιατί Λοιπόν Είναι Σημαντικό να Επενδύσει το Κρητικό
Φαρμακείο στο e-εμπόριο και πως να το Κάνει με τον
Σωστό Τρόπο;
Παναγιώτης Γκεζερλής, CEO & Head of Consulting,
Convert Group
ΧΟΡΗΓΟΣ: ΣΥΦΑΚ
14:30 - 15:15
Καθαριότητα, Υγιεινή και Αλλεργίες - Δώστε τη Σωστή
Συμβουλή σας - Οι συχνές Περιπτώσεις Αλλεργιών
που Οφείλονται στα Ακάρεα Μπορούν να
Αντιμετωπισθούν Αποτελεσματικά με την Κατάλληλη
Ενημέρωση των Πελατών και το Σωστό Προϊόν
Γρηγόρης Αναστασόπουλος, Master Trainer of
Allergy Stop
ΧΟΡΗΓΟΣ: 5 Clean Ε.Π.Ε.

Αξίζει να είστε όλοι εδώ!

18 Ομιλίες, 1 Στρογγυλό Τραπέζι και 3 Εργαστήρια, που θα σας βοηθήσουν να διαμορφώσετε
μια σαφή εικόνα για τους τομείς και τις μεθόδους που μπορεί να δραστηριοποιηθείτε, με κυρίαρχο
στόχο την εξέλιξη του Φαρμακείου σας και του Επιστημονικού σας Ρόλου ως Λειτουργός Υγείας!

3 Εργαστήρια:

ΣΑΒΒΑΤΟ, 27/09/2014
ΚΥΡΙΑΚΗ, 28/09/2014

Α. Σύνδεσμος
Το Εργαστήριο και η Οργάνωση του:
1. Lozenges, Troches και Lollipops: Λιγότερο
Διαδεδομένες Φαρμακοτεχνικές Μορφές που σας
Διαφοροποιούν - Μέθοδοι Υπολογισμών και Τρόποι
Ελέγχου Τελικού Σκευάσματος.
2. Good Preparation Practices (GPPs): Aπό τη Θεωρία
στην Εφαρμογή. Τι Ισχύει Τελικά;
Σάββατο, 10:00 – 11:30 Θέμα 1,
12:30 - 14:00 Θέμα 2, 15:00 – 16:30 Θέμα 1
Κυριακή, 10:00 – 11:30 Θέμα 2,
12:30 - 14:00 Θέμα 1, 15:00 – 16:30 Θέμα 2
Kρατήσεις: κα Ιουλία Αζακά, Τ.: 210 269 3600 (εσωτ. 25)
Αίθουσα 2 - 45 Θέσεις
Β. Frezyderm
Γαληνικές Αγωγές σε Συνήθη Δερματολογικά
Περιστατικά του Φαρμακείου
Σάββατο
12:30 – 13:15
Ψωρίαση, Υπερκερατώσεις και Γαληνικές Αγωγές
14:30 – 15:15
Περιποίηση Μαλλιών και Γαληνικές Αγωγές
16:15 – 17:00
Ενυδάτωση, Αντιγήρανση και Γαληνικές Αγωγές
Κυριακή
11:00 – 11:45
Ενυδάτωση, Αντιγήρανση και Γαληνικές Αγωγές
12:30 – 13:15
Ατοπική Δερματίτιδα και Γαληνικές Αγωγές
14:30 – 15:15
Περιποίηση Μαλλιών και Γαληνικές Αγωγές
Κρατήσεις: κα Ελίνα Κωνσταντοπούλου, Τ.: 210 524 6900
Αίθουσα 4 - 70 Θέσεις
Γ. Mylan
Η Διαχείριση του Φαρμακείου Σήμερα για τη
Βιωσιμότητά του, Αύριο:
1. Νέο Ευέλικτο Νομικό Πλαίσιο για τη Λειτουργία του
Φαρμακείου Σήμερα και Αύριο
Εισηγητής: Στάθης Παπαχριστοφίλου, Νομικός
Σύμβουλος - Μέλος Διοικ. Συμβουλίου Ιπποκράτειου
Νοσοκομείου, Επιστημονικός Συνεργάτης ΚΕΣΥ
2. Κερδοφορία στο Φαρμακείο - Πως το Διασφαλίζω;
Εισηγητής: Κωνσταντίνος Κανέλλος,
Product Manager Mylan
3. Η Πρόταση Αξίας της Mylan στο Φαρμακείο!
Εισηγήτρια: Βούλα Σαλωνίδου,
Marketing Manager Mylan
Σάββατο & Κυριακή: 11:00 - 11:45, 12:30 - 13:15,
14:30 - 15:15 και 16:15 - 17:00
Κρατήσεις: κα Γιώτα Ακριβοπούλου, Τ.: 210 993 6410
Ειδικός Χώρος - 50 Θέσεις

09:00 έως 18:00

Η Συµµετοχή Όλων στη ∆ιηµερίδα
Είναι ∆ΩΡΕΑΝ
µε ∆ωρεάν Parking, Garderobe,
Έντυπο ∆ιηµερίδας, Τσάντα,
Μπλοκ Σηµειώσεων, Στυλό,
Καφέδες, Cookies,
Αναψυκτικά και Snacks!
Παρέχεται
Πιστοποιητικό Παρακολούθησης
ΔΥΟ ΗΜΕΡΕΣ που θα συμβάλλουν
στην αλλαγή της εικόνας
του Φαρμακείου σας!

Και μην ξεχνάτε...

αυτό που οι άλλοι αποκαλούν “κρίση”
εμείς πρέπει τώρα να τη βλέπουμε
σαν μία πραγματική ευκαιρία
για να γίνουμε ακόμα καλύτεροι!

Πολυχώρος <<ΤΕΧΝΟΠΟΛΙΣ>>
Λ. Ανδρέα Παπανδρέου 116,
Αμμουδάρα Γαζίου
ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ ΠΡΟΣΒΑΣΗΣ:
Λεωφορεία: 1 & 6 μέσω των λεωφόρων Καλοκαρινού και
62 Μαρτύρων και αφετηρία το διεθν. Αεροδρόμιο,
το Πανεπιστήμιο και το ΤΕΙ Ηρακλείου.
Με άλλο μέσο μεταφοράς: Mέσω του παραλιακού οδικού
άξονα, της λεωφόρου 62 Μαρτύρων και της Nέας
Εθνικής οδού (έξοδος Αμμουδάρα).

Χ Ο Ρ Η Γ Ο Ι

®

ΔΗΛΩΣΤΕ ΤΩΡΑ ΤΗ ΔΩΡΕΑΝ ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΑΣ!
Τ.: 2810 302 000 - F.: 2810 302 119 - info@syfak.gr
Τ.: 210 984 3274 - F.: 211 800 5575 - info@pharmamanage.gr
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Τα ρομπότ φαρμακείου της Rowa
από την
ADVANCE Pharmacies

Βελτιώνει την
ατμόσφαιρα του
φαρμακείου…
και όχι μόνο!
Πώς θα σας φαινόταν εάν κάποιος
φρόντιζε να φτιάξει τη διάθεση του
πελάτη σας, κατά την είσοδό του στο
φαρμακείο;
Θα θέλατε κάποιον να «επικοινωνεί»
στον πελάτη σας τις προσφορές σας,
ενώ βρίσκεται σε αναμονή;
Και όλα αυτά, χωρίς να απασχολείται κανείς από το δυναμικό του φαρμακείου…!

πληθαίνουν στην Ελλάδα

Η CSA και η Rowa συνεχίζουν τις επιτυχίες τους
στην κατεύθυνση εκσυγχρονισμού του Ελληνικού
Φαρμακείου. Νέα μεγάλη επιτυχία η εγκατάσταση
του έκτου ρομπότ Rowa σε φαρμακείο στην Ελλάδα. Το ρομπότ, τύπου Rowa Smart 550, προμηθεύτηκε το φαρμακείο του κ. Νικολάου Μαραγκουδάκη στην Πετρούπολη Αττικής.
Η οργάνωση επάνω σε ένα νέο μοντέλο λειτουργίας είναι η αντίδραση του φαρμακείου στις δυσμενείς οικονομικές και θεσμικές αλλαγές που βιώνει. Η μείωση
του κόστους λειτουργίας, η αποδοτικότερη εκμετάλλευση του εμπορικού χώρου
και ο περισσότερος χρόνος στη χρήσιμη επικοινωνία με τον πελάτη/ασθενή συνιστούν σπουδαία στοιχεία επιτυχίας. Είναι αυτά ακριβώς τα στοιχεία που προσφέρουν στο φαρμακείο τα συστήματα αυτοματισμού Rowa, για να το τοποθετήσουν
πολύ ανταγωνιστικά στο νέο περιβάλλον που διαμορφώνεται.
Από τη CSA Α.Ε.

Λειτουργικές συρταριέρες φαρμακείων
από τη Βογιατζόγλου Systems
H Βογιατζόγλου Systems παρουσιάζει
στην ελληνική αγορά τις νέες σειρές για
συρταριέρες φαρμακείου που προσφέρουν πρακτικότητα και λειτουργικότητα,
τακτοποιώντας τον χώρο του φαρμακείου σας και συμβάλλοντας στη γρηγορότερη εξυπηρέτηση των πελατών. Η
μεγάλη ποικιλία χρωμάτων και η αθόρυβη κίνηση των αλουμινένιων συρταριών, προσφέρουν άνεση εργασίας στο
φαρμακοποιό και ευχάριστη ατμόσφαι-

Το Δίκτυο Φαρμακείων ADVANCE
Pharmacies για μία ακόμη φορά
πρωτοπορεί στο χώρο και εισάγει τη
νέα υπηρεσία: ADRadio!
Πρόκειται για τον ιδιωτικό “ραδιοφωνικό σταθμό” του Δικτύου. Μέσω
internet κάθε φαρμακείο επιλέγει τις
κατηγορίες μουσικής που ταιριάζουν
στο χώρο του, ενώ ταυτόχρονα, εκπέμπονται μηνύματα που αφορούν:
διαφημίσεις προϊόντων, συμβουλές
και προτάσεις από το φαρμακείο, ειδικές ενέργειες του Δικτύου, προσφορές καθώς και προσωπικό καλωσόρισμα από την ομάδα του εκάστοτε
φαρμακείου.
Αποδεδειγμένα, η κατάλληλη μουσική επένδυση στους χώρους λιανικής βελτιώνει τη διάθεση όχι μόνο
των πελατών, αλλά και του προσωπικού. Ταυτόχρονα, μειώνεται ο αντιλαμβανόμενος χρόνος αναμονής, κάτι
που συντελεί στην παραμονή του πελάτη περισσότερη ώρα στο κατάστημα, καθώς και στην αύξηση της αυθόρμητης αγοράς.

10

ρα στον πελάτη. Οι νέες συρταριέρες ενσωματώνουν στο σχεδιασμό τους τις τελευταίες παγκόσμιες τάσεις σχεδιασμού,
υλικών & χρωμάτων και εξασφαλίζουν την
υψηλή αισθητική αλλά και την άριστη λειτουργικότητα.
Ανανεώστε τις συρταριέρες σας εύκολα &
οικονομικά, και δώστε στο φαρμακείο σας
το στιλ που του ταιριάζει!
www.voyatzoglou.gr
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Ανακαίνιση Φαρμακείων
από τη FORMApouranis
Η Εταιρία FORMApouranis ιδρύθηκε το 1980 στη
Θεσσαλονίκη και από τότε έχει προσφέρει τις υπηρεσίες της σε πάνω από 2500 φαρμακοποιούς σε
όλη την Ελλάδα.
Μέσα από μια πορεία άνω των 30 ετών βρισκόμαστε
σε θέση να εγγυηθούμε για την άρτια κατάρτιση και
την προηγμένη τεχνογνωσία στο χώρο της ανακαίνισης φαρμακείων. Στόχος μας παραμένει όλα αυτά
τα χρόνια η άμεση και ταυτόχρονα ποιοτική εξυπηρέτηση. Η εμπιστοσύνη που μας δείχνουν οι πελάτες μας αποτελεί εχέγγυο για την ποιότητα των υπηρεσιών μας καθώς και κίνητρο για συνεχώς καλύτερες και δημιουργικότερες λύσεις.
Μπορείτε να μας βρείτε στον εκθεσιακό μας χώρο στην Περιοχή αεροδρομίου (πλησίον ξεν. Hyatt), στη Θεσσαλονίκη
ή στο www.formapouranis.gr

«Ηλεκτρονική» εικόνα
του φαρμακείου από την ITeQ
Η ITeQ έχει αναπτύξει δίκτυο οθονών με διαφημιστικά μηνύματα και
εφημερίες σε περισσότερα από 900 φαρμακεία σε όλη τη χώρα. Στην
εποχή που το σύγχρονο φαρμακείο οφείλει να προσεγγίσει νέες αγορές
(παραφάρμακο, καλλυντικό κ.λπ.), η επικοινωνία και η εκπαίδευση του
πελάτη αποτελούν σημαντικούς παράγοντες για επιτυχή αποτελέσματα.
Η ITeQ προσφέρει ολοκληρωμένες λύσεις ανάπτυξης και υποστήριξης οθονών ψηφιακής σήμανσης στο φαρμακείο. Σύμβουλοι της εταιρείας μελετούν τον χώρο και προτείνουν τις καλύτερες λύσεις για την
ολοκληρωμένη επικοινωνία του Φαρμακείου. Τεχνικό προσωπικό της
εταιρείας διεκπεραιώνει την εγκατάσταση του απαραίτητου εξοπλισμού
και καλωδίωσης χωρίς παρεμβάσεις στην αισθητική του χώρου και
φροντίζει καθημερινά τη συντήρηση του δικτύου και τη δημιουργία
των εξατομικευμένων μηνυμάτων για το κάθε φαρμακείο ξεχωριστά.
Επιπλέον, η ITeQ έχει δημιουργήσει την πολυπληθέστερη πλατφόρμα
ενημέρωσης στο Internet και τα smartphones, www.ifarmakeia.gr, για
τα εφημερεύοντα φαρμακεία και για τις προσφορές των φαρμακείων, ενισχύοντας
την «ηλεκτρονική»
εικόνα του φαρμακείου. Τέλος,
η εταιρεία αναλαμβάνει τη δημιουργία και διαχείριση σελίδων
στο Facebook και
εφαρμογών στα
smartphones.
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GlucoMen Lx Plus:
ΑΞΙΟΠΙΣΤΟΣ ΜΕ ΑΠΟδΕΙΞΕΙΣ!
Η MENARINI DIAGNOSTICS, με αίσθημα ευθύνης
για τα προϊόντα που διαθέτει στην Ελληνική αγορά,
σας ενημερώνει ότι το σύστημα μέτρησης σακχάρου
GlucoMen Lx Plus είναι από τα πρώτα συστήματα
που διαθέτει αποδεδειγμένα την πιστοποίηση συμμόρφωσης κατά ISO 15197:2013 με την υπογραφή
της TUV Γερμανίας.
Σύμφωνα με αυτόν τον πλέον
αυστηρό και αξιόπιστο οίκο
πιστοποίησης ποιότητας «το
σύστημα GlucoMen Lx Plus
πληροί τις απαιτήσεις του
προτύπου ISO 15197:2013»
Με τεκμηριωμένη ακρίβεια
και επαναληψιμότητα, παρέχει ασφάλεια και σιγουριά
στις καθημερινές μετρήσεις
σακχάρου. Το σύστημα μέτρησης σακχάρου GlucoMen
Lx Plus αποτελεί τον πλέον αξιόπιστο σύμμαχο που
μπορείτε να εμπιστευθείτε για την αποτελεσματική
διαχείριση του διαβήτη.
0% συμμετοχή ασθενούς,
100% αποζημίωση από τα
ασφαλιστικά ταμεία
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Η Pharma PLUS καινοτομεί και
δημιουργεί την καμπάνια

GMP

«Φαρμακείο Σημείο Φροντίδας»
Με κυρίαρχες έννοιες την
εμπιστοσύνη και την αξιοπιστία, η Pharma PLUS δημιουργεί για τα φαρμακεία που
απαρτίζουν το δίκτυό της την
επικοινωνιακή καμπάνια «Σημείο Φροντίδας», η οποία σηματοδοτεί το φετινό καλοκαίρι.
Στόχος μέσα από αυτή την
ενέργεια είναι να επικοινωνήσουμε τόσο στους φαρμακοποιούς, όσο
και στους καταναλωτές ότι ο χώρος του φαρμακείου είναι ένα σημείο
φροντίδας, όπου ο καθένας μας μπορεί να νιώσει σιγουριά μέσα από
τη σχέση εμπιστοσύνης με τον επιστήμονα φαρμακοποιό.
Στο πλαίσιο αυτό, δημιουργήθηκε ένα ειδικά διαμορφωμένο έντυπο 16
σελίδων με την υπογραφή και το όνομα κάθε φαρμακοποιού του δικτύου με τίτλο «Φαρμακείο Σημείο Φροντίδας». Στο έντυπο, το οποίο θα
κυκλοφορεί 2 - 3 φορές τον χρόνο, καταξιωμένοι ιατροί και επιστήμονες υγείας θα υπογράφουν άρθρα σχετικά με επίκαιρα θέματα. Παράλληλα, θα
επικοινωνούνται οι προσφορές του Φαρμακείου
σε προϊόντα υγείας και
ομορφιάς.
Η ενέργεια Σημείο Φροντίδας προβλήθηκε ραδιοφωνικά στην Αθήνα και
τη Θεσσαλονίκη ενημερώνοντας τους καταναλωτές για
το δίκτυο Pharma PLUS και τη φιλοσοφία του.

Η BLESSTIA

Pharmaceutical

στην ομοιοπαθητική

Η εταιρεία BLESSTIA Pharmaceutical παράγει
πρώτες ύλες για την παρασκευή ομοιοπαθητικών
φαρμάκων και ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ ομοιοπαθητικών φαρμακευτικών σχημάτων με πιστοποίηση cGMP (current
Good Manufacturing Practice), με στόχο να εξασφαλίζει στον φαρμακοποιό την παρασκευή αποτελεσματικού και ασφαλούς ομοιοπαθητικού φαρμάκου, καθώς και την σωστή φαρμακευτική υποστήριξη του ασθενή.
Τα 86 ΜΗ.ΣΥ.ΦΑ ομοιοπαθητικά φαρμακευτικά σχήματα που προτείνει, απευθύνονται σε ανθρώπους κάθε
ηλικίας. Παρασκευάζονται από τον φαρμακοποιό σε τελικό ομοιοπαθητικό φάρμακο μετά από σύντομη φαρμακοτεχνική εργασία, γι’ αυτό και είναι στην αποκλειστική διαχείριση του φαρμακοποιού. Έτσι ο φαρμακοποιός παρέχει τελικό ομοιοπαθητικό φάρμακο στον πελάτη του, ο οποίος μπορεί να το πάρει παράλληλα με
οποιαδήποτε άλλη φαρμακευτική αγωγή και χωρίς να
αλλάξει τις διατροφικές του συνήθειες.
Η BLESSTIA Pharmaceutical αναπτύσσεται με επιτυχία στο διεθνή χώρο των παραγωγών πρώτων υλών
ομοιοπαθητικών φαρμάκων και πρόσφατα πέτυχε την
αναγνώριση της ποιότητας των προϊόντων της από
την IACP (International Academy of Compounding
Pharmacists), η οποία τη συμπεριέλαβε στον επίσημο κατάλογο των Corporate Partners της.

Ένα νέο κλειστό γυμναστήριο
παρέδωσαν η Ομάδα Αιγαίου
και η Pfizer Hellas στους κατοίκους της Αμοργού
Η Pfizer Hellas και η Ομάδα Αιγαίου ένωσαν τις δυνάμεις τους και προχώρησαν στη δημιουργία ενός σύγχρονου κλειστού γυμναστηρίου στην Αμοργό, τη λειτουργία του οποίου θα αναλάβει ο Αθλητικός Ναυτικός Πολιτιστικός Όμιλος Αμοργού, με στόχο την πρόληψη σε θέματα υγείας, αλλά και την προαγωγή για τους κατοίκους, της καλής φυσικής κατάστασης μέσω της άθλησης.
Ο Πρόεδρος και Διευθύνων Σύμβουλος της Pfizer Hellas, κ. Erik Nordkamp δήλωσε σχετικά με την ενέργεια: «Για όλους εμάς στη
Pfizer Hellas, η συνεχής προσπάθεια για τη βελτίωση της υγείας των ανθρώπων βρίσκεται στην καρδιά της δραστηριότητάς μας και
περιλαμβάνει, ως αναπόσπαστο μέρος της, και την ενεργοποίησή μας στο επίπεδο της κοινωνίας. Συμμετέχουμε ενεργά σε κοινωνικές δράσεις και στηρίζουμε το έργο φορέων, όπως η Ομάδα Αιγαίου, που λειτουργούν ως σύμμαχοι των τοπικών κοινωνιών σε θέματα πρόληψης, ιδιαίτερα σε μικρά και ακριτικά νησιά της χώρας».
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H Sandoz, μέλος του ομίλου Novartis, είναι σήμερα η δεύτερη μεγαλύτερη φαρμακευτική εταιρεία γενοσήμων και διαθέτει αυτή τη στιγμή ένα από τα πιο «ισχυρά» χαρτοφυλάκια σκευασμάτων παγκοσμίως. Η παρουσία της SANDOZ
στην ελληνική αγορά, σηματοδοτεί την πεποίθηση του ομίλου ότι η αγορά γενόσημου έχει σημαντικά περιθώρια ανάπτυξης, ειδικότερα στο επώνυμο και ποιοτικό γενόσημο.
Συνεπής στην υπόσχεση για διεύρυνση του καρδιαγγειακού χαρτοφυλακίου της, έρχεται να εμπλουτίσει με την
Atorvastatin Sandoz σε δοσολογίες των 10mg, 20mg και
40mg, πολλαπλασιάζοντας έτσι τις επιλογές των επαγγελματιών υγείας για ποιοτική γενόσημη θεραπεία.
Παράλληλα, η Sandoz εισήγαγε από το 2013 στην ελληνική
αγορά το Sildenafil Sandoz 50 mg και 100mg. Πρόκειται
για το πρώτο γενόσημο σιλδεναφίλης στην ελληνική φαρμακευτική αγορά. Καινοτομεί και εξελίσσεται φαρμακοτεχνικά, αφού το δισκίο είναι διπλά διχοτομούμενο προσφέροντας επιλογές στο δοσολογικό σχήμα.

PARAMEDICA, health

products
Με οδηγό το μεράκι και πυξίδα
την παράδοση και τη σύγχρονη επιστημονική γνώση δημιουργήσαμε μια παραγωγική
μονάδα μεταποίησης αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών. Συνεργαζόμενοι με Έλληνες παραγωγούς φυτών και ελληνικές εταιρίες αποσταγματοποίησης και παράγωγης εξαιρετικά παρθένου
ελαιολάδου, λαμβάνουμε εκχυλίσματα αρωματικών και
φαρμακευτικών φυτών εξαιρετικής ποιότητας. Με τα
εν λόγω εκχυλίσματα παράγουμε μια σειρά θεραπευτικών σκευασμάτων αλλά και καλλυντικά καθημερινής
περιποίησης με βάση το κερί, τις γνώστες κεραλοιφές.
Οι συνεργαζόμενοι επιστήμονες της PARAMEDICA
health products έχουν εντρυφήσει στα μυστικά της
παράδοσης και της επιστήμης και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να εξάγουμε ανέπαφα όλα τα δραστικά συστατικά των αρωματικών και φαρμακευτικών φυτών,
και να σας τα προσφέρουμε ως πόσιμα για υγεία και
ευεξία, ως καλλυντικά για καλλωπισμό, ως πρόληψη
ή ως καταστολή προβλημάτων υγείας.
Υπάρχει δυνατότητα ακόμη, κατόπιν συνεννόησης, για
παράγωγη προϊόντων private label.
Εγγύηση της PARAMEDICA, health products η εξαιρετική ποιότητα των τελικών προϊόντων.
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Νέο Πρωτοποριακό Λογισμικό
διαχείρισης Φαρμακείου
Η SmartWare Α.Ε., στελεχωμένη από έμπειρους επαγγελματίες με μακρόχρονη θητεία στο χώρο των λύσεων πληροφορικής στην ευρύτερη αγορά του Λιανικού Εμπορίου, δημιούργησε για τα φαρμακεία μια ολοκληρωμένη σουίτα προγραμμάτων διαχείρισης.
Η πλατφόρμα SmartPharmasys αποτελείται από διαφορετικά υποσυστήματα που το καθένα ξεχωριστά αντιμετωπίζει
τις καθημερινές ανάγκες και λειτουργίες του φαρμακείου, η δε σύνθεσή τους προσφέρει κεντρικοποιημένη και πολυσχιδή διαλειτουργικότητα.
To SmartPharmasys παρέχει ένα απλό, ευέλικτο αλλά κυρίως ταχύτατο (touch) περιβάλλον πώλησης, καλύπτει πλήρως τις ανάγκες του σύγχρονου φαρμακοποιού δίνοντας του, πέρα από τις βασικές καθημερινές λειτουργίες, επιπλέον δυνατότητες για:
• Παρακολούθηση πορείας του φαρμακείου μέσω reports που μπορεί να συνθέσει με απλό τρόπο ο ίδιος ο φαρμακοποιός ανάλογα τις ανάγκες του.
• Δημιουργία και επικοινωνία προωθητικών ενεργειών για τους πελάτες του φαρμακείου.
• Απεικόνιση κερδοφορίας ανά προϊόν αλλά και αναλυτικής εικόνας ταμείου.
• Παρακολούθηση πωλήσεων ανά ώρα, χρήστη και σημείο.
• Καθορισμό πολλαπλών επιπέδων ασφαλείας ανά χρήστη και λειτουργία κλπ.
Το SmartPharmasys σας προσφέρει επίσης τη δυνατότητα απόκτησης πλήρους βάσης παραφαρμάκων, που θα ενημερώνεται καθημερινά, εξοικονομώντας για εσάς χρόνο ενασχόλησης αλλά και εξασφαλίζοντας παράλληλα ορθότητα και πληρότητα στοιχείων.

26ο δΙΕΘΝΕΣ ΤΟΥΡΝΟΥΑ ΤΕΝΙΣ ΒΕΤΕΡΑΝωΝ

ACROPOLIS CUP 2014 με Χρυσό Χορηγό τη Pharma Center
Ο Όμιλος Αντισφαίρισης Αθηνών (Ο.Α.Α.), ο παλαιότερος σύλλογος στο Αθλητικό Αθηναϊκό γίγνεσθαι, υλοποίησε το 26ο Διεθνές
Βαθμολογούμενο Τουρνουά Τένις Ανδρών-Γυναικών
“ACROPOLIS CUP 2014 - I.T.F. SENIORS CIRCUIT
GRADE 3”, από την 29 Μαΐου έως και 8 Ιουνίου 2014, σε
συνεργασία με τον Σύλλογο Βετεράνων Αντισφαιριστών
Ελλάδος και την I.T.F., και συμμετέχοντες από όλους τους
ομίλους της Αττικής χωρισμένους σε ηλικιακά groups &
με σημείο αναφοράς τους «αληθινούς» βετεράνους 7080!
Χρυσός Χορηγός της Εκδήλωσης η Pharma Center
- Health Aid Vitamin Supplements, μία εταιρία πιστή
στις αρχές της για Performance, Fitness & Wellness
με τα πλέον καταξιωμένα διεθνώς συμπληρώματα
διατροφής και ευρεία γκάμα Tailor Made προϊόντων γα
αθλητές όπως η σειρά Osteoflex για τις αρθρώσεις, το
Omegazon για το κυκλοφορικό και τις πολυβιταμίνες που
προσδίδουν ενέργεια και τόνωση. Καθ’ όλη τη διάρκεια
της διεξαγωγής των αγώνων η Health Aid διέθεσε
επιστημονικούς συνεργάτες για την ενημέρωση όσων
συμμετείχαν καθώς και προϊόντα για άμεση χρήση.
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öēĒĕĘĒēāĔ
υλικών εργαστηρίου
από τη

øúóëøòõøèë
Βάση για Σαμπουάν και Αφρόλουτρα
Προσφορά: 6,60 € / Kg και 32 € / 5Kg
¦Î¼Â£®ÒÉÈÊÂÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½ÒÂuÏØ®Î 
ÂÇÑ¿ÍÏØÓÑÕÎÌÂÊTIPXFSHFMTÂÑ¼×ÆÊÓÉÅØ
ÎÂÓ¿ÓÉÓÂÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÖuÊÂÖuÆÈ®ÍÉÖÏÊÌÊÍ¾ÂÖ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎØÄÉÍ½ÖÌÂÊÒÓÂÔÆÑ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖ
¦ÂÑÂÒÌÆØ½Æ¾ÎÂÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ®ÂÍ½ÌÂÊÈÑ½
ÈÏÑÉ
¢ÏÓÆÍÆ¾uÆ¾ÈuÂÂÎÊÏÎÊÌÐÎÌÂÊuÉfÊÏÎÊÌÐÎÆÊ
ÇÂÎÆÊÏÅÑÂÒÓÊÌÐÎuÆÒÓÂÔÆÑÏÏÊÉÓ¼ÖÌÂÊÑÏ
ÂÈÕÈÏÁÖÂÇÑÊÒuÏÁ ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆuÂÍÂ
ÌÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÈÊÂÓÏÅ¼ÑuÂÌÂÊÓÂuÂÍÍÊ®
¤¾ÎÂÊÑØÔuÊÒu¼ÎÉÒÆÏØÅ¼ÓÆÑÏQ)
ÊÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½®ÇÔÏÎÏØ ØÌÎÏÁ
ÌÂÊÌÑÆuÐÅÏØÖÂÇÑÏÁÏØËÆÍ¼ÎÆÓÂÊÆÁÌÏÍÂ
¨ÂÍ½ÅÊÂÁÈÆÊÂÌÂÊÆÍÂÇÑÊ®Â¿×ÑÕÒÉ
´ÂuÉÍ¿ÊËÐÅÆÖ¢¾ÒÓÆØÓÂÆÁÌÏÍÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉ
´ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒØÎ½ÔÕÖÒÆÏÒÏÒÓ®
Παραφινέλαιο (Heavy Liquid paraffin)
Προσφορά: 3,10€ / Lt
²ÏÂÑÂÇÊÎ¼ÍÂÊÏÆ¾ÎÂÊuÆ¾ÈuÂØÈÑÐÎÌÏÑÆ
Òu¼ÎÕÎØÅÑÏÈÏÎÂÎÔÑ®ÌÕÎÌÂÊ×ÑÉÒÊuÏÏÊ
Æ¾ÓÂÊÒÂÎ¼ÌÅÏ×ÏÒÆÓÏÊÌ®×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁuÆÎÂ
ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂÈÊÂÓÊÖÆËÂÊÑÆÓÊÌ¼ÖuÂÍÂÌÓÊÌ¼ÖÓÏØ
ÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ¤¾ÒÉÖ ¼×ÆÊ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾ÒÂÎÍÊ
ÂÎÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÂÑÂÒÌÆØ½ÌÂÄÏØÍÐÎÌÂÊÅÊ
ÒÌ¾ÕÎÆÑÂÆØÓÊÌ® ÓÏÂÑÂÇÊÎ¼ÍÂÊÏ¼×ÆÊ×ÑÉ
ÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾ÒÂÎÌÂÔÂÑÓÊÌ¿ÌÂÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂ
ÕÖuÂÍÂÌÓÊÌ¿ÓÕÎÌÏÑ®ÎÕÎ
Χαρακτηριστικά Προϊόντος
¢ÎÓÂÏÌÑ¾ÎÆÓÂÊÒÓÉÎ¤ØÑÕÂÚÌ½ ¢uÆÑÊÌÂÎÊ
Ì½ÌÂÊÆÑuÂÎÊÌ½ªÂÑuÂÌÏÏÊ¾Â 1I&VS 641 
DAB) ÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖuÆÓÉuÏÎÏÈÑÂÇ¾Âe+&$'"
NPOPHSBQI  DMBTT*GPSNFEJDJOBM
XIJUFPJMTkÓÉÖÌÏÊÎ½ÖÆÊÓÑÏ½ÖÆuÆÊÑÏ
ÈÎÕu¿ÎÕÎÓÏØÂÈÌ¿ÒuÊÏØ°ÑÈÂÎÊÒuÏÁ³ÈÆ¾
ÂÖ 8)0 ÌÂÊÓÏØ°ÑÈÂÎÊÒuÏÁ²ÑÏÇ¾uÕÎÌÂÊ
ÆÕÑÈ¾ÂÖÓÕÎ¦ÎÕu¼ÎÕÎ¤ÔÎÐÎ '"0 ÈÊÂÓÂ
Ñ¿ÒÔÆÓÂÓÑÏÇ¾uÕÎ
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)ÆÓÂÊÑÆ¾ÂVetagÅÉuÊÏØÑÈ½ÔÉÌÆÓÏÕÖuÊÂÍ½ÑÕÖÂÎÔÑÕÏÌÆÎÓÑÊ
Ì½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂuÆÂÏÒÓÏÍ½ÓÉÖÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÆËÂÊ
ÑÆÓÊÌ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊØÄÉÍ½ÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ
©ÆÈÎÐuÏÎÂÓÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÓÏÎ®ÎÔÑÕÏ ¿ÍÂÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÅÊÂÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊ
ÈÊÂÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ
ÊÏÂÎÂÍØÓÊÌ®ÉÆÓÂÊÑÆ¾ÂÆÊÒ®ÈÆÊÌÂÊÑÏuÉÔÆÁÆÊ
i §ÂÓÑÏÓÆ×ÎÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ
i ÂÑÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ
i ÊÂÓÑÏÇÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÌÂÊÆÊÅÊÌ¼ÖÍ½ÑÆÊÖÓÑÏÇ¼Ö
i ±ØÔuÊÒÓ¼ÖÏËÁÓÉÓÂÖÌÂÊÅÆÒuÆØÓÊÌ®ÓÏËÊÎÐÎ
i ºÑÈÂÎÂÌÂÊØÍÊÌ®ÓÆ×ÎÉÓ½ÖÒÆÑuÂÓ¼È×ØÒÉÖ
i ºÑÈÂÎÂÆÍ¼È×ÏØÌÂÊÆËÂÌÑ¾ÃÕÒÉÖÆÈÌØuÏÒÁÎÉÖ
i ¢ÏÍØuÂÎÓÊÌ®ÌÓÊÑÊÂÌÐÎÆÈÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÕÎ ÅÆËÂuÆÎÐÎÌÂÊÅÊÌÓÁÕÎÎÆÑÏÁ
i ³ÈÆÊÏÎÏuÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ ÓÑÕÌÓÊÌÏÌÓ¿ÎÂ
ØÎÏÅÏÊ¿ÑÏÊÒÆÂØÓ½ÎÓÉÎÏÑÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÏÊ¶ÍÍÉÎÆÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾¦7FUBH
¼×ÆÊÇÑÏÎÓ¾ÒÆÊ ÒÆÃ¿uÆÎÉÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÒØÈÌØÑ¾ÂÏØÆÑÎ®ÏÌÍ®ÅÏÖ 
ÓÉuÆÈÊÒÓÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÌ¼ÑÅÏØÖÓÏØÆÍÍÉÎÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
ÂÑ®ÍÍÉÍÂuÆÓÏÎÆÇÏÅÊÂÒu¿ÓÕÎÆÍÂÓÐÎÓÉÖuÆÓÂÂÎÕÓ¼ÑÕÆÊÒÂÈ¿
uÆÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂ É7FUBHÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊ®ÎÓÂÒÓÏÍÆØÑ¿ÓÏØÖ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖ
ÓÏØÖÓÆ×ÎÊÌ½ÃÏ½ÔÆÊÂÏÏÊÏØÅ½ÏÓÆÆÊ¼ÅÏØu¼ÒÕÓÕÎÒØÎÆÑÈÂÓÐÎÓÉÖ
Â¿ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÌÂÊÓÏÆËÕÓÆÑÊÌ¿

í7VRXPDQLV3KDUPDF\'HVLJQ
συνεχίζει την ανοδική της πορεία,
κατασκευάζοντας το 23ο φαρμακείο
για το έτος 2014.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÓÉÎ
ÆÑÊÏ×½ÓÏØÆÊÑÂÊ®ÌÂÊÉ
ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÂÎÂu¼ÎÆÓÂÊÎÂ
ËÆÌÊÎ½ÒÆÊÓÏÎ ÆÓ¼uÃÑÊÏ°
Ò×ÆÅÊÂÒu¿ÖÓÉÖÑ¿ÒÏÄÉÖ 
ÓÏÍÏÈ¿ÓØÏÌÂÊÏÆÒÕÓÆÑÊ
Ì¿Ö×ÐÑÏÖ ¼×ÏØÎuÆÍÆÓÉÔÆ¾
ÅÊÆËÏÅÊÌ®ÈÊÂÎÂÆËÆÍ¾ËÏØÎÓÏ
½ÅÉØ®Ñ×ÏÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÆ
uÊÂÏÑÈÂÎÕu¼ÎÉÒÁÈ×ÑÏÎÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ uÆ¿ ÓÊÂØÓ¿ÒØÎÆ®ÈÆÓÂÊ ÓÏÎÊÒ¿
ÈÆÊÏ×ÐÑÏÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÏ×ÐÑÏÖÐÍÉÒÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÌÂÊÂÑÂÇÂÑuÂ
ÌÆØÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ¿ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÔÉÌÆÒØÎÅØÂÒu¿Ö×ÑÕu®ÓÕÎ 
ÒÉu®ÎÒÆÕÎÌÂÊÈÑÂÇÊÒÓÊÌÐÎÈÊÂÓÉÎ®ÎÆÓÉÂÏÌÑØÓÏÈÑ®ÇÉÒÉÓÏØ×Ð
ÑÏØÂ¿ÓÏØÖÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼ÖÌÂÊÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂuÊÂÖÇÊÍÊÌ½ÖÆÓÂÊÑÊÌ½ÖÓÂØ
Ó¿ÓÉÓÂÖ ÓÏÎÑÐÓÏ¿ÑÏÇÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÔÂÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾¼ÎÂÖÆÊÅÊÌ®
ÅÊÂuÏÑÇÕu¼ÎÏÖ×ÐÑÏÖ ¿ÏØÏÆÍ®ÓÉÖÔÂuÏÑÆ¾ÎÂÅ¼×ÆÓÂÊØÉÑÆÒ¾
ÆÖÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖ ÏuÏÑÇÊ®ÖÌÂÊÒØuÃÏØÍ¼ÖØÈÆ¾ÂÖ0ÊÒ×ÆÓÊÌ®Î¼ÆÖÈÊÂÓÉÎ
¤ÍÍ®ÅÂØÉÑÆÒ¾ÆÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÏuÏÑÇÊ®Ö ÂÎÂu¼ÎÆÓÂÊÎÂÅÐÒÏØÎÂË¾ÂÒÓÏÎ
¿ÑÏeªÂÑuÂÌÆ¾Ïk u¼ÒÕÓÉÖÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÙ½ÓÉÒÉÖÏØØ®Ñ×ÆÊÌÂÊ
ÆÊÍ¼ÏÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÕÍ½ÒÆÊÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿
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čĀĎēčĕċĖċĔ1RYDUWLV+HOODV
ĕĖą'LJLWDO0HGLD$ZDUGV
Ασημένιο βραβείο για το νέο διαδικτυακό χώρο της Novartis
αποκλειστικά για Επαγγελματίες Υγείας, www.iDoctor.gr
¦/PWBSUJT)FMMBTÂ¼
ÒÂÒÆ ÓÏ ÂÒÉu¼ÎÊÏ
ÃÑÂÃÆ¾ÏÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏ
Ñ¾Âe¤ÊÅÊÌ®£ÑÂÃÆ¾Â#FTU7FSUJDBM5IFNBUJD4JUFTkÈÊÂÓÏiDoctor.
gr ÒÓÉÎÑÐÓÉÓÆÍÆÓ½ÂÏÎÏu½ÖÓÕÎ%JHJUBM.FEJB"XBSET²Ï
J%PDUPSHSÌ¼ÑÅÊÒÆÓÊÖÆÎÓØÐÒÆÊÖuÆÓÉÒÁÈ×ÑÏÎÉÌÂÊÍÊÓ½Ò×Æ
Å¾ÂÒ½ÓÏØ ÆÊÃÆÃÂÊÐÎÏÎÓÂÖÓÉÎ¼uÇÂÒÉÏØÅ¾ÎÆÊÉÆÓÂÊÑÆ¾Â
ÒÓÉÎ¨ÂÊÎÏÓÏu¾Â ÓÉÎ¶ÑÆØÎÂÌÂÊÓÉÎ¢Î®ÓØËÉ°Î¼ÏÖÅÊÂÅÊÌÓØ
ÂÌ¿ÖÓ¿ÏÖÂÑ¼×ÆÊÌÂÊÎÏÓ¿uÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÒÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉ
ÓÂÓÕÎÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÐÎØÈÆ¾ÂÖ¿ÍÕÎÓÕÎÆÊÅÊÌÏÓ½ÓÕÎÌÂÊÌÂÍÁ
ÓÆÊÓÉÎÂÎ®ÈÌÉÈÊÂÒØÎÆ×½ÌÂÊÒÇÂÊÑÊÌ½ÆÎÉu¼ÑÕÒÉ ÒÆÓÑ¼×Ï
ÎÓÂ ÒÉuÂÎÓÊÌ®ÙÉÓ½uÂÓÂ
¦ÌÂÓÉÈÏÑ¾Âe¤ÊÅÊÌ®£ÑÂÃÆ¾Â#FTU7FSUJDBM5IFNBUJD4JUFTkÂÇÏ
Ñ®ÔÆuÂÓÊÌ®8FC.PCJMF4JUFT½ÆÎ¿ÓÉÓÆÖNFEJBTJUFT ÌÏ¿Ö
ÓÕÎÃÑÂÃÆ¾ÕÎ%JHJUBM.FEJB"XBSET ÏØÅÊÏÑÈÂÎÐÎÏÎÓÂÊÈÊÂ
ÑÐÓÉÇÏÑ®ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ Æ¾ÎÂÊÎÂÂÎÂÈÎÕÑ¾ÒÏØÎÌÂÊÎÂÆÊÃÑÂ
ÃÆÁÒÏØÎÓÊÖÃ¼ÍÓÊÒÓÆÖÑÂÌÓÊÌ¼ÖÒÓÊÖ¬ÉÇÊÂÌ¼Ö¤ÌÅ¿ÒÆÊÖÌÂÊÒÓÂ
©¼ÒÂ¦ÂÎ®ÅÆÊËÉÓÉÖÌÂÊÎÏÓÏu¾ÂÖÌÂÊÓÏÌ¾ÎÉÓÑÏÓÉÖÆÊÃÑ®ÃÆØ
ÒÉÖÂÏÓÆÍÏÁÎÒÉuÂÎÓÊÌ½ÆØÌÂÊÑ¾ÂÈÊÂÓÏÎÌÍ®ÅÏ ÃÆÍÓÊÐÎÏØÎ
ÓÏÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿ÌÂÊÏÅÉÈÏÁÎÒÓÉÎÆÑÂÊÓ¼ÑÕÂÎ®ÓØË½ÓÏØ 
u¼ÒÂÂ¿DBTFTUVEJFTÏØÔÂÂÏÓÆÍ¼ÒÏØÎÏÅÉÈ¿ÈÊÂ¿ÍÏØÖ
´ÂÑÂÌÓÉÑÊÒÓÊÌ®ÓÏØÑÕÓÏÏÑÊÂÌÏÁÅÊÂÅÊÌÓØÂÌÏÁ×ÐÑÏØ
JEPDUPSHSÆ¾ÎÂÊÉÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÂÎÂÎ¼ÕÒÉÌÂÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÏØ
Å¾ÎÆÊÒÓÏØÖ×Ñ½ÒÓÆÖÎÂÂÏÌÓÏÁÎÑ¿ÒÃÂÒÉ
 ÒÆÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ®Î¼ÂÂ¿¼ÈÌØÑÆÖÉÈ¼Ö¿ÕÖÓÏ.FETDBQF 
Ï ª¤¤ Ï§ ¢ Ï¤°ªÌÂ
ÒÓÉÎ§ÂÓÑÊÌ½¯ÏuÏÔÆÒ¾Â u¼ÒÂÂ¿uÊÂÅÊÂÑÌÐÖÂÎÂÎÆÐÒÊuÉ
Í¾ÒÓÂªÁÍÍÕÎÓÉÖ¤ÇÉuÆÑ¾ÅÂÖÓÉÖ¨ØÃÆÑÎ½ÒÆÕÖ ª¤¨
ÒÆÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ ØÎÆ×ÊÙ¿uÆÎÉÖ¤ÌÂ¾ÅÆØÒÉÖ u¼ÒÕÆÎ¿ÖÌÂ
ÓÂÍ¿ÈÏØÇÏÑ¼ÕÎÏØÂÑ¼×ÏØÎ$.&TÂÎ®ÊÂÓÑÊÌ½ÆÊÅÊÌ¿ÓÉÓÂ
ÒÓÏ¤ÔÎÊÌ¿ ØÎÓÂÈÏÍ¿ÈÊÏÓÏØ¤ÔÎÊÌÏÁ°ÑÈÂÎÊÒuÏÁªÂÑu®
ÌÕÎ
ÒÓÉÎÆÇÂÑuÏÈ½ÓÉÖ¦ÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½Ö ØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÖ uÆ×ÑÉ
ÒÓÊÌ¼ÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂÓÉÎÏÑÔ½×Ñ½ÒÉÓÉÖ
 ÌÂÔÐÖÌÂÊÒÆ¼ÎÂÎÍ½ÑÉ¨ÂÓ®ÍÏÈÏ ØÎÆÅÑ¾ÕÎ ÅÊÆÔÎÐÎÌÂÊ
ÆÈ×ÐÑÊÕÎ ÌÂÓÉÈÏÑÊÏÏÊÉu¼ÎÏÂÎ®ÆÊÅÊÌ¿ÓÉÓÂ Ó¿ÏÌÂÊÉuÆ
ÑÏuÉÎ¾ÂÅÊÆËÂÈÕÈ½Ö
¤ÊÍ¼ÏÎ ÓÏJ%PDUPSHSÅÊÂÔ¼ÓÆÊ¦ÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½£ÊÃÍÊÏÔ½ÌÉuÆ
ÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ®ÃÊÃÍ¾ÂÌÂÊÆÑÊÏÅÊÌ®ÏØÌÂÍÁÓÏØÎÓÉÎÂÎ®ÈÌÉ
Ì®ÔÆÊÂÓÑÊÌ½ÖÆÊÅÊÌ¿ÓÉÓÂÖÈÊÂÅÊÂÑÌ½ÆÊu¿ÑÇÕÒÉ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎ
ÆÇÂÑuÏÈ½J%PDJUÏØÅ¾ÎÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂPOMJOFÒØÙ½ÓÉÒÉÖuÆ
ÓÂËÁÓÕÎuÆÍÐÎÓÏØÊÒÓ¿ÓÏÏØ
²¼ÍÏÖ u¼ÒÕÓÏØÎ¼ÏØÂØÓÏÁÅÊÂÅÊÌÓØÂÌÏÁÓ¿ÏØ ÈÊÂÓÑÏ¾ÌÂÊ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÏÌÓÏÁÎÆÁÌÏÍÉÑ¿ÒÃÂÒÉÒÆuÊÂÍ¾ÒÓÂÆÊÍ¼
ÏÎØÉÑÆÒÊÐÎ ¿ÕÖÏÊ¤ÇÉuÆÑ¾ÆÖ¯ÏÒÏÌÏuÆ¾ÕÎÌÂÊªÂÑuÂ
ÌÆ¾ÕÎ ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÓÏØ³ÏØÑÈÆ¾ÏØ³ÈÆ¾ÂÖ ÂÍÍ®
ÌÂÊ¿ÍÏØÖÓÏØÖÑÏÚÏÎÓÊÌÏÁÖÊÒÓ¿ÓÏÏØÖÓÉÖ/PWBSUJT)FMMBT
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èóèðõïóøí
Αγαπητέ Φαρμακοποιέ,
¦ÆÓÂÊÑÆ¾Â$IJFTJ¤ÍÍ®ÖÒÂÖÆÎÉuÆÑÐÎÆÊ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊØÆÁÔØÎÉ
ÈÊÂÓÉÎÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖFluimucil ÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
5P'MVJNVDJMÆ¾ÎÂÊÑÏÚ¿ÎÓÉÖÊÓÂÍÊÌ½ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖ¥BNCPOÌÂÊ
ÂÑÂÒÌÆØ®ÙÆÓÂÊÒÓÉÎ¤ÍÃÆÓ¾Â¦ÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾ÂÆ¾ÎÂÊÉ¢ÌÆ
ÓØÍÏÌØÒÓÆÜÎÉ NHÂÎ®ÇÂÌÆÍ¾ÒÌÏ
¤¾ÎÂÊÂÏ×ÑÆuÓÊÌ¿fÃÍÆÎÎÏÍØÓÊÌ¿ÌÂÊÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÒÆÇÂÌÆÍ¾
ÒÌÏØÖÏØÆÑÊ¼×ÏØÎÌÏÌÌ¾ÂÈÊÂ¿ÒÊuÏÆÎÂÊÐÑÉuÂuÆÆØ
×®ÑÊÒÓÉÈÆÁÒÉÏÑÓÏÌ®ÍÊ
Από την Chiesi Ελλάς ΑΕΒΕ, www.chiesi.gr

ęēĞĐčąąćąĕĖĂĔĕėĐĉēćąĕăąĔ
της ELPEN
με το ελληνικό φαρμακείο
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾Â¿ÓÂ¯¿ÓÊÂÌÂÊØÓÊÌ®ÑÏ®ÒÓÊÂÂÑÆØÑ¼ÔÉ
ÌÂÎÒÓÉÎÉÌÂÓ®ÒÆÊÑ®ÆÌÅ½ÍÕÒÉÈÎÕÑÊu¾ÂÖÏØÅÊÏÑÈÂÎÐÔÉÌÆ
Â¿ÓÏÓu½uÂConsumer Health Care της ELPEN ÓÉÆØÓ¼ÑÂ
§ÏØÍ¾ÏØÒÓÏÎÆÊÑÂÊ®ÒÓÏÎ¯ÂØÓÊÌ¿ºuÊÍÏ¤ÍÍ®ÅÂÖØ¿ÓÉÎ¢Ê
È¾ÅÂÓÏØªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁ ØÍÍ¿ÈÏØ¢ÓÓÊÌ½Ö ª ¢ ²ÉÎÆÌÅ½ÍÕÒÉ
×ÂÊÑ¼ÓÉÒÆÏÑ¿ÆÅÑÏÖÓÏØª ¢Ì¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÏÖÏØÑ®ÎÓÏÖÌÂÊÆÊ
ÒÉÈÉÓ¼Ö½ÓÂÎÏÊÌÌÉu½ÓÑÉÖÆÎÓÂÇÑ®ÈÌÂÖ Ñ¿ÆÅÑÏÖÌÂÊ§ÅÑØ
Ó½ÖÓÉÖ&-1&/ Æ¿ÅÕÑÏÖ²ÑÁÇÕÎ ¢ÎÓÊÑ¿ÆÅÑÏÖ&-1&/ ¨¾ÓÓØ
¨ØÙÊÑ¾ÅÏØ ÊÆØÔÁÎÓÑÊÂ²u½uÂÓÏÖ$POTVNFS)FBMUI$BSF ÂÑÂ
ÒÌÆØ½ ÂÌÌ® ¯ÆØÑÏÍ¿ÈÏÖ¬Ø×¾ÂÓÑÏÖÊÆØÔÁÎÓÑÊÂ²u½uÂÓÏÖ¯ÆØ
ÑÏÆÌÇØÍØÒÓÊÌÐÎÂÔ½ÒÆÕÎ¤ÈÌÆÇ®ÍÏØ§ÂÓÑÆ¾ÏØ©Î½uÉÖ¯Ï
ÒÏÌÏuÆ¾ÏØ³ÈÆ¾ÂÌÂÊÑ¿ÆÅÑÏÖÓÉÖ¤ÓÂÊÑÆ¾ÂÖ¯¿ÒÏØ"M[IFJNFS
 ØÎÂÇÐÎÊÂÓÂÑÂ×ÐÎ¢ÔÉÎÐÎ ¶ÇÉÕu® "TTJTUBOU1SPEVDU
.BOBHFS3FTQJSBUPSZ&-1&/ ÌÂÊÂÎÂÈÊÐÓÉÖ©Â×Â¾ÑÂÖ ¨ÂÔÉ
ÈÉÓ½Ö£ÊÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÖfªÂÑuÂÌÏÌÊÎÉÓÊÌ½ÖÓÏØ¤ÔÎÊÌÏÁ¨ÂÏ
ÅÊÒÓÑÊÂÌÏÁÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ¢ÔÉÎÐÎ ¤¨¢ ÏÏÏ¾ÏÖÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÆ
ÒÓÏÔ¼uÂÓÉÖÅÑÂÒÓÊÌ½ÖÏØÒ¾ÂÖÆÒÓÊ®ÙÏÎÓÂÖÒÓÏ¿ÓÊe²ÏÇ®ÑuÂÌÏ
ÅÆÎÆ¾ÎÂÊu¿ÎÏÉÅÑÂÒÓÊÌ½k°Ì²ÑÁÇÕÎÆÒÓ¾ÂÒÆÌÂÊÂØÓ¿ÖÒÆÔ¼
uÂÓÂÈÁÑÕÂ¿ÓÉÅÑÂÒÓÊÌ½ÏØÒ¾Â ÓÏÆÐÎØuÏÇ®ÑuÂÌÏÌÂÊÓÉÎ
ÆÊÍÏÈ½ÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÆÍÍÉÎÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖ
¦ÌÂ¨ØÙÊÑ¾ÅÏØÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÆÒÓÊÖÌÂ¾ÑÊÆÖÂÑÂu¼ÓÑÏØÖÈÊÂÎÂÂÎÂ
ÅÆÊ×ÔÆ¾ÉÅØÎÂuÊÌ½ÓÏØÆÍÍÉÎÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÆÎÐÉ¯ÆØÑÏÍ¿
ÈÏÖÌÂ ÂÌÌ® ÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÆÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÎÆØuÂÓÊÌ½ÖÅÊÂÁÈÆÊÂÖ
ÌÂÊÓÉÖuÎ½uÉÖÏØÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÏÊØÈÊÆ¾ÖÆÎ½ÍÊÌÆÖ ÌÂÊÒÉuÆ¾
ÕÒÆ¿ÓÊeÓÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÈÊÂÓÉuÎ½
uÉ¿ÕÖÓÏ/FVSP"HF uÏÑÏÁÎÎÂÅÐÒÏØÎÊÌÂÎÏÏÊÉÓÊÌ¼ÖÑÏ
ÍÉÓÊÌ¼ÖÍÁÒÆÊÖÆÎÊÒ×ÁÏÎÓÂÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÓÉÒØÈÌ¼ÎÓÑÕÒÉ 
ÓÉuÎ½uÉ ÓÉu®ÔÉÒÉÌÂÊÓÉÍÏÈÊÌ½k²¼ÍÏÖÏÌÆÎÓÂÇÑ®ÈÌÂÖ
ÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÆÒÓÉÎÂÈÌÏÒu¾ÏØÆuÃ¼ÍÆÊÂÖÆÍÍÉÎÊÌ½ÌÂÊÎÏÓÏu¾Â ÓÉ
ÒØÒÌÆØ½ÆÊÒÎÏÐÎ&MQFOIBMFS}ÓÉÖÏÏ¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÆÇÆØÑ¼ÓÉÖÌÂÊ
ÉÌÂÕu®ÒÉuÆ¾ÕÒÆ¿ÓÊÉÒØÒÌÆØ½&MQFOIBMFS}¼×ÆÊÍ®ÃÆÊÓÉÎ
ØÄÉÍ¿ÓÆÑÉu¼ÒÉÒØÎÏÍÊÌ½ÃÂÔuÏÍÏÈ¾Â¼ÎÂÎÓÊ®ÍÍÕÎÒØÒÌÆØÐÎ
ÆÊÒÎÏ½Ö ÒÓÉuÆÍ¼ÓÉd"/"4"jÉÏÏ¾ÂÆÌÏÎ½ÔÉÌÆÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂ
ÈÑÂÇ½ÓÉÖÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÖÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÂ¿ÓÊÖÒØÒÌÆØ¼ÖÆÊÒÎÏÐÎ
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$48$9,7$
Κρέμα εντατικής ενυδάτωσης,
αναζωογόνησης & προστασίας

ąĞĖċĐēĞěēċćĂēąĐĕċ
¦APIVITA ÒÂÖÂÑÏØÒÊ®ÙÆÊÓÏÎ¼Ï
Ñ¿ÒÕÏÓÉÖAQUA VITA,ÏØ½ÑÔÆ
ÈÊÂÎÂÅÐÒÆÊÙÕ½ÒÆÌ®ÔÆÑ¿ÒÕÏ
ºÕÖÈÎÕÑ¾ÙÏØuÆ¿ÍÏÊ ÏÑ¿ÍÏÖÓÏØ
ÎÆÑÏÁÒÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂÆ¾ÎÂÊÌÂÓÂÍØ
ÓÊÌ¿ÖÊÂÓÉÑÆ¾ÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÕÎÌØÓÓ®
ÑÕÎ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÒÕÒÓ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
ÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖÌÂÊÂØË®ÎÆÊÓÉÒÇÑÊ
ÈÉÍ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÆÂÎÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÉÖ ÑÏ
ÒÓÂÓÆÁÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÂ¿ÓÉÎÑ¿ÕÑÉÈ½
ÑÂÎÒÉ¢ÎÒØÎØÏÍÏÈ¾ÒÏØuÆÓÏÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÉÑ¿ÕÑÉÈ½ÑÂÎÒÉÆØÔÁÎÆ
ÓÂÊÕÖÆ¾ÓÏÍÆ¾ÒÓÏÎÈÊÂÓÉÈ½ÑÂÎÒÉ Ó¿ÓÆÒØÎÆÊÅÉÓÏÏÊÏÁuÆ¿ÒÏÒÉ
uÂÎÓÊÌ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÑÏÒÓÂÓÆÁÏØuÆÓÏÅ¼ÑuÂuÂÖÂ¿ÓÉÎÂÐÍÆÊÂØÈÑÂ
Ò¾ÂÖ ÐÑÆÖÓÏÕÑÏ
ÊÂÎÂÑÏÒÇ¼ÑÏØuÆÒÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂÓÉÎÑÏÒÓÂÒ¾ÂÏØÓ¿ÒÏ×ÑÆÊ®ÙÆ
ÓÂÊ ÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÅÑÂÒÓÊÌ½ÆÎØÅ®ÓÕÒÉ ÆÎÊÒ×Øu¼ÎÉuÆÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ®ÒØ
ÒÓÂÓÊÌ®ÊÂÓÏÎÒÌÏ¿ÂØÓ¿ÎÉ"1*7*5"ÂÎ¼ÓØËÆÓÉÎ¼Â"26"7*5" ÓÉÎ
ÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÓÉÖÑ¿ÓÂÒÉÈÊÂ¤ÎÓÂÓÊÌ½¤ÎØÅ®ÓÕÒÉ ¢ÎÂÙÕÏÈ¿ÎÉÒÉ
ÌÂÊÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂ¿ÓÉÎÑ¿ÕÑÉ½ÑÂÎÒÉ uÆØÄÉÍ®ÏÒÏÒÓ®ÇØÒÊÌÐÎ
ÒØÎÔ¼ÒÆÕÎÏØÂÈÈ¾ÙÏØÎÓÏ

&ROODJHQ3UR$FWLYH
Η απαραίτητη ασπίδα στον ήλιο!
°ÊØÆÑÊÐÅÆÊÖÂÌÓÊÎÏÃÏÍ¾ÆÖÒØÎÓÆÍÏÁÎÒÓÉÎÑ¿
ÕÑÉÌÂÊÆÊÌ¾ÎÅØÎÉÈ½ÑÂÎÒÉÓÕÎÌØÓÓ®ÑÕÎ ÓÉÎ
ÂÇØÅ®ÓÕÒÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÓÉÎÓÂÍÂÊÕÑ¾ÂÓÕÎ
uÂÍÍÊÐÎ¤®ÎÍÏÊ¿ÎÔ¼ÍÏØuÆÎÂÂÏÍÂÁÒÏØuÆ
ÓÏÎ½ÍÊÏÌÂÊÓÉÔ®ÍÂÒÒÂÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÎÂÂÏ
ÇÁÈÏØuÆÓÊÖÂÑÎÉÓÊÌ¼ÖÓÏØÖÒØÎ¼ÆÊÆÖÔÂÑ¼ÆÊ
ÎÂÑÏÒÓÂÓ¼ÄÏØuÆÌÂÊÎÂÒÓÉÑ¾ËÏØuÆÓÊÖÑÕÓÆÜ
ÎÆÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖuÂÖ¦ÊÏÒÉuÂÎÓÊÌ½Â¿ÂØÓ¼Ö
Æ¾ÎÂÊÓÏÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏ
²ÏCollagen Pro Active, ÓÏÂØÔÆÎÓÊÌ¿ÌÏÍÍÂÈ¿
ÎÏ×ÕÑ¾Ö®ÍÍÏØÆ¾ÅÏØÖÑÏÒu¾ËÆÊÖ Æ¾ÎÂÊÓÏÊÅÂ
ÎÊÌ¿ÒØuÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÏØÍ¿ÈÕÓÉÖÊÅÊ
Â¾ÓÆÑÉÖÒÁÎÔÆÒ½ÖÓÏØ ÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÂÏÑÑÏÇ®ÓÂÊ
ÌÂÊÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊ®uÆÒÂÓÏÌÏÍÍÂÈ¿ÎÏÂ¿ÓÏÎ
ÏÑÈÂÎÊÒu¿uÂÖ¢ØÓ½Æ¾ÎÂÊ®ÍÍÕÒÓÆÌÂÊÉuÆÈÂÍÁÓÆ
ÑÉÂÒ¾ÅÂÏØuÏÑÏÁuÆÍ¼ÏÎÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊ½ÒÏØuÆ ÐÒÓÆÎÂÆ¾uÂ
ÒÓÆ¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿ÎÈ¾ÎÆÓÂÊÌÂÍÁÓÆÑÂÑÏÒÓÂÓÆØu¼ÎÏÊ
©ÆÓÏ$PMMBHFO1SP"DUJWFÓÏÅ¼ÑuÂÂÑÂu¼ÎÆÊÆÎØÅÂÓÕu¼ÎÏÌÂÊÆÍÂÒÓÊ
Ì¿²ÂuÂÍÍÊ®ÅØÎÂuÐÎÏØÎÌÂÊÈ¾ÎÏÎÓÂÊÊÏÍÂuÆÑ® ÂÏÇÆÁÈÏÎÓÂÖÓÉÎ
ÂÇØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÓÉÎÓÂÍÂÊÕÑ¾ÂÂ¿ÓÏÎ½ÍÊÏÌÂÊÓÉÔ®ÍÂÒÒÂ
Από την Collagen Power, www.collagenpower.gr
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Νέα προϊόντα ομορφιάς

ąĞĖċ)UH]\GHUP
Dermiox Cream
¤ÎÊÒ×Øu¼ÎÉÌÑ¼uÂÏØuÆÊÐÎÆÊÓÊÖ
ÑØÓ¾ÅÆÖ ÒÓÂÓÊÌ¼Ö½¼ÌÇÑÂÒÉÖ ÒÓÏ
Ñ¿ÒÕÏ u¼ÓÕÏ uÆÒ¿ÇÑØÏ e¿ÅÊ
ÓÉÖ×½ÎÂÖk ÈÁÑÕÂ¿ÓÏÒÓ¿uÂÌÂÊ
ÓÉuÁÓÉ ÆÑ¾ÈÑÂuuÂ×ÆÊÍÊÐÎ ÌÂÊÓÏ
ÍÂÊu¿´®ÑÉÒÓÂÇØÓÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂ
ÏØÆÑÊ¼×ÆÊ ¼×ÆÊuØÏ×ÂÍÂÑÕÓÊÌ½
ÅÑ®ÒÉÂÎ®ÍÏÈÉÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉ
ÓÂÖÆÎ¼ÒÊuÕÎÆÆuÃÂÓÊÌÐÎÅÊÆÑÈÂ
ÒÊÐÎ CPUVMJOVNUPYJO ÌÂÊÂÂÍÁ
ÎÆÊÓÊÖÑØÓ¾ÅÆÖ¼ÌÇÑÂÒÉÖÒÆÃ®ÔÏÖ
ÌÂÊÒÆ¼ÌÓÂÒÉÂÑ®ÍÍÉÍÂ ÔÑ¼ÇÆÊ 
ÆÏØÍÐÎÆÊÌÂÊÆÎØÅÂÓÐÎÆÊÒÆÃ®ÔÏÖ
Neck Contour Cream
¤ËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÉÌÑ¼uÂÈÊÂÒÁÒÇÊËÉ
ÌÂÊÂÎ¿ÑÔÕÒÉÓÏØÍÂÊuÏÁÌÂÊuÆ¾
ÕÒÉÓÏØÅÊÍÏÒ®ÈÏÎÏØÆÑÊ¼×ÆÊ
1IZUP-JGUJOH ¼ÎÂÎÇØÒÊÌ¿Â
Ñ®ÈÏÎÓÂMJGUJOHÇØÓÊÌ½ÖÑÏ¼
ÍÆØÒÉÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÊÒ×Ø
Ñ½ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÂÎ¿ÑÔÕÒÉ
ÓÏØ×ÂÍÂÑÏÁÅ¼ÑuÂÓÏÖÂÑ®Í
ÍÉÍÂ ÉÆÎÊÒ×Øu¼ÎÉÒÁÎÔÆÒ½ÓÉÖ
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊÂÎÓÊÈÉÑÂÎÓÊÌ½ ÂÎÓÊÑØÓÊ
ÅÊÌ½ÌÂÊÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ ÓÏÎÐÎÆÊÓÉuÊÌÑÏ
ÌØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÌÂÊÂØË®ÎÆÊÓÏÒÇÑ¾ÈÏÖÓÉÖÆÊÅÆÑu¾
ÅÂÖ¶ÓÒÊ ÆÂÎÂÑÏÒÅÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊÓÏÆÑ¾ÈÑÂuuÂÌÂÊ
ÆÂÎÂÇ¼ÑÆÓÂÊÓÏÏÃ®ÍÓÏØÑÏÒÐÏØÌÂÊÏÍÂÊ
u¿ÖÆ¾ÎÂÊÊÏÆÍÂÒÓÊÌ¿ÖÌÂÊÊÏÎÆÂÎÊÌ¿Ö
Instant Lifting Ορός Άμεσης Σύσφιξης
²Ï*OTUBOU-JGUJOHÆ¾ÎÂÊÏÑ¿Ö®uÆÒÉÖÒÁÒÇÊËÉÖ
ÈÊÂÓÏÑ¿ÒÕÏÆÑÊ¼×ÆÊ¼ÎÂÃÊÏÏÍØuÆÑ¼ÖÔÂ
Í®ÒÒÊÂÖÑÏ¼ÍÆØÒÉÖÏØÅÉuÊÏØÑ
ÈÆ¾uÊÂÂ¿ÑÂÓÉu®ÒÌÂÌÂÊÑÏÒÇ¼
ÑÆÊ®uÆÒÏMJGUJOHÈÊÂÍÆ¾ÏÌÂÊÎÆÂÎÊ
Ì¿ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ¢ÂÍÁÎÆÊÓÊÖÑØÓ¾
ÅÆÖ uÆÊÐÎÆÊÓÉ×ÂÍ®ÑÕÒÉÓÏØÅ¼Ñ
uÂÓÏÖ ÆÂÎÂÇ¼ÑÆÊÓÉÎÆÍÂÒÓÊÌ¿ÓÉ
ÓÂÌÂÊ×ÂÑ¾ÙÆÊÍ®uÄÉÌÂÊÏuÏÊ¿uÏÑ
ÇÏÓ¿ÎÏÒÓÉÎÆÊÅÆÑu¾ÅÂ¤ÇÂÑu¿
ÙÆÓÂÊuÆÓ®ÓÉÎÌÑ¼uÂÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖ
ÒÆ¿ÍÏÓÏÑ¿ÒÕÏ¨ÂÓ®ÍÍÉÍÏÖ
ÈÊÂ¿ÍÆÖÓÊÖÉÍÊÌ¾ÆÖÌÂÊ¿ÍÏØÖÓÏØÖ
ÓÁÏØÖÅ¼ÑuÂÓÏÖ
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ΚΟΡΡΕΣ $5*$12,/$'9$1&('&2/25$17
ΝΕΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΣΤΙΣ ΜΟΝΙΜΕΣ ΒΑΦΕΣ ΜΑΛΛΙΩΝ
PIGMENT-LOCK ΠΟΥ ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ ΤΟ ΧΡΩΜΑ

ÑÕÓÏÏÑÊÂÌ®ÅÆÅÏu¼ÎÂÒÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎu¿ÎÊuÕÎÃÂÇÐÎÆÊÒ®
ÈÆÊÉÎ¼ÂArgan Oil Advanced Colorant uÆÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÓÆ×ÎÏÍÏ
È¾Â1JHNFOU-PDLÏØÌÍÆÊÅÐÎÆÊÓÏ×ÑÐuÂ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎÂÏ
ÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÅÊÆ¾ÒÅØÒ½ÓÏØÒÓÉÎÓÑ¾×Â uÆ½ÊÏÓÑ¿ÏÏØÅÆÎÑÏÌÂ
ÍÆ¾ÇÔÏÑ®¦¨°±±¤ ¯Ï ÒÓÊÖÃÂÇ¼ÖuÂÍÍÊÐÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÂ
ÎÓ®uÆÓÉÎ¼ÂÂØÓ½ÈÆÎÊ®IBJSDPMPSBOUTÒÆÌ®ÔÆÃÂÒÊÌ¿ÙÉÓÏÁuÆÎÏÂ¿
u¾ÂÃÂÇ½uÂÍÍÊÐÎÌ®ÍØÄÉÓÕÎÍÆØÌÐÎ ¼ÎÓÏÎÏ ÍÂuÆÑ¿×ÑÐ
uÂuÆÆËÂÊÑÆÓÊÌ½ÅÊ®ÑÌÆÊÂ ÂÍÍ®ÌÂÊÏÍÏ¼ÎÂÊÏØÈÊ½uÂÍÍÊ®uÂÌÑÏ
Ñ¿ÔÆÒuÂuÆÒØÎÆ×½ÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓ®ÖÓÏØÖÒÆÌ®ÔÆÆÇÂÑuÏ
È½ÓÉÖÃÂÇ½Ö ×®ÑÉÒÓÂÇØÒÊÌ®ÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÂÌÂÊ¼ÍÂÊÂÓÉÖÒÁÎÔÆÒÉÖ
¦"SHBO0JM"EWBODFE$PMPSBOUÆÊÅÆÊÌÎÁÆÊÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÅØÎÂÓ½ÒØ
ÎÏÍÊÌ½Â¿ÅÏÒÉÒÆÆ¾ÆÅÏÌ®ÍØÄÉÖÍÆØÌÐÎ ÅÊ®ÑÌÆÊÂÖ×ÑÐuÂÓÏÖ
ÌÂÊÆÑÊÏ¾ÉÒÉÖ ÏØÆÆÓÆÁ×ÔÉ¼ÕÖÒ½uÆÑÂÑ®ÒÉÏØeÌÍÆÊÅÐ
ÎÆÊkÌÂÊÂ¿ÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÒØÈÌÑÊÓÊÌÏÁUFTUuÆÓÉÎÑÐÓÉÒÆÕ
Í½ÒÆÊÖÃÂÇ½uÂÍÍÊÐÎuÆÂuuÕÎ¾ÂÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÅØÎÂÓ½
¼ÎÓÂÒÉ ÅÊ®ÑÌÆÊÂ×ÑÐuÂÓÏÖÌÂÊÌ®ÍØÄÉÍÆØÌÐÎ ¿ÕÖÌÂÊÉÑÐÓÉ
ÒÆÕÍ½ÒÆÊÖÃÂÇ½uÆÂuuÕÎ¾Â ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖ ¿uÕÖ ÒÉuÂÎÓÊÌ®ÌÂ
ÍÁÓÆÑÉÑÏÒÓÂÒ¾Â ÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÕÎuÂÍÍÊÐÎ
Διατίθεται σε 25 αποχρώσεις
* Στοιχεία IMS, Κατηγορία Βαφές Μαλλιών, 2001-YTD 5/2014

Ενυδατικό σώματος

+<'529,7%RG\0LON
5PHydrovit Body Milk Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÈÂÍ®ÌÓÕuÂÒÐuÂÓÏÖuÆÆËÂÊÑÆÓÊÌ¼Ö
ÆÎØÅÂÓÊÌ¼ÖÌÂÊÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ ×®ÑÉÒÓÉuÏÎÂÅÊÌ½ÓÏØÒÁÎ
ÔÆÒÉÆÑÊ¼×ÆÊÂÎÔÆÎ¿ÍÉ £ÊÒÂÃÏÍ¿ÍÉ £ÊÓÂu¾ÎÆÖ¢ ¤ 
' ÕÊÂÑ®ÏË¼Â ÌÂÊ¦ £ÊÏÓ¾ÎÉ 
´ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÈÊÂÓÉÎÆÎØÅ®ÓÕÒÉÌÂÊÆ
ÑÊÏ¾ÉÒÉÓÏØÇØÒÊÏÍÏÈÊÌÏÁ ÓÂÍÂÊÕÑÉu¼ÎÏØ ËÉÑÏÁÌÂÊ
ÆØÂ¾ÒÔÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ´ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÆ¾ÒÉÖÈÊÂÓÉÎ
Ñ¿ÍÉÄÉÓÉÖËÉÑÏÅÆÑu¾ÂÖ ÓÉÖÅÆÑuÂÓ¾ÓÊÅÂÖ ÓÉÖÂÓÏÊ
Ì½ÖÅÆÑuÂÓ¾ÓÊÅÂÖ ÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂÑ®ØÎÒÉÆÑÆÔÊÒuÐÎÅÊÂ
Ç¿ÑÏØÂÊÓÊÏÍÏÈ¾ÂÖ ÈÊÂÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÓÕÎÂÎÆÊÔÁuÉ
ÓÕÎÑÂÃÅÐÒÆÕÎÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÆÈÌØuÏÒÁÎÉÖ½
uÆÓ®Â¿Â¿ÓÏuÉÂØËÏuÆ¾ÕÒÉÃ®ÑÏØÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÈÊÂ
ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÓÉÖÆÊÅÆÑu¾ÅÂÖuÆÓ®ÓÏÎ½ÍÊÏ BGUFSTVO 
Από την Target Pharma
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%,2'(50$
6HELXP*OREDO
ªÑÏÎÓ¾ÅÂÎ¼ÂÖÈÆÎÊ®ÖÈÊÂÓÏÅ¼ÑuÂuÆ
Ó®ÒÉÒÓÉÎÂÌu½
¢ÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÉÎÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÉÔÆÑÂ
Æ¾ÂÂÌu½ÖBioderma Sebium Global
ÈÊÂÍÊÂÑ®Å¼ÑuÂÓÂ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÓÏÓÕÎÂÎÔÑÐ
ÕÎÉÍÊÌ¾ÂÖÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏØÎÑÏ
ÃÍ½uÂÓÂÂÌu½Ö²ÂÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÂÓÉÖ#JPEFSNBÒÂÖÂ
ÑÏØÒÊ®ÙÏØÎÓÏ4FCJVN(MPCBM uÊÂÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌ½ÔÆ
ÑÂÆ¾ÂÏØÆÂÎÂÇ¼ÑÆÊuÆÃÊÏÍÏÈÊÌ¿ÓÑ¿ÏÓÏÒu½ÈuÂ
ÒÓÏÆ¾ÆÅÏÓÏØØÈÊÏÁÖÅ¼ÑuÂÓÏÖÌÂÊÒÓÂuÂÓ®ÓÏÎÇÂÁÍÏ
ÌÁÌÍÏÓÉÖÂÌu½Ö¿×ÊÊÂÒØÑ®ÌÊÂÌÂÊuÂÁÑÂÒÓ¾ÈuÂÓÂ
´®ÑÉÒÓÉÎÂÏÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÌÂÊÎÏÓÏu¾Â'MVJEBDUJW}ÌÂÊÓÏ
ÂÈÎ¿ÆÎÆÑÈ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿#BLVDIJPM ÓÏ4FCJVN(MPCBM
ÂÏÓÆÍÆ¾uÊÂÔÆÑÂÆ¾ÂÎ¼ÂÖÈÆÎÊ®Ö ÓÂuÂÓ®ÓÉÅÊÂÅÊÌÂ
Ò¾ÂÆuÇ®ÎÊÒÉÖÓÉÖÂÌu½ÖÅÊ¿ÓÊ¼×ÆÊÌÆÑÂÓÏÍØÓÊÌ½ ÌÂ
ÓÂÑÂÛÎÓÊÌ½ÌÂÊÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÉÅÑ®ÒÉÏØÂÏÓÑ¼
ÆÊÓÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂÇÂÈ¼ÒÕÑÕÎ ÆÑÊÏÑ¾ÙÆÊÓÊÖØÏÓÑÏ
¼Ö ÆÎÐ¼×ÆÊÍÆÓ¿ÑÑÆØÒÓÉØÇ½ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÉÈÊÂÓÏ
Å¼ÑuÂuÆÂÌu½
¢ÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÂ¿ÓÊÖÑÐÓÆÖ
ÌÊ¿ÍÂÖ×Ñ½ÒÆÊÖ
i ÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÅÊÂ¾ÒÓÕÒÂÎÒÉuÂÎÓÊÌ½uÆ¾Õ
ÒÉÒÓÊÖÃÍ®ÃÆÖÓÉÖÂÌu½Ö
i  Æ¾ÅÂÎÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
ÒÓÏÅ¼ÑuÂÓÏØÖ
Από τη Pharmathen

PLATINUM RANGE,

+DLU6NLQ 1DLOV
Æ¾ÓÆÂÎÓ¾ÏÒÓÂÂÅÁÎÂuÂÌÂÊ®ÓÏÎÂ
uÂÍÍÊ® ÓÂÆÁÔÑÂØÒÓÂÎÁ×ÊÂÌÂÊÓÏÔÂ
u¿Å¼ÑuÂuÆÓÏHair, Skin & Nails
ÓÉÖÒÆÊÑ®Ö1PXFS$MBTTJDT1MBUJOVN
3BOHFÂ¿ÓÉÎ1PXFS)FBMUI¶ÎÂÒØ
uÍ½ÑÕuÂØÄÉÍ½ÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ½ÖÂË¾
ÂÖÏØÆÑÊ¼×ÆÊ¼ÎÂuÏÎÂÅÊÌ¿ÒØÎ
ÅØÂÒu¿Â¿ÂuÊÎÏË¼Â ÃÊÓÂu¾ÎÆÖÌÂÊ
u¼ÓÂÍÍÂ ¿ÕÖÏÄÆØÅ®ÑÈØÑÏÖ ÓÏÒÆÍ½ÎÊÏÌÂÊÉÃÊÏ
Ó¾ÎÉÒÓÊÖÊÅÂÎÊÌ¼ÖÏÒ¿ÓÉÓÆÖÈÊÂ®uÆÒÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ
¶ÎÂÇØÒÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÏØÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÏÅ¼ÑuÂÂ¿Â
Ñ®ÈÏÎÓÆÖÈ½ÑÂÎÒÉÖÌÂÊ×ÂÍ®ÑÕÒÉÖ ÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎ
ÂÎ®ÓØËÉÌÂÊÓÉÎÆÎÅØÎ®uÕÒÉÓÉÖÓÑ¾×ÂÖÌÂÊÆÎÊÒ×Á
ÆÊÓÉÎÂÎÓÏ×½ÓÕÎÎØ×ÊÐÎ²Ï)BJS 4LJO/BJMTÂÏÓÆ
ÍÆ¾ÓÏÌÍÆÊÅ¾ÈÊÂØÈÊ½ÌÂÊÍÏÁÒÊÂuÂÍÍÊ® ÍÂuÆÑ¿Å¼Ñ
uÂÌÂÊÈÆÑ®ÎÁ×ÊÂ
Από την Power Health

Eye & Lip Care
Cream

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

9 Μοναδικά Δραστικά Συστατικά σε μια Κρέμα

Δερματολογικά και οφθαλμολογικά ελεγμένο

Διατίθεται μόνο στα φαρμακεία

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

Yψηλή
Ποιότητα
Ελέγχου

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

+HGULQ®3URWHFW *R
Πώς οι ψείρες δε θα πλησιάσουν φέτος τα παιδιά;
¤ÁÌÏÍÂ²ÏÑÐÓÏÑÂÈuÂÓÊÌ®ÑÏÍÉÓÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÈÊÂÓÊÖÄÆ¾ÑÆÖuÆÌÍÊÎÊ
Ì®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÉÅÑ®ÒÉ½ÑÔÆÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ
²ÏHedrin} Protect & Go,½ÑÔÆÓÐÑÂÎÂÑÏÒÓÆÔÆ¾ÒÓÉuÆÈ®ÍÉÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊÂ
)FESJO¤ÆÊÅ½ÂÑÌÆ¾uÊÂu¿ÎÏÄÆ¾ÑÂ½uÊÂÌ¿ÎÊÅÂÈÊÂÎÂËÆÌÊÎ½ÒÆÊÉu¿
ÍØÎÒÉÒÓÏÌÆÇ®ÍÊÓÏØÂÊÅÊÏÁ Ç¼ÓÏÖÑÏÒÓÂÓÆÁÒÓÆÓÂuÆÓÏÎÊÏÂÏÓÆÍÆ
ÒuÂÓÊÌ¿ÓÑ¿Ï¢ÑÌÆ¾uÊÂÆÇÂÑuÏÈ½ÇÏÑ¼ÖÓÉÎÆÃÅÏu®ÅÂÌÂÊÏÊÂÎÆÊÔÁ
uÉÓÏÊÆÊÒÌ¼ÓÆÖÅÆÎÔÂÍÉÒÊ®ÙÏØÎÒÓÂuÂÍÍÊ®ÓÕÎuÊÌÑÐÎuÂÖ²Ï)FESJO
1SPUFDU(P¼×ÆÊØ¼ÑÏ×Ï®ÑÕuÂ Æ¾ÎÂÊÂ¿ÍØÓÂÇØÒÊÌ¿ ¿ÕÖÌÊ¿ÍÂÓÂ
ÑÏÚ¿ÎÓÂ)FESJOÌÂÊÅÆÎÂÇ½ÎÆÊÌÂÎ¼ÎÂØ¿ÍÆÊuuÂÒÓÂuÂÍÍÊ®

²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂ)FESJOÅÆÎÆÑÊ¼×ÏØÎ×ÉuÊÌ®ÇÔÆÊÑÏÌÓ¿ÎÂ Æ¾ÎÂÊ¿ÍÂ®ÏÒuÂ
ÌÂÊÇÊÍÊÌ®ÈÊÂÓÏÓÑÊ×ÕÓ¿ÓÉÖÌÆÇÂÍ½ÖÌÂÊÆ¾ÎÂÊÂ¿ÍØÓÂÂÒÇÂÍ½ÂÌ¿uÂÌÂÊ
ÈÊÂÃÑ¼ÇÉuÉÎÐÎ
ÆÓÁÏØÖ)FESJO}1MVT )FESJO}5SFBU(P )FESJO}4PMVUJPO )FESJO}
1SPUFDU(P
Από την Arriani Pharmaceuticals

øąĒėĀĐ(OLPD[®εξοντώνει ψείρες
και κόνιδες και τις κρατάει μακριά από τα μαλλιά
²ÏÒÂuÏØ®ÎElimax®Ç¼ÑÎÆÊÓÉÎÆÂÎ®ÒÓÂÒÉÒÓÏ×ÐÑÏÓÕÎÂÎÓÊÇÔÆÊÑÊÌÐÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ¤¾ÎÂÊÓÏÑÐÓÏÌÂÊuÏÎÂÅÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎuÆÅÊÍ½ÅÑ®ÒÉÆËÏÎÓÐÎÆÊ
ÄÆ¾ÑÆÖÌÂÊÌ¿ÎÊÅÆÖ ÆÎÐÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂ¼×ÆÊÌÂÊÑÏÍÉÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉÂÇÏÁÌÑÂÓ®ÆÊ
ÓÊÖÄÆ¾ÑÆÖuÂÌÑÊ®Â¿ÓÂuÂÍÍÊ®
¦Ø¿ÂÓ¼ÎÓÂÒÁÎÔÆÒ½ÓÏØÃÂÒ¾ÙÆÓÂÊÒÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÆÎ¿ÖÆÊÅÊÌÏÁÏÍØuÆÑÏÁÖ
ÆÍÂ¾ÏØÏØÆuÏÅ¾ÙÆÊÓÉÎÂÎÂÎÏ½ÓÕÎÄÆÊÑÐÎÌÂÊÑÏÌÂÍÆ¾ÓÉÎÂÇØÅ®ÓÕÒ½
ÓÏØÖÌÂÊÒÆ¼ÎÂÎÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ¿ÂÑ®ÈÏÎÓÂ -1'v-JDF1SPUFDUJPO'BDUPS ÏØ
ÌÂÔÊÒÓ®ÓÂuÂÍÍÊ®uÉÆÍÌØÒÓÊÌ®ÈÊÂÓÊÖÄÆ¾ÑÆÖ ÌÂ
ÔÊÒÓÐÎÓÂÖÓÉÎÆÊÇ®ÎÆÊÂÓÉÖÓÑ¾×ÂÖÍÊÈ¿ÓÆÑÏÇÊÍÊÌ½
ÈÊÂÎÂÆÑÂÓ½ÒÆÊÆ®ÎÕÓÉÖÉÄÆ¾ÑÂ
²ÏÒÂuÏØ®Î&MJNBYÅÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÎÆØÑÏÓÏËÊÌ®ÆÎÓÏ
uÏÌÓ¿ÎÂÌÊ¼ÓÒÊÅÆÎØ®Ñ×ÆÊÌ¾ÎÅØÎÏÖÏÊÄÆ¾ÑÆÖÎÂ
ÂÎÂÓÁËÏØÎÂÎÓÏ×½ÒÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØ
¤ÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÒÆÒÓÆÈÎ®uÂÍÍÊ®ÌÂÊÅÑÂÒÆÍÆÓ®
ÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÒÊÍÊÌ¿ÎÆÖuÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂÆ¾ÎÂÊÆÁ
ÌÏÍÏÒÓÏË¼ÃÈÂÍuÂÌÂÊÎÂuÉÎÂÇ½ÎÆÊÂ¾ÒÔÉÒÉÍÊÂ
Ñ¿ÓÉÓÂÖÒÓÂuÂÍÍÊ®¨ÂÔÂÑ¾ÙÆÊÓÂuÂÍÍÊ®ÒÆÃ®ÔÏÖ
ÂÇ½ÎÏÎÓ®ÖÓÂÍÂuÆÑ®ÌÂÊÂÂÍ®ÌÊ¼×ÆÊÆØ×®ÑÊÒÓÏ
®ÑÕuÂ¦ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÆÑÊ¼×ÆÊÌÂÊÆÊÅÊÌ¿×ÓÆÎ®ÌÊ
Από τη Γερολυμάτος INTERNATIONAL
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Φόρμουλα Υγείας SEDAR
κατά της Αϋπνίας από την
Doctor s Formulas
ÏÍÍÏ¾ÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÂÑÂÏÎÏÁÎÓÂÊ¿ÓÊÒÓÑÊÇÏ
ÈØÑÎ®ÎÆÒÓÏÌÑÆÃ®ÓÊÌÂÊÅÆÎuÏÑÏÁÎÆÎÂÌÏÊ
uÉÔÏÁÎÆ¤®ÎÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÓÉÖÂÛÎ¾ÂÖÆÊ
u¼ÎÏØÎ Ø®Ñ×ÆÊÍ¼ÏÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÉÇØÒÊ
Ì½ÍÁÒÉÒÓÉÇ¿ÑuÏØÍÂØÈÆ¾ÂÖSEDARÂ¿ÓÉÎ
Doctor s Formulas.
©ÆÓÉuÆÍÂÓÏÎ¾ÎÉÌÂÊÓÏÂuÊ
ÎÏËÁÓÑØÓÏÇ®ÎÉÏØÆ
ÑÊ¼×ÆÊ ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆÓÂ
ÆÎÆÑÈ®ÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÕÎÇØ
ÓÐÎÂÒÊÇÍ¿ÑÂ ÌÑ®ÓÂÊÈÏ 
ÆÒ×¿ÍÓÒÊÂÌÂÊÃÂÍÆÑÊ®ÎÂ ÔÂ
ÃÏÉÔ½ÒÆÊÒÓÉ×ÂÍ®ÑÕÒÉÌÂÊ
ÒÆ¼ÎÂÎÁÎÏuÆÓÏÎÊÏÇØ
ÒÊÌ¿ÓÑ¿Ï¢ÎÍÏÊ¿ÎÂÎÓÊ
uÆÓÕ¾ÙÆÓÆÆÍ®ÓÆÖuÆ®È
×ÏÖ ÆÌÎÆØÑÊÒu¿ ØÆÑ¼ÎÓÂ
ÒÉÌÂÊÂÛÎ¾Â ÉÇ¿ÑuÏØÍÂØÈÆ¾ÂÖ4&%"3ÔÂ
ÓÏØÖ×ÂÑ¾ÒÆÊ¼ÎÂÎÁÎÏ½ÑÆuÏÌÂÊËÆÌÏÁÑÂÒÓÏ 
×ÕÑ¾ÖÓÊÖÂÑÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÓÕÎ×ÉuÊÌÐÎÏØÒÊÐÎ
www.doctorsformulas.gr
²ÏSystane Ultra ÊÂÎÓÊÌ¼ÖÏÇÔÂÍuÊÌ¼Ö
ÒÓÂÈ¿ÎÆÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌ®ÑÏÉÈu¼
ÎÏÑÏÚ¿Î ÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÅÆÌÂÆÓÏÁÖ¼ÑÆØÎÂÖ
ÓÉÖAlcon.
¤¾ÎÂÊÆÊÅÊÌ®Ò×ÆÅÊÂÒu¼ÎÏÈÊÂÆØÂ¾ÒÔÉÓÂu®
ÓÊÂÌÂÊÌÍÊÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÏ¿ÓÊÂÑ¼×ÆÊ
®uÆÒÉÌÂÊÂÑÂÓÆÓÂu¼ÎÉÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÂ¿
ÓÂÒÉuÆ¾ÂÌÂÊÒØuÓÐuÂÓÂÓÉÖËÉÑÏÇÔÂÍ
u¾ÂÖ ÌÂÁÒÏ ÆÑÆÔÊÒu¿ ÓÒÏÁËÊuÏ 
²ÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÏØÆÑÊ¼×ÆÊ¼×ÏØÎÓÉÎÊÅÊ¿ÓÉÓÂ
ÎÂÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎuÊÂÆÍÂÒÓÊÌ½ÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ½
uÆuÃÑ®ÎÉ®ÎÕÂ¿ÓÊÖÑÏÃÍÉuÂÓÊÌ¼ÖÆ
ÑÊÏ×¼Ö ÂÑ¼×ÏÎÓÂÖÑÏÒÓÂÒ¾ÂÒÓÉÎÏÇÔÂÍ
uÊÌ½ÆÊÇ®ÎÆÊÂÌÂÊÏÍÁÕÑÉÆÎØÅ®ÓÕÒÉ
²Ï4ZTUBOF6MUSBuÏÑÆ¾ÎÂ
ÆÎÒÓÂÍ®ÙÆÓÂÊ¿ÒÆÖÇÏ
Ñ¼Ö×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÌÂÓ®ÓÉ
ÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÉu¼ÑÂÖ 
¼×ÆÊ ¼ÎÅÆÊËÉ ×Ñ½
ÒÉÖÌÂÊuÆÇÂÌÏÁÖ
ÆÂÇ½ÖÌÂÊuÏ
ÑÆ¾ÎÂ×ÑÉÒÊuÏ
ÏÊÉÔÆ¾¼ÕÖÌÂÊ
u½ÎÆÖuÆÓ®ÓÏ
ÑÐÓÏ®ÎÏÊÈuÂ
ÓÏØÇÊÂÍÊÅ¾ÏØ

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ
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$/025$®SOXV
íñëðù÷õñúùëø
για την ενυδάτωση
του οργανισμού
©ÆuÆÈ®ÍÉ×ÂÑ®ÓÏ²u½uÂ$POTVNFS
)FBMUI$BSFÓÉÖ&-1&/ÂÎÂÌÏÊÎÐÎÆÊÓÉ
Î¼ÂÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖALMORA®
plus.
²Ï"-.03"} QMVTuÆØ¼ÑÏ×ÉÈÆÁÒÉ
ÇÑ®ÏØÍÂÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÆÊÅÊÌ½ÖÅÊÂ
ÓÑÏÇ½ÖÓÏÏÏ¾ÏÆÑÊ¼×ÆÊu¾ÈuÂÉÍÆÌÓÑÏ
ÍØÓÐÎ /B+ ,+ $M ÌÂÊÅÆËÓÑ¿ÙÉÖ0ÒØÎ
ÅØÂÒu¿ÖÂØÓ¿ÖÆÎØÅÂÓÐÎÆÊÓÏÎÏÑÈÂÎÊ
Òu¿uÆÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÑ¿Ï ÂÎÂÍÉ
ÑÐÎÏÎÓÂÖÓÏØÖÉÍÆÌÓÑÏÍÁÓÆÖÏØ¼×ÆÊ
×®ÒÆÊ

8OWUD.ULOO2LO
100% καθαρό λάδι κριλ με την
εγγύηση της Vitabiotics
²ÏUltra Krill Oil ÓÉÖ7JUBCJPUJDTÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÌÂÊÎÏÁÑÊÏÒØ
uÍ½ÑÕuÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊNHÌÂÔÂÑ¿Í®ÅÊ
ÌÑÊÍÂÎ®Ì®ÄÏØÍÂ²ÏÍ®ÅÊÌÑÊÍÆÑÊ¼×ÆÊ®ÑÊÒÓÉÖÏÊ¿ÓÉ
ÓÂÖÕu¼ÈÂÍÊÂÑ®ÏË¼Â ÓÂÏÏ¾ÂÆ¾ÎÂÊÑÏÒÅÆÅÆu¼ÎÂÒÆ
ÇÕÒÇÏÍÊ¾ÅÊÂ ÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÃ¼ÍÓÊÒÓÉÂÏÑÑ¿ÇÉÒÉ
ÌÂÊ×ÑÉÒÊuÏÏ¾ÉÒ½ÓÏØÖÂ¿ÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿
²ÂÕu¼ÈÂÍÊÂÑ®ÏË¼Â&1"ÌÂÊ%)"ÃÏÉÔÏÁÎÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖ¾ÆÒÉÖÌÂÊÓÕÎ
ÍÊÊÅ¾ÕÎÒÓÏÂ¾uÂÒÆÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ®Æ¾ÆÅÂ ÒÓÉÎÏuÂÍ½ÑÏ½ÓÏØÂ¾uÂÓÏÖÌÂÊÈÆÎÊÌ®
ÒÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÉÖÌÂÑÅÊ®Ö¤ÊÍ¼ÏÎÒØuÃ®ÍÍÏØÎÒÓÉÎÌÂÍ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØÆÈÌÆÇ®ÍÏØ 
ÒÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÕÎuÂÓÊÐÎÌÂÊÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÕÎÇÍÆÈuÏÎÐÎÌÂÊÓÏØ¿ÎÏØÒÓÊÖÂÑÔÑÐÒÆÊÖ
²ÏÍ®ÅÊÌÑÊÍÆÑÊ¼×ÆÊÆÊÍ¼ÏÎÕu¼ÈÂÍÊÂÑ®ÏË¼ÂÌÂÊÂÒÓÂËÂÎÔ¾ÎÉ ÒØÒÓÂÓÊÌ®
ÏØÒØuÃ®ÍÍÏØÎÆ¾ÒÉÖÒÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÉÖÌÂÑÅÊ®Ö
´ÕÑ¾ÖÈÆÁÒÉ½uØÑÕÅÊ®ÄÂÑÊÏÁ ÆuÊÌÑ¼ÖÌ®ÄÏØÍÆÖÈÊÂÆÁÌÏÍÉÌÂÓ®ÏÒÉ
ÑÏÓÆÊÎ¿uÆÎÉÅÏÒÏÍÏÈ¾Â¼ÕÖÌ®ÄÏØÍÆÖÓÉÎÉu¼ÑÂuÆÓ®ÓÏÇÂÈÉÓ¿uÆÎÆÑ¿
ÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ® ÓÆ×ÎÉÓ®×ÑÐuÂÓÂ ÈÍÏØÓ¼ÎÉ Ù®×ÂÑÉ ÂÍ®ÓÊ½uÂÈÊ®ÌÂÊÂ
Ñ®ÈÆÓÂÊÒÁuÇÕÎÂuÆÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼ÖÌÂÊÂØÒÓÉÑÏÁÖÆÍ¼È×ÏØÖÏÊ¿
ÓÉÓÂÖÆÎ¼×ÏØÎÈ¾ÎÆÊÅÏÌÊu¼ÖÒÆÙÐÂ

8OWUD/&DUQLWLQH $/$
Μέγιστη ενέργεια &
αντιοξειδωτική προστασία

©ÏÑÆ¾ÎÂ×ÏÑÉÈÉÔÆ¾ÒÆ¿ÍÆÖÓÊÖÆÑÊ
ÓÐÒÆÊÖÏØ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ
½ÌÂÊÒØÎÓ½ÑÉÒÉØÈÑÐÎÌÂÊÉÍÆÌÓÑÏÍØ
ÓÐÎ¿ÕÖ
9¤ÍÂÇÑ®ÆÑÊÒÓÂÓÊÌ®ÅÊ®ÑÑÏÊÂÖÏÏÊÂÒ
Å½ÏÓÆÂÊÓÊÏÍÏÈ¾ÂÖ
9ÆÑÊÒÓÂÓÊÌ®ÈÂÒÓÑÆÎÓÆÑÊÌÐÎÅÊÂÓÂÑÂ
×ÐÎÏÏÊÂÒÅ½ÏÓÆÂÊÓÊÏÍÏÈ¾ÂÖ ÏØÒØ
ÎÏÅÆÁÏÎÓÂÊÂ¿ÅÊ®ÑÑÏÊÆÖÌÂÊÆu¼ÓÏØÖ
9¨ÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÏØÒØÎÏÅÆÁÏÎÓÂÊÂ¿
¼ÎÓÏÎÉÂÐÍÆÊÂØÈÑÐÎÌÂÊÉÍÆÌÓÑÏ
ÍØÓÐÎu¼ÒÂÒÆuÊÌÑ¿×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂ
9¨ÂÓ®ÓÉÎ®ÔÍÉÒÉÌÂÊÓÉÎ¼ÎÓÏÎÉÆÑÈÂ
Ò¾Â
9 ÆÆÑÊ¿ÅÏØÖÌÂÁÒÕÎÂÌÂÊØÄÉÍÐÎ
ÔÆÑuÏÌÑÂÒÊÐÎ
Κατάλληλο και για Βρέφη και Παιδιά.
Σε 12 φακελάκια.
Από την ELPEN Α.Ε.
Φαρμακευτική Βιομηχανία,
Τμήμα Consumer Health Care
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²ÏUltra L-Carnitine & ALAÓÉÖ7JUBCJPUJDTÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖ
uÏÎÂÅÊÌ¿ÖÒØÎÅØÂÒu¿ÖÅÁÏÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÕÎÒØÒÓÂÓÊ
ÌÐÎÒÆÃ¼ÍÓÊÒÓÆÖÅ¿ÒÆÊÖ©ÆNH-ÌÂÑÎÊÓ¾ÎÉÌÂÊ
NH"-" ®ÍÇÂÍÊÏÚÌ¿ÏËÁ ÂÎ®ÓÂuÍ¼ÓÂÈÊÂu¼ÈÊ
ÒÓÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â
¦-ÌÂÑÎÊÓ¾ÎÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÙÕÓÊÌ½ÖÒÉuÂÒ¾ÂÖÂuÊÎÏËÁÏØÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÂÑÂÈÕ
È½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖ ÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÌ¿ÕÒÉÖÌÂÊÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÂÎÓÏ×½Ö ÓÉÖÙÕÓÊÌ¿ÓÉ
ÓÂÖÌÂÊÓÉÖÒÕuÂÓÊÌ½ÖÂ¿ÅÏÒÉÖ¤¾ÒÉÖ ÆÎÊÒ×ÁÆÊÓÉÎÂÑÂÈÕÈ½ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖÌÂÊÓÉÎ
ÂÑÏ×½ÏËØÈ¿ÎÏØÒÓÏØÖuÁÆÖ ÃÏÉÔÐÎÓÂÖÒÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÏØÖÌÂÊÒÓÉ
uÆ¾ÕÒÉÓÕÎuØÚÌÐÎ¿ÎÕÎÌÂÊÓÉÖuØÚÌ½ÖÌ¿ÕÒÉÖ¦-ÌÂÑÎÊÓ¾ÎÉÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆ
ÂÇÔÏÎ¾ÂÌÂÊÒÓÏÎÌÂÑÅÊÂÌ¿uØÌÂÊuÏÑÆ¾ÎÂÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÌÂÍ½ÓÏØÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
²Ï"-" ®ÍÇÂÍÊÏÚÌ¿ÏËÁ Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÊÒ×ØÑ¿ÂÎÓÊÏËÆÊÅÕÓÊÌ¿ÏØÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉuÆ¾
ÕÒÉÓÏØÏËÆÊÅÕÓÊÌÏÁÒÓÑÆÖÈÆÎÊÌ® ÂÍÍ®ÌÂÊÆÊÅÊÌ®ÒÓÏØÖuÁÆÖÌÂÊÓÏÎÆÈÌ¼ÇÂÍÏ
¤ÊÍ¼ÏÎ ÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÆÎ¾Ò×ØÒÉÓÏØÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ
²Ï6MUSB-$BSOJUJOF"-"Æ¾ÎÂÊÊÅÂÎÊÌ¿ÈÊÂ
9 ®ÓÏuÂuÆ¼ÎÓÏÎÏÌÂÊÂÂÊÓÉÓÊÌ¿ÓÑ¿ÏÙÕ½ÖÏØÔ¼ÍÏØÎu¼ÈÊÒÓÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂ
9 ÂÔÍÉÓ¼ÖÌÂÊ¿ÒÏØÖÈØuÎ®ÙÏÎÓÂÊÈÊÂÆÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊÑÏÒÓÂÒ¾ÂÓÕÎuØÐÎ
9 ÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÕÎuØÐÎ ÓÉÖÌÂÑÅÊ®Ö ÓÏØÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌÏÁÌÂÊÓÏØ
ÆÈÌÆÇ®ÍÏØ
ÑÏÓÆÊÎ¿uÆÎÉÅÏÒÏÍÏÈ¾Â¼ÕÖÓÂuÍ¼ÓÆÖÓÉÎÉu¼ÑÂ
ÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ® ÍÂÌÓ¿ÙÉ ÈÍÏØÓ¼ÎÉ ÓÆ×ÎÉÓ®×ÑÐuÂÓÂ ÂÍ®ÓÊ½uÂÈÊ®ÌÂÊ
ÂÑ®ÈÆÓÂÊÒÁuÇÕÎÂuÆÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼ÖÌÂÊÂØÒÓÉÑÏÁÖÆÍ¼È×ÏØÖÏÊ
¿ÓÉÓÂÖÆÎ¼×ÏØÎÈ¾ÎÆÊÅÏÌÊu¼ÖÒÆÙÐÂ
Από τη Douni Health Products ΑΕ, www.douni.gr
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Για κάθε ανάγκη υγείας

υπάρχει η Vitabiotics

Αρθρώσεις

Εμμηνόπαυση

Καρδιά &
Κυκλοφορικό

Ανδρική Υγεία

Οστά

Εγκυμοσύνη

Παραγωγή Αίματος

Γυναικεία Υγεία
Άθληση & Fitness

Ομορφιά
Εγκέφαλος
Μνήμη
Σύλληψη

Παιδική Υγεία
Ανοσοποιητικό
50+

Μάτια

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

Η Vitabiotics γνωρίζει αυτό που θέλει η υγεία μου
Επικοινωνία – Ενημέρωση – Συμβουλή:
210 9941451, info@douni.gr
www.douni.gr
facebook.com/VitabioticsGreece

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

Αναβράζουσες βιταμίνες
ΒΟDY VOLT VI TARENEW

ėĐąčĎĞđĉĎăĐċą
¦Pharmanel Pharmaceuticals S.AuÆÒÉuÂÎÓÊÌ½ÒØ
ÎÆ×½ÂÑÏØÒ¾ÂÒÓÏÎÊÂÓÑÊÌ¿ÌÂÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿Ì¿ÒuÏ 
ÆÅÐÌÂÊ×Ñ¿ÎÊÂ ÂÑ®ÈÏÎÓÂÖÌÂÊÅÊÂÔ¼ÓÏÎÓÂÖØÄÉ
Í½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂ ÆËÆÍ¾ÒÒÆ
ÓÂÊÌÂÊÂÎÂÓÁÒÒÆÓÂÊÅØÎÂuÊÌ®ÆÆÌÓÆ¾ÎÏÎÓÂÖÓÊÖÅÑÂ
ÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓ¼ÖÓÉÖ
¢ÌÏÍÏØÔÐÎÓÂÖuÆÆØÆÍÊË¾Â¼ÎÂÒØÎÆ×ÐÖuÆÓÂÃÂÍÍ¿uÆÎÏ
ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÌÂÊÂÎÓÂÏÌÑÊÎ¿uÆÎÉÒÓÊÖÎ¼ÆÖÂÎ®ÈÌÆÖÓPØ
ÒÁÈ×ÑÏÎÏØÓÑ¿ÏØÙÕ½Ö ÅÉuÊÏÁÑÈÉÒÆ¼ÎÂÎ¼ÏÆuÏÑÊ
Ì¿Óu½uÂ ÓÏPHARMANEL Consumer Health CareÒÓÏ
×ÆÁÏÎÓÂÖÓÉÎÂÈÏÑ®ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÆÒØuÍÉÑÐuÂ
ÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
ÂÑ®ÍÍÉÍÂÆÈÌÂÊÎÊ®ÙÆÊÌÂÊÓÉÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÉÖuÆÓÉÎ
1SJODJQMF)FBMUIDBSF*OUFSOBUJPOBM u¾ÂÌÏÑØÇÂ¾ÂÆÓÂÊ
ÑÆ¾ÂÂÑÂÈÕÈ½Ö
ÃÊÓÂuÊÎÐÎÌÂÊÒØ
uÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊ
ÂÓÑÏÇ½ÖuÆ¼ÅÑÂ
ÓÉÎ¢ÈÈÍ¾Â ÌÂÊuÆ
ÆuÏÑÊÌ½ÂÑÏØ
Ò¾Â ÒÆ ÆÑÊÒÒ¿
ÓÆÑÆÖÂ¿×Ð
ÑÆÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖ
©ÆØÄÉÍ½ÆÊÒÓÉ
uÏÎÊÌ½ÌÂÓ®ÑÓÊÒÉ
ÒÓÂÑÏÊ¿ÎÓÂØÈÆ¾
ÂÖ ÏÊÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖ
ÓÉÖ1)"3."/&-$POTVNFS)FBMUI$BSF ÒÓÉÑ¾ÙÏØÎ
ÓÏÎÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿uÆÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ½ÈÎÐ
ÒÉÌÂÊ¼ÈÌØÑÉÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÐÒÓÆÎÂuÏÑÆ¾ÎÂÑÏ
ÓÆ¾ÎÆÊÂËÊ¿ÊÒÓÂÌÂÊÏÊÏÓÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
²Ï×ÂÑÓÏÇØÍ®ÌÊÏÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÉÖÒØÎÆ×ÐÖÆuÍÏØ
Ó¾ÙÆÓÂÊÌÂÊÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÃÊÓÂu¾ÎÆÖÒÆÂÎÂÃÑ®ÙÏØÒÂuÏÑ
Ç½uÆÏÍÁÆØ×®ÑÊÒÓÆÖÈÆÁÒÆÊÖ ÏØÓÏÎÐÎÏØÎ Å¾ÎÏØÎ
ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÌÂÊÆØÆË¾ÂÌÂÊÒØÈ×Ñ¿ÎÕÖÆÎÊÒ×ÁÏØÎÒÉuÂ
ÎÓÊÌ¼ÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ
Βody Volt, Vitamin CNH ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÈÊÂÓÉÎÆÎ¾
Ò×ØÒÉÓÏØÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌÏÁ
Βοdy Volt Vitality,πολυβιταμίνηuÆ$ % ÒÁuÍÆÈuÂ
£ ÂÒÃ¼ÒÓÊÏÌÂÊuÂÈÎ½ÒÊÏ ÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊÙÕÓÊÌ¿ÓÉ
ÓÂÌÂÊÆØÆË¾Â
Βοdy Volt Energize Boost, τονωτική πολυβιταμίνηuÆ
ÈÌÏØÂÑ®ÎÂÏØÅ¾ÎÆÊ®uÆÒÉÓ¿ÎÕÒÉÌÂÊÆÎ¼ÑÈÆÊÂ ÌÂÊÓÉ
Vitarenew, Vitamin D3uH ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾Â
ÓÕÎÏÒÓÐÎ
Από τη Pharmanel Pharmaceuticals S.A.
Consumer Health Care, www.pharmanel.gr
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ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

/,9(5 η φυσική προσέγγιση
της καλής λειτουργίας του ήπατος
¦Ç¿ÑuÏØÍÂÓÏØLiver της New Roots HerbalÑÏÒÇ¼ÑÆÊ¼ÎÂÌÂÍ®
ÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÏÒÁÒÓÉuÂ ÂÎÏÊÌÏÅ¿uÉÒÉÖ ÌÂÔÂÑÊÒuÏÁÌÂÊÂÏÓÏË¾
ÎÕÒÉÖÒÓÏ ³¨²§ÂÑ¼×ÆÊÊÅÂÎÊÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÒÓÏØÖÌÂÎÊÒÓ¼Ö ÒÓÏØÖ
ÂÍÌÏÏÍÊÌÏÁÖ ÌÂÊÒÓÏØÖÂÎÔÑÐÏØÖÏØÙÏØÎ½ÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊÒÆÆÑÊ
Ï×¼ÖuÆØÄÉÍ½ÑÁÂÎÒÉ¢ÏÓÏËÊÎÐÎÆÊÓÏÒØÌÐÓÊuÆÇØÒÊÌ¿ÓÑ¿Ï
¨®ÔÆÌ®ÄÏØÍÂÆÑÊ¼×ÆÊ
 ¿ÑÏÊÈ®ÍÂÓÏÖÈÂÚÅÏØÑ®ÈÌÂÔÏØ 4J
MZCVNNBSJBOVN   ÊÍØuÂÑ¾ÎÉ
NH
 ±¾ÙÆÖ Â¿ ÂÎÂÓÏÍ¾ÓÊÌÏ ÑÂÂÎ®ÌÊ
3BQIBOVTTBUJWVTWBSOJHFS NH
±¾ÙÆÖÓÆÁÓÍÕÎ #FUBWVMHBSJT NH
±¾ÙÂÊÌÑÂÍ¾ÅÂÖ 5BSBYBDVNPGGJDJ
OBMF ÇÍÂÃÏÎÏÆÊÅ½NH
ªÁÍÍÏÂÈÌÊÎ®ÑÂÖ $ZOBSBTDPMZNVT
 ÌØÎÂÑ¾ÎÉNH
¨ÏØÑÌÏØu¾ÎÉ ÌÏØÑÌÏØuÊÎÏÆÊÅ½
NH
%-ÂÍÊÏÚÌ¿ÏËÁNH
 ×ÊÙ®ÎÅÑÂ 4DIJTBOESBDIJOFOTJT Ò×ÊÙÂÎÅÑ¾ÎÆÖNH
Από την Adelco Φαρμακευτική

)UHH6W\OH3UHFLVLRQ1HR
Το έξυπνο σύστημα διαχείρισης του διαβήτη

ąĞĖċĐ$EERWW'LDEHWHV&DUH
¨ØÌÍÏÇ¿ÑÉÒÆÂ¿
ÓÉÎ"CCPUU%JBCFUFT
$BSFÓÏÎ¼ÏÒÁÒÓÉ
uÂÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÓÏØ
ÅÊÂÃ½ÓÉFreestyle
Precision Neo²Ï
Î¼ÏÒÁÒÓÉuÂÂÆØ
ÔÁÎÆÓÂÊÒÆ®ÓÏuÂuÆ
ÅÊÂÃ½ÓÉÏØÂÌÏ
ÍÏØÔÏÁÎÔÆÑÂÆ¾Â
uÆÊÎÒÏØÍ¾ÎÉÑ¿
ÌÆÊÓÂÊ ÈÊÂ ¼ÎÂ ÆÁ
×ÑÉÒÓÏ ÒÁÒÓÉuÂ 
uÆuÏÎÓ¼ÑÎÏÒ×ÆÅÊÂÒu¿ ÏÔ¿ÎÉØÄÉÍ½ÖÆØÌÑ¾ÎÆÊÂÖÌÂÊ
uÆÎÏÁuÆÆÊÌÏÎ¾ÅÊÂÈÊÂÆØÌÏÍ¾ÂÒÓÉ×Ñ½ÒÉÆÊÓÏØÑÈÆ¾
uÆÓÊÖÓÂÊÎ¾ÆÖÈÍØÌ¿ÙÉÖ'SFF4UZMF1SFDJTJPOÌÂÊÌÆÓ¿
ÎÉÖ'SFF4UZMF1SFDJTJPOÃLFUPOFÏØÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎ
½ÅÉÒÓÉÎÂÈÏÑ®
i ¢ËÊ¿ÊÒÓÉu¼ÓÑÉÒÉÈÍØÌ¿ÙÉÖÌÂÊÌÆÓ¿ÎÉÖÒÓÏÂ¾uÂ
ÍÉÑÏ¾ÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÓÏØÎ¼ÏØ*40
i ¤ÎÅÆ¾ËÆÊÖÈÍØÌÂÊuÊÌ½ÖÂÏÑÑÁÔuÊÒÉÖ¤ÊÅÏÏÊÆ¾
ÈÊÂØÄÉÍ¼Ö½×ÂuÉÍ¼ÖÓÊu¼ÖÈÍØÌ¿ÙÉÖ

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ
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Νέος, καινοτόμος μετρητής
σακχάρου αίματος υψηλής ακρίβειας

ąĞĖċ:LQ0HGLFD
¦ÌÂÍ½ÈÍØÌÂÊuÊÌ½ÑÁÔuÊÒÉÆ¾ÎÂÊÏ
ÌÁÑÊÏÖÒÓ¿×ÏÖÓÉÖÒÁÈ×ÑÏÎÉÖÂÎÓÊuÆ
ÓÐÊÒÉÖÓÏØÒÂÌ×ÂÑÐÅÉÅÊÂÃ½ÓÉ¤¾
ÎÂÊÒÂÇ¼ÖÍÏÊ¿Î ¿ÓÊÂØÓ¿ÖÏÒÓ¿×ÏÖ
uÏÑÆ¾ÎÂÆÊÓÆØ×ÔÆ¾u¿ÎÏuÆÒØ×Î¿
ÂØÓÏ¼ÍÆÈ×ÏÓÏØÒÂÌ×®ÑÏØÂ¾uÂÓÏÖ
¦ÆÓÂÊÑÆ¾Â8JO.FEJDBu¼ÒÕÓÉÖÒØ
ÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÓÉÖuÆÓÉÎ¢uÆÑÊÌÂÎÊÌ½Ï
ÍØÆÔÎÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾Â"$0/-BCPSBUPSJFT*ODÆËÂÒÇÂÍ¾ÙÆÊÓÉÎÂÏ
ÌÍÆÊÒÓÊÌ½ÅÊ®ÔÆÒÉÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÓÏØÅÊÆÔÎÐÖÌÂÓÂËÊÕu¼ÎÏØuÆÓÑÉ
Ó½ÒÂÌ×®ÑÏØOn Call ® VividÏØÂÎÂÓÁ×ÔÉÌÆÈÊÂÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÊ
ÂÍ¼Ö ÈÑ½ÈÏÑÆÖÌÂÊÌØÑ¾ÕÖÂËÊ¿ÊÒÓÆÖuÆÓÑ½ÒÆÊÖÓÏØÒÂÌ×®ÑÏØ
¢ÎÓ¾ÔÆÓÂuÆÓÏØÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖuÆÓÑÉÓ¼ÖÏØÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎ
ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ®ÏuÆÓÑÉÓ½Ö0O$BMM®7JWJE Æ¾ÎÂÊÊÒÓÏÏÊ
Éu¼ÎÏÖuÆ*40ÌÂÊÅÊÂÔ¼ÓÆÊÂÌÑ¾ÃÆÊÂÒÓÊÖuÆ
ÓÑ½ÒÆÊÖÒÆ¿ÍÏÓÏÇ®ÒuÂÓÕÎÓÊuÐÎÒÂÌ×®ÑÏØ¶ÓÒÊÏÊÅÊÂÃÉÓÊ
ÌÏ¾ÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÏÑÏÁÎÎÂÂÊÒÔ®ÎÏÎÓÂÊÂ¿ÍØÓÉÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÌÂÊ
ÂÒÇ®ÍÆÊÂÒÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÏØÅÊÂÃ½ÓÉÓÏØÖ
°uÆÓÑÉÓ½Ö0O$BMM7JWJEÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊ½ÅÉÒÓÊÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖ×Ð
ÑÆÖÓÏØÌ¿ÒuÏØ
©¦¤¯§¨¦ ³©©¤²°´¦¢ ¤¯°³  ²°¨° ²°
°§²¢§¯§¤ ¢°¥¦©§¯°¯²¢§¢°°¢²¢¢ ª¢§ ²§¨¢
²¢©¤§¢

øĉčēĀĘėĕčĎĠĐ
ĕėďċēěĀĖěĐĈčąĖēĒĘĂĔ
1DWXUHV%RXQW\®
ÊÂÓÉ/BUVSFT#PVOUZ} ÓÏÃÂÒÊÌ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿ÒÆÌ®ÔÆ
ÒØuÍ½ÑÕuÂÆ¾ÎÂÊÉÏÊ¿
ÓÉÓÂ ØÎÅØ®ÙÏÎÓÂÖÓÊÖ
ÓÆÍÆØÓÂ¾ÆÖÂÎÂÌÂÍÁ
ÄÆÊÖÒÓÉÎÆÊÒÓ½uÉ
ÓÉÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖuÆ
ÓÊÖ ÌÂÍÁÓÆÑÆÖ
ÑÐÓÆÖ ÁÍÆÖ
Â¿ ¿ÍÏ ÓÏÎ
Ì¿ÒuÏ É/B
UVSFT#PVOUZ
}ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾
ÑÏÚ¿ÎÓÂØÄÉ
Í½ÖÅÊÂÓÑÏÇÊÌ½Ö
ÂË¾ÂÖ ÌÂÊÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÖ ÆÊÅÆÊ
ÌÎÁÏÎÓÂÖ×Ñ¿ÎÊÂÂÑÊÒÓÆ¾ÂÖÌÂÊÂËÊÏÊÒÓ¾ÂÖÒÓÏÎÌÍ®ÅÏ
ÓÕÎÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÂÈÌÏÒu¾ÕÖ
¦ÒÆÊÑ®ÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½ÖNature s Bounty®
ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ ÆËÂÊÑÆÓÊÌ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÅÊÂÓÑÏÇÊÌ½ÖÂË¾ÂÖ
ÃÊÓÂu¾ÎÆÖ u¼ÓÂÍÍÂÌÂÊÆÊÅÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÌÂÊÂÏÓÆÍÆ¾
ÓÉÎÊÅÂÎÊÌ½ÆÊÍÏÈ½ÈÊÂ¿ÍÏØÖÆÒ®ÖÏØÂÎÂÙÉÓ®ÓÆÏÊÏ
ÓÊÌ®ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÒÆÏÍÁÆÍÌØÒÓÊÌ½ÓÊu½
Από την ΙSOPLUS A.E., www.healthyme.gr

+*6.ĞďčĔĎėĎďĒĘĞēċĕĉĕĖċĐëďďĀĈą
ĖĒ1LPHQUL[Rένα νέο τετραδύναμο
συζευγμένο εμβόλιο μηνιγγιτιδόκοκκου Α, C, W και Y
²ÏNimenrixR,¼ÎÂÎ¼ÏÒØÙÆØÈu¼ÎÏuÉÎÊÈÈÊÓÊÅÏÌÏÌÌÊÌ¿ÆuÃ¿ÍÊÏÆ¾ÎÂÊÍ¼ÏÎÅÊÂÔ¼ÒÊuÏÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÓÏÑÐÓÏÒØ
ÙÆØÈu¼ÎÏÆuÃ¿ÍÊÏ¼ÎÂÎÓÊÓÉÖNeisseria meningitidis ÏÑÏÏu®ÅÆÖ" $ 8ÌÂÊ: uÆ¼ÎÅÆÊËÉÈÊÂ®ÓÏuÂÂ¿ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÕÎuÉÎÐÎ
²ÏNimenrixR×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊÆÎÅÏuØÚÌ®ÒÆu¾ÂÅ¿ÒÉ
¦uÉÎÊÈÈÊÓÊÅÏÌÏÌÌÊÌ½Î¿ÒÏÖ¼×ÆÊÒ×ÆÓÊÌ®×ÂuÉÍ½ÒØ×Î¿ÓÉÓÂÆuÇ®ÎÊÒÉÖ ¿uÕÖÏÊÆÊÓÐÒÆÊÖuÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÏÍÁÒÏÃÂÑ¼Ö©ÏÑÆ¾
ÎÂÑÏÒÃÍÉÔÆ¾ÏÌÂÔ¼ÎÂÖ ÂÍÍ®ÊÏÒØ×Î®ÉÅÊ®ÈÎÕÒÉÈ¾ÎÆÓÂÊÒÆuÊÌÑ®ÂÊÅÊ® ÉÍÊÌ¾ÂÖÆÓÐÎ ÌÂÊÒÆÆÇ½ÃÏØÖ¦Ñ¿ÍÉÄÉÆ¾ÎÂÊ
ÙÕÓÊÌ½ÖÒÉuÂÒ¾ÂÖÌÂÔÐÖÉÎ¿ÒÏÖuÏÑÆ¾ÎÂÆËÆÍÊ×ÔÆ¾ÑÂÈÅÂ¾ÂÌÂÊÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊÓÏÔ®ÎÂÓÏu¼ÒÂÒÆÐÑÆÖ
¦¼ÈÌÑÊÒÉÓÏØNimenrixRÒÉuÂ¾ÎÆÊ¿ÓÊØ®Ñ×ÆÊuÊÂÎ¼ÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ½Â¿ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÏØÆÎ¿Ö¼ÓÏØÖ ÂÇÏÁÆ¾ÎÂÊÓÏÑÐÓÏÒØÙÆØÈu¼
ÎÏuÉÎÊÈÈÊÓÊÅÏÌÏÌÌÊÌ¿ÆuÃ¿ÍÊÏ"$8:ÏØ¼×ÆÊÓ¼ÓÏÊÂÉÍÊÌÊÂÌ½¼ÎÅÆÊËÉ
°ÆuÃÏÍÊÂÒu¿Ö¼ÎÂÎÓÊNeisseria meningitidis" $ 8ÌÂÊ:ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÓÏ¤ÔÎÊÌ¿Ñ¿ÈÑÂuuÂ¤uÃÏÍÊÂÒuÐÎ ÒØÎÆÐÖÓÏNimenrixR
ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÒÓÏÆÓÊÌ¿¨ÂÓ®ÍÏÈÏ ØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎªÂÑu®ÌÕÎ¦ÍÊÂÎÊÌ½ÓÊu½ÓÏØNimenrixRÆ¾ÎÂÊ Þ ´² Þ 5
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íĒčĎĒćāĐĉčą6LQRPDULQĉćĀďěĕĉĎąčąēĒėĕčĀĊĉč
ĖĒSinomarin® Cold & Flu Relief!
²Ï/&0 Sinomarin® Cold & Flu reliefÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÇØÒÊÌ¿ ÑÊÎÊÌ¿ÂÏÒØuÇÏÑÉÓÊÌ¿ 
ÆÊÅÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÂ¿ÓÂÑÊÎÊÌ®ÒØuÓÐuÂÓÂÓÉÖÈÑ¾ÉÖÌÂÊÓÏØÌÏÊÎÏÁ ÌÑØÏ
ÍÏÈ½uÂÓÏÖ ¤uÍÏØÓÊÒu¼ÎÏuÆÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂÆØÌÂÍÁÓÏØ ÅØ¿ÒuÏØÌÂÊÆÌ×ÁÍÊÒuÂÔØuÂ
ÑÊÏÁ ÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÆÊÂ¿ÓÂÑÊÎÊÌ®ÒØuÓÐuÂÓÂÓÏØÌÑØÏÍÏÈ½uÂÓÏÖÓÉÖÈÑ¾ÉÖ ÃÏÉÔ®
ÆÊÒÓÉÎÑ¿ÍÉÄÉÓÕÎuÊÌÑÏÃÊÂÌÐÎuÏÍÁÎÒÆÕÎ ÑÏÒÇ¼ÑÏÎÓÂÖÂÎ®ÒÂÂÎÂÙÕÏÈ¿ÎÉÒÉÖ
¦ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ4JOPNBSJO®$PME'MV3FMJFG ÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÉÎÂÏÒØuÇÏÑÉ
ÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ u¼ÒÕÐÒuÕÒÉÖ ÓÏØØ¼ÑÓÏÎÏØÅÊÂÍÁuÂÓÏÖÔÂÍÂÒÒÊÎÏÁÎÆÑÏÁ  ÒÆ
/B$M ÌÂÔÐÖÌÂÊÒÓÊÖÂÎÓÊÇÍÆÈuÏÎÐÅÆÊÖÂÎÓÊuÊÌÑÏÃÊÂÌ¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖÌÂÊÅÑ®ÒÆÊÖÒÓÏ
ÂÎÐÓÆÑÏÂÎÂÎÆØÒÓÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ ÓÕÎÂÊÔ¼ÑÊÕÎÆÍÂ¾ÕÎÆØÌÂÍÁÓÏØÅØ¿ÒuÏØÌÂÔÐÖ
ÌÂÊÓÏØÆÌ×ØÍ¾ÒuÂÓÏÖÔØuÂÑÊÏÁ
¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖÌÂÊÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎÌÂÊÅÆÎÆÑÊ¼×ÆÊ
ÒØÎÓÉÑÉÓÊÌ® ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÏØÒ¾ÆÖÌÂÊ×ÉuÊÌ®Ñ¿ÒÔÆÓÂ
/ÂuÉ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÌÂÓ®ÓÉÎÆÈÌØuÏÒÁÎÉ ÓÏÔÉÍÂÒu¿½ÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÆØÂÊÒÔÉÒ¾ÂÖÒÆÌ®ÏÊÏÂ¿ÓÂÒØÒÓÂÓÊÌ®ÓÏØ
Από τη ΓΕΡΟΛΥΜΑΤΟΣ INTERNATIONAL, www.sinomarin.gr

25,'Για αυτιά στ εγνά κ αι

êĀĐĖčąēĒĕąĒėĐčĕāĐą

κ αθαρά 365 μ έρες το χρόνο,
χωρίς χρήση μπατονέτας!

της CICCARELLI

Για «καθαρά» αυτιά!
5POrid CleanÆ¾ÎÂÊÏÊÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÖ
ÌÂÊÂÒÇÂÍ½ÖÓÑ¿ÏÖÈÊÂÓÏÎÌÂÔÂÑÊ
Òu¿ÓÕÎÂØÓÊÐÎ¿ÍÉÖÓÉÖÏÊÌÏÈ¼
ÎÆÊÂÖ×ÕÑ¾ÖÓÉ×Ñ½ÒÉuÂÓÏÎ¼ÓÂÖ
ºÕÖ ØÏÒÓÉÑ¾ÙÏØÎ ÏÊ ÆÊÅÊÌÏ¾ 
É×Ñ½ÒÉuÂÓÏÎ¼ÓÂÖÑÏÕÔÆ¾ÓÉ
ÒØÒÒÕÑÆØu¼ÎÉÌØÄÆÍ¾ÅÂÑÏÖÓÏ
ÓÁuÂÎÏ ÆÊÓÆ¾ÎÏÎÓÂÖ¼ÓÒÊÓÏÂ¾
ÒÔÉuÂÅØÒÇÏÑ¾ÂÖÒÓÏÂØÓ¾¤¾ÒÉÖ 
É×Ñ½ÒÉuÂÓÏÎ¼ÓÂÖÒØ×Î®ÏÅÉÈÆ¾
ÒÆÓÑÂØuÂÓÊÒuÏÁÖÓÏØÂØÓÊÏÁÑÏ
ÓÊu½ÒÓÆÓÏ0SJE$MFBO ÓÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÌÂÊÂÒÇÂÍ½ÓÑ¿ÏÈÊÂÓÏÎÌÂÔÂ
ÑÊÒu¿ÓÕÎÂØÓÊÐÎ¿ÍÉÖÓÉÖÏÊÌÏÈ¼ÎÆÊÂÖ´®ÑÉÒÓÉÒÁÎÔÆÒ½ÓÏØ ÓÏ
1IZUPTRVBMBOÂ¿ÂÈÎ¿ÆÍÂÊ¿ÍÂÅÏ ÆÎÆÑÈÆ¾uÆ¼ÎÂÇØÒÊÌ¿uÉ×ÂÎÊ
Òu¿ÌÂÔÂÑÊÒuÏÁ ÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÓÉÎÆØÂ¾ÒÔÉÓÉÆÑÊÏ×½ÓÕÎÂØÓÊÐÎ
Για «στεγνά» αυτιά!
¢ÎÓÂÂØÓÊ®eÃÏÁÍÕÒÂÎk uÆÓ®Â¿
ÃÏØÓÊ¼ÖÒÓÉÔ®ÍÂÒÒÂ½ÒÓÉÎÊÒ¾
ÎÂ½uÆÓ®Â¿ÓÏÎÓÏØÖ ÓÏOrid Dry
ÂÂÍÍ®ÒÒÆÊÂ¿ÓÉÅØÒÇÏÑ¾ÂÓÉÖ
eÆÈÌÍÕÃÊÒu¼ÎÉÖkØÈÑÂÒ¾ÂÖÒÆÅÁÏ
u¿ÍÊÖÍÆÓ®
ÆÑÏÉÈu¼ÎÉuÏÑÇ½KFUTQSBZ
Να μη χρησιμοποιείται από ασθενείς
με διάτρηση τυμπάνου.
Από τη Galenica A.E.,
www.galenica.gr

ÑÏÚ¿ÎÆÊÅÊÌ®uÆÍÆÓÉu¼ÎÏÈÊÂÈÑ½
ÈÏÑÏÌÂÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÍÁÒÊ
uÏÑÏÒÐÏØÌÂÊÒÐuÂÓÏÖÏØ
uÏÑÆ¾ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾ÏÏÊÂ
Å½ÏÓÆÒÓÊÈu½ÓÉÖÉu¼ÑÂÖ ×ÕÑ¾Ö
ÎÂÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÓÏË¼ÍØuÂ
uÆÎÆÑ¿Ñ®ÈuÂÓÊuÆÓ®ÓÏÍÁÒÊ
uÏÂÑÌÆ¾ÎÂÒÓÆÈÎÐÒÆÓÆÓÉÎÆÑÊ
Ï×½uÆu¾ÂÂÂÍ½ÆÓÒ¼ÓÂ
¢ØÓ¿ÓÏÈ®ÎÓÊÆ¾ÎÂÊÌÂÓÂÒÌÆØÂÒu¼
ÎÏ Â¿ÓÉu¾ÂÍÆØÑ®uÆÑÏÒÂÏØÎÊÒu¼ÎÏÒÇÏØÈÈ®
ÑÊ ÏØu¿ÍÊÖ¼ÑÔÆÊÒÆÆÂÇ½uÆÍ¾ÈÆÖÒÓÂÈ¿ÎÆÖÎÆÑÏÁ
È¾ÎÆÓÂÊÏÍÁuÂÍÂÌ¿ ÆÍÆØÔÆÑÐÎÏÎÓÂÖÆØ×®ÑÊÒÓÏÂÇÑ¿
ÌÂÊÂ¿ÓÉÎ®ÍÍÉÍÆØÑ® uÆuÂÍÂÌ¿ÁÇÂÒuÂ×ÑÐuÂ
ÓÏÖÍÆØÌÏÁ²ÏÒÇÏØÈÈ®ÑÊÆ¾ÎÂÊÆuÍÏØÓÊÒu¼ÎÏuÆÆÌ
×ÁÍÊÒuÂ×ÂuÏuÉÍÊÏÁuÆuÂÍÂÌÓÊÌ¼ÖÌÂÊÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊ
Ì¼ÖÊÅÊ¿ÓÉÓÆÖ©ÆÏØÅ¼ÓÆÑÏQIÒ¼ÃÆÓÂÊÓÉÎÆÊÅÆÑu¾
ÅÂ×ÕÑ¾ÖÎÂÂÍÍÏÊÐÎÆÊÓÏØÖÇØÒÊÌÏÁÖÂuØÎÓÊÌÏÁÖÓÉÖ
uÉ×ÂÎÊÒuÏÁÖ ÌÂÊÅÆÎÑÏÌÂÍÆ¾ËÉÑ¿ÓÉÓÂ¤ÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊ
ÈÊÂÌ®ÔÆÓÁÏÅ¼ÑuÂÓÏÖÂÌ¿uÉÌÂÊÒÆ®ÓÏuÂuÆÆØÂ¾
ÒÔÉÓÉÆÊÅÆÑu¾ÅÂ¿ÕÖÂÊÅÊ® ØÎÊÒÓ®ÓÂÊÒÆÆÑÊÓÐ
ÒÆÊÖÌÂÓ®ÌÏÊÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎ ØÆÑ½ÍÊÌÕÎ ÂÌÑ®ÓÆÊÂÖ ÆÈ
×ÆÊÑÊÒu¼ÎÕÎÌÂÊÂÎÔÑÐÕÎuÆÌÊÎÉÓÊÌ®ÑÏÃÍ½uÂÓÂ
Τρόπος χρήσης: ªÏÑ®ÓÆÓÏÈ®ÎÓÊÒÓÏ×¼ÑÊ Ã®ÙÆÓÆÒÓÏ
ÒÇÏØÈÈ®ÑÊÍ¾ÈÆÖÒÓÂÈ¿ÎÆÖÎÆÑÏÁÌÂÊÍ¼ÎÆÓÆÓÉÎÆÑÊ
Ï×½ÏØÆÊÔØuÆ¾ÓÆ´ÕÑ¾ÖÎÂËÆÍÁÎÆÓÆÒÓÆÈÎÐÒÓÆÓÉÎ
ÆÑÊÏ×½uÆuÊÂÂÂÍ½ÆÓÒ¼ÓÂ
²ÂÑÏÒÂÏØÎÊÒu¼ÎÂÈ®ÎÓÊÂÆ¾ÎÂÊuÊÂÖ×Ñ½ÒÆÕÖ
Από τη Health Plus SA
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ΝΕ
Ο

κρυολόγημα
& γρίπη

Ανάσα
Αναζωογόνησης

Είναι ένα 100% φυσικό προϊόν
Ανακουφίζει από τα ρινικά συμπτώματα του κρυολογήματος
και της γρίπης (π.χ. ρινική συμφόρηση, ρινόρροια)
Βοηθάει στην πρόληψη των μικροβιακών μολύνσεων
Είναι κατάλληλο για ενήλικες και παιδιά άνω των 12 ετών

Η αποτελεσματικότητα του Sinomarin® Cold & Flu Relief οφείλεται:
1. Στη φυσική αποσυμφορητική δράση (μέσω ώσμωσης) του υπέρτονου διαλύματος θαλασσινού νερού.
2. Στις αντιφλεγμονώδεις & αντιμικροβιακές ιδιότητες όπως και στις ευεργετικές επιδράσεις στο ανώτερο
αναπνευστικό σύστημα, των αιθέριων ελαίων Ευκαλύπτου & Δυόσμου καθώς και του εκχυλίσματος Θυμαριού.
3. Στην ενυδατική δράση της γλυκερίνης στην ερεθισμένη μύτη.

Ασκληπιού 13, 145 68 Κρυονέρι Αττικής, τηλ: 2103500800, fax: 2108161850
info@gerolymatos-otc.com, www.gerolymatos-otc.com
www.gerolymatos-int.com, www.sinomarin.gr
Για περισσότερες πληροφορίες-παραγγελίες:
210-3500850

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Χ.Τ. (€)

ΦΠΑ

Π. Λ.Τ. (€)

SINOMARIN COLD & FLU 100ml

6,35

13%

9,69 €

SINOMARIN COLD & FLU 30ml

4,26

13%

6,50 €

Prepacked Stand πάγκου
Sinomarin Cold & Flu 6+6

63,66

13%

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ

ëďąĕĖčĎĞĔëăĈĉĕĒĔ
TENDIMED
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂÎÆÍÂÒÓÊÌ¿Æ¾ÅÆÒuÏÈÊÂ×Ñ½ÒÉÒÆ
u¼ÓÑÊÏØÖÌÂÊÊÒ×ØÑÏÁÖuØÚÌÏÁÖÓÑÂØuÂÓÊÒuÏÁÖÌÂÊÅÊ
ÂÒÓÑ¼uuÂÓÂ
i ©Æ¤ÍÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂ
i Í¼ÎÆÓÂÊ×ÕÑ¾ÖÎÂ×®ÎÆÊÓÉÎÆÍÂÒÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØ
i ¢ÏÒÓÆÊÑÕu¼ÎÏÖ
i ¦ÒØÒÌÆØÂÒ¾ÂÆÑÊ¼×ÆÊ®ÈÌÊÒÓÑÂ
i ¤ÊÓÑ¼ÆÊÒÓÏÅ¼ÑuÂÎÂÂÎÂÎ¼ÆÊ
Από τη Health Plus SA

H ðõ÷÷ëøõòõïõöèîíùïðè
ΑΠΟΤΕΛΕΙ ΤΟ 1Ο ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΜΕΛΟΣ ΤΟΥ ΕΥΡΩΠΑΪΚΟΥ
ΦΟΡΕΑ ECHAMP*
Στόχος η προώθηση και ανάπτυξη της αγοράς
ομοιοπαθητικών και ανθρωποσοφικών σκευασμάτων
*European Coalition on Homeopathic and Anthroposophic Medicinal Products
¦ΚΟΡΡΕΣ ΟΜΟΙΟΠΑΘΗΤΙΚΑÂÏÓÆÍÆ¾Í¼ÏÎÓÏÑÐÓÏÆÍÍÉÎÊÌ¿u¼ÍÏÖÓPØ&$)".1
fÅÊÆÔÎÐÖÂÎÂÈÎÕÑÊÒu¼ÎÏÖuÉÌÆÑÅÏÒÌÏÊÌ¿Ö¤ØÑÕÂÚÌ¿ÖÇÏÑ¼ÂÖuÆÃÂÒÊÌ¿ÂÎÓÊ
ÌÆ¾uÆÎÏÓÉÎÑÏÐÔÉÒÉÌÂÊÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÐÎÌÂÊÂÎÔÑÕÏÒÏ
ÇÊÌÐÎÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ u¼ÒÂÂ¿ÓÉÅÊÂu¿ÑÇÕÒÉÌÂÓ®ÍÍÉÍÏØÎÏuÏÔÆÓÊÌÏÁÍÂÊÒ¾ÏØ
ÌÂÊTUBOEBSET
¦Ñ¿ÒÌÍÉÒÉÒØuuÆÓÏ×½ÖÓÉÖ¨°±±¤ °©°§°¢¦²§¨¢ÆÌu¼ÑÏØÖÓÏØ&$)".1ÒÓÉÎ
ÑÂÈu®ÓÕÒÉÂØÓÐÎÓÕÎÒÓ¿×ÕÎÉuÏÎÂÅÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÏØÒØuuÆÓ¼×ÆÊÂ¿ÓÉÎ¤ÍÍ®
ÅÂÆ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÊuÉÓÊÌ½ÕÖÂÎÂÈÎÐÑÊÒÉÓÉÖÏÑÆ¾ÂÖÓÉÖÌÂÊÒØuÃÏÍ½ÖÒÓÏ×ÐÑÏ
¾ÎÆÊÒÓÉÎÆÓÂÊÑÆ¾ÂÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÌÆÇÂÍÂÊÏÏÊ½ÒÆÊÓÉÃÂÔÊ®ÈÎÐÒÉÒÓÂÆÑÊÒÒ¿
ÓÆÑÂÂ¿ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®ÒÌÆØ®ÒuÂÓÂÌÂÊÎÂÒØuÃ®ÍÍÆÊÒÓÉÎÑÏÂÈÕÈ½ÓÉÖÃÊ
ÏuÉ×ÂÎ¾ÂÖÒÆÆØÑÕÂÚÌ¿Æ¾ÆÅÏ u¼ÒÂÂ¿ÓÉÎ¼ÎÕÒÉÅØÎ®uÆÕÎÌÂÊÓÉÎÂÎÓÂÍÍÂ
È½ÓÆ×ÎÏÈÎÕÒ¾ÂÖuÆÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÅÊÆÔÎÆ¾ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÏØÅÑÂÒÓÉÑÊÏÏÊÏÁÎÓÂÊÒÓÉÎÂ
ÑÂÈÕÈ½ÌÂÊÅÊÂÎÏu½ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÐÎÇÂÑu®ÌÕÎ
Öu¼ÍÏÖÓÏØ&$)".1 É¨°±±¤ °©°§°¢¦²§¨¢ÔÂ¼×ÆÊÆÎÆÑÈ¿ÌÂÊÏØÒÊÂÒÓÊÌ¿
Ñ¿ÍÏÒÓÉÎÆÑÂÊÓ¼ÑÕÆË¼ÍÊËÉÓÏØÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌÏÁÇÂÑu®ÌÏØÌÂÊÓÉÅÊ®ÅÏÒÉÓÕÎÍÆ
ÏÎÆÌÓÉu®ÓÕÎ ÏÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÂÒÇ®ÍÆÊÂÖÏØÑÏÒÇ¼ÑÆÊ u¼ÒÂÂ¿u¾ÂÒØÎÓÏÎÊÒu¼ÎÉ 
ÆØÑÕÂÚÌ½ÍÂÓÇ¿Ñ
uÂ"ØÓ½ÉÅØÎÂÓ¿ÓÉ
ÓÂÂÏÓÆÍÆ¾ÂØÓÏÎ¿É
ÓÉÑÏ¼ÌÓÂÒÉÓÉÖuÂ
ÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂÖÅ¼ÒuÆØ
ÒÉÖÌÂÊÆ¼ÎÅØÒ½ÖÓÉÖ
ÒÓÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÓÏ
u¼Â Ó¿ÒÏÒÆÆÊÒÓÉ
uÏÎÊÌ¿Ø¿ÃÂÔÑÏ¿ÒÏ
ÌÂÊÒÆÒØÒÓ½uÂÓÂÌÂÊ
ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÂÊ×u½Ö
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õđČđĕČčāčĄČđĔđĕČčāĔĞďċĈĔĊ ôĐĖĈĕĄĉđĎĂďĊĖćĒđĘĎĚĒČčāPJPO
úĄĒĄčđĕĈĘďČčā đĒėā öČďČčĝ ĈčďĀėĚĄ ćČÿĎĖĄ ČĄĖĆĀē ĖĆĒĝ
ĄĒĄĔčĈĞĄĔĄ
ïĎČďČčĈĔĎĊĒđėđĒČĈĔ
íĈĒĄĈĖĕČčĀēĈďćĈĂĐĈČēøđČčāĄďĄčđĞėČĔĊĕĚďĔĖĕĚÿĕĚďĕĊēĒČďČčāē
ĔĖėĝĒĊĔĊēđĖĔĘĈĕĂĉĈĕĄČĘĈĒČďĂĕČćĄčĄČĄĒĄĒĒČďđčđĎĂĕČćĄ
đĔđĎđĆĂĄčĄČĕĒĝđēĘđĒāĆĊĔĊēôćĝēĘđĒāĆĊĔĊēĒČďČčā
êďāĎČčĈē čĄČ ĄČćČÿ ĊĎČčĂĄē ÿďĚ ĕĚď  Ĉĕğď  ęĈčĄĔđĂ ĔĈ čÿċĈ
ĒđĖċđĞďČĀĚēėđĒĀēĊĈĒĊĔĂĚē
õĄČćČÿĊĎČčĂĄēĈĕğďęĈčĄĔĝēĔĈčÿċĈĒđĖċđĞďČĀĚēėđĒĀē
ĊĈĒĊĔĂĚē
øđĄĒĄĔčĈĞĄĔĄćĈďċĄĒĀĈČďĄĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČĈĒČĔĔĝĕĈĒĈēĄĝ
ĔĖďĈĘĝĈďĈēĊĀĒĈē
çďĕĈďćĈĂĐĈČē
øđ9LFNV6LQH[ćĈďċĄĒĀĈČďĄĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČ
 Ąĝ ĄĔċĈďĈĂē đĖ ĎĄąÿďđĖď ĄďĄĔĕđĎĈĂē đďđĄČďđđĐĈČćÿĔĊē
0$2,V  ā Ąĝ ĄĔċĈďĈĂē đĖ ĀĎĄąĄď 0$2,V ĕČē ćĞđ ĒđĊĆđĞĈďĈē
ĈąćđÿćĈē
 Ąĝ ĄĔċĈďĈĂē Ĉ ĆĎĄĞčĚĄ čĎĈČĔĕāē ĆĚďĂĄē øđ 9LFNV 6LQH[ ćĈď ċĄ
ĒĀĈČ ďĄ ĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČ Ąĝ ĄĔċĈďĈĂē Ĉĕÿ Ąĝ ćČĄĔėĊďđĈČćČčā
ĖđėĖĔĈčĕđā
 ĄĝĄČćČÿĊĎČčĂĄēčÿĕĚĕĚďĈĕğď
 ĔĈĈĒĂĕĚĔĊĖĈĒĈĖĄČĔċĊĔĂĄēĔĕĊćĒĄĔĕČčāđĖĔĂĄāĔĈčÿđČđĄĝĕĄ
ĀčćđĘĄ
 Ĉÿď ĖÿĒĘĈČ ėĎĈĆđďā ĕđĖ ćĀĒĄĕđē čĄČ ĕĚď ąĎĈďďđĆĝďĚď ĔĕĊď
ĒĝĔċČĄĒČďČčāčđČĎĝĕĊĕĄčĄČĔĘĊĄĕČĔĝēĈėĈĎčĂćĄē ĐĊĒÿĒČďĂĕČćĄ 
 ĄĝĄĔċĈďĈĂēĈđĐĈĂĄĔĕĈėĄďČĄĂĄďĝĔđāčĄĒćČĄčĝÿĔċĄ
êČćČčĀēĒđĈČćđđČāĔĈČēčĄČĒđėĖĎÿĐĈČēčĄĕÿĕĊĘĒāĔĊ
 õĒĀĈČ ďĄ ćĂďĈĕĄČ ĒđĔđĘā ĔĈ ĈĒĂĕĚĔĊ ĖĀĒĕĄĔĊē čĄĒćČĄčğď
ďĝĔĚď ĔĖĈĒČĎĄąĄďđĀďĊē ĕĊē ĔĕĊċÿĆĘĊē ĖĈĒċĖĒĈđĈČćČĔđĞ
ĔĄčĘĄĒğćđĖēćČĄąāĕĊčĄČĖĈĒĕĒđėĂĄēĕđĖĒđĔĕÿĕĊ
 ñĊďĖĈĒąĄĂďĈĕĈĕĊĔĖďČĔĕğĈďĊćĝĔĊ
 êÿď ĕĄ ĔĖĕğĄĕĄ ĈČćĈČďĚċđĞď ā ćĈď ĖđĘĚĒāĔđĖď Ĉĕÿ Ąĝ 
ĊĀĒĈēđČĄĕĒĝēċĄĒĀĈČďĄĈĄďĈčĕČāĔĈČĕĊďčĎČďČčāĈĒĂĕĚĔĊ
 øđ9LFNV6LQH[ćĈďĒĀĈČďĄĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČĆČĄćČÿĔĕĊĄĈĆĄĎĞĕĈĒđ
ĕĚď  ĔĖďĈĘĝĈďĚď ĊĈĒğď ĒđčĈČĀďđĖ ďĄ ĄđėĈĖĘċĈĂ ĒĝčĎĊĔĊ
ėĄČďđĀďđĖĄďĄāćĊĔĊē UHERXQG čĄČėĄĒĄčđĈĄĆĝĈďĊēĒČďĂĕČćĄē
 øđ ĔĖďĕĊĒĊĕČčĝ ĘĎĚĒČđĞĘđ ąĈďĉĄčĎĝďČđ  đĖ ĈĒČĀĘĈĕĄČ Ĕĕđ 9LFNV
6LQH[đĒĈĂďĄĒđčĄĎĀĔĈČđĂćĊĄĕĚďĒČďČčğďąĎĈďďđĆĝďĚďĈČćČčÿ
čĄĕÿ ĕĊ ćČÿĒčĈČĄ ĄčĒđĘĒĝďČĄē ĘĒāĔĊē êÿď ČċĄďđĎđĆĈĂĕĄČ ĕĀĕđČĄ
ĄďĕĂćĒĄĔĊ ĈĂđďĊĒČďČčāĔĖėĝĒĊĔĊ ċĄĒĀĈČďĄĘĒĊĔČđđČĊċĈĂ
ĀďĄĒđěĝďĒČďČčāēĘđĒāĆĊĔĊēĕđđđĂđćĈďĈĒČĀĘĈČĔĖďĕĊĒĊĕČčĝĈÿď
ĈĂďĄČ ćĖďĄĕĝ êÿď ćĈď ćČĄĕĂċĈďĕĄČ ĕĀĕđČđĖ ĈĂćđĖē ĒđěĝďĕĄ ĆČĄ ĒČďČčā
ĘđĒāĆĊĔĊĘĚĒĂēĔĖďĕĊĒĊĕČčĝċĄĒĀĈČďĄĈĐĈĕĄĔĕĈĂĕđĈďćĈĘĝĈďđ
ĘĒāĔĊēČĄēÿĎĎĊēćđĔđĎđĆČčāēđĒėāē
çĎĎĊĎĈČćĒÿĔĈČē Ĉ ÿĎĎĄ ėĄĒĄčĈĖĕČčÿ ĒđěĝďĕĄ čĄČ ÿĎĎĈē đĒėĀē
ĄĎĎĊĎĈĂćĒĄĔĊē øđ Ēđěĝď ĄĖĕĝ ćĈď ĒĀĈČ ďĄ ĘĒĊĔČđđČĈĂĕĄČ ĔĈ ĔĖď
ćĖĄĔĝĈ0$2,VāĀĚēčĄČĈąćđÿćĈēĄĝĕĊĎāęĊĕĚď0$2,VčĄċğē
ĖÿĒĘĈČčĂďćĖďđēĄĎĎĊĎĈČćĒÿĔĈĚďđĖđĒĈĂďĄđćĊĆāĔđĖďĔĕĊďĖĀĒ
ĕĄĔĊøđĒđěĝďĄĖĕĝĈĂďĄČĆďĚĔĕĝĝĕČĄĎĎĊĎĈČćĒÿĈĕĒČčĖčĎČčÿĄďĕČčĄĕĄ
ċĎČĕČčÿĈČċĄďĝĄĖĐĊĀďđčĂďćĖďđĖĀĒĕĄĔĊēčĄČĄĒĒĖċĂĄē
êĂďĄČČċĄďĝďďĄĄďĕĄĆĚďĂĉĈĕĄČĕČēćĒÿĔĈČēĕĚďąĄďĄĔĕđĎĀĚďāÿĎĎĚďĄďĕČ
ĖĈĒĕĄĔČčğďėĄĒÿčĚďĘĈċĖĎďĕĝĄĕĊēąĈċĄďČćĂďĊēĕĊēćĈąĒČĔđčĂ
ďĊēčĄČĕĊēĆđĖĄďĈċČćĂďĊē
õČċĄďĝďďĄĈėĄďČĔċĈĂĒĝĔċĈĕĊčĄĒćČĄĆĆĈČĄčāĕđĐČčĝĕĊĕĄĝĕĄďĕĄĔĖĄ
ċĊĕČčđČĊĕČčÿĘđĒĊĆđĞďĕĄČĈėÿĒĄčĄĆČĄĕĊďĝĔđ3DUNLQVRQĝĚēĈĂďĄČ
ĊąĒĚđčĒČĕĂďĊ
ïĞĊĔĊčĄČĆĄĎđĖĘĂĄĈďĖÿĒĘđĖďćČĄċĀĔČĄčĎČďČčÿćĈćđĀďĄĔĘĈĕČčÿĈ
ĕĊďĀčċĈĔĊĔĈđĐĖĈĕĄĉđĎĂďĊčĄĕÿĕĊďčĞĊĔĊ
ĈďĒĀĈČďĄĖĈĒąĄĂďĈĕĄČĊĔĖďČĔĕğĈďĊćĝĔĊčĄċğēĊĖĈĒćđĔđĎđĆĂĄ
đĒĈĂ ďĄ ĈČğĔĈČ ĕĊď ĄČĄĕČčā Ēđā Ĕĕđď ĎĄčđĞďĕĄ čĄČ ďĄ ĈČğĔĈČ ĕĊď
ĄĒĄĆĚĆāĆÿĎĄčĕđē
õĒĀĈČďĄćĂďĈĕĄČĒđĔđĘāčĄĕÿĕĊćČÿĒčĈČĄĕĊēčĞĊĔĊēčĄČĕĊēĆĄĎđĖĘĂĄē
čĄċğēĊđĐĖĈĕĄĉđĎĂďĊĈĂďĄČćĖďĄĕĝďĄĄđĒĒđėĊċĈĂĔĖĔĕĊĄĕČčÿ
çďĈČċĞĊĕĈēĈďĀĒĆĈČĈē
ãĘČĔĖĘďĀē
 

çďĄďĈĖĔĕČčĝĔĞĔĕĊĄėĕÿĒďČĔĄĐĊĒĝĕĊĕĄčĄČ
ĈĒĈċČĔĝēĕĊēĞĕĊēĕđĖĔĕĝĄĕđēčĄČĕđĖĎĄČđĞ

÷ÿďČĈē  

ïò÷ÿĆĘđēčĄĕĄĔĕĄĎĕČčāćĒÿĔĊ
ĈĖĈĒĈċČĔĕĝĕĊĕĄćČĄĕĄĒĄĘĀēĞďđĖĔĈĄČćČÿ
ïĄĒćČĄĆĆĈČĄčĝĔĞĔĕĊĄĕĄĘĖčĄĒćĂĄĄĂĔċĊĄ
ĄĎğďĄĞĐĊĔĊĄĒĕĊĒČĄčāēĂĈĔĊē
éĈďČčÿĄďĕČćĒĄĔĕČčāĖĈĒĄČĂĄčĈėĄĎĄĎĆĂĄ
ďĄĖĕĂĄĈĐÿďċĊĄčĄČćČĄĕĄĒĄĘĀēĕĊēĝĒĄĔĊē
 ĘĒđďČčĝ ćČÿĔĕĊĄ Ąĝ ĕđ ĔĖďČĔĕğĈďđ ĈďćĀĘĈ
ì ĘĒāĔĊ ĆČĄ ĈĆĄĎĞĕĈĒđ
ĕĄČ ďĄ ĒđčĄĎĀĔĈČ ĈČĚĀďĊ ćĒÿĔĊ čĄČā ĒČďČčā ĔĖėĝĒĊĔĊ ĈĐ ĄďĄāćĊ
ĔĊē UHERXQG 
ùĈĒćđĔđĎđĆĂĄ
÷ĖĕğĄĕĄĖĈĒćđĔđĎđĆĂĄēøĄĔĖĕğĄĕĄĕĊēĀĕĒČĄēāĕĊēĔđąĄĒāē
ĖĈĒćđĔđĎđĆĂĄē đĒĈĂ ďĄ ĈĂďĄČ ĖćĒĂĄĔĊ ďĄĖĕĂĄ čĖÿďĚĔĊ ĖĒĈĕĝē
ĔĄĔđĂ ĕĄĘĖčĄĒćĂĄ čĄĒćČĄčā ĄĒĒĖċĂĄ čĄĒćČĄčā ĄďĄčđā ĖĀĒĕĄĔĊ
ďĈĖđďČčĝ đĂćĊĄ ćĞĔďđČĄ ęĖĘČčā ćČĄĕĄĒĄĘā êĂĔĊē ĈĂďĄČ ČċĄďā Ċ
ĄďĄĔĕđĎā ĕĚď ĎĈČĕđĖĒĆČğď ĕđĖ čĈďĕĒČčđĞ ďĈĖĒČčđĞ ĔĖĔĕāĄĕđē ĝĚē
ĖďĊĎĂĄ ĈĂĚĔĊ ĕĊē ċĈĒđčĒĄĔĂĄē ĕđĖ ĔğĄĕđē ąĒĄćĖčĄĒćĂĄ ĖĝĕĄĔĊ
ĕĞđĖčĄĕĄĎĊĐĂĄēÿďđČĄčĄČĄğĎĈČĄĔĖďĈĂćĊĔĊē
íĈĒĄĈĂĄ ĖĈĒćđĔđĎđĆĂĄē çĄČĕĈĂĕĄČ ĔĖĕĚĄĕČčā ĄďĕČĈĕğČĔĊ ĕĊē
ĖĈĒćđĔđĎđĆĂĄē ñđĒĈĂ ďĄ ĘđĒĊĆĊċĈĂ ĀďĄē Ċ ĈČĎĈčĕČčĝē ĄĒÿĆđďĕĄē
ćĀĔĈĖĔĊēĕĚďĄĄćĒĈďĈĒĆČčğďĖđćđĘĀĚďĕđĖĔĖĄċĊĕČčđĞĔĖĔĕāĄĕđē
ĝĚēĊėĄČďĕđĎĄĂďĊĆČĄĕĊĈĂĚĔĊĕĊēĄĖĐĊĀďĊēĄĒĕĊĒČĄčāēĂĈĔĊē÷Ĉ
ĔđąĄĒĀē ĈĒČĕğĔĈČē ĈďćĀĘĈĕĄČ ďĄ ĘĒĈČĄĔĕĈĂ ćČĄĔĚĎāďĚĔĊ čĄČ ĕĈĘďĊĕā
ĄďĄďđā
÷ĈĈĒĂĕĚĔĊĀĕĒČĄēāĔđąĄĒāēĄčđĞĔČĄēĎāęĊēĄĝĕđĖĔĕĝĄĕđēċĄ
ĒĀĈČ ďĄ ĘđĒĊĆĈĂĕĄČ ĈďĈĒĆĝē ÿďċĒĄčĄē ĀĔđ ĄđĒĒĝėĊĔĊē  čĄČ ċĈČČčĝ
ďÿĕĒČđ čĄċĄĒĕČčĝ āĈďćĈĘđĀďĚēďĄĒĄĆĄĕđđČĈĂĕĄČĆĄĔĕĒČčāĎĞĔĊ
ĔĈĈĒĂĕĚĔĊđĖĀĘđĖďĎĊėċĈĂĈĆÿĎĈēđĔĝĕĊĕĈē
ìĈĒĄČĕĀĒĚċĈĒĄĈĂĄĈĂďĄČĖđĔĕĊĒČčĕČčāčĄČĔĖĕĚĄĕČčā
øĄĄĆĆĈČđĔĖĔĄĔĕČčÿėÿĒĄčĄĄďĕĈďćĈĂčďĖďĕĄČ

ēĒĜĞĐĖąėćĉăąĔ
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Άμεση δράση και ανακούφιση από την
καούρα και δυσπεψία με το 5HGXIOX[
της σειράς προϊόντων Benegast
Νέας γενιάς αλγινικό προϊόν για αποτελεσματικά
γρήγορη και μακρά ανακούφιση από την καούρα
και τη δυσπεψία
¦ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÆÓÂÊÑÆ¾Â0NFHB1IBSNBÂÎÂÌÏ¾
ÎÕÒÆÓÉÅÊ®ÔÆÒÉÓÏØ05$ÑÏÚ¿ÎÓÏÖReduflux™
ÒÓÉÎÆÍÍÉÎÊÌ½ÂÈÏÑ® ¼ÎÂÊÒÓÏÏÊÉu¼ÎÏ§ÂÓÑÏ
ÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌ¿ÑÏÚ¿ÎÏØÂÑ¼×ÆÊ®uÆÒÉÅÑ®ÒÉ
ÌÂÊÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉ Â¿ÓÉÎÌÂÏÁÑÂÌÂÊÓÉÅØÒÆÄ¾Â ÏØÅÊÂÑÌÆ¾¼ÕÖ
ÌÂÊÐÑÆÖ
²ÏÇØÒÊÌ¿ÆÎÆÑÈ¿ÒØÒÓÂÓÊÌ¿1IZDPEPMvÏØÆÑÊ¼×ÆÊ ÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊ
Â¿ØÄÉÍ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÂÍÈÊÎÊÌ¿ÆÌ×ÁÍÊÒuÂÇÂÊÏÇØÌÐÎ°uÉ×ÂÎÊÒu¿Ö
ÅÑ®ÒÉÖÓÏØ1IZDPEPMvÂÍÍÉÍÆÊÅÑ®uÆÓÂÈÂÒÓÑÊÌ®ØÈÑ®ÓÏØÒÓÏu®
×ÏØ Ò×ÉuÂÓ¾ÙÏÎÓÂÖ¼ÎÂÎÂÎÐÓÆÑÏÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ¿ÇÑÂÈu¿ ÏÏÏ¾ÏÖÌÂ
ÓÂÒÓ¼ÍÍÆÊ®uÆÒÂÓÉÎÂÍÊÎÅÑ¿uÉÒÉÓÕÎÏË¼ÕÎÌÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÆuÏÅ¾
ÙÆÊÓÏÎ¿ÎÏÌÂÊÓÉÎÅØÒÇÏÑ¾Â
5PÑÏÚ¿ÎÆ¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÈÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖ ÈÊÂÂÊÅÊ®ÉÍÊÌ¾ÂÖ®ÎÕÓÕÎ
ÆÓÐÎ ÈÊÂÆÈÌÁÏØÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÌÂÓ®ÓÉÎÆÑ¾ÏÅÏÓÉÖÈÂÍÏØ×¾ÂÖ
²Ï3FEVGMVYvÅÆÎÆÑÊ¼×ÆÊÙ®×ÂÑÉÌÂÊ¼×ÆÊÅÑÏÒÆÑ½ÈÆÁÒÉu¼ÎÓÂÖ 
ÆÎÐÅÊÂÓ¾ÔÆÓÂÊÂ¿ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÆuÂÒÐuÆÎÂÅÊÒÌ¾ÂÌÂÊÒÆØÈÑÏÁÖ
¿ÒÊuÏØÖÇÂÌÆÍ¾ÒÌÏØÖ
²ÏÎ¼ÏÑÏÚ¿ÎÂÎ½ÌÆÊÒÓÉÒÆÊÑ®ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ#FOFHBTU ÓÉÎÆËÆÊÅÊÌÆØ
u¼ÎÉÒÆÊÑ®ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÈÊÂÓÏÈÂÒÓÑÆÎÓÆÑÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂÏØÌÂÓÂÏÍÆu®
®uÆÒÂÌÂÊuÆÇØÒÊÌ¿ÓÑ¿ÏÓÊÖÅÊÂÓÂÑÂ×¼ÖÓÏØÆÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ
Από την Οmega Pharma
 3BOEPNJ[FE DPOUSPMMFE TJOHMFCMJOE UISFFXBZDSPTTPWFSDMJOJDBMJOWFTUJHBUJPO
UPFWBMVBUFUIFTBGFUZBOEFGGJDBDZPG3FEVGMVYvJOQPTUQSBOEJBMIFBSUCVSO "3 
#FSMJO
 4USVHBMB7FUBM"SBOEPNJ[FE DPOUSPMMFE DSPTTPWFSUSJBMUPJOWFTUJHBUFUJNFTUP
POTFUPGUIFQFSDFQUJPOPGTPPUIJOHBOEDPPMJOHCZUIFPWFSUIFDPVOUFSIFBSUCVSO
USFBUNFOUT+*OU.FE3FT

'L6WUHVVĖċĔ+HDOWK$LG
Διπλή δράση για
μείωση άγχους &
κούρασης
²PDi-StressÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÊÒÏÑÑÏ
Éu¼ÎÏÖÒØÎÅØÂÒu¿ÖÒÆÓÂuÍ¼
ÓÆÖÃÑÂÅÆ¾ÂÖÂÏÅ¼ÒuÆØÒÉÖ ÏØ
ÃÏÉÔ®ÓÏÎÏÑÈÂÎÊÒu¿¿ÍÉÓÉÎ
Éu¼ÑÂÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÆÊÓÏÌÂ
ÔÉuÆÑÊÎ¿ÒÓÑÆÖÏØ¼×ÆÊÆÊÒÃ®ÍÆÊÒÓÊÖÙÕ¼Ö¿ÍÕÎuÂÖ
©ÆÒØÎÅØÂÒu¿ÃÊÓÂuÊÎÐÎÓÏØÒØuÍ¼ÈuÂÓÏÖ£ ÆÎÊÒ×Á
ÆÊÓÏÎÆØÑÊÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ ÅÊÂÓÉÑÆ¾ØÈÊ½ÓÏuÆÓÂÃÏÍÊÒu¿ÌÂÊ
ÂÎÆÃ®ÙÆÊÓÂÆ¾ÆÅÂÓÉÖÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖÐÒÓÆÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆ
ÓÂÊÉÌ¿ÕÒÉÏØÎÊÐÔÏØuÆÍ¿ÈÕØÆÑÃÏÍÊÌÏÁ®È×ÏØÖ

ùUDQTXLOĖċĔ+HDOWK$LG
Ενάντια στο Άγχος Στρες Αϋπνία
²ÏTranquil Æ¾ÎÂÊÆÊÅÊÌ¿ÖÇØÓÊÌ¿ÖÒØÎÅØ
ÂÒu¿ÖuÆ×ÂÍÂÑÕÓÊÌ¼ÖÉÑÆuÊÒÓÊÌ¼ÖÊÅÊ
¿ÓÉÓÆÖÈÊÂ¿ÒÏØÖÂÊÒÔ®ÎÏÎÓÂÊ®È×ÏÖÌÂÊ
ÎÆØÑÊÌ½ØÆÑÅÊ¼ÈÆÑÒÉÍ¿ÈÕÓÕÎÌÂÔÉ
uÆÑÊÎÐÎÊ¼ÒÆÕÎ½ÓÉÖÒØÎÂÊÒÔÉuÂÓÊÌ½Ö
Ç¿ÑÓÊÒÉÖÌÂÊÅÆÎuÏÑÏÁÎÎÂ¼×ÏØÎ½ÑÆ
uÏÌÂÊÒØÎÆ×¿uÆÎÏÁÎÏ¦ÃÂÍÆÑÊ®ÎÂÆ¾
ÎÂÊÈÎÕÒÓ½ÈÊÂÓÊÖÌÂÓÆØÎÂÒÓÊÌ¼ÖÓÉÖÊÅÊ
¿ÓÉÓÆÖ ÏØ¼ÑÊÌÏÖ 4U+PIOT8PSU ÃÏÉÔ®ÆÊÒÓÉÎÂÑÂ
ÈÕÈ½ÒÆÑÏÓÏÎ¾ÎÉÖÈÊÂÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉÓÉÖÔÆÓÊÌ½ÖÅÊ®ÔÆÒÉÖ 
ÉÂÒÊÇÍ¿ÑÂ ÉuÂÎ¿ÍÊÂÌÂÊÏÌÑ®ÓÂÊÈÏÖ ÅÑÏØÎÒØÎÆÑÈÊ
ÒÓÊÌ®ÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂÏÍ¼uÉÒÉÓÏØ®È×ÏØÖÓÉÖÂÛÎ¾ÂÖ
ÆÎÑÏÌÂÍÆ¾ÆÔÊÒu¿½ÂÑÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÏØÆuÏÅ¾ÙÏØÎ
ÓÊÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ¼ÖÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÆÖ
Από τη PHARMA CENTER, www.pharmacenter.gr

Ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) αποδέχτηκε
την εξέταση της αίτησης χορήγησης Άδειας Κυκλοφορίας
για το pembrolizumab (MK-3475), ÓÏØ¿ÅÊÆÑÆÁÎÉÒÉBOUJ1%ÂÎÓ¾ÒÕuÂ
ÓÉÖ.4%ÈÎÕÒÓ½ÖÕÖ.FSDLÒÓÊÖ¦ÎÕu¼ÎÆÖÏÍÊÓÆ¾ÆÖÌÂÊÓÏÎ¨ÂÎÂÅ® ÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÓÏØ
ÑÏ×ÕÑÉu¼ÎÏØuÆÍÂÎÐuÂÓÏÖ¢ÎÆÈÌÑÊÔÆ¾Â¿ÓÉÎ¤ØÑÕÂÚÌ½¤ÊÓÑÏ½ ¤¤ ÓÏQFNCSPMJ[VNBCÔÂÆ¾ÎÂÊÅØÎÉÓÊÌ®ÉÑÐÓÉ
BOUJ1%ÔÆÑÂÆ¾ÂÒÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÏØÌÂÑÌ¾ÎÏØÒÓÉÎ¤ØÑÐÉ
5PQFNCSPMJ[VNBC ., Æ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖØ¿ÅÊÆÑÆÁÎÉÒÉ ØÄÉÍ®ÆÊÍÆÌÓÊÌ¿ÖÂÎÏÒÏÔÆÑÂÆØÓÊÌ¿ÖÂÑ®ÈÏÎÓÂÖÏØÂÏÒÌÏÆ¾ÒÓÉÎ
ÂÏÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÉÖÇØÒÊÌ½ÖÊÌÂÎ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÂÎÏÒÏÏÊÉÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖÎÂÂÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÊÌÂÊÎÂÒÓÏ×ÏÏÊÆ¾ÓÂÌÂÑÌÊÎÊÌ®ÌÁÓÓÂÑÂ 
u¼ÒÕÓÏØÆÊÍÆÌÓÊÌÏÁÅÊÍÏÁÂÏÌÍÆÊÒuÏÁÓÕÎÒØÎÅÆÓÐÎÓÉÖÑÕÓÆÜÎÉÖ1% 1%-ÌÂÊ1%- 
½uÆÑÂ ÓÏQFNCSPMJ[VNBCÆÑÆØÎ®ÓÂÊÒÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÂ¿ÓÁÏØÖÌÂÌÏ½ÔÕÎÎÆÏÍÂÒu®ÓÕÎ©¼×ÑÊÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØ ÂÎÂ
u¼ÎÆÓÂÊ¿ÓÊÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÂÎ®ÓØËÉÖÓÏØQFNCSPMJ[VNBCÔÂÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÂ¿ÌÍÊÎÊÌ¼ÖuÆÍ¼ÓÆÖÌÂÊÂÒÔÆ
ÎÆ¾ÖÒÆÆÑ¾ÏØÆÑÆØÎÉÓÊÌ®Ì¼ÎÓÑÂÂÈÌÏÒu¾ÕÖ
¦Â¾ÓÉÒÉÈÊÂµÅÆÊÂ¨ØÌÍÏÇÏÑ¾ÂÖÓÏØQFNCSPMJ[VNBCÆËÆÓ®ÙÆÓÂÊ½ÅÉÒÓÉÎ¢uÆÑÊÌ½ÌÂÓ®ÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÂ¿ÓÏÎ¢uÆÑÊÌÂÎÊÌ¿°Ñ
ÈÂÎÊÒu¿²ÑÏÇ¾uÕÎÌÂÊªÂÑu®ÌÕÎ '%" Ã®ÒÆÊÓÏØÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖÆÒÆØÒu¼ÎÉÖ¼ÈÌÑÊÒÉÖÓÏØÏÑÈÂÎÊÒuÏÁ 
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*80 2ULJLQDO
:KLWH®
®

ΦΥΣΙΚΑ ΛΕΥΚΑ ΔΟΝΤΙΑ,
ΠΙΟ ΥΓΙΗ ΟΥΛΑ
¦Î¼ÂÒÆÊÑ®Original White® της GUM®
ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ¼ÎÂÏÍÏÌÍÉÑÕu¼ÎÏÒÁÒÓÉuÂ
ÍÆÁÌÂÎÒÉÖÏØÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊÂ¿°ÅÏÎÓ¿
ÂÒÓÂ  ÓÏuÂÓÊÌ¿Ê®ÍØuÂÌÂÊ°ÅÏÎÓÊÌ¿
¯½uÂ¦uÏÎÂÅÊÌ½ÒÁÎÔÆÒÉÓÉÖÒÆÊÑ®Ö
GUM®0SJHJOBM8IJUF®ÌÍÊÎÊÌ®ÂÏÅÆÅÆÊÈ
u¼ÎÂÂÏuÂÌÑÁÎÆÊÓÏØÖÍÆÌ¼ÅÆÖÌÂÊÆuÏ
Å¾ÙÆÊÓÕÎÒ×ÉuÂÓÊÒu¿Î¼ÕÎ ×ÕÑ¾ÖÍÆØÌÂ
ÎÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÌÂÊÒÌÍÉÑ®ÍÆÊÂÎÓÊÌ®

íĐāąĒĈĒĐĖĞĎēĉą&ROJDWH
0D[LPXP&DYLW\3URWHFWLRQ
με Sugar Acid
Neutralizer™,
διαθέσιμη και στα
φαρμακεία
¦ÑÐÓÉÌÂÊuÏÎÂÅÊÌ½ÏÅÏÎÓ¿ÌÑÆuÂÌÂÓ®ÓÉÖÓÆÑÉÅ¿ÎÂÖ Colgate© Maximum Cavity
Protection uÆ4VHBS"DJE/FVUSBMJTFSTMÉÈÂ¾ÎÆÊ¼ÎÂÃ½uÂÂÑ®¼ÑÂÂ¿ÓÉÎÑÏ
ÒÓÂÒ¾ÂÓÏØÇÔÏÑ¾ÏØ ÒÓÏ×ÆÁÏÎÓÂÖÌÂÊÆËÏØÅÆÓÆÑÐÎÏÎÓÂÖÓÂÏË¼ÂÏØÂÑ®ÈÏÎÓÂÊÂ¿
ÓÉÅÊ®ÒÂÒÉÓÕÎÒÂÌ×®ÑÕÎÒÓÉÎÍ®ÌÂfÓÉ¯ÏÂÊÓ¾ÂÓÉÖÓÆÑÉÅ¿ÎÂÖ Æ¾ÎÂÊÓÐÑÂÅÊ
ÂÔ¼ÒÊuÉÌÂÊÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
¢ÏÅÆÅÆÊÈu¼ÎÂ ÑÏÒÇ¼ÑÆÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÉuÆ¾ÕÒÉÒÓÉÎÆuÇ®ÎÊÒÉÎ¼ÕÎÓÆÑÉÅ¿ÎÕÎ
ÒØÈÌÑÊÓÊÌ®uÆu¾ÂÂÍ½ÇÔÏÑÊÏÁ×ÏÏÅÏÎÓ¿ÌÑÆuÂ¤ÊÍ¼ÏÎ É$PMHBUF©.BYJNVN
$BWJUZ1SPUFDUJPOuÆ4VHBS"DJE/FVUSBMJ[FSÆÑÊ¼×ÆÊÓÏuÏÎÂÅÊÌ¿ÌÂÊÆÊÓØ×Éu¼ÎÏ
ÒØÎÅØÂÒu¿²Æ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ1SP"SHJOvÌÂÊÇÔÏÑ¾ÏØ ÏØuÏÑÆ¾ÎÂÒÓÂuÂÓ½ÒÆÊ ÂÌ¿uÂ
ÌÂÊÎÂÂÎÂÒÓÑ¼ÄÆÊÓÉÎÂÑ×¿uÆÎÉÓÆÑÉÅ¿ÎÂ
1. Αποτελέσματα από μελέτη 6 μηνών για την αξιολόγηση της βελτίωσης της τερηδόνας αδαμαντίνης με
τη μέθοδο QLF™ (Quantitative Light induced Fluorescence) σε σύγκριση με απλή φθοριούχο οδοντόκρεμα με 1450 ppm φθορίου
2. Αποτελέσματα από κλινική μελέτη 2 ετών σε σύγκριση με απλή φθοριούχο οδοντόκρεμα, και οι δύο
με 1450 ppm φθορίου

Tantum Protect

óāąĕĉčēĀøĖĒąĖčĎĠĐ
čąďėĀĖěĐ
ΑΠΟΚΑΘΙΣΤΑ ΤΗ ΦΥΣΙΚΗ ΛΕΥΚΟΤΗΤΑ
ΤΩΝ ΔΟΝΤΙΩΝ
i ¢ÇÂÊÑÆ¾ÂÂÍ®ÓÏØÖÆÊÇÂÎÆÊÂÌÏÁÖ
ÍÆÌ¼ÅÆÖ×ÕÑ¾ÖÎÂÃÍ®ÓÆÊÓÏÒu®ÍÓÏ 
×®ÑÉÒÓÉÎØÄÉÍ½ÌÂÔÂÑÊÒÓÊÌ½ÅÑ®ÒÉ
ØÑÊÓ¾ÏØ×ÂuÉÍ½ÖÂÏÓÑÊÃ½Ö
i °uÏÎÂÅÊÌ¿ÖÂÑ®ÈÏÎÓÂÖ4UBJO$MFBS
ÅÊÂÍÁÆÊÓÏØÖÍÆÌ¼ÅÆÖÌÂÊÆuÏÅ¾ÙÆÊ
ÓÏÒ×ÉuÂÓÊÒu¿Î¼ÕÎ ×®ÑÉÒÓÉÅÉuÊ
ÏØÑÈ¾ÂÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌÏÁÇÊÍu
i ¤ÎÊÒ×ÁÆÊÓÉÎÂÇÂ¾ÑÆÒÉÓÕÎÍÆÌ¼
ÅÕÎ×®ÑÉÒÓÏÎÆÊÅÊÌ¿uÊÌÑÏÂÇÑÊÒu¿
NJDSPCVCCMF ÈÊÂu¼ÈÊÒÓÉÆÂÇ½uÆ
ÓÉÎÆÊÇ®ÎÆÊÂÓÕÎÅÏÎÓÊÐÎ
i ¤ÎÅØÎÂuÐÎÆÊÌÂÊÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÏ
Òu®ÍÓÏªÔ¿ÑÊÏ §ÒÏuÂÍÓÊÓ¿ÍÉ
i ¢ÎÂÙÕÏÈÏÎÆ¾ÓÂÏÁÍÂ£ÊÓÂu¾ÎÉ¤
¢ÍÍÂÎÓÏÜÎÉ
Από τη Pharmathen,
www.pharmathen.com
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¦ ÆuÆÊÑ¾Â ÓÏØ 5BOUVN ÑÏÒÇ¼ÑÆÊ uÊÂ Î¼Â Í½
ÑÉ ÒÆÊÑ® ÓÏuÂÓÊÌÐÎ ÊÂÍØu®ÓÕÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ½Ö
×Ñ½ÒÉÖ5BOUVN1SPUFDUuÆËÆ×ÕÑÊÒÓ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â
Ç®ÒuÂÓÏÖ
5PTantum Protect ÑÏÒÓÂÓÆÁÆÊÓÏÒÓ¿uÂÐÒÓÆ
ÎÂÂÑÂu¼ÎÆÊØÈÊ¼ÖÈÊÂuÆÈÂÍÁÓÆÑÏ×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂÌÂÊÂÑ¼×ÆÊÇÑ®ÈuÂÑÏÒÓÂÒ¾
ÂÖÌÂÓ®ÓÉÖÏØÍ¾ÓÊÅÂÖ ÓÆÑÉÅ¿ÎÂÖÌÂÊÌÂÌÏÒu¾ÂÖÓÏØÒÓ¿uÂÓÏÖ
¦Î¼ÂÒÆÊÑ®ÒÓÏuÂÓÊÌÐÎÅÊÂÍØu®ÓÕÎ 5BOUVN1SPUFDU ÒØÎÅØ®ÙÆÊÓÉÎÑÏÒÓÂÓÆØÓÊÌ½
ÅÑ®ÒÉ ÓÏØ ØÂÍÏØÑÏÎÊÌÏÁ ÏË¼ÏÖ uÆ ÓÉÎ ÂÎÓÊuÊÌÑÏÃÊÂÌ½ ÅÑ®ÒÉÓÏØ ×ÍÕÑÊÏÁ×ÏØ
ÌÆÓØÍØÑÊÎÊÅ¾ÏØ  ÒØuÃ®ÍÆÊÒÓÉÎÂÏÓÑÏ½ÆuÇ®ÎÊÒÉÖ ÓÉÖ ÏÅÏÎÓÊÌ½Ö Í®ÌÂÖ ÃÆÍÓÊ
ÐÎÏÎÓÂÖ¼ÕÖÌÂÊÇÏÑ¼ÖÓÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÓÏØ ÃÏØÑÓÒ¾ÒuÂÓÏÖÌÂÊÆÆÌÓÆ¾ÎÏÎÓÂÖÓÉÎ
ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÂÌ¿uÂÌÂÊÒÆÆÑÊÏ×¼ÖÏØÉÏÅÏÎÓ¿ÃÏØÑÓÒÂÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂÇÓ®ÒÆÊ
²ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÒÆÊÑ®Ö
Tantum Protect Extra Fresh 500ml
©ÆÂÎÓÊÃÂÌÓÉÑÊÂÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ ÑÏÒÓÂÒ¾ÂÌÂÓ®ÓÉÖÍ®ÌÂÖÈÊÂÊÒ×ØÑ®ÌÂÊØÈÊ½ÏÁÍÂ
Tantum Protect Sensitive+ 250ml
©ÆÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ ÈÊÂÂÎÂÌÏÁÇÊÒÉÈÊÂÓÂÆØÂ¾ÒÔÉÓÂÅ¿ÎÓÊÂÌÂÊÏÁÍÂ 
×ÕÑ¾ÖÏÊÎ¿ÎÆØuÂ
Tantum Protect Whitening 250ml
©ÆÍÆØÌÂÎÓÊÌÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ  ÈÊÂÊÏÍÆØÌ®Å¿ÎÓÊÂÒÆÆÃÅÏu®ÅÆÖ
Από την Angelini Pharma Ελλάς
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ùąĐāąąĞĖĒĐðĞĕĒ

ëĆĐĐĄĆ
Η πώληση ΜΗΣΥΦΑ από το ιντερνέτ δεν ελκύει πάντα τους καταναλωτές
ÓÉÂÍÍ¾ÂÉÐÍÉÒÉ©¦ ³ª¢Â¿ÓÏÊÎÓÆÑÎ¼ÓÆÊÓÑ¼ÆÓÂÊÂ¿ÓÏÌÂÊÅÆÎÇÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂ¼×ÆÊ
uÆÈ®ÍÉÆÊÓØ×¾Âu¼×ÑÊÒÓÊÈu½Ö©¼×ÑÊÓÏÎ§ÏÁÎÊÏAÂÎ®uÆÒÂÒÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÉÂÍÍ¾Âu¿ÎÏ¼×ÏØÎÒÓÏ
FTIPQÓÏØÖ©¦ ³ª¢ ÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎÓÏÅÆÎÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾¦Ñ¿ÒÇÂÓÉ¼ÑÆØÎÂÏØ¼ÈÊÎÆÂ¿ÓÏØÖÇÏÊÓÉÓ¼ÖÓÏØ
ÂÎÆÊÒÓÉu¾ÏØ1JFSSFFU.BSJF$VSJF 6.1$ ÅÆ¾×ÎÆÊ¿ÓÊÂ¿ÓÂ®ÓÏuÂÏØÆÑÕÓ½ÔÉÌÂÎ u¿ÎÏÓÏu½ÌÂÎ
ÒÓÂFTIPQTÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÌÂÊÂ¿ÂØÓÏÁÖu¿ÎÏÓÏ¼ÌÂÎÆÂÈÏÑ¼ÖÒÆuÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂ
ÊÂÓ¾ÂØÓ½É¼ÍÍÆÊÄÉÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÏÖ
¦¼ÑÆØÎÂÂØÓ½Æ¼ÓÑÆÄÆÎÂÌÂÔÏÑÊÒÔÏÁÎÏÍÍ®ÇÑ¼ÎÂÑÐÓÏÎØ®Ñ×ÆÊ¼ÍÍÆÊÄÉÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖÓÕÎ®ÍÍÕÎ¿ÓÊ
uÏÑÏÁÎÎÂÂÈÏÑ®ÒÏØÎÌÂÊ©¦ ³ª¢Â¿ÓÏÊÎÓÆÑÎ¼Ó¢¿ÓÏÂÑÂ®ÎÕÅÆ¾ÈuÂu¿ÎÏÓÏÈÎÕÑ¾ÙÏØÎ¿ÓÊuÏÑÏÁÎ
ÎÂÂÈÏÑ®ÒÏØÎuÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂÂ¿ÓÏÊÎÓÆÑÎ¼ÓÌÂÊÏÊuÊÒÏ¾ÊÒÓÆÁÏØÎ¿ÓÊÂØÓ¿ÅÆÎÆÊÓÑ¼ÆÓÂÊÒÓÉ
ÂÍÍ¾ÂÂÌ¿uÉ¤¾ÒÉÖÏÊuÊÒÏ¾ÔÆÕÑÏÁÎ¿ÓÊÑ¼ÆÊÎÂÆÎÉuÆÑÐÎÏÎÓÂÊ®ÎÕÒÆÂØÓ¿ÓÏÔ¼uÂÂ¿ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿
ÓÏØÖ  ½Â¿ÓÏÎÈÊÂÓÑ¿ÓÏØÖ  µÍÍÂÇÑ¼ÎÂÆ¾ÎÂÊ ÏÇ¿ÃÏÖu½ÕÖÂØÓ®ÓÂÇ®ÑuÂÌÂÆ¾ÎÂÊÍÂÒÓ® É¼ÍÍÆÊÄÉ
ÒØuÃÏØÍ½ÖÂ¿ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÏØÖÌÂÊÏuÆÈ®ÍÏÖ×Ñ¿ÎÏÖÂÑÂÍÂÃ½Öu¼ÒÕÓÂ×ØÅÑÏuÆ¾ÏØ ÒÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÉÎ
ÂÈÏÑ®ÌÂÓÆØÔÆ¾ÂÎÂ¿ÓÏÇØÒÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎÆÎÍ¿ÈÕuÆÍ¼ÓÉÂØÓ®ÓÂuÆÊÏÎÆÌÓ½uÂÓÂØÆÑÓÆÑÏÁÎ
ÓÕÎÍÆÏÎÆÌÓÉu®ÓÕÎÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÂ¿ÓÏÊÎÓÆÑÎ¼Ó Ì¼ÑÅÏÖ×Ñ¿ÎÏØ ×ÂuÉÍ¼ÖÓÊu¼Öl ¦ÂÎ®ÍØÒÉÓÕÎÂÂÎÓ½ÒÆÕÎ
Æ¼ÓÑÆÄÆÂÑ®ÍÍÉÍÂÎÂÌÂÔÏÑÊÒÓÆ¾ÓÏÑÏÇ¾ÍÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÏØÂÈÏÑ®ÙÆÊÂ¿ÓÏÊÎÓÆÑÎ¼ÓÑ¿ÌÆÊÓÂÊÌØÑ¾ÕÖÈÊÂ
®ÎÅÑÂÈÁÑÕÒÓÂÏØu¼ÎÆÊÆÌÓ¿ÖÌ¼ÎÓÑÏØ¿ÍÆÕÎ ÌÂÍ½ÖÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÖÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÖ ÏØ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÏÊÎÓÆÑ
Î¼ÓÒ×ÆÅ¿ÎÒÆ¿ÍÆÖÓÉÖÂÈÏÑ¼ÖÓÏØ ÅÆÎÌÂÓÂÎÂÍÐÎÆÊÏÍÍ®Ç®ÑuÂÌÂÌÂÊÅÆÎÆÎÅÊÂÇ¼ÑÆÓÂÊÏÍÁÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØ
Ñ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂ¼ÎÂÑÏÇ¾ÍÏØÅÆÎ¼×ÆÊÎÂÌ®ÎÆÊuÆÓÏÒÁÎÉÔÆÖÑÏÇ¾ÍÓÕÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾
ÂÖÌÂÊÇØÒÊÌ®ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÎÓÊÑÏÒÕÆØÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎu¼ÒÕÊÎÓÆÑÎ¼Ó
ÆÂÎÓÊÂÑ®ÔÆÒÉuÆÂØÓ®ÓÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÏØÑÕÓ½ÔÉÌÂÎÔÆÕÑÏÁÎ«ότι η ανάπτυξη του ιντερνέτ είναι αναπόφευκτη»ÌÂÊ«δεν θα υπάρχει επιστροφή στα παλιά».°ÊÆÊÅÊÌÏ¾ÒÓÉÎÂÈÏÑ®ØÈÆ¾ÂÖÔÆÕÑÏÁÎ¿ÓÊÉÂÎ®
ÓØËÉÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎØÈÆ¾ÂÖu¼ÒÕÊÎÓÆÑÎ¼ÓÔÂÆ¾ÎÂÊÂÑÈ½ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÒÓÉÆÑuÂÎ¾ÂÏØÉÐÍÉ
ÒÉÇÂÑu®ÌÕÎÆÊÓÑ¼ÆÓÂÊÂ¿ÓÏ Ï¿ÈÌÏÖÕÍ½ÒÆÕÎÒÆ©¦ ³ª¢ÅÆÎËÆÆÑÎ®ÓÏÒÓÏÒÁÎÏÍÏÓÉÖÂÈÏÑ®Ö
ÓÉÖÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖÒÓÉ×ÐÑÂÂØÓ½
ÆÈÆÎÊÌ¼ÖÈÑÂuu¼ÖÏÊ®ÍÍÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÏØ¼×ÏØÎÆÎÆÑÈÏÏÊ½ÒÆÊÓÉÎÐÍÉÒÉÂØÓÐÎÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÂ¿ÓÏ
FTIPQÓÏØÖ ÔÆÕÑÏÁÎ¿ÓÊÉÐÍÉÒÉÂ¿ÓÏÊÎÓÆÑÎ¼ÓÅÊ¼ÆÓÂÊÂ¿ÂØÒÓÉÑÏÁÖÌÂÎ¿ÎÆÖ ÂÍÍ®ÅÆÎÂÁÆÊÎÂÂÏÓÆ
ÍÆ¾uÊÂÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ½ÉÈ½Ì¼ÑÅÏØÖÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÏÇØÒÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÑÌÆ¾ÎÂÒ¼ÃÆÒÂÊÓÏØÖÌÂÎ¿ÎÆÖ¿ÕÖÎÂ
Ø®Ñ×ÏØÎÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÌÂÊÓÏÓÉÍ¼ÇÕÎÏÓÏØÇØÒÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÆÇÕÓÏÈÑÂÇ¾ÂÓÏØÂÅÆÊÏÁ×ÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁu¼ÒÂ
ÒÓÏFTIPQ ÓÏÍÏÈ¿ÓØÏÓÉÖÎ¿uÊuÉÖ®ÅÆÊÂÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØ ÉÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÈÊÂÂØÓ®ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂØÈÆ¾
ÂÖÌÂÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂ®uÆÒÉÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖuÆÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿

Η αγορά της αυτοθεραπείας δεν έχει μεγάλη ανάπτυξη
ØÈÌÑÊÎ¿uÆÎÉuÆ®ÍÍÆÖ¤ØÑÕÂÚÌ¼Ö×ÐÑÆÖ ÉÂÈÏÑ®ÓÕÎ©¦ ³ª¢ÒÓÉÂÍÍ¾ÂÅÆÎÂÎÂÓÁÒÒÆÓÂÊuÆÓÏØÖ¾ÅÊÏØÖÑØÔ
uÏÁÖÒÆÒÁÈÌÑÊÒÉuÆÓÊÖÈÆÊÓÏÎÊÌ¼ÖÓÉÖ×ÐÑÆÖÂÑ¿ÍÏÏØÒØÎÆ×ÐÖÇ®ÑuÂÌÂÃÈÂ¾ÎÏØÎÂ¿ÓÉÍ¾ÒÓÂÅÆÎØ®Ñ×ÆÊ
uÊÂÏÍÊÓÊÌ½Â¿u¼ÑÏØÖÓÏØÌÑ®ÓÏØÖÏØÆÎÊÒ×ÁÆÊÂØÓ½ÓÉÎÂÈÏÑ® ÅÉÍÐÎÆÊÏ"'*1" ÁÎÅÆÒuÏÖªÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎ
ÆÓÂÊÑÆÊÐÎuÆÇ®ÑuÂÌÂÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ  ÁuÇÕÎÂuÆuÊÂÒØÈÌÑÊÓÊÌ½¼ÑÆØÎÂÏØ¼ÈÊÎÆÒÆ×ÐÑÆÖ ÂÍÍ¾Â ÆÑuÂ
Î¾Â §ÒÂÎ¾Â £¼ÍÈÊÏ §ÓÂÍ¾Â °ÍÍÂÎÅ¾Â  ÏØÉÅ¾Â ©£ÑÆÓÂÎ¾Â ÉÂÍÍ¾ÂØÒÓÆÑÆ¾uÆuÆÑ¾ÅÊÏÂÈÏÑ®Öu¿ÎÏ ÒÓÂ
ÑÏÚ¿ÎÓÂ©¦ ³ª¢ÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÏÎ¤ØÑÕÂÚÌ¿u¼ÒÏ¿ÑÏÏØÆ¾ÎÂÊ ÌÂÊÆ¾ÒÉÖÉÆÓ½ÒÊÂÌÂÓ®ÌÆÇÂÍ½ÅÂ®
ÎÉÆ¾ÎÂÊu¿ÎÏ ÆØÑÐ ÆÎÐÏ¤ØÑÕÂÚÌ¿Öu¼ÒÏÖ¿ÑÏÖÆ¾ÎÂÊ ÆØÑÐ¢ÖÒÉuÆÊÕÔÆ¾Ã¼ÃÂÊÂ¿ÓÊÓÂ©¦ ³ª¢
ÒÓÉÂÍÍ¾ÂÆ¾ÎÂÊÓÂÍ¼ÏÎÇÔÉÎ®ÒÆÒÁÈÌÑÊÒÉuÆÓÊÖØ¿ÍÏÊÆÖ×ÐÑÆÖÏØuÆÍÆÓ½ÔÉÌÂÎuÆuÊÂu¼ÒÉÓÊu½ÂÎ®ÌÏØ
Ó¾ÓÂ ÆØÑÐ ¼ÎÂÎÓÊ ÆØÑÐu¼ÒÉÓÊu½ÒÓÊÖ®ÍÍÆÖ×ÐÑÆÖ¦ÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌÂÓ®ÓÏÎÑ¿ÆÅÑÏÓÏØ
"'*1"ÔÂÈ¾ÎÆÊuÆÓÉÎÆØÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÌÏÊÎÏÁ ÐÒÓÆÎÂ®ÑÆÊÒÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØÂÏÇÆÁÈÏÎÓÂÖÓÉÎ
Æ¾ÒÌÆÄÉÒÓÏÈÊÂÓÑ¿ÈÊÂÏÑÊÒu¼ÎÆÖÆÍÂÇÑ¼ÖÂÔ½ÒÆÊÖÌÂÊuÆÓÉÎ¼ËÏÅÏÂ¿ÓÉÍ¾ÒÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÕÎÇÂÑu®
ÌÕÎuÆÈÂÍÁÓÆÑÏØÂÑÊÔuÏÁÅÑÂÒÓÊÌÐÎÏØÒÊÐÎ
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ðėĆĐĄĆ
Τα καλλυντικά
αυξάνουν
το μερίδιο τους
στα Ιταλικά φαρμακεία
¢¿ÓÏÌÂÊuÆÓ®ÏØ®Ñ×ÊÒÆÉÌÑ¾
ÒÉ ÏÊ§ÓÂÍ¾ÅÆÖÆÈÌÂÓÂÍÆ¾ÏØÎÒÊÈ®ÒÊÈ®
ÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÌÂÊÒÓÑ¼
ÇÏÎÓÂÊÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â½ÓÂÂÑÂÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÂÈÊÂÎÂÂÈÏÑ®ÒÏØÎÓÂÌÂÍÍØÎÓÊ
Ì®ÓÏØÖ ÅÊ¿ÓÊÔÆÕÑÏÁÎ¿ÓÊ¼ÓÒÊÌ®ÎÏØÎ
ÌÂÊÏÊÌÏÎÏu¾ÂÂÍÍ®ÌÂÊ¼×ÏØÎÌÂÍÁÓÆÑÉ
ÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÌÂÊÒØuÃÏØÍ½
ÁuÇÕÎÂuÆuÊÂÑ¿ÒÇÂÓÉ¼ÑÆØÎÂÓÉÖ
$PTNFUJDB*UBMJB §ÓÂÍÊÌ¿Ö ÁÎÅÆÒuÏÖ
£ÊÏuÉ×ÂÎ¾ÂÖ¨ÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ ÉÏÒ¿
ÓÉÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÏØÕÍÏÁÎÓÂÊÂ¿
ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â¼×ÆÊÓÑÊÍÂÒÊÂÒÓÆ¾Â¿
ÓÏu¼×ÑÊÓÏuÆu¼ÒÏ¿ÑÏÂÁ
ËÉÒÉÖ Ì®ÔÆ×Ñ¿ÎÏ¢ØÓ¿ÒØuÃÂ¾
ÎÆÊÌÂÊÒÓÂÂÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÒ½
uÆÑÂÍ¼ÏÎÆ¾ÎÂÊÆËÏÍÊÒu¼ÎÂuÆÓu½
uÂÓÂÏuÏÑÇÊ®Ö©ÆÓÉÎÌÑ¾ÒÉÏÊ§ÓÂÍ¾
ÅÆÖuÆ¾ÕÒÂÎÓÂ¼ËÏÅ®ÓÏØÖÈÊÂÌÂÍÍØ
ÎÓÊÌ®ÂÈÏÑ®ÙÏÎÓÂÖ¿×ÊÍÊÈ¿ÓÆÑÂÑÏ
Ú¿ÎÓÂ ÂÍÍ®ÇÔÉÎ¿ÓÆÑÂÑÏÚ¿ÎÓÂÂ¿
ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
°Ê§ÓÂÍÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÈÊÂÎÂÂÎÓÊÒÓÂÔ
u¾ÒÏØÎÓÉÎÓÐÒÉÓÏØÓÙ¾ÑÏØÓÏØÖÂ¿
ÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÒÆÇ®ÑuÂ
ÌÂ ÏÑÈÂÎÐÎÏÎÓÂÊ ÁuÇÕÎÂuÆÓÉÎ¾ÅÊÂ
¼ÑÆØÎÂÓÉÖ$PTNFUJDB*UBMJB ÓÏ
ÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ¼×ÏØÎuÊÂÂÊÒÔÉÓÊÌ¿
ÌÂÊÅÊÂÔ¼ÓÏØÎ¼ÎÂÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏ×ÐÑÏÈÊÂ
ÅÕÑÆ®ÎÆÑÊÏÊ½ÒÆÊÖ ÌÂu¾ÎÂÏuÏÑ
ÇÊ®Ö ¤¾Í¼ÏÎÏÑÊÒu¼ÎÏÊÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÏ¾ÍÂÎÒ®ÑÏØÎÓÂÅÊÌ®ÓÏØÖÑÏÚ¿
ÎÓÂÏuÏÑÇÊ®ÖÂ¿ÓÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊ¿ÓÏØÖ
uÆÓÊu¼ÖÇÔÉÎ¿ÓÆÑÆÖÂ¿ÓÊÖu®Ñ
ÌÆÖ¤¾ÒÉÖÏÑÊÒu¼ÎÆÖu®ÑÌÆÖÌÂÍÍØ
ÎÓÊÌÐÎÏØÅ¾ÎÏØÎuÆÈ®ÍÂÆÑÊÔÐÑÊÂ
Ì¼ÑÅÏØÖ ÆÊÓÑ¼ÏØÎÒÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊÏÁÖÎÂÅ¾ÎÏØÎÆÌÓÐÒÆÊÖ ÑÏÖÓÏØÖ
ÆÍ®ÓÆÖÓÏØÖu¼×ÑÊÌÂÊ¢ØÓ¼Ö¿ÍÆÖ
ÏÊÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÌÆÑÅ¾ÙÏØÎÓÉÎÆÍÂÓÆ¾Â
Â¿ÓÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÒÓÂ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Â

¤  § ¨ ¢ § ± ° ² ¦ ²¢

ìĐćĊėĄĆ
Οι φαρμακοποιοί επεκτείνουν
τις αρμοδιότητές τους
°Ê¤ÍÃÆÓÏ¾£ÏØÍÆØÓ¼ÖÄ½ÇÊÒÂÎÓÏÎ©®ÊÏÓÏØuÊÂ
Æ¼ÌÓÂÒÉÓÕÎÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎÓÏØÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÏØÓÏØÆÊÓÑ¼ÆÊÈÊÂ
ÏÑÊÒu¼ÎÆÖÆÎÅÆ¾ËÆÊÖÒÂÇÐÖÌÂÔÏÑÊÒu¼ÎÆÖÂ¿ÓÏ³ÏØÑÈÆ¾Ï³ÈÆ¾ÂÖ ÎÂ
Å¾ÎÆÊ×ÕÑ¾ÖÊÂÓÑÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂuÆÒÓ¿×Ï
ÎÂÆÎÊÒ×ØÔÆ¾ÏÑ¿ÍÏÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎÒÆÏÑÊÒu¼ÎÆÖÃÂÒÊÌ¼ÖÆÑÊ
ÓÐÒÆÊÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾Â¤¾ÒÉÖÔÂuÏÑÏÁÎÎÂÎÂÎÆÐÒÏØÎ
ÒØÎÓÂÈ¼Ö×Ñ¿ÎÊÕÎÂÔ½ÒÆÕÎ×ÕÑ¾ÖÓÉÎÂÑÆuÃÏÍ½ÓÏØÊÂÓÑÏÁ¢ØÓ¿
¼ÇÆÑÆÒÆÂÎÓÊÂÑ®ÔÆÒÉÓÏØÖ§ÂÓÑÊÌÏÁÖÒØÍÍ¿ÈÏØÖÏÊÏÏ¾ÏÊÊÒ×ØÑ¾ÙÏ
ÎÓÂÊ¿ÓÊ«αν δεν υπάρχει συνταγή γιατρού, στην ουσία είναι σαν να μην
υπάρχει διάγνωση και οι φαρμακοποιοί δεν έχουν την παιδεία για να κάνουν διάγνωση».¢ÖÒÉuÆÊÕÔÆ¾¿ÓÊÒÓÉÎ¤ÍÃÆÓ¾ÂÏÊÈÊÂÓÑÏ¾uÏÑÏÁÎÌÂÊ
ÅÊÂÔ¼ÓÏØÎÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊ©¦ ³ª¢Â¿ÓÏÊÂÓÑÆ¾ÏÓÏØÖ

ñğĖēĕ
Πλαστά φάρμακα,
Η διακίνηση τους αυξάνεται
²ÂÂÑ®ÎÏuÂTJUFTÏØÕÍÏÁÎÇ®ÑuÂÌÂÂ¿ÓÏ
ÊÎÓÆÑÎ¼Ó¿ÍÏÌÂÊÂØË®ÎÏÎÓÂÊÊÂÎÂÌÂÓÂÏÍÆu½ÒÏØÎ
ÂØÓ½ÓÉu®ÒÓÊÈÂ ÂÑ×¼ÖÌÂÊÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÂÎ®ÓÏÎÌ¿ÒuÏ
ÂÏÇ®ÒÊÒÂÎÎÂÍ®ÃÏØÎÅÑÂÒÓÊÌ®u¼ÓÑÂ¢ÍÍ®ÉÆØÂÊÒÔÉÓÏÏ¾ÉÒÉÓÏØ
ÌÏÊÎÏÁÂÑÂu¼ÎÆÊÑÕÓÂÑ×ÊÌ¿ÖÒÓ¿×ÏÖ
²ÏÎ©®ÊÏÓÏØÉÅÑ®ÒÉ1BOHFB7**Æ¼ÓÑÆÄÆÎÂÂÎÂÈÎÕÑÊÒÓÏÁÎ
 ÆÌÂÓÏuuÁÑÊÂÂÑ®ÎÏuÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
ÌÂÊÎÂÌÍÆ¾ÒÏØÎÂÑ®ÎÏuÂTJUFT ÓÉÅÑ®ÒÉÂØÓ½¼ÍÂÃÂÎu¼ÑÏÖ
×ÐÑÆÖ ÒØÎÆÍ½ÇÔÉÒÂÎ®ÓÏuÂÌÂÊÌÂÓÂÒ×¼ÔÉÌÂÎÑÏÚ¿ÎÓÂÂË¾
ÂÖÆÌÂÓÏuuØÑ¾ÕÎÅÏÍÂÑ¾ÕÎÂÑ®ÍÍÉÍÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊÅÑ®ÒÆÊÖÆØÂÊÒÔÉ
ÓÏÏ¾ÉÒÉÖÓÏØÌÏÊÎÏÁ ÓÉÎ¤ØÑÐÉÓÏÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÏØÂÈÏ
Ñ®ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏÊÎÓÆÑÎ¼ÓÆ¾ÎÂÊÍÂÒÓ® ÌØÑ¾ÕÖÈÊÂÓÉÒÓØÓÊÌ½ÅØÒÍÆÊ
ÓÏØÑÈ¾Â ÓÏÂÅØÎ®ÓÊÒuÂ½ÑÏÚ¿ÎÓÂEPQJOH
)ØÉÑÆÒ¾ÂÅ¾ÕËÉÖÆÈÌÍ½uÂÓÏÖ¦ÎÕu¼ÎÕÎ¤ÔÎÐÎ 6/0%$ ØÏÍÏ
È¾ÙÆÊ¿ÓÊÂ¿ÓÏÉ¨¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÉ×ÐÑÂÏØÑÏuÉÔÆÁÆÊÓÂÓÕÎ
ÍÂÒÓÐÎÇÂÑu®ÌÕÎÏØÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎÒÓÏÎÌ¿ÒuÏ ÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎÓÏ
ÌÂÓÂÎÂÍÐÎÆÓÂÊÆÎÓ¿ÖÓÉÖ×ÐÑÂÖÌÂÊÓÏÆË®ÈÆÓÂÊ ÆÎÐÏÊÕ
Í½ÒÆÊÖÓÏØÖÂØË®ÎÏÎÓÂÊÌÂÓ®ÓÏ×Ñ¿ÎÏ
°ÊÅÊÆÔÎÆ¾ÖÅÑ®ÒÆÊÖÒÓÏ×ÆÁÏØÎÎÂÆÑÊÏÑ¾ÒÏØÎÂØÓ½ÓÉÅÊÂÌ¾ÎÉÒÉ²Ï
¤ØÑÕÂÚÌ¿ ØuÃÏÁÍÊÏÔÆÒuÏÔ¼ÓÉÒÆÓÏÎÆÌÓÉÒÁuÃÂÒÉd.FE
JDSJNFj ¼ÎÂÎÏuÊÌ¿ÆÑÈÂÍÆ¾ÏÈÊÂÎÂÓÊuÕÑÆ¾ÓÏØÖÂÑÂÃ®ÓÆÖuÆu¼
×ÑÊÌÂÊ¼ÓÉÇØÍ®ÌÊÒÉºÓÂÎÅÆÓÏÍÂÒÓ¿Ç®ÑuÂÌÏÆ¾ÎÂÊÌÂÊÃÍÂÃÆÑ¿
ÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾Â ÉÏÊÎ½ÂØË®ÎÆÓÂÊÒÓÂ×Ñ¿ÎÊÂÇØÍ®ÌÊÒÉÖÌÂÊ
ÆØÑÐÑ¿ÒÓÊuÏ¢ØÓ½ÉÅÑ®ÒÉØÏÒÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÊÖÂÑ×¼Ö ÓÂÓÆÍÕ
ÎÆ¾ÂÌÂÊÓÊÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖ ÅÊ¿ÓÊØÏÍÏÈ¾ÙÆÓÂÊ¿ÓÊÉÅÊÂ
Ì¾ÎÉÒÉÍÂÒÓÐÎÇÂÑu®ÌÕÎÆ¾ÎÂÊÊÏÑÏÒÏÅÏÇ¿ÑÂÂÌ¿uÉÌÂÊÂ¿ÓÉ
ÅÊÂÌ¾ÎÉÒÉÎÂÑÌÕÓÊÌÐÎ
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ΔΙΣ ΔΙΧΟΤΟΜΟΥΜΕΝΑ1

ÎÇÔ»ÒÓÄÍÀÆ¼ÍÎØÍÓÀÅÑÌÀÊÀÏÈÎÀÒÅÀË»ÊÀÈ
ÍÀÅºÑÄÓÄ
¢ÓÈÖÀÍÄÏÈÔ¿ÌÇÓÄÖÄÍºÑÆÄÈÄÖÆÈÀ
¢ÓÀÅÑÌÀÊÀ
ØÌÏËÇÑÐÍÎÍÓÀÖÓÇÍ¦¥£ £¥§

©ÌÏÅÄÂºÑ¾ÆÊÂÆ¾ÑÏÆÈ¹ÐÖËÑ¾Ä¹
%É¸ÍÂÂÏºÉÅÀÅÑÓË©¾Ï¾ÈÑÅÏÆÐÑÆÈÎËÑÌÖÏÌØ»ËÑÌÔ
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ÊÒÓ¿ÓÉÓÂ
©ÊÂÍ¼ËÉÏØÒØ×Î®ÂÏÓÆÍÏÁÒÆÓÂuÏÁÈÊÂ
ÓÂ ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ºuÕÖ ÏÊ ÌÂÊÑÏ¾ ÂÍÍ®ÙÏØÎ  Ï
ÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿ÖuÆÈÂÍÐÎÆÊ ÏÊÎ¼ÆÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÆÖ
ÂÎÏ¾ÈÏØÎÎ¼ÏØÖÏÑ¾ÙÏÎÓÆÖÆØÌÏÍ¾ÂÖÑ¿ÒÃÂÒÉÖ
ÌÂÊ ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ ÒÓÉÎ ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â
¤ÕÇÆÍÉÔÆ¾ÓÆÂ¿ÂØÓ¼Ö

è

ÑÌÆÓÏ¾ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÑ×¾
ÙÏØÎÍ¼ÏÎÎÂÑÏÒÇ¼ÑÏØÎ
ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØÖÌÂÊÎÏÁ
ÑÊÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÓÊÖÏÏ¾ÆÖ
Ñ¼ÆÊÌÂÊÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎ½ÒÏØÎÒÕÒÓ®
²ÐÑÂÍÏÊ¿Î½ÑÔÆÉÐÑÂÎÂÆÆÎÅÁÒÆ
ÓÆÒÓÉÎÊÒÓ¿ÓÉÓÂ
ÁuÇÕÎÂuÆÓÏØÖÆÊÅÊÌÏÁÖÓÏØ.BSLFU
JOH ÓÏÎÂÌ®ÎÆÓÆ¼ÎÂÎ½ÅÉØ®Ñ×ÏÎÓÂ
ÆÍ®ÓÉÒÂÖÊÒÓ¿ÒÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÒÂÖ
ÌÏÒÓ¾ÙÆÊuÆÇÏÑ¼ÖÍÊÈ¿ÓÆÑÏÂ¿ÓÏ
ÎÂÇ¼ÑÆÓÆÌÂÊÎÏÁÑÊÂÆÍÂÓÆ¾Â ÆÂØÓÏÁÖ
ÓÏØÖÌÂÊÑÏÁÖ¿ÏØÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÅÆÎ
ÂÑÂu¼ÎÆÊu¿ÎÏÒÆ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÍÍ®
ÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊÏÍÍ® ÉÊÒÓ¿ÓÉÓÂÆÍ®
ÓÉÑ¼ÆÊÎÂÂÏÓÆÍ¼ÒÆÊuÊÂÏØÒÊÂÒÓÊÌ½
ÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÌÂÊÎÂÓÆÔÏÁÎÒÆÆÇÂÑuÏÈ½
Ì®ÏÊÆÖÅÑ®ÒÆÊÖ ÂÍ¼ÖÌÂÊ¿×ÊÅÂÂÎÉ
Ñ¼Ö ÂÑÌÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÌÂÍ®ÒÓÏ×ÆØu¼ÎÆÖ
¢¿ÓÉÒÓÊÈu½ÏØÏÊÒØÎÓÂÈ¼ÖuÆÊÐÎÏ
ÎÓÂÊÒÆ¿ÈÌÏÌÂÊÒÆÌ¼ÑÅÏÖ ÏÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÖÅÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÊÓÑ¼ÄÆÊÎÂ
×ÂÔÏÁÎÏÊÆÍ®ÓÆÖÂØÓÏ¾ÏØÒØÎ½ÔÕÖ
Æ¾ÎÂÊÌÂÊÅØÎÉÓÊÌÏ¾ÆÍ®ÓÆÖÒÓÉÎÂÈÏÑ®
ÂÑÂÇÂÑu®ÌÕÎÂÑ®ÍÍÉÍÂuÏÑÆ¾ÎÂ
ÌÆÑÅ¾ÒÆÊÎ¼ÂÆÍÂÓÆ¾ÂÆ¾ÓÆÂ¿ÆÑÂÒÓÊ
ÌÏÁÖ Æ¾ÓÆÂ¿®ÓÏuÂÆÑÈÂÙ¿uÆÎÂÏØ
u¼×ÑÊÓÐÑÂÅÆÎuÏÑÏÁÒÂÎÎÂÄÕÎ¾
ÒÏØÎuÆÓÂÌÍÆÊÒÓ®ÕÑ®ÑÊÂ¢ÖuÉÎËÆ
×Î®uÆ¿ÓÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆÎÐ¼×ÆÊuÆÊ
ÕÔÆ¾ÏÓÙ¾ÑÏÖÓÏØ ÅÆÎ¼×ÆÊuÆÊÕÔÆ¾ÅÑÂ
uÂÓÊÌ®Ï¿ÈÌÏÖÆ¾ÒÌÆÄÉÖÆÍÂÓÐÎÌÂÊ
ÂØÓ¿Ñ¼ÆÊÎÂÓÏÆÌuÆÓÂÍÍÆØÓÆ¾ ØÎÆ
ÐÖØ®Ñ×ÏØÎÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÎÂÌ®ÎÆÊÊ
ÒÓÏÁÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÆÍ®ÓÆÖÂÍÍ®ÌÂÊ
ÎÂØË½ÒÆÊÓÏÎ¿ÈÌÏÓÕÎÂÈÏÑÐÎÓÏØÖÒÆ
ÑÏÚ¿ÎÓÂÆÍÂÒÓÊÌ½ÖÙ½ÓÉÒÉÖ

Τρεις λέξεις κλειδιά:
καλωσόρισμα, ελκυστική
διάταξη χώρου και συμβουλή
ÊÂÎÂÆ¾ÎÂÊÏÊÆÍ®ÓÆÖÊÒÓÏ¾ÒÓÏÇÂÑ
uÂÌÆ¾Ï ÏÊÆÊÅÊÌÏ¾ÒÓÏNBSLFUJOHÆÎÔÂÑ
ÑÁÎÏØÎÓÏØÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÎÂÂÑÂ
uÆ¾ÎÏØÎÒÓÊÖÃÂÒÊÌ¼ÖÂÑ×¼ÖÓÉÖÊÒÓ¿ÓÉ
ÓÂÖ ÏØÆ¾ÎÂÊÉÏÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖØÏÅÏ×½Ö 
ÏÊÒØuÃÏØÍ¼ÖÌÂÊÉÅÊ®ÓÂËÉÓÕÎ×ÐÑÕÎ
¦ÒØuÃÏØÍ½ÌÂÊÏÊÅÑ®ÒÆÊÖÑ¿ÍÉÄÉÖ
ÆuÃÏÍÊÂÒu¿Ö ¼ÍÆÈ×ÏÖ¾ÆÒÉÖ ÆÎÉuÆ
ÑÐÒÆÊÖÈÊÂÓÏÎ¼ÍÆÈ×ÏÓÏØÅÊÂÃ½ÓÉlÌ® 
Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÆÖÈÊÂÎÂÂÏÌÓ½ÒÏØuÆ
ÊÒÓ½ÆÍÂÓÆ¾Â°ÊÆÍ®ÓÆÖ¼ÓÒÊÔÂÆ¾ÎÂÊ
ÆØ×ÂÑÊÒÓÉu¼ÎÏÊÌÂÊÒØ×Î®ÔÂÑÏÓÆ¾
ÎÏØÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÒÆÇ¾ÍÏØÖÏØ
ÔÂÔ¼ÍÏØÎÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ¿¼ÍÆÈ×ÏÌÂÊ
ÒØ×Î®ÅÆÎÈÎÕÑ¾ÙÏØÎÏØÂÌÑÊÃÐÖÎÂ
ÂÆØÔØÎÔÏÁÎ
¦ÆØÌÏÍ¾ÂÒÓÉÒÓ®ÔuÆØÒÉ ÓÏÅÊÆØÑØu¼
ÎÏÕÑ®ÑÊÏ ÉÑÏÒÃÂÒÊu¿ÓÉÓÂ ÉÆËØ
ÉÑ¼ÓÉÒÉ Æ¾ÎÂÊÃÂÒÊÌ¼ÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØ
ÏÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÈÎÏÏÁÎ
ÂÌ¿uÉ¢¿ÓÉÒÓÊÈu½ÏØÂØÓ¼ÖÏÊÃÂ
ÒÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÓÆÔÏÁÎÒÆÆÇÂÑuÏÈ½ É
ÆÍÂÓÆÊÂÌ½ÊÒÓ¿ÓÉÓÂÈ¾ÎÆÓÂÊu¼ÒÂÂ¿
ÓÏÎÌÂÔÏÑÊÒu¿ÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎÅÊÂÇÏÑÏÏ¾
ÉÒÉÖÏØÑ¼ÆÊÎÂÏÑÈÂÎÕÔÏÁÎuÆÓ®
Â¿uÆÍ¼ÓÉÓÉÖÓØÏÍÏÈ¾ÂÖÓÏØÆÍÂÓÏ
ÍÏÈ¾ÏØÂÑ¼ÆÊÎÂÂÎÂÍÁÒÏØuÆÓÂÆ
ÑÊÔÐÑÊÂÌ¼ÑÅÏØÖÂÎ®ÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÑÏÚ
¿ÎÓÕÎÈÊÂÎÂÌÂÔÏÑ¾ÒÏØuÆÏÊÆÖÆ¾ÎÂÊ
ÏÊÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓ¼ÖuÂÖÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÒØuÆÑÊÍ®ÃÏØuÆÌÂÊÓÉÎÏu®
ÅÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÊÖÆÊÍÏÈ¼ÖuÂÖÌÂÊ
ÎÂÃÂÒÊÒÓÏÁuÆÌÂÊÒÓÊÖÅÊÌ¼ÖÓÏØÖÊÌÂ
Î¿ÓÉÓÆÖÂÑ®ÍÍÉÍÂÉÅÉuÊÏØÑÈ¾ÂuÊÂÖ

Ã®ÒÉÖÅÆÅÏu¼ÎÕÎÓÏØÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØuÂÖ
$3. Æ¾ÎÂÊÆË¾ÒÏØÒÉuÂÎÓÊÌ½

Συμμορφωθείτε με τα
δεδομένα της αγοράς σας
¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®Ñ
uÂÌÂ ÆÊÍ¼ËÓÆÓÊÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÏØÑ¼
ÆÊÎÂÆÆÎÅÁÒÆÓÆÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÎÆÍÂ
ÓÆ¾ÂÓÉÖÆÑÊÏ×½ÖÒÂÖ¢¿ÓÉÎÌÏÒuÆÓÏ
ÍÏÈ¾Â ÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Öu¼
×ÑÊÌÂÊÓÂÏÑÔÏÆÅÊÌ® ÓÏu¼ÂÖØ¿uÆ
È®ÍÉÂÎ®ÓØËÉ ÓÉÅÆÑuÏÌÏÒuÆÓÏÍÏÈ¾Â
ÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÉÂÎ®ÍØÒÉÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖ
ÆÌÓÊu®ÓÂÊÏÍÁÂ¿ÓÊÖÆÍ®ÓÊÒÒÆÖ ÂÍÍ®
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÒØÎÏÅÆÁÆÓÂÊÌÂÊÂ¿u¾Â
ÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÏØÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂ
¼×ÆÊÓÉuÏÑÇ½uÊÂÖÌÂÑÓ¼ÍÂÖÆÍ®ÓÉÒÓÏ
ÒÁÒÓÉuÂ$3.¶ÓÒÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÔÂ
ÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊuÊÂÍ¾ÒÓÂuÆÓÊÖÊÅÊÂÊÓÆÑ¿
ÓÉÓÆÖÓÏØÌ®ÔÆÆÍ®ÓÉÈÊÂÎÂuÏÑÆ¾ÎÂ
Ì®ÎÆÊuÆÆØÌÏÍ¾ÂÌ®ÏÊÂÒØuÍÉÑÕuÂÓÊ
Ì½Ñ¿ÓÂÒÉÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÌ®ÔÆÙ½ÓÉ
ÒÉÖ ÓÏÎÓÏu¼ÂÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÆØÆË¾ÂÖ ÏÊ
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÆÖÑÏÃÏÍ¼ÖÒÓÏÍÂ¾ÒÊÏÆÎ¿ÖÔ¼
uÂÓÏÖÆ¾ÎÂÊÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÆÖÏØÓÑÂÃÏÁÎ
ÓÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÉÖÆÍÂÓÆ¾ÂÖÏÍÍÏ¾ÏÊ
ÓÏuÆ¾ÖÏØuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÆÌuÆÓÂÍÍÆØÓÆ¾ÓÆ
uÆÒÓ¿×ÏÎÂÂÌÏÁÓÆÌÂÊÎÂÌÂÓÂÈÑ®ÇÆÓÆ
ÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÌÂÔ¼ÎÂ¶ÎÂÖÊÒÓ¿ÖÆ
Í®ÓÉÖÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÆÍ®ÓÉÖÏØÂÊÒÔ®ÎÆÓÂÊ
¿ÓÊÓÏÎÂÌÏÁÎÌÂÊÆ¾ÎÂÊËÆ×ÕÑÊÒÓ¿Ö¨®ÔÆ
ÇÏÑ®ÏØuÏÑÏÁuÆÎÂÓÏÎÒØuÃÏØÍ¼
ÄÏØuÆ ÑÕÓÐÎÓÂÖÓÏÎÂÎ½ÓÂÎÊÌÂÎÏÏÊ
Éu¼ÎÏÖÂ¿ÓÉÎÑÏÉÈÏÁuÆÎÉÂÈÏÑ®ÓÏØ 
ÓÉÎÏÏ¾ÂuÏÑÏÁuÆÎÂÅÏÁuÆu¼ÒÂÂ¿
ÓÏÒÁÒÓÉuÂ$3.ÏÊÂ½ÓÂÎÌÂÊ¿ÓÆ¼ÈÊÎÆ 
Æ¾ÎÂÊuÊÂÆÎ¼ÑÈÆÊÂÏØÌ®ÎÆÊÓÉÅÊÂÇÏÑ®
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Εφαρμόστε την κάρτα
πιστότητας
ÆÕÑÉÓÊÌ®ÏÊÆÍ®ÓÆÖÂÏÙÉÓÏÁÎ®
ÎÓÂÑÏÎ¿uÊÂ ÂÍÍ®ÆÇ¿ÒÏÎÂØÓ®ÓÏØÖ
ÅÏÔÏÁÎ ÅÆÎÒÉuÂ¾ÎÆÊ®ÎÓÏÓÆ¿ÓÊÔÂÆ¾
ÎÂÊÌÂÊÊÏÊÒÓÏ¾
°ÑÊÒu¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎÓÉÎ
Ì®ÑÓÂÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖuÆuÆÈ®ÍÉÆÊÓØ×¾ÂÒÓÊÖ
ÕÍ½ÒÆÊÖÓÏØÖ¦ÊÅ¼ÂÂØÓÐÎÓÕÎÌÂÑ
ÓÐÎÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖÆ¾ÎÂÊÏÊÆÍ®ÓÆÖÎÂÂ¾Ñ
ÎÏØÎ¿ÎÓÏØÖuÆÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÓÏØÖÌÂÊÎÂ
ÌÆÑÅ¾ÙÏØÎÅÐÑÂ ÎÂÂ¾ÑÎÏØÎÆÌÓÐ
ÒÆÊÖ½ÎÂÒØuuÆÓ¼×ÏØÎÒÆÅÊÂÈÕÎÊÒuÏÁÖ
©¼ÒÂÂ¿ÓÉÎÌ®ÑÓÂÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖ ÆÌÓÊu®
ÓÂÊ¿ÓÊÏu¼ÒÏÖ¿ÑÏÖÓÏØÌÂÍÂÔÊÏÁÓÕÎ
ÂÈÏÑÐÎÓÕÎÌÂÓ¿×ÕÎÓÉÖØÆÑÃÂ¾ÎÆÊÓÏ
Â¿ÆÌÆ¾ÎÏÓÏØu¼ÒÏØ¿ÑÏØÕÍ½
ÒÆÕÎÌÂÊ¿ÓÊÉÒØ×Î¿ÓÉÓÂÓÕÎÆÊÒÌ¼
ÄÆÐÎÓÏØÖÆ¾ÎÂÊÊÏØÄÉÍ½

ÓÂÎÂÍÕÓÊÌ®ÑÏÇ¾ÍÓÕÎÆÍÂÓÐÎ ÂØÓ¿
ÏØÔÂÌÆÑÅ¾ÒÆÓÆÔÂÆ¾ÎÂÊÒÂÇÐÖÂÎÐÓÆ
ÑÏÂ¿uÊÂÂÍ½ÆÌÓÕÓÊÌ½Ì®ÑÓÂ¢ØÓ½
ÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂNBSLFUJOHÆ¾ÎÂÊÏØÔÂÒÂÖ
ÆÊÓÑ¼ÄÆÊÎÂÂØË½ÒÆÓÆÓÏÎÆÓ½ÒÊÏÂÑÊÔ
u¿ÓÕÎÆÊÒÌÆÓÐÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖ
ÌÂÊÓÏu¼ÒÏÌÂÍ®ÔÊÂÈÏÑÐÎÓÕÎÊÒÓÐÎ
ÆÍÂÓÐÎÒÂÖ ÅÁÏÅÆ¾ÌÓÆÖÏØÔÂÑ¼
ÆÊÎÂuÂÖÅÐÒÏØÎÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÅÊ
ÂÊÒÓÐÒÆÓÆÓÉÎÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ
ÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖ
ÊÂÎÂÃÆÍÓÊÐÒÏØuÆÍÏÊ¿ÎÓÉÈÎÐÒÉÓÏØ
ÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØuÂÖÌÂÊÎÂÑÏÒÕÏÏÊ½
ÒÏØuÆÓÊÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÂÆÎ
ÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÂÊÅÊÂ¾ÓÆÑÕÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎÆ
ÍÂÓÐÎuÂÖÑ¼ÆÊÎÂÌÓ¾ÒÏØuÆ¼ÎÂÑ¿
ÈÑÂuuÂ$3.ÏØÔÂuÂÖÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂ
ÓÏØÖÒÓ¼ÍÎÏØuÆFNBJMT½4.4uÆÑÏ
ÕÔÉÓÊÌ¼ÖuÂÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ ØÆÎÔØu¾ÒÆÊÖ 
ÆØ×¼ÖÈÊÂÓÉÈÊÏÑÓ½ÓÏØÖlÌÍ

Δημιουργήστε το δικό σας
ηλεκτρονικό φαρμακείο
ÊÂÎÂÆÓÁ×ÏØÎÓÉÎÆÍÂÓÆÊÂÌ½ÊÒÓ¿
ÓÉÓÂÏÑÊÒu¼ÎÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÌÂÓÂÇÆÁ
ÈÏØÎÒÆ¼ÎÂÍ½ÑÆÖÆËÏÍÊÒu¼ÎÏÉÍÆ
ÌÓÑÏÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÉÍÂÅ½ÅÉuÊÏØÑ
ÈÏÁÎuÊÂÊÒÓÏÒÆÍ¾ÅÂÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ

ÌÂÊ¼ÎÂ×ÐÑÏFTIPQÈÊÂÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂ 
uÊÂÒÆÍ¾ÅÂÒÓÏ'BDFCPPLÌÂÊuÊÂÈÑÂuu½
ÒÓÏ5XJUUFS½¼ÎÂCMPH¢ÎÅÆÎÒÌÏÆÁ
ÆÊÌ®ÏÊÏÖÎÂÆÇÂÑu¿ÒÆÊuÆÓÏFTIPQ
uÊÂÌÂÓ®ÒÓÂÒÉeÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁÓÊuÐÎk 
ÉÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÓÏØÆ¼ÌÓÂÒÉÆ¾ÎÂÊÔ¼uÂ
ÆÊÌ¿ÎÂÖÌÂÊÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎ
ÏØ¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁÎ
ÓÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ®u¼ÒÂÌÂÊÓÂÌÏÊÎÕÎÊÌ®
Å¾ÌÓØÂ¢ÎÏ¾ÈÏÎÓÂÖÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂuÊÂ
ÒÆÍ¾ÅÂÒÓÏ'BDFCPPL¼×ÆÓÆ¼ÎÂÎÑÂÈ
uÂÓÊÌ¿×ÐÑÏÂÎÓÂÍÍÂÈ½ÖÍÉÑÏÇÏÑÊÐÎ
uÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ¢ØÓ½ÉÑÏÃÏÍ½ÔÂ
ÒÂÖÆÊÓÑ¼ÄÆÊÎÂÂÏÌÓ½ÒÆÓÆÌÂÊ¼ÎÂÎ¼Ï
ÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏ²ÏEJHJUBM½XFCNBSLFUJOH
¼×ÆÊuÆÊÍ¼ÏÎÒÓÉÙÕ½uÂÖÌÂÊÅÆÎÔÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÓÏÂÈÎÏ½ÒÏØuÆ

Μια υπηρεσία ενεργειών μάρκετινγκ για ευχαριστημένους
πελάτες

Δημιουργήστε μια ανεκτίμητη
βάση δεδομένων για το
πελατολόγιό σας
ºÕÖÆ¾ÎÂÊÇØÒÊÌ¿ÉÌ®ÑÓÂÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖ
ÅÆÎÌ®ÎÆÊ¿ÍÉÓÉÅÏØÍÆÊ®¤¾ÎÂÊÉÒÕÒÓ½
ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉuÊÂÖÃ®ÒÉÖÅÆÅÏu¼ÎÕÎÓÕÎ
ÆÍÂÓÐÎÒÂÖÏØÒØÎÓÆÍÆ¾ÒÓÉÒÓÑÂÓÉ
ÈÊÌ½ÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖÆÍÂÓÐÎ¨ÂÔÐÖ ÂÎuÊÂ
Ã®ÒÉÅÆÅÏu¼ÎÕÎÆ¾ÎÂÊÇÓÊÂÈu¼ÎÉuÆÆ
Í®ÓÆÖÏØ¼×ÏØÎÅÆ×ÓÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÆÈÈÆ
ÈÑÂuu¼ÎÏÊÈÊÂÎÂÍÂuÃ®ÎÏØÎuÉÎÁuÂÓÂ
ÑÏÕÔÉÓÊÌ®ÌÂÊuÆÆÊÑ¿ÒÔÆÓÆÖÍÉ
ÑÏÇÏÑ¾ÆÖÈÊÂÓÏÎÌÂÔ¼ÎÂ ¿ÕÖÓÏÇÁÍÏ 
ÏÂÑÊÔu¿ÖÂÊÅÊÐÎ½ÏÊÑÏÓÊuÐuÆÎÆÖ
u®ÑÌÆÖÌÂÊ®ÍÍÂ×Ñ½ÒÊuÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØ
ÆÊÓÑ¼ÏØÎÎÂÑÏÒÅÊÏÑ¾ÒÏØuÆÓÂÌÂ
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½uÆÑÂÍ¼ÏÎ¿ÍÏÊÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾¼×ÏØÎÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÏØÎÆ
ÍÂÓÆÊÂÌ½ÊÒÓ¿ÓÉÓÂ¶ÓÒÊÓÏ1)"3."$:NBOBHFNFOU¨¢§¤§¨°§¯¯§¢ÅÉuÊÏÁÑ
ÈÉÒÆÓÉÎØÉÑÆÒ¾ÂΥγεία και ΟμορφιάÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂuÊÂÍÂÓÇ¿ÑuÂØÉÑÆÒÊÐÎ
ÏØÒØÈÌÆÎÓÑÐÎÆÊ¿ÍÂÓÂÆÑÈÂÍÆ¾Â.BSLFUJOHÏØ¼×ÆÊÂÎ®ÈÌÉ¼ÎÂÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂ
Ó¾ÂÖÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÈÊÂÎÂÂÎÂÓÁËÆÊÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¼ÖÒ×¼ÒÆÊÖuÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ
ÓÏØ©¼ÒÂÒÓÏÒÁÒÓÉuÂÂØÓ¿ÔÂÃÑÏÁuÆuÊÂÌÍÂÒÊÌ½Ì®ÑÓÂÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖu¼ÒÂÂ¿
ÆÇÂÑuÏÈ½ÒÓÏ4NBSUQIPOFÓÏØÆÍ®ÓÉÆÎÊÌ®ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÅÆÎuÏÊÑ®ÙÏØÎ
Ì®ÑÓÆÖ¢Í®ÆÊÒ®ÈÏØÎÒÓÉÃ®ÒÉÅÆÅÏu¼ÎÕÎÓÏØÖÓÂÑÏÇ¾ÍÓÕÎÆÍÂÓÐÎÏØ
Æ¾ÎÂÊÅÊÂÓÆÔÆÊu¼ÎÏÊÎÂÆÕÇÆÍÉÔÏÁÎÂ¿ÓÂÍÆÏÎÆÌÓ½uÂÓÂÓÏØÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖ
¤Ç¿ÒÏÎÏÆÍ®ÓÉÖÅÆ×ÔÆ¾ÎÂuÆÊÒÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ 
ÒÓ¼ÍÎÆÊÂ¿ÓÏÌÊÎÉÓ¿ÓÏØ¼ÎÂ4.4ÈÊÂÎÂÈÑÂÇÓÆ¾ÒÓÉÃ®ÒÉÅÆÅÏu¼ÎÕÎ ÓÉÒØ
Î¼×ÆÊÂÓÏØ¼Ñ×ÆÓÂÊu½ÎØuÂ4.4ÎÂuÆÊu¼ÒÂÒÓÏTJUFΥγεία και Ομορφιά ÌÂÊ
ÎÂÆÊÒ®ÈÆÊÑÏÒÕÊÌ®ÓÏØÅÆÅÏu¼ÎÂ¿ÎÏuÂ ÏÊÌÏÈÆÎÆÊÂÌ®ÒÓÏÊ×Æ¾Â ÑÏÓÊu½
ÒÆÊÖÒÆÑÏÚ¿ÎÓÂlÌÍ
ÆÓÂÌÓ®×ÑÏÎÊÌ®ÅÊÂÒÓ½uÂÓÂÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÅ¾ÎÆÊÆÎÓÏÍ½ÒÓÉÎØÉÑÆÒ¾ÂÎÂ
ÒÓÆ¾ÍÆÊuÉÎÁuÂÓÂ4.4ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÓÏØu¼ÒÂÂ¿ÂØÓ½ÓÉÃ®ÒÉÅÆÅÏu¼ÎÕÎ 
ÌÂÊÎÂÓÏØÖÆÎÉuÆÑÐÎÆÊÈÊÂÅÊ®ÇÏÑÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÌÂÊÑÏÃÏÍ¼ÖºÓÂÎÏÆÍ®ÓÉÖ
¼ÑÔÆÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÅÐÒÆÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÏÎÂÑÊÔu¿ÓÏØÌÊÎÉÓÏÁÓÏØ½
ÒÌÂÎ®ÑÆÊÓÉÎÌ®ÑÓÂÓÏØ ÂÎÏ¾ÈÆÊÂØÓ¿uÂÓÂÒÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂ¼ÎÂÂÑ®ÔØÑÏuÆ¿ÍÂ
ÓÂÅÆÅÏu¼ÎÂÓÏØÆÍ®ÓÉÌÂÊÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÓÏØ ÒÓÏÊ×Æ¾ÂÏØÆÊÓÑ¼ÏØÎÓÏÎÌÂÓ®Í
ÍÉÍÏ×ÆÊÑÊÒu¿ÓÏØÆÍ®ÓÉ
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¢ª§¤±©¢

για

σέν

α

Προσελκύοντας τον
περαστικό πελάτη
¶ÎÂÖÆÑÂÒÓÊÌ¿ÖÆÍ®ÓÉÖuÏÑÆ¾ÎÂÈ¾
ÎÆÊ¼ÎÂÖu¿ÎÊuÏÖÆÍ®ÓÉÖuÆÓÉÎÑÏÛ
¿ÔÆÒÉÎÂÓÏØÅÏÔÏÁÎÓÂu¼ÒÂÏØÔÂ
ÓÏÎÌÑÂÓ½ÒÏØÎÌÂÊÔÂÓÏÎÌ®ÎÏØÎÊÒÓ¿
ÒÆÆu®Ö¦ÒØÎÓÂÈ½Æ¾ÎÂÊÉ¾ÅÊÂ¿ÕÖÌÂÊ
uÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÏØÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÌÏÎÓ®uÂÖ 
ÂÍÍ®ÏÓÑ¿ÏÖÏØÓÉÎÆÇÂÑu¿ÙÏØuÆÆ¾
ÎÂÊÏØÌ®ÎÆÊ¿ÍÉÓÉÅÊÂÇÏÑ®
²ÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÔÆÕÑÏÁÎÓÂÊ¿ÓÊ¼×ÏØÎ
ÏÍÍÏÁÖÆÑÂÒÓÊÌÏÁÖÆÍ®ÓÆÖ Æ¾ÎÂÊÌÂÓ®
ÌÁÑÊÏÍ¿ÈÏÓÏÏÔÆÓÉu¼ÎÂÒÆÆuÏÑÊÌ®
Ì¼ÎÓÑÂuÆÈ®ÍÕÎ¿ÍÆÕÎ ÒÆÂÆÑÏÅÑ¿
uÊÂÌÂÊÒÆÒÓÂÔuÏÁÖ
¢ÍÍ®ÉÆÑÂÒÓÊÌ½ÆÍÂÓÆ¾ÂÅÆÎu¼ÎÆÊ
u¿ÎÏÒÆÂØÓ½ÎÓÉÎÓØÏÍÏÈ¾Â°eÎÏuÂ
ÅÊÒu¿Ök ÒØÎ¼ÆÊÂÓÕÎÂÍÍÂÈÐÎÓÉÖÌÂ
ÓÂÎÂÍÕÓÊÌ½ÖÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÖÓÕÎÆÍÂ
ÓÐÎ ¼×ÆÊÈ¾ÎÆÊuÊÂÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÈÊÂ
ÓÉÎÍÆÊÏÄÉÇ¾ÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÌØÑ¾
ÕÖÈÊÂÓÉÎÂÒÓÊÌ½ÌÂÊÑÏÂÒÓÊÂÌ½ÙÐÎÉ
¦ÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÏØÆÑÂÒÓÊÌÏÁÆÍ®ÓÉÅÆÎ
Ñ¼ÆÊÎÂÔÆÕÑÆ¾ÓÂÊuÊÂÆËÂ¾ÑÆÒÉÌÂÊ
Ñ¼ÆÊÎÂÅÆ¾×ÎÏØuÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÑÏÒÏ×½
¦ÌÂÓÂÎ¿ÉÒÉÓÕÎÂÎÂÈÌÐÎÓÏØÆÑÂÒÓÊ
ÌÏÁÆÍ®ÓÉuÆÒÓ¿×ÏÎÂÓÏÎÌ®ÎÏØuÆÊ
ÒÓ¿ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆÉÑÆ®ÙÆÓÂÊÂ¿ÏÍ
ÍÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ¿ÕÖ ÓÏÕÑ®ÑÊÏÍÆÊ
ÓÏØÑÈ¾ÂÖ ÉÂÑ×ÊÓÆÌÓÏÎÊÌ½ÓÏØ×ÐÑÏØ ÓÏ
Â¿ÔÆuÂ ÏÊÓÊu¼Ö ÓÏÆ¾ÆÅÏÓÉÖÆËØÉ
Ñ¼ÓÉÒÉÖ Ì®
ÏÊÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â¼×ÏØÎÒØuÇ¼ÑÏÎÎÂ
ÌÆÑÅ¾ÒÏØÎÂØÓ½ÓÉÎÆÍÂÓÆ¾Â¨ÂÓ®Ã®ÒÉ 
ÆÌÆ¾ÎÂÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÆ¼ÎÂÎ®ËÏÎÂÒØ
×Î½ÖÌ¾ÎÉÒÉÖ ÆÁÌÏÍÂÒÓÉÎÑ¿ÒÃÂÒÉ 
uÆ¼ÎÂ×ÐÑÏÒÓ®ÔuÆØÒÉÖÌÏÎÓ® ÒÆ¼ÎÂ
ÅÑ¿uÏÆuÏÑÊÌ¿½ÒÓÉÎÌÂÑÅÊ®ÆÎ¿ÖÌ¼
ÎÓÑÏØÑÏÒ¼ÍÌØÒÉÖuÆÒ×ÏÍÆ¾Â uÆÆÊ
×ÆÊÑ½ÒÆÊÖ½ÈÑÂÇÆ¾Â
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¢ª§¤±©¢

Καταγράψτε τον περαστικό πελάτη
°ÆÑÂÒÓÊÌ¿ÖÆÍ®ÓÉÖÅÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
ÂÏÌÍÆ¾ÆÓÂÊÂ¿ÓÊÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÂÖ¢ÌÑÊÃÐÖÓÏÂÎÓ¾
ÔÆÓÏ¦ÆÈÈÑÂÇ½ÓÏØÒÓÉÎÌ®ÑÓÂÊÒÓ¿
ÓÉÓÂÖ ÂÎÓÉÅÊÂÔ¼ÓÏØuÆ Æ¾ÎÂÊÉÑÐÓÉ
uÂÖÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂ¢ÍÍ®ÌÂÊÉÆÎÉu¼ÑÕ
Ò½ÓÏØÈÊÂÓÊÖÓÑ¼×ÏØÒÆÖÑÏ
ÒÇÏÑ¼ÖuÂÖ½ÓÊÖØÉÑÆ
Ò¾ÆÖÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖØÈÆ¾ÂÖ½
ÏuÏÑÇÊ®ÖÏØÑÏÒÇ¼
ÑÏØuÆÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾
ÓÉÓÉ¢ÎÆÊÔØuÏÁ
uÆÎÂÂÎÂÍÁÒÏØuÆ
ÏÊÏÓÊÌ® ÌÂÊ Ï
ÒÏÓÊÌ®ÓÏeÎÏuÂÅÊ
Òu¿kÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
uÂÖ ÉÒØÍÍÏÈ½ÍÉÑÏ
ÇÏÑÊÐÎÈÊÂÎÂÌÂÔÏÑ¾
ÒÏØuÆÓÉÎÓØÏÍÏÈ¾ÂÓÕÎ
ÆÑÂÒÓÊÌÐÎÆÍÂÓÐÎuÂÖ
ÌÂÊÌØÑ¾ÕÖÓÉÎÆË¼ÍÊËÉÂØÓÏÁÓÏØ
ÇÂÊÎÏu¼ÎÏØÒÓÏ×Ñ¿ÎÏ uÏÑÆ¾ÎÂÃÏÉ
Ô½ÒÆÊÒÓÏÒÕÒÓ¿ÑÏÒÂÎÂÓÏÍÊÒu¿ÓÏØ
ÌÂÔÏÑÊÒuÏÁÓÕÎÓÊuÐÎÌÂÊÓÕÎØÉÑÆ
ÒÊÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¢ØÓ¿uÏÑÆ¾ÎÂÈ¾ÎÆÊuÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂÌ®
ÏÊÏØÍÏÈÊÒuÊÌÏÁÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ ÊÌÂÎÏÁÎÂ
ÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊÍ¾ÒÓÆÖÒÁuÇÕÎÂuÆÑÏ
ÒÕÊÌ®ÌÑÊÓ½ÑÊÂ¿ÕÖÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ
ÉÅÊÂÍÏÈ½ÆÍÂÓÐÎÒÁuÇÕÎÂuÆÓÏÎÓÂ
×ØÅÑÏuÊÌ¿ÌÐÅÊÌÂÌÂÓÏÊÌ¾ÂÖÓÏØÖÌÍ
Η ποιότητα της πιστότητας
¤¾ÓÆÑ¿ÌÆÊÓÂÊÈÊÂÆÍÂÓÆ¾ÂÓÉÖÆuÃ¼ÍÆÊ
®ÖuÂÖÆ¾ÓÆÈÊÂÆÑÊÒÓÂÒÊÂÌ½ ÏÊÓÆ×ÎÊÌ¼Ö
ÊÒÓ¿ÓÉÓÂÖÆ¾ÎÂÊÏÊ¾ÅÊÆÖ¨ÂÊÒÓÊÖÅÁÏÆ
ÑÊÓÐÒÆÊÖ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¼uÃÏØuÆÒÓÊÖ
ÓÊu¼Ö ÒÓÊÖÑÏÒÇÏÑ¼ÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÒÓÊÖ
ØÉÑÆÒ¾ÆÖ ÒÓÏÌÂÍÕÒ¿ÑÊÒuÂ ÒÓÉÒØu
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ÃÏØÍ½ ÌÂÊÒÓÉÎÆÍÌØÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ×Ð
ÑÏØ¢ÍÍ®ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÉÙÐÎÉÏØÃÑÊ
ÒÌ¿uÂÒÓÆÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÅÊÂÇÏÑÏÏÊÆ¾ÓÂÊ
ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÃÑ¾
ÒÌÏÎÓÂÊÒÆÓÏØÑÊÒÓÊÌ¼ÖÆÑÊÏ×¼ÖÔÂÑ¼
ÆÊÎÂÅÐÒÏØÎ¼uÇÂÒÉÒÓÉÎÓÊu½°ÊË¼
ÎÏÊÓÏØÑ¾ÒÓÆÖÆ¾ÎÂÊÍ½ÑÕÖÆÎÉuÆÑÕ
u¼ÎÏÊ ÌØÑ¾ÕÖu¼ÒÕ¾ÎÓÆÑ
ÎÆÓ ÈÊÂÓÊÖÌÂÍÁÓÆÑÆÖÓÊ
u¼ÖÒÓÉÎÂÈÏÑ®¤¾ÒÉÖ
ÉÂÑÏØÒ¾ÂÑÏÒÕ
ÊÌÏÁÏØÈÎÕÑ¾
ÙÆÊË¼ÎÆÖÈÍÐÒÒÆÖ
Æ¾ÎÂÊÒÆÂØÓ½ÎÓÉÎ
ÆÑ¾ÓÕÒÉÏÍÁ
×Ñ½ÒÊuÉÌÂÊÂÎÂ
ÃÂÔu¾ÙÆÊÓÉÎ¿ÍÉ
ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â ÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¢ÍÍ®ÒÉuÂÎÓÊÌ½Æ¾ÎÂÊ
ÌÂÊÉÑÏÒ®ÔÆÊÂÈÊÂÓÉÎ
ÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉ ÎÂÌÂ
ÍÁÄÏØuÆuÆÓÉÈÎÐÒÉuÂÖÌÂÊÓÏÎÌÂ
Ó®ÍÍÉÍÏÓÑ¿Ï ÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØu¼ÒÕÓÉÖ
ÒØuÃÏØÍ½ÖÌÂÊÓÉÖÆÎÒØÎÂ¾ÒÔÉÒÉÖÒÓÏ
Ñ¿ÃÍÉu®ÓÏØ¨ÂÊÆÅÐÂ¾ÙÆÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿
Ñ¿ÍÏÉÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÌÂÊÉÏÊ¿ÓÉÓÂÆËØ
ÉÑ¼ÓÉÒÉÖ¿ÍÉÖÓÉÖÏu®ÅÂÖ
°ÊÌÂÍ¼ÖÓÊu¼ÖÌÂÔÐÖÌÂÊÉÏÊÌÊÍ¾ÂÑÏ
Ú¿ÎÓÕÎÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÌ¿uÉÒÓÏÊ×Æ¾ÏÈÊÂÎÂ
ÌÆÑÅ¾ÒÏØuÆ¼ÎÂÎÆÑÂÒÓÊÌ¿ÆÍ®ÓÉ
Ο περαστικός πελάτης είναι συχνά
βιαστικός
¢¼ÎÂÎÓÊÒÆ¼ÎÂÎÆÑÂÒÓÊÌ¿ÆÍ®ÓÉ É
ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆ¾ÎÂÊuÆÈ®
ÍÉÖÒÏØÅÂÊ¿ÓÉÓÂÖ Ø×Î®Æ¾ÎÂÊÃÊÂÒÓÊ
Ì¿Ö ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÍÏÊ¿Î¼ÎÂÏÓÊÌ¿ÆÑ¼ÔÊ
ÒuÂÊÏÅØÎÂÓ¿ÈÊÂÎÂÓÏÎÌ®ÎÆÊÎÂuÆÊ
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÂÑ¼ÆÊÎÂ×ÑÉÒÊuÏ
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ÏÊ½ÒÆÓÆ¿ÍÂÓÂu¼ÒÂÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÒÂÖ 
ÓÂ×ÑÐuÂÓÂÌÂÊÓÂÆÊÅÊÌ®ÆÇ¼ÒÓÉÃÊÓÑ¾
ÎÂÒÂÖ
¦ÒØ×Î¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÏÑÏÇ¾ÍÓÉÖÆÑÂ
ÒÓÊÌ½ÖÆÍÂÓÆ¾ÂÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÉÑÆ
®ÒÏØÎÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
ÓÊÖÆÑÊÏ×¼ÖuÆÈÑÂÇÆ¾Â ÏÊÐÑÆÖÂÊ×
u½ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÒØÎ½ÔÕÖÓÏ
ÑÕ¾½ÒÓÏÓ¼ÍÏÖÓÉÖÉu¼ÑÂÖÂÑ¼
ÆÊÍÏÊ¿ÎÎÂ¼×ÏØuÆÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÑÏ
ÒÕÊÌ¿ÒÓÏÎ®ÈÌÏÆÌÆ¾ÎÆÖÓÊÖÐÑÆÖ uÊÂ
ÆÎ¼ÑÈÆÊÂÏØuÏÑÆ¾ÎÂÌ®ÎÆÊÓÉÅÊÂÇÏ
Ñ®ÈÊÂÓ¾ÏÊÆÑÂÒÓÊÌÏ¾ÆÍ®ÓÆÖÔÂËÂÎÂ
¼ÑÔÏØÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÆÆÊÅ½ÆËØ
ÉÑÆÓÏÁÎÓÂÊÈÑ½ÈÏÑÂ©ÏÑÆ¾ÓÆÆ¾ÒÉÖ
ÎÂÃ®ÍÆÓÆÌÂÊ¼ÎÂÈÑ½ÈÏÑÏÓÂuÆ¾ÏÈÊÂÓÂ
ÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂ Ø×Î®Ã¼ÃÂÊÂÏÊÆÑÂÒÓÊ
ÌÏ¾ÆÍ®ÓÆÖÂ¾ÑÎÏØÎÓÏ×Ñ¿ÎÏÓÏØÖÈÊÂ
ÎÂÆÕÇÆÍÉÔÏÁÎÂ¿ÓÊÖÅÊ®ÇÏÑÆÖØÉ
ÑÆÒ¾ÆÖuÂÖ ¿ÕÖÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÓÏÎÂ
ÒØuÃÏØÍÆØÓÏÁÎÓÉÎÂÊÒÔÉÓÊÌ¿uÂÖ¶ÓÒÊ
ÍÏÊ¿Î¼ÎÂÅÊÆØÑØu¼ÎÏÕÑ®ÑÊÏÍÆÊÓÏØÑ
È¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÂÎÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈ
uÂÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÆ¾ÎÂÊÓÏÏÔÆÓÉu¼ÎÏ
ÌÏÎÓ®ÒÆÒÓÂÔu¿NFUSP ÌÏÎÓ®ÒÆÃÑÆÇÊ
Ì¿ÒÓÂÔu¿½Ò×ÏÍÆ¾Ï½ÌÏÎÓ®ÒÆ¼ÎÂÊÂ
ÓÑÊÌ¿½ÆuÏÑÊÌ¿Ì¼ÎÓÑÏ

Πόπη Χαραμή

¢¯¢³ ¤§

ĕėĐāĐĖĉėđċ

éôé÷úûùùöôúéù
ėČđďĆėČĈēĔĄĆĔēĝğđėĜđ

ĆĘėēčĊĔĆĊĄĆĕ
0¤ª¤´Æ¾ÎÂÊP
ÁÎÅÆÒuÏÖ¤ÓÂÊÑÆÊÐÎ
ªÂÑu®ÌÕÎ¤ØÑÆ¾ÂÖ
´Ñ½ÒÉÖÌÂÊÒÓÂu¼ÍÉ
ÓÏØÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏÎÓÂÊ
ÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÏØ
ÆuÏÑÆÁÏÎÓÂÊ
Ç®ÑuÂÌÂ©¦ ³ª¢
°ÆÎÊÌ¿ÖÊÆØÔØÎÓ½Ö
Ì¤±§° °¨§° 
uÂÖÂÂÎÓ®ÆÌ
u¼ÑÏØÖÓÏØ ÓÏØ
ØÎÅ¼ÒuÏØ®ÎÕÒÓÊÖ
ÓÆÍÆØÓÂ¾ÆÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖ
ÂØÓ½ÖÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖ
ÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÉ
ÅÊ®ÔÆÒÉÌÂÊÓÉÎ
ÑÏÃÏÍ½ÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ
ÒÓÉÎÂÈÏÑ®
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ĕėĐāĐĖĉėđċ

PHARMACY management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Ποιοι είναι οι στόχοι του ΕΦΕΧ;
ΓΕΩΡΓΙΟΣ ΔΟΚΙΟΣ:° ÁÎÅÆÒuÏÖ¤ª¤´
ÇÊÍÏÅÏËÆ¾ÎÂÒØuÃ®ÍÆÊÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉ
ÓÉÖÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ ÆÎ¿Ö
ÌÏÊÎÕÎÊÌÏÁDPODFQUÏØÈÎÕÑ¾ÙÆÊ®ÎÔÉ
ÒÉÒÆÏÍÍ®ÌÑ®ÓÉu¼ÍÉÓÉÖ¤ØÑÕÂ
ÚÌ½Ö¶ÎÕÒÉÖ°Ê¢Ñ×¼Ö³ÈÆ¾ÂÖÒÂØÓ¼Ö
ÓÊÖ×ÐÑÆÖ ÏÊ§ÂÓÑÊÌÏ¾ ÁÍÍÏÈÏÊ ÏÊ¤ÎÐ
ÒÆÊÖ¨ÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÌÂÊÏÊªÂÑuÂÌÆØÓÊ
Ì¼Ö¤ÓÂÊÑÆ¾ÆÖØÏÒÓÉÑ¾ÙÏØÎuÆÓÏÅÊÌ¿
ÓÏØÓÑ¿ÏÏÌ®ÔÆÂÑ®ÈÏÎÓÂÖ ÓÉÎÂÎ®
ÈÌÉÓÏØÏÍ¾ÓÉÎÂÂ¾ÑÎÆÊÏ¾ÅÊÏÖÑÕ
ÓÏÃÏØÍ¾ÂÈÊÂÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØ¶ÎÂÖÌÁÑÊ
ÏÖÂÑ®ÈÏÎÓÂÖ¼ÌÇÑÂÒÉÖÓÉÖÂØÓÏÔÆÑÂ
Æ¾ÂÖÆ¾ÎÂÊÓÂ©É ØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂ
ª®ÑuÂÌÂ ©¦ ³ª¢ ¤Ïu¼ÎÕÖÉÂÎ®
ÓØËÉÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÂØÓÐÎÓÕÎÇÂÑu®
ÌÕÎuÂÙ¾uÆÓÉÎØÆÁÔØÎÉÆÎÉu¼ÑÕ
ÒÉÓÕÎÏÍÊÓÐÎÔÂÒØuÃ®ÍÆÊÂÏÇÂÒÊ
ÒÓÊÌ®ÒÓÉÎÆu¼ÅÕÒÉÌÂÊÂÎ®ÓØËÉÓÉÖ
ÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ
P.M& Ε: Ποια είναι η σημερινή κατάσταση των ΜΗΣΥΦΑ στην Ελλάδα και
τις εξελίξεις διαφαίνονται στο άμεσο
μέλλον;
Γ.Δ: ²Â©¦ ³ª¢Æ¾ÎÂÊÇ®ÑuÂÌÂÓÂÏÏ¾Â
Ï¤°ªÆÈÌÑ¾ÎÆÊ¿ÓÊuÏÑÏÁÎÎÂ×ÏÑÉÈÉ
ÔÏÁÎ×ÕÑ¾ÖÊÂÓÑÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½ uÏÑÏÁÎÎÂ
ÅÊÂÇÉuÊÒÔÏÁÎÂÆØÔÆ¾ÂÖÒÓÏÆØÑÁÌÏÊ
Î¿Â¿ÓÂ©¼ÒÂ©ÂÙÊÌ½Ö¤ÎÉu¼ÑÕÒÉÖ
©©¤ ÌÂÊÓÏÌ¿ÒÓÏÖÓÏØÖÅÆÎÌÂÍÁÓÆ
ÓÂÊÂ¿ÓÉÎÌÏÊÎÕÎÊÌ½ÂÒÇ®ÍÊÒÉ¿ÈÕ
ÂÌÑÊÃÐÖÂØÓÐÎÓÕÎÌÑÊÓÉÑ¾ÕÎÒÓÉÒØ
ÎÓÑÊÓÊÌ½ÍÆÊÏÄÉÇ¾ÂÓÕÎÌÑÂÓÐÎuÆ
ÍÐÎÓÉÖ¤¤ ÏÊÓÊu¼ÖÓÕÎ©¦ ³ª¢ÌÂ
ÔÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÆÍÆÁÔÆÑÂÂ¿ÓÏÎÂÑÂÈÕ
È¿ ÓÉ×ÐÑÂuÂÖÆ¾ÅÆÌÂÆÓ¾ÆÖÏÊÓÊu¼Ö
ÓÕÎ©¦ ³ª¢ÆÍ¼È×ÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏÌÑ®ÓÏÖ
ÉÍÂÅ½ ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÍÆÁÔÆÑÆÖÌÂÊÂÎÓÊ
uÆÓÕ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÏÎ¾ÅÊÏÓÑ¿Ï¿ÕÖÓÂ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂ ÆÎÐÓÏÆÈÌÑÊÓÊÌ¿
ÓÏØÖÌÂÔÆÒÓÐÖÆ¾ÎÂÊÓÆÍÆ¾ÕÖÅÊÂÇÏÑÆ
ÓÊÌ¿¢ØÓ½Æ¾ÎÂÊÉÌÁÑÊÂÂÊÓ¾ÂÏØÉÂÈÏ
Ñ®ÓÕÎ©¦ ³ª¢Æ¾ÎÂÊØÏÂÎÂÓØÈu¼ÎÉ
ÌÂÊÅÆÎÆÎÔÂÑÑÁÎÆÓÂÊÉÆÊÒÂÈÕÈ½Î¼ÕÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÓÂÏÏ¾ÂÏÍÍ®Â¿ÂØÓ®Æ¾
ÎÂÊÑÕÓ¿ÓØÂÌÂÊÌÂÊÎÏÓ¿uÂ
¦ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ¿uÕÖÂØÓ½®ÍÍÂËÆÅÑÂuÂ
ÓÊÌ®uÆÓÉÄ½ÇÊÒÉÂ¿ÓÉ£ÏØÍ½ÓÕÎ¤Í
Í½ÎÕÎÓÏØÑ¿ÒÇÂÓÏØÏÍØÎÏuÏÒ×ÆÅ¾ÏØ
ÌÂÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÓÏØ¯¿uÏØ©Æ
Ã®ÒÉÂØÓ¿ÎÓÏÎÎ¿uÏÔÆÒuÏÔÆÓÆ¾ÓÂÊÂ¿

¢¯¢³ ¤§

§ÂÎÏØÂÑ¾ÏØÌÂÔÆÒÓÐÖÆÍÆÁÔÆ
ÑÏØÑÏÒÅÊÏÑÊÒuÏÁÂ¿ÓÏÎÂÑÂÈÕÈ¿
ÓÉÖÓÊu½ÖÐÍÉÒÉÖÓÕÎ©¦ ³ª¢©ÂÙ¾
uÆ®ÍÍÆÖÅÊÂÓ®ËÆÊÖÓÏØÎ¼ÏØÎ¿uÏØ ÅÊÂ
uÏÑÇÐÎÆÓÂÊ¼ÎÂÆÈÌÑÊÓÊÌ¿ÌÂÊÑØÔuÊÒÓÊ
Ì¿ÍÂ¾ÒÊÏÓÕÎ©¦ ³ª¢ÆÎÂÑuÏÎÊÒu¼ÎÏ
uÆÂØÓ¿ÓÕÎÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÕÎ×ÕÑÐÎÓÉÖ
¤¤¦ÒÉuÂÎÓÊÌ½ÂØÓ½ÂÍÍÂÈ½¼ÇÆÑÆÌÂÊ
ÎÏÁÑÈÊÏ®ÎÆuÏÒÓÉÎÂÈÏÑ®ÌÂÊÓÏu¼ÍÍÏÎ
ÑÏuÉÎÁÆÓÂÊÆÍÊÅÏÇ¿ÑÏÒÆ¿ÓÊÂÇÏÑ®
ÓÉÎÆÊÒÂÈÕÈ½Î¼ÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ ÓÉÎÂÎ®
ÓØËÉÇÊÍ¿ÅÏËÕÎÆÎÉuÆÑÕÓÊÌÐÎÑÏ
ÈÑÂuu®ÓÕÎÈÊÂÓÏÆØÑÁÌÏÊÎ¿ ÓÊÖÆÆÎ
ÅÁÒÆÊÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÐÎÆÓÂÊÑÆÊÐÎ 
ÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÏØÆÑÈÂÓÊÌÏÁÅØÎÂuÊÌÏÁ
P.M& Ε: Με την έννοια αυτοθεραπεία
θεωρείτε ότι στην Ελλάδα ο ασθενής
είναι έτοιμος να πάρει την υγεία στα
χέρια του;
Γ.Δ: ¢Ñ×ÊÌ®Ñ¼ÆÊÎÂÅÊÂÇÏÑÏÏÊ½
ÒÏØuÆÓÏØÖ¿ÑÏØÖeÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂkÌÂÊ
eÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂkºÓÂÎÍ¼uÆeÏÂÒÔÆÎ½Ö
Â¾ÑÎÆÊÓÉÎØÈÆ¾ÂÒÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØkÂØÓ¿
Æ¾ÎÂÊÊÏÌÏÎÓ®ÒÓÏÎ¿ÑÏeÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾
ÅÂkÉÏÏ¾ÂÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÓÊÖÆÎ¼ÑÈÆÊ
ÆÖÏØÌ®ÎÏØÎÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÂ¿u¿ÎÏÊ
ÓÏØÖÈÊÂÓÏÎÆÂØÓ¿ÓÏØÖÈÊÂÓÉÅÊÂÓ½ÑÉÒÉ
ÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÏØÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÓÉÎÑ¿ÍÉ
ÄÉÌÂÊÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÌ®ÏÊÂÖÂÒÔ¼ÎÆÊÂÖ
ºÕÖÆ¾ÎÂÊÇØÒÊÌ¿Ø®Ñ×ÏØÎÅÊ®ÇÏÑÂ
uÊÌÑÏÑÏÃÍ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖÓÂÏÏ¾ÂÆ¾ÎÂÊ
ÂÎÂ¿ÇÆØÌÓÂÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÂÏÅÆ×¿
uÂÒÓÆÕÖÒØÎ¼ÆÊÆÖÓÉÖÙÕ½Ö¤ÌÆ¾ÒØ
uÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÌÂÊÏ¿ÑÏÖÓÉÖeÂØÓÏ
ÔÆÑÂÆ¾ÂÖkÉÏÏ¾ÂÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÂu¼ÑÏÖ
ÓÉÖÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÌÂÊÒØÎÊÒÓ®ÓÉÎØÆÁ
ÔØÎÉÆÊÍÏÈ½ÌÂÊ×Ñ½ÒÉÓÕÎ©¦ ³ª¢ 
ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÂÎÓÊuÆÓÕÊÒÔÏÁÎ½ÊÂ
ÑÏÃÍ½uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖ½ÒØuÓÐuÂÓÂ ÏØ
¼×ÏØÎÅÊÂÈÎÕÒÔÆ¾ÆuÆÊÑÊÌ®Â¿ÓÏÎ¾ÅÊÏ
ÓÏÎÂÒÔÆÎ½
ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ¼ÒÓÕÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÎÂÈ¾ÎÆ
ÓÂÊÂÎÓÊÍÉÓ¿Â¿ÓÏÎ¾ÅÊÏÓÏÎÂÒÔÆÎ½ 
ÉeÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂkÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÏÎ
¾ÅÊÏ ÌØÑ¾ÕÖÒÆÆÑÊÓÐÒÆÊÖÂÍÏÁÌÑØ
ÏÍÏÈ½uÂÓÏÖ¿ÏØÏÂÒÔÆÎ½ÖÌÂÓÂÇÆÁÈÆÊ
Â¿u¿ÎÏÖÓÏØÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÑÏÌÆÊu¼
ÎÏØÎÂÑÏuÉÔÆØÓÆ¾ÓÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ×®Ê
½ÂÎÓÊÃÉ×ÊÌ¿ÒÊÑ¿ÊÂÑ¿ÓÊÉØÆÁÔØÎÉ
ÆÎÉu¼ÑÕÒÉÓÏØÌÏÊÎÏÁÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÂÌ¿uÉ
ÒÆÃÑÆÇÊÌ¿ÒÓ®ÅÊÏÊÒÓÆÁÏØuÆ¿ÓÊÏ¶Í

ÍÉÎÂÖÏÍ¾ÓÉÖÅÊÂÔ¼ÓÆÊÂØËÉu¼ÎÏÌÑÊÓ½
ÑÊÏÌÂÊÒØÎÆÑÈ®ÙÆÓÂÊÆÏÊÌÏÅÏuÉÓÊÌ®uÆ
ÓÏÎªÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÏØÏÏÏ¾ÏÖÂÎÂÅÆÊ
ÌÎÁÆÓÂÊÒÆØÍÐÎÂÓÉÖÑÕÓÏÃ®ÔuÊÂÖ
ªÑÏÎÓ¾ÅÂÖ³ÈÆ¾ÂÖ ª³ 
P.M& Ε: Στην Ελλάδα η προσφυγή του
ασθενή σε προϊόντα αυτοθεραπείας
είναι σε χαμηλότερα επίπεδα από τις
άλλες Ευρωπαϊκές χώρες παρόλο τις
πολύ χαμηλές τιμές τους. Ποιοι είναι
οι λόγοι;
Γ.Δ: °ÊÂÓÑ¿ÖÈÊÂÓÏÎ¶ÍÍÉÎÂÂÒÔÆÎ½Â
ÑÂu¼ÎÆÊÉÌÁÑÊÂÉÈ½ÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖÔÆ
ÑÂÆ¾ÂÖ£ÂÒÊÌÏ¾Í¿ÈÏÊ¿uÕÖÈÊÂÎÂÂ
ÎÓ½ÒÕÒÓÏÆÑÐÓÉu®ÒÂÖ Æ¾ÎÂÊÉ¼ÍÍÆÊÄÉ
ÆÂÑÌÏÁÖÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖÌÂÊÅØÒÓØ×ÐÖ
Ñ¿ÒÇÂÓÂ¼ÎÓÏÎÉÖÂÑÂÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖ
ÌØÑ¾ÕÖu¼ÒÕÓÏØJOUFSOFU¤®ÎÏÊ¢Ñ×¼Ö
³ÈÆ¾ÂÖÓÏØÓ¿ÏØuÂÖÆ¾×ÂÎÌÂÓÂÎÏ½ÒÆÊ
ÓÉÎÂË¾ÂÓÉÖÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÂØÓÏÔÆÑÂ
Æ¾ÂÖÌÂÊÆ¾×ÂÎÂÏÇÂÒ¾ÒÆÊÎÂÓÉÎØÏ
ÒÓÉÑ¾ËÏØÎ¿ÕÖÈ¾ÎÆÓÂÊÒÓÏ¦ÎÕu¼ÎÏ£Â
Ò¾ÍÆÊÏ ÓÉÂÍÍ¾Â½ÓÉÆÑuÂÎ¾Â ÔÂÆ¾×ÂÎ
ÆÇÂÑuÏÒÔÆ¾ÆÂÑÌ½ÆÎÉuÆÑÕÓÊÌ®ÑÏ
ÈÑ®uuÂÓÂ¢¿ÓÉÎ®ÍÍÉuÆÑÊ®ÆÊÅÊÌ®ÓÏÎ
ÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÌÂÊÑ¿ Ø¿ÓÏÇ®ÒuÂÓÉÖuÆÓÂ
Ì¾ÎÉÒÉÖÓÕÎ©¦ ³ª¢ÆÌÓ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾
ÕÎ Ï¶ÍÍÉÎÂÖÂÒÔÆÎ½Ö ¼×ÆÊ¼ÒÆÊÆÂ
ÎÆÊÍÉuu¼ÎÂÔÁuÂÂÑÂÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÖ
¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÂÌÑÂ¾ÆÖÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÅÑ®
ÒÆÊÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖ
P.M& Ε: Γιατί η ανάπτυξη των ΜΗΣΥΦΑ αποτελεί ευκαιρία για τον φαρμακοποιό να αναδείξει τον ρόλο του και
ν αυξήσει τον τζίρο του;
Γ.Δ: ²Â©¦ ³ª¢ÃÏÉÔÏÁÎÓÏÎÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÎÂÂÎÂÃÂÔu¾ÒÆÊÓÏÎÑ¿ÍÏÓÏØÒÆ
ÃÂÒÊÌ¿ ÁuÃÏØÍÏÓÉÖª³²Â©¦ ³ª¢
ÂÑ®ÓÉÎ®uÆÒÉÆÎÉu¼ÑÕÒÉÏØÈ¾ÎÆÓÂÊ
ÑÏÖÓÏÌÏÊÎ¿ÅÆÂÁÏØÎÎÂÆ¾ÎÂÊÇ®Ñ
uÂÌÂÈÊÂÓÂÏÏ¾ÂÏÂÒÔÆÎ½ÖÌÂÓÂÎÂ
ÍÕÓ½Ö×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÒÕÒÓ½ÌÂÔÏÅ½ÈÉÒÉ
¶×ÆÊÂÏÅÆÊ×ÔÆ¾ÒÆÏÍÍ¼Ö®ÍÍÆÖ×Ð
ÑÆÖÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ¿ÓÊÏÏÍ¾ÓÉÖ
ÔÆÕÑÆ¾ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÕÖÓÏÎÌÁÑÊÏ
ÒÁuÃÏØÍÏÈÊÂÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÆÊ¼ÎÂÊ
ÔÂÎ¿Ñ¿ÃÍÉuÂØÈÆ¾ÂÖÑÊÎÂÏÇÂÒ¾
ÒÆÊÎÂ®ÆÊÒÓÏÊÂÓÑ¿ÓÏØ©ÆÓÂ©¦ ³
ª¢ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÅÆÎÂÑÌÆ¾ÓÂÊu¿ÎÏ
ÒÓÉÎÐÍÉÒ½ÓÏØÖ ÂÍÍ®uÆÓÂÓÑ¼ÆÓÂÊ
ÒÆ¼ÎÂÒÁuÃÏØÍÏÓÏØÏÍ¾ÓÉ ÆÑÆØÎÐ
ÎÓÂÖ¼ÎÂØÏÓØÐÅÆÖÊÒÓÏÑÊÌ¿ÓÏØÌÂÊ
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ÌÂÔÏÅÉÈÐÎÓÂÖÓÏÎÒÓÉÒÕÒÓ½×Ñ½ÒÉÓÏØ
ÇÂÑu®ÌÏØ
¤uÏÑÊÌ®ÔÂÕÇÆÍÉÔÆ¾ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
ÈÊÂÓ¾ÓÏÌ¿ÒÓÏÖÓÕÎ©¦ ³ª¢ÌÂÓÂÃ®Í
ÍÆÓÂÊ®uÆÒÂÂ¿ÓÏÎÏÍ¾ÓÉÌÂÊÅÆÎØÆÊ
Ò¼Ñ×ÆÓÂÊÌÂÎ¼ÎÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ¿ÓÂuÆ¾ÏÌÂÊ
ÉÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖÔÂÂØË½
ÒÆÊÌÂÊÓÉÙ½ÓÉÒ½ÓÏØÖ
P.M& Ε: Τα ΜΗΣΥΦΑ πρέπει να βγούνε από τα ράφια των φαρμάκων και να
έχουν ελεύθερη πρόσβαση από τον καταναλωτή στο χώρο του φαρμακοπωλείου για να αναπτυχθεί καλύτερα αυτή
η κατηγορία;
Γ.Δ: ³®Ñ×ÆÊÆuÆÊÑ¾ÂÒÆÂÑÌÆÓ¼Ö×Ð
ÑÆÖÓÉÖ¤¤¿ÏØÓÂ©¦ ³ª¢½Ì®ÏÊÂ
Â¿ÂØÓ®ÆÌÓ¾ÔÆÎÓÂÊu¼ÒÂÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÆ¼ÎÂÎÑÏÒÃ®ÒÊuÏÈÊÂÓÏÎ
ÏÍ¾ÓÉÓÑ¿Ï ÓÊÖ×ÐÑÆÖÂØÓ¼ÖÉÂØÓÏ
ÔÆÑÂÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÒÂÇÐÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂÎÆ
ÓØÈu¼ÎÉÂ¿¿ÓÊÒÓÉ×ÐÑÂuÂÖÌÂÊ¼×ÆÊ
ÃÑÆÔÆ¾¿ÓÊuÆÓÏÎÓÑ¿ÏÂØÓ¿ÆËÏÊÌÆÊÐÎÆ
ÓÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÏÂÒÔÆÎ½ÖÌÂÓÂÎÂÍÕ
Ó½ÖÒÓÉÎÑÕÓÏÃÏØÍ¾ÂÓÏØÎÂÂÏÇÂÒ¾
ÙÆÊÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉÓÏØÑÏÃÍ½uÂ
ÓÏÖØÈÆ¾ÂÖÓÏØ
P.M& Ε: Η τόση μεγάλη διαφήμιση των
προϊόντων αυτών στα ΜΜΕ, δεν παραμερίζει εν μέρη τη συμβουλή του φαρμακοποιού;
Γ.Δ: ¢ÎÓ¾ÔÆÓÂ ÉÒÕÒÓ½ÌÂÊØÆÁÔØÎÉ
ÅÊÂÇ½uÊÒÉÆÌu¼ÑÏØÖÓÉÖÇÂÑuÂÌÆØÓÊ
Ì½ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖuÆÓÂÅ¾ÅÆÊ¼ÎÂÆÎÉuÆÑÕÓÊ
Ì¿u½ÎØuÂÑÏÖÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½
ÌÂÊÂÑÂÅ¾ÅÆÊÓÉÒÌØÓ®ÍÉÒÓÏÎÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ ÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÓÏØÅÐÒÆÊÓÉÎ
ÂÍÏØÒÓÆØu¼ÎÉÍ½ÑÉÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÇÂÑ
u®ÌÏØÈÊÂÓÏÏÏ¾ÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÆÓÂÊ¦ÅÊ
ÂÇ½uÊÒÉØÏÃÏÉÔ®ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿
ÒÓÉÎØÆÁÔØÎÉÆÎÉu¼ÑÕÒÉÓÏØÏÍ¾ÓÉ
P.M& Ε: Ποια είναι η θέση του Συνδέσμου για την απελευθέρωση των τιμών των ΜΗΣΥΦΑ. Αυτό θα έχει τελικά όφελος στη τσέπη του καταναλωτή;
Γ.Δ: ºÕÖÆÊÐÔÉÌÆÎÕÑ¾ÓÆÑÂ ÆÇ¿ÒÏÎ
ÓÂ©¦ ³ª¢Æ¾ÎÂÊÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÆÈÌÑ¾ÎÏ
ÎÓÂÊÂ¿ÓÏÎ¤°ªÎÂ×ÏÑÉÈÏÁÎÓÂÊ×ÕÑ¾Ö
ÊÂÓÑÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½ ÎÂÅÊÂÇÉu¾ÙÏÎÓÂÊ®uÆÒÂ
ÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÌÂÊÓÏÌ¿ÒÓÏÖ
ÓÏØÖÅÆÎÌÂÍÁÓÆÓÂÊÂ¿ÓÉÎÌÏÊÎÕÎÊÌ½
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ÂÒÇ®ÍÊÒÉ ÉÓÊu½ÐÍÉÒÉÖÆ¾ÎÂÊÅ¾ÌÂÊÏ
ÎÂÏÑ¾ÙÆÓÂÊÆÍÆÁÔÆÑÂÂ¿ÓÏÎÂÑÂÈÕ
È¿²ÂÏÇ¼ÍÉÆ¾ÎÂÊÏÍÍÂÍ®
i ¯¼ÂÑÏÚ¿ÎÓÂÔÂÆÊÒÂ×ÔÏÁÎÅÊÆØ
ÑÁÎÏÎÓÂÖÓÏÇ®ÒuÂÆÊÍÏÈ½ÖÈÊÂ
ÓÏÎÂÒÔÆÎ½
i ÂÑ®ÓÉÊÔÂÎ½ÂÁËÉÒÉÓÊuÐÎuÆÓ®
ÓÉÎÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉ ÏÍÁÒÁÎÓÏ
uÂÏÊÓÊu¼ÖÔÂÊÒÏÑÑÏ½ÒÏØÎÒÓÉÎ
ÂÈÏÑ®ØÂÌÏÁÏÎÓÂÖÒÓÏØÖÎ¿uÏØÖ
ÓÉÖÆÍÆÁÔÆÑÉÖÏÊÌÏÎÏu¾ÂÖÌÂÊÓÏØ
ÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ
i ¦ÅÊÂÇÏÑÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎÓÊuÐÎÔÂÅÊ
ÆØÌÏÍÁÎÆÊÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÌÂÓÂÎÂÍÕ
Ó½ÎÂÆÊÍ¼ÈÆÊÇÔÉÎ¿ÓÆÑÏÒ×½uÂÔÆ
ÑÂÆ¾ÂÖ

2ĖĒāąĔĖċĔ
ąėĖĒČĉēąĉăąĔ
ąėĖĒĘēĒĐĖăĈąĔ
ąĐąāĐĉĖąč
ĐąąĐąĖėęČĉă
ĉĐĖėěĕčąĎĀĕĖą
ĉĞĉĐąāĐĖĉ
ęēĞĐčąĒėČą
ąĎĒďĒėČĂĕĒėĐ
ĖċĐ
ąĉďĉėČāēěĕċ
ĖěĐĖčĠĐ
P.M& Ε: Ποια είναι η θέση του ΕΦΕΧ
σχετικά με την πώληση των ΜΗΣΥΦΑ
και σε άλλα κανάλια διανομής (Παραφαρμακεία, S/m ) ακόμη και με την παρουσία φαρμακοποιού;
Γ.Δ: ¦®ÈÊÂÔ¼ÒÉÓÏØ¤ª¤´Æ¾ÎÂÊ¿ÓÊÓÂ
©¦ ³ª¢Ñ¼ÆÊÎÂÅ¾ÎÏÎÓÂÊπάνταÅÊÂ
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×ÆÊÑ¿ÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÂ¿ÓÂÎÏu¾uÕÖ
ÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÎÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â¶×ÏÎÓÂÖÂØÓ¿
ÕÖÃÂÒÊÌ½ÂÑ×½ ÌÂÊÆÇ¿ÒÏÎÓÉÑÏÁÎÓÂÊ
ÂØÒÓÉÑ®¿ÍÆÖÏÊÒÕÒÓ¼ÖÑÏÅÊÂÈÑÂÇ¼Ö
ÒØÎÓ½ÑÉÒÉÖÌÂÊÇÁÍÂËÉÖÓÕÎÇÂÑu®
ÌÕÎ ÏÊÔ¼ÒÆÊÖÓÏØ¤ª¤´ÆÎÂÑuÏÎ¾ÙÏÎÓÂÊ
uÆÓÊÖÂÏÇ®ÒÆÊÖÓÊÖÏÍÊÓÆ¾ÂÖ
P.M& Ε: Σχετικά με την πώληση των
ΜΗΣΥΦΑ από ηλεκτρονικά φαρμακεία,
ποιες θα είναι οι εξελίξεις;
Γ.Δ: ¢ÎÂu¼ÎÏÎÓÂÊÑÂÈÅÂ¾ÆÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖÌÂ
ÔÐÖØ®Ñ×ÆÊuÆÈ®ÍÉÂÎ®ÓØËÉÂÈÌÏ
Òu¾ÕÖ Ì®ÓÊÏØÆ¾ÎÂÊÇØÒÊÌ¿ÂÎÂÎÂÍÏ
ÈÊÒÓÆ¾ÌÂÎÆ¾ÖÓÏÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿¿ÇÆÍÏÖÓÕÎ
ÂÒÔÆÎÐÎÌÂÓÂÎÂÍÕÓÐÎÍ¿ÈÕÓÉÖ×ÂuÉ
Í¿ÓÆÑÉÖÓÊu½ÖÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØÂÈÏ
Ñ®ÙÏØÎu¼ÒÕÓÕÎÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌÐÎÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÕÎ³®Ñ×ÆÊ½ÅÉÓÏÎÏuÊÌ¿ÍÂ¾ÒÊÏ
ÒÓÉ¤¤ÌÂÊÂÎÂu¼ÎÆÓÂÊÒÁÎÓÏuÂÉÆÎÂÑ
u¿ÎÊÒÉÓÉÖ×ÐÑÂÖuÂÖuÆÂØÓ¿
P.M& Ε: Σαν εκπρόσωπος του συνδέσμου, πείτε μας πώς βλέπουν τα μέλη
σας το μέλλον της αυτοθεραπείας στην
Ελλάδα, βραχυπρόθεσμα και μακροπρόθεσμα;
Γ.Δ: ºÕÖÆÊÐÔÉÌÆÒÆÑÏÉÈÏÁuÆÎÉ
ÆÑÐÓÉÒ½ÒÂÖ Æ¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÉÂÈÏÑ®
ÓÕÎ©¦ ³ª¢eÈØÑ¾ÙÆÊÒÆÍ¾ÅÂk¦uÆ
ÓÂÃÂÓÊÌ½ÆÑ¾ÏÅÏÖÂ¿ÓÐÑÂu¼×ÑÊÓÏ
ÆÌ¼uÃÑÊÏÓÏØÔÂÆ¾ÎÂÊuÊÂÑÏ
ÂÑÂÒÌÆØÂÒÓÊÌ½ÆÑ¾ÏÅÏÈÊÂÓÉÃÊÏuÉ
×ÂÎ¾ÂÆÎ¿ÄÆÊÓÉÖuÆÈ®ÍÉÖÂÍÍÂÈ½Ö²Ï
u¼ÍÍÏÎu¿ÎÏÂÊÒÊ¿ÅÏËÏuÏÑÆ¾ÎÂÑÏ
ÃÍÆÇÔÆ¾ÆÇ¿ÒÏÎÂ¿ÏÊÓÊu¼Ö
ÓÕÎ©¦ ³ª¢ÔÂÌÂÔÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÆÍÆÁÔÆ
ÑÂÂ¿ÓÏÎÂÑÂÈÕÈ¿¸ÅÉ¼×ÆÊÆÌÅÉ
ÍÕÔÆ¾ÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÂ¿uÆÈ®ÍÆÖÇÂÑuÂ
ÌÆØÓÊÌ¼ÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÈÊÂÒÓÑÏÇ½ÓÉÖÒÓÑÂ
ÓÉÈÊÌ½ÖÓÏØÖÑÏÖÓÉÎÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾Â ÈÊÂ
ÆÊÒÂÈÕÈ½Î¼ÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ uÆÑÊÌ®Â¿
ÓÂÏÏ¾Â¼×ÏØÎÌÂÊÎÏÓ¿uÆÖÒØÒÌÆØÂÒ¾
ÆÖ Î¼ÆÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÏØÆËÆÓ®ÙÏØÎÓÉÅØ
ÎÂÓ¿ÓÉÓÂÂÑÏØÒ¾ÂÖÓÏØÖÒÓÉ×ÐÑÂuÂÖ
¢ÎÍ®ÃÏØuÆØ¿ÄÉuÂÖÓÂÆÎÉuÆÑÕÓÊ
Ì®ÑÏÈÑ®uuÂÓÂÑÏÖÓÏÌÏÊÎ¿ÏØ½ÅÉ
ÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÒÓÏÒÓ®ÅÊÏÒ×ÆÅÊÂÒuÏÁ ÏÓÏ
u¼ÂÖÓÉÖÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ
ÂÎÂu¼ÎÆÓÂÊÎÂÂÎÂÓØ×ÔÆ¾ÆÎÓØÕÒÊÂÌ®
ÒÓÂÆ¿uÆÎÂ¼ÎÓÆ×Ñ¿ÎÊÂÏØÔÂÂÌÏ
ÍÏØÔ½ÒÏØÎÓÉÎÂÆÍÆØÔ¼ÑÕÒÉÓÕÎÓÊ
uÐÎ
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ØÏÎ¼ÂÂÊÅÊ® É¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÂÌÂÊÉ¢ÈÈÆÍÊÌ½
ÏÒÆÊÅÐÎÏÖ  ËÆÌ¾ÎÉÒÂÎ ÑÊÎ ¼ÎÂ ×Ñ¿ÎÏ ÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØÖÒÓÉÆÒÒÂÍÏÎ¾ÌÉ uÆ¿ÎÆÊÑÂ
ÌÂÊÒÓ¿×ÏØÖ uÆ¿ÍÆÖÓÊÖÒÁÈ×ÑÏÎÆÖuÆÔ¿ÅÏØÖ
ÓÉÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÌÂÊuÆÎÆÁuÂÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖÌÂÊ
ÌØÑ¾ÕÖÅÊ®ÔÆÒÉÈÊÂÑÏÒÇÏÑ®ÑÏÖÓÏÎÆÍ®ÓÉ
°ÊÎ¼ÏÊÍÏÊ¿ÎÌ®ÎÏØÎÓÉÅÊÂÇÏÑ®l
¤¾ÎÂÊÂØÓÏ¾ÏØÌÓ¾ÙÏØÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏØÂÁÑÊÏ

ù

Ï eªÂÑuÂÌÆ¾Ï ÏÒÆÊÅÐ
ÎÏÖk ÓÏÏÏ¾ÏÇ¼ÑÆÊÓÉÎÍ½
ÑÉÆÕÎØu¾ÂeÏÒÆÊÅÐÎÏÖ
¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÂÌÂÊ §¢°¤k 
ÈÊ¿ÑÓÂÒÆÒÓÊÖ§ÏØÎ¾ÏØÓÂÑÐ
ÓÂÓÏØÈÆÎ¼ÔÍÊÂ
ÓÆÈÂÒu¼ÎÏÒÓÏÊÒ¿ÈÆÊÏ Óu ÆÎ¿Ö
ÓÆÓÑÂÐÑÏÇÏØÌÓÊÑ¾ÏØÒÓÉÒØuÃÏÍ½ÓÕÎ
ÏÅÐÎÆuÊÒÓÏÌÍ½ ÏÇÏÁÍÉÌÂÊÏÈÏÔ¼
ÓÏØÌÂÊÂ¼ÎÂÎÓÊÂ¿ÓÉÒÓ®ÒÉe¤ÍÍÉÎÊ
Ì¿¨ÏÍ¼ÈÊÏk ÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆ¼ÎÂÎÂ¿ÓÏØÖ
ÏuÏÑÇ¿ÓÆÑÏØÖÅÑ¿uÏØÖÓÉÖÆÒÒÂÍÏÎ¾
ÌÉÖ²Ï®ÍÆÓÏÑ®ÒÊÎÏ ÓÏÏÏ¾ÏÌÏÒuÆ¾

ÓÉÎÆÑÊÏ×½ ¿×Êu¿ÎÏÒØuÃÂÅ¾ÙÆÊÂ¿
ÍØÓÂuÆÓÏØÖ¿ÑÏØÖÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÆØÆ
Ë¾ÂÖ ÂÍÍ®ÆÎÊÒ×ÁÆÊÌÂÊÓÉÎÂ¾ÒÔÉÒÉÂØ
ÓÐÎºÑÏÊ®ÑÑÉÌÓÂÒØÎÅÆÅÆu¼ÎÏÊuÆÓÏ
ªÂÑuÂÌÆ¾ÏÕÖ¼ÎÎÏÊÂ
¼ÑÂÂ¿ÓÏÈÆÈÏÎ¿ÖÕÖÉ ÏÇÏÁ
ÍÉÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÖÏÍØÒÁ×ÎÂÒÓÏÖÅÑ¿uÏÖuÆ
ÆÁÌÏÍÏQBSLJOH ÒÆÌÏÎÓÊÎ½Â¿ÒÓÂÒÉ
ÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÓÏÌÓ¾ÑÊÏÊÏ¾ÌÉÒÉÖÓÏØ§¨¢ 
ÉÆÑÊÇ¼ÑÆÊÂÆÒÒÂÍÏÎ¾ÌÉÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊ
ÓÏÌÓÊÑÊÂÌ¿ÒØÈÌÑ¿ÓÉuÂÒÓÏÏÏ¾ÏÂÑ¼
×ÏÎÓÂÊÏÊ§ÂÓÑÏÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¼ÖØÉÑÆ
Ò¾ÆÖÓÉÖ&YQSFTT4FSWJDF ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖ
ÏØÂØË®ÎÏØÎÓÉÎÆÊÒÌÆÄÊu¿ÓÉÓÂÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¦ÍÆÊÏÄÉÇ¾ÂÓÕÎÆÍÂÓÐÎÆ¾ÎÂÊÌ®ÓÏÊ
ÌÏÊ½ÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÊÒÓÉÎÆÑÊÏ×½ ÒØÎÔ½
ÌÉÉÏÏ¾ÂÆÎÊÒ×ÁÆÊÓÉÒÁÎÂÄÉÅÆÒuÐÎ
ÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÖÌÂÊÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖuÆÓÂËÁ
ÓÕÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÕÎÌÂÊÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ
©ÆÓ®Â¿uÆÍ¼ÓÉÓÉÖÆÍÂÓÆ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖ
Ù½ÓÉÒÉÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÍ¿ÈÕÓÉÖÇÁÒÉÖÓÏØ 
ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÒÆÅÊÆØÑØu¼
ÎÏÕÑ®ÑÊÏÂ¿ÓÉÎÂÑ×½ÓÏØ Ì¾
ÎÉÒÉÉÏÏ¾ÂÃÏ½ÔÉÒÆÓ¿ÒÏÒÓÉÎÌÂÍÁ
ÓÆÑÉÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÏØÌÏÊÎÏÁ ¿ÒÏÌÂÊ
ÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÏØÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØ ÊÅ¾ÕÖ
Â¿Î¼ÏØÖÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏØÖÆÍ®ÓÆÖÏØ
ÅÆÎÆ¾×ÂÎ×Ñ¿ÎÏÎÂÄÕÎ¾ÒÏØÎuÆÓÂÂ
ÍÊ®ÕÑ®ÑÊÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
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Μια ελκυστική Αρχιτεκτονική
)ÑÐÓÉÆÊÌ¿ÎÂÆÎ¿ÖÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÏÖÆ¾ÎÂÊ
®ÎÓÏÓÆ®ÑÂÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ½ ÈÊÂØÓ¿
ÌÂÊÓÏÎÆËÕÓÆÑÊÌ¿×ÐÑÏÌÏÒuÏÁÎÅÁÏ
uÆÈ®ÍÂ ¿uÏÑÇÂÂÑÓ¼ÑÊÂÅÆËÊ®ÌÊÂÑÊ
ÒÓÆÑ®ÓÉÖÆÊÒ¿ÅÏØ ÌÂÔÐÖÌÊ¼ÎÂ×ÓÊÒÓ¿
ÂÈÌ®ÌÊ
¤ÊÒÆÑ×¿uÆÎÏÊÒÓÏÎÌØÑ¾ÕÖ×ÐÑÏ ÂÌÑÊ
ÃÐÖuÑÏÒÓ®uÂÖÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÉÌÆÎÓÑÊÌ½
È¿ÎÅÏÍÂ ÒÓÉÎÏÏ¾ÂÆ¾ÎÂÊÓÏÏÔÆÓÉu¼
ÎÂ¿ÍÂÓÂÆÏ×ÊÂÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÏÊÑÏ
ÒÇÏÑ¼Ö¦Ó¼ÑØÈÂÒÓÂÂÑÊÒÓÆÑ®uÂÖÆ¾
ÎÂÊÂÇÊÆÑÕu¼ÎÉÒÓÂÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ ÓÏÏÔÆÓÉu¼ÎÂÂÎ®ÌÂÓÉÈÏÑ¾Â uÆ
ªØÓÊÌ®ÌÂÊ1SFNJVNÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊÌ®ÌÂÊ©ÂÌÊÈÊ®Ù
ØÎÆ×¾ÙÏÎÓÂÖÓÉÎÆÑÊ½ÈÉÒÉuÂÖ ÒÓÏÎÂÑÊÒÓÆÑ®ÌÂÊ
¾ÒÕÓÏu¼Â Ø®Ñ×ÆÊ¼ÎÂÖÓÏ¾×ÏÖÆÆÎÅØu¼
ÎÏÖuÆÑ®ÃÅÏØÖÂÍÏØuÊÎ¾ÏØÌÂÊÑ®ÇÊÂ ÒÓÂ
ÏÏ¾ÂÇÊÍÏËÆÎÏÁÎÓÂÊÓÂÒØuÍÉÑÐuÂ
ÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÏÊÃÊÓÂu¾ÎÆÖ ÓÂÆ¾ÅÉØÈÊ
ÆÊÎ½ÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖÌÂÊÓÂÏÑÔÏÆÅÊÌ®
Æ¾ÅÉ ÓÉÅÆËÊ®Ó¼ÑØÈÂØ®Ñ×ÆÊu¾Â
ÅÆÁÓÆÑÉÈ¿ÎÅÏÍÂuÆ¿ÍÂÓÂÑÏÚ¿
ÎÓÂ ÓÂÏÏ¾ÂÒ×ÆÓ¾ÙÏÎÓÂÊuÆÓÏÂÊÅ¾
ÌÂÊÓÉeÎ¼ÂuÂu®k ÓÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂÓÕÎ
ÏÅÊÐÎÌÂÔÐÖÌÂÊÓÂÂÎÂÓÏuÊÌ®ØÏ
Å½uÂÓÂ ÆÎÐÒÓÏ¾ÒÕu¼ÑÏÖÓÉÖÈ¿ÎÅÏ
ÍÂÖÃÑ¾ÒÌÏØuÆÓÂ®ÎÓÂÈÊÂÓÉÎÆÑÊÏ¾É
ÒÉÓÕÎuÂÍÍÊÐÎ
ÓÏÃ®ÔÏÖÌÂÊÅÆËÊ® ¼ÎÂÖ®ÈÌÏÖÆËØ
ÉÑ¼ÓÉÒÉÖÓÏØÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏØuÆ
ÅÁÏÔ¼ÒÆÊÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖ Æ¾ÎÂÊÂØÓ¿ÖÏØ
ÒØuÍÉÑÐÎÆÊÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÌÆÎÓÑÊ
ÌÏÁ×ÐÑÏØÆËÊ®ÓÏØ®ÈÌÏØ Ø®Ñ
×ÆÊÓÏu¼ÂÖÂÇÊÆÑÕu¼ÎÏÖÒÓÉÒÓÏuÂ
ÓÊÌ½ØÈÊÆÊÎ½ ÆÎÐÂÑÊÒÓÆÑ®Æ¾ÎÂÊÓÏ
ÏÔÆÓÉu¼ÎÂÓÂ05$¢ØÓ¿ÏØÂÏØ
ÒÊ®ÙÆÊ¾ÒÕÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏÓÏØÇÂÑ
uÂÌÏÕÍÆ¾ÏØ Æ¾ÎÂÊÉÌÂÔÊÆÑÕu¼ÎÉ

uÆÈ®ÍÉÒØÑÓÂÑÊ¼ÑÂ ÓÉÔ¼ÒÉÓÉÖ
Ø®Ñ×ÏØÎÆÍ®×ÊÒÓÂÒØÑÓ®ÑÊÂÈÊÂ
ÓÂÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®Ç®ÑuÂÌÂÌÂÊÑ®
ÇÊÂuÆÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖÃÑÆÇÊÌ½Ö
ÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
²ÂÇ®ÑuÂÌÂÆ¾ÎÂÊÂÏÔÉÌÆØu¼ÎÂ
ÒÓÏÑÏuÏÓÊÌ¿uÉ×ÂÎÊÒu¿3PXB
ÓÉÖ$4" ÏÏÏ¾ÏÖÆËØÉÑÆÓÆ¾u¼ÒÕ
ÓÑÊÐÎÔØÑ¾ÅÕÎ ÓÏÏÔÆÓÉu¼ÎÕÎ
ÂÌÑÊÃÐÖ¾ÒÕÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÏÕÍÆ¾ÏØ²Ï3PXBÃÑ¾
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ÒÌÆÓÂÊÒÆ×ÐÑÏÆÊÅÊÌ®ÅÊÂuÏÑÇÕu¼
ÎÏ ¾ÒÕÂ¿ÓÏÎ®ÈÌÏÌÂÊuÉÏÑÂ
Ó¿Â¿ÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ ÏÏÏ¾ÏÖ×ÑÉ
ÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÌÂÊÕÖÂÏÔ½ÌÉÂÑ¿
ÍÂÂØÓ® ÏÊÆÍ®ÓÆÖ¼×ÏØÎÓÉÅØÎÂ
Ó¿ÓÉÓÂÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÓÊÖÌÊÎ½
ÒÆÊÖÓÏØ3PXBu¼ÒÕÆÎ¿ÖNPOJUPS 
ÓÏÏÔÆÓÉu¼ÎÏØÒÓÏ×ÐÑÏÓÏØÇÂÑ
uÂÌÏÕÍÆ¾ÏØ
¾ÍÂÒÓÏ×ÐÑÏÓÉÖÂÏÔ½ÌÉÖÃÑ¾
ÒÌÆÓÂÊÓÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏ Í½ÑÕÖÆËÏ

ÍÊÒu¼ÎÏuÆ¿ÍÂÓÂ
ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÂuÉ×ÂÎ½
uÂÓÂÈÊÂÓÉÎÂÑÂ
ÒÌÆØ½ ÈÂÍÉÎÊÌÐÎ
ÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ
²Ï ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÅÊ
ÂÔ¼ÓÆÊ ËÆ×ÕÑÊÒÓ¿
×ÐÑÏÈÑÂÇÆ¾ÏØÌÂ
ÔÐÖÆ¾ÒÉÖÌÂÊÌÂ
u¾ÎÂ ÏuÏÑÇÊ®Ö 
ÒÓÉÎ ÏÏ¾Â ÂÑ¼
×ÏÎÓÂÊÆÎÓÆÍÐÖÅÕ
ÑÆ®ÎÅÆÑuÏÂÎÂÍÁÒÆÊÖÌÂÊÆÑÊÏÊ
½ÒÆÊÖÑÏÒÐÏØ
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Η Ομάδα, η ψυχή του Φαρμακείου

§ÅÊÏÌÓ½ÓÑÊÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÉ¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÂÌÂÊÉ¢ÈÈÆÍÊÌ½ÏÒÆÊÅÐ
ÎÏÖ¦¨ÕÎÒÓÂÎÓ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÉØÆÁÔØÎÉÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÌÂÊÂÑu¿ÅÊÂÈÊÂÓÊÖÆ
ÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ¦¢ÈÈÆÍÊÌ½ÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊuÆÓÏÌÏuu®ÓÊ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌÏÁÌÂÍÍØÎÓÊÌÏÁÌÂÊÓÏØuÂÌÊÈÊ®Ù¼ÑÂÎÓÕÎÅÁÏÊÅÊÏÌÓÉÓÐÎ 
ÒÓÏ×ÐÑÏÂÂÒ×ÏÍÆ¾ÓÂÊÂÌ¿uÂu¾ÂÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö É¤Í¾ÅÂ¨ÆÒ¿ÈÍÏØ ÉÏÏ¾Â
Æ¾ÎÂÊØÆÁÔØÎÉÈÊÂÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÏØÌÏÊÎÏÁÌÂÊÓÉÎÂÑÏ×½ÆÊÒÓÉuÏÎÊ
Ì½ÖÒØuÃÏØÍ½ÖÒÆÂØÓ¿¦¢ÔÂÎÂÒ¾ÂÂÂÅÉuÉÓÑ¾ÏØÆ¾ÎÂÊÂÊÒÔÉÓÊÌ¿Ö ®ÑÓÊÂ
ÌÂÓÂÑÓÊÒu¼ÎÉÒÓÏÎÓÏu¼ÂÓÕÎÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎÌÂÊØÆÁÔØÎÉÒÓÏÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏÓu½
uÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¤¾ÎÂÊ Æ¾ÒÉÖ ÆÊÇÏÑÓÊÒu¼ÎÉuÆÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÑÂÈ
ÈÆÍÊÐÎÓÏØÓu½uÂÓÏÖÌÂÊØÆÁÔØÎÉÈÊÂÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÉÖÌÂu¾ÎÂÖÏuÏÑÇÊ®Ö
²¼ÍÏÖ Ï£ÂÈÈ¼ÍÉÖÂ¿ÍÂÖÆ¾ÎÂÊÂÑu¿ÅÊÏÖÈÊÂÓÊÖÂÑÂÍÂÃ¼ÖÌÂÊÓÉÎÂÏÔ½
ÌÉÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÆÎÐ¼×ÆÊÂÎÂÍ®ÃÆÊÌÂÊÓÉÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÓÏØÍÏÈÊÒÓÉÑ¾ÏØ ÒÆ
ÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÉÎ¢ÑÆÓ½ÆÏÎÓÂÑ½ ÉÏÏ¾ÂÆ¾ÎÂÊÍÏÈ¾ÒÓÑÊÂÌÊÆËÕÓÆÑÊÌ¿ÖÒØ
ÎÆÑÈ®ÓÉÖÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ
«Η πορεία του φαρμακείου αξιολογείται κάθε μήνα κατά τις συναντήσεις εργασίας» μας λέει η Κωνσταντίνα Ποσειδώνος «και εκεί γίνεται η απαραίτητη ενημέρωση του προσωπικού, προκειμένου να διατηρηθεί η ανοδική του πορεία, αλλά
και να αυξηθεί η ποιότητα των παροχών προς του πελάτες μας. Η σχέση αυτή είναι αμφίδρομη, καθώς όλες οι νέες ιδέες και προτάσεις του προσωπικού τίθενται, επίσης, προς συζήτηση κι εφόσον κριθεί πως μπορούν να συμβάλουν στην
ανάπτυξη του φαρμακείου, δημιουργείται ένα πλάνο για την υλοποίησή τους. Με
αυτόν τον τρόπο όλα τα μέλη της ομάδας νιώθουν δημιουργικά. Για τη σωστή λειτουργία του φαρμακείου όμως, δεν είναι αρκετή μόνο η υγιής σχέση κι επικοινωνία μεταξύ των εργαζομένων. Η διαρκής εκπαίδευση είναι απαραίτητη για την
πληρέστερη κι εγκυρότερη ενημέρωση των πελατών σχετικά με τα προϊόντα. Γι’
αυτό τον λόγο όλοι μας παρακολουθούμε σεμινάρια εντός κι εκτός του χώρου
εργασίας, τα οποία αφορούν τόσο σε νέα προϊόντα, τεχνικές πωλήσεων κι επικοινωνίας με τον πελάτη, όσο και σε επιστημονικές φαρμακευτικές εξελίξεις».
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Στρατηγική ανάπτυξης με
σύγχρονα εργαλεία της
διαχείρισης
«Καθώς το φαρμακείο μας διανύει τον δεύτερο χρόνο λειτουργίας, οι ανάγκες του σε
ότι αφορά την ποικιλία και την ποσότητα του
εμπορεύματος συνεχώς μεταβάλλονται και
φυσικά επηρεάζονται από τις ανάγκες που
γεννά η κάθε εποχή του χρόνου. Οι συνεργάτες σε επίπεδο εταιρειών επιλέγονται με
αυστηρά κριτήρια, έτσι ώστε να είναι εξασφαλισμένη η προμήθεια του φαρμακείου
με προϊόντα ποιοτικά, αξιόπιστα αλλά και
σε προσφορές συμφέρουσες τόσο για την
επιχείρηση, όσο και για τους πελάτες. Στη
συνεργασία με τους προμηθευτές αλλά
και στην εξυπηρέτηση του κοινού, πολύτιμος βοηθός είναι το λογισμικό της CSA, το
οποίο παρέχοντας χρήσιμα στατιστικά στοιχεία, δίνει μία πλήρη εικόνα για τις κινήσεις των προϊόντων (φαρμάκων και παραφαρμακευτικών ειδών) και απόλυτο έλεγχο των αποθεμάτων.
Με τα παραπάνω εργαλεία οι διαδικασίες
των παραγγελιών και της απογραφής γίνονται πολύ πιο εύκολα και γρήγορα. Παράλληλα, με την άρτια μηχανοργάνωση
την οποία διαθέτει η επιχείρηση, ανά πάσα
στιγμή είναι διαθέσιμο στο προσωπικό το
ιστορικό και οι προτιμήσεις όλων των πελατών. Κάτι τέτοιο διευκολύνει τόσο την
εκτέλεση των συνταγών όσο και την ενδεχόμενη ενημέρωσή τους για κάποιο νέο
προϊόν ή για κάποια προσφορά.
Η διαχείριση των εργασιών και η παροχή
υπηρεσιών του φαρμακείου γίνεται ακόμη πιο ποιοτική και εύκολη με την παρουσία του ρομποτικού μηχανισμού της CSA.
Η λειτουργία του υποστηρίζεται πλήρως
και από το λογισμικό της CSA. Πρόκειται
για μία μεγάλη και χρήσιμη επένδυση καθώς μειώνει το χρόνο εξυπηρέτησης των
πελατών, ενώ ταυτόχρονα αυξάνει τον διαθέσιμο χρόνο για επικοινωνία με αυτούς.
Τα φάρμακα βρίσκονται αποθηκευμένα στο
εσωτερικό του, σε πρότυπες συνθήκες φύλαξης και με καταχωρημένες ημερομηνίες λήξης, γεγονός που απαλλάσσει από τη
διαδικασία της απογραφής και του συνεχούς ελέγχου για ληξιπρόθεσμα φάρμακα
και βοηθάει στη σημαντική μείωση της πιθανότητας λάθους κατά τη χορήγηση τους».

ąēĒėĕăąĕċĘąēąĎĉăĒė

Επικοινωνία με τους πελάτες
«Κύριο μέλημα όλης της ομάδας μας είναι
η υψηλή ποιότητα επικοινωνίας και ενημέρωσης προς τους πελάτες μας. Ο καθένας μας, εξειδικευμένος σε διαφορετικές κατηγορίες προϊόντων, είναι σε θέση
να προτείνει λύσεις και να δώσει εξατομικευμένες συμβουλές υγείας, ομορφιάς
και εναλλακτικών θεραπειών στον κάθε
πελάτη ανάλογα με τις ανάγκες του. Επίσης ορισμένες φορές και σε συνεργασία με τις εταιρίες, οργανώνουμε εκδηλώσεις ενημέρωσης και προσφορών,
οι οποίες διαρκούν λίγες ημέρες
και αφορούν συγκεκριμένες
ομάδες προϊόντων ανάλογα με την εποχή του
χρόνου και τις ανάγκες υγείας που τη
χαρακτηρίζουν.
Κατά τη διάρκεια
αυτών των ημερών οι πελάτες
έχουν τη δυνατότητα να ενημερωθούν για
τα προϊόντα και
να τα αποκτήσουν σε προνομιακές τιμές. Οι προσφορές του φαρμακείου βρίσκονται πάντα τοποθετημένες σε κεντρικό σημείο του φαρμακο-
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πωλείου, με ειδική σήμανση για να γίνονται πιο εύκολα διακριτές. Παράλληλα όσοι από τους πελάτες το επιθυμούν
γίνονται κάτοχοι της «κάρτας υγείας» του
φαρμακείου και απολαμβάνουν επιπλέον προνόμια, όπως έκπτωση με τη μορφή δωροεπιταγών, πρόσβαση στο πρόγραμμα δερμοαναλύσεων, περιποίησης
προσώπου και μακιγιάζ, καθώς επίσης
και διαδικτυακή ενημέρωση για όλες τις
προσφορές και τις εκδηλώσεις».

Εξελίξεις και φιλοδοξίες

Δυστυχώς οι εξελίξεις για το φαρμακευτικό επάγγελμα δεν είναι ούτε
ευχάριστες ούτε ευνοϊκές για μακροπρόθεσμα σχέδια. Παρόλα αυτά
όμως όλοι μας θα πρέπει να αγωνιστούμε και να βρούμε εναλλακτικούς τρόπους να παγιώσουμε τη
θέση μας και να κάνουμε αισθητή την παρουσία μας ως επιστήμονες φαρμακοποιοί στην ελληνική
ÌÏÊÎÕÎ¾Â ÆÂØÓ¿ÓÏÎÂÈÐÎÂ¼×ÏØ
με σύμμαχους τους πελάτες μας οι
οποίοι χρόνια τώρα έχουν αποδείξει
την πίστη και την εμπιστοσύνη τους
στον Έλληνα φαρμακοποιό και στόχος μας πρέπει να είναι η διατήρηση και ενίσχυση αυτής της σχέσης.
Ο σύγχρονος φαρμακοποιός οφείλει
να παραμείνει επιστημονικός σύμβουλος και «φίλος» του καταναλωτή, ενώ ταυτόχρονα πρέπει να παρακολουθεί τις εξελίξεις, να ενημερώνεται και να προσαρμόζεται
σε αυτές. Πληρώντας τα παραπάνω, οι πελάτες μας δεν θα έχουν
λόγους να απευθυνθούν σε άλλα
κανάλια διανομής, αλλά θα συνεχίσουν να συμβουλεύονται εμάς και
να αγοράζουν από εμάς, αφού θα
ξέρουν ότι είμαστε πάντοτε στη διάθεσή τους να δώσουμε τη σωστή
λύση στο πρόβλημά υγείας ή ομορφιάς τους.
²ÂÍ®ÎÂÌÂÊÏÊÇÊÍÏÅÏË¾ÆÖÓÏØÇÂÑ
μακείου μας θα έλεγα ότι είναι να
διατηρήσουμε την ανοδική μας πορεία, να συνεχίσουμε να αυξάνουμε την γκάμα των προϊόντων και
υπηρεσιών μας, έτσι ώστε να καλύπτουμε όλο και περισσότερες ανάγκες της αγοράς έτσι όπως εξελίσσεται, να αυξήσουμε την ποιότητα
των παροχών μας σε επίπεδο συμβουλής και τέλος να συνεχίσουμε
να κερδίζουμε την εμπιστοσύνη του
κόσμου, εξυπηρετώντας τους πελάτες μας με μεράκι και καλή διάθεση, επιδιώκοντας να γινόμαστε
κάθε μέρα και καλύτεροι.
Και αυτό θέλει πολύ δουλειά και
γερή δόση αισιοδοξίας! 
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Οι κυριότερες επιπτώσεις από τις αλλαγές που
έλαβαν και λαμβάνουν χώρα στην αγορά της
υγείας και έχουν επίπτωση στο φαρμακείο σήμερα
είναι:
9 Η αύξηση του ανταγωνισμού σε όλα τα επίπεδα.
9 Η διάβρωση των περιθωρίων κέρδους όλων
των εμπλεκομένων στην αλυσίδα παραγωγής
και διακίνησης των φαρμακευτικών προϊόντων.
9 Η διαφοροποίηση της αγοράς, που πλέον έχει
γίνει πολυπλοκότερη σε όλα τα επίπεδα.
9 Οι αλλαγές στην κατανάλωση των προϊόντων
υγείας, έχει επηρεάσει σημαντικά τόσο τον
ρόλο του φαρμακοποιού, όσο και αυτόν του
καταναλωτή των προϊόντων υγείας.

ø

υγκεκριμένα και μιλώντας
για τον καταναλωτή, στον
οποίο όλο και περισσότερο
αναφερόμαστε όλοι, επιθυμώντας να καλύψουμε τις ανάγκες του,
δημιουργούνται κάποια ερωτήματα:
i Πόσο διαφορετικός σε σύγκριση με
το παρελθόν είναι ο σημερινός καταναλωτής;
i ²ÊÂÂÊÓ½ÒÆÊÖ¼×ÆÊÏÒÉuÆÑÊÎ¿ÖÆλάτης από τον φαρμακοποιό;
i Πώς εξελίσσονται οι σχέσεις πελάτη-φαρμακοποιού;
i Με ποια στρατηγική μπορούμε να
κτίσουμε κερδοφόρες σχέσεις αμοιβαίου οφέλους;

Από τον ΓΙΩΡΓΟ Ι. ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ,
Φαρμακοποιό, Γενικό Διευθυντή
Ομίλου Εταιρειών Medicum

Μέσα στα πλαίσια των γενικότερων αλλαγών στην αγορά, το μεγάλο ερώτημα είναι πώς το σημερινό φαρμακείο θα
μπορούσε να ανταποκριθεί στις σύγχρονες προκλήσεις. Για να το επιτύχει αυτό,
θα πρέπει να αναζητήσει και εντοπίσει
τις ευκαιρίες και τις απειλές των σημερινών καιρών και να χαράξει τις στρατηγικές και πολιτικές που θα το φέρουν
στο επίκεντρο αυτών των εξελίξεων και
όχι στο περιθώριο. Οι φαρμακοποιοί θα
χρειαστεί επίσης, μετά τον εντοπισμό των

απειλών και των ευκαιριών, που το εξωτερικό περιβάλλον και η αγορά δημιουργεί, να διαγνώσουν και εντοπίσουν τις
αδυναμίες τους, που τους εμποδίζουν
να πετύχουν το στόχο τους, αλλά και τα
δυνατά σημεία που θα τους βοηθήσουν
να τον επιτύχουν.
Ο κυριότερος ανταγωνισμός για το σημερινό φαρμακείο είναι «ο φαρμακοποιός
με τις συνήθειες του παρελθόντος». Λέγοντας αυτό, θέλω να τονίσω, ότι το φαρμακείο έχει πλεονεκτήματα, που θα μπορούσαν να το καθιστούν παντοδύναμο
έναντι του οποιουδήποτε ανταγωνιστή.
²ÏÑ¿ÃÍÉuÂÒÓÉÎÏØÒ¾ÂÓÏØÆ¾ÎÂÊÉuÉ
ενασχόληση του φαρμακοποιού με την
επιχείρηση του αλλά και της επιστήμης
του, που τον καθιστά ανίκανο να μελετήσει και να εντοπίσει τις αλλαγές που γίνονται στην αγορά και φυσικά να στρέψει τις ενέργειες του και τις δυνάμεις του
συντονισμένα στην κατεύθυνση των αλλαγών, που είναι απαραίτητες προκειμένου να αντιμετωπίσει αποτελεσματικά τις
νέες καταστάσεις.
Εμείς ως φαρμακοποιοί έχουμε στα χέρια μας ένα στρατηγικό πλεονέκτημα.
Μία συγκεκριμένη και μοναδική ικανότητα. Να ΠΟΙΟΥΜΕ ΦΑΡΜΑΚΟ. Όχι να
το πωλούμε μόνο.¤¾uÂÒÓÆÒÆÔ¼ÒÉÃ®ÒÆÊ
των σπουδών μας, να φτιάξουμε, να παρασκευάσουμε ένα φάρμακο, να το προτείνουμε στον πελάτη μας, να τον συμβουλεύσουμε, να τον κατευθύνουμε. Δηλαδή
να προάγουμε και να διαφυλάττουμε την
υγεία του πολίτη, ο οποίος στο πρόσωπο
μας, πρέπει να βλέπει τον καταρτισμένο
επιστήμονα και όχι τον «επιχειρηματία».

Κλειδί της επιβίωσης
η διαφοροποίηση με το
εργαστήριο
Η διαφοροποίηση έρχεται μέσα από τη
γνώση, και την εξειδίκευση.
Η διαφοροποίηση λοιπόν, δύναται να
έρθει πλέον, ΜΟΝΟ από το εργαστήριο
του φαρμακείου μας με εστίαση στα ιδιοπαρασκευαζόμενα προϊόντα.
Η εξειδίκευση του εναλλακτικού «πράσινου φαρμακείου» θα διαφοροποιήσει
το σημείο πώλησης και θ’ αναδείξει το
ρόλο του φαρμακοποιού ως συμβούλου υγείας.
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³Ï×Ñ¼ÕÒ½uÂÖÍÏÊ¿Î ÂÍÍ®ÌÂÊÂÎ®
γκη που επιτάσσει η εποχή, είναι το εργαστήριο του φαρμακείου μας να είναι
στο ύψος των περιστάσεων, εξοπλισμένο και λειτουργικό.
Ο εξοπλισμός που χρησιμοποιείται για
την παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων θα πρέπει να είναι κατάλληλου υλικού (κυρίως τα τμήματα που έρχονται σε
άμεση επαφή με το προϊόν), σχεδιασμού
και μεγέθους, να πληροί τις προδιαγραφές για τη χρήση για την οποία προορίζεται, να έχει γίνει σωστά η εγκατάσταση του και να έχει ελεγχθεί η σωστή λειτουργία του.
Η χρήση σύγχρονου εξοπλισμού μπορεί
να οδηγήσει στη βελτίωση της ποιότητας
των σκευασμάτων και στην παροχή ευελιξίας και δυνατότητας επέκτασης στην
παρασκευή μεγάλου αριθμού φαρμακοτεχνικών μορφών.
²ÏÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÉÂ
ρασκευή γαληνικών σκευασμάτων, έχει
χαρακτηριστεί ως μέσο διαφοροποίησης
και παροχής σημαντικού ανταγωνιστικού πλεονεκτήματος στο φαρμακοποιό
ÓÏØÏØÂÊÐÎÂ
½uÆÑÂÓÂÑ®ÈuÂÓÂÇÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂÂÍÍ®
ζουν και η αγορά των γαληνικών σκευασμάτων μπορεί να χαρακτηριστεί ως
ραγδαία αναπτυσσόμενη, λόγω των σημαντικών αναγκών που αυτά μπορούν
να καλύψουν.
Συγκεκριμένα, τα γαληνικά σκευάσματα παρέχουν τη δυνατότητα:
i
ØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÖÆÎ¿ÖuÆÈ®ÍÏØ
αριθμού δοσολογικών σχημάτων
και προϊόντων με συνδυασμούς
φαρμακευτικών ουσιών που δεν
προσφέρονται για οικονομικούς ή
άλλους λόγους ή παρουσιάζουν έλλειψη.
i Αλλαγής των οργανοληπτικών χαρακτηριστικών των εμπορικών
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σκευασμάτων (π.χ. μετατροπή δισκίων σε πόσιμο εναιώρημα, βελτίωση γεύσης κλπ.).
Κάλυψης των αναγκών κοινωνικών ομάδων με ιδιαίτερες ανάγκες
όπως οι ηλικιωμένοι και τα παιδιά.

Επενδύοντας σε Εναλλακτικές
Θεραπείες, Συμπληρωματικές
ή Παράλληλες

Η γαληνική φαρμακευτική και η εργασία
στο εργαστήριο του φαρμακείου, συνδέει
τον φαρμακοπώλη του παρελθόντος με
τον φαρμακοποιό του σήμερα και αποτελεί σημαντικό κομμάτι του φαρμακευτικού επαγγέλματος.

Με τον ευρύ όρο εναλλακτικές θεραπείες
εννοούμε κάθε φυσική θεραπεία.
Οι εναλλακτικές θεραπείες είναι μόνο η
°uÏÊÏÂÔÉÓÊÌ½ÌÂÊÏ£ÆÍÏÎÊÒu¿Ö¤¾ÎÂÊ
δύο αυτοτελή θεραπευτικά συστήματα,
που το καθένα χρησιμοποιεί τα δικά του
θεραπευτικά μέσα. Η μεν Ομοιοπαθητική τα αραιωμένα και δυναμοποιημένα
ομοιοπαθητικά φάρμακα, ο δε Βελονισμός τις βελόνες.
Όλες τις άλλες θεραπευτικές τις αποκαλούμαι παράλληλες ή συμπληρωματικές.
Η Φυτοθεραπεία δεν είναι ούτε εναλλακτική, ούτε συμπληρωματική, είναι αυτή
καθαυτή η ιατρική και η Φαρμακευτική.
Αντί να θεραπεύουμε με χημικό φάρμακο, δίνουμε φυτικό.
Οι Φαρμακοποιοί στο Πανεπιστήμιο διÅ®ÒÌÏÎÓÂÊÆÎÊÌ½£ÏÓÂÎÊÌ½  ØÒÓÉuÂÓÊÌ½
Βοτανική, Φαρμακογνωσία, σε αντίθεση
με τους γιατρούς που δεν διδάσκονται.
°Ê§ÂÓÑÊÌ¼Ö ×ÏÍ¼ÖÂ¿ÓÏÒÓÂu®
τησαν να διδάσκουν τα αντίστοιχα μαθήματα και δεν γνωρίζουν φυτοθεραπεία,
παρά όσοι από ζήλο μετεκπαιδεύτηκαν.
Οι γιατροί γνωρίζουν την ατροπίνη, αλλά
δεν γνωρίζουν την Belladonna,γνωρίζουν
το Buscopan, αλλά δεν γνωρίζουν τον
Yoscyamo,παρόλο ότι το 80% των χημικών φαρμάκων προέρχονται από το
φυτικό βασίλειο.

Η παρασκευή γαληνικών σκευασμάτων
απαιτεί σημαντική εμπειρία και επιστημονική γνώση!
Ένας φαρμακοποιός λοιπόν οφείλει να
βελτιώνεται διαρκώς, να διασφαλίζει την
Ποιότητα και την Ασφάλεια των προϊόντων και των υπηρεσιών που προσφέρει.

Οι «εναλλακτικές θεραπείες» και ότι έχει
σχέση με το φυσικό για την υγεία και τη
διατροφή μας, αποτελεί μια σύγχρονη
τάση.
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ¼×ÏÎÓÂÖuÊÂÂÎÂuÇÊÒÃ½
τητη αξιοπιστία στο φάρμακο και στη διαχείριση της ασθένειας, έχει παράλλη-

i

Η επιστημονική γνώση
απαραίτητη

Μεγάλη σημασία έχει η συνεχής επιμόρφωση και ενημέρωση του φαρμακοποιού στην Ομοιοπαθητική, Φυτοθεραπεία,
Γεμμοθεραπεία, Αρωματοθεραπεία, Ανθοϊάμματα, Κοσμετολογία,Marketing και
στην ανάπτυξη του εργαστηρίου του.
Για παράδειγμα, η γνώση των ιδιοτήτων
των εκδόχων και των δραστικών συστατικών, των βοτάνων, των ελαίων, των
φυτικών συμπληρωμάτων διατροφής
και γενικά των διαφόρων τεχνολογιών,
μπορούν να τον βοηθήσουν να ξεχωρίσει, να αυξήσει την ανταγωνιστικότητα του και να εξελιχθεί ως επιστήμονας.
³®Ñ×ÆÊ¼ÎÂÖuÆÈ®ÍÏÖÂÑÊÔu¿ÖÒÆuÊÎÂ
ρίων, συγγραμμάτων και εκπαιδευτικών
προγραμμάτων που μπορούν να τον βοηθήσουν στην προσπάθεια του αυτή.
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λα κτίσει, ή οφείλει να κτίσει, μια αξιοπιστία στον τομέα της πρόληψης.
×ÆÅ¿ÎÌ®ÔÆÆÍ®ÓÉÖÏØuÂ¾ÎÆÊÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÔ¼
λει να ασχοληθεί με την υγεία του ακόμη και πριν αρÑÕÒÓ½ÒÆÊ¤¾ÎÂÊuÊÂÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÏØÏÇÆ¾ÍÏØuÆ
να επενδύσουμε επάνω της σαν επιστήμονες και πρεσβευτές της πρωτοβάθμιας περίθαλψης.
Οι «εναλλακτικές θεραπείες» εντάσσονται κυρίως στον
τομέα της πρόληψης και για να είναι αποδοτικές, απαιτούν συνεχή εκπαίδευση και μια ιδιαίτερη έκθεση μέσα
στο χώρο.
Απαιτείται σωστή σηματοδότηση του φαρμακείου, με
τα κατάλληλα υλικά επικοινωνίας και τις οργανωμένες
προβολές. Η σήμανση στα ράφια είναι μάλιστα πρωταρχικής σημασίας, καθώς και η οργάνωση θεματικών
βιτρινών, ιδιαίτερα για τα διαιτητικά και τα συμπληρώματα διατροφής.
ÉuÂÎÓÊÌ½ÖÒÏØÅÂÊ¿ÓÉÓÂÖÆ¾ÎÂÊÆ¾ÒÉÖÌÂÊÉÆÎÉu¼ÑÕ
ση του πελάτη στα βασικά δραστικά συστατικά.
Η ομοιοπαθητική, η φυτοθεραπεία και η αρωμαθεραπεία, απαιτούν παράλληλα και ειδικές γνώσεις με εξειδικευμένη εκπαίδευση που προσφέρει τις βάσεις όχι
μόνο για την παρασκευή τους, αλλά και για την κατάλληλη συμβουλή υγείας.
Ιδιαίτερα η φυτοθεραπεία και η αρωματοθεραπεία, ταιριάζει στα φαρμακεία εκείνα που θέλουν να παρουσιάσουν μια εικόνα προσανατολισμένη στην ολιστική και
φυσική θεραπευτική.
Η αρχική προσέγγιση του πελάτη χρειάζεται προσπάθεια και το κατάλληλο υλικό επικοινωνίας. Ένα ειδικό
ενημερωτικό έντυπο και μια θεματική βιτρίνα θα ήταν
ανεκτίμητα εργαλεία προβολής της κατηγορίας.
Και ας μην ξεχνάμε ότι:
Η σοβαρή ενασχόληση του φαρμακοποιού με αυτή
την κατηγορία, ιδιαίτερα η παρασκευή δικών του παρασκευασμάτων στο εργαστήριο, αφήνει αξιοσημείωτα κέρδη. 

ΠΡΟΦΙΛ
Ο Γιώργος Ι.ΠΑΠΑΪΩΑΝΝΟΥ, Φαρμακοποιός,
και Γενικός Διευθυντής του Ομίλου Εταιρειών
Medicum είναι και Πρόεδρος της Ελληνικής Εταιρείας Ομοιοπαθητικών Φαρμακοποιών. Με σκοπό την υποστήριξη του φαρμακοποιού στην ανάπτυξη του εργαστηρίου του, ο Όμιλος Εταιρειών
Medicum, συνεργάζεται με 850 ομοιοπαθητικά
φαρμακεία όπου διακινεί προϊόντα, Α ύλες, υλικά εξοπλισμού και συσκευασίας. Παράλληλα εκδίδει το τριμηνιαίο Περιοδικό Ομοιοπαθητική Ιατρική και λειτουργεί το Εργαστήριο Ελευθέρων
Σπουδών Medicum College.

GMP
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Η κατηγορία των μόνιμων φυσικών βαφών
μαλλιών στο Φαρμακείο εγκαινιάστηκε το
 ÓÏÅÊ®ÒÓÉuÂÓÕÎÅÆÌÂÓÑÊÐÎÆÓÐÎÏØ
ακολούθησαν, η συγκεκριμένη αγορά διένυσε
σημαντική πορεία, έχοντας αποκτήσει σταθερό,
πιστό κοινό, ενώ αποτελεί πλέον σημαντικό
παράγοντα ανάπτυξης του Φαρμακείου.

Από την ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΝΤΑΛΑΜΑΓΚΑ,
GROUP BRAND MANAGER / ΚΟΡΡΕΣ

ù

ο Φαρμακείο αποτελεί πρωταρχικό προορισμό για την
αγορά προϊόντων αυτής της
κατηγορίας, γεγονός που αποδεικνύεται από το μέγεθός της -αγγίζει
ÓÂÆÌÞÒÆÂË¾ÂÌÂÊÓÂ ÆÌÓÆu®×ÊÂ
σε όγκο, ενώ η δυναμική και οι προοÓÊÌ¼ÖÓÉÖÆ¾ÎÂÊÆËÂÊÑÆÓÊÌ¼Ö¤Ë®ÍÍÏØ
ÒÓÊÖÈØÎÂ¾ÌÆÖÃ®ÇÆÊÓÂuÂÍÍÊ®ÓÉÖ ÆÎÐ
ÒÓÊÖÅÉÍÐÎÆÊ¿ÓÊÓÂÃ®ÇÆÊÒÓÏÒ¾ÓÊ,
ποσοστό που ακολουθεί ανοδική πορεία.

Τι αποζητά ο καταναλωτής,
ποια η ευκαιρία για τον
φαρμακοποιό;

Η κάλυψη των λευκών, η διάρκεια, η
λάμψη του χρώματος και η υγεία των
μαλλιών, καταγράφονται ως τα βασικά
ζητούμενα από μία βαφή μαλλιών. Παράλληλα, έχει ανατραπεί πλήρως η αντίληψη πως οι βαφές μαλλιών με φυσικά
συστατικά υστερούν σε αποτέλεσμα. Η
απουσία αμμωνίας και άλλων δυνητι *.4)FMMBT ÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÌÂÓÉÈÏÑ¾Â£ÂÇ¼Ö 

5(*§ÂÎÆÌ

κά επιβλαβών συνθετικών συστατικών,
όπως ρεζορκίνη, parabens και σιλικόνες, σε συνδυασμό με φιλικές για τα μαλλιά και το τριχωτό της κεφαλής συνθέσεις, βασισμένες σε φυτικά εκχυλίσματα και έλαια, ενισχύουν το ανταγωνιστιÌ¿ÓÏØÖÍÆÏÎ¼ÌÓÉuÂ²ÉÅØÎÂuÊÌ½ÓÉÖ
κατηγορίας συμπληρώνει η ισορροπημένη σχέση ποιότητας-τιμής.
²ÏÆÊÒÓÉuÏÎÊÌ¿ÑÏÇ¾ÍÌÂÊÏÒØuÃÏØλευτικός ρόλος του Φαρμακοποιού συνιστούν επιπλέον σημαντικό παράγοντα
διαφοροποίησης της κατηγορίας από την
ÂÈÏÑ®ÆØÑÆ¾ÂÖ³®Ñ×ÆÊ¼ÎÂÊÒ×ØÑ¿ÑÏϊοντικό κωδικολόγιο που «ντύνεται» με
την τεκμηριωμένη γνώση, αλλά και την
αξία της προσωπικής επαφής με τον πελάτη. Η απάντηση σε κάθε ερώτημα που
αφορά στις προσωπικές ανάγκες κάθε
πελάτη -όπως σχετικά με την κάλυψη
λευκών ή την αλλαγή χρωματικού τόνου, την καλύτερη δυνατή φροντίδα των
ταλαιπωρημένων μαλλιών ή τη σωστή
χρήση της βαφής μαλλιών- αλλά και η
καθοδήγησή του για την επιλογή της κατάλληλης απόχρωσης, είναι καίρια ώστε

να επιτευχθεί το σωστό χρωματικό αποτέλεσμα και να εξασφαλιστεί η επαναληπτική αγορά.
²ÏÑÏÒÕÊÌ¿ÓÏØªÂÑuÂÌÆ¾ÏØÔÂÑ¼πει να είναι κατάλληλα ενημερωμένο για
το προϊόν, τα χαρακτηριστικά και τις δυνατότητες που προσφέρει, λαμβάνοντας
υπόψη ότι η επιλογή της κατάλληλης βαφής και απόχρωσης είναι συνισταμένη
πολλών παραγόντων, όπως ευαισθησία τριχωτού, φυσική βάση και ποιότητα
μαλλιών, ποσοστό λευκών μαλλιών, επιθυμητό τελικό αποτέλεσμα, προηγούμενες εφαρμογές και τεχνικές διεργασίες.
Ο Φαρμακοποιός-σύμβουλος θα πρέπει
μέσα από μία σειρά ερωτήσεων να διαγνώσει την ανάγκη, αλλά και την επιθυμία του πελάτη, ώστε να προτείνει τη
σωστή λύση. Η βασική «προϊοντική» επιχειρηματολογία θα πρέπει να συνοδεύεται από ένα ευρύτερο πληροφοριακό πεδίο, π.χ. ακόμα και η ενημέρωση σχετικά με τις τάσεις στα χρώματα μαλλιών,
θα προσθέσει αξία στη σχέση ΦαρμακοÏÊÏÁÆÍ®ÓÉ²ÂÆÌÂÊÅÆØÓÊÌ®ÒÆuÊÎ®ρια των εταιρειών-συνεργατών είναι το
«μέσο», ώστε να αποκτηθεί η γνώση και
ευελιξία που απαιτείται για την πώληση
ενός απόλυτα προσωπικού καλλυντικού προϊόντος, όπως η βαφή μαλλιών.
Η υψηλή επένδυση από την πλευρά των
εταιρειών στην επικοινωνία με τους καταναλωτές, αλλά και οι εκτενείς προωθητικές ενέργειες, ενισχύουν περαιτέÑÕÓÉÙ½ÓÉÒÉ¤ÊÍ¼ÏÎ Æ¾ÔÊÒÓÂÊÉÂÈÏρά να είναι επαναληπτική, ενώ υπάρχει
σημαντικό περιθώριο συνδυαστικής πώλησης, π.χ. προτείνοντας τον κατάλληλο συνδυασμό προϊόντων περιποίησης,
όπως σαμπουάν και μάσκα μαλλιών με
ευεργετικά φυσικά συστατικά, ιδανικά
για βαμμένα μαλλιά.

Οι επιτυχημένες πρακτικές
προώθησης

Η ζήτηση της αγοράς, το ανταγωνιστικό
πορτφόλιο, το επιστημονικό υπόβαθρο, η
δύναμη των υφιστάμενων διαπροσωπικών σχέσεων με τον πελάτη, το ενισχυμένο προφίλ του Φαρμακείου ως προορισμού αγοράς ποιοτικών, αποτελεσματικών, ασφαλών καλλυντικών προϊόντων
είναι δεδομένα. Παράλληλα, ωστόσο, η
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«εικόνα» και οι πρακτικές προώθησης
έχουν το δικό τους σημαντικό μερίδιο
σε μια επιτυχημένη πώληση.
Ένα ξεχωριστό σημείο εντός του Φαρμακείου, αφιερωμένο στη συγκεκριμένη
κατηγορία, δίνει την ευκαιρία στον πελάτη να διαμορφώσει πλήρη εικόνα για την
ÆØÑÁÓÉÓÂÓÉÖÈÌ®uÂÖ²ÏÒÉuÆ¾ÏÑÏÃÏ
λής θα πρέπει να είναι ευκρινές, κεντρικό και με κατάλληλη σήμανση. Απαιτείται χρόνος για την επεξεργασία του χρωματολογίου αλλά και χώρος για τη «διάγνωση». Αυτά είναι τα στοιχεία που επιμηκύνουν την παρουσία του πελάτη στο
σημείο, ώστε με άνεση να καταλήξει στη
σωστή επιλογή αγοράς.
Η βιτρίνα αξιοποιείται για να μεταφέρει το
«μήνυμα» και να προσελκύσει το κοινό
(το σχετικό προωθητικό υλικό των εταιρειών συμβάλλει προς αυτή την κατεύθυνση). Η εστίαση σε ένα μοναδικό μήνυμα μεγιστοποιεί την αποτελεσματικότητα της επικοινωνίας: έμφαση στην ανώτερη δράση των μόνιμων φυσικών βαφών μαλλιών χωρίς αμμωνία σε όλα τα
επίπεδα -κάλυψη, διάρκεια, λάμψη, φροντίδα μαλλιών- αλλά και στο γεγονός ότι
με φυσικό τρόπο μπορεί κάποιος να επιτύχει το χρωματικό αποτέλεσμα της επιλογής του, διατηρώντας την υγεία των
μαλλιών.
Η κατηγορία των μόνιμων βαφών μαλλιών δεν χαρακτηρίζεται από έντονη εποχικότητα. Παρόλα αυτά, μήνες αιχμής για
την προώθησή τους μπορούν να χαραÌÓÉÑÊÒÓÏÁÎÏÊÌÂÍÏÌÂÊÑÊÎÏ¾u½ÎÆÖ Ï Æ
πτέμβριος που «υπογραμμίζει» την ανάγκη ανανέωσης ενόψει της νέας σεζόν,
αλλά και η εορταστική περίοδος.
Η παρακολούθηση των πωλήσεων, η
ενημέρωση σχετικά με τον βαθμό ικανοποίησης των πελατών από την αγορά, η
γνώση των εξελίξεων και νέων τάσεων
στη συγκεκριμένη κατηγορία -σε επίπεδο τεχνολογίας, τεχνικών και αποχρώσεων- όπως διαμορφώνονται και μέσα
από τα προϊοντικά λανσαρίσματα, είναι
στοιχεία που ορίζουν τυχόν διορθωτικές
κινήσεις, στις οποίες πρέπει να προβεί ο
Φαρμακοποιός, ώστε να διατηρήσει και
διευρύνει την πελατειακή βάση του και
παράλληλα η κατηγορία να διατηρήσει
την υποσχόμενη δυναμική της. 
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ì÷ðìùóðñé+LJK7HFK

ìēĘĐĜėĎďāďĆĎ
éđĆĐĆĖėĎďā
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½uÆÑÂÓÏÆÊÅÆÒuÊÌ¿È¾ÎÆÓÂÊÒØÎÐÎØuÏuÆ
το επουλωτικό, γιατί εκτός από τα κλασσικά
προστατευτικά επιδεσμικά, στο ράφι του
φαρμακείου πληθαίνουν και τα νέας τεχνολογίας
επιδεσμικά που φροντίζουν και επουλώνουν το
δέρμα από τις φουσκάλες και τις πληγές. Αυτή
η αγορά είναι αποκλειστική του φαρμακείου και
έχει ευκαιρίες να αναπτυχθεί όσο ο καταναλωτής
ενημερώνεται.

í

χρήση επιδεσμικών
με υδροκολοειδή ή άλλες συνθέσεις που επουλώνουν και αναπλάθουν
το δέρμα αναπτύσσεται τα τελευταία
χρόνια. Αυτά τα επιδεσμικά δεν είναι
απλά προστατευτικά αλλά αποτελούν
μια θεραπευτική προσέγγιση.
ÓÉÎÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÑÐ
των βοηθειών θα τοποθετηθούν και
αυτά τα προϊόντα για εγκαύματα, φουσκάλες, πληγές κ.ά.
¤¾ÎÂÊÈÆÈÏÎ¿Ö¿ÓÊÏÍÍÏ¾ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ¼Ö
δεν γνωρίζουν ότι υπάρχουν τέτοιου
είδους προϊόντα, άρα υπάρχει δυναμικό ανάπτυξης της κατηγορίας, αρκεί οι
εταιρείες και οι φαρμακοποιοί να παίξουν σωστά το παιχνίδι της επικοινωνίας και της ενημέρωσης.
Ιδιαίτερα η αγορά της φροντίδας των
ποδιών από φουσκάλες και πληγές είναι πολύ ελπιδοφόρα. Η ιδιαίτερη κατηγορία καταναλωτών εδώ είναι οι γυναίκες και οι αθλητές. Η αγορά αυτή
είναι ευαίσθητη στις κλιματολογικές
συνθήκες και πέφτει κάπως τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν τα πόδια ξεγυμνώνονται από τα στενά κλειστά παπούτσια.
Φυσικά στο φαρμακείο δύο είναι οι
άξονες επικοινωνίας: το σωστό merchandizing και η συμβουλή του φαρμακοποιού.

ΟΙ ΜΑΡΚΕΣ ΚΑΙ
ΤΑ ΠΡΟΪΟΝΤΑ ΤΟΥΣ

Από την εταιρεία J&J Hellas προτείνεται η σειρά COMPEED® με ειδικά επιθέματα για φουÒÌ®ÍÆÖ5ÂØÅÑÏÌÏÍÍÏÆÊÅ½ÆÊ
θέματα Compeed® απορροφούν την υγρασία και τα
ÎÆÌÑ®ÒÕuÂÓ¾ÅÊÂ²ÏÂÅÊ®
βροχο ημι-διαπερατό φιλμ
τους, εμποδίζει το νερό και
τα βακτήρια να εισέλθουν
στην πληγή, ενώ ταυτόχρονα επιτρέπει στο δέρμα να αναπνέει και να αφήνει την περίσσεια υγρασία
να εξατμίζεται. Η δράση
των Compeed έχει άμεσα και ορατά πλεονεκτήματα καθώς ανακουφίζουν άμεσα από
τον πόνο, σε μόÍÊÖÅÆØÓÆÑ¿ÍÆÓÂ Â
ραμένουν σταθερά στη
θέση τους για πάνω από
ÐÑÆÖ¼ÕÖÌÂÊu¼ÑÆÖ 
δρουν ως δεύτερο δέρμα
και επιτρέπουν να συνεχίσουμε την ημέρα μας κανονικά. Διατίθενται σε διάφορα μεγέθη και σχήματα
για να αντιμετωπίσουμε τις
φουσκάλες σε κάθε σημείο
εμφάνισής τους στο πέλμα.
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Η Health Plus SA μας παρουσιάζει το
CHITODERM® PLUS που είναι ιδανικό για τη
φροντίδα και επούλωση επιμολυσμένων χρόνιων ελκών, καθώς επεμβαίνει ενεργητικά στο

μικροπεριβάλλον τους με την έντονη αντιβακτηριδιακή, αντιφλεγμονώδη και αιμοστατική
του δράση. Παράλληλα προάγει την ιστολογική σύνθεση του δέρματος. Η αποτελεσματικόÓÉÓÂÓÏØ$)*50%&3.}1-64 ÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÉÎ
παρουσία μιας μεμβράνης εμποτισμένης με
×ÊÓÏÙ®ÎÉ HN ÏØÆ¾ÎÂÊÑÏÒÂÑuÏÒu¼νη στην επιφάνεια επαφής του επιθέματος. Η
πολύ μεγάλη δυνατότητα απορρόφησης (περίÏØHSN ÓÏØÆÌÌÑ¾uÂÓÏÖÓÉÖÍÉÈ½Ö
από το επίθεμα, μας εξασφαλίζει τις ιδανικές
συνθήκες επούλωσης.
²ÏActive Foam από την
ίδια εταιρεία, ένα υπέρ
απορροφητικό επίθεμα
από αφρό πολυουρεθάνης, μας παρέχει μέγιστη
απορροφητικότητα εκκρίσεων, εγκλωβίζοντας στο
εσωτερικό του τα μικρόβια και τα κυτταρικά συστατικά του τραύματος.
Παράλληλα εξασφαλίζει
ιδανικές συνθήκες υγρασίας για τη γρήγορη επούλωση της πληγής, παρέχοντας προστασία από
ÓÂuÊÌÑ¿ÃÊÂ²ÏÆËÕÓÆÑÊκό υλικό είναι διαπερατό
από υδρατμούς.
Η εταιρεία BDF μας παρουσιάζει τα Hansaplast
SOSÆÊÔ¼uÂÓÂÈÊÂÇÏØÒÌ®ÍÆÖ²Â)BOTBQMBTU
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404ÂÎÂÌÏØÇ¾ÙÏØÎ®uÆÒÂ ÒØuÃ®ÍÍÏÎÓÂÖÒÓÉ
γρήγορη επούλωση των φουσκαλών χάρη
στο υδροκολλοειδές υλικό τους και είναι απόλυτα διακριτικά καθώς είναι
τελείως διάφανα. Η αποτελεσματικότητά τους είÎÂÊu®ÍÊÒÓÂÆÈÈØÉu¼ÎÉ Æ
έρευνα του προϊόντος σε
×Ñ½ÒÉÂ¿ÃÏÉÔÏÁÖ
φαρμακείου προέκυψε ότι
ÓÏÔÂÑ¿ÓÆÊÎÆÂØÓ¿
ÓÏÑÏÚ¿ÎÒÆÆÍ®ÓÉ¤ÊÍ¼ÏÎ ÓÂ)BOTBQMBTU404
¤ÊÔ¼uÂÓÂÈÊÂªÏØÒÌ®ÍÆÖ
κολλούν ακόμα καλύτερα
στα πόδια παραμένοντας σταθερά για μέρες,
επουλώνοντας τις φουσκάλες και προστατεύοντας παράλληλα με ασφάλεια ενάντια στη βρωμιά και τα βακτήρια.
Παράλληλα το
Hansaplast αόρατη προστασία είναι πολύ λεπτό
επιδεσμικό, αδιάβροχο
ÌÂÊÆÍÂÒÓÊÌ¿ ÅÊÂφανές που εφαρμόζει σαν
δεύτερο δέρμα πάνω στη
ÍÉÈ½´®ÑÉÒÓÉÎØÅÑÏκολοειδή του τεχνολογία
δημιουργεί ιδανικές συνθήκες επούλωσης τραύματος αφήνοντας παράλληλα το δέρμα να αναπνέει.
²Â DermaPlast® και Hydrosorb® comfort
από την εταιρεία HARTMANN προσφέρουν
δροσιστική δράση και μείωση της αίσθησης
κνησμού και καύσου σε εγκαύματα (έως δευτέρου βαθμού), ενώ διασφαλίζουν υγρό περιÃ®ÍÍÏÎÈÁÑÕÂ¿ÓÏÓÑÂÁuÂ²ÏHydrosorb®
comfort είναι ένα επίθεμα συμπαγούς υδροÌØÓÓÂÑÊÌÏÁÓÙ¼ÍuÆÆÑÊÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÊÒÏτονικού διαλύματος, με

¢¯¢³ ¤§

κολλητική αεροδιαπερατή μεμβράνη κάλυψης (δεν χρειάζεται επιπλέον επίθεμα στερέωσης). Παρέχει στην πληγή υγρασία για αρκετές ημέρες, παράλληλα απορροφά εκτεταμένες εκκρίσεις οι οποίες μετά συγκρατούνται
στη δομή του ζελέ. Αυτή η ανταλλαγή εξασφαλίζει το καλύτερο επίπεδο υγρασίας για τη θεραπεία της πληγής, προωθώντας έτσι την παραγωγή ιστού κοκκοποίησης και την επιθηλιοποίηση. Η εξωτερική του επιφάνεια είναι
αδιαπέραστη από νερό και βακτήρια για προστασία από δευτερεύουσες μολύνσεις.
¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÒÓÉÇ®ÒÉÓÉÖÆÊθηλιοποίησης για να προστατεύει και να διατηρεί την υγρασία
στον κοκκιώδη ιστό και στο
Î¼ÏÆÊÔ½ÍÊÏ´®ÑÉÒÓÏÅÊάφανο υλικό του διευκολύνει την παρακολούθηση του
τραύματος.
Τα Derma Blast αποτελούν
αυτοκόλλητα υδροκολλοειδή
επιθέματα για υγρό περιβάλλον γύρω από το τραύμα. Οι
εκκρίσεις του τραύματος και
τα μικρόβια απορροφώνται χωρίς το επίθεμα να προσκολλάται
στο τραύμα. Αδιάβροχα, αεροδιαπερατά και φιλικά προς το
δέρμα. Αφαιρούνται χωρίς ερεÔÊÒuÏÁÖ¤¾ÎÂÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÂÈÊÂÓÉÎØÈÑ½ÆÑÊÏ¾ÉÒÉÓÑÂØu®ÓÕÎ¤ÎÅÆ¾ÌÎØÎÓÂÊÈÊÂÂuØ×¼Ö 
μικρά κοψίματα, επίσης για έρπη στα χείλη ή
στη μύτη, για προφύλαξη και περιποίηση φουσκαλών καθώς και κάλων.
Θεραπεία τραυμάτων με βάση το μέλι (ιατρικού τύπου) υπόσχεται η Theraskin
με τα προϊόντα
L-Mesitran®.
Αποτελούν ένα
μοναδικό εργαλείο για την αντιμετώπιση κάθε
τραύματος ανεξάρτητα από την
αιτία που το δημιουργεί. Π.χ. έλκη
πίεσης, διαβητικά, φλεβικά και
αρτηριακά έλκη,
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εγκαύματα ολικού η μερικού πάχους δέρματος, μετεγχειρητικά τραύματα, μολύνσεις, μυκητοειδή τραύματα.
²¼ÍÏÖÆÅÐÎÂÂÎÂÇ¼ÑÏØuÆÂÑ¿ÍÏÏØÅÆÎ
ανήκουν στα επιδεσμικά και τη σειρά Carnation Footcare από τη VICAN με 4 προϊόντα
που λύνουν οριστικά κάθε
πρόβλημα που αντιμετωπίζουν οι γυναίκες με τα
ÂÏÁÓÒÊÂÓÏØÖ²ÂGel
Cushions «κολλάνε» επάνω στο παπούτσι κι έτσι συγκρατούν τα πόδια, ενώ ταυτόχρονα απορροφούν τους κραδασμούς που
προκαλούνται
από το περπάÓÉuÂ ²Â Heel
Shields από ειδικό απαλό και
διάφανο gel ταιριάζουν σε γόβες
κάθε στιλ κλειστού παπουτσιού. Μπορούν επίσης να εφαρμοστούν
σε mules ώστε να αποτρέψουν την τριβή στο
επάνω μέρος του
ποδιού.
²ÂStrap Strips
είναι σχεδιασμένα να μειώνουν την τριβή και την πίεση που ασκούνται στο πόδι από
τα λουράκια των
ÂÏØÓÒÊÐÎ²Â
Gel Spots από
ειδικό απαλό και
διάφανο gel είναι σχεδιασμένα να προσφέρουν διακριτική άνεση και
ανακούφιση σε
όποιο σημείο του ποδιού υπάρχει τριβή από
το παπούτσι. 

Πόπη Χαραμή
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÷ġĕēĎìûø÷éðöð
ùûôéìòüöðĆĕ

ĖĘđĘāĔĚēĘđ
ĊėĎĕĆĐĘĖĄĉĊĕüéøóéñìðô;
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Αήττητες οι αλυσίδες Φαρμακείων;
°Ê¤ØÑÕÂ¾ÏÊÂÎÆË®ÑÓÉÓÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÏØ
βρίσκονται σε μετωπικό ανταγωνισμό με τα
φαρμακεία που ανήκουν στις αλυσίδες δεν
συμφωνούν με αυτό το αξίωμα. Παρόλο που
ανησυχούν πολύ για το μέλλον τους, εξακολουθούν
να διατηρούν το ηθικό τους.
Ας δούμε στη παρούσα ανάλυση με τι μέσα και
ενέργειες τις αντιμετωπίζουν…

ú

Από τη ΜΑΤΑ ΧΑΡΟΚΟΠΟΥ,
Φαρμακοποιό, Σύμβουλο
Οικονομικών Υγείας,
Pharmerit International

®Ñ×ÏØÎ ÆÑ¾ÏØ 
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÒÓÉÎ¤ØÑÐÉÈÊÂ
ÎÂÆËØÉÑÆÓ½ÒÏØÎÆÌÂτομμύρια ανθρώπους εκ των
ÏÏ¾ÕÎÓÂÆÑ¾ÏØÂÎ½ÌÏØÎÒÆ
ÂÍØÒ¾ÅÆÖ ØÎÆÐÖ ÒØÎÏÍÊÌ®ÒÓÉÎ¤Øρώπη, το μερίδιο των φαρμακείων που
ÂÎ½ÌÏØÎÒÆÂÍØÒ¾ÅÆÖÆ¾ÎÂÊÆÑ¾ÏØ
©¿ÎÏÉÂÍÍ¾Â É§ÒÂÎ¾Â É¤ÍÍ®ÅÂ É
ÏÑÓÏÈÂÍ¾Â ÉªÊÎÍÂÎÅ¾Â É ÏØÉÅ¾Â 
ÉÂÎ¾Â É¨ÁÑÏÖ É ÍÏÃÆÎ¾ÂÌÂÊÓÏ
Λουξεμβούργο δεν έχουν καμία αλυσίδα φαρμακείων.
¤¾ÒÉÖÒÓÊÖuÊÒ¼Ö¤ØÑÕÂÚÌ¼Ö×ÐÑÆÖ
υπάρχουν κριτήρια και περιορισμοί ίδρυσης φαρμακείων και απαγορεύεται το
ιδιοκτησιακό κεφάλαιο εκτός των φαρμακοποιών.
Όπως δείχνει η εμπειρία μέχρι τώρα,
η ανάπτυξη των αλυσίδων δεν σημαίνει την πλήρη εξαφάνιση των ιδιωτικών
ανεξάρτητων φαρμακείων και ιδιαίτερα αυτών που είναι δυναμικά και επενδύουν στην εξέλιξη και σε καινοτομίες.
¤¾ÒÉÖÆØÑÕÂ¾ÏÊÒØÎ®ÅÆÍÇÏÊ ÆÊÒÉμαίνουν ότι η ανάπτυξη των αλυσίδων
δεν αποδυναμώνει τα ανεξάρτητα φαρμακεία, ίσα- ίσα δηλώνουν ότι γίνονται
εξ’ ανάγκης ακόμα πιο δυναμικά!

ΓΕΡΜΑΝΙΑ: θα ήθελε
κανείς να ανήκει σε
αλυσίδα;
Πάνω από εκατό φαρμακεία έχουν
ήδη μπει στο δίκτυο Doc Morris στη
Γερμανία. Η Celesio, η οποία αγόραÒÆÓÉ%PD.PSSJTÓÏ ¼×ÆÊÒÓÉÎ
κατοχή της ηλεκτρονικά φαρμακεία
στην Ολλανδία που πουλάνε φάρμακα και στη Γερμανία. Ανεξάρτητα
φαρμακεία βρίσκονται σε κίνδυνο να
κλείσουν όταν δίπλα τους ανοίγει ένα
φαρμακείο της αλυσίδας Doc Morris;
Όχι φυσικά! Ένα φαρμακείο που ανήκει σε αλυσίδα είναι απλά ένα άλλο
ανταγωνιστικό φαρμακείο.
Ανεξάρτητοι φαρμακοποιοί διεξήγαγαν έρευνες των περαστικών και καταναλωτών για φαρμακείο της αλυσίδας που γειτόνευε με φαρμακεία
ιδιωτών. Η έρευνα έδειξε ότι η μεσοπρόθεσμη έως μακροπρόθεσμη
στρατηγική της μεγάλης έκπτωσης
στο φαρμακείο είναι καταδικασμένη σε αποτυχία και πως το χειρότερο λάθος που μπορούμε να κάνουμε
είναι να φοβόμαστε την αλυσίδα φαρμακείων. Θα πρέπει να θεωρηθεί ως
ένας απλός ανταγωνιστής όπως όλα
τα υπόλοιπα φαρμακεία γύρω μας.
Αυτά τα φαρμακεία δεν είναι διαφορετικά από τα άλλα φαρμακεία που
βρίσκονται σε σωστή τοποθεσία και
εφαρμόζουν σωστές υπηρεσίες. Γιατί
ό, τι κάνει τη διαφορά, είναι τελικά η
θέση του φαρμακείου σε μια περιοχή
και η δυναμική της επικοινωνίας του
uÆÓÏÎÆÍ®ÓÉ ØÎÆÐÖÒÁuÇÕÎÂuÆ
μαρτυρίες ανεξάρτητων γερμανών
φαρμακοποιών οι εμπορικές δελεαστικές κινήσεις πρέπει να εφαρμόζονται με μέτρο και ο πόλεμος των τιμών δεν είναι αυτό που έχει ενδιαφέρον τελικά. Θα πρέπει ο κάθε φαρμακοποιός, είτε είναι ανεξάρτητος, είτε
ανήκει σε αλυσίδα, να αποδείξει την
ποιότητά των υπηρεσιών του, με την
εκπαίδευση των υπαλλήλων του, την
ποιότητα εξυπηρέτησης και συμβουλής. Οι πελάτες αυτό εκτιμούν τελικά!
Οι ανεξάντλητες εκπτώσεις τιμών δεν
οδηγούν πουθενά.
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ΑΓΓΛΙΑ, εκεί όπου η αλυσίδα φαρμακείων είναι
βασίλισσα
²Ï¦ÎÕu¼ÎÏ£ÂÒ¾ÍÆÊÏ½ÓÂÎ®ÎÓÂÉ×ÐÑÂÓÕÎÂÍØÒ¾ÅÕÎÌÂÊÓÕÎ
drugstores. Και η τάση ανάπτυξης τους συνεχίζεται. Αυτό μαρτυρεί
και η συγχώνευση της Alliance Unichem και της αλυσίδας Boots, προ
Í¾ÈÕÎÆÓÐÎ ÁuÇÕÎÂuÆuÊÂ¼ÑÆØÎÂ ¼ÎÂÖÒÓÏØÖ¼ÎÓÆÂÎÆË®ÑÓÉÓÏØÖ
φαρμακοποιούς θέλει να πουλήσει το φαρμακείο του σε αλυσίδα.
¨ÂÓ®ÌÁÑÊÏÍ¿ÈÏÏÊuÆÈ®ÍÆÖÂØÓ¼ÖÂÍØÒ¾ÅÆÖ¼×ÏØÎuÏÊÑ®ÒÆÊÓÉ¾ÓÂ
Η Boots κυριαρχεί στα κέντρα των μεγάλων πόλεων και στα εμπορικά κέντρα, ενώ η Lloyds αναπτύσσεται σε συνοικιακά φαρμακεία
και σε οικιστικές περιοχές στην περιφέρεια των πόλεων.
²ÂÂÎÆË®ÑÓÉÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÂÏÓÆÍÏÁÎÓÏÓÏØÒØÎ¿ÍÏØÓÕÎÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÕÎÒÓÏ¦ÎÕu¼ÎÏ£ÂÒ¾ÍÆÊÏÆÌÓÕÎÏÏ¾ÕÎÓÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂ¼×ÏØÎ
ÊÅÑÁÒÆÊNJOJÅ¾ÌÓØÂÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
Άγγλος φαρμακοποιός που έχει τρία φαρμακεία σε μεσαίου μεγέθους
πόλεις που βρίσκονται περίπου πενήντα χιλιόμετρα από το Λονδίνο,
δηλώνει ότι οι ιδιώτες φαρμακοποιοί εξακολουθούν να έχουν ένα
σημαντικό χαρτί στο μανίκι τους: για τον πελάτη μετράει πάντα το ότι
οι ίδιοι άνθρωποι είναι πίσω από τον πάγκο κάθε φορά που εξυπηρετούνται, ενώ οι αλυσίδες σήμερα αγωνίζονται για την πρόσληψη
φαρμακοποιών-managers. Ανατρέχουν λοιπόν στη λύση προσωρινών εποχιακών φαρμακοποιών, που δουλεύουν μέχρι και για λίÈÆÖÉu¼ÑÆÖ¤¾ÎÂÊÉÆÑ¾ÓÕÒÉÓÕÎ#PPUT°ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊ£ÑÆÓÂ
νοί δηλώνουν ότι «πάω στα Boots» και όχι «πάω στο φαρμακοποιό
μου»Ñ¿ÒÇÂÓÆÖ¼ÑÆØÎÆÖÒÓÉ£ÑÆÓÂÎ¾ÂÅÆ¾×ÎÏØÎ¿ÓÊÓÏ½uÊÒØÓÏØ
πληθυσμού προτιμάει το μικρό κατάστημα και την ανθρώπινη σχέση με τον ιδιοκτήτη, παρά την απρόσωπη σχέση με τις αλυσίδες και
αυτή η τάση ισχύει για όλο το εμπόριο.
Μειονέκτημα όμως είναι ότι πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι οι ιδιώτες φαρμακοποιοί δεν έχουν όλα τα φάρμακα σε απόθεμα και ο
φόβος τους ότι θα πρέπει να επιστρέψουν δύο φορές για μια συνταÈ½ ÓÏØÖÏÅÉÈÆ¾ÈÊÂÒÊÈÏØÑÊ®ÒÓÏuÆÈ®ÍÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂ¤ÊÍ¼ÏÎ uÆ
τις αλυσίδες φαρμακείων σίγουρα ο πόλεμος των τιμών δεν μπορεί να κερδηθεί.
Διαφοροποίηση με τις υπηρεσίες
Ο ιδιώτης φαρμακοποιός προσπαθεί να διαφοροποιηθεί μέσα από
τις υπηρεσίες που προσφέρει στον πελάτη. Και δεν μιλάμε για υπηρεσίες που αποζημιώνονται από τα ταμεία, αλλά για υπηρεσίες που
στις αλυσίδες δεν προσφέρονται και ο πελάτης τις πληρώνει από
τη τσέπη του. Για παράδειγμα, στην Αγγλία έχουν τον εμβολιασμό
ÌÂÓ®ÓÉÖÈÑ¾ÉÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÓÉÓÊu½ÓÕÎ ÞÒØuÆÑÊÍÂu
βανομένου του εμβολίου. Ο ιατρός γράφει το εμβόλιο και μόνο λίγα
ειδικευμένα φαρμακεία έχουν λάβει εξουσιοδότηση να εκτελέσουν
τη συνταγή και να χορηγήσουν το εμβόλιο. Πέρα της διανομής, οι
άγγλοι φαρμακοποιοί μπορούν να προσφέρουν υπηρεσίες φαρμακευτικής φροντίδας, παρακολούθηση και συμβουλή σε ναρκομανείς και υπέρβαρους, φροντίδα στο σπίτι, συμπληρωματική πρόταση φαρμάκων, πρώτες βοήθειες, ελέγχους (διαβήτη, χοληστερίνης,
χλαμύδια…) και άλλες υπηρεσίες που ανήκουν στη γενική κατηγορία της φαρμακευτικής φροντίδας που έχουν περάσει εξ’ ολοκλήρου στα χέρια των φαρμακοποιών στην Αγγλία, κι αυτό πλέον αποτελεί μεγάλο μέρος του εισοδήματός τους διότι πληρώνονται γι’ αυτές.
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Σφαγή στη ΝΟΡΒΗΓΙΑ
¸ÓÂÎÓÏÏØÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÓÉ¯ÏÑÃÉÈ¾Â¼
ρασε από ένα καθεστώς υπερ-προστατευόμενο σε
¼ÎÂÌÂÔÆÒÓÐÖØÆÑÆÍÆÁÔÆÑÏ¶ÓÒÊÒÓÂÇÂÑuÂ
ÌÆ¾Â ÆÑ¾ÏØÓÏ u½ÌÂÎÒÓÏÅ¾ÌÓØÏÓÕÎÂÍØ
σίδων Celesio, Phoenix και Alliance. Μέσα σ’ αυτό
το διάστημα οι ανεξάρτητοι φαρμακοποιοί έμαθαν
να επιβιώνουν μέσα στο περιβάλλον των αλυσίδων
και να διαπιστώσουν ότι υπάρχει και θέση και μέλλον γι’ αυτούς!
Η ιδιαίτερη κλασική διακόσμηση του χώρου, οι
εγκάρδιες προσωπικές σχέσεις με τους πελάτες,
ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÆÑÈÂÒÓÉÑ¾ÏØ ÓÂÆÊÅÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÇØÓÏ
θεραπείας και η ανθρώπινη προσέγγιση του πελάτη με εν-συναίσθηση στο πρόβλημα του, επιτρέπουν
την ύπαρξη αυτών των λίγων ανεξάρτητων φαρμακείων στη Νορβηγία.

¢¯¢³ ¤§

Βετεράνοι στο ΒΕΛΓΙΟ
ÓÏ£¼ÍÈÊÏÊÒ×ÁÆÊÓÏÌÂÔÆÒÓÐÖÓÉÖ
ελεύθερης ιδιοκτησίας και η πολυιδιοκτησία φαρμακείων πλέον επιτρέπεται. Οι βασικές αλυσίδες συνεργάζονται μεταξύ τους (Multipharma,
Familia... EPC) ή με χονδρεμπόρους όπως Lloydspharma (ομάδα
$FMFTJP ³®Ñ×ÏØÎÆ¾ÒÉÖÌÂÊuÊÌÑ¿
τερα δίκτυα μέχρι και 15 φαρμακείων. Οι αλυσίδες είχαν μέχρι πριν λίγα
χρόνια μικρό αντίκτυπο από την άποψη των πωλήσεων, αλλά έχουν αγοράσει πρόσφατα πολλά φαρμακεία με
υψηλό δυναμικό και έκλεισαν φαρμακεία με μικρό ή μέτριο τζίρο.
Γνωρίζουμε ότι οι αλυσίδες προσελκύουν πολλούς πελάτες μέσω
της κοινής και μεγάλης αγοραστικής
τους δύναμης και την επιθετική εμπορική πολιτική τους.
Ο πόλεμος των εκπτώσεων γίνεται
επίσης και στις ιδιωτικές κλινικές και
στα γηροκομεία από τις αλυσίδες που
Æ¾ÎÂÊuÂÙ¾ÌÂÊ×ÏÎÅÑ¼uÏÑÏÊ Ø×Î®ÏÊ
εκπτώσεις υπερβαίνουν το περιθώριο κέρδους του φαρμακοποιού. Για
την αντιμετώπιση αυτών των δικτύων, πολλά φαρμακεία στηρίζονται σε
μία ισχυρή εξειδίκευση σε εναλλακτικές προσεγγίσεις όπως η φυτοθεραÆ¾ÂÌÂÊÉÂÑÕuÂÓÏÔÆÑÂÆ¾Â¤¾ÒÉÖ
ÒÆÓÏÊÌ¿Æ¾ÆÅÏ Â¿ÓÏ ÅÉ
μιουργούνται οργανωμένες ομάδες
ανεξάρτητων φαρμακείων για μαζικές παραγγελίες. Αλλά και τα δίκτυα
ανεξάρτητων φαρμακείων αναπτύσσονται. Η επιτυχία στην αντιμετώπιση των αλυσίδων έγκειται λοιπόν σε
τέτοιου είδους ενέργειες.

Ελκυστική ΙΤΑΛΙΚΗ γωνία
Η Ιταλία επηρεάζεται ελάχιστα από το φαινόμενο των αλυσίδων, εκτός από την εξαγορά των δημοτικών φαρμακείων του Μιλάνου από τη Celesio. Η αγορά όμως δέ×ÆÓÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÉÂÎÂÒÓ®ÓÕÒÉ Â¿ÓÏ ¿ÓÂÎËÆÇÁÓÑÕÒÂÎÓÂDPSOFSTÂÑÂÇÂÑ
μακείων στα supermarkets, καθώς ονομάστηκαν «βασιλιάδες της έκπτωσης στα
uÉÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂj¤ÌÆ¾ÏÊ§ÓÂÍÏ¾uÏÑÏÁÎuÂÙ¾uÆÓÂÌÂÔÉuÆÑÊÎ®ÓÏØÖÄÐ
ÎÊÂÎÂÂÈÏÑ®ÒÏØÎÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊ©¦ ³ª¢¼ÕÖÌÂÊÇÔÉÎ¿ÓÆÑÂÂ¿¿ÓÊ
στα φαρμακεία. Η έντονη διαφημιστική καμπάνια των αλυσίδων S/M πάνω στις
ÓÊu¼ÖÅÆÎÆËÂÊÑÆ¾ÂØÓ®ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊÓÂÊÓÂÍÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÏØÃÑ¾ÒÌÏÎÓÂÊÌÏÎÓ®
ÒÆÓ¼ÓÏÊÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂÍ½ÓÓÏÎÓÂÊÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂ¤ØÓØ×ÐÖÏØÏÑÊÒu¼ÎÂÇÂÑuÂ
κεία αναζήτησαν τη διαφοροποίηση με μάρκες όχι πολύ γνωστές αλλά πολύ ποιοÓÊÌ¼ÖÏØÅÆÎÓÊÖ¼×ÏØÎÓÂ4.ÌÂÊuÆÑÏÚ¿ÎÓÂÅÊÂ×ÆÊÑ¿ÖÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁ°ÑÏ
σανατολισμός τους στην πιστότητα πελάτη μέσα από τον επαγγελματισμό, την επιÒÓÉuÏÒÁÎÉÌÂÊÓÉÎØÄÉÍ½ÏÊ¿ÓÉÓÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊØÉÑÆÒÊÐÎ ÓÏØÖÅÊÂÇÏÑÏÏ¾
ησε από την καθαρά εμπορική προσέγγιση των S/M.

Δεν λείπουν οι ιδέες στην ΕΛΒΕΤΙΑ
Αλυσίδες όπως η Sunstore εφαρμόζουν εδώ και αρκετό καιρό εκπτώσεις της τάËÉÖÓÏØÒÓÂ05$ÌÂÊÒÓÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂÇ®ÑuÂÌÂ½ÂÂÍÍ®ÒÒÏØÎÓÏÎ
πελάτη από έναν ειδικό φόρο εκτέλεσης συνταγής.
Φυσικά πολλά ανεξάρτητα φαρμακεία δεν μπαίνουν σε αυτή τη λογική του πολέuÏØÓÕÎÓÊuÐÎÌÂÊÆÌÓÐÒÆÕÎÈÊÂÓ¾ÔÆÕÑÏÁÎ¿ÓÊÂØÓ¿ÅÆÎÔÂ¼×ÆÊÓ¼ÍÏÖ¤Ë®ÍÍÏØ
οι πελάτες έχουν διαφορετικά κριτήρια επιλογής ενός φαρμακείου. Άλλος ενδιαφέρεται μόνο για τις χαμηλές τιμές και άλλος ενδιαφέρεται για την ποιότητα των
υπηρεσιών, την ανθρώπινη προσέγγιση και την ιδιαίτερη φροντίδα.
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ìćēĐĎĆĖğĕďĆĎ
üéøóéñìðö
óĎĆēĐĠĖČĆđėĎďăĊđĂĔĈĊĎĆ÷ĔğĐČěČĕ
Από τον ΑΛΕΞΑΝΔΡΟ ΤΣΙΤΟΜΕΝΕΑ,
Φαρμακοποιό

í

ανάγκη για αλλαγή έχει διαφανεί από το παρελθόν και
η εποχή της προσαρμογής
σ’ αυτήν είναι αδιαμφισβήτητα αυτή που διανύουμε…
Μια πτυχή της αναμόρφωσης αυτής είναι η προαγωγή της πρόληψης για την
υγεία των πολιτών. Και στην πρόληψη, ο
φαρμακοποιός έχει ένα τεράστιο ποσοστό συμμετοχής που του αναλογεί, πολύ
μεγαλύτερο από όσο θα μπορούσε να
φανταστεί!

Ο εμβολιασμός στην πρώτη
γραμμή της πρόληψης
Ο εμβολιασμός είναι μια έννοια συνυφασμένη με αυτή της πρόληψης, ενώ παράλληλα η ευαισθητοποίηση του κοινού
στον εμβολιασμό, αποτελεί μια σημαντική υπηρεσία φαρμακευτικής φροντίδας.
Οι χώρες με τα πιο αναπτυγμένα συστήματα υγείας στον κόσμο, σιγά-σιγά συναινούν στην αναβάθμιση του φαρμακείου και τη μετατροπή του από ένα φαρμακοπωλείο σε ζωτικό κρίκο της Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, με βασικό όχημα τη φαρμακευτική φροντίδα. Και πώς
να μην είναι ένας ζωτικός κρίκος, όταν
για παράδειγμα στις ΗΠΑ, οι επισκέψεις
που δέχονται τα φαρμακεία όλης της χώ-
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²ÏÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÌÂÊÑ¿ ÆÎu¼ÒÕÓÉÖÌÂÓÂÊÈ¾ÅÂÖ
των συνεχών αλλαγών και των πληγμάτων που
δέχεται το ελληνικό φαρμακείο, η ανάγκη για
διαφοροποίηση από το παλαιό μοντέλο λειτουργίας
του γίνεται όλο και περισσότερο πρόδηλη.
Οι διέξοδοι του είναι -ευτυχώς- αρκετές,
ωστόσο ο συνδυασμός εμπορικής αντίληψης
και επιστημονικότητας είναι αυτός που έχει τις
μεγαλύτερες πιθανότητες να αναπτυχθεί σε
αυτούς τους καιρούς, αλλά έχει και εξίσου καλές
πιθανότητες να φέρει καρπούς και να αναδείξει
το επάγγελμα.

ρας σε μία εβδομάδα, ισούνται με το μεÈÂÍÁÓÆÑÏu¼ÑÏÖÓÏØÍÉÔØÒuÏÁÓÉÖ 
εκατομμύρια);
Η βιωσιμότητα των συστημάτων υγείας στηρίζεται στην αποσυμφόρηση των
νοσοκομείων και την αναβάθμιση της
Πρωτοβάθμιας Περίθαλψης, καθώς
και τη διευκόλυνση της πρόσβασης του
ÂÒÔÆÎ½ÒÓÏÎÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖ Áuφωνα δε με μετρήσεις σε διάφορα κράτη,
ο πιο προσβάσιμος και έμπιστος επαγγελματίας υγείας είναι ο φαρμακοποι¿Ö¤¾ÒÉÖÆ¾ÎÂÊÈÎÕÒÓ¿¿ÓÊ¼ÎÂÂ¿ÓÂ
λίγα στάδια της πρόληψης τα οποία δεν
ρυθμίζονται από τις διάφορες υπηρεσίες του κράτους και στο οποίο μπορούν
να εμπλακούν ενεργά οι φαρμακοποιοί,
είναι ο εμβολιασμός, και δη ο εμβολιασμός των ενηλίκων.
²ÏÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÏÌÂÊÑ¿ÒÓÉÂÍÍ¾Â¼×ÆÊÍ®ÃÆÊ
μεγάλη δημοσιότητα η μείωση της εμβολιαστικής κάλυψης του πληθυσμού και οι
επικίνδυνες συνέπειες που μπορεί αυτή
να έχει. Και αυτό γιατί αυξάνεται ο κίνδυνος για εμφάνιση νόσων οι οποίες έχουν
πρακτικά εξαλειφθεί, αλλά και γιατί αυξάνεται το κόστος του συστήματος υγείας, το
οποίο καλείται να περιθάλψει ασθενείς με
νόσους οι οποίες θα μπορούσαν να έχουν
προληφθεί μέσω του εμβολιασμού.

ÆÂÎÓÊÂÑ®ÔÆÒÉuÆÓÉÂÍÍ¾Â ÒÓÉÎ¤Íλάδα τα τελευταία χρόνια έχουν επανεμφανισθεί νόσοι ξεχασμένες, όπως η λοίμωξη από κοκίτη, η φυματίωση, η πολιομυελίτιδα…
ÓÉÂÍÍ¾ÂÆ¾ÒÉÖ¼×ÏØÎÈ¾ÎÆÊÏÍÍ¼ÖÅÉμοσιεύσεις και δηλώσεις υπέρ της μεγαλύτερης συμμετοχής των φαρμακοποιών
στη διαδικασία του εμβολιασμού. Ο φαρμακοποιός μπορεί να εμπλακεί στην παρακολούθηση και τον έλεγχο των εμβολιασμών, όπως συνιστάται από την Ακαδημία της Φαρμακευτικής της Γαλλίας.
Ωστόσο το Γαλλικό κράτος ετοιμάζεται να
πάει το ρόλο του φαρμακοποιού ένα βήμα
παραπέρα, εξετάζοντας σοβαρά το ενδεχόμενο ο φαρμακοποιός να μπορεί ακόμη να «συνταγογραφήσει» εμβόλια και να
κάνει ο ίδιος εμβολιασμούς. Γι’ αυτό το
λόγο και δρομολογείται μια αναβάθμιση
του προγράμματος σπουδών των Φαρμακευτικών σχολών της χώρας, ώστε να
υπάρχει μια ενδελεχής εκπαίδευση των
φοιτητών στην ανοσοποίηση και τον εμÃÏÍÊÂÒu¿¦ØÏØÑÈ¿Ö³ÈÆ¾ÂÖ.BSJTPM
5PVSBJOF¼×ÆÊÇ¼ÑÆÊÓÏÔ¼uÂÒÓÉÃÏØÍ½ 
ξεκινώντας ένα διάλογο με διάφορους
φορείς που αντιτίθενται σε αυτό το ενδεχόμενο. Ωστόσο, η κίνηση αυτή και μόνο,
υποδηλώνει τη σημασία της μεγαλύτερης

δυνατής εμβολιαστικής κάλυψης για ένα
σύστημα υγείας όπως της Γαλλίας αλλά
και το σημαντικό ρόλο που παίζει ο φαρμακοποιός σε αυτό.
ÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂ ÆÎÐÉÆuÃÏÍÊÂÒÓÊÌ½Ì®λυψη των βρεφών και των παιδιών κυuÂ¾ÎÆÓÂÊÒÓÏÎu¼ÒÏ¿ÑÏÓÉÖ¤¤ÌÂÊÆ¾ναι σχετικά υψηλή, λόγω όμως της σημαντικής υστέρησης στον τομέα της Δηu¿ÒÊÂÖ³ÈÆ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖÑ¿ÍÉÄÉÖ ¼×ÏØuÆ
ένα από τα χαμηλότερα ποσοστά εμβολιαστικής κάλυψης ενηλίκων μεταξύ των
×ÕÑÐÎÓÏØ°° ¢ÌÂÊ¼ÎÂÂ¿ÓÂØÄÉλότερα ποσοστά έκθεσης σε κρίσιμους
παράγοντες κινδύνου, όπως είναι το κάπνισμα, η παχυσαρκία, η έλλειψη φυσιÌ½Ö®ÒÌÉÒÉÖ uÆÍ¼ÓÉ°° ¢ §²ÏÁÎÓÂÖ 
 ¨ÂÊÆÎÐÉ¤ÔÎÊÌ½¤ÊÓÑÏ½¤uÃÏÍÊÂÒuÐÎÌÂÊÓÏ³ÏØÑÈÆ¾Ï³ÈÆ¾ÂÖ¼×ÏØÎ
καταρτίσει ένα πρόγραμμα εμβολιασμού
ενηλίκων, αυτό δεν τηρείται μαζικά και
εξαρτάται σε μεγάλο βαθμό από την ευαισθητοποίηση του εκάστοτε ασθενή…

Ο ρόλος του φαρμακοποιού
στον εμβολιασμό
¢ÎÌÂÊÒÆÏÍÍ¼Ö×ÐÑÆÖÓÉÖ¤ØÑÐÉÖ
uÆÓÂËÁÌÂÊÓÉÖ¤ÍÍ®ÅÂÖ uÆÆËÂ¾ÑÆÒÉÓÉÎ
ÏÑÓÏÈÂÍ¾ÂÌÂÊ¤ÍÃÆÓ¾Â ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾
δεν έχουν το δικαίωμα να εμβολιάσουν,
εκτός αν έχουν ειδική πιστοποίηση ή παρουσία νοσηλευτών, έχουν όμως τον πιο
σημαντικό ρόλο -δεδομένης της σχέσης
τους με τους πελάτες τους και της μεÈ®ÍÉÖÆÊÒÌÆÄÊu¿ÓÉÓÂÖÓÏØ¤ÍÍÉÎÊÌÏÁ
φαρμακείου- στην ευαισθητοποίηση του
κοινού για τον εμβολιασμό και τα οφέλη
του, με διάφορους τρόπους:
i Με την καταγραφή του ιστορικού
και την παρακολούθηση του κάθε
ÂÒÔÆÎ½ÆÍ®ÓÉ¤ÅÐÔÂuÏÑÏÁσε να εφαρμοστεί αφ’ ενός από
μέρους του ασθενή η τήρηση ενός
καρνέ εμβολιασμού του, αφ’ έτερου από την πλευρά του φαρμακείου η καταγραφή των εμβολιασμών
στο σύστημα CRM του φαρμακείου,
για υπενθύμιση όποτε υπάρχει ανάγκη επανάληψης του εμβολιασμού.
i ²ÉÈÎÐÒÉÌÂÊÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÇÂÑμάκων κάθε ασθενή,
i ²ÊÖÌÂu®ÎÊÆÖÆÊu¿ÑÇÕÒÉÖÌÂÊ
ευαισθητοποίησης του κοινού στα
φαρμακεία κ.ά.
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Μπορεί η απόφαση αν κάποιος θα εμβολιαστεί ή όχι να είναι τελική επιλογή
του ασθενή, όμως σαν ένας από τους πιο
προσιτούς επαγγελματίες υγείας, ο φαρμακοποιός μπορεί να συμβάλλει στην
παροχή σχετικών πληροφοριών στους
ασθενείς για να κάνουν συνειδητές επιλογές όταν πρόκειται για εμβολιασμούς,
όσον αφορά τα οφέλη καθώς και τους
ÌÊÎÅÁÎÏØÖ¤Ë®ÍÍÏØÒ®ÎÊÂÏÊÆÎ½ÍÊ
κοι γνωρίζουν τα απαραίτητα γι΄ αυτούς
εμβόλια και την κατάσταση της εμβολιαστικής τους κάλυψης. Οι φαρμακοποιοί λοιπόν είναι σε θέση να εντοπίσουν
τους ασθενείς που βρίσκονται στις ομάδες κινδύνου για ορισμένες ασθένειες
που προλαμβάνονται με εμβολιασμό.
Μπορούν επίσης να κατευνάσουν τους
φόβους πολλών ασθενών, παρέχοντάς
τους τα δεδομένα καθώς και τους σημαντικούς κινδύνους που σχετίζονται με το
μη εμβολιασμό.

Έχοντας λοιπόν υπόψη τη μελέτη του
°° ¢ÏØÂÎÂÇ¼ÑÔÉÌÆÑÊÎ ÉØÄÉÍ½
έκθεση του ελληνικού πληθυσμού σε
παράγοντες κινδύνου (κάπνισμα, παχυσαρκία), σε συνδυασμό με την ολοένα
αυξανόμενη αντοχή λοιμωδών παραγόντων στα αντιβιοτικά (για παράδειγμα
στελέχη του Πνευμονιόκοκκου εμφανίζουν πολύ υψηλή αντοχή τόσο στην πενικιλίνη, όσο και στην ερυθρομυκίνη), καθιστούν όλο και πιο έντονο το πρόβλημα
των λοιμώξεων της κοινότητας.
¤¾ÒÉÖ Æ¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÂÎÂ
φερθεί ότι στις Η.Π.Α., οι θάνατοι από νο-
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σήματα που θα μπορούσαν να προληφθούν με εμβολιασμό, είναι περισσότεροι από αυτούς από καρκίνο του μαστού,
από AIDS, ακόμα και από τροχαία ατυχήματα(!!), ενώ χαρακτηριστικό είναι ότι η
λοίμωξη από πνευμονιόκοκκο είναι η no.1 προλαμβανόμενη με εμβολιασμό αιτία θανάτων παγκοσμίως.

Ο φαρμακοποιός, μέσω της φαρμακευτικής φροντίδας και των ποιοτικών υπηρεσιών που προσφέρει, μπορεί να γνωρίζει εάν ο πελάτης-ασθενής έχει έναν ή
περισσότερους παράγοντες κινδύνου οι
οποίοι επιτάσσουν τον εμβολιασμό του
για την πρόληψη μιας λοίμωξης όπως
η πνευμονιοκοκκική νόσος, η οποία θα
επιδεινώσει την υγεία του.

Η ευαισθητοποίηση του
κοινού στον εμβολιασμό
Καθώς λοιπόν τα συστήματα υγείας παγκοσμίως επενδύουν στην πρόληψη και
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την πρωτοβάθμια περίθαλψη, καθώς η
φαρμακευτική βιομηχανία επενδύει τεράστια ποσά στην έρευνα και ανάπτυξη εμβολίων, τόσο για νέες ασθένειες
όσο και καινούργιας τεχνολογίας εμβόλια
που χρειάζονται λιγότερες δόσεις, τα εμβόλια θα παραμένουν στο κέντρο της επικαιρότητας και της καινοτομίας. Η σχέση
κόστους-οφέλους (cost-effectiveness)
των εμβολίων, σε συνάρτηση με τα άμεσα και έμμεσα οφέλη που προσφέρουν
από την ανοσοποίηση στο γενικό πληθυσμό, παραμένει πολύ χαμηλή, κάνοντάς
τα την πιο συμφέρουσα και ταυτόχρονα
αποτελεσματική λύση για ένα σύστημα
υγείας. Ας μην ξεχνάμε τις δισεκατομμύρια δόσεις εμβολίων που έχουν γίνει στα
παιδιά όλου του κόσμου και τις ζωές που
έχουν σωθεί από τις άλλοτε θανατηφόρες και τώρα εξαλειμμένες ασθένειες…
Η αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
των εμβολίων, τόσο σε παγκόσμιο όσο
και σε ελληνικό επίπεδο, είχε ως αποÓ¼ÍÆÒuÂÓÏÓÉÎÆÊÌÂÊÑÏÏ¾ÉÒÉÓÏØ
¤ÔÎÊÌÏÁÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖ¤uÃÏÍÊÂÒuÏÁ
ÂÊÅÊÐÎÌÂÊ¤ÎÉÍ¾ÌÕÎuÆÓÉÎÆÊÒÂÈÕÈ½
νέων εμβολίων, ενώ με τη σύσταση της
Î¼ÂÖ¤ÔÎÊÌ½Ö¤ÊÓÑÏ½Ö¤uÃÏÍÊÂÒuÐÎ
δεν αποκλείεται να έχουμε περαιτέρω
ÓÑÏÏÏÊ½ÒÆÊÖÆÎÓ¿ÖÓÏØ
Ακόμα, δεδομένου του οφέλους του εμβολιασμού για το σύστημα υγείας της
χώρας, έχει αποφασιστεί η δωρεάν διάθεση τους στο κοινό, με 0% συμμετοχή του ασφαλισμένου σε όλα τα ταμεία. Γεγονός ενδεικτικό της προσπάθειας των αρχών για σωστό εμβολιασμό του πληθυσμού, ιδιαίτερα των ενηÍ¾ÌÕÎ ¿ÏØÉ¤ÍÍ®ÅÂ¼×ÆÊÏÍÁuÊÌÑ½
εμβολιαστική κάλυψη.
²ÏÆÍÍÉÎÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÂÑ¿ÍÆÖÓÊÖÅØ
σμενείς αλλαγές που έχει υποστεί, μπορεί να συμβάλλει τα μέγιστα στην προσπάθεια ευαισθητοποίησης για τον εμβολιασμό των ενηλίκων, όχι μόνο για να
αναπτυχθεί οικονομικά -σίγουρα η αύξηση των εμβολιασμών και η παροχή όλων
των ποιοτικών φαρμακευτικών υπηρεσιών που αναφέρθηκαν πριν, θα συνεισφέρει στη διεύρυνση του πελατολογίου
του φαρμακείου και κατά συνέπεια στην
αύξηση του τζίρου-, αλλά και για να ενδυναμώσει το κοινωνικό έργο που επιτελεί εδώ και δεκαετίες. 

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

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

References: 1. Pﬁzer Inc. Prevenar 13 Summary of Product Characteristics , February 2014. 2. GlaxoSmithKline Inc. Synﬂorix Summary of Product Characteristics, November 2013. 3. Jackson LA, Gurtman A, Rice K, et al.
Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine in adults 70 years of age and older previously vaccinated with 23-valent pneumococcal polysaccharide vaccine. Vaccine. 2013;31(35):3585-3593. 4.
Jackson LA, Gurtman A, van Cleeﬀ M, et al. Immunogenicity and safety of a 13-valent pneumococcal conjugate vaccine compared to a 23 valent pneumococcal polysaccharide vaccine in pneumococcal vaccine-naive adults.
Vaccine. 2013;31(35):3577-3584. 5. http://www.ecdc.europa.eu/en/publications/publications/invasive-pneumoccocal-disease-surveillance-2010.pdf. Τελευταία πρόσβαση 22 Μαϊου 2014 6. Centers for Disease Control and
Prevention. 2013. Active Bacterial Core Surveillance (ABCs) Report: Emerging Infections Program Network, Streptococcus pneumoniae, 2012. http://www.cdc.gov/abcs/reports-ﬁndings/survreports/spneu12.pdf. 7. Kyaw
MH, Rose CE Jr, Fry AM, et al. for the Active Bacterial Core Surveillance Program of the Emerging Infections Program Network. The inﬂuence of chronic illnesses on the incidence of invasive pneumococcal disease in adults. J
Infect Dis. 2005;192(3):377-386.
Για συνταγογραφικές πληροφορίες συμβουλευτείτε τη συνοπτική Περίληψη Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που δημοσιεύεται σε επόμενη σελίδα του παρόντος.
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fΤο Prevenar 13® δεν προσφέρει 100% προστασία έναντι των οροτύπων που περιλαμβάνει ούτε προστατεύει έναντι οροτύπων που δεν περιλαμβάνονται σε αυτό.
fΗ έγκριση του Prevenar 13® βασίστηκε σε αποκρίσεις λειτουργικών αντισωμάτων. Το Prevenar 13® δεν αποδείχθηκε ότι μειώνει τη νοσηρότητα ή τη θνησιμότητα από διεισδυτική ή μη διεισδυτική
πνευμονιοκοκκική νόσο σε ενήλικες.
fΗ υπερευαισθησία (π.χ. αναφυλαξία) σε οποιοδήποτε συστατικό του Prevenar 13® ή σε οποιοδήποτε εμβόλιο που περιέχει διφθεριτιδική ανατοξίνη αποτελεί αντένδειξη ως προς τη χρήση του
Prevenar 13®.
fΟι πιο συχνά αναφερόμενες τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες (≥20%) κατά τις κλινικές δοκιμές του Prevenar 13® ήταν: ερύθημα, οίδημα, ευαισθησία, σκλήρυνση και πόνος στη
θέση της ένεσης, περιορισμός της κινητικότητας του βραχίονα, μειωμένη όρεξη, κεφαλαλγία, διάρροια, ρίγη, αίσθημα κόπωσης, εξάνθημα και αρθραλγίες ή μυαλγίες.
fΣε ενήλικες 18-49 ετών που δεν είχαν εμβολιαστεί με για πνευμονιόκοκκο τα ποσοστά των κατ’ επίκληση δηλωθέντων τοπικών και συστηματικών αντιδράσεων ήταν γενικά υψηλότερα
συγκρινόμενα με αυτά ατόμων μεγαλύτερης ηλικίας (50-59 και 60-64 ετών).
fΣτους ενήλικες δεν έχει προσδιοριστεί ένα όριο αντισωμάτων που συνδέεται με την προστασία από διεισδυτικές ή μη διεισδυτικές πνευμονιοκοκκικές νόσους. Η κλινική σημασία της διαφοράς
στους τίτλους λειτουργικών αντισωμάτων μεταξύ των οροτύπων και μεταξύ του Prevenar 13® και του συζευγμένου πολυσακχαριδικού πνευμονιοκοκκικού εμβολίου είναι άγνωστη.
fΔεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα για την ανοσογονικότητα και την ασφάλεια για ενήλικες ηλικίας 18 έως 69 ετών οι οποίοι είχαν εμβολιαστεί στο παρελθόν με συζευγμένο πολυσακχαριδικό
πνευμονιοκοκκικό εμβόλιο.
fΥπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για περιορισμένο αριθμό ατόμων με δρεπανοκυτταρική νόσο ή λοίμωξη από HIV. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία ασφάλειας
και ανοσογονικότητας για το Prevenar 13 σε άτομα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλμένων ομάδων (π.χ. με κακοήθειες, με μεταμόσχευση αρχέγονων αιμοποιητικών κυττάρων, με νεφρωσικό
σύνδρομο) και ο εμβολιασμός θα πρέπει να αξιολογείται ανά ασθενή.
fΑνοσοανεπαρκείς ασθενείς ή ασθενείς με διαταραγμένη ανοσολογική απόκριση λόγω της χρήσης ανοσοκατασταλτικής θεραπείας ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισωματική απάντηση.
fΟι μελέτες δεν είχαν την απαραίτητη ισχύ για την ανάδειξη διαφορών στις ανοσολογικές απαντήσεις μεταξύ υγιών ενηλίκων και αυτών με συγκεκριμένες χρόνιες συννοσηρότητες σε σταθερή
κατάσταση.
fΠεριορισμένα δεδομένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το PREVENAR 13® είναι διαθέσιμα για ανοσοεπαρκείς ενήλικες ηλικίας 18-49 ετών με συννοσηρότητες.
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ìēĚĎďăĈĔĄČďĆĎĆđėĎĈĔĎĎďğĕĊćēĐĎĆĖğĕ
Από τον ΓΡΗΓΟΡΗ ΔΑΣΚΟ,
Πνευμονολόγο, Ιατρικό Διεθυντή της Glaxosmithkline
Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος. Προκαλείται από τους ιούς της
ÈÑ¾ÉÖ¢ÌÂÊ£ ÏÊÏÏ¾ÏÊÑÏÒÃ®ÍÍÏØÎÓÏÂÎÐÓÆÑÏ½ÌÂÊÓÏÌÂÓÐÓÆÑÏÓu½uÂÓÏØÂÎÂÎÆØ
ÒÓÊÌÏÁÒØÒÓ½uÂÓÏÖ¦ÈÑ¾ÉÆuÇÂÎ¾ÙÆÓÂÊuÆÆÏ×ÊÌ¼ÖÆË®ÑÒÆÊÖ ÓÉ×ÐÑÂuÂÖÉÆÑ¾ÏÅÏÖ
της γρίπης αφορά τους μήνες από Οκτώβριο έως Απρίλιο, με έξαρση της δραστηριότητας
μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου.1 ²ÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ uÆÓ®ÓÉÎÆÑ¾ÏÅÏÓÉÖÂÎÅÉ
μίας, το πανδημικό στέλεχος (Η1Ν1) έχει πλέον αποκτήσει εποχικά χαρακτηριστικά, και η
περίοδος κορύφωσης είναι οι μήνες Φεβρουάριος και Μάρτιος.
Ο ιός της γρίπης εισβάλλει στον οργανισμό μας μέσω εισπνοής σταγονιδίων που εκπέμπονται με την ομιλία, το βήχα ή το φτέρνισμα των νοσούντων. Η αερογόνος μετάδοση διευκολύνεται ιδιαίτερα από το
συγχρωτισμό ατόμων σε κλειστούς χώρους καθώς και τις χαμηλές θερμοκρασίες. Ο χρόνος επώασης της γρίπης είÎÂÊÉu¼ÑÆÖÌÂÊÏ®Ò×ÕÎuÆÓÂÅ¾ÅÆÊÓÉÎ¿ÒÏÉu¼ÑÂÑÊÎÌÂÊÉu¼ÑÆÖuÆÓ®ÓÉÎÆuÇ®ÎÊÒÉÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎ 
²ÂÃÂÒÊÌ®ÒØuÓÐuÂÓÂÓÉÖÈÑ¾ÉÖfÏØÆ¾ÎÂÊÊÏÃÂÑÊ®Â¿ÓÏØÌÏÊÎÏÁÌÑØÏÍÏÈ½uÂÓÏÖËÆÌÊÎÏÁÎÂ¿ÓÏuÂÌÂÊÆ
ÑÊÍÂuÃ®ÎÏØÎØÄÉÍ¿ØÑÆÓ¿ÏØÒØÎÏÅÆÁÆÓÂÊÂ¿Ñ¾ÈÏÖÌÂÊÅÊÂÑÌÆ¾u¼ÑÆÖ ÏÎÏÌ¼ÇÂÍÏ Ã½×Â ÏÎ¿ÍÂÊuÏ ÑÊ
νική καταρροή, εξάντληση και κακουχία, πόνο στις αρθρώσεις και στην πλάτη, ζάλη και ίλιγγο και σπάνια ναυτία
και εμέτους.  
Ο εμβολιασμός, τα ατομικά μέτρα υγιεινής, η αποφυγή συγχρωτισμού σε κλειστούς χώρους όπου συνυπάρχουν
άτομα με συμπτώματα αναπνευστικής λοίμωξης και η έγκαιρη χορήγηση αντι-ιικής αγωγής, συνεχίζουν να αποτελούν τα βασικότερα μέτρα πρόληψης. Οι επικρατούσες καιρικές συνθήκες κάθε χρονιάς, αλλά και τα χαρακτηριστικά μεταδοτικότητας και επιθετικότητας του ιού, διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο στην περαιτέρω εξάπλωση των
στελεχών της γρίπης που κυκλοφορούν.1
ÓÂÍÂ¾ÒÊÂÂØÓ®Æ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÖÏ¼ÈÌÂÊÑÏÖÆuÃÏÍÊÂÒu¿ÖÓÕÎÏu®ÅÕÎØÄÉÍÏÁÌÊÎÅÁÎÏØ ¿ÕÖ®ÓÏuÂ
uÂÈÂÍÁÓÆÑÉÖÉÍÊÌ¾ÂÖ ®ÎÕÓÕÎ ½uÆÂÑÏØÒ¾ÂÆÃÂÑØÎÓÊÌÐÎÂÑÂÈ¿ÎÓÕÎ½®ÍÍÕÎ×Ñ¿ÎÊÕÎÎÏÒÉu®ÓÕÎ¤¾
σης ιδιαίτερα σημαντικός είναι ο εμβολιασμός των εργαζόμενων σε χώρους παροχής υπηρεσιών υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).
Ο εμβολιασμός είναι ο αποτελεσματικότερος τρόπος πρόληψης με το αντιγριπικό εμβόλιο, το οποίο, όταν εφαρμοσθεί σωστά και έγκαιρα ÌÂÍÁÓÆÊÒÆÏÒÏÒÓ¿ÆÑ¾ÏØÌÂÊÑÏÇØÍ®ÒÒÆÊÂ¿ÓÉuÆÓ®ÅÏÒÉÓÏØÊÏÁÓÉÖÈÑ¾ÉÖ
Eπειδή ο ιός της γρίπης μεταλλάσσεται, κάθε χρόνο η σύνθεση του αντιγριπικού εμβολίου περιέχει τα εγκεκριμέÎÂÒÓÆÍ¼×ÉÓÏØÊÏÁ ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÉÈÎÕu®ÓÆØÒÉÓÏØ¤ÍÍÉÎÊÌÏÁ°ÑÈÂÎÊÒuÏÁªÂÑu®ÌÕÎ ¤°ª ÏÏÏ¾ÏÖÍÂuÃ®ÎÆÊ
Ø¿ÄÉÓÊÖ ØÒÓ®ÒÆÊÖÓÏØÂÈÌ¿ÒuÊÏØ°ÑÈÂÎÊÒuÏÁ³ÈÆ¾ÂÖ °³ ÌÂÊÓÏØ¤ØÑÕÂÚÌÏÁ°ÑÈÂÎÊÒuÏÁªÂÑu®ÌÕÎ¦ÅÊ
εθνής βιβλιογραφία δείχνει ότι η αποτελεσματικότητα του αντιγριπικού εμβολιασμού είναι υψηλή σε όλες τις ηλικιακές ομάδες όσον αφορά την πρόληψη της γρίπης, την ανάγκη εισαγωγής σε νοσοκομείο, τη θνητότητα, τη μείωση
του κόστους νοσηλείας και των απουσιών λόγω ασθενείας του προσωπικού.5

1.


4.
5.
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¨¼ÎÓÑÏ¤Í¼È×ÏØÌÂÊÑ¿ÍÉÄÉÖ¯ÏÒÉu®ÓÕÎ ©¤²±¢±°¦¬¦ ©¤²¢° ¦ ²¦ ¤°´§¨¦ ±§¦ f°ÌÓ
Dolin R. Harrison’s Principles of Internal Medicine
Hayden FG. Goldman’s Cecil Medicine
Atkinson W, et al. Epidemiology and Prevention of Vaccine-Preventable Diseases
.P) ¢ÎÓÊÈÑÊÊÌ¿ÖÆuÃÏÍÊÂÒu¿ÖÈÊÂÓÉÎÆÏ×ÊÌ½ÈÑ¾É"DDFTTJCMFBUhttp://www.keelpno.gr/PorUBMT(SJQQJ@::QEG
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ÁuÇÕÎÂ uÆ ÓÏÎ °³ eÉ ÂÛÎ¾Â Æ¾ÎÂÊ uÊÂ
μείωση υποκειμενική των ωρών του ύπνου
που συνοδεύεται από ύπαρξη κούρασης,
υπνηλίας, ευερεθιστότητας, ιλίγγους, ανικανότητα
συγκέντρωσης και μείωση των δραστηριοτήτων
ÓÏØ ÂÓ¿uÏØk ¤ÌÓ¿Ö Â¿ ÓÂ ØÎÂÈÕÈ®
συνταγογραφούμενα φάρμακα, στο χέρι του
φαρμακοποιού υπάρχουν πολλές φυσικές και
εναλλακτικές προσεγγίσεις.
Από τη ΣΟΦΙΑ ΤΣΑΛΟΥΧΙΔΟΥ,
Φαρμακοποιό, Ερευνήτρια LUDES University Lugano Switzerland &
Academy of Nutritional Medicine London.

õ

ÊÆÑÊÒÓÂÒÊÂÌ¼Ö½ÊÆÖÂÛÎ¾
ες ή διαταραχές του ύπνου
είναι καταστάσεις που ο
φαρμακοποιός συχνά καλείται να δώσει απάντηση και θα λέγαμε ότι η στόχευσή της συνδέεται αναπόφευκτα με την εκδήλωση ή μη της χρονιότητας τους.

Μορφές διαταραχών ύπνου
¦¼ÎÓÂÒÉÌÂÊÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÂÛÎ¾ÂÖ Æ¾
ναι αυτή που περιγράφει το είδος της.
Με αυτά τα δεδομένα υπάρχουν διάφορα είδη διαταραχών ύπνου:
Η παροδική αϋπνία είναι μια παροδική
διαταραχή που αφορά υγιή κατά τα άλλα
άτομα και μπορεί να οφείλεται σε σωματικό ή ψυχικό πόνο ή εξ αιτίας περιβαλλοντικών συνθηκών (θόρυβος, αυξημένη θερμοκρασία) και αλλαγή γεωγραφικών μεσημβρινών (Jet lag).
Η βραχυπρόθεσμη αϋπνία, έχει μεγαÍÁÓÆÑÉÅÊ®ÑÌÆÊÂ ÆÑ¾ÏØÆÃÅÏu®
δες και συνήθως συνοδεύεται από στρες
και σταματάει όταν το άτομο αντιμετωπίσει την αιτία του προβλήματος.
Η χρόνια αϋπνία είναι αρκετά πιο περίπλοκη μορφή και ενδέχεται να έχει πολύ
δυσάρεστες συνέπειες στην ισορροπία
του ανοσοποιητικού συστήματος του οργανισμού.
Η υπερυπνία, που μάλλον ορίζεται αυÔÂ¾ÑÆÓÂÒÂÎÂÁËÉÒÉÌÂÓ®ÓÉÖ
κανονικής διάρκειας ύπνου, μπορεί να
κρύβει σοβαρή κόπωση, ψυχολογική
καταστολή ή νευρολογική πάθηση.
Η ναρκοληψία που είναι μια μορφή διαταραχής άγνωστης αιτιολογίας, χαρακτηρίζεται από σύντομα επεισόδια ανεξέλεγκτης υπνηλίας που μπορούν να συμβούν και κατά τη διάρκεια των δραστηριοτήτων του ατόμου.

Φυσιολογία του ύπνου

Μία συχνή περίπτωση στο φαρμακείο
Κυρία περίπου 50 χρονών ζητά ένα κουτί υπνωτικών.

Ο φαρμακοποιός παρατηρεί ότι αυτή η πελάτισσα αγοράζει τακτικά το συγκεκριμένο φάρμακο.
Ποια θα μπορούσε να είναι η παρέμβαση σας;
9 ³ÆÎÔØu¾ÒÓÆÒÓÏÎÆÍ®ÓÉ¿ÓÊÓÏÇ®ÑuÂÌÏÑÏÏÑ¾ÙÆÓÂÊÈÊÂÆÑÊÒÓÂÒÊ
ακή χρήση και δεν είναι μια μακροπρόθεσμη λύση.
9 Πρότρεψε τον να σας περιγράψει τις διαταραχές του ύπνου του, σε
ποιες περιστάσεις συμβαίνουν, και πώς εκδηλώνονται.
9 Η ύπαρξη και άλλων λύσεων όπως η αναθεώρηση του τρόπου ζωής,
η προσαρμογή στην καινούργια κατάσταση, οι εναλλακτικές θεραπευτικές προσεγγίσεις, θα μπορούσαν να αποτελέσουν μέρος του
παζλ των παρεμβάσεων.

Δεν είμαστε όλοι ίδιοι!
Κάθε άτομο έχει μια διαφορετική ανάγκη ωρών ύπνου που μπορούν να κυuÂÎÔÏÁÎÂ¿ÐÑÆÖ¨ÂÓ®u¼ÒÏ
όρο, στον ενήλικα, ο αναγκαίος χρόνος
ύπνου είναι 8 ώρες. Οι ανάγκες ωρών
ÁÎÏØÂÍÍ®ÙÏØÎuÆÓÉÎÉÍÊÌ¾Â ÆÉÍÊÌÊ
ωμένους ασθενείς, ο ύπνος κατανέμεται
με διαφορετικό τρόπο μέσα στην ημέρα.
Φάσεις ύπνου
¶ÎÂÖÌÁÌÍÏÖÁÎÏØÅÊÂÑÌÆ¾ÆÑ¾ÏØ
ÍÆÓ® ÆÐÑÆÖÁÎÏØÊÒÏÅØÎÂuÏÁÎ
διαδοχικοί κύκλοι ύπνου. Κάθε κύκλος
χωρίζεται από μια σύντομη φάση διέγερσης που συνήθως περνά απαρατήρητη.
Μερικά άτομα την αντιλαμβάνονται και
την θυμούνται σαν σταδιακές αφυπνίσεις.
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Κοιμάται άσχημα επειδή ξυπνά συχνά.
Οι διαταραχές του ύπνου σε ένα άτομο
μπορούν να εκδηλωθούν ως δυσκολία
να κοιμηθεί ή συχνές νυκτερινές αφυπνίσεις, ή πρώτες πρωινές ανεγέρσεις που
ακολουθούν έναν κακής ποιότητας ύπνο.
¢ÛÎ¾ÂÏÑ¾ÙÆÓÂÊÕÖuÊÂÅÊÂÓÂÑÂ×½ÓÉÖ
φάσης διέγερσης. Οι περισσότερες συÎÆ×¿uÆÎÆÖÂÛÎ¾ÆÖÏÇÆ¾ÍÏÎÓÂÊÒÆØÆÑβολική ενεργοποίηση των κέντρων αφύπνισης. Μπορεί να οφείλεται σε φωτορύπανση, πολύ υψηλή θερμοκρασία ή
¼ÎÂÔÏÑØÃÐÅÆÖÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ ÓÉÎÆρίπτωση του στρες ή άγχους, το άτομο
αναμασά λέξεις, ιδέες ή εικόνες. Αυτές
οι ειδικές περιπτώσεις μπορεί να εξελιχθούν σε χρόνια διαταραχή, εάν οι αποδιοργανωτικοί παράγοντες εξακολουθούν να υφίστανται.
Οι διαταραχές του ύπνου εμφανίζονται
επίσης όταν το βιολογικό ρολόι διαταράσσεται από νυχτερινές ώρες εργασίας ή τη γεωγραφική ζώνη ώρας.
Αποκαλυπτικά συμπτώματα.
Οι διαταραχές του ύπνου προκαλούν συμπτώματα κατά την ημέρα ,περισσότερο
ή λιγότερο ενοχλητικά, που μπορούν να
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επηρεάσουν την κοινωνική και επαγγελματική ζωή. Κόπωση, ευερεθιστότητα, έλλειψη εγρήγορσης, είναι τα πιο κοινά συμπτώματα που θα πρέπει να αξιολογούνται.
Ο φαρμακοποιός συχνά καλείται σαν
σύμβουλος σε διαφορετικές καταστάσεις που μπορούν να προκαλέσουν διαταραχές ύπνου. Ο ασθενής πολλές φορές
ψάχνει μέσα από μια αυθόρμητη συζήΟι συμβουλές «κλειδιά»

Ο φυσιολογικός ύπνος εμφανίζει κάποια
ιδιαίτερα χαρακτηριστικά τα οποία τον διακρίνουν από άλλες καταστάσεις σχετικής αδράνειας.
Ο ύπνος διακρίνεται σε δύο ποιοτικά
διαφορετικές καταστάσεις: τον ύπνο
χωρίς ταχείες κινήσεις των οφθαλμών
(non-rapid eye movement sleep, NREM
sleep) και τον ύπνο με ταχείες κινήσεις
των οφθαλμών (rapid eye movement
sleep, REM sleep), ύπνο στη διάρκεια
του οποίου ονειρευόμαστε.
²¿ÒÏÏ/3&.ÁÎÏÖ¿ÒÏÌÂÊÏ3&.
ύπνος είναι ενεργές διαδικασίες. Για να
επέλθει ο ύπνος, πρέπει να ελαττωθεί η
δραστηριότητα στο τμήμα του εγκεφάÍÏØÏØÆÍ¼È×ÆÊÓÉÎÆÈÑ½ÈÏÑÒÉ²¿ÒÏ
η εγρήγορση όσο και ο ύπνος επιτυγχάνονται με την απελευθέρωση ή ανάσχεση ορισμένων ουσιών του εγκεφάλου, των επονομαζόμενων νευροδιαβιβαστών στην προκειμένη περίπτωση
της νοραδρεναλίνης, της νορεπινεφρίνης, της ντοπαμίνης, της σεροτονίνης και
της ακετυλοχολίνης.

Πριν προτείνετε οποιαδήποτε
αγωγή, απαιτούνται ορισμένες
απαραίτητες συμβουλές
καλών προϋποθέσεων ύπνου
προς τον ασθενή, που σχετίζονται με κοινά αποδεκτούς παράγοντες.
i¢ÌÏÍÏØÔ½ÒÓÆ¼ÎÂÌÂθορισμένο ωράριο για το
ύπνο και το ξύπνημα.
iªÑÏÎÓ¾ÒÓÆÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎ ÅÕt®τιο) που θα πρέπει να είναι ευνοϊκό για τη χαλάρωση και τον
ύπνο. Η θερμοκρασία θα πρέπει να μην είναι πάνω από 20°C.
Μειώστε τους θόρυβος όσο γίνεται. Το κρεβάτι να είναι άνετο.
i ²ÏÂÍÌÏ¿Í½ÓÂÃÂÑÊ®ÈÆÁtÂÓÂÔÂ
πρέπει να αποφεύγονται το βράδυ.
i ¯Â×ÂÍÂÑÐÎÆÓÆÑÊÎÌÏÊtÉÔÆ¾ÓÆ
Διαβάστε ένα βιβλίο, ή ακούστε
μουσική, αποφεύγοντας να βλέπετε τηλεόραση, ή να δουλεύετε στο κρεβάτι.
i ¶ÎÂÙÆÒÓ¿t®ÎÊÏÐÑÆÖÑÊÎ
ξαπλώστε χαλαρώνει.
i ¯ÂÆÊÍ¼ÈÆÓÆÓÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ×Ñ¿ÎÏ
για να ξαπλώσετε και αυτόν τον
αισθανόμαστε από τα χασμουρητά ή τα βαριά βλέφαρα.
i ¤¾ÒÉÖÒØÎÊÒÓÐÎÓÂÊÂÔÍÉÓÊÌ¼Ö
δραστηριότητες που αυξάνουν
τις ενδορφίνες και οδηγούν στην
ευεξία, όχι όμως μετά τις 6 μ.μ.
i ©ÉÎt¼ÎÆÓÆÒÓÏÌÑÆÃ®ÓÊÂÎÅÆÎ
κοιμάστε μέσα σε μισή ώρα. Είναι καλύτερα να καθίστε κάπου
ήρεμα και να πιείτε ένα χαλαρωÓÊÌ¿ÂÇ¼ÄÉtÂ Ó¾ÍÊÏ ×ÂtÏt½ÍÊl 
i ©ÉÎ¾ÎÆÓÆÌÂÇ¼ÅÆÖ½ÓÒ®ÊtÆÓ®
τις 4 μ.μ.

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

τηση να βοηθηθεί τόσο ψυχολογικά, όσο
και στην επιλογή ενός κατάλληλου προÚ¿ÎÓÏÖ½ÓÉÎÂÎÂÎ¼ÕÒÉÆÎ¿ÖÇ®ÑuÂÌÏØ
Καθοριστικές γραμμές της συμβουλής
Η συνειδητοποίηση του ασθενή
¤¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÉÌÂÓÂÎ¿ÉÒÉÓÉÖÂÊÓ¾ας των διαταραχών του ύπνου .
Καταστάσεις υπερβολικής κόπωσης, ή
άλλα συμπτώματα μπορούν να σχετίζονται, με την κατάθλιψη, το σύνδρομο ανήσυχων ποδιών ή το σύνδρομο άπνοιας
κατά τον ύπνο και πρέπει να εκτιμηθούν
ώστε να παραπέμψουμε τον ασθενή στον
ÆÊÅÊÌ¿ÊÂÓÑ¿ ¿ÕÖÒÓÉ×Ñ¿ÎÊÂÂÛÎ¾Â
που επιβάλλεται ιατρική περίθαλψη, με
διεπιστημονική παρέμβαση.
Αντιμέτωποι σε μια αναφορά διαταραχών ύπνου από τον πελάτη, είναι σημαντικό να διερευνήσουμε τον τρόπο ζωής
του, τα χαρακτηριστικά της εμφάνισης
αυτής της διαταραχής και τις συνέπειες
στην καθημερινή ζωή του. Αυτή η επισκόπηση θα πρέπει να βοηθήσει στον
προσδιορισμό της αιτιολογίας.
Καλύτερη κατανόηση του ύπνου.
Η συζήτηση θα πρέπει να καθησυχάσει
τον ασθενή και να αναθεωρήσει τις γνώσεις λειτουργίας του οργανισμού του. Η
καλύτερη κατανόηση του κύκλου ύπνουεγρήγορσης μπορεί να είναι επαρκής για
να βελτιώσει την αντίληψη του για τη διαταραχή του ύπνου, να δεχθεί αυτή σαν
παροδική διαταραχή με την απόλυτη δυνατή ηρεμία. Οι ηλικιωμένοι ιδίως, είναι
σημαντικό να καταλάβουν ότι το θέμα του
ύπνου έχει φυσιολογική εξέλιξη και ότι
ο χρόνος ύπνου τους τείνει να μειώνεται κατά τη διάρκεια της νύχτας.
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Προτεινόμενα φάρμακα
Η1 αντιισταμινικά.
Doxylamine: Ανήκει στα κατασταλτικά αντιισταμινικά τις κατηγορίας των αιθανολαμίνων, κατάλληÍÂÈÊÂÓÉÎÆÑÊÒÓÂÒÊÂÌ½ÂÛÎ¾Â¦u¼ÈÊÒÓÉÒØÈÌ¼ντρωση (Cmax) στο αίμα επιτυγχάνεται κατά μέσο
όρο δύο ώρες μετά τη χορήγηση δισκίου επικαλυμμένου με λεπτό υμένιο και μετά από μια ώρα
στην αναβράζουσα ταμπλέτα. Ο χρόνος ημίσειας
ÙÕ½ÖÓÕÎÕÑÐÎ
Προμεθαζίνη και αλιμεμαζίνη και άλλα κατασταλτικά αντιισταμινικά, έχουν μειονεκτήματα, που αναφέρονται στις περιπτώσεις της υπερτροφίας του
προστάτη, κατακράτηση ούρων, στις περιπτώσεις
ÈÍÂØÌÐuÂÓÏÖ¤ÊÍ¼ÏÎÂÑÏØÒÊ®ÙÆÓÂÊÇ®ÑuÂκο - επαγόμενη φωτοευαισθησία.
Οι βενζοδιαζεπίνες κατατάσσονται ανάλογα με το
χρόνο ημίσειας ζωής τους, σε βραχείας μεσαίας ή
παρατεταμένης δράσης. Προκαλούν εθισμό ιδιαίτερα στα ηλικιωμένα άτομα.
Άλλες θεραπείες.
Διάφορες άλλες θεραπευτικές προσεγγίσεις
έχουν λάβει άδεια κυκλοφορίας για τις διαταρα×¼ÖÓÏØÁÎÏØ ¿ÕÖ$BSDJVNCSPNPMBDUPCJPOBUF
$BMDJCSPOBU ¤ÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÈÊÂÆÎ½ÍÊÌÆÖÌÂÊÂÊÅÊ®
®ÎÕÓÕÎLH ÂØÓ¿ÓÏÇ®ÑuÂÌÏÂÎÓÆÎÅÆ¾ÌÎØται σε περιπτώσεις ακμής, υποσιτισμός, ή νεφριÌ½Î¿ÒÏ¦ÉuÊÆÑ¾ÏÅÏÖÙÕ½ÖÒÓÏÍ®ÒuÂÓÕÎ
ημερών και έχει ως αποτέλεσμα ένα κίνδυνο συσσώρευσης στο σώμα.
Γενικά τα υπνωτικά φάρμακα θα πρέπει να χρησιμοποιούνται για μια μικρή περίοδο (το πολύ 4
εβδομάδες) και η λήψη τους να αξιολογείται τακτικά από τον ιατρό, διότι μπορεί να προκαλέσουν παράδοξη συμπεριφορά (εξάρτηση, διαταÑÂ×¼Ö¿ÑÂÒÉÖ ÉÅÑ®ÒÉSFCPVEÌÂÓ®ÓÉÅÊÂÌÏπή της θεραπείας.

Φυτοθεραπεία
Η φυτοθεραπεία είναι μια εναλλακτική προσέγγιση που δεν προκαλεί εθισμό και υπνηλία κατά τη
διάρκεια της ημέρας.
Οι πλέον γνωστές δρόγες αναλύονται παρακάτω.
Crataegus monogyna: έχει κατασταλτική επίδραση στο κεντρικό νευρικό σύστημα. Προσοχή στο
θετικά ινότροπο αποτέλεσμα της δρόγης (αυξημένη καρδιακή συσταλτικότητα).
Passiflora incarnata: έχει ηρεμιστική δράση στο
καρδιαγγειακό και νευρικό σύστημα που συνδέεται με τη μαλτόλη και την passiflorine.
Valeriana officinalis: η δρόγη είναι πλούσια στα
ιριδοειδή, valépotriates και valéranone. Προω-
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θεί τον ύπνο και την ποιότητα του ύπνου.
Ballota nigra: Οι ανθίζουσες κορυφές
ÓÏØÆ¾ÎÂÊÍÏÁÒÊÆÖÒÆNBSSVCJOF ÆØÆÑ
ÈÆÓÊÌ¿ÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÎÆØÑÊÌ½ÖÂÛÎ¾ÂÖ 
άγχους και ευερεθιστότητας.
Tilia cordata: είναι γνωστή για την κατασταλτική δράση της που σχετίζεται με
την παρουσία της φαρνεσόλης.
Escholtzia californica: εναέρια τμήματα περιέχουν escholzine. Προτείνεται σε
ÆÑÊÓÐÒÆÊÖÂÛÎ¾ÂÖÏØÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÆ
νευρική υπερκόπωση.
Hypericum perforatum: χρησιμοποιείται στα καταθλιπτικά συμπτώματα που
σχετίζονται με διαταραχές του ύπνου. Η
χρήση του απαιτεί προφυλάξεις λόγω
της επαγόμενης φωτοευαισθησίας. Προσοχή στη σύγχρονη χρήση θεοφυλλίνης, αντισυλληπτικών, αντικαταθλιπτικών και τριπτάνες.
¤¾ÒÉÖÓÏ$JUSVTBVSBOUJVN ÓÏuÆÍÊÒÒ¿
χορτο (Melissa officinalis) ή ο λυκίσκος
(Humulus lupulus), βρίσκουν εφαρμογή στις διαταραχές ύπνου.

Διαιτητικά συμπληρώματα
διατροφής
(εκτός από βότανα)
¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÂÒØuÍÉÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö
με συνδυασμό ψευδαργύρου και βιταμίνης B6 που ενδείκνυνται για το stress και
τη νευρικότητα, όλα τα συμπληρώματα
διατροφής που συντελούν στην απελευθέρωση της μελατονίνης είναι ευεργετικά. Αυτή η φυσική ορμόνη που παράγεται από την υπόφυση εμπλέκεται στη
ρύθμιση του κιρκαδικού ρυθμού.
Ο κιρκαδικός ρυθμός δεν είναι παρά μία
βιολογική διαδικασία που παρουσιάζει
ενδογενή περιοδική μεταβολή στη δι®ÑÌÆÊÂÆÎ¿ÖÐÑÏØÌÂÊÆÉÑÆ®ÙÆÓÂÊ
από εξωτερικούς περιβαλλοντικούς παράγοντες.
Η έκκριση της μελατονίνης είναι υψηλότερη κατά τη διάρκεια της νύχτας. Για το
λόγο αυτό η ασυλλόγιστη έκθεση στο φάσμα του μπλε φωτός μπορεί να αλλοιώσει την έκκρισή της.
(όπως λάμπες οικονομίας, κινητά τηλέφωνα, υπολογιστές κλπ.).
Η μελατονίνη, ενδείκνυται για βραχείÂÖÅÊ®ÑÌÆÊÂÖÂÈÕÈ½ÂÑÏÅÊÌ½ÖÂÛÎ¾ÂÖ
που χαρακτηρίζεται από κακή ποιότητα
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ÁÎÏØ ÒÆ®ÓÏuÂ®ÎÕÂ¿ÆÓÐÎÌÂÊ
ÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊÐÑÆÖÑÊÎÓÉÎÌÂÓ®ÌÍÊ
ση. Η μελατονίνη μειώνει το χρόνο που
απαιτείται για να αποκοιμηθεί ο πάσχων.
Η δόση 1 mg για χορήγηση πριν τον ύπνο
κρίνεται αποτελεσματική.

Ομοιοπαθητική
Για να ξεπεραστούν τα προβλήματα που
συνδέονται με το jet lag, (διαταραχές του
ύπνου που συνδέονται με τον κιρκαδικό ρυθμό) είναι σκόπιμο να ληφθούν
$PDDVMVTJOEJDVT$)
ÆÆÑ¾ÓÕÒÉ¼uuÏÎÉÖÊÅ¼ÂÖÌÂÊÒÌ¼
ÄÆÕÎÑÏÓÆ¾ÎÆÓÂÊ$PGGFB$)
¤®ÎÉÂÛÎ¾ÂÆ¾ÎÂÊÑ¿ÒÇÂÓÉ ÂÂÊÓÆ¾
ται να προσδιοριστεί η αιτία για την επιλογή του κατάλληλου ομοιοπαθητικού:
Aconitum napellus 15 CH σε περίπτωση νυκτερινών αφυπνίσεων με έντονο
άγχος και τρόμο ή Nux vomica 15 CH
σε περίπτωση νυκτερινών αφυπνίσεων
λόγω επαγγελματικών προβλημάτων,
(FMTFNJVN$)ÒÆÆÑ¾ÓÕÒÉÇ¿ÃÏØ
ότι δεν θα κοιμηθεί, Actaea racemosa
σε γυναικείες ορμονικές διαταραχές που
ÏÅÉÈÏÁÎÒÓÉÎÂÛÎ¾ÂÌÍ
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¤¾ÒÉÖÓÂÏuÏÊÏÂÔÉÓÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ®
σχήματα βρίσκουν αξιόλογη εφαρμογή
ÒÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÅÊÂÓÂÑÂ×ÐÎÓÉÖÂÛ
πνίας από τον φαρμακοποιό.

Αρωματοθεραπεία
Αρωματοθεραπεία προσφέρει τη δυνατότητα των τοπικών εφαρμογών, με τη
μορφή του μασάζ για την προώθηση της
χαλάρωσης που διευκολύνει τον ύπνο
(αιθέρια έλαια λεβάντας, χαμομηλιού,
τριανταφυλλιάς και αμύγδαλου).

Συμπεράσματα
Από τη σωστή αξιολόγηση της κατάστασης του ασθενή με διαταραχές ύπνου,
εξαρτάται και η ορθή θεραπευτική προσέγγιση.
ÓÂÓÊÒÓÊÌ¼ÖÅÆ¾×ÎÏØÎ¿ÓÊÑÂÈuÂÓÊÌ¼ÖÌÂ
ÓÂÒÓ®ÒÆÊÖÅÊÂÓÂÑÂ×ÐÎÂÛÎ¾ÂÖÂÇÏÑÏÁÎ
u¿ÎÏÓÏÓÕÎÆÑÊÓÐÒÆÕÎÌÂÊ
στις περισσότερες από τις μισές περιπτώσεις, τα υπνωτικά χάπια δεν ενδείκνυνται.
ÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÂÎ½ÌÆÊÏÑ¿ÍÏÖÓÉÖ
σωστής ενημέρωσης και ορθής θεραπευτικής προσέγγισης στον πάσχοντα. 

¤§¨°§¯¯§¢

úĆĆĔāĖĎėĆ
ĖėĆ÷éððé
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µÍÍÆÖ ÆÑÊÓÐÒÆÊÖ Æ¾ÎÂÊ ÏÍÁ ÒØ×Î¼Ö ÌÂÊ
®ÍÍÆÖ¿×ÊÓ¿ÒÏ ÕÒÓ¿ÒÏÓÂÂÑ®ÒÊÓÂÒÓÂÂÊÅÊ®
ÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÏØÖÈÏÎÆ¾ÖÏØÇÔ®ÎÏØÎ
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖÈÊÂÒØuÃÏØÍ½
¢ÖÅÏÁuÆuÆÑÊÌ¼ÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖ

ρούν να ζήσουν εκτός του τριχωτού της
ÌÆÇÂÍ½ÖÈÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿ÐÑÆÖ 
γεννούν 5-10 αυγά την ημέρα σε διάÒÓÉuÂÆÃÅÏu®ÅÕÎÌÊ¼ÓÒÊÑÏÌÁ
ÓÏØÎÏÊÈÎÕÒÓ¼ÖÌ¿ÎÊÅÆÖ ÏÊÏÏ¾ÆÖuÆ
ÓÉÒÆÊÑ®ÓÏØÖeÆÎÉÍÊÌÊÐÎÏÎÓÂÊkuÆÓ®Â¿
ÆÃÅÏu®ÅÆÖ¦ÅÊ®ÈÎÕÒÉÈ¾ÎÆÓÂÊÒØÎ½
ÔÕÖu¼ÒÕÓÏØÌÎÉÒuÏÁÏØÑÏÌÂÍÆ¾ÓÂÊ
ÂÑ×ÊÌ®ÒÓÂÂØÓÊ®ÌÂÊÒÓÏÍÂÊu¿ Æ¾ÓÆÍ¿ÈÕ
ÓÕÎÓÒÊuÉu®ÓÕÎÂ¿ÂØÓ¼Ö Æ¾ÓÆÍ¿ÈÕ
ÓÕÎÆÑÆÔÊÒÓÊÌÐÎØÈÑÐÎÏØÆÌÌÑ¾ÎÏØÎ

ΘΕΡΑΠΕΙΑ
Από την ΟΛΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ 

ÆÎÊÌ® ÆÎÅÆ¾ÌÎØÓÂÊÉÆÂÎ®ÍÉÄÉÓÉÖÔÆ
ÑÂÆ¾ÂÖÒÆÌÂÊÉu¼ÑÆÖÂÎ®ÍÏÈÂuÆ
ÓÏ×ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁuÆÎÏÑÏÚ¿Î

Φαρμακοποιό, Μεταπτυχιακή φοιτήτρια Κλινικής Φαρμακολογίας και
Θεραπευτικής, Ιατρικής Σχολής Δημοκρίτειου Πανεπιστημίου Θράκης.

Εντομοκτόνα

ÉÆÑ¾ÓÕÒÉ
Οι Ψείρες

Μια μητέρα ενός τετράχρονου κοριτσιού μας
λέει:
«Αυτή η θεραπεία δεν κάνει τίποτα!
Μου δώσατε ένα ασφυξιογόνο αντιφθειρικό προϊόν στο οποίο
διάβασα πως έπρεπε να εφαρμόσω τα 75 ml ανά φορά, αλλά
επειδή φοβάμαι πως είναι τοξικό έβαλα μόνο τη μισή δόση
για το μικρό κοριτσάκι μου.»

Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Μείνετε ήσυχη το προϊόν δεν είναι τοξικό και η δόση δεν εξαρτάται από την ηλικία. Αντιθέτως πρέπει το προϊόν που σας
έδωσα να εφαρμόζεται με βάση τις οδηγίες, και στην κατάλληλη ποσότητα, διαβρέχοντας όλα τα μαλλιά για να είναι αποτελεσματικό.»
°ÊÄÆ¾ÑÆÖÆ¾ÎÂÊÂÊuÏÃ¿ÑÂÂÑÔÑ¿ÏÅÂ
που ζουν στο τριχωτό της κεφαλής κυÑ¾ÕÖÂÊÅÊÐÎÒ×ÏÍÊÌ½ÖÉÍÊÌ¾ÂÖuÆuÊÂ
ÒØ×Î¿ÓÉÓÂ¦uÆÓ®ÅÏÒ½ÓÏØÖuÏ
ÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏ®uÆÒÉ¿ÒÏÌÂÊ¼uuÆÒÉ
Â¿ÌÏÊÎ½×Ñ½ÒÉÂÎÓÊÌÆÊu¼ÎÕÎÆÎuÏ

¤uÇÂÎ¾ÙÏØÎÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÓÏËÊÌ¿ÓÉÓÂ 
ÈÊÂÂØÓ¿É×Ñ½ÒÉÓÏØÖÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆ
ται υπό συνεχή παρακολούθηση και με
πλήρη συμμόρφωση στους κανόνες υγιÆÊÎ½Ö ÐÒÓÆÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÖÎÂÆ¾ÎÂÊÂÂ
ÑÂ¾ÓÉÓÉÓÏÍÊÈ¿ÓÆÑÏÅØÎÂÓ¿
Μαλαθείο
¤¾ÎÂÊÏÑÈÂÎÏÇÕÒÇÏÑÊÌ¿ÆÎÓÏuÏÌÓ¿ÎÏuÆ
uÂÌÑÏÑ¿ÔÆÒuÂÂÏÓÆÍ¼ÒuÂÓÂ ÆÁÇÍÆ
ÌÓÏ  ÎÂuÉ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒÆÒÏØ®Ñ ÑÊÎ
ÓÉÎÉÍÊÌ¾ÂÓÕÎÆÓÐÎÉ×Ñ½ÒÉÓÏØÈ¾ÎÆÓÂÊ
αποκλειστικά με παράλληλη ιατρική παραÌÏÍÏÁÔÉÒÉÌÂÊ¿×ÊÒÆuÏÑÇ½ÒÑ¼Ê ÆÎÐ
ÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÆÇÂÑuÏÈ½ÖÓÏØÆ¾ÎÂÊuÆÈ®ÍÉ
ÐÑÆÖ °ÊÂÎÆÊÔÁuÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÆ¾
ÎÂÊÆÑÁÔÉuÂ ÌÎÉÒu¿Ö ÎÂØÓ¾Â ÆuÆÓÏ¾ÌÂÊ
ÌÆÇÂÍÂÍÈ¾Â ÆÎÐÏÊÒØÒÓÉuÂÓÊÌ¼ÖÆuÇÂÎ¾
ÙÏÎÓÂÊÒÓÏÈÂÒÓÑÆÎÓÆÑÊÌ¿ ÓÏÂÎÂÎÆØÒÓÊÌ¿ 
ÓÏÎÆØÑÊÌ¿ÌÂÊÓÏÌÂÑÅÊÂÈÈÆÊÂÌ¿ÒÁÒÓÉuÂ
Πυρεθρίνες
Έχουν μακροπρόσθεσμο αποτέλεσμα
ÌÂÊÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÆÇÂÑuÏÈ½ÖÆ¾ÎÂÊÌÏÎÓ®
ÒÓÂÍÆÓ®¤ÑÆÔ¾ÙÏØÎÓÏÂÎÂÎÆØÒÓÊ
Ì¿ ÆÎÐ¼×ÏØÎÒÉuÆÊÕÔÆ¾ÌÂÊÂÎÆÊÔÁ
uÉÓÆÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÓÏÊÌ® ¿ÕÖÆÑÁÔÉuÂ 
Ï¾ÅÉuÂ ÆÑÆÔÊÒu¿ÖÓÕÎÏÇÔÂÍuÐÎÌ®
²Ïέλαιο του δένδρου neem από την
§ÎÅ¾Â

Τα ασφυξιογόνα
ÌÏÓÐÎÏØÎÓÊÖÄÆ¾ÑÆÖuÆuÉ×ÂÎÊÌ½ÅÑ®
ÒÉÑÏÌÂÍÐÎÓÂÖÂÒÇØË¾Â´ÑÉÒÊuÏÏÊ
ούνται σε στεγνά μαλλιά και σε επαρκή
ÏÒ¿ÓÉÓÂÈÊÂÍ½ÑÉÅÊÂÃÑÏ×½ÓÏØÖºÍÂ
έχουν το πλεονέκτημα της μη εμφάνισης
ÂÎÔÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ
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¢ÎÂÇ¼ÑÏØuÆÓÂÆË½Ö
²Éδιμεθικόνη, που προέρχεται από τη
ÒÊÍÊÌ¿ÎÉ×ÕÑ¾ÖuÂÌÑ®ÅÊ®ÑÌÆÊÂÅÑ®ÒÉÖ
ÌÂÊ×ÕÑ¾ÖÅØÒ®ÑÆÒÓÉÏÒu½ÏØuÏÑÆ¾
ÎÂ×ÑÉÒÊuÏÏÊÉÔÆ¾ÒÆÂÊÅÊ®Ì®ÓÕÓÕÎ
ÆÓÐÎ ÂÍÍ®Æ¾ÎÂÊÆÁÇÍÆÌÓÉ
²ÏØÖεστέρες των τριγλυκεριδίων ÏËØ
ÇÔÆÊÑ¾ÎÉÌÂÊÌØÌÍÏÇÔÆÊÑ¾ÎÉ uÆÂÏÓÆ
ÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒØÈÌÑ¾ÒÊuÉuÆÂØÓ½ÎÓÉÖ
διμεθικόνης αλλά καλύτερη ανεκτικότητα και με απαιτούμενη ποσότητα εφαρuÏÈ½ÖÓÂNMÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ
²Â Έλαια φυτικά και μεταλλικά που εμÇÂÎ¾ÙÏØÎuÉÅÆÎÊÌ½ÂÎÔÆÌÓÊÌ¿ÓÉÓÂÒÓÊÖ
ÄÆ¾ÑÆÖÌÂÊÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÁÇÍÆÌÓÂ¢ÂÊÓÆ¾
ται παραμονή στα μαλλιά τουλάχιστον
ÈÊÂÍÆÓ®

ÉÆÑ¾ÓÕÒÉ
Τα Τσιμπούρια

Ένας πατέρας ενός εννιάχρονου αγοριού
«Κάναμε ένα περίπατο εχθές στο δασάκι και στο γιό μου κόλλησε ένα τσιμπούρι.
Μπορείτε να του το βγάλετε;»

Η απάντηση σας μπορεί να είναι:
«Θα του το βγάλω με μια ειδική τσιμπίδα
και θα απολυμάνουμε την περιοχή. Χρειάζεται όμως παρακολούθηση από τον γιατρό γιατί τα τσιμπούρια αν παραμείνουν
στο δέρμα πάνω από 24 ώρες μπορεί να
μεταδώσουν ασθένειες.»

Άλλες θεραπείες
Τα αιθέρια έλαια, όπως αυτό από το τεÚ¿ÅÆÎÓÑÏ½ÂØÓ¿ÓÉÖÍÆÃ®ÎÓÂÖ ÓÏØÆØ
ÌÂÍÁÓÏØ ÓÏØZMBOHZMBOH¢ÂÊÓÆ¾ÓÂÊ
ÆÂÎ®ÍÉÄÉÓÉÖÂÈÕÈ½ÖuÆÓ®Â¿ÌÂÊ
Éu¼ÑÆÖ¯ÂÒÉuÆÊÕÔÆ¾ÕÖÆ¾ÎÂÊÆÁ
ÇÍÆÌÓÂ
Χρήση ειδικών χτενώνÌ®
©ÆÓ®ÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÂÂÑÂ¾ÓÉÓÉÆ¾ÎÂÊÉ
αποκόλληση της κόνιδας με ειδικά προÚ¿ÎÓÂ½ËØÅ¿ÎÆÑÏ ÌÂÊÆÊuÆÍ¼Ö×Ó¼ÎÊÒuÂ
uÆÓÉÃÏ½ÔÆÊÂuÊÂÖÆÊÅÊÌ½Ö×Ó¼ÎÂÖuÆÍÆ
Ó®ÌÂÊØÌÎ®Å¿ÎÓÊÂ
Φαρμακομορφές
²ÂÂÑÂ®ÎÕÑÏÚ¿ÎÓÂÌØÌÍÏÇÏÑÏÁÎ
Ø¿uÏÑÇ½ÒÑ¼Ê ÍÏÒÊ¿Î ÌÑ¼uÂÖ ÒÂ
uÏØ®Î Ã®ÍÒÂuÏØÌÂÊÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÊ
όλες σε όλο το κεφάλι για διαφορετικά
χρονικά διαστήματα και με διαφορετική
ÒØ×Î¿ÓÉÓÂ¦ÊÏÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ½ÇÂÑ
uÂÌÏuÏÑÇ½ ÂÑ¿ÍÂÂØÓ® ÇÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂ
Æ¾ÎÂÊÉÍÏÒÊ¿ÎÏØÆ¾ÎÂÊÌÂÊÉÊÏÆØ
ÌÏÍ¿×ÑÉÒÓÉÒÁuÇÕÎÂuÆÓÏØÖÈÏÎÆ¾Ö

ΠΡΟΛΗΨΗ
¢ÕÔÉÓÊÌ®ÒÑ¼ÊÏØÅÑÏØÎÈÊÂ
ÐÑÆÖÌÂÊÆÑÊÍÂuÃ®ÎÏØÎÒØÎ½ÔÕÖÂ
Ñ®ÈÏÎÓÆÖ¿ÕÖ%&&5 *3 ÌÊÓÑÏÅÊ¿
ÍÉ½ÂÊÔ¼ÑÊÂ¼ÍÂÊÂ
µÍÍÂu¼ÓÑÂÏØuÏÑÆ¾ÎÂ®ÑÆÊÌÂ
ÎÆ¾ÖÆ¾ÎÂÊÎÂuÉÎ×ÓÆÎ¾ÙÏÎÓÂÊÓÂÂÊÅÊ®
uÆÓÉÎ¾ÅÊÂÃÏÁÑÓÒÂ ÎÂ¼×ÏØÎuÂÙÆu¼
ÎÂuÂÍÍÊ®½ÌÏÎÓ® ÌÂÊÆ®ÎØ®ÑËÆÊu¿
ÍØÎÒÉÎÂÆÊÅÏÏÊÏÁÎÓÏÒ×ÏÍÆ¾ÏÐÒÓÆ
ÎÂuÆÊÕÔÆ¾ÏÌ¾ÎÅØÎÏÖÆË®ÍÕÒÉÖÓÉÖ
ÆÊÅÉu¾ÂÖ
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²ÂÓÒÊuÏÁÑÊÂÆ¾ÎÂÊÂÊuÏÃ¿ÑÂÂÑÔÑ¿Ï
δα που ανήκουν στα ακάρεα και έχουν
u¼ÈÊÒÓÉÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂuÆÓÂËÁ©ÂÑÓ¾
ÏØÌÂÊ°ÌÓÕÃÑ¾ÏØ¢ÈÂÏÁÎÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ
ÓÉÙ¼ÒÓÉÌÂÊÓÉÎØÈÑÂÒ¾ÂÌÂÊuÏÑÏÁÎÎÂ
ÂÏÓÆÍ¼ÒÏØÎÇÏÑÆ¾ÖÏÍÍÐÎÂÒÔÆÎÆÊÐÎ
ÒÓÏÎ®ÎÔÑÕÏ²Ñ¼ÇÏÎÓÂÊuÆÇØÓÊÌÏÁÖ
×ØuÏÁÖÌÂÊÂ¾uÂ²ÏÅ®ÈÌÕu®ÓÏØÖuÏ
ÑÆ¾ÎÂÑÏÌÂÍ¼ÒÆÊÓÏÊÌ¼ÖÂÎÓÊÅÑ®ÒÆÊÖ
¿ÕÖ¿ÎÏÖ Ï¾ÅÉuÂ ÇÍÆÈuÏÎ½Ì®¦Ê
θανότητα της μετάδοσης μιας νόσου αυË®ÎÆÊ¿ÒÏÂÑÂu¼ÎÆÊÓÏÓÒÊuÏÁÑÊ®ÎÕ
uÂÖ Ï¿ÓÆÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂÂÏuÂ
ÌÑØÎÔÆ¾¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿ÈÑÉÈÏÑ¿ÓÆÑÂ Ø
Î½ÔÕÖÒ×ÆÓ¾ÙÆÓÂÊuÆÂÒÔ¼ÎÆÊÂÓÏØ-ZNF
½uÉÎÊÈÈÏÆÈÌÆÇÂÍ¾ÓÊÅÂ
ÓÉÎÑÐÓÉÆÑ¾ÓÕÒÉ ÉÔÆÑÂÆ¾ÂÒØ
ÎÊÒÓ®ÓÂÊÒÆÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÈÊÂÉu¼
ÑÆÖ¼ÕÖÎÂÂÎÊ×ÎÆØÔÆ¾¼ÎÂÆÑÁÔÉuÂÏØ
ÎÂÆËÂÍÐÎÆÓÂÊ ÓÂÂÊÅÊ®×ÏÑÉÈÏÁuÆ
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ÂuÏËÊÌÊÍÍ¾ÎÉÈÊÂÉu¼ÑÆÖ ÆÎÐÒÆ
ÂÊÅÊ®®ÎÕÓÕÎÆÓÐÎÌÂÊÆÎ½ÍÊÌÆÖ×Ï
ÑÉÈÆ¾ÓÂÊÅÏËØÌØÌÍ¾ÎÉÈÊÂÓÉÎ¾ÅÊÂ×ÑÏ
ÎÊÌ½ÅÊ®ÑÌÆÊÂ
ÊÂÓÉuÉÎÊÈÈÏÆÈÌÆÇÂÍ¾ÓÊÅÂÅÆÎØ®Ñ
×ÆÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÉÔÆÑÂÆ¾Â ÂÍ®Ñ¼
ÆÊÎÂ¼×ÆÊÑÏÎÏ½ÒÆÊÌÂÎÆ¾ÖuÆÆuÃÏ
ÍÊÂÒu¿

ΠΡΟΦΥΛΑΞΗ
ÊÂÎÂÂÏÇÁÈÆÊÌÂÎÆ¾ÖÓÂÓÒÊuÏÁÑÊÂ 
πρέπει να αποφύγει τις περιοχές που
ÆØÅÏÌÊuÆ¾ÉÂÎ®ÓØËÉÌÂÊÉÆÊÃ¾ÕÒ½
ÓÏØÖÈÆÎÊÌ® ÂÍÍ®ÌÂÊÒ×ÆÓÊÌ¼ÖÅÑÂÒÓÉ
ÑÊ¿ÓÉÓÆÖ ¿ÕÖÈØuÎÂÒÓÊÌ½ÌÂÊÓÑ¼ËÊuÏ
ÒÓÏÅ®ÒÏÖÌ®
¤ÊÍ¼ÏÎ ÔÂÑ¼ÆÊÌÂÊÏÑÏØ×ÊÒu¿ÖÎÂ
Æ¾ÎÂÊÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏÖÌÂÊÂÑÌÆÓ®ÌÂÍØÓÊÌ¿Ö
εάν δεν μπορούν να αποφευχθούν τα
ÂÑÂ®ÎÕ
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Η φυσική λύση στο άσθμα,
τις αλλεργίες, τη μούχλα και
τη μόλυνση του αέρα

Απωθητικά
Υπάρχουν απωθητικά εξωτερικής δερματικής χρήσης με
DEET, IR3535, ικαριδίνη ή κιτροδιόλη υπό μορφή λοσιόν, τζελ
ή roll-on, που είναι όμως τοξικά εάν χορηγηθούν συστηματικά. Η προστασία που προσφέρουν διαρκεί 4-8 ώρες, ενώ
εδώ πρέπει να σημειωθεί πως αντιδρούν με τις αντιηλιακές
κρέμες οι οποίες μειώνουν την αποτελεσματικότητά τους.
Πρέπει να αποφεύγονται σε περιπτώσεις άσθματος και γενικά παθήσεων του αναπνευστικού. Πρέπει οι γονείς να τα
εφαρμόζουν στα μικρά παιδιά με προσοχή και μάλιστα πριν
τον ύπνο θα πρέπει να ξεπλένονται.
Επίσης, υπάρχουν απωθητικά που εφαρμόζονται στα ρούχα ατόμων άνω των 2 ετών και η διάρκεια δράσης τους είναι 1 μήνας ή 5 πλυσίματα.
Εάν σας δαγκώσει τσιμπούρι, μη χρησιμοποιήσετε οινόπνευμα ή αιθέρα για να απολυμάνετε την περιοχή γιατί έτσι αυξάνονται οι πιθανότητες επιμόλυνσης.

3η Περίπτωση
Τα Σκουλήκια

Η μητέρα του Παύλου, 5 ετών

«Δεν είχαμε ποτέ ζώα στο σπίτι! Μια μέρα βρήκα το γιο μου πολύ νευρικό, να
ξύνεται στα μπούτια και τους γλουτούς του.»

Έχει ήδη κερδίσει αμέτρητες
οικογένειες σε περισσότερες
από 45 χώρες
Περνάμε περίπου το 90% του χρόνου μας σε
εσωτερικούς χώρους όπου η μόλυνση του
αέρα μπορεί να φτάσει έως και 100 φορές το
επίπεδο στους δρόμους.
Ο αέρας στα σπίτια μας είναι γεμάτος με
βλαβερούς για την υγεία μικροοργανισμούς όπως μούχλα , ακάρεα σκόνης, ιoί
και βακτήρια που ευθύνονται για μια σειρά
από αρρώστιες και αλλεργίες του αναπνευστικού.
Δοκιμασμένο και εγκεκριμένο απ' τα
καλύτερα ινστιτούτα παγκοσμίως, το Airfree®
εξουδετερώνει τους αιωρούμενους μικροοργανισμούς με αποκλειστική τεχνολογία, χωρίς
να βλάπτει το περιβάλλον και χωρίς καθόλου
θόρυβο.
Επίσης είναι πολύ οικονομικό και εύχρηστο
αφού δεν χρειάζεται συντήρηση και αλλαγή
φίλτρων και καταναλώνει λιγότερη ενέργεια
από μια λάμπα 60 watt.
Τα Airfree® κατατάσονται ανάμεσα στους
καλύτερους καθαριστές αέρα στην Αμερική
και πωλούνται στα φαρμακεία όπως και στη
Πορτογαλία και σε άλλες χώρες.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί οπουδήποτε.
Απλά τοποθετήστε το και αφήστε το να κάνει
τη δουλειά του.
Είναι καλό για σας και την οικογένειά σας .

Εισαγωγή - Διάθεση: ΕΝΑΛΛΑΚΤΙΚΑ, Κονδυλάκη 17 ,15344 Γέρακας,
τηλ. 211 4041824, email:enallax.info@gmail.com, ENALLAKTIKA

www.airfree.com
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Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Είδατε τα κόπρανα του γιου σας;
Είναι πολύ πιθανό να έχει σκουλήκια. Υπάρχει μάλιστα ένα
είδος τους που παρασιτεί στο γαστρεντερικό σύστημα και είναι πολύ κοσμοπολίτικο ως παράσιτο και αρκετά μολυσματικό. Η μόλυνση συνήθως γίνεται μέσω των αβγών του και
την πέψη τους, μέσω βρόμικων χεριών μετά την επιστροφή
από το σχολείο.»
Οι οξύουροι: Χαρακτηριστικός είναι ο πρωκτικός κνησμός τις
νυχτερινές ώρες που οφείλεται στα εκκρινόμενα υγρά των
θηλυκών σκουληκιών και συνοδεύεται από πιθανό έκζεμα, γαστρεντερικά προβλήματα ή νευρολογικά προβλήματα.
Η πιο συνηθισμένη θεραπεία είναι η φλουμπενδαζόλη ή το
πυραντέλιο που εμφανίζουν το πλεονέκτημα της δράσης μετά
από εφάπαξ δόση. Υπάρχει και το πυρβίνιο το οποίο όμως χορηγείται σε παιδιά άνω των 6 ετών, χρωματίζει τα κόπρανα
κόκκινα και μπορεί να προκαλέσει και γαστρεντερικά προβλήματα χωρίς περαιτέρω συνέπειες. Άλλες ουσίες είναι η
πιπεραζίνη που όμως απαιτεί επταήμερη χορήγηση και η
αμπενδαζόλη που απαιτεί ιατρική συνταγή.
Ο κίνδυνος επαναμόλυνσης μπορεί να αποφευχθεί ακολουθώντας απλούς κανόνες υγιεινής, όπως παραδείγματος χάρη

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

4η Περίπτωση
Η ψώρα
Μια μητέρα ενός κοριτσιού 30 μηνών

«Έχουμε κάνει όλοι στο σπίτι μια θεραπεία για τη ψώρα για 3 μέρες σύμφωνα με
τις οδηγίες του γιατρού. Αλλά στη μικρή μου κόρη η φαγούρα επιμένει και έχει
μικρά σπυράκια στη πλάτη. Πρέπει να επαναλάβω τη θεραπεία;»

Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Η φαγούρα μπορεί να επιμένει ακόμη και
μια εβδομάδα μετά τη θεραπεία. Αφήστε
να περάσει αυτό το διάστημα πριν ξαναεπισκεφτείτε τον γιατρό. Περιμένοντας βέβαια, συνεχίστε την αντιϊσταμινική θεραπεία κατά της φαγούρας.»
να κόβουμε τα νύχια των παιδιών, να
τους μάθουμε να πλένουν τα χέρια τους
συστηματικά, στην αρχή της θεραπείας
να αλλάζουν πιτζάμες και εσώρουχα καθημερινά, να πλένουμε τα πάντα στους
60°C, να καθαρίζουμε τα χαλιά και τις μοκέτες, όπως και τα παιχνίδια τους.
Άλλη μια υποκατηγορία είναι τα ακαρέα
που ζουν 2 μήνες και η μόλυνση από
αυτά είναι ασυμπτωματική. Πραγματοποιείται μέσω της πέψης νερού, φρούτων ή λαχανικών μολυσμένων από ανθρώπινες εκκρίσεις. Η διάγνωση μπορεί
να γίνει από μια παρατηρούμενη υπερεωσινοφιλία, ενώ η θεραπεία συνιστάται
από κανόνες υγιεινής και χρήση ανθελμινθικών φαρμάκων.
Ακόμη, υπάρχουν οι κεστοειδείς σκώληκες (ταινία) που επίσης χαρακτηρίζονται από ασυμπτωματική μόλυνση, με τα
παιδιά να παραπονούνται για κοιλιακούς
πόνους, να είναι ευερέθιστα, να έχουν
ναυτίες και διαταραχές στην όρεξη. Η διάγνωση γίνεται με εξέταση των κοπράνων τους, ενώ θεραπεία αποτελεί η νικλοσαμίδη και η αλμπενδαζόλη σε δοσολογία και συχνότητα χορήγησης που διαφέρουν ανάλογα με την ηλικία και το βάρος του παιδιού. Προληπτικά, θα πρέπει
να μαγειρεύονται σχολαστικά το χοιρινό
κρέας και το μοσχάρι και να μην καταναλώνονται μισοψημένα, ενώ καλό είναι
να καταψύχουμε το κρέας για μια εβδομάδα πριν το μαγειρέψουμε.
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Η ψώρα είναι μεταδοτική δερματοπάθεια παρασιτικής προέλευσης που μεταδίδεται είτε άμεσα, είτε με έμμεση επαφή
ατόμων. Στα συμπτώματα της μόλυνσης
από ψώρα συγκαταλέγεται η πολλή έντονη φαγούρα, που προκαλεί και διαταραχές στον ύπνο, κάνοντας έτσι τα παιδιά
ευερέθιστα και εξαντλημένα. Παρουσιάζονται ωστόσο χαρακτηριστικές βλάβες δερματικές, επίμονες, τόσο σε ενήλικες όσο και σε παιδιά, που όμως δεν
είναι μόνιμες. Συνήθως πλήττονται οι πατούσες και οι παλάμες αλλά όχι τα δάχτυλα. Μπορεί όμως οι βλάβες να εξαπλωθούν στον κορμό, στο κεφάλι και στο
πρόσωπο, με χαρακτηριστική την εμφάνιση οζιδίων.
Η θεραπεία αναφοράς είναι το βενζοϊκό
βενζύλιο, και άμα τη εμφανίσει της ψώρας πρέπει να εφαρμόζεται τόσο στο παιδί όσο και στον περίγυρό του. Η θεραπεία αυτή έχει όμως αρκετές παρενέργειες όπως η εμφάνιση εκζέματος. Οι
παρενέργειες αυτές μπορούν να εξαλειφθούν με τη χρήση κάποιου κορτικοστεροειδούς. Στα βρέφη εφαρμόζονται και
κάποια διαλύματα των παραπάνω ουσιών για να μειωθεί τόσο ο κίνδυνος όσο
και η έκταση των παρενεργειών. Ακόμη,
χορηγείται πυρεθρίνη που είναι περισσότερο ανεκτή, υπό μορφή σπρέι, αλλά
όχι σε ασθματικά παιδιά.
Πέρα από την τοπική θεραπεία υπάρχει
και η συστηματική, με χορήγηση ιβερ-
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μεκτίνης ή και κάποιου αντιβιοτικού
συμπληρωματικά ή ακόμη και κάποιου
αντιισταμινικού σε παιδιά όμως άνω των
15 κιλών και σε ενήλικες.
Στην πράξη, μπορούμε να βελτιώσουμε τα αποτελέσματα όλων των παραπάνω, κάνοντας ένα καλό μπάνιο τα παιδιά πριν την εφαρμογή, με κόψιμο των
νυχιών τους, με σωστή και προσεκτική
εφαρμογή των τοπικών προϊόντων, αποφεύγοντας την επαφή με το πρόσωπο. Η
φαγούρα μπορεί να επιμείνει ακόμη και
15 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας το πολύ. Εάν συνεχίσει, επιβάλλεται η επικοινωνία με τον γιατρό εκ νέου.
Και εδώ ισχύει η τήρηση των κανόνων
καλής υγιεινής που αναφέραμε και σε
προηγούμενες περιπτώσεις, ενώ να συμπληρώσουμε πως πρέπει να κρατάμε
το παιδί στο σπίτι, δηλαδή εκτός σχολείου για τουλάχιστον 3 ημέρες. 

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ FLUIMUCIL, Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα 600 mg / φακελίσκο.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε φακελίσκος περιέχει 600 mg Acetylcysteine.
3. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Κοκκία για πόσιμο εναιώρημα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις Για τη ρευστοποίηση των βλεννωδών εκκρίσεων της αναπνευστικής οδού σε περιπτώσεις οξειών και χρονίων βρογχοπνευμονικών παθήσεων
(βρογχίτιδα, εμφύσημα, τραχειοβρογχίτιδα, χρόνια ασθματική βρογχίτιδα). Εάν απαιτείται, κατά τη διάρκεια οξειών εξάρσεων των βρογχίτιδων να χορηγείται ταυτόχρονα
κατάλληλο αντιβιοτικό.
4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία: Ενήλικες και παιδιά άνω των 6 ετών: 600 mg μία φορά την ημέρα. Το φάρμακο είναι προτιμότερο να λαμβάνεται πριν από
τα γεύματα. Η δοσολογία μπορεί να αυξηθεί από τον θεράποντα ιατρό με βάση την εκτίμηση των αποτελεσμάτων της θεραπείας. Διάρκεια της θεραπείας: Η διάρκεια της
θεραπείας δεν θα πρέπει να υπερβαίνει τις 8-10 ημέρες χωρίς ιατρική συμβουλή. Τρόπος χορήγησης: Διαλύστε το περιεχόμενο ενός φακελίσκου σε ένα ποτήρι με λίγο νερό
και ανακατέψτε με ένα κουταλάκι όσο χρειάζεται.
4.3 Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στο φάρμακο. Ενεργό έλκος στομάχου ή δωδεκαδακτύλου.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Κατά τη χρήση του φαρμάκου μπορεί να προκληθεί αύξηση του όγκου των ρευστοποιούμενων βρογχικών
εκκρίσεων. Εάν οι εκκρίσεις αυτές δεν απομακρυνθούν με βήχα μπορεί να χρειασθεί ειδική υποστήριξη για να παραμείνει ανοικτή ή αναπνευστική οδός. Πρέπει να χορηγείται
με προσοχή σε ασθενείς με άσθμα για τον κίνδυνο εμφάνισης βρογχόσπασμου. Εάν εμφανισθεί βρογχόσπασμος, να διακόπτεται αμέσως η χρήση του. Στους ασθενείς με
ηπατική και νεφρική ανεπάρκεια φρόνιμο είναι η Acetylcysteine να αποφεύγεται.
Εάν εμφανισθεί εγκεφαλοπάθεια που οφείλεται σε ηπατική ανεπάρκεια σε ασθενή που λαμβάνει χρονίως Acetylcysteine, η θεραπεία πρέπει να διακόπτεται για να αποφευχθεί
η περαιτέρω χορήγηση αζωτούχων ουσιών. Δεν υπάρχουν δεδομένα που να δείχνουν ότι η Acetylcysteine επηρεάζει αρνητικά την ηπατική ανεπάρκεια, όμως αυτό παραμένει
μία θεωρητική δυνατότητα. Το προϊόν περιέχει σορβιτόλη. Oι ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη δεν πρέπει να πάρουν αυτό το φάρμακο.
Η σορβιτόλη μπορεί να έχει ήπια υπακτική δράση και η θερμιδική της αξία ανέρχεται στις 2,6 kcal/gr. Κάθε φακελίσκος περιέχει 1,99 gr σορβιτόλης. Το προϊόν περιέχει
ασπαρτάμη. Η ασπαρτάμη είναι πηγή φαινυλαλανίνης. Μπορεί να είναι βλαβερή για ανθρώπους με φαινυκετονουρία.
4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Η Acetylcysteine δεν πρέπει να χορηγείται ταυτόχρονα με αντιβηχικά ή με
φάρμακα που έχουν ατροπινική δράση. Μπορεί να μειώσει την δράση των αντιμικροβιακών, όπως πενικιλλίνης, τετρακυκλίνης ή ερυθρομυκίνης.
4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία
Εγκυμοσύνη: Από τα πειράματα που έχουν γίνει σε ζώα δεν φαίνεται ότι το φάρμακο επηρεάζει την ανάπτυξη του εμβρύου. Στον άνθρωπο όμως οι μελέτες είναι περιορισμένες
και δεν έχουν εξαχθεί ασφαλή συμπεράσματα. Το φάρμακο μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην εγκυμοσύνη μόνο εάν υπάρχει ιδιαίτερος λόγος. Γαλουχία: Δεν είναι γνωστό εάν η
Acetylcysteine απεκκρίνεται στο γάλα των μητέρων που γαλουχούν. Επειδή πολλά φάρμακα απεκκρίνονται στο γάλα, η Acetylcysteine πρέπει ναχορηγείται με προσοχή στις
μητέρες που γαλουχούν.
4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Δεν έχουν προκύψει ενδείξεις ότι η Acetylcysteine επιδρά στην ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού
μηχανών. Όπως με όλα τα φάρμακα, οι ασθενείς δεν θα πρέπει να αναλαμβάνουν εργασίες που απαιτούν ιδιαίτερη προσοχή, εάν δεν γνωρίζουν την αντοχή τους στη
θεραπευτική αγωγή που λαμβάνουν.
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες Σπανιότατα έχουν αναφερθεί αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Μπορεί να εμφανισθούν συμπτώματα από το γαστρεντερικό (στοματίτιδα, ναυτία,
εμετός, ενεργοποίηση γαστροδωδεκαδακτυλικού έλκους), πυρετός, ρινόρροια, νωθρότης, ζάλη, κεφαλαλγία, ίλιγγος, εξανθήματα, ρίγη. Κλινικά εμφανής βρογχόσπασμος
εμφανίζεται σπάνια και απρόβλεπτα σε ασθενείς με ασθματική βρογχίτιδα. Έχουν αναφερθεί σπάνια περιπτώσεις επίκτητης ευαισθητοποίησης στην Acetylcysteine.
4.9 Υπερδοσολογία Κατά την λήψη μεγάλων δόσεων Acetylcysteine από το στόμα προκαλείται ναυτία, έμετος και γενικά συμπτώματα από το γαστρεντερικό. Σπανίως αναφέρεται η
εμφάνιση εξανθήματος με ή χωρίς πυρετό. Η αντιμετώπιση είναι συμπτωματική.
5. ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ
5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες
Κωδικός ATC: R05CB01 Το δραστικό συστατικό του φαρμάκου είναι η Acetylcysteine, που παράγεται με ακετυλίωση της κυστεΐνης, ενός φυσικού αμινοξέος.
Η ACETYLCYSTEINE χρησιμοποιείται σαν βλεννολυτικός παράγων τόσο στην πυώδη όσο και στην μη πυώδη βλέννα. Μειώνει το ιξώδες της βλέννας χωρίς να αλλοιώνει τον
βλεννογόνο. Το ιξώδες του πνευμονικού εκκρίματος εξαρτάται από τη συγκέντρωση των βλεννοπρωτεϊνών και σε μικρότερη έκταση από το DNA. Η βλεννολυτική δράση της
Acetylcysteine οφείλεται στη σουλφυδρυλική ομάδα (-SH), η οποία βοηθάει στη διάσπαση των δισουλφιδικών δεσμών της βλέννας, μειώνοντας το ιξώδες της. Η βλεννολυτική
δράση της Acetylcysteine δεν αλλάζει με την παρουσία DNA και αυξάνει με την αύξηση του pH, σημαντική δε είναι σε pH 7 έως 9. Η Acetylcysteine in vivo υπόκειται σε
αποακετυλίωση δίνοντας κυστεΐνη, ή οξείδωση δίνοντας διακετυλοκυστεΐνη. Η Acetylcysteine χορηγούμενη μαζί με αντιβιοτικά συμβάλλει στην μείωση των υποτροπών που
οφείλονται στη στάση των βρογχικών εκκρίσεων και στην ανεπάρκεια των αεροφόρων οδών. Με την Acetylcysteine ευνοείται επίσης η απόχρεμψη, διότι αυξάνεται η
δραστηριότητα του κροσσωτού επιθηλίου και ελαττώνεται ο βήχας. Η Acetylcysteine βοηθάει στην αποβολή των παχύρευστων εκκριμάτων, ιδιαίτερα των βρογχοπνευμονικών
και έτσι μειώνει τον κίνδυνο επιπλοκών από την κατακράτηση της βλέννας. Η βλεννολυτική δράση του είναι παρόμοια στην πυώδη και στη μη πυώδη βλέννα.
5.2 Φαρμακοκινητικές ιδιότητες
Η Acetylcysteine απορροφάται ταχέως από το γαστρεντερικό σύστημα και υφίσταται εκτεταμένο μεταβολισμό. Η από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα είναι βραδεία.
Η Acetylcysteine απορροφάται ταχέως από το γαστρεντερικό σύστημα και μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα, σε ένα αριθμό μελετών, εμφανίσθηκαν μετά από 0,5 έως 1 ώρα
από την από του στόματος χορήγηση, με δόσεις 200 mg έως 600 mg. Μερικές μελέτες δείχνουν ότι οι φαρμακοκινητικές ιδιότητες, εξαρτώνται από την δόση. Ο χρόνος που
χρειάζεται για να παρουσιασθούν μέγιστες συγκεντρώσεις καθώς επίσης και η βιοδιαθεσιμότητα αυξάνονται, όταν αυξάνονται οι δόσεις. Η Acetylcysteine μπορεί να εμφανίζεται
στο πλάσμα ή με τη μορφή της μητρικής ουσίας ή τη μορφή διαφόρων οξειδωμένων μεταβολιτών, όπως Ν-Acetylcysteine, N-N-Diacetylcysteine και Cysteine, είτε ελεύθερη,
είτε συνδεδεμένη με τις πρωτεΐνες του πλάσματος με ασταθείς δισουλφιδικούς δεσμούς είτε σαν κλάσμα ενσωματωμένο με τις αλύσεις των πρωτεϊνικών πεπτιδίων. Σε μία
μελέτη, μετά από 4 ώρες από την χορήγηση, περίπου το 50% ήταν συνδεδεμένο με τις πρωτεΐνες. Η από του στόματος βιοδιαθεσιμότητα είναι χαμηλή και οι μέσες τιμές
κυμάνθηκαν από 4 μέχρι 10% εξαρτώμενες από το αν μετρήθηκε η ολική Acetylcysteine ή μόνο οι αναχθείσες μορφές αυτής. Έχει προταθεί ότι η χαμηλή από στόματος
βιοδιαθεσιμότητα μπορεί να οφείλεται στον μεταβολισμό στα τοιχώματα του εντέρου και στον μεταβολισμό πρώτης διόδου στο ήπαρ. Η νεφρική κάθαρση μπορεί να συμμετέχει
περίπου στο 30% της ολικής σωματικής κάθαρσης. Μετά από ενδοφλέβια χορήγηση ο μέσος τελικός χρόνος ημίσειας ζωής έχει υπολογισθεί ότι είναι 1,95 και 5,58 ώρες για
την αναχθείσα και την ολική Acetylcysteine, αντιστοίχως. Η τελική ημίσεια ζωή ολικής Acetylcysteine ήταν 6,25 ώρες μετά την από του στόματος χορήγηση.
5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια Τα προκλινικά στοιχεία του φαρμάκου αξιολογήθηκαν κατά την αρχική έγκριση του προϊόντος.
6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ
6.1 Κατάλογος εκδόχων Aspartame, Beta-Carotene 1% CWS/M, Orange Flavour, Sorbitol.
6.2 Ασυμβατότητες Να μην αναμιγνύεται με άλλα φάρμακα.
6.3 Διάρκεια ζωής 36 μήνες.
6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά την φύλαξη του προϊόντος
Φυλάσσεται σε θερμοκρασία μικρότερη των 25ºC.
6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη Κουτί που περιέχει 20 φακελίσκους.
Οι φακελίσκοι αποτελούνται από Paper/Aluminum/Polyethylene.
6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης Καμία ειδική υποχρέωση.
7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ
CHIESI HELLAS A.E.B.E., Κ. Καραμανλή 89, 151 25 Μαρούσι, Αθήνα, Τηλέφωνο: 210.617.97.63, Fax: 210.617.97.86
8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 26564/25-4-2013
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 21/08/2007
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ Οκτώβριος 2012
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο Διαβητικός ασθενής
στο φαρμακείο

Ο

ι διαβητικοί δεν είναι ασθενείς. Είναι ιδιαίτερα ευαίσθητοι ψυχολογικά για την
κατάστασή τους, αλλά δεν
θα πρέπει να ξεχνούν ότι σήμερα η επιστήμη διαθέτει ένα σύνολο μέσων θεραπείας και ελέγχου που βελτιώνουν
την ποιότητα ζωής τους στην καθημερινότητα. Νέες θεραπείες και νέα συστήματα ελέγχου κάνουν την είσοδό τους
στην αγορά για να βοηθήσουν τον δια-
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βητικό τύπου 1 ή τύπου 2 να ζήσει φυσιολογικά. Ξεκινώντας από την αρχή
ότι, ο καθένας πρέπει να μάθει το σώμα
του και τις ιδιαιτερότητές του, για να
μπορέσει να το διαχειριστεί σωστά η
ενημέρωση και η εκπαίδευση αποτελεί ουσιαστικό πυλώνα στην επιτυχημένη διαχείριση του διαβήτη. Έτσι η βοήθεια του φαρμακοποιού εδώ είναι ανεκτίμητη πέρα των οδηγιών του θεράποντα ιατρού.

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ο ΕΙΔΙΚΟΣ ΜΑΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΕΙ
Από τον Παναγιώτης Χαλβατσιώτη, Επίκουρο Καθηγητή Παθολογίας με εξειδίκευση στο σακχαρώδη διαβήτη
Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν»

Η «τέχνη» της ρύθμισης της γλυκόζης στο αίμα
Η είσοδος στην αγορά νέων θεραπευτικών προσεγγίσεων στην από του
στόματος θεραπεία, ενισχύει τη φαρμακευτική φαρέτρα και επιτρέπει
νέους συνδυασμούς. Ας θυμίσουμε ότι ο διαβήτης διαγιγνώσκεται με
νηστικά επίπεδα γλυκόζης μεγαλύτερα του (τουλάχιστον για 8 ώρες νηστεία ) 140mg/dl ή των 200 mg/dl σε τυχαία μέτρηση οποιαδήποτε ώρα
της ημέρας. Σε τιμές νηστείας 126-140 και τυχαίες 140-200 mg/dl συνιστάται η διενέργεια καμπύλης γλυκόζης, η οποία είναι σωστό να εκτελείται και σε χαμηλότερες τιμές εφόσον συνυπάρχουν καταστάσεις όπως
η παχυσαρκία, το επιβεβαρυμμένο κληρονομικό ιστορικό, η παρουσία
πολυκυστικών ωοθηκών, προϋπάρχων διαβήτης κύησης ή μεταβολικό σύνδρομο. Τα βασικά “όπλα” αντιμετώπισης του διαβήτη είναι όπως
γνωρίζουμε, η κατάλληλη διατροφή, η άσκηση και η φαρμακοθεραπεία.
Ας κρατήσουμε στο μυαλό μας ότι ο διαβήτης είναι μια παθολογική διαταραχή που εξελίσσεται και μπορεί σταδιακά να καταλήξει σε παντελή
καταστροφή των ινσουλινοπαραγωγικών β΄κυττάρων με αποτέλεσμα
την ανάγκη της εξωγενούς ενέσιμης χορήγησης ινσουλίνης.
H γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη αποτελεί ένα δείκτη της ποιότητας του
γλυκαιμικού ελέγχου και συνιστάται να μετράται κάθε 3 μήνες για την
εκτίμηση του θεραπευτικού αποτελέσματος. Οι φυσιολογικές τιμές καθορίζονται κάτω από 6,5%, αλλά εξατομικεύονται ανάλογα με τις ιδιαιτερότητες κάθε διαβητικού. Ειδικότερα οι θεραπευτικοί στόχοι και η επιλογή φαρμακευτικής αγωγής θα πρέπει να προσαρμόζονται ανάλογα με
την ηλικία, τη χρονιότητα της πάθησης, του κινδύνου της υπογλυκαιμίας και των συνοδών προβλημάτων υγείας του ασθενή. Τα αποτελέσματα των πλέον πρόσφατων μελετών μας θυμίζουν ότι το καλύτερο είναι
ο εχθρός του καλού, αλλά μπορεί η προσπάθεια για έναν τέλειο έλεγχο της γλυκαιμίας να εγκυμονεί κινδύνους ιδιαίτερα στο καρδιαγγειακό. Αυτό αφορά κυρίως ασθενείς που κάνουν συχνά υπογλυκαιμίες, οι
οποίες συμβαίνουν κυρίως κατά τον ύπνο και δεν γίνονται αντιληπτές,
καθώς και σε ασθενείς με μεγάλες ημερήσιες διακυμάνσεις των επιπέδων σακχάρου. Αυτές οι μελέτες έθεσαν υπό εξέταση νέους στόχους
του μεταβολικού ελέγχου σε ορισμένες κατηγορίες διαβητικών σε εξατομικευμένο επίπεδο. Έτσι για παράδειγμα θα ήταν λιγότερο επιθυμητό
να αποζητάμε μια γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη στο 6,5% ή στο 6% σε
έναν ασθενή με διαβήτη που εξελίσσεται εδώ και 15 χρόνια και παρουσιάζει και άλλα συνοδά προβλήματα.
Η αυτομέτρηση της γλυκόζης αίματος (στα δάκτυλα) από τον διαβητικό εξασφαλίζει την επιτυχημένη αντιμετώπιση του διαβητικού συνδρόμου, αλλά συνιστάται να γίνεται επίσης και ένας έλεγχος της γλυκόζης
στο αίμα, σε εξωτερικό εργαστήριο, τουλάχιστον 1 έως 2 φορές το χρόνο.

Φαρμακευτικές επιλογές

Η σωστή διατροφή και άσκηση παραμένει η θεμελιώδης αντιμετώπιση, αλλά όταν η ρύθμιση δεν είναι επαρκής, τότε θα πρέπει να προστεθεί και η φαρμακευτική αγωγή.
Η δραστική ουσία που συνιστάται ως η πρώτη επιλογή είναι η μετφορμίνη και η δοσολογία της κυμαίνεται ανάλογα με την ανοχή του φαρμάκου από 1000- 2000mg την ημέρα σε 2 δόσεις. Ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίζονται στο 15% των ασθενών και περιορίζονται σε διαταραχές
από το γαστρεντερικό. Εκτός από τη μη πρόσληψη βάρους και υπογλυκαιμίας, το φάρμακο έχει το πλεονέκτημα να είναι ευρέως γνωστό με

εμπειρία 50 ετών με παράλληλες ευεργετικές επιδράσεις στην πρόληψη κακοηθειών. Απαραίτητη η προσοχή αποφυγής χορήγησής του σε
περιπτώσεις με συνυπάρχουσα χρόνια νεφρική ανεπάρκεια (μετρούμενη με κάθαρση της κρεατινίνης) ή σε απεικονιστικές εξετάσεις με χορήγηση σκιαγραφικών.
Όταν η γλυκοζυλιωμένη αιμοσφαιρίνη περνά το 6,5% μια διπλή φαρμακευτική αγωγή είναι απαραίτητη, συνδυάζοντας την μετφορμίνη με μια
άλλη κλάση αντιδιαβητικού. Τα συνήθη φάρμακα είναι οι ανταγωνιστές
της α- γλυκοσιδάσης, οι ινσουλινοεκκριτικοί παράγοντες (σουλφονυλουρίες, μετιγλινίδες), οι γλιταζόνες, η βασική ινσουλίνη και τα πιο νεώτερα
όπως οι αναστολείς της διπεπτυλπεπτιδάσης -4 (γλιπτίνες) και οι αγωνιστές των GLP-1 υποδοχέων. Να επισημάνουμε ότι οι ανταγωνιστές της
α-γλυκοσιδάσης στο έντερο έχουν μια μέτρια αποτελεσματικότητα στη
μείωση της γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης (μόνο κατά 0,5%), ενώ τα
άλλα υπογλυκαιμικά φάρμακα τη μειώνουν περίπου κατά 1%. Φυσικά
εδώ είναι απαραίτητη η καλή συμμόρφωση του ασθενή στη θεραπεία η
οποία δυσχεραίνεται συχνά από τις ανεπιθύμητες ενέργειες των σκευασμάτων, όπως για παράδειγμα η υπογλυκαιμία.
Τα πιο νέα φάρμακα, οι γλιπτίνες (δισκία) και οι αγωνιστές των GLP-1
υποδοχέων (ενέσιμοι), κρίνονται ως αρκετά αποτελεσματικά και δεν
προκαλούν υπογλυκαιμίες. Είναι καλά ανεκτά, με την εξαίρεση ότι οι
GLP-1 αγωνιστές παρουσιάζουν μια παροδική τάση για έμετο στην αρχή
της θεραπείας, ενώ έχει δειχθεί ότι προκαλούν παράλληλα μια απώλεια
σωματικού βάρους, που είναι επιθυμητή από τους διαβητικούς, λόγω
του ότι επιφέρουν μια μείωση στην όρεξη. Εν τούτοις η χρήση τους παραμένει ακόμα περιορισμένη ίσως γιατί είναι ενέσιμοι παράγοντες και
αποτελούν μια υψηλού κόστους θεραπεία. Οι ινσουλινοεκκριτικοί παράγοντες ενοχοποιούνται για την πρόκληση υπογλυκαιμικών επεισοδίων και την αύξηση σωματικού βάρους ,ενώ οι γλιταζόνες επιτυγχάνουν
την αντιδιαβητική τους δράση αυξάνοντας το σωματικό βάρος κυρίως
λόγω της κατακράτησης υγρών οπότε αντενδείκνυνται σε περιπτώσεις
με συνυπάρχουσα καρδιακή ανεπάρκεια, ενώ έχουν ενοχοποιηθεί για
ανάπτυξη οστεοπόρωσης και για κακοήθειες της ουροδόχου κύστεως.
Η μη επαρκής αντιμετώπιση μέσω μιας διπλής θεραπείας οδηγεί στην
αναγκαιότητα εφαρμογής μιας τριπλής θεραπείας με τον συνδυασμό των
προαναφερθέντων αντιδιαβητικών παραγόντων.
Τέλος η επιλογή της ινσουλινοθεραπείας δεν θα πρέπει να καθυστερήσει όταν οι άλλες θεραπείες έχουν φθάσει στα όρια της θετικής τους
ανταπόκρισης.
Συμπερασματικά η ενημέρωση και η πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας
αποτελούν τους πυλώνες της σωστής προσέγγισης και της επιτυχημένης
αντιμετώπισης του διαβητικού συνδρόμου. Ο φαρμακοποιός, ο επιστήμονας υγείας που αποτελεί το σημαντικότερο σύμβουλο και συμπαραστάτη του διαβητικού, τον εκπαιδεύει, τον βοηθά να ελέγξει το επίπεδο
ρύθμισης του, τον ενημερώνει για τις νέες θεραπείες και σε συνεργασία με τον θεράποντα ιατρό του καταφέρνουν να επιτύχουν τα καλύτερα
αποτελέσματα στην επίτευξη της ευγλυκαιμίας. Αυτό θα έχει σαν αποτέλεσμα εκτός από την αύξηση του προσδόκιμου επιβίωσης του διαβητικού, να του προσφέρει και κάτι πιο σημαντικό, την ποιότητα ζωής που
του αρμόζει, ενώ παράλληλα θα προφυλάξουν το κοινωνικό σύνολο από
υψηλά κρυφά άμεσα και έμμεσα φαρμακευτικά ή νοσηλευτικά κόστη.
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Τα συστήματα έλεγχου
σακχάρου αίματος
Υψηλή τεχνολογία, σχεδιασμός
και επιδόσεις
Τα τελευταία χρόνια οι καινοτομίες δεν
σταματούν για τα συστήματα αυτομέτρησης. Για μέγιστες επιδόσεις, απλή χρήση και φροντισμένο design, τα σύγχρονα
συστήματα ελέγχου σακχάρου αίματος,
σχεδιάζονται για να ανταποκριθούν στις
απαιτήσεις των σύγχρονων ασθενών.
Όπως γνωρίζουμε ο σκοπός της αυτομέτρησης είναι η σωστή γλυκαιμική ρύθμιση. Τα συστήματα αυτά βοηθούν τον
ασθενή να προσαρμόσει το θεραπευτικό του σχήμα με τον καλύτερο τρόπο.
Ένα πλήθος καινοτομιών χαρακτηρίζουν
τους μετρητές για την αυτομέτρηση της
γλυκόζης στα τριχοειδή του αίματος. Με
συνεχή εξέλιξη στην απλότητα και στην
άνεση χρήσης τους και με ένα όμορφο
σχεδιασμό της συσκευής, έχουν σαν στόχο να διευκολύνουν τη συμμόρφωση
στην αυτομέτρηση, βασικό στοιχείο της
διαχείρισης του διαβήτη.
Οι δύο πρώτοι βασικοί στόχοι φυσικά είναι η απλότητα χρήσης και η αξιόπιστη
μέτρηση. Έτσι δημιουργήθηκαν οι μετρητές χωρίς κωδικοποίηση που επιτρέπουν
την αποφυγή της διαδικασίας της βαθμονόμησης. Άλλοι πάλι τίθενται σε λειτουργία μόλις βάλουμε τη δραστική ταινία, ενώ άλλοι δίνουν ιδιαίτερη έμφαση
στο μικρό και διακριτικό τους μέγεθος
και στην πρακτική μεταφορά. Επίσης οι
μεγάλοι αριθμοί και ο σωστός φωτισμός
της οθόνης κατά την ανάγνωση του αποτελέσματος, αποτελούν ιδιαιτερότητες
που εκτιμώνται ιδιαίτερα από τους ηλικιωμένους ασθενείς.
Συγκεκριμένα η άνεση μεταφράζεται σε
ένα γρήγορο αποτέλεσμα (5 δευτερόλεπτα κατά μέσο όρο) και σε μια ελάχιστη
ποσότητα αίματος.
Οι σύγχρονοι μετρητές ενσωματώνουν
νέες λειτουργίες όπως η αναζήτηση της
τάσης για υπό ή υπεργλυκαιμία ή της λειτουργίας “φυσικής δραστηριότητας”. Επί
πλέον δίνουν έμφαση στην κομψότητα,
με ένα ιδιαίτερο φροντισμένο design σε
σχήμα κινητού τηλεφώνου ή σε σχήμα
συσκευής USB.
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Εξ’ ίσου σημαντικός στόχος είναι και η
ακρίβεια και η αξιοπιστία των συστημάτων αυτών. Συγκεκριμένα ο φαρμακοποιός θα πρέπει να δίνει βάση στο κατά
πόσο οι κατασκευαστές των συστημάτων
αυτών τεκμηριώνουν τη συμμόρφωση
των προϊόντων τους σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα ISO 15197:2013.
Παράλληλα οι κατασκευαστές προχωρούν και πέρα από την απλή μέτρηση
της γλυκαιμίας στα τριχοειδή και δίνουν
στον ασθενή τη δυνατότητα να καταγράψει και να κατανοήσει καλύτερα τις μετρήσεις του, με στόχο να τις χρησιμοποιήσει για την αξιολόγηση της θεραπείας του. Οι περισσότερες εταιρείες χρησιμοποιούν ένα λογισμικό παρακολούθησης των μετρήσεων και αναπτύσσουν
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ένα σύστημα πληροφόρησης του ασθενή. Οι μετρήσεις μεταφέρονται με ένα
USB στον υπολογιστή ή ακόμη και στο
smart phone ή το ipad του χρήστη, έτσι
ώστε να μπορεί να τις στείλει στον ιατρό
του. Εδώ θα πρέπει φυσικά να κατεβάσει μια ειδική εφαρμογή.
Ίσως οι συσκευές του αύριο να μην απαιτούν τρύπημα στον χρήστη, διότι παρ’
όλες τις προσπάθειες για μείωση της
απαιτούμενης ποσότητας αίματος, αυτό
το στάδιο παραμένει το πλέον δυσάρεστο για τον διαβητικό. Μια λύση θα ήταν
να μετρούν διαδερμικά την ποσότητα της
γλυκόζης στο αίμα και πάνω σε αυτό δουλεύουν πολλοί ερευνητές με στόχο να καταστήσουν τη μέτρηση της γλυκαιμίας πιο
υποφερτή από τον χρήστη.

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ PREVENAR 13
Πνευµονιοκοκκικός πολυσακχαριδικός ορότυπος
11, 31, 41, 51, 6A1, 6B1, 7F1, 9V1, 141, 18C1, 19A1, 19F1, 23F1
(1Συζευγµένος µε την CRM197 πρωτεΐνη-φορέα και
προσροφηµένος σε φωσφορικό αργίλιο)

ΕΝΕΣΙΜΟ ΕΝΑΙΩΡΗΜΑ 0,5 ML/PF.SYR
ΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ: Ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη της διεισδυτικής
νόσου, της πνευµονίας και της οξείας µέσης ωτίτιδας που προκαλούνται
από το Streptococcus pneumoniae σε βρέφη, παιδιά και εφήβους ηλικίας
από 6 εβδοµάδων έως 17 ετών. Ενεργητική ανοσοποίηση για την πρόληψη
της διεισδυτικής νόσου που προκαλείται από το Streptococcus pneumoniae,
σε ενήλικες ≥18 ετών και στους ηλικιωµένους. Η χρήση του Prevenar 13
πρέπει να καθορίζεται µε βάση τις επίσηµες συστάσεις, λαµβάνοντας
υπόψη τον κίνδυνο της διεισδυτικής νόσου στις διάφορες ηλικιακές οµάδες,
υποκείµενες συνοσηρότητες όπως και τη διακύµανση στην επιδηµιολογία
των οροτύπων στις διάφορες γεωγραφικές περιοχές. ΑΝΤΕΝ∆ΕΙΞΕΙΣ:
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες, σε κάποιο από τα έκδοχα ή στη
διφθεριτική ανατοξίνη. Όπως και µε τα άλλα εµβόλια, η χορήγηση του
Prevenar 13 θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτοµα που υποφέρουν από οξεία,
σοβαρή εµπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία µίας ελάσσονος λοίµωξης,
όπως ένα κρυολόγηµα, δεν θα πρέπει να οδηγεί σε αναβολή του
εµβολιασµού. ΕΙ∆ΙΚΕΣ ΠΡΟΕΙ∆ΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ ΚΑΤΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ: Το Prevenar 13 δεν πρέπει να χορηγείται ενδαγγειακά. Όπως µε
όλα τα ενέσιµα εµβόλια, πρέπει να είναι άµεσα διαθέσιµη η κατάλληλη
ιατρική θεραπεία και επίβλεψη κατά τη σπάνια περίπτωση ενός
αναφυλακτικού επεισοδίου µετά από τη χορήγηση του εµβολίου. Αυτό το
εµβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται ως µία ενδοµυϊκή ένεση σε άτοµα µε
θροµβοπενία ή άλλη διαταραχή της πήξης του αίµατος που µπορεί να
συνιστά αντένδειξη για ενδοµυϊκή ένεση, αλλά µπορεί να χορηγείται
υποδορίως εάν το δυνητικό όφελος αντισταθµίζει ξεκάθαρα τους
κινδύνους. Το Prevenar 13 θα προστατεύει µόνο από τους οροτύπους του
Streptococcus pneumoniae που περιέχονται στο εµβόλιο και δε θα
προστατεύει από άλλους µικροοργανισµούς που προκαλούν διεισδυτική
νόσο, πνευµονία ή µέση ωτίτιδα. Όπως µε κάθε εµβόλιο, το Prevenar 13
ενδέχεται να µην προστατεύει από την πνευµονιοκοκκική νόσο όλα τα
άτοµα στα οποία χορηγείται. Για τα πλέον πρόσφατα επιδηµιολογικά
στοιχεία στη χώρα σας, συµβουλευθείτε τον αρµόδιο εθνικό οργανισµό.
Άτοµα µε διαταραχή στην ανοσολογική απόκριση, είτε οφειλόµενη σε χρήση
ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, γενετική ανωµαλία, λοίµωξη από τον ιό
ανθρώπινης ανοσοανεπάρκειας (HIV) ή άλλες αιτίες, µπορεί να έχουν
µειωµένη αντισωµατική απάντηση στην ενεργητική ανοσοποίηση. Υπάρχουν
διαθέσιµα δεδοµένα ασφάλειας και ανοσογονικότητας για περιορισµένο
αριθµό ατόµων µε δρεπανοκυτταρική νόσο ή λοίµωξη από HIV. ∆εν
υπάρχουν διαθέσιµα στοιχεία ασφάλειας και ανοσογονικότητας για το
Prevenar 13 σε άτοµα άλλων ειδικών ανοσοκατεσταλµένων οµάδων (π.χ. µε
κακοήθειες, µε µεταµόσχευση αρχέγονων αιµοποιητικών κυττάρων, µε
νεφρωσικό σύνδροµο) και ο εµβολιασµός θα πρέπει να αξιολογείται ανά
ασθενή. Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδοµάδων έως 5 ετών Σε κλινικές
µελέτες, το Prevenar 13 προκάλεσε µία ανοσολογική ανταπόκριση σε όλους
τους 13 οροτύπους που περιλαµβάνονται στο εµβόλιο. Η ανοσολογική
απόκριση για τον ορότυπο 3 µετά την αναµνηστική δόση δεν ήταν αυξηµένη
πάνω από τα επίπεδα που παρατηρήθηκαν µετά την αρχική σειρά
εµβολιασµού σε βρέφη^ η κλινική συσχέτιση αυτής της παρατηρήσης
σχετικά µε την πρόκληση ανοσοποιητικής µνήµης έναντι του οροτύπου 3
είναι άγνωστη. Τα ποσοστά των συµµετεχόντων που ανταποκρίθηκαν µε
επαρκή επαγωγή λειτουργικών αντισωµάτων (τίτλοι OPA ≥ 1:8) στους
ορότυπους 1, 3 και 5 ήταν υψηλά. Ωστόσο, οι γεωµετρικοί µέσοι τίτλοι των
λειτουργικών αντισωµάτων (OPA) ήταν χαµηλότεροι έναντι κάθε ενός από
τους υπόλοιπους πρόσθετους ορότυπους του εµβολίου^ η κλινική
συσχέτιση αυτής της παρατήρησης σχετικά µε την προστατευτική
δραστικότητα είναι άγνωστη. Περιορισµένα στοιχεία έχουν δείξει ότι το
7-δύναµο Prevenar (σειρά αρχικής ανοσοποίησης τριών δόσεων) επάγει
αποδεκτή ανοσολογική απάντηση σε βρέφη µε δρεπανοκυτταρική νόσο µε
ένα προφίλ ασφάλειας παρόµοιο µε εκείνο που παρατηρήθηκε σε οµάδες
µη υψηλού κινδύνου. Παιδιά νεότερα των 2 ετών πρέπει να λάβουν το
κατάλληλο για την ηλικία τους σχήµα εµβολιασµού µε Prevenar 13. Η χρήση
του συζευγµένου πνευµονιοκοκκικού εµβολίου δεν αντικαθιστά τη χρήση
του 23-δύναµου πολυσακχαριδικού πνευµονιοκοκκικού εµβολίου σε παιδιά
ηλικίας ≥ 2 ετών µε καταστάσεις που τα προδιαθέτουν σε αυξηµένο κίνδυνο
διεισδυτικής νόσου οφειλόµενης σε Streptococcus pneumoniae (όπως
δρεπανοκυτταρική νόσο, ασπληνία, λοίµωξη µε HIV, χρόνια νόσο ή
ανοσοκαταστολή). Οποτεδήποτε συστήνεται, παιδιά σε κίνδυνο ηλικίας
≥ 24 µηνών που έχουν ανοσοποιηθεί αρχικά µε Prevenar 13, θα πρέπει να
λαµβάνουν 23-δύναµο πολυσακχαριδικό πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο. Το
διάστηµα µεταξύ του 13-δύναµου συζευγµένου πνευµονιοκοκκικού
εµβολίου (Prevenar 13) και του 23-δύναµου πολυσακχαριδικού
πνευµονιοκοκκικού εµβολίου δεν πρέπει να είναι µικρότερο των 8
εβδοµάδων. ∆εν υπάρχουν διαθέσιµα δεδοµένα που να υποδεικνύουν εάν η
χορήγηση του 23-δύναµου πνευµονιοκοκκικού πολυσακχαριδικού εµβολίου
σε παιδιά που δεν είχαν ή είχαν ανοσοποιηθεί µε Prevenar 13, µπορεί να
οδηγήσει σε µειωµένη ανταπόκριση σε επόµενες δόσεις του Prevenar 13.
Κατά τη χορήγηση της αρχικής σειράς ανοσοποίησης σε ιδιαιτέρως πρόωρα
βρέφη (διάρκεια κύησης ≤ 28 εβδοµάδες), θα πρέπει να λαµβάνεται υπόψη
ο πιθανός κίνδυνος άπνοιας και η ανάγκη παρακολούθησης της
αναπνευστικής λειτουργίας για 48-72 ώρες, και ιδιαίτερα για τα βρέφη µε
προηγούµενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριµότητας. ∆εδοµένου ότι το
όφελος του εµβολιασµού σε αυτή την οµάδα βρεφών είναι υψηλό, ο
εµβολιασµός δε θα πρέπει να αναστέλλεται ή να καθυστερεί. Για
οροτύπους του εµβολίου, η προστασία έναντι της µέσης ωτίτιδας
αναµένεται να είναι µικρότερη από την προστασία έναντι της διεισδυτικής
νόσου. Επειδή η µέση ωτίτιδα προκαλείται από πολλούς µικροοργανισµούς

εκτός των πνευµονιοκοκκικών οροτύπων που περιέχονται στο εµβόλιο, η
προστασία από µέση ωτίτιδα οποιασδήποτε αιτιολογίας αναµένεται να είναι
µικρή. Όταν το Prevenar 13 χορηγείται ταυτόχρονα µε το Infanrix hexa
(DTPa-HBV-IPV/Hib), τα ποσοστά των εµπύρετων αντιδράσεων είναι
παρόµοια µε εκείνα που παρατηρήθηκαν µε την ταυτόχρονη χορήγηση του
Prevenar (7-δύναµο) και του Infanrix hexa. Παρατηρήθηκαν αυξηµένα
ποσοστά αναφοράς σπασµών (µε ή χωρίς πυρετό) και υποτονικού
υποαντιδραστικού επεισοδίου (HHE) µε ταυτόχρονη χορήγηση του Prevenar
13 και του Infanrix hexa. Η αντιπυρετική θεραπεία πρέπει να εφαρµόζεται
σύµφωνα µε τις τοπικές κατευθυντήριες γραµµές θεραπείας για τα παιδιά
µε διαταραχές µε σπασµούς ή µε ιστορικό πυρετικών σπασµών και για όλα
τα παιδιά που παίρνουν Prevenar 13 ταυτόχρονα µε εµβόλια που περιέχουν
ολόκληρα κύτταρα κοκκύτη. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Η ανάλυση των
ποσοστών αναφοράς µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου υποδεικνύει έναν
πιθανό αυξηµένο κίνδυνο εµφάνισης σπασµών, µε ή χωρίς πυρετό, και HHE
όταν συγκρίθηκαν οµάδες που ανέφεραν χρήση του Prevenar 13 µε το
Infanrix hexa µε εκείνες που ανέφεραν χρήση µόνο του Prevenar 13. Οι
ανεπιθύµητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν σε κλινικές µελέτες ή από την
εµπειρία µετά την κυκλοφορία του φαρµάκου για όλες τις ηλικιακές οµάδες,
αναγράφονται σε αυτή την παράγραφο ανά κατηγορία οργανικού
συστήµατος σε φθίνουσα σειρά συχνότητας και σοβαρότητας. Η συχνότητα
καθορίζεται ως εξής: πολύ συχνές (³1/10), συχνές (³1/100 έως < 1/10),
όχι συχνές (³1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (³1/10.000 έως <1/1.000),
πολύ σπάνιες (<1/10.000), µη γνωστές (δεν µπορούν να εκτιµηθούν µε
βάση τα διαθέσιµα δεδοµένα). Βρέφη και παιδιά ηλικίας 6 εβδοµάδων έως
5 ετών Η ασφάλεια του εµβολίου αξιολογήθηκε σε ελεγχόµενες κλινικές
µελέτες όπου 14.267 δόσεις χορηγήθηκαν σε 4.429 υγιή βρέφη από την
ηλικία των 6 εβδοµάδων στον πρώτο εµβολιασµό και ηλικίας 11-16 µηνών
στην αναµνηστική δόση. Σε όλες τις µελέτες σε βρέφη, το Prevenar 13
συγχορηγήθηκε µε καθιερωµένα παιδιατρικά εµβόλια. Επίσης αξιολογήθηκε
η ασφάλεια σε 354 προηγουµένως µη εµβολιασµένα παιδιά (ηλικίας από 7
µηνών έως 5 χρονών). Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες αντιδράσεις που
αναφέρθηκαν σε παιδιά ηλικίας 6 εβδοµάδων έως 5 ετών ήταν αντιδράσεις
στο σηµείο εµβολιασµού, πυρετός, ευερεθιστότητα, µειωµένη όρεξη, και
αυξηµένος και/ή µειωµένος ύπνος. Σε µία κλινική µελέτη σε βρέφη που
εµβολιάστηκαν τον 2ο, 3ο και 4ο µήνα της ηλικίας τους, αναφέρθηκε πυρετός
≥ 38°C σε υψηλότερο ποσοστό µεταξύ των βρεφών που έλαβαν Prevenar
(7-δύναµο) ταυτόχρονα µε Infanrix hexa (28,3% έως 42,3%) σε σχέση µε
βρέφη που έλαβαν µόνο Infanrix hexa (15,6% έως 23,1%). Μετά από µία
αναµνηστική δόση σε ηλικία 12 έως 15 µηνών, αναφέρθηκε πυρετός
≥ 38°C στο 50,0 % των βρεφών που έλαβαν Prevenar (7-δύναµο) και Infanrix
hexa ταυτόχρονα, σε σύγκριση µε το 33,6% των βρεφών που έλαβαν Infanrix
hexa µόνο. Οι αντιδράσεις αυτές ήταν κυρίως µέτριες (µικρότερες ή ίσες µε
39°C) και παροδικές. Μία αύξηση των αντιδράσεων στο σηµείο
εµβολιασµού αναφέρθηκε σε παιδιά ηλικίας µεγαλύτερης των 12 µηνών
συγκρινόµενα µε τα ποσοστά που παρατηρήθηκαν σε βρέφη κατά τη
διάρκεια της αρχικής σειράς ανοσοποίησης µε Prevenar 13. Ανεπιθύµητες
αντιδράσεις από κλινικές µελέτες: Σε κλινικές µελέτες, το προφίλ
ασφαλείας του Prevenar 13 ήταν παρόµοιο µε αυτό του Prevenar. Οι
ακόλουθες συχνότητες βασίζονται στις ανεπιθύµητες αντιδράσεις που
αξιολογήθηκαν στις κλινικές µελέτες του Prevenar 13: Πολύ συχνές:
Μειωµένη όρεξη, πυρεξία, ευερεθιστότητα, κάθε ερύθηµα στο σηµείο
εµβολιασµού, σκλήρυνση/πρήξιµο ή άλγος/ευαισθησία, υπνηλία, πτωχή
ποιότητα ύπνου, ερύθηµα στο σηµείο εµβολιασµού ή σκλήρυνση/πρήξιµο
2,5 cm-7,0 cm (µετά την αναµνηστική δόση και σε µεγαλύτερα παιδιά
[ηλικίας 2 έως 5 ετών]). Συχνές: Έµετος, διάρροια, εξάνθηµα, πυρεξία
> 39°C, δυσκολία στην κίνηση στο σηµείο εµβολιασµού (λόγω πόνου),
ερύθηµα στο σηµείο εµβολιασµού ή σκλήρυνση/πρήξιµο 2,5 cm-7,0 cm
(µετά τη βρεφική σειρά ανοσοποίησης). Όχι συχνές: Σπασµοί
(συµπεριλαµβανοµένων των πυρετικών σπασµών), κνίδωση ή εξάνθηµα
οµοιάζον µε κνιδωτικό, ερύθηµα στο σηµείο εµβολιασµού, σκλήρυνση/
πρήξιµο > 7,0 cm, κλάµα. Σπάνιες: Αντίδραση υπερευαισθησίας
συµπεριλαµβανοµένου
του
οιδήµατος
προσώπου,
δύσπνοιας,
βρογχόσπασµου, υποτονικό-υποαντιδραστικό επεισόδιο. Ανεπιθύµητες
αντιδράσεις του Prevenar 13 που βασίζονται στην εµπειρία µετά την
κυκλοφορία: Παρότι οι ακόλουθες ανεπιθύµητες αντιδράσεις του φαρµάκου
δεν παρατηρήθηκαν στις κλινικές µελέτες του Prevenar 13 σε βρέφη και
παιδιά, θεωρούνται ως ανεπιθύµητες ενέργειες του Prevenar 13, καθώς
αναφέρθηκαν κατά τη διάρκεια της εµπειρίας µετά την κυκλοφορία. Καθώς
οι αντιδράσεις αυτές προήλθαν από αυθόρµητες αναφορές, οι συχνότητες
δεν µπορούσαν να καθοριστούν και ως εκ τούτου θεωρούνται ως µη
γνωστές. Αναφυλακτική/αναφυλακτοειδής αντίδραση συµπεριλαµβανοµένης
της καταπληξίας, αγγειοοίδηµα, κνίδωση στο σηµείο εµβολιασµού,
δερµατίτιδα στο σηµείο εµβολιασµού, κνησµός στο σηµείο εµβολιασµού,
έξαψη. Λεµφαδενοπάθεια (εντοπίζεται στην περιοχή του σηµείου
εµβολιασµού), πολύµορφο ερύθηµα. Πρόσθετες πληροφορίες σε ειδικούς
πληθυσµούς: Άπνοια σε ιδιαιτέρως πρόωρα βρέφη (διάρκεια κύησης ≤ 28
εβδοµάδες). Παιδιά και έφηβοι ηλικίας 6 έως 17 ετών. Η ασφάλεια
εκτιµήθηκε σε 592 (294 παιδιά ηλικίας 5 έως 10 ετών τα οποία είχαν
προηγουµένως ανοσοποιηθεί µε µία τουλάχιστον δόση του Prevenar και 298
παιδιά ηλικίας 10 έως 17 ετών τα οποία δεν είχαν λάβει πνευµονιοκοκκικό
εµβόλιο). Οι πιο συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες σε παιδιά και εφήβους
ηλικίας 6 έως 17 ετών ήταν: Πολύ συχνές: Μειωµένη όρεξη,
ευερεθιστότητα, κάθε ερύθηµα στο σηµείο εµβολιασµού, σκλήρυνση/
πρήξιµο ή άλγος/ευαισθησία, υπνηλία, πτωχή ποιότητα ύπνου, ευαισθησία
στο σηµείο εµβολιασµού (συµπεριλαµβανοµένης δυσκολίας στην κίνηση).
Συχνές: Κεφαλαλγίες, έµετος, διάρροια, εξάνθηµα, κνίδωση ή εξάνθηµα
οµοιάζον µε κνιδωτικό, πυρεξία. Άλλες ανεπιθύµητες ενέργειες οι οποίες
έχουν προηγουµένως παρατηρηθεί σε βρέφη και παιδιά ηλικίας 6
εβδοµάδων έως 5 ετών µπορεί επίσης να σχετίζονται και µε αυτή την

ηλικιακή οµάδα αλλά δεν παρατηρήθηκαν στη µελέτη αυτή πιθανόν λόγω
του µικρού µεγέθους δείγµατος. Επιπλέον πληροφορίες για τους ειδικούς
πληθυσµούς Τα παιδιά και οι έφηβοι µε δρεπανοκυτταρική νόσο
παρουσιάζουν παρόµοιες συχνότητες εµφάνισης ανεπιθύµητων
αντιδράσεων, µε εξαίρεση τις κεφαλαλγίες, τον έµετο, τη διάρροια, την
πυρεξία, την κόπωση, την αρθραλγία και τη µυαλγία, η εµφάνιση των οποίων
ήταν πολύ συχνή. Ενήλικες ηλικίας ≥18 ετών και ηλικιωµένοι Η ασφάλεια
εκτιµήθηκε σε 6 κλινικές µελέτες που συµπεριελάµβαναν 7.097 ενήλικες
ηλικίας από 18 έως 95 ετών. Το Prevenar 13 χορηγήθηκε σε 5.667 ενήλικες·
2.616 (46,2 %) ηλικίας 50 έως 64 ετών και 3.051 (53,8 %) ηλικίας 65 ετών
και άνω. Από αυτούς που έλαβαν Prevenar 13, 1.916 ενήλικες είχαν
προηγουµένως εµβολιασθεί µε το 23-δύναµο πολυσακχαριδικό
πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο τουλάχιστον 3 χρόνια πριν τη µελέτη εµβολιασµού
και 3.751 ήταν ανεµβολίαστοι µε το 23-δύναµο πνευµονιοκοκκικό
πολυσακχαριδικό εµβόλιο. Η µία από τις έξι µελέτες συµπεριλάµβανε οµάδα
ενηλίκων (n=899) ηλικίας 18 έως 49 ετών που έλαβαν Prevenar 13 και δεν
είχαν προηγουµένως εµβολιασθεί µε το 23-δύναµο πνευµονιοκοκκικό
πολυσακχαριδικό εµβόλιο. Τάση µικρότερης συχνότητας ανεπιθύµητων
ενεργειών συνδέθηκε µε άτοµα µεγαλύτερης ηλικίας: ενήλικες ηλικίας > 65
ετών (ανεξάρτητα από προηγούµενη κατάσταση εµβολιασµού για
πνευµονιόκοκκο) ανέφεραν γενικότερα λιγότερες ανεπιθύµητες αντιδράσεις
από τους νεότερους ενήλικες, µε τις ανεπιθύµητες ενέργειες γενικά πιο
συχνές στους πιο νέους ενήλικες ηλικίας 18 έως 29 ετών. Συνολικά, οι
κατηγορίες συχνότητας ήταν παρόµοιες για όλες τις ηλικιακές οµάδες, µε
εξαίρεση τον έµετο, ο οποίος ήταν πολύ συχνός (³ 1/10) στους ενήλικες
ηλικίας 18 έως 49 ετών και συχνός (³ 1/100 έως < 1/10) σε όλες τις άλλες
ηλικιακές οµάδες, ενώ η πυρεξία ήταν πολύ συχνή στους ενήλικες ηλικίας
18 έως 29 ετών και συχνή σε όλες τις άλλες ηλικιακές οµάδες. Οξύ άλγος/
ευαισθησία στο σηµείο εµβολιασµού και έντονος περιορισµός της κίνησης
του βραχίονα ήταν πολύ συχνές ανεπιθύµητες ενέργειες στους ενήλικες
ηλικίας 18 έως 39 ετών και συχνές σε όλες τις άλλες ηλικιακές οµάδες.
Ανεπιθύµητες αντιδράσεις από κλινικές µελέτες Τοπικές αντιδράσεις και
συστηµατικά συµβάµατα καταγράφηκαν καθηµερινά για 14 ηµέρες µετά από
κάθε εµβολιασµό σε όλες τις κλινικές µελέτες. Οι ακόλουθες συχνότητες
βασίζονται στις ανεπιθύµητες αντιδράσεις που αξιολογήθηκαν στις κλινικές
µελέτες του Prevenar 13 σε ενήλικες: Πολύ συχνές: Μειωµένη όρεξη,
κεφαλαλγίες, διάρροια, έµετος (σε ενήλικες ηλικίας 18 έως 49 ετών),
εξάνθηµα, ρίγη, κόπωση, ερύθηµα στο σηµείο εµβολιασµού, σκλήρυνση/
πρήξιµο στο σηµείο εµβολιασµού, άλγος/ευαισθησία στο σηµείο
εµβολιασµού (οξύ άλγος/ευαισθησία στο σηµείο εµβολιασµού πολύ συχνό σε
ενήλικες ηλικίας 18 έως 39 ετών), περιορισµός της κίνησης του βραχίονα
(έντονος περιορισµός της κίνησης του βραχίονα πολύ συχνός σε ενήλικες
ηλικίας 18 έως 39 ετών), αρθραλγία, µυαλγία. Συχνές: Έµετος (σε ενήλικες
ηλικίας 50 ετών και άνω). Πυρεξία (πολύ συχνή σε ενήλικες ηλικίας 18 έως
29 ετών). Όχι συχνές: Ναυτία, αντίδραση υπερευαισθησίας
συµπεριλαµβανοµένου
του
οιδήµατος
προσώπου,
δύσπνοιας,
βρογχόσπασµου, λεµφαδενοπάθεια εντοπισµένη στην περιοχή του σηµείου
εµβολιασµού. Συνολικά, δεν παρατηρήθηκαν σηµαντικές διαφορές στις
συχνότητες των ανεπιθύµητων ενεργειών όταν το Prevenar 13 χορηγήθηκε
σε ενήλικες που είχαν προηγουµένως εµβολιασθεί µε το πολυσακχαριδικό
πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο. Επιπλέον πληροφορίες για τους ειδικούς
πληθυσµούς Οι ενήλικες µε λοίµωξη από HIV (χωρίς ενεργή νόσο
σχετιζόµενη µε το AIDS, µε αριθµό CD4 κυττάρων ≥200 κύτταρα/µl και ιικό
φορτίο <50.000 αντίγραφα/ml) που είχαν προηγουµένως εµβολιαστεί µε το
23-δύναµο πολυσακχαριδικό πνευµονιοκοκκικό εµβόλιο, έχουν παρόµοιες
συχνότητες ανεπιθύµητων αντιδράσεων, µε εξαίρεση τον έµετο που ήταν
πολύ συχνός και τη ναυτία που ήταν συχνή. Μεγαλύτερη συχνότητα σε
ορισµένες αναµενόµενες συστηµατικές αντιδράσεις παρατηρήθηκε όταν το
Prevenar 13 χορηγήθηκε ταυτόχρονα µε το τριδύναµο αδρανοποιηµένο
εµβόλιο κατά της γρίπης (TIV) συγκριτικά µε τη χορήγηση TIV µόνο
(κεφαλαλγία, ρίγη, εξάνθηµα, µειωµένη όρεξη, αρθραλγία και µυαλγία) ή µε
τη χορήγηση Prevenar 13 µόνο (κεφαλαλγία, κόπωση, ρίγη, µειωµένη όρεξη
και αρθραλγία). Αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών Η
αναφορά πιθανολογούµενων ανεπιθύµητων ενεργειών µετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρµακευτικού προϊόντος είναι
σηµαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλουςκινδύνου του φαρµακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελµατίες
του τοµέα της υγειονοµικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούµενες ανεπιθύµητες ενέργειες µέσω:
Ελλάδα
Εθνικός Οργανισµός Φαρµάκων
Μεσογείων 284
GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337
Φαξ: + 30 21 06549585
Ιστότοπος: http://www.eof.gr

Κύπρος
Φαρµακευτικές Υπηρεσίες
Υπουργείο Υγείας
CY-1475 Λευκωσία
Φαξ: + 357 22608649
Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs.
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Διαβητικό πόδι

5 κανόνες για να αποφευχθεί το χειρότερο
Ζώνη υψηλού κινδύνου, το πόδι του διαβητικού αποτελεί εστία πολλαπλών επιπλοκών. Αυτές απορρέουν καθαρά από την πάθηση και κάθε χρόνο είναι μεγάλος ο
αριθμός διαβητικών που υπόκεινται σε ακρωτηριασμό δακτύλων ή ακόμη και ολόκληρης της γάμπας. Πρόκειται για μια κατάσταση επώδυνη που ο καθένας μπορεί να αποφύγει τηρώντας στην καθημερινότητα ορισμένους απλούς κανόνες .
Δύο κύρια προβλήματα επηρεάζουν τα κάτω άκρα: η αρτηρίτιδα που προσβάλει
τις αρτηρίες και συνεπάγεται μια κακής αιματικής κυκλοφορία κυρίως στο επίπεδο του δέρματος. Έτσι ο δερμικός ιστός κακώς αιματούμενος γίνεται εύθραυστος, αφυδατώνεται ξηραίνεται και γενικά ατροφεί. Δεν επουλώνονται εύκολα οι
πληγές και μπορεί μάλιστα να νεκρωθεί εν μέρη. Ένας κίνδυνος που θα επιδεινώσει την κατάσταση του ποδιού και την πιθανότητα επιμόλυνσης του, που ευνοείται παράλληλα και από την κατάσταση ανοσοκαταστολής στην οποία βρίσκονται πολλά διαβητικά άτομα.
Η νευροπάθεια επίσης, είναι η πλέον συχνή επιπλοκή των διαβητικών λόγω των ως
άνω αλλοιώσεων στα πόδια. Κυρίως προσβάλει τα νεύρα, προκαλώντας μια βαθιά απώλεια των αισθήσεων πόνου, αφής και ζέστης. Πρόκειται για μια επιπλοκή, ικανή να αποκρύψει κάθε πιθανό τραυματισμό από πίεση ή τριβή.
Αυτές οι καταστάσεις μπορεί να αποβούν δραματικές για τους ασθενείς για αυτό και
απαιτείται να τηρούνται μερικοί απλοί κανόνες υγιεινής, φροντίδας και συμπεριφοράς
που περιγράφονται παρακάτω.

2. Καθαρισμός

1. Εξέταση
Η σημαντική λέξη για τον διαβητικό
ασθενή είναι η εξέταση. Πρέπει κάθε
μέρα να εξετάζει επιμελώς τα πόδια
του με τη βοήθεια κάποιου καθρέπτη
ή κάποιου δικού του ανθρώπου. Ο
στόχος είναι να δει αν υπάρχει κάποια μικροαμυχή ή πληγή που μπορεί να επιμολυνθεί λόγω δύσκολης
επούλωσης. Η εξέταση πρέπει να
γίνεται και στα παπούτσια και στις
κάλτσες. Πριν τα φορέσει πρέπει να
εξετάσει αν υπάρχουν σημεία τριβής,
σκουπιδάκια ή πετραδάκια που μπορεί να πληγώσουν το πόδι και να δημιουργήσουν φουσκάλες. Πάντα να
φορά μαλακές βαμβακερές κάλτσες
με τα παπούτσια και να τις αλλάζει
καθημερινά.
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Μετά τον καθημερινό έλεγχο απαιτείται επιμελής καθαρισμός των ποδιών με ένα
ποδόλουτρο 15 λεπτών στους 40°C, εμπλουτισμένο με όξινα άλατα κατά προτίμηση (με γαλακτικό ή κιτρικό οξύ). Στη συνέχεια στεγνώνουμε τα πόδια, σκουπίζοντας ελαφρά με μια μαλακή πετσέτα χωρίς τρίψιμο. Σε περίπτωση ύπαρξης πληγής δεν θα πρέπει να κάνουμε ποδόλουτρο αλλά απλά να καθαρίσουμε την πληγή γύρω γύρω με ένα μη ερεθιστικό αντισηπτικό και να εφαρμόσουμε ένα επουλωτικό επίθεμα ή τοπικό προϊόν. Η φροντίδα των ποδιών φυσικά πρέπει να συνοδεύεται και από τη φροντίδα των νυχιών που θα πρέπει να κόβονται επιμελώς
και να λιμάρονται οι άκρες τους για να μην πληγώνουν το παρακείμενο δέρμα.

3. Φροντίδα
Το 90% των διαβητικών υποφέρουν από ξηρότητα στα πόδια. Πρέπει να χρησιμοποιείται μια ενυδατική και μαλακτική κρέμα για απαλότητα στο δέρμα. Αυτή η κίνηση προστατεύει από υπερκεράτωση της επιδερμίδας και δημιουργία σκληρύνσεων, που θα πρέπει να απομακρύνονται με μαλακές ελαφρόπετρες πολύ προσεκτικά για να μην τραυματίσουν. Οι διαβητικοί που δεν παρουσιάζουν ξηρότητα
στα πόδια έχουν την τάση της έντονης εφίδρωσης που συχνά ευνοεί την ανάπτυξη βακτηρίων και μυκήτων. Σε αυτές τις περιπτώσεις θα πρέπει να χρησιμοποιούνται προϊόντα καθαρισμού αντιμικροβιακά ή αντιμυκητιασικά και να βάζουμε
στα παπούτσια πάτους απορροφητικούς από ύφασμα ή να πουδράρουμε τα παπούτσια με αντιμικροβιακές και αντιμυκητιασικές πούδρες.
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4. Κίνηση
Η φυσική άσκηση επιβάλλεται στους
διαβητικούς. Το περπάτημα συνιστάται ιδιαίτερα γιατί δραστηριοποιεί
την αιματική κυκλοφορία και τη δερματική φυσιολογία. Χωρίς κίνηση τα
κύτταρα και οι νευρικές τους συνδέσεις πεθαίνουν. Για να αποφύγουμε τέτοια φαινόμενα στάσης του αίματος και ατονίας των νεαρών θα
πρέπει να περπατάμε.

5. Αποφυγή
Να αποφεύγεται η χρήση κερατολυτικών κρεμών για κάλους και υπερκερατώσεις καθώς και η έντονη ζέστη πάνω
από 50°C (σάουνα...).

ΣΧΕΣΗ ΣΑΚΧΑΡΩΔΗ ΔΙΑΒΗΤΗ ΚΑΙ
ΣΤΟΜΑΤΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ

Θεραπευτική επιμόρφωση,
«κλειδί» της συμμόρφωσης
του διαβητικού ασθενή
Ο φαρμακοποιός με τη συχνή επαφή που
έχει με τον ασθενή που πάσχει από μια
χρόνια πάθηση όπως ο διαβήτης, έχει
ένα ρόλο «κλειδί» στην ενημέρωση του
πάνω στην πάθηση, τις ιδιαιτερότητες της
θεραπείας, τη σωστή διατροφή και τον
στόχο του τακτικού αυτοελέγχου. Όλη
αυτή η ενημέρωση καθιστά τον ασθενή πιο αυτόνομο στη διαχείριση της πάθησης του, ακολουθώντας μια αγωγή
που θα βελτιώσει την ποιότητα ζωής του.
Ο ασθενής ιδιοποιείται της πάθησής του
και της θεραπείας του!
Όλη αυτή η διαδικασία της θεραπευτικής επιμόρφωσης αποτελεί μέρος των
υπηρεσιών υγείας που οφείλει ένας σύγχρονος φαρμακοποιός να παρέχει στους
ασθενείς πελάτες του μαζί με την εκτέλεση της συνταγής.
Σήμερα αυτός ο ρόλος γίνεται όλο και
περισσότερο απαραίτητος για κτίσιμο πιστού πελατολογίου και ίσως οι πιο προοδευτικοί σκεφτούν να αρχίσουν να τον
αναδεικνύουν, συνεργαζόμενοι παράλληλα και με άλλους επαγγελματίες υγείας, (ειδικούς διαβητολόγους, ενδοκρινολόγους, διατροφολόγους...).
Ο διαβήτης είναι μια εξελισσόμενη νόσος που θα πρέπει να παρακολουθείται
μια ζωή αλλά μια υγιεινή ζωή και μια
επιλεγμένη διατροφή μπορούν να προλάβουν τις επιπλοκές.
Να λοιπόν τα κυριότερα μηνύματα που
μπορείτε να περάσετε στους διαβητικούς
ασθενείς σας.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Η Επικοινωνία σας με τον διαβητικό ασθενή
Είμαι διαβητικός, τηρώ μια ισορροπημένη διατροφή, κάνω σπορ και ταξιδεύω.

Ο Διαβήτης είναι μια εξελικτική χρόνια ασθένεια που απαιτεί προσοχή μια ζωή. Αλλά η υγιεινή ζωή και η επιμελής φροντίδα της διατροφής μπορούν να αποτρέψουν τις επιπλοκές
Παρακάτω παραθέτουμε τα σημαντικά μηνύματα που πρέπει να περάσετε στους ασθενείς σας .
Μια στρατηγική διατροφής ευέλικτη
Ο διαβητικός έχει τις ίδιες ενεργειακές ανάγκες με ένα μη διαβητικό και σε περίπτωση αυξημένου βάρους πρέπει να περιορίσει τις προσλαμβανόμενες θερμίδες, ελαττώνοντας κυρίως τις λιπαρές τροφές με κεκορεσμένα λίπη. Μια απώλεια
κατά 5% του σωματικού βάρους είναι γενικά αρκετή για να βελτιωθούν τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα.
Οι διατροφικές συστάσεις αφορούν όχι μόνο τη θρεπτική σύσταση των γευμάτων αλλά και τη δομή και τη συχνότητά
τους. Ο διαβητικός μπορεί να τρώει από όλα αλλά όχι ακανόνιστα και κυρίως χωρίς να παραλείπει γεύματα. Η κατανομή των θρεπτικών ουσιών στην αρχή ή στο τέλος ενός γεμάτος έχει επίσης τη σημασία της.
Οι υδατάνθρακες πρέπει να κατανέμονται σωστά μέσα στη μέρα για να ρυθμίζουν τη μεταγευματική υπεργλυκαιμία και
τα σάκχαρα ταχείας αφομοίωσης να αποφεύγονται (γλυκά, ζαχαρώδη, αναψυκτικά…) γιατί αυξάνουν άμεσα τη γλυκόζη στο αίμα.
Οι φυτικές ίνες και οι πρωτεΐνες κατεβάζουν τη υπεργλυκιδαιμική δύναμη των τροφών και ένα γεύμα είναι λιγότερο
«επικίνδυνο» εάν περιέχει από όλους τους συνδυασμούς σε θρεπτικά συστατικά. Η κατανάλωση ενός φρούτου σε κάθε
γεύμα ή σαν κολατσιό είναι ωφέλιμη διότι τα φρούτα είναι πλούσια σε φυτικές ίνες και φρουκτόζη, επιλέγοντας κατά
προτίμηση τα μήλα και τ’ αχλάδια.
Από ποτά, ένα ποτήρι κρασί ανά γεύμα (με εξαίρεση τα ηδύποτα και τη μπύρα) δεν βλάπτει αρκεί να πίνεται μαζί με τη
τροφή και ποτέ με άδειο στομάχι. Το ίδιο ισχύει και για τα ανθρακούχα ποτά (σόδες.. κλπ.).
Τα σπορ σαν θεραπεία
Η συμβολή ορισμένων σπορ έχει αποδειχθεί ευεργετική για τους διαβητικούς: αύξηση της μυϊκής μάζας, μείωση της
αντίστασης στην ινσουλίνη και του καρδιαγγειακού κινδύνου, βελτίωση της εξισορρόπησης της γλυκόζης στο αίμα.
Στους υπέρβαρους διαβητικούς, μια τακτική φυσική άσκηση προσφέρει διπλό όφελος, διότι όχι μόνο χάνουν βάρους
αλλά μειώνουν και τα λιπίδια στο αίμα. Ένα επί πλέον όφελος της άσκησης είναι η βελτίωση της δράσης της ινσουλίνης
(παγκρεατικής ή φαρμακευτικής), διότι συμβαίνει μια καλύτερη διείσδυση της γλυκόζης στους μύες. Όσο μεγαλύτερη
είναι η γλυκαιμία τόσο η φυσική άσκηση την κατεβάζει.
Η υπογλυκαιμία αποτελεί ένας από τους σημαντικότερους φόβους του ασκούμενου διαβητικού και θα πρέπει να μάθει
να διατρέφεται (να φάει κάτι πριν την άσκηση) και να ρυθμίζει τις δόσεις της ινσουλίνης ανάλογα με την άσκηση που κάνει. Πάντα όμως να έχει μαζί του 1-2 κύβους ζάχαρης. Επίσης να τρώει κάτι ελαφρύ το βράδυ για να αποφεύγονται οι
υπογλυκαιμίες κατά τον ύπνο.
Εάν ο διαβήτης είναι καλά ρυθμισμένος, κανένα σπορ δεν απαγορεύεται, αρκεί να γίνεται έλεγχος με την αυτομέτρηση
και να χρησιμοποιούνται άνετα παπούτσια. Τα συνήθη και τα πλέον κατάλληλα σπορ είναι το γρήγορο περπάτημα, το ποδήλατο, το σκι, και το κολύμπι.
Αυτή η άσκηση πρέπει να γίνεται τουλάχιστον 3-4 φορές την εβδομάδα για 20-40 λεπτά.
Ταξιδεύοντας με τον διαβήτη του
Εφ’ όσον ο διαβήτης τύπου Ι ή τύπου ΙΙ είναι σωστά ρυθμισμένος δεν υπάρχει κανένας λόγος να αποφεύγει τα ταξίδια ο
διαβητικός, ακόμη και τα πιο μακρινά. Αλλά χρειάζεται η κατάλληλη προετοιμασία. Αρχικά να ετοιμάσει το υλικό που θα
πρέπει να πάρει μαζί του: αγωγή ινσουλίνης και σύστημα αυτομέτρησης σε διπλάσιες από τις απαιτούμενες ποσότητες και
να τα βάλει σε 2 ξεχωριστούς ταξιδιωτικούς σάκους και αν είναι δυνατόν σε χειραποσκευή. Αυτό δεν απαγορεύεται από
τα συστήματα ασφαλείας των αεροδρομίων. Επίσης θα πρέπει να προσαρμόσει τα ωράρια της ινσουλινοθεραπείας με τα
πιθανά μεταβαλλόμενα ωράρια της χώρας προορισμού και να προσαρμόσει τις λήψεις με την τοπική ώρα προορισμού.
Σε περίπτωση του διαβήτη τύπου ΙΙ , να ακολουθήσει το συνηθισμένο διάστημα μεταξύ 2 λήψεων φαρμάκου. Είναι προτιμότερο να αποφύγει μια δόση παρά να πάρει μια δόση πολύ κοντά στην άλλη. 

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

Η αξιόπιστη λύση για την υγεία σας.

Παπαδιαµαντοπούλου 41 | Ιλίσσια |115 28 | Αθήνα
Tηλ. 210 7488821 | Fax 210 7488827 www.winmedica.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

διαχείριση πελατών

Περιπτώσεις στον Πάγκο
που μας προκαλούν
συχνά αμηχανία
Τα χρέη των ασθενών,
τα δανεικά φάρμακα,
οι ελλείψεις φαρμάκων
η απαίτηση εκπτώσεων...
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ºÍÏÊ Í¾ÈÏ ÏÍÁ ¼×ÏØuÆ ÃÑÆÔÆ¾ ÒÆ ÅØÒÌÏÍ¾Â
ÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÏÎÓÂÖÏÑÊÒu¼ÎÂÔ¼uÂÓÂÆÍÂÓÐÎÒÓÏÎ
®ÈÌÏ
ÓÏÂÑ¿Î®ÑÔÑÏÆÑÊÈÑ®ÇÏÎÓÂÊÏÊÊÏÒØ×Î¼Ö
ÆÑÊÓÐÒÆÊÖÌÂÊÕÖÎÂÓÊÖÅÊÂ×ÆÊÑÊÒÓÏÁuÆuÆ
ÓÏÎÌÂÍÁÓÆÑÏÓÑ¿Ï

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

Πώς διαχειριζόμαστε τα χρέη
των ασθενών;
¶ÎÂÖ¼ÎÓÊuÏÖÌÂÊÒØÎÆ½ÖÆÍ®ÓÉÖ
ÅÆÎÂÇ½ÎÆÊÆÌÌÑÆu¿ÓÉÓÆÖ ÆË®ÍÍÏØ
ÉÆÊÌ¿ÎÂÏØ¼×ÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
ÈÊÂØÓ¿ÎÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ½ØÒÓØ
×ÐÖ¿uÕÖØ®Ñ×ÆÊÌÂÊu¾ÂuÆÑ¾ÅÂ
ÓÏØÆÍÂÓÏÍÏÈ¾ÏØuÂÖÏØÌÏÊÎÐÖ
ÂÏÌÂÍÏÁuÆeÓÙÂuÂÓÙ½ÅÆÖk¦ÓÂ
ÌÓÏÏ¾ÉÒÉÓÕÎ×ÑÆÐÎÂØÓÐÎÓÕÎ
ÆÍÂÓÐÎ ÏØÆ¾ÎÂÊÏuÏÍÏÈÏØu¼
ÎÕÖÆÊÙ½uÊÏÊÈÊÂÆu®Ö ÅÆÎÆ¾ÎÂÊ
ÏÁÓÆÆØ×®ÑÊÒÓÉ ÏÁÓÆÆÁÌÏÍÉØ¿
ÔÆÒÉ¤ÊÅÊÐÌÏØuÆu¾ÂÓÉÍÆÇÕ
ÎÊÌ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÌÂÊÂÎuÂÖÂÂ
ÎÓ½ÒÏØÎÙÉÓ®uÆÆØÈÆÎÊÌ®ÎÂÓÂÌÓÏ
ÏÊ½ÒÏØÎ®uÆÒÂÓÏØ¿ÍÏÊ¿ÓÏØÖ
°Ñ¾ÙÏØuÆÂ¿ÌÏÊÎÏÁÒØÈÌÆÌÑÊu¼
ÎÉÉu¼ÑÂÌÂÊÐÑÂÏØÔÂÆÑ®
ÒÏØÎÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÈÊÂÎÂuÂÖ
ÆËÏÇÍ½ÒÏØÎÈÊÂÎÂÆÎÊÒ×ÁÒÏØuÆ
ÓÉÅ¼ÒuÆØÒ½ÓÏØÖÒÓÉÎÏÊÌÏÎÏuÊ
Ì½ØÏ×Ñ¼ÕÒÉÏØ¼×ÏØÎÂ¼ÎÂ
ÎÓ¾uÂÖ¢Ì¿uÉÌÂÊÒÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉ
ÏØuÂÖÆËÏÇÍ½ÒÏØÎ ÂÏÇÆÁÈÏØ
uÆÎÂÓÏØÖÂÇ½ÒÏØuÆÓÏÆÑÊÔÐ
ÑÊÏÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÏØÎÎ¼Â×Ñ¼É
°ÊÆÍ®ÓÆÖÂØÓÏ¾ÑÏÌÂÍÏÁÎÙÉu¾Â
ÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖÌÂÊÆ¾ÓÆÔÂÑÏ
ÒÂÑuÏÒÓÏÁÎÒÆu¾ÂÒØÎÆ½ÒØuÆ
ÑÊÇÏÑ®ÆË¿ÇÍÉÒÉÖ Æ¾ÓÆÔÂÂÏÑ
ÑÊÇÔÏÁÎÈÊÂÓÉÎÂÒÇ®ÍÆÊÂÓÉÎÆÊ
×Æ¾ÑÉÒ½ÖuÂÖ

Πώς διαχειριζόμαστε τα «δανεικά» φάρμακα που απαιτούν
οι ασθενείς;
°ÊÏÏÑÔ¿ÖÌÂÊÂÒÇÂÍ½ÖÓÑ¿ÏÖ
ÈÊÂÎÂuÉÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎÓÂÊ×Ñ¼ÉÌÂÊ
ÙÉu¾ÆÖÒÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½uÂÖÆ¾ÎÂÊ
ÎÂÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÎÂ
ÂÈÏÑ®ÒÆÊÓÏÇ®ÑuÂÌÏÒÓÉÍÊÂÎÊ
Ì½ÓÏØÓÊu½ÌÂÊ¿ÓÂÎuÂÖÇ¼ÑÆÊÓÉ
ÒØÎÓÂÈ½Â¿ÓÏÈÊÂÓÑ¿ÓÏØÌÂÊÓÉÎ
ÓÂÊÎ¾ÂÈÎÉÒÊ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÇÂÑu®ÌÏØ 
ÎÂÌÑÂÓ½ÒÏØuÆÓÉÒØuuÆÓÏ×½ÏØ
ÂÎÂÍÏÈÆ¾ÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÌÂÊÎÂÆÊ
ÒÓÑ¼ÄÏØuÆÓÂØ¿ÍÏÊÂ×Ñ½uÂÓÂ

Πώς αποτρέπουμε έναν ασθενή να αγοράσει ένα φάρμακο που
τον βλάπτει και προτείνουμε ένα
συμπλήρωμα διατροφής ή άλλο
προϊόν που θα τον ωφελήσει χωρίς παρενέργειες;
¶ÎÂÖÂÒÔÆÎ½ÖÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊÓÂÌÓÊ
Ì®ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖÌÂÊuÂÖÙÉÓ®
ÆÊ¼ÎÂÂÏÒØuÇÏÑÉÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉuÁÓÉ
ÓÏÏÏ¾ÏÒÆuÂÌÑÏ×Ñ¿ÎÊÂ×Ñ½ÒÉ
ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½ÑÊÎ¾ÓÊ
ÅÂ¤Ç¿ÒÏÎÂÎÓÊÍÂuÃÂÎ¿uÂÒÓÆ¿ÓÊ
ÏÂÒÔÆÎ½ÖÆÊÅÆÊÎÐÎÆÊÌÂÊÅÊÂÊÕÎ¾
ÙÆÊu¾ÂÎ¿ÒÏÂÎÓ¾ÎÂÓÉÔÆÑÂÆÁÒÆÊ 
ÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆ¼ÎÂÂÏÒØuÇÏÑÉÓÊÌ¿
ÒÑ¼ÊuÆÇØÓÊÌ¼ÖÅÑ¿ÈÆÖ u¾ÂÑÊÎÊÌ½
ÂÍÏÊÇ½ÏØÌ®ÎÆÊÂÎ®ÍÂÒÉÓÏØÑÊ
ÎÊÌÏÁÆÊÔÉÍ¾ÏØÌÂÊ¼ÎÂÒÌÆÁÂÒuÂ
ÈÊÂÑÊÎÊÌ¼ÖÍÁÒÆÊÖÑÏÒÂÔÏÁuÆ
ÎÂÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÏÍÏÈ½ÒÏØuÆÆÊÒÓÉ
uÏÎÊÌ® ÌÂÓÂÑÑ¾ÓÏÎÓÂÖÓÊÖÆÎÒÓ®
ÒÆÊÖÓÏØÂÒÔÆÎ½ ÕÒÓ¿ÒÏÅÆÎÆÊ
u¼ÎÏØuÆÆ®ÎÂÎÓÊÍÂuÃÂÎ¿uÂÒÓÆ¿ÓÊ
ÏÂÒÔÆÎ½ÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊ¼ÓÏÊuÏÖÈÊÂu¾Â
ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ÂÈÕÈ½
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Πώς προτείνουμε συμπληρωματικά ένα μη συνταγογραφούμενο προϊόν που
δεν ζήτησε ο ασθενής αλλά θα τον βοηθήσει αποτελεσματικά στη θεραπεία;
¶ÎÂÖÂÒÔÆÎ½ÖÙÉÓ®ÆÊÎÂÓÏØ×ÏÑÉÈ½ÒÏØuÆu¾ÂÂÍÏÊÇ½ÈÊÂÓÏÎÆÊ×Æ¾ÍÊÏ¼ÑÉ
'FOJWJS½;PWJSBY ©ÏÑÏÁuÆÎÂÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ®¼ÎÂ©¦ ³
ª¢uÆÒÁuÍÆÈuÂÃÊÓÂuÊÎÐÎ# /FVSPCJPO½4PQBMBNJO# ÏØÆÎÊÒ×ÁÆÊ
ÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÓÉÔÆÑÂÆ¾ÂÌÂÊÏÅÉÈÆ¾ÒÆÓÂ×Æ¾ÂÂÎ®ÑÑÕÒÉ

Πώς διαχειριζόμαστε τις διαμαρτυρίες των ασθενών ότι τα
φάρμακα στην Ελλάδα είναι πολύ
ακριβά;
¤ËÉÈÏÁuÆÒÓÏÎÆÍ®ÓÉuÂÖ¿ÓÊÓÏ
Ç®ÑuÂÌÏ Æ¾ÎÂÊ ¼ÎÂ ÃÊÏuÉ×ÂÎÊ
Ì¿ÑÏÚ¿ÎÌÂÊÒØÈÌÑÊÓÊÌ®uÆ®Í
ÍÆÖ×ÐÑÆÖÓÉÖ¤ØÑÐÉÖÏÊÓÊu¼Ö
ÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÒÓÉÎ¤ÍÍ®ÅÂÆ¾
ÎÂÊ¼ÕÖÌÂÊÇÏÑ¼Ö×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÆÖ
ØuuÆÑÊÙ¿uÂÒÓÆÓÉÎ®ÏÄ½ÓÏØ¿ÓÊ
ÒØÈÌÑÊÓÊÌ®uÆÓÏÆÊÒ¿ÅÉu®ÓÏØÓÏ
ÏÒ¿ÏØÅÊÂÔ¼ÓÆÊÈÊÂÇÂÑuÂÌÆØÓÊ
Ì½ÆÑ¾ÔÂÍÄÉÆ¾ÎÂÊuÆÈ®ÍÏ ÕÒÓ¿
ÒÏÆÊÒÉuÂ¾ÎÏØuÆ¿ÓÊÈÊÂÓÂÇ®Ñ
uÂÌÂÊÒ×ÁÆÊÌÑÂÓÊÌ½ÅÊÂÓ¾uÉÒÉ ÅÉ
ÍÂÅ½ÏÊÓÊu¼ÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÏÑ¾
ÙÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏÌÑ®ÓÏÖÌÂÊÏÊÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏ¾ÅÆÎ¼×ÏØÎÅÊÌÂ¾ÕuÂÏÁÓÆ
ÎÂÂØË½ÒÏØÎ ÂÍÍ®ÏÁÓÆÎÂuÆÊÐ
ÒÏØÎÓÊÖÓÊu¼Ö
Πώς διαχειριζόμαστε τις συχνές αλλαγές στη συμμετοχή
των ασθενών που ακολουθούν
την ίδια φαρμακευτική αγωγή
και ισχυρίζονται ότι τους χρεώνουμε ακριβά;
¤®ÎÏÊÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÂÖÆ¾ÎÂÊÅÁÒÊÒÓÏÊ
ÈÊÂÓÊÖ×ÑÆÐÒÆÊÖuÂÖ¿ÒÏÎÂÇÏÑ®
ÓÊÖÒØuuÆÓÏ×¼ÖÓÏØÖ uÏÑÏÁuÆ
uÂÙ¾uÆÓÉÎÂ¿ÅÆÊËÉÎÂÆÊÒØÎ®
ÓÏØuÆÌÂÊÂÎÓ¾ÈÑÂÇÏÓÏØÆÎÓÁÏØ
ÓÉÖ¦§¨¢¿ÏØÇÂ¾ÎÆÓÂÊÂÎÂÍØÓÊ
Ì®ÉÓÊuÏÍ¿ÈÉÒÉÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
¢ÎÏÂÒÔÆÎ½ÖÆ¾ÎÂÊÌÂÊ®ÍÊÅÁ
ÒÊÒÓÏÖ ÓÏØÅ¾ÎÏØuÆÓÏÓÉÍ¼ÇÕ
ÎÏÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÓÉÖ¦§¨¢ÌÂÊÓÏÎ
ÑÏÓÑ¼ÏØuÆÎÂÆÍ¼ÈËÆÊÓÉÎÏÑÔ¿
ÓÉÓÂÓÕÎ×ÑÆÐÒÆÐÎuÂÖÆÑÆÓÂ¾
ÑÕ ÂÆØÔÁÎÏÎÓÂÖÓÊÖÂuÇÊÃÏÍ¾
ÆÖÓÏØÒÆÂØÓÏÁÖÏØÏÑ¾ÙÏØÎÓÊÖ
ÒØuuÆÓÏ×¼ÖÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÒÓÏÌ¿
ÒÓÏÖÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎ
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Πώς διαχειριζόμαστε έναν
ασθενή που ισχυρίζεται
ότι στο γειτονικό φαρμακείο αγόρασε ένα
φάρμακο σε χαμηλότερη τιμή;
ÉÍÐÎÏØuÆ ÆØ
ÈÆÎÊÌ®¿ÓÊÏÊÓÊu¼Ö
ÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÆ¾
ÎÂÊ¾ÅÊÆÖÒÆ¿ÍÂÓÂ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Â Æ®ÎÕÒÓ¿ÒÏÒÆÌ®ÏÊÏ
®ÍÍÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏÑÏuÉÔÆÁÆÓÂÊ
ÒÆ×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÉÓÊu½uÏÑÏÁuÆÎÂ
ÂÌØÑÐÒÏØuÆÓÉÎÂ¿ÅÆÊËÉÍÊÂÎÊ
Ì½ÖÐÍÉÒÉÖÌÂÊÎÂuÉÎÑÏ×Õ
Ñ½ÒÏØuÆÒÓÉÎÐÍÉÒÉ
Πώς διαχειριζόμαστε έναν
ασθενή που ισχυρίζεται ότι στο
γειτονικό φαρμακείο αγόρασε ένα
παραφάρμακο καλλυντικό ή συμπλήρωμα διατροφής - σε χαμηλότερη τιμή;
¤ËÉÈÏÁuÆ ¿ÓÊ ÏÊ ÍÊÂÎÊÌ¼Ö ÓÊu¼Ö
ÆËÂÑÓÐÎÓÂÊÂ¿ÓÊÖ×ÏÎÓÑÊÌ¼ÖÓÊ
u¼ÖÒÓÊÖÏÏ¾ÆÖ¼×ÏØuÆÑÏuÉÔÆØ
ÓÆ¾ÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂØÒÓØ×ÐÖÈÊÂÆu®Ö
ÓÂÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÂ¼×ÏØ
uÆÑÏuÉÔÆØÓÆ¾×ÕÑ¾Ö¼ÌÓÕÒÉ 
ÒÆÂÎÓ¾ÔÆÒÉuÆÓÏÒØÎ®ÅÆÍÇÏÏØ
ÓÂÅÊÂÔ¼ÓÆÊÒÆ×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÆÖÓÊu¼Ö
ÒÓ¿ÒÏ ¼×ÏØuÆÎÂÓÏØÑÏÓÆ¾ÎÏØ
uÆ¼ÎÂÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏÑÏÚ¿ÎÌ®ÏÊÂÖ
®ÍÍÉÖÆÓÂÊÑÆ¾ÂÖÓÏÏÏ¾ÏuÏÑÏÁ
uÆÎÂÓÏØÅÊÂÔ¼ÒÏØuÆuÆ¼ÌÓÕ
ÒÉ¢ÎÏÂÒÔÆÎ½ÖÆÊu¼ÎÆÊ ÌÏÊÎÐÖ
ÂÙÂÑÆÁÆÊÓÏÑÏÚ¿ÎÏØÙ½ÓÉÒÆÒÆ
×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÉÓÊu½ ÆÂÎÂÍÂuÃ®ÎÏØ
uÆÆØÈÆÎÊÌ®¿ÓÊÂØÓ½Æ¾ÎÂÊÉÓÊu½
ÐÍÉÒÉÖÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖÒÓÏÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏuÂÖ ÂÍÍ®Æ®Î®ÍÍÂËÆÈÎÐ
uÉÌÂÊÅÆÎÆÊÔØuÆ¾ÎÂÓÏÂÈÏÑ®ÒÆÊ
Í¼ÏÎuÏÑÏÁuÆÎÂÂÌØÑÐÒÏØuÆ
ÓÉÎÐÍÉÒÉ
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Πώς διαχειριζόμαστε έναν
ασθενή που ισχυρίζεται ότι σε
ένα e-shop αγόρασε ένα παραφάρμακο καλλυντικό ή συμπλήρωμα
διατροφής - σε χαμηλότερη τιμή;
ÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆ¼ÎÂÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÏÑÏÚ¿ÎÓÏ
ÏÏ¾ÏuÏÑÏÁuÆÎÂÅÊÂÔ¼ÒÏØuÆÒÓÏÎ
ÂÒÔÆÎ½ÒÆ×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÉÓÊu½¤Ê×ÆÊ
ÑÉuÂÓÏÍÏÈÏÁuÆÈÊÂÓÂÍÆÏÎÆÌÓ½uÂ
ÓÂÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖÌÂÊÆ®Î¼×ÏØuÆÑÏ
ÒÇ¼ÑÏØuÆ¼ÎÂÅÆ¾ÈuÂÒÓÏÎÆÍ®ÓÉÈÊÂ
ÎÂÅÏÌÊu®ÒÆÊÓÏÑÏÚ¿Î¢ÎÏÂÒÔÆ
Î½ÖÆÊu¼ÎÆÊÎÂÂÈÏÑ®ÒÆÊÓÏÑÏÚ¿Î
ÒÓÉÎ×ÂuÉÍ¿ÓÆÑÉÓÊu½ÏØÓÏÃÑ½ÌÆ
ÂÍÍÏÁ ÆÂÎÂÍÂuÃ®ÎÏØuÆÆØÈÆÎÊÌ®
ÓÉÎÓÊu½ÐÍÉÒÉÖÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖÒÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÂÖÌÂÊÅÊÂÌ¿ÓÏØuÆÓÉ
ÒØÎÏuÊÍ¾Â

Πώς προτείνουμε ένα παραφάρμακο όταν ο ασθενής ζητάει ένα ΜΗΣΥΦΑ;
¶ÎÂÖÂÒÔÆÎ½ÖÙÉÓ®ÆÊ¼ÎÂ©¦ ³ª¢ÈÊÂ
ÓÉÎËÉÑÏÇÔÂÍu¾Â 5FBST/BUVSBMF 
©ÏÑÏÁuÆÎÂÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆ¼ÎÂÒÌÆÁ
ÂÒuÂuÆØÂÍÏØÑÏÎÊÌ¿Î®ÓÑÊÏÏØ¼×ÆÊ
¼ÎÅÆÊËÉÈÊÂÓÉÎËÉÑÏÇÔÂÍu¾ÂÌÂÊÔÂ
ÕÇÆÍ½ÒÆÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÓÏÎÂÒÔÆÎ½
ØÎ½ÔÕÖÓÂÒÌÆØ®ÒuÂÓÂÂØÓ®Æ¾ÎÂÊ
ÊÏÂÌÑÊÃ®Â¿ÓÏÇ®ÑuÂÌÏÏØÙ½
ÓÉÒÆÏÂÒÔÆÎ½Ö ÈÆÈÏÎ¿Ö¿uÕÖÏØ
ÂÎÓÊÒÓÂÔu¾ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÉuÊÌÑ¿ÓÆÑÉÏ
Ò¿ÓÉÓÂÏØÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÈÊÂÓÉÔÆÑÂÆ¾Â
ÆÎÆÊu¼ÎÏØuÆ¿ÓÂÎÏÂÒÔÆÎ½ÖÅÆÎ
Æ¾ÎÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÅÆÌÓÊÌ¿ÖÒÓÉÎÑ¿ÓÂÒ½
uÂÖ¢Î¼×ÏØuÆÅÆ¾ÈuÂÂ¿ÓÏÑÏÚ
¿ÎÏØÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆÓÏÅ¾ÎÏØuÆÒÓÏÎ
ÂÒÔÆÎ½ÈÊÂÎÂÓÏÅÏÌÊu®ÒÆÊÌÂÊuÆÓÏÎ
ÓÑ¿ÏÂØÓ¿ÑÏÆÓÏÊu®ÙÏØuÆÆÎÅÆ×¿
uÆÎÉ uÆÍÍÏÎÓÊÌ½ÐÍÉÒÉ

ǯ
Sebium
Global
Ɍʌʉʆʏʀɷɲʆɹɲʎɶɸʆɿɳʎɶɿɲʏɻʆɲʃʅɼ͘
Το νέο Sébium Global, με εξαιρετικές δερματολογικές
ιδιότητες, είναι η πρώτη και μοναδική εντατική
φροντίδα προσώπου που προσφέρει ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση της ακμής, επαναφέροντας με βιολογικό
τρόπο το σμήγμα και τα λιπίδια στο επίπεδο του υγιούς
δέρματος.

Γιατί Global?
Μια ολοκληρωμένη θεραπεία για όλες τις ενδείξεις ακμής
Η τεχνολογία νέας γενιάς Global έχει αντιβακτηριακές και καταπραϋντικές
ιδιότητες που χάρη στον συνδυασμό Bukuchiol και της καινοτομίας
Fluidactiv μειώνει σημαντικά τις ατέλειες ενώ παράλληλα προλαμβάνει
την επαναδημιουργία μαύρων στιγμάτων.

Δράση σε ολοκληρωμένο βιολογικό επίπεδο
Το Sébium Global είναι η περιποίηση του δέρματος που έχει ως στόχο την
βιολογική αιτία που δημιουργεί τα σπυράκια: όπως αλλαγές στο λιπιδικό
πλαίσιο. Για 1η φορά, χάρη στο μοναδικό κατοχυρωμένο συνδυασμό του,
ένα προϊόν βιολογικά αναδημιουργεί το σμήγμα στα φυσιολογικά επίπεδα
του υγιούς δέρματος. Μιμείται τις επιδράσεις της βιταμίνης Ε που λείπει σε
αυτούς τους ασθενείς, οι οποίες είναι απαραίτητες για την προστασία των
λιπιδίων, και επιτρέπει στη φυσιολογική διαδικασία δημιουργίας της ακμής
να σταματήσει. Ο φαύλος κύκλος έχει σπάσει: όχι πια σπυράκια και μαύρα
στίγματα!

"Μαθαίνοντας το δέρμα
να ζει σύμφωνα με τη
φυσική του βιολογία"
Όταν το δέρμα υποφέρει από τις κηλίδες
(μαύρα στίγματα, σπυράκια, λάμψη, κλπ.), λόγω
της ανισορροπίας των ορμονών, στρες, ή μη
ισορροπημένης διατροφής... η BIODERMA όχι
μόνο το θεραπεύει αλλά σχεδιάζει μόρια και
δερματολογικά διεργασίες που αναπαράγουν
και ενισχύσουν τους φυσικούς μηχανισμούς του
δέρματος.

Η

Β Ι Ο Λ Ο Γ Ι Α

Σ Τ Η Ν

Αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα
Εγγυημένα αποτελέσματα:
Μετά την εφαρμογή του Sébium Global για δύο φορές ημερησίως
για 57 ημέρες, το 78% των ασθενών έδειξαν σημαντική μείωση στις
φλεγμονώδεις βλάβες της ακμής:

Εγγυημένα αποτελέσματα:
75% έχουν πραγματικά ήπιο και καθαρό δέρμα.
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Πώς προτείνουμε ένα ΜΗΣΥΦΑ
όταν ο ασθενής ζητάει ένα συνταγογραφούμενο φάρμακο;
¶ÎÂÖ ÂÒÔÆÎ½Ö ÙÉÓ®ÆÊ %FYB
3IJOBTQSBZ/ÈÊÂÓÉuÏØÌÕu¼
ÎÉuÁÓÉÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆ¼ÎÂÂÏÒØu
ÇÏÑÉÓÊÌ¿©¦ ³ª¢ 3POBM 0USJWJO 
ÒÆÒØÎÅØÂÒu¿uÆu¾ÂÂÎÂÍÂÒÓÊÌ½
ÑÊÎÊÌ½ÂÍÏÊÇ½ 3JOPQBOUFJOB ¾
ÎÏØuÆÒÂÇÆ¾ÖÏÅÉÈ¾ÆÖÈÊÂÓÉÎÏÍÊ
ÈÏ½uÆÑÉ×Ñ½ÒÉÓÕÎÂÏÒØuÇÏ
ÑÉÓÊÌÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÂÊÓÊÖÂÑÆ
Î¼ÑÈÆÊÆÖÏØ¼×ÆÊÉÂÑÂÓÆÓÂu¼ÎÉ
×Ñ½ÒÉÓÏØÖ ÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉÅ¾
ÎÏØuÆÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½uÂÖÒÂÇ¼Öu½
ÎØuÂ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊÆÍÆÁÔÆÑÏÖÎÂÆÊÍ¼
ËÆÊ¿ ÓÊÂØÓ¿ÖÔ¼ÍÆÊÂÑ®ÓÊÖÒØÒÓ®
ÒÆÊÖuÂÖÌÂÊÆ¾ÎÂÊØÆÁÔØÎÏÖÈÊÂ
ÓÉÎ¿ÏÊÂÆÊÍÏÈ½ÂÑ®ÍÍÉÍÂuÆ
ÓÉÒÓ®ÒÉuÂÖÅÉÍÐÎÏØuÆuÆÂØÓÏ
ÆÏ¾ÔÉÒÉÓÉÎÏÑÔ¿ÓÉÓÂÓÉÖÒØu
ÃÏØÍ½ÖuÂÖÌÂÊÓÉÎÌÂÓÂÍÍÉÍ¿ÓÉ
ÓÂÓÏØÒÌÆØ®ÒuÂÓÏÖ½ÓÕÎÒÌÆØ
ÂÒu®ÓÕÎÏØÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆÈÊÂÓÉ
ÔÆÑÂÆ¾ÂÓÏØÂÒÔÆÎ½

Πώς διαχειριζόμαστε έναν ασθενή ο οποίος ζητάει μία κινολόνη χωρίς αιτιολογημένη συνταγή;
¤ÎÉuÆÑÐÎÏØuÆÓÏÎÂÒÔÆÎ½¿ÓÊÓÏÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ¿×ÏÑÉÈÆ¾ÓÂÊÂ¿ÓÏ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Ïu¿ÎÏuÆÂÊÓÊÏÍÏÈÉu¼ÎÉÒØÎÓÂÈ½Â¿ÓÏÈÊÂÓÑ¿¤ËÉÈÏÁuÆÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½
¿ÓÊÓÂÒØuÓÐuÂÓÂÏØuÂÖÂÎÂÇ¼ÑÆÊÆ¾ÎÂÊÌÏÊÎ®Ó¿ÒÏÒÓÉÃÂÌÓÉÑÊÂÌ½¿ÒÏÌÂÊ
ÒÓÉÎÊÏÈÆÎ½ÍÏ¾uÕËÉ ÒÓÉÎÏÏ¾ÂÉÍ½ÄÉÓÕÎÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÐÎ¿×Êu¿ÎÏÅÆÎÔÂ¼×ÆÊ
¿ÇÆÍÏÖ ÂÍÍ®uÏÑÆ¾ÎÂÂÑÏØÒÊ®ÒÆÊÌÂÊÂÑÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ¤ÊÒÉuÂ¾ÎÏØuÆ®ÎÓÂ¿ÓÊ
ÉÌÂÓ®×ÑÉÒÉÓÕÎÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌÐÎÅÆÎÂÏÓÆÍÆ¾ÌÏÊÎÕÎÊÌ®ØÆÁÔØÎÉÒØuÆÑÊÇÏÑ®
Â¼ÎÂÎÓÊÒÓÊÖuÆÍÍÏÎÓÊÌ¼ÖÈÆÎÆ¼Ö ÌÂÔÐÖÏÅÉÈÆ¾ÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÏÍØÂÎÔÆÌÓÊÌÐÎ
uÊÌÑÏÃ¾ÕÎ Â¼ÎÂÎÓÊÒÓÂÏÏ¾ÂÅÆÎÔÂØ®Ñ×ÆÊÌÂu¾ÂÅÊÂÔ¼ÒÊuÉÑÏÒÓÂÒ¾ÂÑÏ
ÓÆ¾ÎÏØuÆÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½ÌÂÓ®ÆÑ¾ÓÕÒÉÌ®ÏÊÂÒÌÆØ®ÒuÂÓÂÈÊÂÓÉÎÂÎÓÊuÆÓÐÊÒÉ
ÓÕÎÒØuÓÕu®ÓÕÎÌÂÊÓÏÎÑÏÓÑ¼ÏØuÆÎÂÆÊÒÌÆÇÓÆ¾ÓÏÈÊÂÓÑ¿ÓÏØÆ®ÎÓÊÖÆ¿uÆ
ÎÆÖu¼ÑÆÖÅÆÎ¼×ÆÊÌ®
ÏÊÂÃÆÍÓ¾ÕÒÉÒÓÉÎÌÂ
Ó®ÒÓÂÒÉÓÉÖØÈÆ¾ÂÖÓÏØ
¢ÎÏÂÒÔÆÎ½ÖÆÊu¼ÎÆÊ
ÎÂÓÏØ×ÏÑÉÈ½ÒÏØuÆÓÏ
ÂÎÓÊÃÊÏÓÊÌ¿ÌÂÊÊÒ×ØÑ¾ÙÆ
ÓÂÊ¿ÓÊeÒÆ®ÍÍÂÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÂuÏØÓÏÅ¾ÎÏØÎ×Õ
Ñ¾ÖÒØÎÓÂÈ½kÆÂÎÂÍÂu
Ã®ÎÏØuÆ¿ÓÊÆuÆ¾ÖÅÆÎ
uÏÑÏÁuÆÎÂÓÏ×ÏÑÉ
È½ÒÏØuÆÌÂÊÅÊÂÌ¿ÓÏØ
uÆÓÏÅÊ®ÍÏÈÏ

Πώς διαχειριζόμαστε έναν
ασθενή ο οποίος ζητάει Lonarid
χωρίς συνταγή;
¤ÎÉuÆÑÐÎÏØuÆÓÏÎÂÒÔÆÎ½uÆÒÏ
ÃÂÑ¿ÁÇÏÖ¿ÓÊÈÊÂÎÂÓÏØ×ÏÑÉÈ½
ÒÏØuÆÂØÓ¿ÓÏÇ®ÑuÂÌÏÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊ
ÆÊÅÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½ÈÊÂÓÑÏÁÊÆÑÆØ
ÎÏÁuÆÓÏÍ¿ÈÏÏØÏÂÒÔÆÎ½ÖÆÊ
ÔØuÆ¾ÂØÓ¿ÓÏÇ®ÑuÂÌÏÌÂÊÑÏ
ÓÆ¾ÎÏØuÆÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ®ÒÌÆØ®ÒuÂ
ÓÂÆË¾ÒÏØÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÏØÅÆÎ
ÂÂÊÓÏÁÎÊÂÓÑÊÌ½ÒØÎÓÂÈ½ ÓÉÎÆ
Ñ¾ÓÕÒÉÏØÏÂÒÔÆÎ½ÖÆÊu¼ÎÆÊ
ÌÂÊÊÒ×ØÑ¾ÙÆÓÂÊ¿ÓÊeÒÆ®ÍÍÂÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÂuÏØÓÏÅ¾ÎÏØÎ×ÕÑ¾ÖÒØÎÓÂ
È½kÆÂÎÂÍÂuÃ®ÎÏØuÆÆØÈÆÎÊÌ®¿ÓÊ
ÆuÆ¾ÖÅÆÎuÏÑÏÁuÆÎÂÓÏ×ÏÑÉÈ½
ÒÏØuÆÌÂÊÅÊÂÌ¿ÓÏØuÆÓÏÅÊ®ÍÏÈÏ

Πώς διαχειριζόμαστε τους ασθενείς που δηλώνουν τη δυσαρέσκειά τους επειδή ακολουθούμε
το συμβατικό ωράριο και όχι το
διευρυμένο;
¤ÎÉuÆÑÐÎÏØuÆÈÊÂÓÏÕÑ®ÑÊÏÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØuÂÖ ÆÎÅÆ×Ïu¼ÎÕÖÌÂÊ
ÂÎÂÑÓÐÎÓÂÖÓÏÒÓÉÎÑ¿ÒÏÄÉÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¤ÎÉuÆÑÐÎÏØuÆÓÏØÖ
ÂÒÔÆÎÆ¾ÖuÂÖ¿ÓÊuÆÓÊÖÓÆÍÆØÓÂ¾ÆÖ
ÅÊÂÓ®ËÆÊÖÓÏÕÑ®ÑÊÏÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾
ÏØÆ¾ÎÂÊÂÆÍÆØÔÆÑÕu¼ÎÏÌÂÊÏÑ¾
ÙÆÓÂÊÂ¿ÓÏÎÆÌ®ÒÓÏÓÆÇÂÑuÂÌÏ
ÏÊ¿ÌÂÊÆuÆ¾ÖÑÏÖÓÏÂÑ¿ÎÂÌÏ
ÍÏØÔÏÁuÆÂØÓ¿ÓÏÕÑ®ÑÊÏ

Πώς διαχειριζόμαστε έναν ασθενή ο οποίος δεν θέλει να πάρει το γενόσημο φάρμακο που του συνταγογράφησε ο γιατρός του;
¤ÎÉuÆÑÐÎÏØuÆÓÏÎÂÒÔÆÎ½¿ÓÊÅÆÎ¼×ÏØuÆÆÑÊÔÐÑÊÏÎÂ×ÏÑÉÈ½ÒÏØuÆÓÏÑÕ
Ó¿ÓØÏÇ®ÑuÂÌÏÌÂÊÂÎÆËÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÎÂÔ¼ÍÆÊÂØÓ¿ÓÏÒÌÆÁÂÒuÂÌÂÊu¿ÎÏ Æ¾ÓÆ
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÆØÔØÎÔÆ¾ÒÓÏÈÊÂÓÑ¿ÓÏØÈÊÂÎÂÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇ½ÒÆÊÓÏÑÕÓ¿ÓØ
ÏÇ®ÑuÂÌÏÏØÆÊÔØuÆ¾ Æ¾ÓÆÎÂÍÉÑÐÒÆÊÓÏÇ®ÑuÂÌÏÒÓÉÍÊÂÎÊÌ½ÓÏØÓÊu½
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Πώς διαχειριζόμαστε τις συχνές
ελλείψεις των φαρμάκων;
ºÓÂÎØÏÄÊÂÙ¿uÂÒÓÆ¿ÓÊÔÂÅØÒÌÏ
ÍÆØÓÏÁuÆÎÂÑÏuÉÔÆØÓÏÁuÆ¼ÎÂ
Ç®ÑuÂÌÏÑÏÌÆÊu¼ÎÏØÎÂÓÏÅÊÂ
Ô¼ÒÏØuÆÒÓÏÎÂÒÔÆÎ½uÂÖ ÏÇÆ¾
ÍÏØuÆÎÂÆÎÉuÆÑÐÒÏØuÆÓÏÎÂÒÔÆ
Î½ÈÊÂÓÉÎÆÎÅÆ×¿uÆÎÉÌÂÔØÒÓ¼ÑÉ
ÒÉÌÂÊÎÂÑÏÓÆ¾ÎÏØuÆÓÉÎÆÎÂÍ
ÍÂÌÓÊÌ½ÆÊÍÏÈ½ÎÂÓÏÂÎÂÙÉÓ½ÒÆÊ
ÌÂÊÒÆ®ÍÍÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â°ÊÂÒÔÆ
ÎÆ¾ÖÒØÎ½ÔÕÖÆ¾ÎÂÊÆÎ½uÆÑÏÊÈÊÂÓÊÖ
ÆÍÍÆ¾ÄÆÊÖÌ®ÏÊÕÎÒÌÆØÂÒu®ÓÕÎ
ÌÂÊuÂÖÆuÊÒÓÆÁÏÎÓÂÊÓÊÖÒØÎÓÂÈ¼Ö
ÓÏØÖÈÊÂÓÉÎÆÌÓ¼ÍÆÒ½ÓÏØÖ ÓÉÎ
ÆÑ¾ÓÕÒÉÏØ¼×ÏØuÆÎÂÂÎÓÊ
uÆÓÕ¾ÒÏØuÆ¼ÎÂÅÁÒÓÑÏÏÆ
Í®ÓÉÆ¾uÂÒÓÆÓØÊÌÏ¾ÌÂÊÅÉÍÐÎÏØ
uÆÓÉÎ¼ÍÍÆÊÄÉÅÊÂÔÆÒÊu¿ÓÉÓÂÖÓÏØ
ÒÌÆØ®ÒuÂÓÏÖ×ÕÑ¾ÖÎÂÂÏÍÏÈÏÁ
uÂÒÓÆ

flyingcolours
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¶ÎÂªÂÑuÂÌÆ¾Ï×ÂÑÂÌÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊuÆuÊÂÑÐÓÉuÂÓÊ®
Â¿ÅÁÏÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÎÑ¿ÒÏÄÉÌÂÊÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÓÏØ
¢ØÓ®ÓÂÅÁÏÒÓÏÊ×Æ¾ÂÆ¾ÎÂÊÏØÂÏÓÆÍÏÁÎÒÓÉÎ
ÏØÒ¾ÂÓÉÎeÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½Ì®ÑÓÂkÓÏØÌÂÊ¼×ÏØÎ
ÅÁÏÒÉuÂÎÓÊÌ¼ÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÆÖÎÂÍÉÑÏÇÏÑ½ÒÏØÎ
ÌÂÊÎÂÑÏÒÆÍÌÁÒÏØÎÓÏÎÆÍ®ÓÉ¤¾ÎÂÊÉ¿ÍÉ
ÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÏØÒÉuÂÓÏÅÏÓÆ¾ÓÂÊ

á

ÎÂÖ ÆÍ®ÓÉÖ ÆÑÂÓ®ÆÊ
uÆÑØÔu¿ÌÂÓ®u¼ÒÏ¿ÑÏ
¼ÎÂu¼ÓÑÏÓÏÅÆØÓÆÑ¿ÍÆ
ÓÏ£Í¼ÏÎÓÂÖÃÊÓÑ¾ÎÆÖ
ÌÂÊu¼ÓÑÕÎu½ÌÏÖ ÏØÏÍÏÈÊÒu¿ÖÈ¾
ÎÆÓÂÊ®uÆÒÂÉÃÊÓÑ¾ÎÂÅÆÎ¼×ÆÊÂÑ®uÆ
ÑÊÌ®ÅÆØÓÆÑ¿ÍÆÓÂÈÊÂÎÂeÑÏÒÌÂÍ¼
ÒÆÊk¨ÂÓ®ÓÉÎÍÆÊÏÄÉÇ¾ÂÓÏØÖ¿uÕÖ
ÏÊÃÊÓÑ¾ÎÆÖÏØÃÍ¼ÏØuÆ Æ¾ÓÆÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÕÎÆ¾ÓÆ®ÍÍÕÎÌÂÓÂÒÓÉu®ÓÕÎ Æ¾ÎÂÊ
ØÆÑÇÏÑÓÕu¼ÎÆÖ ¿×ÊÓ¿ÒÏËÆÌ®ÔÂÑÆÖ
ÒÓÂuÉÎÁuÂÓÂ ÌÂÊ¿×ÊÓ¿ÒÏÆÍÌØÒÓÊÌ¼Ö
ÎÕÑ¾ÙÏØuÆ¿ÓÊÓÏÅ¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
¼×ÆÊÏÍÁÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÆÖÑÏÅÊÂÈÑÂ
Ç¼ÖÒÆ¿ÓÊÂÇÏÑ®ÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â uÆ
uÊÂÎÏuÏÔÆÒ¾ÂÏÍÁÆÑÊÏÑÊÒÓÊÌ½Ò×ÆÓÊ
Ì®uÆÓÉÅÊÂÇ½uÊÒÉ©ÆÃ®ÒÉÂØÓ¿ ÉÃÊ
ÓÑ¾ÎÂÂÏÓÆÍÆ¾¼ÎÂÌÂÔÏÑÊÒÓÊÌ¿ÒÓÏÊ×Æ¾Ï
ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÈÊÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÌÂÊÒØ
ÎÆÐÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏÌÂÍÆ¾®uÆÒÂÓÏ
ÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÏØÆÍ®ÓÉuÆÓÑ¿ÏÂÏ
ÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿
ÏÊÏÍ®ÔÏÖÑ¼ÆÊÎÂÂÏÇÁÈÆÓÆ¯ÂÓÏ
ÏÔÆÓ½ÒÆÓÆÏÍÍ¼ÖÂÎÌ®ÑÓÆÖuÆuÉÎÁ
uÂÓÂÏØÓÆÍÊÌ®ÒØÈ×¼ÏØÎÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕ
Î¾ÂuÆÓÏÎÆÍ®ÓÉÁÒÆÊÖØ®Ñ×ÏØÎÈÊÂ
Ì®ÔÆÂÎ®ÈÌÉÒÂÖ ¿ÕÖÉÓÏÏÔ¼ÓÉÒÉ
ÏÔ¿ÎÉÖÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÆÊÓØÈ×®ÎÏÎÓÂÖÓÉÎ
ÑÏÃÏÍ½ÏÍÍÂÍÐÎuÉÎØu®ÓÕÎÒÆÆ
ÑÊÏÑÊÒu¼ÎÏ×ÐÑÏ

Σχεδιάστε το ντεκόρ
¨ÂÓ®ÂÑ×®ÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÍ®ÃÆÓÆØ¿ÄÉ
ÒÂÖ¿ÓÊÉÃÊÓÑ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊ¼ÎÂÂÅÊ®ÒÂÒÓÏ
ÒÓÏÊ×Æ¾ÏÓÏØÈÆÎÊÌÏÁÍ®ÎÏØÆÊÌÏÊÎÕ
Î¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ©Æ®ÍÍÂÍ¿ÈÊÂ 
ÓÏÎÓÆÌ¿ÑÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÑ¼ÆÊÎÂÒ×ÆÅÊ
®ÙÆÓÂÊÒÓÏÍÂ¾ÒÊÏuÊÂÖÆÑÊÏÅÊÌ½ÖÔÆ
uÂÓÊÌ½ÖÑÏÃÏÍ½Ö ÏØÒØÎ®ÅÆÊÌÂÊÒØ
ÎÆÑÈÆ¾uÆÓÉÎ¿ÍÉÆÏ×ÊÂÌ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÑÏÃÏÍ¼Ö ÑÏÕÔÉÓÊ
Ì®ØÍÊÌ® ÂÇ¾ÒÆÖ ÒÓÂÎÓ®ÈÌÏØ ÇØÍÍ®
ÅÊÂ  ØÎÆÐÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏÈÑÂu

uÂÓ¾ÙÆÓÂÊ¼ÎÂÍ®ÎÏÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÏØÎÂ
ÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊ¿ÍÆÖÓÊÖÆÏ×ÊÂÌ¼ÖÑÏ
ÃÏÍ¼Ö¿ÕÖÉÂÎÓÉÍÊÂÌ½ÑÏÒÓÂÒ¾Â Ï
¼ÍÆÈ×ÏÖÓÏØÃ®ÑÏØÖ ÏÊÄÆ¾ÑÆÖ ÓÏÌÑØ
ÏÍ¿ÈÉuÂÌÂÊÓ¿ÒÆÖ®ÍÍÆÖÂÎ®ÈÌÆÖØÈÆ¾
ÂÖÌÂÊÏuÏÑÇÊ®ÖÏØÌØÑÊÂÑ×ÏÁÎÌ®ÔÆ
ÆÏ×½ÓÏØ×Ñ¿ÎÏØ¢ÍÍ®ÓÏ¿ÍÏÎÓÆÌ¿Ñ
Ñ¼ÆÊÎÂÂÎÂÅÆÊÌÎÁÆÊÌØÑ¾ÕÖÓÂÒÓÏÊ
×Æ¾ÂÆÌÆ¾ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖÏØÔÂ
ÒÂÖÌ®ÎÏØÎÎÂËÆ×ÕÑ¾ÒÆÓÆ
¢ØÓ½ÉÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÑÏÛ
ÏÔ¼ÓÆÊÌÂÊÓÏÎÂÎ®ÍÏÈÏÒ×ÆÅÊÂÒu¿ÌÂÊ
ÑÏÆÓÏÊuÂÒ¾ÂÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ¼ÎÂuÉÎÏ
ÑÊÎ ½ÌÂÍÁÓÆÑÂ×Ñ¿ÎÏ uÆÒÓ¿×ÏÓÏ
ÕÖÔÂÌ®ÎÏØuÆÆÍÌØÒÓÊÌ¿ÓÏÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏuÂÖ¨®ÔÆu½ÎÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÌÂ
ÔÏÑ¾ÙÏØuÆÓÉÎÌÁÑÊÂÑÏÃÏÍ½uÂÖuÆÓÏ
ÂÎ®ÍÏÈÏu½ÎØuÂÌÂÊÌ®ÔÆu½ÎØuÂÑ¼
ÆÊÎÂÆÑÊ¼×ÆÊuÊÂÔÆuÂÓÊÌ½ÆÎ¿ÓÉÓÂÒÓÏ
¿ÍÏÎÓÆÌ¿Ñ u¼ÒÂÒÓÏ×ÐÑÏÌÂÊ¼ËÕÒÓÉ
ÃÊÓÑ¾ÎÂÂÑ¼ÆÊÊÅÂÎÊÌ®ÉÔÆuÂÓÊÌ½
ÂØÓ½ÆÎ¿ÓÉÓÂÎÂÆÑÊÍÂuÃ®ÎÆÊÆÑÊÒÒ¿
ÓÆÑÂÆÅ¾ÂÑÏÓ®ÒÆÕÎÈÊÂuÊÂÏÍÏÌÍÉ
ÑÕu¼ÎÉÇÑÏÎÓ¾ÅÂØÈÆ¾ÂÖ½ÏuÏÑÇÊ®Ö
ÊÂ ÂÑ®ÅÆÊÈuÂ É ÔÆuÂÓÊÌ½ ÆÎ¿ÓÉÓÂ
e®uÆÅÊÂÌÏ¼Ök ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÑÊ
ÍÂuÃ®ÎÆÊ¿ÍÉÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ì®ÍØ
ÄÉuÆÌÂÓÂÑÂÛÎÓÊÌ® Ç®ÑuÂÌÂÌÂÓ®ÓÉÖ
ÎÂØÓ¾ÂÖ ÂÍÍ®Æ¾ÒÉÖÓÂÅÆÑuÏÌÂÍÍØÎÓÊ
Ì®ÌÂÊÓÂÂÎÓÉÍÊÂÌ® ÓÂÒØuÍÉÑÐuÂ
ÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö ÓÉÎØÈÊÆÊÎ½ÌÂÊÓÉÇÑÏÎÓ¾
ÅÂuÆÓÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏÆÊÅÆÒuÊÌ¿ØÍÊÌ¿

ÐÖÍÏÊ¿ÎÎÂËÆ×ÕÑ¾ÒÆÓÆÌÂÊÎÂÑÏ
ÒÆÍÌÁÒÆÓÆÓÏØÖÆÑÂÒÓÊÌÏÁÖÎÂÅÏØÎ
ÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖ
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ÆÂØÓ½ÎÓÉÎÂÓÙ¼ÎÓÂÒÓÑÂÓÉÈÊÌÏÁÒ×ÆÅÊ
ÂÒuÏÁÓÕÎÑÏÃÏÍÐÎ ÉÃÊÓÑ¾ÎÂÂ¾ÙÆÊ
ÑÕÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿Ñ¿ÍÏ¤¾ÎÂÊÂØÓ½ÏØ
ÂÎÂÌÏÊÎÐÎÆÊÓÏ×ÑÐuÂ ÓÏu½ÎØuÂÌÂÊ
ÈÆÎÊÌ®ÓÉÔÆuÂÓÊÌ½ÓÏØu½ÎÂ¢ÍÍ®ÓÏ
u½ÎØuÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÂÎÂÍÂuÃ®ÎÆÓÂÊ
ÌÂÊÒÓÏÆÒÕÓÆÑÊÌ¿ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÒÓÏÎ
®ÈÌÏÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÂ¿ÓÉÎ
Ïu®ÅÂÓÕÎÒØÎÆÑÈÂÓÐÎuÂÖuÆÓÉÎÌÂ
Ó®ÍÍÉÍÉÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÑÏÖÓÏÎÆÍ®ÓÉ

ÂÔÍÉÓÊÌ®ÈÆÈÏÎ¿ÓÂÏØuÂÖÅ¾ÎÏØÎÓÉÎ
ÆØÌÂÊÑ¾ÂÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎ½ÒÏØuÆÅÊÂÊÓÉÓÊ
Ì®ÑÏÚ¿ÎÓÂ ½ÂÌ¿uÉÌÂÊÏÑÔÏÆÅÊÌ® 
²ÂÅ¾ÌÓØÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎÆ¾ÒÉÖÏÑÈÂ
ÎÐÎÏØÎÌÂu®ÎÊÆÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÌÂÊÂÎ
ÂÎ½ÌÆÓÆÒÆÌ®ÏÊÏÂ¿ÂØÓ® ÌÂÍ¿Æ¾ÎÂÊ
ÎÂÓÊÖÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÆÊÒÓ®ÈÊÂÓ¾ÑÏÃ®ÍÏØÎ
ÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÅÊÌÓÁÏØÒÂÖ

Ξεχωρίστε από τον
ανταγωνισμό

°ÊÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌ¼ÖÃÊÓÑ¾ÎÆÖÒÆ¼ÎÂÔ¼uÂ
ØÈÆ¾ÂÖÑ¼ÆÊÎÂÆÎÂÍÍ®ÒÒÏÎÓÂÊuÆÃÊ
ÓÑ¾ÎÆÖÊÏÆuÏÑÊÌ¼Ö¿ÏØÆÊÌÏÊÎÕÎÆ¾
ÓÆuÆÑÊÌ¼ÖÑÏÒÇÏÑ¼Ö¤¾ÒÉÖÂÎÅÊÂÔ¼
ÓÆÓÆ×ÐÑÏ½®ÎÕÂ¿uÊÂÃÊÓÑ¾ÎÂ Æ¾ÎÂÊ
ÂÌ¿uÉÑÏÓÊu¿ÓÆÑÏÈÊÂÎÂÊÒÏÑÑÏ½ÒÆ
ÓÆÓÂuÉÎÁuÂÓÂÎÂÅÊÂÓÉÑ½ÒÆÓÆÓÏ
ÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖuÆuÊÂÔÆuÂÓÊÌ½ÆÎ¿ÓÉÓÂÏØ
ÆÊÍ¼ÈÆÓÂÊÂ¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊÓÏ®ÍÍÏ

ÏÊÏÓÏÈÆÎÊÌ¿ÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÂØÓ½ÖÓÉÖÊÅ¼
ÂÖ¦ÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØÒÉÖÓÕÎ
ÑÏÒÇÏÑÐÎÌÂÊÓÕÎÑÏÕÔÉÓÊÌÐÎÆÎÆÑ
ÈÆÊÐÎÌÂÊØÍÊÌÐÎuÆÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÑÏ
uÉÔÆØÓ¼ÖÒÂÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂ
ÎÂÆ¾ÒÓÆÊÏÅÉuÊÏØÑÈÊÌÏ¾ÌÂÊÎÂ¼×ÆÓÆÓÏ
×Ñ¿ÎÏÎÂÒ×ÆÅÊ®ÒÆÓÆÓÂØÏÒÓÉÑÊÌÓÊÌ®
u¼ÒÂ¶×ÆÓÆÏÍÍ®ÎÂÌÆÑÅ¾ÒÆÓÆÆÎÓ®Ò
ÒÏÎÓÂÖ¿ÍÉÓÉÎÏu®ÅÂÒÆÂØÓ½ÎÓÉÎÏ
ÍÊÓÊÌ½ÊÂÓ¾ÎÂuÉÎÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆ¼ÎÂÅÊÂ
ÈÕÎÊÒu¿ÒÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖÈÊÂÓÏ
ÏÊÏÖÔÂÒ×ÆÅÊ®ÒÆÊÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÃÊÓÑ¾ÎÂ
²ÂÔ¼uÂÓÂÈÊÂÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂ
ÅÊÂÍ¼ÈÏÎÓÂÊÑÏÒÆÌÓÊÌ®¤ÌÓ¿ÖÂ¿ÓÂ
eÌÍÂÒÊÌ®kÔ¼uÂÓÂ ÓÕÎÆÏ×ÐÎ ½ÍÊÏÖ 
ÌÑØÏÍ¿ÈÉuÂ ÄÆ¾ÑÆÖ ÏØÒ×ÆÅ¿Î¿ÍÂ
ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÑÏÃ®ÍÍÏØÎÓÉÎ¾ÅÊÂ×ÑÏ
ÎÊÌ½ÆÑ¾ÏÅÏ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÃÑÏÁuÆÌÂÊ
®ÍÍÂÔ¼uÂÓÂÈÊÂÎÂËÆ×ÕÑ¾ÒÏØuÆÂ¿
ÓÏÎÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿ ÑÏÒÂÑuÏÒu¼ÎÂÒÓÉÎ
ÆÑÊÏ×½uÂÖ Æ¾ÅÏÖÆÍÂÓÆ¾ÂÖ ÂÎÓÂÈÕ
ÎÊÒu¿Ö ÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂuÆÏuÏÆÊÅ½ÑÏÚ¿
ÎÓÂl ¤¾ÒÉÖÏÊÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ¼×ÏØÎÌÂÊÂØ
Ó¼ÖÒ×¼ÅÊÂÈÆÎÊÌ½ÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖ ÒØÎÆ
ÐÖÔÂ½ÓÂÎÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÎÂÓÏÏÔÆÓ½
ÒÏØuÆÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂ uÂÖuÊÂÒÆÊÑ®Î¼ÕÎ
ÑÏÚ¿ÎÓÕÎÏØØÏÒÓÉÑ¾ÙÏÎÓÂÊÌÂÊÂ¿
ÓÉÎÓÉÍÆ¿ÑÂÒÉªØÒÊÌ®ÂÎÅÊÂÔ¼ÓÆÓÆ
ÏÔ¿ÎÉÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖ ÉÑÏÃÏÍ½ÓÕÎ
ÅÊÂÇÉuÊÒÓÊÌÐÎuÉÎØu®ÓÕÎØÆÎÔØu¾ÙÆÊ
ÂÎ®ÈÌÆÖÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÌÂÊÂØË®ÎÆÊ
ÓÊÖÂØÔ¿ÑuÉÓÆÖÕÍ½ÒÆÊÖ
²¼ÍÏÖ ÅÆÎÔÂÑ¼ÆÊÎÂÅÊÒÓ®ÙÆÓÆÎÂÆ¾
ÒÓÆÅÉuÊÏØÑÈÊÌÏ¾ÌÂÊÎÂÆÕÇÆÍÆ¾ÒÓÆ
Â¿®ÍÍÂÈÆÈÏÎ¿ÓÂÆÔÎÊÌ®½ÓÏÊÌ® ÈÊÂ
ÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÓÆÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÆÊÌÏÊÎÕ
Î¾ÂÖuÆÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÒÂÖ ×ÂÈÌ¿ÒuÊÂ
Éu¼ÑÂÌÂÓ®ÓÏØÓÒÊÈ®ÑÏØ ½ÌÂÓ®ÓÏØÅÊÂ
Ã½ÓÉ ÉÈÊÏÑÓ½ÓÉÖuÉÓ¼ÑÂÖ½ÓÉÖÉu¼ÑÂÖ
ÓÕÎÆÑÕÓÆØu¼ÎÕÎ ÌÂÔÐÖÆ¾ÒÉÖÌÂÊ

126

Πολλαπλασιάστε τα
ερεθίσματα

uÊÒ¿uÆuÊÂÃÊÓÑ¾ÎÂuÊÂÖu®ÑÌÂÖ½uÆuÊÂ
ÆÏ×ÊÂÌ½ÂÔÏÍÏÈ¾ÂÏØÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾
ÓÉÓÉ¢ØÓ¿ÔÂÒÂÖÆÊÓÑ¼ÄÆÊÎÂÏÍÍÂ
ÍÂÒÊ®ÒÆÓÆÓÂÆÑÆÔ¾ÒuÂÓÂÏØÑÏÓÆ¾
ÎÏÎÓÂÊÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ uÆÓÉÎÑÏ
Û¿ÔÆÒÉ¿ÓÊÅÆÎ×®ÎÆÓÆÓÏÃÍ¼uuÂÓÏØ
ÆÍ®ÓÉu¼ÒÂÒÓÏ×ÐÑÏ
°ÑØÔu¿ÖÂÍÍÂÈ½ÖÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÆ¾ÎÂÊÆ
Ñ¾ÏØ¼ÎÂÖu½ÎÂÖÑ¼ÆÊÎÂÂÑÂuÆ¾ÎÆÊ
ÂÑÌÆÓ®ÈÊÂÎÂÂÈÈ¾ËÆÊÓÏuÆÈÂÍÁÓÆÑÏu¼
ÑÏÖÓÉÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÖÆÍÂÓÆ¾ÂÖÒÂÖÏØ
ÆÑÊÏÅÊÌ®ÒÂÖÆÊÒÌ¼ÓÆÓÂÊ ÂÍÍ®ÌÂÊÎÂ
ÂÍÍ®ÙÆÊÂÑÌÆÓ®ÒØ×Î® ÈÊÂÎÂÒØÎÆ×¾ÒÆÊ
ÎÂÑÏÌÂÍÆ¾ÓÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎ©ÏÑÏÁ
uÆÕÒÓ¿ÒÏÎÂÑÏÒÂÑu¿ÒÏØuÆÓÉÅÊ
®ÑÌÆÊÂÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÉÑÏ½
ÓÕÎÆÍÂÓÐÎ uÆÓÉÎÆÍÌØÒÓÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ
uÉÎÁuÂÓÏÖ½ÓÏØÑÏÚ¿ÎÓÏÖ ÓÏÎÆÏ×ÊÂ
Ì¿ÓÏØ×ÂÑÂÌÓ½ÑÂ ÌÂÔÐÖÌÂÊuÆÓÉÑÏ½
ÓÕÎÒÓÏÌ

Οθόνες διαφημιστικών
μηνυμάτων στο
Φαρμακείο
ºÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â
ÓÏÏÔÆÓÏÁÎÏÔ¿ÎÆÖÒÓÉÃÊÓÑ¾
ÎÂÓÏØÖ ÓÊÖÏÔ¿ÎÆÖÂÑ¼×Æ
ÓÂÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÒÓÏÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊ¿ÎÂÑÏÃ®ÍÆÊÒÆuÊÌÑ¿
×ÐÑÏÍ½ÔÏÖuÉÎØu®ÓÕÎÌÂÊ
ÍÉÑÏÇÏÑÊÐÎÈÊÂÎÂÑÏÒÆÍÌÁÒÆÊÓÏÎ
ÆÑÂÒÓÊÌ¿¤ÊÍ¼ÏÎ ÂÎÂÃÂÔu¾ÙÆÓÂÊÉÓÆ×ÎÏÍÏÈÊÌ½ÆÊÌ¿
ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÈ¾ÎÆÓÂÊÊÏÑÏÒÊÓ¿ÒÓÂÎÆ¿ÓÆÑÂÉÍÊÌÊÂÌ®ÒÓÑÐuÂÓÂ
°ÊÏÔ¿ÎÆÖÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¿×Êu¿ÎÏÂÆÍÆØÔÆÑÐÎÏØÎ×ÐÑÏ
ÏØÅÆÒuÆÁÆÓÂÊÈÊÂÓÉÎÂÎ®ÑÓÉÒÉ
ÓÕÎe®Ò×ÉuÕÎkÌÂÑÓÆÍÐÎÆÇÉ
uÆÑÊÐÎ ÂÍÍ®ÂÎÂÃÂÔu¾ÙÏØÎÌÂÊ
ÓÊÖÂÑÆ×¿uÆÎÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÒÓÏÎ
ÏÍ¾ÓÉ ÏÏÏ¾ÏÖÆØÅÊ®ÌÑÊÓÂÆÎÉ
uÆÑÐÎÆÓÂÊÈÊÂÓÂÆÇÉuÆÑÆÁÏÎÓÂ
ÇÂÑuÂÌÆ¾Â
¤¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÓÏÆÑÊÆ×¿
uÆÎÏÒÓÉÎÏÔ¿ÎÉÎÂÆËÂÓÏuÊÌÆÁÆ
ÓÂÊÒÁuÇÕÎÂuÆÓÊÖÆÏ×ÊÌ¼ÖÂÎ®
ÈÌÆÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÕÖÆ¼ÌÓÂ
ÒÉÓÉÖÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÈÊÂ¿ÍÆÖÓÊÖÑÏÕÔÉÓÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÓÏØ¤¾ÌÂÊÑÏÆÑÊ
Æ×¿uÆÎÏÆÊÅ½ÒÆÕÎ uÆÓÆÕÑÏÍÏÈÊÌÐÎÑÏÃÍ¼ÄÆÕÎ½ÌÂÊÆÆÑ×¿uÆÎÕÎÆÏÑ
ÓÐÎ ÌÂÔÉÍÐÎÆÊÓÏÆÎÅÊÂÇ¼ÑÏÎÓÏØÆÑÂÒÓÊÌÏÁÌÂÊÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂÂÏÓØÐÎÆÊ
ÌÂÊÆuÏÑÊÌ®uÉÎÁuÂÓÂÓÏØªÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
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merchandising

Σεβαστείτε τους κανόνες
ÑÂÌÓÊÌ®ÍÏÊ¿Î Ø®Ñ×ÏØÎÌ®ÏÊÏÊÌÂÎ¿ÎÆÖÏØÏÇÆ¾ÍÏØuÆÎÂÒÆ
ÃÂÒÓÏÁuÆÒÆ¿ÓÊÂÇÏÑ®ÓÉÎÌÂÓÂÒÌÆØ½ÓÉÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖ

9

9

9

9

9

9

Ένα μήνυμα τη φορά ÅÊ¿ÓÊÏ×Ñ¿ÎÏÖÏØÏÆÍ®ÓÉÖÆÑÎ®ÆÊuÑÏ
ÒÓ®Â¿uÊÂÃÊÓÑ¾ÎÂÅÆÎÓÏØÆÊÓÑ¼ÆÊÎÂÒØÍÍ®ÃÆÊÏÍÍ®uÉÎÁuÂÓÂ
eÓÂÏÍÍ®uÉÎÁuÂÓÂÒÌÏÓÐÎÏØÎÓÏu½ÎØuÂkªØÒÊÌ®ÂÎ¼×Æ
ÓÆuÊÂuÆÈ®ÍÉÒÆu½ÌÏÖÃÊÓÑ¾ÎÂ ØÏÍÏÈ¾ÒÓÆ¼ÎÂu½ÎØuÂÌ®ÔÆ
 u¼ÓÑÏ
Δημιουργήστε το Mass Effect¢ÎÓ¾ÎÂÃ®ÙÏØuÆ¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÈÊÂ
ÎÂÂÎÂÅÆ¾ËÏØuÆ¼ÎÂÔ¼uÂ ÆÆÎÅÁÒÓÆÒÓÉÎÂÇÔÏÎ¾Â ÒÓÉÎÏÊÌÊ
Í¾Â ÂÍÍ®×ÕÑ¾ÖÎÂØÆÑÇÏÑÓÐÎÆÓÆÐÒÓÆÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÂÒÓÏ
u½ÎØuÂ ÒÓÉÎÍÉÑÏÇÏÑ¾ÂÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂÑÏÃ®ÍÆÓÆ ÏØÔÂÆ¾
ÎÂÊÆuÏÑÊÌ½½ÒØuÃÏØÍÆØÓÊÌ½
Η απεικόνιση των τιμών¶ÎÂÑÏÚ¿Î×ÕÑ¾ÖÓÊu½ÅÆÎÅÊÆÈÆ¾ÑÆÊ
ÓÉÎÂÈÏÑ®¨®ÔÆÑÏÚ¿ÎÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂÑ¼ÆÊÎÂÒØÎÏÅÆÁÆÓÂÊÌÂÊ
Â¿ÓÉÎÓÊu½ÓÏØ ÉÏÏ¾ÂÔÂÑ¼ÆÊÎÂÂÎÂÈÑ®ÇÆÓÂÊuÆÓÑ¿Ï
ÏÑÂÓ¿ÌÂÊÆØÂÎ®ÈÎÕÒÓÏÆ¾ÓÆÓÊÌ®ÎÏØÎÓÂ®ÍÍÂÌÂÓÂÒÓ½uÂÓÂ
Χρησιμοποιείστε απλές λέξεις uÊÌÑ®ÒÍ¿ÈÌÂÎ®ÎÓÂuÆÒÓ¿
×ÏÎÂÒÓÂuÂÓ½ÒÏØuÆÓÏÎÆÑÂÒÓÊÌ¿ ÑÏÓÊu®uÆÍ¼ËÆÊÖÂÍ¼ÖÌÂÊ
ÌÂÓÂÎÏÉÓ¼ÖÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÉÍ¼ËÉeuÂÍÍÊ®kÆ¾ÎÂÊÊÏÌÂÓÂÎÏ
ÉÓ½Â¿ÓÏÎÓÆ×ÎÊÌ¿¿ÑÏeÓÑÊ×ÕÓ¿ÓÉÖÌÆÇÂÍ½Ök
Δημιουργείστε μια ελκυστική βιτρίνα.°ÆÍ®ÓÉÖÔÂÒÓÂuÂÓ½ÒÆÊ
ÊÏÆÁÌÏÍÂuÑÏÒÓ®ÒÆu¾Â¿uÏÑÇÉÃÊÓÑ¾ÎÂ ÏØÆ¾ÎÂÊÌÂÍ®ÅÊ
ÂÌÏÒuÉu¼ÎÉÌÂÊ¼ÎÓÏÎÂÇÕÓÊÒu¼ÎÉ°ÊÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÅÊÂÔ¼ÓÏØÎ,JUT
ÑÏÃÏÍÐÎÃÊÓÑ¾ÎÂÖ ÂÍÍ®ÂÎÅÆÎÓÂÑÏÓÊu®ÓÆ ÂÇ½ÒÓÆÆÍÆÁÔÆ
ÑÉÓÉÇÂÎÓÂÒ¾ÂÒÂÖÌÂÊÂØÓ½ÓÉÖÏu®ÅÂÖÒÂÖ©ÆÍ¾ÈÂu¼ÒÂÌÂÊ
uÆuÆÑÊÌ®ÓÆ×Î®ÒuÂÓÂ uÏÑÆ¾ÓÆÎÂÌÂÓÂÒÌÆØ®ÒÆÓÆÃÊÓÑ¾ÎÆÖÆÍ
ÌØÒÓÊÌ¼ÖÌÂÊuÏÎÂÅÊÌ¼ÖÏØÔÂÒÂÖÌ®ÎÏØÎÎÂËÆ×ÕÑ¾ÒÆÓÆ
Φροντίστε τη διαφάνεια στον εσωτερικό σας χώρο°ÊÃÊÓÑ¾
ÎÆÖÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂÌÂÍÁÓÏØÎÓÉÎÆÒÕÓÆÑÊÌ½ÅÑÂÒÓÉÑÊ¿ÓÉÓÂÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÂÑ¼ÆÊÎÂÅ¾ÎÏØuÆÓÉÎÂ¾ÒÔÉÒÉÂ¿ÓÏÎÆËÕ
ÓÆÑÊÌ¿uÂÖ×ÐÑÏÈÊÂÓÉÎÂÓu¿ÒÇÂÊÑÂØÈÆ¾ÂÖÌÂÊÂÒÇ®ÍÆÊÂÖÏØ
ÂÏÎ¼ÆÊÂØÓ¿ÓÏÌÂÓ®ÒÓÉuÂ

¾ÈÏØÑÂÉÑÏÒÓÊÔ¼uÆÎÉÂË¾ÂÆ¾ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÏÎÂØÏÍÏÈÊÒÓÆ¾ ÕÒÓ¿ÒÏ 
ÅÆÎÑ¼ÆÊÎÂËÆ×Î®uÆ¿ÓÊÉÃÊÓÑ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÉÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
uÂÖ¢Î®uÆÒÂÒÆuÊÂÃÊÓÑ¾ÎÂÈÆu®ÓÉuÆÑÏÕÔÉÓÊÌ®ØÍÊÌ®ÓÕÎÆÓÂÊ
ÑÆÊÐÎ eÓÂÍÂÊÕÑÉu¼ÎÉkÂ¿ÓÏÎ½ÍÊÏÌÂÔÐÖÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÆÌÆ¾ ÆÅÐ
ÌÂÊÓÑÆ¾Öu½ÎÆÖÌÂÊÒÆuÊÂÃÊÓÑ¾ÎÂÏØÆ¾ÎÂÊÅÊÂÌÏÒuÉu¼ÎÉ¿uÏÑ
ÇÂÂ¿ÆÒ®Ö ÅØÎÂuÊÌ½ ÓÏÎ¾ÙÏÎÓÂÖ¿ÓÊÆÅÐÔÂÃÑÏÁuÆÓÉÒØuÃÏØÍ½
ÏØÙÉÓ®uÆÒÓÏÆÒÕÓÆÑÊÌ¿ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÆÒÆ¾ÖÏÊÂÂ¿ÓÊÖÅÁÏ
ÊÒÓÆÁÆÓÆÔÂÆ¾ÎÂÊÊÏÆÍÌØÒÓÊÌ½ÈÊÂÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ
¨ÂÊÂÖuÉÎËÆ×Î®uÆ ÒÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉuÊÂÖÃÊÓÑ¾ÎÂÖuÆÑÏÚ¿ÎÓÂ ÎÂ
ÑÏÃÍ¼ÄÏØuÆÎÂ¼×ÏØuÆÂÑÌÆÓ¿ÒÓÏÌÑÏÚ¿ÎÓÕÎ Ó¿ÒÏÈÊÂÎÂeÎÓÁ
ÒÏØuÆkÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂuÂÖÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÏØuÆÎÂÓÂÏØÍ½ÒÏØ
uÆ ÌÆÇÓÆ¾ÓÆÎÂÑÏÃ®ÍÆÓÆÒÓÉÃÊÓÑ¾ÎÂ¼ÎÂÑÏÚ¿Î ¿ÒÏÆÎÏ×ÍÉÓÊÌ¿
Æ¾ÎÂÊÈÊÂ¼ÎÂÆÍ®ÓÉ ÂÍÍ®ÌÂÊÂÑÎÉÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ ÎÂÓÏÙÉ
Ó½ÒÆÊÂÍÍ®ÓÏÑÏÚ¿ÎÎÂuÉÎÆ¾ÎÂÊÍ¼ÏÎÅÊÂÔ¼ÒÊuÏ

Πόπη Χαραμή
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Έντεκα
ĈĎĆđĆĆđėĎĊėĜĄĖĊėĊ
την κρίση στο επάγγελμα
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²ÏÇÂ¾ÎÆÓÂÊÎÂÆ¾ÎÂÊÓÏÊÏÅÁÒÌÏÍÏ ÂÌ¿uÉ
ÌÂÊÂ¿ÓÂÑÏÉÈÏÁuÆÎÂ×Ñ¿ÎÊÂÓÏØuÎÉuÏÎ¾ÏØ
¯¼ÆÖÑØÔu¾ÒÆÊÖ Î¼ÏÊÌ¾ÎÅØÎÏÊÂÑÂuÏÎÆÁÏØÎÒÓÏ
Æ®ÈÈÆÍuÂ
ÓÏÂÑ¿Î®ÑÔÑÏÔÂÂÑÂÔ¼ÒÏØuÆÑÏÓ®ÒÆÊÖ
ÍÁÒÆÊÖÈÊÂÎÂÃÈÆ¾ÓÆÂ¿ÓÏÂÅÊ¼ËÏÅÏÌÂÊÎÂÅÆ¾ÓÆ
ÓÏu¼ÍÍÏÎÓÏØÆÂÈÈ¼ÍuÂÓÏÖuÆ®ÍÍÂu®ÓÊÂ
ÁÒÆÊÖ ÏØ ÆÇÂÑu¿ÒÓÉÌÂÎ Â¿ ®ÍÍÏØÖ
ÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÌÂÊÌÑ¾ÔÉÌÂÎÆÊÓØ×Éu¼ÎÆÖ

1

Αρχίστε με τον εξορθολογισμό των
λειτουργικών σας εξόδων
1ο βήμαÆ¾ÎÂÊÎÂÌÂÓÂÈÑ®ÄÓÆÓÊÖÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ¼ÖÒÂÖÅÂ®ÎÆÖ
ÂÎÂÍØÓÊÌ®
i u¾ÒÔÕuÂÂÌÊÎ½ÓÏØ
i uÊÒÔÏÅÏÒ¾Â
i ÅÊ®ÇÏÑÂ¼ËÏÅÂ
i ®ÈÊÂ ¤¨° ÍÏÈÊÒÓ½Ö ÌÍ
i ÂÑÏ×¼ÖØ¼ÑÓÑ¾ÓÕÎ
ÓÉÒØÍÍÏÈ½ÓÕÎÒÓÏÊ×Æ¾ÕÎuÏÑÆ¾ÎÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÏÍÏÈÊ
ÒÓ½ÖÒÂÖ¤®ÎÓÏÂÌ¾ÎÉÓÏÏØÒÓÆÈ®ÙÆÓÂÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÆ¾
ÎÂÊÊÅÊ¿ÌÓÉÓÏ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏÒÔ¼ÒÆÓÆÒÓÂ¼ËÏÅÂÓÏu¾ÒÔÕuÂ
ÏØÔÂÍÉÑÐÎÂÓÆÆ®ÎÅÆÎ½ÓÂÎ°uÏ¾ÕÖÆ®ÎÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÓÂÊ
ÒØÈÈÆÎÊÌ®Ñ¿ÒÕÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÓÂÏÏ¾ÂÅÆÎÂuÆ¾ÃÏÎÓÂÊ 
ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÓÂØÏÍÏÈ¾ÒÆÓÆÕÖÂuÆÊÃ¿uÆÎÂ
2ο βήμαÆ¾ÎÂÊ ÆÓÉÒ¾ÕÖ ÓÂÒØÎÏÍÊÌ®ÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ®ÒÂÖ¼ËÏÅÂÎÂ
ÆÑÊÏÑÊÒÓÏÁÎÌÏÎÓ®ÒÓÏÓÏØÓÙ¾ÑÏØÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¤®ÎÆ¾ÎÂÊØÄÉÍ¿ÓÆÑÂ ÆÑÊÏÑ¾ÒÓÆÓÂ
i Ζητήστε μείωση ενοικίου
 ºÍÂÓÂÆÎÏ¾ÌÊÂ¼×ÏØÎ¼ÒÆÊÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂÂÑÂ
Å¿ËÕÖ¿uÕÖÃÍ¼ÏØuÆÓÏØÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖÊÅÊÏÌÓ½ÓÆÖÌÂ
ÓÂÒÓÉu®ÓÕÎ ÊÅÊÂÊÓ¼ÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÎÂÑÎÏÁÎÓÂÊÆÊÒuÂÓÊ
Ì®uÊÂÂÎÂÑÏÒÂÑuÏÈ½ÓÏØÆÎÏÊÌ¾ÏØ¤ÎÂÍÍÂÌÓÊÌ®Ø®Ñ×ÏØÎ



i
i




í

ÂÈÏÑ®ÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆÅÊÂÅÊ
ÌÂÒ¾ÂÂÎÂÅÊ®ÑÔÑÕÒÉÖÌÂÊ
u¼ÒÂÂ¿ÂØÓ®ÓÂ×ÂÑÂÌÓÉÑÊ
ÒÓÊÌ®ÔÂÅÊÂuÏÑÇÕÔÆ¾ÉÎ¼Â
Ó®ËÉÑÂÈu®ÓÕÎ
¦ÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¼×ÆÊÆ
ÑÊÏÑÊÒÓÆ¾ÂÊÒÔÉÓ®ÌÂÊÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÍ¼ÏÎÅÊ
ÂÇÏÑÆÓÊÌ¿ÖÓÑ¿ÏÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ ÑÏÌÆÊ
u¼ÎÏØÎÂÅÊÂÓÉÑÉÔÆ¾¿×Êu¿ÎÏÉÃÊÕÒÊ
u¿ÓÉÓ®ÓÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊÉÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ÓÉ
Ó®ÓÏØÂ¼ÎÂÎÓÊÒÓÂ®ÍÍÂÌÂÎ®ÍÊÂÅÊÂÎÏ
u½ÖÏØÆÓÏÊu®ÙÏÎÓÂÊÎÂeØÏÅÆ×ÔÏÁÎk
¿ÍÏÌÂÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÆÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÆÖÑÏÚ
¿ÎÓÕÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¢¿ÓÉÎ®ÍÍÉÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½Ö¼×ÏÎÓÂÖÆ
ÑÊÏÑ¾ÒÆÊÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÓÏØ ÂÎÂÙÉÓ®ÓÉÎÌÂ
ÍÁÓÆÑÉÓÊu½ÌÂÊÓÊÖÌÂÍÁÓÆÑÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖ
°ÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏ¾ÂÎÂÙÉÓÏÁÎÍÁÒÆÊÖÂÎÓÊ
ÒÓ®ÔuÊÒÉÖÓÕÎÂÕÍÆÊÐÎÓÏØÖ ÐÒÓÆÎÂ
ÑÏÒÂÑuÏÒÓÏÁÎÒÓÏÎ¼ÏÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿ÆÑÊ
Ã®ÍÍÏÎÌÂÊÒÓÂÎ¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂÓÉÖÂÈÏÑ®Ö
ÓÂÅÁÒÌÏÍÂ¿uÕÖÆ¾ÎÂÊÏØÆÊÃ®ÍÍÆ
ÓÂÊÎÂÂ¾ÑÎÏØuÆÓÊÖÅÑÂÒÓÊÌ¼ÖÂÏÇ®
ÒÆÊÖÈÊÂÂÍÍÂÈ½
¢ØÓÏ¾ÏØÔÂÆÊÌÑÂÓ½ÒÏØÎÔÂÈÆÎÎÉ
ÔÏÁÎÂ¿ÓÏÌÂÎ®ÍÊÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
¤¾ÎÂÊÂØÓÏ¾ÏØÔÂÑÏÒÂÑuÏÒÓÏÁÎÈÑ½
ÈÏÑÂ

ÏÍÍ®ËÆÎÏ¾ÌÊÂÒÓÂuÂÈÂÙÊ®ÂÌ¿uÉÌÂÊÒÆÌÆÎÓÑÊÌ¿ÓÆÑÂÒÉ
uÆ¾Â
ÑÊÎÓÉÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØÒÉÍÏÊ¿ÎÌ®ÎÓÆuÊÂ¼ÑÆØÎÂÈÊÂÓÏ¿ÒÏ
ÎÏÊÌÊ®ÙÏÎÓÂÊÒ½uÆÑÂÓÂuÂÈÂÙÊ®ÓÉÖÆÑÊÏ×½ÖÒÂÖ¶ÓÒÊÂÎÏ
ÊÅÊÏÌÓ½ÓÉÖÒÂÖÂÑÎÉÔÆ¾uÆ¾ÕÒÉÆÎÏÊÌ¾ÏØÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎÌÂÓ®
 ÂÎÂÙÉÓ½ÒÓÆÍÁÒÆÊÖuÆÓÂÌ¿uÊÒÉÖÒÆ®ÍÍÂÌÏÎÓÊÎ®uÂÈÂ
ÙÊ® uÆÊÏ×ÂuÉÍ¿ÆÎÏ¾ÌÊÏ ÊÏÒØuÃÂÓ¿uÆÓÉÎÑÂÈuÂÓÊÌ¿
ÓÉÓÂ³ÏÍÏÈ¾ÒÓÆÓÂ¼ËÏÅÂuÆÓÂÇÏÑ®ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖ
ÌÂÊÆËÆÓ®ÒÓÆÂÎÒÆ×Ñ¿ÎÊÂÔÂÌ®ÎÆÓÆÂ¿ÒÃÆÒÉ
Αντικαταστήστε το φωτισμό σας με λαμπτήρες led
Μειώστε το μισθολογικό κόστος
¤ÊÅÊÌ¿ÓÆÑÂÈÊÂÓÏØÖuÊÒÔÏÁÖÆ¾ÎÂÊÌÂÍÁÓÆÑÏÎÂÂÏÍÁÒÓÆ
¼ÎÂÎØ®ÍÍÉÍÏ½ÎÂÑÏÓÆ¾ÎÆÓÆÒÆÌ®ÏÊÏÎuÆÑÊÌ½ÆÑÈÂ
Ò¾Â ÂÑ®ÎÂuÆÊÐÒÆÓÆÏÑÊÙ¿ÎÓÊÂÓÏØÖuÊÒÔÏÁÖ¶ÎÂÖÌÂÍ¿Ö
Ø®ÍÍÉÍÏÖÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÌÊÎÉÓÏÏÊÉu¼ÎÏÖÈÊÂÎÂÆËØÉ
ÑÆÓÆ¾ÒÕÒÓ®ÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÌÂÊÎÂÑÏÒÂÔÆ¾ÎÂØË½ÒÆÊÓÏ
u¼ÒÏÌÂÍ®ÔÊÓÕÎÂÈÏÑÐÎÓÏØÖ¦ÌÊÎÉÓÏÏ¾ÉÒÉ¿uÕÖÅÆÎ
ÒÓÉÑ¾ÙÆÓÂÊu¿ÎÏÒÓÏuÊÒÔ¿ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÉÒØÎÆ×½ÆÌÂ¾ÅÆØ
ÒÉuÆÒÓ¿×ÏÓÉÃÆÍÓ¾ÕÒÉÓÉÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎØÉÑÆÒÊÐÎÌÂÊ
ÓÕÎÒØuÃÏØÍÐÎÏØÂÑ¼×ÆÊÒÓÏÎ®ÈÌÏ
©®ÔÆÓÆÒÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÒÂÖÓÊÖÎ¼ÆÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖÓÏØÖ 
ÆÊÒÉuÂ¾ÎÏÎÓÂÖÓÊÖÂÂÊÓ½ÒÆÊÖÏØ¼×ÆÊÍ¼ÏÎÏÆÍ®ÓÉÖ
ÂÍÍ®ÌÂÊÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÂ¿ÂØÓÏÁÖ
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Βελτιώστε τη ρευστότητά σας
ÂÑ¼ÆÊÎÂÂÑÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÆÒØÎÆ×ÐÖÓÉÎÏÑÆ¾ÂÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾
ÏØÒÂÖÊÂÓÏÎÍ¿ÈÏÂØÓ¿Ñ¼ÆÊÎÂ¼×ÆÓÆ¼ÎÂuÉÎÊÂ¾Ï¾ÎÂÌÂÆÒ¿ÅÕÎÆË¿
ÅÕÎ ¿ÏØÔÂÌÂÓÂÈÑ®ÇÆÓÆ
Τις εισροές, ÅÉÍÂÅ½ÓÊÖÂÏÙÉuÊÐÒÆÊÖÓÕÎÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌÐÎÓÂuÆ¾ÕÎÑÏÖÓÏÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏÒÂÖ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÂ×Ñ½uÂÓÂÏØuÂ¾ÎÏØÎÆÍÆÁÔÆÑÂÒÓÏÓÂuÆ¾ÏÒÂÖ uÆ
ÓÑÉÓ® 
Τις εκροές, ÅÉÍÂÅ½ÓÊÖuÉÎÊÂ¾ÆÖØÏ×ÑÆÐÒÆÊÖÑÏÖÓÏØÖÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖÒÂÖÂÍÍ®
ÌÂÊÑÏÖÓÉÎÆÇÏÑ¾ÂÌÂÊÓÂØ¿ÍÏÊÂÍÆÊÓÏØÑÈÊÌ®¼ËÏÅÂ uÊÒÔÏ¾ ÆÎÏ¾ÌÊÏ ÌÍ 
©¿ÎÏÓ¿ÓÆÔÂÌÑ¾ÎÆÓÂÊ¿ÒÂ×Ñ½uÂÓÂuÏÑÆ¾ÓÆÎÂÒÉÌÐÒÆÓÆÈÊÂÓÊÖÑÏÒÕÊ
Ì¼ÖÒÂÖÂÎ®ÈÌÆÖÂ¿ÓÏÓÂuÆ¾ÏÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ

3

Το απασχολούμενο προσωπικό θα πρέπει να αισθάνεται ότι
συμμετέχει ενεργά στην πορεία της επιχείρησης.
ÐÒÓÆÓÏØÖÍÉÑÏÇ¿ÑÉÒÉÈÊÂÓÉÎÑÂÈuÂÓÊÌ½ÏÊÌÏÎÏuÊÌ½ÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÉÖÆÊ
×Æ¾ÑÉÒÉÖ ×ÕÑ¾ÖÎÂÅÑÂuÂÓÏÏÊÆ¾ÓÆÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ¯ÂË¼ÑÆÓÆ¿ÓÊÒØÎ½ÔÕÖÏ
Ø®ÍÍÉÍÏÖ¿ÓÂÎÃÍ¼ÆÊÓÂ×Ñ½uÂÓÂÏØuÂ¾ÎÏØÎÒÓÏÓÂuÆ¾Ï ÓÂÔÆÕÑÆ¾Ì¼ÑÅÉ
ÓÏØÂÇÆÎÓÊÌÏÁ ÒØÈÌÑ¾ÎÏÎÓÂÖÓÂ®ÎÓÂuÆÓÊÖÅÊÌ¼ÖÓÏØÂÏÅÏ×¼Ö
¨ÂÊÂØÓ½ÉÍÂÎÔÂÒu¼ÎÉÆÎÓÁÕÒÉÂÒÇÂÍÐÖÅÆÎÓÏÎÌÊÎÉÓÏÏÊÆ¾
ØÎÆÐÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆÎÉuÆÑÐÎÆÓÆÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÒÂÖÈÊÂÓÉÎÓÑ¼×ÏØÒÂÌÂ
Ó®ÒÓÂÒÉÓÕÎÏÊÌÏÎÏuÊÌÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÂÍÍ®ÌÂÊÎÂÓÏØÖÃ®ÍÆÓÆÎÂÒÂÖÑÏ
ÓÆ¾ÎÏØÎÆÌÆ¾ÎÏÊ ÓÊÑ¼ÆÊÎÂÌ®ÎÆÓÆÒÂÎÏu®ÅÂÈÊÂÎÂÃÆÍÓÊÐÒÓÆÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉ
©¿ÎÏ¼ÓÒÊÔÂÓÏØÖÌ®ÎÆÓÆÒØÎØÆÁÔØÎÏØÖ
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4

Αυξήστε την παραγωγικότητα
της ομάδας
¦ÂÁËÉÒÉÓÉÖÂÑÂÈÕÈÊÌ¿ÓÉÓÂÖÓÕÎÒØ
ÎÆÑÈÂÓÐÎÆÑÎ®ÆÊÂ¿ÓÏÎÆËÏÑÔÏÍÏÈÊ
Òu¿ÓÏØ×Ñ¿ÎÏØÏØÆÑÎ®ÎÆÒÓÏCBDL
PGGJDFÈÊÂ®ÍÍÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ ÂÖÌÂÍÏÁuÆ
ÍÏÊ¿ÎÎÂÆ¾ÒÓÆÏÍÁÑÏÒÆÌÓÊÌÏ¾ÒÓÏÌ¿
ÒÓÏÖÓÉÖÆÑÈÂÒ¾ÂÖÏØÂÇÊÆÑÐÎÏØÎÈÊÂ
ÅÏØÍÆÊ¼Ö¿ÕÖ ÉÂÑÂÍÂÃ½ÌÂÊÏ¼ÍÆÈ
×ÏÖÓÕÎÂÑÂÈÈÆÍÊÐÎÌÂÊÉÓÂÌÓÏÏ¾É
ÒÉÓÏØÖÒÓÂÑ®ÇÊÂ ÌÂÔÐÖÌÂÊÉÆÆËÆÑ
ÈÂÒ¾ÂÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎ½ÈÊÂÆÑÈÂÒ¾ÆÖÒÓÏ
ÆÑÈÂÒÓ½ÑÊÏÏØÅÆÎuÏÑÆ¾ÓÆÒØÎÆ×ÐÖ
ÎÂÆÍ¼È×ÆÓÆ
Ñ¼ÆÊÎÂËÆÌÂÔÂÑ¾ÒÆÓÆÏÊÏÖÌ®ÎÆÊÓÊ
ÌÂÊ¿ÓÆ ÂÍÍ®ÌÂÊuÆÓÊÌ¿ÒÓÏÖ¢ØÓ¿Æ¾
ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏ ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÆuÊÌÑ®ÇÂÑ
uÂÌÆ¾Â¿ÏØÏØ®ÍÍÉÍÏÖÌ®ÎÆÊÂ¿ÍÂ
¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÏÊÈÑÂÇÆÊÏÌÑÂÓÊÌ¼ÖÆÑ
ÈÂÒ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÏÍÍ¼ÖÌÂÊ×ÑÏÎÏÃ¿ÑÆÖÌÂÊ
ÂÏÒÏÁÎÂÑÂÈÕÈÊÌ¼ÖÐÑÆÖÂ¿¿ÍÂ
ÓÂ®ÓÏuÂ
©ÏÑÏÁuÆÎÂÃÑÏÁuÆÓÑ¿ÏØÖÌÂÍÁ
ÓÆÑÉÖÏÑÈ®ÎÕÒÉÖÓÕÎÕÖ®ÎÕÆÑÈÂ
ÒÊÐÎ ÐÒÓÆÎÂØ®Ñ×ÆÊ¿ÒÏÓÏÅØÎÂÓ¿Î
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÖÆÍÆÁÔÆÑÏÖ×Ñ¿ÎÏÖÈÊÂÓÉÎ
ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÓÏÎ®ÈÌÏ
ªØÒÊÌ®ÌÂÊuÏÑÏÁuÆ ÂÑ×¾ÙÏÎÓÂÖÂ¿
ÓÏÎÂÙÉÓ½ÒÏØuÆÂ¿ÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖ
uÂÖÎÂÌ®ÔÏÎÓÂÊÍ¾ÈÂÍÆÓ®ÂÑÂ®ÎÕ
Â¿ÓÉÎÐÑÂÌÍÆÊÒ¾uÂÓÏÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾
ÏØ ½ÎÂ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÍ¾ÈÂÍÆÓ®ÎÕÑ¾ÓÆÑÂÓÏ
ÑÕ¾½ÓÏÂ¿ÈÆØuÂÈÊÂÎÂÂÒ×ÏÍÏÁÎÓÂÊ
uÆ¿ÍÆÖÓÊÖ®ÍÍÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ¶ÓÒÊÌÂÓ®ÓÏ
®ÎÏÊÈuÂÎÂÆ¾ÎÂÊuÑÏÒÓ®ÒÓÏÎ®ÈÌÏ
ÈÊÂÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎºÍÏÊ
Ñ¼ÆÊÎÂÌÂÓÂÎÏ½ÒÏØuÆ¿ÓÊÒ½uÆÑÂÈÊÂ
ÎÂÆ¾ÎÂÊÃÊÐÒÊuÉÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÑ¼ÆÊÎÂ
ÆÑÈÂÙ¿uÂÒÓÆÍ¾ÈÏÂÑÂ®ÎÕ
¤¾ÒÉÖ ÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÖÂÑ®ÈÏÎÓÂÖ
ÈÊÂÓÏÎÆÑÊÏÑÊÒu¿ÓÏØ×Ñ¿ÎÏØÆÌÓ¼ÍÆ
ÒÉÖÓÕÎ®ÎÕÆÑÈÂÒÊÐÎ Æ¾ÎÂÊÉÂËÊÏÏ¾
ÉÒÉÓÉÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖ
ÊÂÎÂÂØË½ÒÏØuÆÓÉÎÂÑÂÈÕÈÊÌ¿ÓÉÓÂ
ÓÕÎÂÂÒ×ÏÍÏØu¼ÎÕÎ ÔÂÑ¼ÆÊÌÂÓÂÑ
×½ÎÎÂÓÉÎÌÂÓÂÈÑ®ÄÏØuÆÌÂÊÎÂÃÑÏÁ
uÆuÏ×ÍÏÁÖÈÊÂÓÉÎÂÁËÉÒ½ÓÉÖ
°ÊÆÊÅÊÌÏ¾ÆÊÒÉuÂ¾ÎÏØÎ¿ÓÊÏÊÎ¿ÑuÆÖÓÉÖ
ÏÊ¿ÓÉÓÂÖÓÏØNBOBHFNFOU ÂØË®ÎÏØÎ
ÂÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÓÉÎÂÑÂÈÕÈÊÌ¿ÓÉÓÂÓÕÎ
ØÂÍÍ½ÍÕÎÌÂÓ®ÆÑ¾ÏØÒÆÅÊ®
ÒÓÉuÂ¼ËÊuÉÎÐÎ²¾ÏÓÆÍÏÊ¿ÎÅÆÎÆ¾
ÎÂÊÓØ×Â¾Ï
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Κάντε έξυπνες αγορές

5

ΜΗΣΥΦΑ, κρατήστε το πόδι
στο γκάζι
ÐÒÓÆ¼uÇÂÒÉÒÓÂ©¦ ³ª¢ÂÌ¿uÉÌÂÊ
ÂÎÆÊÓÑÂÆ¾ÉÐÍÉÒ½ÓÏØÖÒÓÂÌÂÓÂ
ÒÓ½uÂÓÂÆØÑÆ¾ÂÖ
¢ÖÒÉuÆÊÕÔÆ¾ÆÅÐ¿ÓÊÂÌ¿uÉÌÂÊÒÆ×Ð
ÑÆÖÏØÆÇÂÑu¿ÙÆÓÂÊÓÏu¼ÓÑÏÆÅÐÌÂÊ
ÂÑÌÆÓ®×Ñ¿ÎÊÂ ÓÏuÆÑ¾ÅÊÏÂÈÏÑ®ÖÂØ
Ó½ÖÓÉÖÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÖÒÆÌÂÎ®ÍÊÂÆÌÓ¿Ö
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÅÆÎËÆÆÑÎ®ÓÏ¤Ë®Í
ÍÏØÂÎÂu¼ÎÆÓÂÊuÊÂÒÉuÂÎÓÊÌ½ÂÁËÉÒÉ
ÓÉÖÙ½ÓÉÒÉÖÓÕÎ©¦ ³ª¢ ÓÂÆ¿uÆ
ÎÂ×Ñ¿ÎÊÂ ¿ÒÏÏÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½ÖÔ¼ÍÆÊ
ÎÂÂ¾ÑÎÆÊÒÓÂ×¼ÑÊÂÓÏØÓÉÎØÈÆ¾ÂÓÏØ 
ÂÑÂÌ®uÓÏÎÓÂÖÒØ×Î®ÓÏÎÈÊÂÓÑ¿ÌÂÊ
ÂÆØÔØÎ¿uÆÎÏÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÓÏØ
°ÊÆÊÓØ×Éu¼ÎÆÖÒÂÖÒØuÃÏØÍ¼ÖÒÆ
Ì®ÔÆÑ¿ÃÍÉuÂÂØÓÏÔÆÑÂÆ¾ÂÖÌÂÊ
ÂØÓÏÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖ ÉÒÕÒÓ½ÏÍÊÓÊÌ½ÓÊ
uÐÎÌÂÊÑÏÃÏÍÐÎ ÔÂÒÂÖÅÊÂÇÏÑÏ
ÏÊ½ÒÆÊÂ¿ÓÂ®ÍÍÂÌÂÎ®ÍÊÂÅÊÂÎÏu½Ö
©ÉËÆ×Î®ÓÆ¿ÓÊ¿ÓÂÎÆÌÓÆÍÆ¾ÓÆuÊÂÒØ
ÎÓÂÈ½ ÈÊÂ ×Ñ¿ÎÊÆÖ ÂÔ½ÒÆÊÖ  ®ÎÓÂ
Ø®Ñ×ÆÊ¼ÎÂÑÏÚ¿Î©¦ ³ª¢½ÂÑÂ
Ç®ÑuÂÌÏÏØÔÂÃÏÉÔ½ÒÆÊÓÏÎÂÒÔÆ
Î½ÒÂÖÒÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÉÖ
®ÔÉÒÉÖÓÏØ
ÑÏÒÏ×½ÆÅÐÒÓÉÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØÒÉ
uÆÓÊÖÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÌÂÊÒÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎ
ÂÏÔÆu®ÓÕÎ ¿ÕÖÇØÒÊÌ®ÊÒ×ÁÆÊÌÂÊ
uÆÓÂÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂ
©ÉÎÌ®ÎÆÓÆÓÏÍ®ÔÏÖ ÆÆÊÅ½ÔÂÆÑÊ
ÏÑÊÒÓÆ¾ÓÏÌ¼ÑÅÏÖÒÂÖ ÎÂeÕÔ½ÒÆÓÆk
ÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÒÓÂ®ÍÍÂÌÂÎ®ÍÊÂÅÊ
ÂÎÏu½Ö´ÑÆÊ®ÙÆÒÓÆÓÉÎØÄÉÍ½ÆÊÒÌÆ
ÄÊu¿ÓÉÓÂÈÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÆÓÆÎÂÑÏÕ
Ô½ÒÆÓÆÓÂØ¿ÍÏÊÂÆ¾ÅÉÒÂÖ
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°ÒÓ¿×ÏÖÆÅÐÆ¾ÎÂÊÎÂÆÊÌÆÎÓÑÕÔÆ¾ÓÆÒÆÑÏÚ¿ÎÓÂÓÂ×Æ¾ÂÖ
ÂÎÂÌÁÌÍÕÒÉÖ ÆÇÂÑu¿ÙÏÎÓÂÖÓÏÎ¿uÏÓÏØ1BSFUPÉ
ÍÂÅ½ÓÂUPQÓÂ×ØÌ¾ÎÉÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÆ¾ÎÂÊÓÏÓÕÎÌÕ
ÅÊÌÐÎÒÂÖ ÎÂÌÂÓ¼×ÏØÎÒÆ¿ÈÌÏÓÏÓÕÎÂÈÏÑÐÎÒÂÖ
¦ÆÊÍÏÈ½ÓÕÎÓÂ×ØÌ¾ÎÉÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÆ¾ÎÂÊuÊÂÏÍÁÒÉ
uÂÎÓÊÌ½ÆÑÈÂÒ¾ÂÒÓÉÎÆuÏÑÊÌ½ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÆÎ¿ÖÇÂÑuÂ
ÌÆ¾ÏØÑ¼ÆÊu¼ÒÂÂ¿ÓÂÒÓÏÊ×Æ¾ÂÓÉÖuÉ×ÂÎÏÑÈ®ÎÕÒÉÖ
ÒÂÖÎÂÂÎÂÈÎÕÑ¾ÙÆÓÆÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂMFBEFSTÒÆÌ®ÔÆÌÂÓÉ
ÈÏÑ¾Â ÎÂÆÆÎÅÁÆÓÆÒÆu®ÑÌÆÖMFBEFST ×ÕÑ¾ÖÎÂÂuÆÍÆ¾ÓÆ
¿uÕÖÌÂÊÏÑÊÒu¼ÎÂÑÏÚ¿ÎÓÂÏØuÏÑÆ¾ÓÆÆÒÆ¾ÖÎÂÂÎÂ
ÅÆ¾ËÆÓÆuÆÓÉÒØuÃÏØÍ½ÒÂÖ¢ØÓ½Æ¾ÎÂÊÉÅÊÌ½ÒÂÖÅÁÎÂuÉ
ØÎÆÐÖÑ¼ÆÊÎÂÆÑÊÏÑ¾ÒÆÓÆu¿ÎÏÒÓÏÓÕÎÂÈÏÑÐÎ
ÒÂÖÓÂØ¿ÍÏÊÂÑÏÚ¿ÎÓÂÌÂÊ¾ÒÕÖ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÈÊÂÏÑÊÒu¼
ÎÂÎÂÓÂdÆËÂÇÂÎ¾ÒÓÆjÉÍÂÅ½ÎÂÒÓÂuÂÓ½ÒÓÆÓÆÍÆ¾ÕÖÓÊÖ
ÂÈÏÑ¼ÖÓÏØÖ ÌÂÊÎÂÇÑÏÎÓ¾ÒÆÓÆÎÂÃÈ®ÍÆÓÆÒÆÑÏÒÇÏÑ®
ÓÏÒÓÏÌÏØÂ¼uÆÊÎÆ ÂÎÅÆÎÌÂÓÏÑÔÐÒÆÓÆÎÂÓÏÆÊÒÓÑ¼
ÄÆÓÆ¾ÒÕÒÓÏÎÑÏuÉÔÆØÓ½
¦ÆÊÍÏÈ½Í¼ÏÎÓÕÎuÂÑÌÐÎÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÂÊuÆÓÏuÊ
ÌÑÏÒÌ¿ÊÏÌÂÊÏÆÑÊÏÑÊÒu¿ÖÓÏØÒÓÏÌÔÂÒÂÖÇ¼ÑÆÊuÊÂ
ÌÂÍ½ÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂ ÂÎÓ¾ÎÂÓÂ¼×ÆÓÆÎÂeÌÏÊuÏÁÎÓÂÊkÒÓÂÑ®
ÇÊÂÒÂÖ°×ÐÑÏÖÒÂÖ¼×ÆÊÌ¿ÒÓÏÖ ÉÅÊ®ÔÆÒÉÓÏØ×Ñ½uÂ
ÓÏÖÒÂÖ¼×ÆÊÌ¿ÒÓÏÖ
ÑÏÒÏ×½¿uÕÖ²ÊÖu®ÑÌÆÖMFBEFSTÏØÅÊÆÊÒÅÁÏØÎÒÓÏ
4. ÅÆÎÔÂÓÊÖÂÏÃ®ÍÍÆÓÆÂ¿ÓÉÎÑÏÒÇÏÑ®ÒÂÖ¢ÎÓ¾
ÔÆÓÂÔÂÑÏÒÂÔ½ÒÓÆuÆÆÊuÏÎ½ÌÂÊÒÊÈ®ÒÊÈ®ÎÂÑÏÓÆ¾
ÎÆÓÆÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ®ÍÍÆÖÂÑ¿uÏÊÆÖu®ÑÌÆÖÏØÅÆÎ
ÂÌÏÍÏØÔÏÁÎÂØÓ½ÓÉÎÏÍÊÓÊÌ½ÅÊÂÎÏu½Ö½ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏ
ÈÎÕÒÓ¼ÖÌÂÊÇØÒÊÌ®ÒÂÖÂÏÇ¼ÑÏØÎÌÂÍÁÓÆÑÂÆÑÊÔÐÑÊÂ
Ì¼ÑÅÏØÖ¶ÓÒÊuÆÓ®Â¿¼ÎÂ×ÑÏÎÊÌ¿ÅÊ®ÒÓÉuÂÔÂÌÓ¾ÒÆÓÆ
ÊÒÓ¿ÆÍÂÓÏÍ¿ÈÊÏÒÓÊÖu®ÑÌÆÖÂØÓ¼ÖÏØÆÒÆ¾ÖÆÊÍ¼ËÂÓÆ
ÌÂÊÅÆÎÔÂÒÂÖÆÉÑÆ®ÙÆÊÓ¿ÒÏÉÅÊÆÁÑØÎÒÉÅÊÂÎÏu½ÖÏÑÊ
Òu¼ÎÕÎÌÂÓÉÈÏÑÊÐÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎÒÓÏ4.
Ñ¼ÆÊÎÂÌÂÓÂÎÏ½ÒÓÆÓÉÅÁÎÂuÉÒÂÖ ÓÉÎÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÏØ
ÒÂÖ¼×ÏØÎÏÊÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÌÂÊÎÂÂÎÂÅÆ¾ËÆÓÆÒÓÏ¼ÂÌÑÏÓÉÎ
ÆÊÒÓÉuÏÒÁÎÉÒÂÖ¢ØÓ®¿ÍÂ¿uÕÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÂÍ®¼ÍÏØÎ
ÅÏØÍÆÊ® ÆÆÎÅÁÏÎÓÂÖÏÍÁÒÓÉÎÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÒÂÖÂÍÍ®ÌÂÊ
ÓÕÎÒØÎÆÑÈÂÓÐÎÒÂÖÏØÆËØÉÑÆÓÏÁÎÒÓÏÎ®ÈÌÏ
¦ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÂÈÏÑÐÎ Æ¾ÎÂÊÏÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÓÆÑÏÖÂÑ®
ÈÏÎÓÂÖÏØÆÉÑÆ®ÙÆÊÓÉuÊÌÓ½ÒÂÖÌÆÑÅÏÇÏÑ¾Â¨ÂÔÏÑÊ
ÒÓÊÌ¿ÒÓÏÊ×Æ¾ÏÈÊÂÓÉÎÆÊÓØ×¾Â Æ¾ÎÂÊÉÒÕÒÓ½ÌÂÊÒØÎÆ×½Ö
ÌÂÓÂÈÑÂÇ½ÓÕÎÂÈÏÑÐÎÌÂÊÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎÒÂÖÒÓÏÍÏÈÊ
ÒuÊÌ¿ÒÂÖÑ¿ÈÑÂuuÂ´ÕÑ¾ÖÅÆÅÏu¼ÎÂÂÑÊÔuÐÎÅÆÎuÏ
ÑÆ¾ÓÆÎÂÅÊÂÑÂÈuÂÓÆØÓÆ¾ÓÆÂÏÅÏÓÊÌ®uÆÓÏØÖÑÏuÉÔÆØ
Ó¼Ö ÏÁÓÆÎÂÃÆÍÓÊÐÒÓÆÓÉÎÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÒÂÖ
¦ÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÒÂÖÒ½uÆÑÂÍ¼ÏÎÌÑÁÃÆÓÂÊÒÓÊÖÍÆÓÏu¼
ÑÆÊÆÖ¢ÎÅÆÎÓÂÌÂÓÂÇ¼ÑÎÆÓÆu¿ÎÏÊÒÂÖÂÎÂÓÑ¼ËÓÆÒÆÆÊÅÊ
ÌÏÁÖÆËÕÓÆÑÊÌÏÁÖÒØuÃÏÁÍÏØÖÈÊÂÎÂÃ®ÍÆÓÆÓÂÑ®ÈuÂ
ÓÂÒÆuÊÂÒÕÒÓ½ÑÏ½
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Διαπραγματευτείτε με τις εταιρείες τις
πιστώσεις και τα μέσα που σας παρέχουν,
για να ενισχύσετε το sell out

ÓÉÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØÒÉÓÕÎÂÈÏÑÐÎÒÂÖuÆÓÏØÖÑÏuÉÔÆØ
Ó¼Ö ¼ÑÂÎÓÕÎÆÌÓÐÒÆÕÎÌÂÊÓÕÎÊÒÓÐÒÆÕÎÏØuÏ
ÑÏÁÎÎÂÒÂÖÅÊÂÔ¼ÒÏØÎ ÒØÙÉÓ½ÒÓÆÌÂÊÓÏØÖ¿ÑÏØÖÊÔÂÎ½Ö
ÆÊÒÓÑÏÇ½ÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÉuÂÎÓÊÌ¿Æ¾ÎÂÊÎÂÃÑÆ¾ÓÆuÊÂÊÅÂÎÊÌ½ÊÒÏÑÑÏ¾ÂuÆÓÂËÁ×Ñ¿
ÎÏØÍÉÑÕu½ÖÓÉÖÂÑÂÈÈÆÍ¾ÂÖÌÂÊÐÍÉÒÉÖÓÏØÍ®×ÊÒÓÏÎ
ÓÏØÓÕÎÂÏÔÆu®ÓÕÎ ÑÊÎÓÂÂÏÍÉÑÐÒÆÓÆ¢ØÓ¿Æ¾
ÎÂÊÏÍÁÅÁÒÌÏÍÏ ÅÊ¿ÓÊÏÊÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÏÍÁeÒÇÊ×Ó¼Ök
ÒÓÉÎ¾ÒÓÕÒÉ©¿ÎÏÈÊÂÆÏ×ÊÂÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÆ¾ÎÂÊÊÏÅÊÂÍ
ÍÂÌÓÊÌ¼Ö ØÎÆÐÖÌÂÊÆÒÆ¾ÖÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÓÆÊÏeÒÇÊ×ÓÏ¾k
ÒÓÊÖÂÈÏÑ¼ÖÒÂÖ
ºÒÏÅÆÈÊÂÓÂCPOVTÓ¼ÍÏÖÓÏØ×Ñ¿ÎÏØ ÏÊÑÏuÉÔÆØÓ¼ÖÓÂuÆ
ÓÑÏÁÎÒÆTFMMJOÑÏÖÆÒ®Ö¤ÒÆ¾Ö¿uÕÖÑ¼ÆÊÎÂuÆÓÑ®ÓÆÓÏ
TFMMPVUÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎu¼ÒÂÂ¿ÓÏÑ¿ÈÑÂuuÂÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ
ÒÂÖÆÎÆÊÓÑ¼ÆÓÂÊÒ½uÆÑÂÈÊÂÌÂÎ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÔ¼
ÍÆÊÎÂÆÊÃÊÐÒÆÊÎÂuÉ×ÆÊÑ¾ÙÆÓÂÊÒÓÏ¼ÂÌÑÏÓÊÖÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖ
ÓÏØÑÏÈÑ®uuÂÓÏÖÆuÏÑÊÌ½ÖÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ
¤¾ÒÉÖ¼ÎÂ®ÍÍÏÒÉuÆ¾ÏÓÉÖÅÊÂÑÂÈu®ÓÆØÒ½ÖÒÂÖuÆÓÊÖ
ÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÆ¾ÎÂÊÎÂÒØuÇÕÎ½ÒÆÓÆÈÊÂÓÊÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÏØÔÂÈ¾
ÎÏØÎ¢©°§£¢§¢ ÈÊÂÎÂÂØËÉÔÆ¾ÓÏTFMMPVUÓÕÎÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÓÏØÖ ÈÊÂÓ¾Í¼ÏÎ¼×ÆÊÈ¾ÎÆÊÏÍÁÅÁÒÌÏÍÉÉ¼ËÏÅÏÖÓÕÎÑÏÚ
¿ÎÓÕÎÒÆÆÑ¾ÏÅÏÌÑ¾ÒÉÖ uÆÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖÂÈÏÑÂÒÓÊÌ½ÖÅÁ
ÎÂuÉÖÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½
¢¿ÓÉÅÊÌ½ÓÏØÖuÆÑÊ®Ñ¼ÆÊÎÂÃÏÉÔ½ÒÏØÎuÆÅÆ¾ÈuÂ
ÓÂ ¼ÎÓØÂ ÑÏÕÔÉÓÊÌ®ØÍÊÌ® ÒÓÂÎÓ ÌÂÑÓÏÍ¾ÎÆÖ ÃÊÓÑ¾ÎÆÖ 
ÑÏÕÔÉÓÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÆÖ
QSPNPUFST ÅÊÂÇ½uÊÒÉÒÓÂ©©¤ÌÍ
¢ÍÍ®uÉËÆ×Î®ÓÆÌÂÊÓÉÅÊÌ½ÒÂÖØÏ×Ñ¼ÕÒÉ ÆÇ¿ÒÏÎ¼×ÆÓÆ
uÊÂÒØÎÆÑÈÂÒ¾Â©ÉÎÓÂÆÑÊu¼ÎÆÓÆ¿ÍÂÂ¿ÓÊÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÍ¼
ÏÎÑ¼ÆÊÌÂÊÆÒÆ¾ÖÎÂÒÉÌÐÒÆÓÆÓÂuÂÎ¾ÌÊÂ
i ¯ÂÅÐÒÆÓÆuÊÂÒÕÒÓ½Ô¼ÒÉÒÓÏÑ®ÇÊÒÓÉÎÌ®ÔÆÆÓÂÊÑÆ¾Â
ÂÎ®ÍÏÈÂuÆÓÊÖÕÍ½ÒÆÊÖÓÉÖÂÍÍ®ÌÂÊÓÉÎÆÏ×ÊÌ¿ÓÉÓÂ
ÓÕÎÆÊÅÐÎ
i ©ÉÅÊÒÓ®ÙÆÓÆÎÂuÆÓÂÌÊÎ½ÒÆÓÆuÊÂu®ÑÌÂÒÆ×ÆÊÑ¿ÓÆÑÏÒÉ
uÆ¾ÏÂÎÅÆÎÏØÍ®ÆÊ¿ÒÏÂÍÊ®
i ¯ÂÅ¾ÎÆÓÆÓÂÅÆ¾ÈuÂÓÂÌÂÊÓÂ¼ÎÓØÂÏØÒÂÖÂÑ¼×ÆÊÉ
ÆÓÂÊÑÆ¾ÂÒÓÏØÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ
i ¯ÂÆÌuÆÓÂÍÍÆÁÆÒÓÆÒÓÏ¼ÂÌÑÏÓÂÑÏÕÔÉÓÊÌ®ØÍÊÌ®ÓÕÎ
ÆÓÂÊÑÆÊÐÎ
i ¯ÂÇÑÏÎÓ¾ÙÆÓÆÎÂÅ¾ÎÏÎÓÂÊÓÂÅÐÑÂÏØÒÂÖÂÑ¼×ÏØÎÏÊ
ÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÏØÂÈÏÑ®ÙÏØÎ
i ¯ÂÅÐÒÆÓÆ¼uÇÂÒÉÒÓÉÎÆÎÉu¼ÑÕÒÉÌÂÊÒÓÉÒØuÃÏØÍ½
ÑÏÖÓÏÎÆÍ®ÓÉÒÂÖÒÆÑÏÚ¿ÎÓÂÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂÑÏÕ
Ô½ÒÆÓÆ
i ¯ÂÌ®ÎÆÓÆÆÌÓÐÒÆÊÖÌÂÊÑÏÒÇÏÑ¼ÖÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ 
Å¾ÎÏÎÓÂÖ¼ÎÂu¼ÑÏÖÓÉÖ¼ÌÓÕÒÉÖÏØÆÓÁ×ÂÓÆÒÂØÓÏÁÖ
i ¯ÂÆÊÌÏÊÎÕÎÆ¾ÓÆÅØÎÂuÊÌ®ÓÊÖÑÏÕÔÉÓÊÌ¼ÖÒÂÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖ
i ¯ÂÃÏÉÔ®ÓÆÒÓÏ¼ÑÈÏÓÏØÖÓÂ®ÓÏuÂÏØÒÂÖÒÓ¼ÍÎÏØÎÏÊ
ÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÈÊÂÑÏÃÏÍ¼Ö
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Αναπτύξτε νέες κατηγορίες και
νέα projects

ÊÂÎÂuÉÎeÓÆÍuÂÓÐÎÏØÎkÏÊÒÁÈ×ÑÏÎÏÊÌÂÊÅÑÂÒÓ½ÑÊ
ÏÊÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓ¾ÆÖ¼×ÏØÎØÏ×Ñ¼ÕÒÉÎÂÂÎÂÌÂÍÁÓÏØÎ
ÓÊÖÓ®ÒÆÊÖÓÉÖÂÈÏÑ®ÖÌÂÊÎÂÆÆÎÅÁÏØÎÒÆÎ¼ÂQSPKFDUT 
ÂÎ®ÍÏÈÂÇØÒÊÌ®uÆÓÏÏÊÌÏÎÏuÊÌ¿ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÌÂÊÓÏÆ¾
ÅÏÖÓÉÖÆÍÂÓÆ¾ÂÖÓÏØÖ¶ÎÂÖ¼ËØÎÏÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓ¾ÂÖÔÂ
ËÆÆÑ®ÒÆÊÌÂÍÁÓÆÑÂÓÉÎÌÑ¾ÒÉ ÂÎÂÎÂÌÂÍÁÄÆÊÓÊÖÆØÌÂÊ
Ñ¾ÆÖÆÆÎÅÁÒÆÕÎÒÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½ÓÏØÌÂÊÂÎÌÂÊÎÏÓÏuÆ¾ 
Ò×ÆÅÊ®ÙÏÎÓÂÖ¿uÕÖ¼ÎÂÑÆÂÍÊÒÓÊÌ¿Í®ÎÏÆÎÆÑÈÆÊÐÎ
Æ×®ÒÓÆÓÏÎÂÍÊ¿ÓÑ¿ÏÅÏØÍÆÊ®ÖÒÂÖÑ¼ÆÊÎÂÆÆÎ
ÅÁÆÓÆÒÆÆÑ¾ÏÅÏÌÑ¾ÒÉÖÒÆÌÂÊÎÏÓÏu¾ÆÖÌÂÊÎ¼ÆÖÓÆ×ÎÏ
ÍÏÈ¾ÆÖ¨ÂÊÇØÒÊÌ®Ñ¼ÆÊ¿ÍÏÊÎÂÅÏØÍ¼ÄÆÓÆÂÑÂ®ÎÕ
½uÆÑÂÏÊÆËÆÍ¾ËÆÊÖÅÆÎÆÊÓÑ¼ÏØÎÎÂuÆ¾ÎÆÓÆÂÅÑÂÎÆ¾Ö
ÌÂÊÎÂÆÑÊu¼ÎÆÓÆÓÊÔÂÈ¾ÎÆÊÑ¼ÆÊÎÂÂÎÂÍ®ÃÆÓÆÅÑ®
ÒÉÈÊÂÎÂÑÏÍ®ÃÆÓÆÓÊÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖ ÈÊÂÎÂuÉÒÂÖÃÑÏØÎ
ÑÏÂÑÏ¿ÓÏØÌÂÊÂÑÏÆÓÏ¾uÂÒÓÏØÖ
©ÆÑÊÌ¼ÖÊÅ¼ÆÖ¼ËØÎÕÎÆÆÎÅÁÒÆÕÎ
1. Όσον αφορά νέες κατηγορίες προϊόντων
i ÑÏÚ¿ÎÓÂÆÑÈÂÒÓÉÑ¾ÏØÒÂÖ
i ÑÏÚ¿ÎÓÂÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ® ÇØÓÏÔÆÑÂÆ¾Â ÏuÏÊÏÂÔÉÓÊ
Ì® ÂÑÕuÂÔÆÑÂÆ¾Âl

i ¨ÓÉÎÊÂÓÑÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ
i °ÑÔÏÆÅÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂ
i ÊÂÓÑÏÇÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÑ¿ÍÉÄÉÖÌÂÊÆØÙÉÎ ØuÍÉ
ÑÐuÂÓÂÅÊÂÓÑÏÇ½Ö 
i £ÊÏÍÏÈÊÌ®ÑÏÚ¿ÎÓÂÇÑÏÎÓ¾ÅÂÖÌÂÊÃÊÏÓÑ¿ÇÊuÂ
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2. Όσον αφορά νέα projects
i ÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎÉuÆÑÕÓÊÌÏÁXFCTJUFuÆÍÉÑÏÇÏÑ¾ÆÖ
ÌÂÊÒØuÃÏØÍ¼ÖÈÊÂÅÊ®ÇÏÑÆÖÂÔ½ÒÆÊÖ¤¾ÎÂÊÉÃÊÓÑ¾
ÎÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÂÖÒÓÉÒÉuÆÑÊÎ½ÆÏ×½
i ¤ÇÂÑuÏÈ¼ÖÈÊÂÆÎÉu¼ÑÕÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÂÖÒÆJ1BE
ÌÂÊÒÆTQBSUQIPOFÏØÆÊÓÑ¼ÏØÎÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÓÆ
Î¼ÆÖØÉÑÆÒ¾ÆÖÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖÏØÒÂÖÅÊÂÇÏ
ÑÏÏÊÏÁÎ
i ¢Î¼×ÆÓÆuÆÈ®ÍÉÑÏ½ÆÍÂÓÆ¾ÂÖÌÂÔÉuÆÑÊÎ® ÉÆÈÌÂ
Ó®ÒÓÂÒÉÆÎ¿ÖSPCPUÒÓÏCBDLPGGJDFÔÂÒÂÖÂÏÅÆ
ÒuÆÁÒÆÊ×ÐÑÏÌÂÊ×Ñ¿ÎÏÈÊÂÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÆËØÉ
Ñ¼ÓÉÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉ
i ÉuÊÏØÑÈ¾ÂÆÎ¿ÖFTIPQ ÂÎÊÒÓÆÁÆÓÆ¿ÓÊuÏÑÆ¾ÓÆ
ÎÂÆÆÎÅÁÒÆÓÆÒÆ×Ñ¿ÎÏÈÊÂÓÉÎÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÌÂÊÓÉÎ
ÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎÒÂÖÌÂÊÇØÒÊÌ®ÂÎuÏ
ÑÆ¾ÓÆÎÂ¼×ÆÓÆÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¼ÖÓÊu¼Ö¤ÅÐÔÆÕÑÏÁ
uÆÅÆÅÏu¼ÎÏ¿ÓÊÉÒØuÃÏØÍ½ØÈÆ¾ÂÖÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂ
ÅÏÔÆ¾Â¿uÊÂuÉ×ÂÎ½ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÅÆÎÈ¾ÎÆÓÂÊ
ÎÂÂÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÊÖÂÎ®ÈÌÆÖÓÏØÅ¼ÑuÂÓÏÖuÊÂÖÆ
Í®ÓÊÒÒÂÖÏØÂÂÊÓÆ¾uÊÂÒÆÊÑ®ÆÑÕÓÂÂÎÓ½ÒÆÕÎ
ÏÁÓÆÎÂÏØÍ®ÓÆÑÏÚ¿ÎÓÂ×ÕÑ¾ÖÎÂÒØÎÏÅÆÁÏÎÓÂÊ
Â¿u¾ÂÒØuÃÏØÍ½ÑÏÖÓÏÎÆÍ®ÓÉªØÒÊÌ®ÏÊÂÈÏ
Ñ¼Öu¼ÒÕFTIPQÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÉÎØÈÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÆ
ÑÊÏÑÊÒu¼ÎÆÖÂÌ¿uÉ ¿×Êu¿ÎÏÒÓÉÎ¤ØÑÐÉÂÍÍ®ÌÂÊ
ÒÓÊÖ¦¢¿ÏØÅÆÎËÆÆÑÎÏÁÎÓÏÓÕÎÕÍ½ÒÆ
ÕÎ¤Ë®ÍÍÏØÌÂu¾ÂÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÍÁÒÉÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂ
ÂÎÓÊÌÂÓÂÒÓ½ÒÆÊÓÉÎÂÎÔÑÐÊÎÉÆÂÇ½°ÁÓÆÓÏÓÉÍ¼
ÇÕÎÏ ÏÁÓÆÉ8FCDBN ÏÁÓÆ¼ÎÂFNBJMÆÎÔÂÅÆ¾
ÓÆÏØÔÆÎ®ÌÂÎ¼ÎÂÎÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂØÈÆ¾ÂÖÎÂÅÆ×ÔÆ¾
ÎÂÂÎÂÍ®ÃÆÊÓÉÎÆØÔÁÎÉÓÉÖÒØuÃÏØÍ½ÖÂ¿ÂØÓ®ÓÂ
u¼ÒÂÌÂÊÎÂÔ¼ÒÆÊÒÆÌ¾ÎÅØÎÏÓÉÎÆÊÌ¿ÎÂÌÂÊÓÉÎÂËÊ
ÏÊÒÓ¾ÂÓÏØ¤ÌÆ¾ÎÏ¿uÕÖÏØÆ¾ÎÂÊÆÊÌ¾ÎÅØÎÏÆ¾
ÎÂÊ¿ÓÊÂØÓ®ÓÂu¼ÒÂÆÂÇ½ÖÌÂÊÐÍÉÒÉÖÌÂÎÎÊÃÂ
Í¾ÙÏØÎÓÏÇØÒÊÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï°ÆÍ®ÓÉÖÆÎÉuÆÑÐ
ÎÆÓÂÊÒÓÏÇØÒÊÌ¿ÌÂÓ®ÒÓÉuÂÌÂÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÃ®ÙÆÊ
ÓÉÎÂÑÂÈÈÆÍ¾ÂÓÏØÒÓÏJOUFSOFU
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Επενδύοντας στον παράγοντα άνθρωπο
«Φοβάμαι την ημέρα που η τεχνολογία θα υπερκαλύψει την ανθρωπότητα.
Στον κόσμο τότε θα έχει επικρατήσει μόνο μια γενιά, των ηλιθίων” 
¢ÍÃ¼ÑÓÏÖ¢ÚÎÒÓ®ÊÎ

¦ÆÒÓ¾ÂÒÉÓÉÖÒÓÑÂÓÉÈÊÌ½ÖuÊÂÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÑÕÓ¾ÒÓÕÖÒÓÏØÖÂÎÔÑÐÏØÖÓÉÖÌÂÊÌÂÓÆ¼ÌÓÂÒÉ
ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÌÂÊÓÂÑÏÚ¿ÎÓÂÓÉÖ Æ¾ÎÂÊÏÍÁÒÉuÂÎÓÊÌ½¨ÂÊÂØÓ¿ÅÊ¿ÓÊuÏÑÆ¾ÖÎÂ¼×ÆÊÖÆØ×ÂÑÊÒÓÉu¼ÎÏØÖÆ
Í®ÓÆÖ u¿ÎÏÆ®ÎÓÏÑÏÒÕÊÌ¿ÏØ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÆÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂuÂÙ¾ÓÏØÖ ÓÏØÖÆÎÉuÆÑÐÎÆÊ ÓÏØÖÆÌÂÊÅÆÁÆÊ ÓÏØÖ
ÆËØÉÑÆÓÆ¾ÌÍ¨ÂÊÂØÓ¿Ñ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÓÏ¾ÅÊÏÆØ×ÂÑÊÒÓÉu¼ÎÏuÆÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ
²ÏÒÁÈ×ÑÏÎÏu®ÑÌÆÓÊÎÈÌÏÇÆ¾ÍÆÊÎÂÆÊÌÆÎÓÑÐÎÆÓÂÊÒÓÊÖÒ×¼ÒÆÊÖÌÂÊ¿×Êu¿ÎÏÒÓÂu¼ÒÂ²Âu¼ÒÂ¼×ÏØÎÎÂÌ®
ÎÏØÎuÆÓÉÅÊÆØÌ¿ÍØÎÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉ ÓÉÎÌÂÍÁÓÆÑÉÆËØÉÑ¼ÓÉÒ½ÓÏØ ÓÉÎ®uÆÒÉÆÎÉu¼ÑÕÒÉÓÏØ ÓÉÎÂÏÓÆÍÆ
ÒuÂÓÊÌ¿ÓÆÑÉÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÏØ ÓÉÎÆÎÅØÎ®uÕÒÉÓÉÖÅÊÌÓÁÕÒÉÖÓÏØÌÍ
°Ê®ÎÔÑÕÏÊ¿uÕÖÆ¾ÎÂÊÓÂeÌÍÆÊÅÊ®kÌ®ÔÆÒ×¼ÒÉÖ
ÏÍÍ¼ÖÌÂÊu¼×ÑÊÒ½uÆÑÂÂÑ¿ÒÕÆÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖÆÂÎÂÇ¼ÑÏØÎÒÓÊÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ¼ÖÓÏØÖÒ×¼ÒÆÊÖÓÉÎπροσωπική
εξυπηρέτηση ÓÑ®ÆÙÆÖ ÓÉÍÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÆÖ ÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ¼Ö ÌÂÊ¿×ÊÒÆuÊÂÂÑ¿ÒÕÉÉÍÆÌÓÑÏÎÊÌ½ÒØÎÂÍÍÂÈ½
¢ÎÂuÇÊÒÃ½ÓÉÓÂÉ×Ñ½ÒÉÓÉÖÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÖuÏÑÆ¾ÎÂÆËÏÊÌÏÎÏu½ÒÆÊ¿ÑÏØÖ ¿ÕÖuÏÑÆ¾ÌÂÊÎÂÆÊÓÂ×ÁÎÆÊÓÉ
ÑÏ½ÓÉÖÍÉÑÏÇÏÑ¾ÂÖ ÎÂÂÎÂÃÂÔu¾ÒÆÊÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÏØÆÍ®ÓÉ ÎÂÆÎÅØÎÂuÐÒÆÊÓÉÒ×¼ÒÉuÂÖuÆÓÉÎÂÈÏ
Ñ® ÎÂÒØuÃ®ÍÆÊÒÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÕÎÕÍ½ÒÆÕÎ
ÆÎuÏÑÆ¾¿uÕÖÎÂÂÎÓÊÌÂÓÂÒÓ½ÒÆÊÓÏÎ®ÎÔÑÕÏ
°ÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ¿Ö×ÐÑÏÖÓÉÎÓÆÍÆØÓÂ¾ÂÓÑÊÆÓ¾ÂÅÊÂÎÁÆÊ¼ÎÂuÆÓÂÃÂÓÊÌ¿ÒÓ®ÅÊÏÂÎ®ÓØËÉÖuÆÔ¿ÅÕÎuÆÓÊÖÏÏ¾ÆÖ
ÆÊÅÊÐÌÆÊÎÂÆÎÓÂ×ÔÆ¾ÊÏÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®ÒÓÏÒÁÈ×ÑÏÎÏÏÊÌÏÒÁÒÓÉuÂÓÉÖØÈÆ¾ÂÖ ÏØÂÏÓÆÍÆ¾ÓÂÊÂ¿ÆÎÆÑÈÉ
ÓÊÌÏÁÖÂÒÔÆÎÆ¾ÖÌÂÊÌÂÍÁÓÆÑÂÆÎÉuÆÑÕu¼ÎÏØÖÊÂÓÑÏÁÖÌÂÊÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖ
²ÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏÆ¾ÎÂÊØÂÑÌÓ¿ÌÂÊÉÂÊÓ¾ÂÓÏØ ÏuÂÎÊÐÅÉÖÑØÔu¿ÖÆË¼ÍÊËÉÖÒÓÏÎÏÏ¾ÏÒÂÇÐÖÒØuÃ®ÍÆÊÌÂÊÉÓÆ
×ÎÏÍÏÈ¾Â¢¿ÓÉÎ®ÍÍÉ Æ¾ÎÂÊÉ¾ÅÊÂÉÆË¼ÍÊËÉÏØÇ¼ÑÎÆÊÌÂÊÓÊÖÍÁÒÆÊÖ¢ØÓ¿ÏØÏØÒÊÂÒÓÊÌ®ÒØuÃÂ¾ÎÆÊÆ¾ÎÂÊ 
ÕÖÆÂÎÂÑÏÒÅÊÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÌ®ÏÊÏÊÑ¿ÍÏÊ ×®ÎÏÎÓÂÊÌ®ÏÊÏÊ®ÍÍÏÊÌÂÊÂÑ®ÍÍÉÍÂÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎÓÂÊÌÂÊÎÏÁÑÈÊÏÊ
ÊÂÎÂÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÒÏØuÆÓÏÇÂÊÎ¿uÆÎÏÍÏÊ¿Î ½ÔÂÑ¼ÆÊÎÂuÆÊÐÒÏØuÆÓÏÎÑØÔu¿ÓÉÖÆË¼ÍÊËÉÖ ÏØÇÏÃ®uÂÊ
ÕÖÆ¾ÎÂÊ¼ÑÂÓÕÎÅØÎ®uÆÕÎuÂÖ ½ÎÂÆÊÓÂ×ÁÎÏØuÆÓÏÃÂÔu¿ÌÂÓÂÎ¿ÉÒÉÖÌÂÊÑÏÒÂÑuÏÈ½ÖÓÏØÂÎÔÑÐÏØ
ÒÓÂÎ¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂÌÂÊÓÉÎÆÌÂ¾ÅÆØÒÉÓÏØÒÓÂÎ¼Âu¼ÒÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÅÐÒÏØuÆÒÓÏØÖÂÎÔÑÐÏØÖuÂÖÓÂÆÇ¿ÅÊÂÎÂÃÏÉÔ½ÒÏØÎÌÂÊÓÏØÖdÆÍ®ÓÆÖjÓÏØÖÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÒÓÏ
Ç®ÑuÂÌÏ ÒØuu¿ÑÇÕÒÉÒÓÉÔÆÑÂÆØÓÊÌ½ÂÈÕÈ½ u¼ÓÑÉÒÉÓÉÖÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖÓÉÖÔÆÑÂÆ¾ÂÖ ÆÌÂ¾ÅÆØ
ÒÉÓÏØÂÒÔÆÎ½ Ñ¿ÍÉÄÉ
ªÂÎÓ®ÙÏuÂÊÌÂÎÆ¾ÖÅÆÎÂuÇÊÃ®ÍÆÊÓÏ¿ÒÏÂÏÓÆÍÆÒuÂÓÊÌ®uÏÑÆ¾ÎÂÒØuÃ®ÍÆÊÉÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂÒÆ¿ÍÂÓÂÂÑÂ
®ÎÕÒÉuÂÎÓÊÌ®Ô¼uÂÓÂØÈÆ¾ÂÖºÕÖÌÂÎÆ¾ÖÅÆÎÂuÇÊÃ®ÍÆÊÈÊÂÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÏØÂÎÓÊuÆÓÕ¾ÙÆÊÒ½uÆÑÂ¼ÎÂÖ
ÆÂÈÈÆÍuÂÓ¾ÂÖØÈÆ¾ÂÖ ÓÉÎ¼ÍÍÆÊÄÉ×Ñ¿ÎÏØÂ¿ÍÆØÑ®ÖÓÏØÈÊÂÆÎÉu¼ÑÕÒÉÌÂÊÆÌÂ¾ÅÆØÒÉ ÂÍÍ®ÌØÑ¾ÕÖÓÉ
ÅÊÌ½ÓÏØÑÏÒÂÑuÏÈ½ÎÂÌÂÓÂÎÏ½ÒÆÊuÆÓÉÒÆÊÑ®ÓÏØÓÂÎ¼ÂÅÆÅÏu¼ÎÂ
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10

Κάντε ένα εμπεριστατωμένο
επιχειρηματικό πλάνο
¦ÂÎ®ÍØÒÉÓÉÖÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖÌ®ÔÆ×Ñ¿
ÎÏÆ¾ÎÂÊÃÂÒÊÌ½ÈÊÂÌ®ÔÆÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓ¾Â
©ÉÎÑÏ×ÕÑ®ÓÆÒÓÂÓØÇÍ®ÌÂÊ¿ÓÊÑÏ
ÌÁÄÆÊ©ÉÔÆÕÑÆ¾ÓÆ¿ÓÊÆÆÊÅ½ÒØuÃÂ¾
ÎÏØÎÑÂÈÅÂ¾ÆÖÂÍÍÂÈ¼Ö ¿ÓÊÆÒÆ¾ÖÅÆÎ
Ñ¼ÆÊÎÂÃÂÅ¾ÙÆÓÆuÆ¼ÎÂÍ®ÎÏÏØ
uÏÑÆ¾¿uÕÖÎÂÑÏÒÂÑu¿ÙÆÓÆÂÎ®ÍÏ
ÈÂuÆÓÂÑÏÌÁÓÏÎÓÂÅÆÅÏu¼ÎÂ
¨ÂÓÂÈÑ®ÄÓÆÍÏÊ¿ÎÓÂÅÆÅÏu¼ÎÂÒÂÖ
u¼ÒÂÂ¿ÃÂÒÊÌ¼ÖÆÑÕÓ½ÒÆÊÖ
1. Ποια ήταν τα αποτελέσματα μου τον
προηγούμενο χρόνο, ποιοτικά και ποσοτικά;
¨ÂÓÂÈÑ®ÄÓÆÓÉÎÂÈÏÑ®ÒÂÖ ÓÏÎÂÎÓÂ
ÈÕÎÊÒu¿ÒÂÖ ÓÏÑÏÇ¾ÍÓÉÖÆÍÂÓÆ¾
ÂÖÒÂÖ ÓÏÌÂÍ®ÔÊÂÈÏÑÐÎÓÉÖÆÍÂÓÆ¾
ÂÖÒÂÖ ÓÊÖÑÏÃÏÍ¼ÖÌÂÊÓÊÖÑÏÒÇÏ
Ñ¼ÖÏØÌ®ÎÂÓÆ ÓÏØÖÓÙ¾ÑÏØÖÒÂÖÂÎ®
ÌÂÓÉÈÏÑ¾Â
2. Ποια τα δυνατά και τα αδύνατα σημεία του φαρμακείου μου;
¢ØÓ½ÉÂÎ®ÍØÒÉÑ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÆÊÒÆ
Ì®ÔÆuÆÈ®ÍÉÌÂÓÉÈÏÑ¾ÂÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÒØÎÓÂÈÏÈÑÂÇÏÁuÆÎÂ uÉÒØÎÓÂÈÏ
ÈÑÂÇÏÁuÆÎÂ ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÂÑÂÇ®Ñ
uÂÌÂlÌÍ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÆÆÅ¾Â¿ÕÖ
ÉÏÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÉÏÑÈ®ÎÕÒÉÆÑÈÂÒ¾ÂÖ 
ÓÏÆ¾ÆÅÏÓÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ ÉÔ¼ÒÉ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÉÏÊ¿ÓÉÓÂÓÕÎØÉ
ÑÆÒÊÐÎÑÏÖÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ É®ÎÆÒÉÓÏØ
×ÐÑÏØÌ® 
3. Ποιοι οι στρατηγικοί μου στόχοι
για την επόμενη χρονιά ή το επόμενο εξάμηνο;
4. Πώς, με τι μέσα και ενέργειες μπορώ να τους πετύχω;
ÏÑÈ®ÎÕÒÉ ÏÍÊÓÊÌ½ÂÈÏÑÐÎÌÂÊÓÊ
uÐÎ ÑÏÃÏÍ¼Ö ÅÊÂu¿ÑÇÕÒÉÓÕÎÑÏ
Ú¿ÎÓÕÎÒÓÏ×ÐÑÏ 
¨®ÎÆÓÆ¼ÎÂÍ®ÎÏÆÎÆÑÈÆÊÐÎÈÆÎÊÌ¿
ÓÉÖ×ÑÏÎÊ®ÖÌÂÊÂÎÂÑÏÒÂÑuÏÈ¼ÖuÆ
ÅÊÏÑÔÕÓÊÌ¼ÖÆÎ¼ÑÈÆÊÆÖÌ®ÔÆÓÑ¾uÉÎÏ

11
Συνεργαστείτε

¦ÂÈÏÑ®½ÅÉÃÑ¾ÒÌÆÓÂÊÒÆÅÊÂÅÊÌÂÒ¾ÂÓÂ×Æ¾ÂÖÂÎÂÅÊ®ÑÔÑÕÒÉÖ
¦Ä½ÇÊÒÉÓÏØÏÍØÎÏuÏÒ×ÆÅ¾ÏØ¼×ÆÊÆÊÓÂ×ÁÎÆÊÓÊÖÆËÆÍ¾ËÆÊÖ 
ÏÊÏÏ¾ÆÖÔÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÏØÎ¼ÎÂ®ÌÑÕÖÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÊÌ¿ÆÑÊ
Ã®ÍÍÏÎuÆÓÂËÁÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ ÂÍÍ®ÌÂÊuÆÓÂ®ÍÍÂÌÂÎ®
ÍÊÂÅÊÂÎÏu½Ö
Í¼ÏÎ¿ÍÏÊÆ¾ÎÂÊÒÓÏÌØÎ½ÈÊÓÉÖÌØÑÊÂÑ×¾ÂÖÓÉÖÍÊÂÎÊÌ½Ö°ÊÎÊ
ÌÉÓ¼ÖÓÉÖÅÊÂÅÑÏu½ÖÂØÓ½Ö ÅÉÍÂÅ½ÆÌÆ¾ÎÏÊÏØÔÂÑÕÓÂÈÕ
ÎÊÒÓÏÁÎÒÆÓÏÊÌ¿Æ¾ÆÅÏ ÔÂÒØÈÌÑÏÓ½ÒÏØÎÓÏÎ¼ÏÂÎÆÍÍÂ
ÅÊÌ¿Å¾ÌÓØÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
ÊÂÎÂÆÎÊÒ×ÁÒÆÊÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÓÉeÔ¼ÒÉkÓÏØÒÓÉÎÓÏÊÌ½
ÂÈÏÑ® ÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂÎÂuÏÑ¼ÒÆÊÎÂÂÎÓÂÈÕÎÊÒÓÆ¾ÓÂÎ¼ÂÌÂÎ®ÍÊÂ
ÅÊÂÎÏu½ÖÏØÔÂÅÉuÊÏØÑÈÉÔÏÁÎ ÔÂ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÎÂÆÆÎÅÁÒÆÊÒÆ
ÌÓ¾ÑÊÂ uÆÈÂÍÁÓÆÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â uÏÎÓ¼ÑÎÂÆ¾ÍÕÒÉ ÌÍ
ÓÆ×ÎÏÍÏÈ¾ÂØÏÅÏu¼Ö $3. ÍÏÈÊÒuÊÌ®ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖ ÑÏu¿Ó 
ÌÍ
ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏØÖÒØuÃÏÁÍÏØÖÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓÊÌ½ÖÌÂÓÆÁÔØÎÒÉÖ
ÌÂÓ®ÑÓÊÒÉÓÏØÂÂÒ×ÏÍÏÁuÆÎÏØÑÏÒÕÊÌÏÁ
ÑÏÃÏÍ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾Â ÌÍ
¢ÎÓÊÍÂuÃ®ÎÆÒÓÆ¿ÍÏÊ ¿ÓÊÈÊÂÓÉÎØÍÏÏ¾ÉÒÉÓÏØQSPKFDUÔÂ×ÑÆÊ
ÂÒÓÏÁÎÌÆÇ®ÍÂÊÂÌÂÊ×Ñ¿ÎÏÖ©ÏÑÆ¾ÓÆÎÂÓÂÌÂÓÂÇ¼ÑÆÓÆu¿ÎÏÖ
ÒÂÖ¨®ÏÊÏÊÍÊÈÏÒÓÏ¾¾ÒÕÖuÏÑÏÁÎ ÏÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊ¿uÕÖ¿×Ê
Η λύση είναι η συνεργασία!

Πόπη Χαραμή
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ĈčĒăĎċĕċ

÷ĜĕđĆðöðñöûóì
Ċ ĚĎēĠēĔďĆĎ

ĆĎĖĎēĉēĒĄĆ
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ÓÉÎÆÑÈÂÒ¾Â¿ÕÖÌÂÊÒÓÉÎÑÏÒÕÊÌ½uÂÖ
ÙÕ½ ÉÌÂÍ½ÅÊ®ÔÆÒÉÌÂÊÉÂÊÒÊÏÅÏË¾ÂÌÂÊÏÍÁ
ÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÓÏ×ÊÏÁuÏÑ ÓÏÎÐÎÏØÎÓÏÉÔÊÌ¿
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÓÏØÖÅÁÒÌÏÍÏØÖÌÂÊÑÏÁÖÏØÆÑÎ®uÆ
¿ÍÏÊ
²ÏÎÐÎÏØÎ ÓÉ ÅÊ®ÔÆÒÉ ÈÊÂ ÑÏÒ®ÔÆÊÂ ÎÂ
ËÆÆÑ®ÒÏØuÆ ÓÂ ÑÏÃÍ½uÂÓÂ ÌÂÊ ÎÂ ®uÆ
uÑÏÒÓ®l

¢¿ÓÏÎΑΝΔΡΕΑ ΚΑΛΛΙΒΩΚΑ 
Φαρμακοποιό

õ
e

ÂÊÒÊ¿ÅÏËÏÖ ÅÊÂÌÉÑÁÒÒÆÊ
ÕÖÙÏÁuÆuÆÓÊÖÌÂÍÁÓÆ
ÑÆÖÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÆÖÏØØ®Ñ
×ÏØÎÒÓÏÎÌ¿ÒuÏÌÂÊÏÂÂÊ
ÒÊ¿ÅÏËÏÖÇÏÃ®ÓÂÊu½ÕÖÂØÓ¿Æ¾ÎÂÊÂÍ½
ÔÆÊÂk
°ÊÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÂ¿Æu®ÖÃÍ¼ÏØuÆÓÏÎ
Ì¿ÒuÏÆØÎÏÚÌ¿ÓÆÑÏÂ¿ÓÊÆ¾ÎÂÊÒÓÉÎ
ÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂ ÔÆÕÑÏÁuÆÓÏØÖÆÂØ
ÓÏÁÖuÂÖÊÌÂÎ¿ÓÆÑÏØÖÂ¿ÒÏ¿ÎÓÕÖÆ¾
uÂÒÓÆ ÆÎÐ¼×ÏØuÆÆ¾ÒÉÖÓÉÎÓ®ÒÉÎÂ
ÊÒÓÆÁÏØuÆÕÖuÏÑÏÁuÆÎÂÑÏÃÍ¼
ÄÏØuÆÓÏu¼ÍÍÏÎ
¤¾ÓÆÓÏÂÎÓÊÍÂuÃÂÎ¿uÂÒÓÆÆ¾ÓÆ¿×Ê ÏÊÆ
ÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÊÆ¾uÂÒÓÆÆÌÇÁÒÆÕÖÂÊÒÊ¿ÅÏ
ËÏÊ«Μπορώ να τα καταφέρω γιατί ο κόσμος μου ανήκει»ÊÒ×ØÑ¾ÙÏÎÓÂÊÅÊÂÑÌÐÖ
ÏÊÂÊÒÊ¿ÅÏËÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÌÂÊÑ®ÈuÂÓÊÒØ
×Î®ÓÂÌÂÓÂÇ¼ÑÎÏØÎ¦ÂÊÒÊÏÅÏË¾ÂÌÂÊÉ

ÌÂÍ½ÅÊ®ÔÆÒÉÆ¾ÎÂÊÆÎu¼ÑÆÊÉÌÊÎÉÓ½ÑÊÂ
ÅÁÎÂuÉÓÉÖÑÏ¿ÅÏØ¢ÍÍ®ÓÂÑÏÃÍ½
uÂÓÂÆ¾ÎÂÊÂÎÂ¿ÇÆØÌÓÂ¿ÓÂÎÉÂÊÒÊÏ
ÅÏË¾ÂuÆÓÂÍÍ®ÒÒÆÓÂÊÒÆØÆÑÆÌÓ¾uÉÒÉ
ÓÕÎÅØÎÂÓÏÓ½ÓÕÎuÂÖÌÂÊÒÆÓØÇÍ½¾
ÒÓÉÒÆÂØÓ¼ÖuÆuÏÎÕu¼ÎÂ®ÓÏuÂ ÉÈ¼
ÓÆÖ®ÒÉÖÇÁÒÆÕÖ ÂÌ¿uÉÌÂÊÏÍ¿ÌÍÉ
ÑÆÖÌÏÊÎÕÎ¾ÆÖÕÔÏÁÎÓÂÊÒÓÂ®ÌÑÂÌÂÊ
ÂÈÈ¾ÙÏØÎÓÂ¿ÑÊÂÓÉÖÄÆØÅÂ¾ÒÔÉÒÉÖÌÂÊ
ÓÉÖÂØÓÂ®ÓÉÖ ÉÅÊ®ÄÆØÒÉÓÕÎÏÏ¾
ÕÎÌÂÓÂÍ½ÈÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊ®ÎÓÏÓÆÏÅØÎÉ
Ñ½²ÂÑÏÃÍ½uÂÓÂÂÑ×¾ÙÏØÎ¿ÓÂÎÏÂÊ
ÒÊ¿ÅÏËÏÖ®ÎÔÑÕÏÖ×®ÎÆÊÓÏÎ¼ÍÆÈ×ÏÌÂÊ
ÉØÆÑÂÊÒÊÏÅÏË¾ÂÓÏØuÆÓÂÓÑ¼ÆÓÂÊÒÆ
ÓØÇÍ½ÆuÊÒÓÏÒÁÎÉ¿×Êu¿ÎÏÒÓÊÖÅØÎ®
uÆÊÖÓÏØÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÉuÏ¾ÑÂÈÆÎÊÌ¿ÓÆÑÂ 
ÈÊÂÎÂÌÂÓÂÍ½ËÆÊÒÓÉÒØÎ¼×ÆÊÂÒÆØÆ
ÑÆÌÓ¾uÉÒÉÓÕÎÅØÎÂÓÏÓ½ÓÕÎÓÏØÌÂÊÓÆ
ÍÊÌ®ÒÆÂÐÍÆÊÂÓÏØÆÍ¼È×ÏØ
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Διοικείστε με καλή διάθεση
και αισιοδοξία

Όπως υπάρχουν τροφές που προσφέρουν καλή διάθεση, όπως υπάρχουν
αφρόλουτρα που «ανεβάζουν» τη διάθεση, έτσι και σήμερα υπάρχει το management που ανεβάζει τη διάθεση!
½uÆÑÂ ÓÊÖu¼ÑÆÖÓÉÖÌÑ¾ÒÉÖ ÓÕÎÃ¾ÂÊων αλλαγών και μεταρρυθμίσεων, γίνεται πιο αναγκαίο από ποτέ η διοίκηση μίας επιχείρησης να εμποτιστεί από
ÓÉÎÂÁÑÂÓÉÖÂÊÒÊÏÅÏË¾ÂÖ ½uÆÑÂ¿ÏØ
η ανασφάλεια για την απλή επιβίωση
κρέμεται ως Δαμόκλειος σπάθη πάνω
από κάθε εργαζόμενο, συνεργάτη ή ηγέτη μιας επιχείρησης, η καθημερινότητα
πρέπει να έχει μηνύματα χαμόγελου και
αισιοδοξίας.
Προσπαθήστε το λοιπόν και στο φαρμαÌÆ¾ÏÒÂÖ©ÉÅÊÒÓ®ÙÆÓÆÉÌÂÔÉuÆÑÊÎ½ÒÂÖ
καλημέρα να είναι προσωπική για τον
Ì®ÔÆÒØÎÆÑÈ®ÓÉÖÒÂÖ¤¾ÎÂÊÂÎÔÑÐÊνο να ρωτάμε «όλα καλά;» τις δύσκολες
στιγμές ή σε μικρά λάθη απλά να χαμογελάμε δείχνοντας την αστοχία του «Έλα
καλό μου πώς και δεν το είδες αυτό;».
¦ÇÑ®ÒÉ«όλα θα πάνε καλά» δίνει άλλο
αέρα στις ανθρώπινες σχέσεις.
©ÉÎËÆÌÊÎ®ÓÆÏÓ¼ÒÆuÊÂÅÁÒÌÏÍÉÒÓÊÈμή «και τώρα τι θα κάνουμε;». Πείτε απλά
«ok ελάτε να βρούμε λύση όλοι μαζί». Να
θυμάστε πάντα την ρήση του Αριστοτέλη «Μην παρακάμπτεις τα τείχη, Μάθε να
τα γκρεμίζεις. Έτσι κάποια στιγμή όταν θα
ορθωθούν γιγάντια δεν θα μπορούν να σε
σταματήσουν».
Κακά τα ψέματα το καλό περιβάλλον εργασίας και η καλή διάθεση εξαρτώνται
Â¿ÓÏÎNBOBHFS ÆÂÎÓ¾ÔÆÓÉÆÑ¾ÓÕση οι εργαζόμενοι χάνουν τη διάθεση για
εργασία παρόλο που μπορεί ν’ αμείβονται σωστά, γιατί οι άνθρωποι βάζουν
προτεραιότητα κυρίως τις ψυχολογικές
τους ανάγκες παρά τις οικονομικές.
Όσο δείχνουμε εμπιστοσύνη στους συνεργάτες μας και εκτιμούμε τις δυνατότητές τους, τόσο αυτοί δίνουν τον καλύτερό τους εαυτό ακόμη και σε μια εργασία ρουτίνας.
Παράλληλα η αισιοδοξία από μόνη της
μπορεί να δώσει ξεκάθαρες ματιές και
λύσεις σε καθημερινά προβλήματα. Κάνει τους ανθρώπους να σκέφτονται πιο
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ήρεμα, σκορπά χαμόγελο στον εργασιακό χώρο. Ένα χαμόγελο που και οι πεÍ®ÓÆÖuÂÖÓÏ¼×ÏØÎÂÎ®ÈÌÉ¦ÂÊÒÊÏÅÏξία είναι απλά το φως μιας υπέροχης μέρας. Όχι όμως τόσο δυνατό που να μη
μπορείτε να δείτε την καθημερινή μέρα!

Βάλτε λίγο χιούμορ στη ζωή
της επιχείρησής σας

Ένα βασικό συστατικό της καλής διάθεσης είναι το χιούμορ. Ας μην ξεχνάμε, είμαστε ο λαός που γέννησε την κωμωδία,
ÓÉÒ®ÓÊÑÂ¤¾uÂÒÓÆ¢ÑÊÒÓÏÇÂÎÊÌÏ¾ÒÓÂÊÏ
κατάβαθα της ψυχής μας. Γελάγαμε με
ÓÂÍ®ÔÉuÂÖÓÂÂÔ½uÂÓÂuÂÖ ½uÆÑÂ
όμως σοβαρέψαμε. Για την ακρίβεια γίναμε σοβαροφανείς.
Οι φαρμακοποιοί βέβαια είναι σε γενικές
γραμμές σοβαροί γιατί έχουν να κάνουν
με θέματα υγείας των πελατών τους. Δύσκολο σε τέτοιες συνθήκες να είσαι πάντα χαμογελαστός και ακόμη πιο δύσκολο να κάνεις χιούμορ.
Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι πρέπει να μη
χαμογελάμε, να μην αντιμετωπίζουμε
τους πελάτες μας με καλή διάθεση και
αισιοδοξία και γιατί όχι και με μια δόση
χιούμορ μερικές φορές.
Δυστυχώς θεωρούμε ότι δεν έχουμε κύρος εάν κάνουμε χιούμορ με τους πελάτες μας, ή ότι οι συνεργάτες μας δεν θα
μας πάρουν στα σοβαρά. Και όμως το να
καλλιεργήσουμε ανθρώπινες σχέσεις με
τους πελάτες και τους συνεργάτες μας
χρειάζεται το χιούμορ και η καλή διάÔÆÒÉ´ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÓÏ×Âu¿ÈÆÍÏ ÓÏÎÆÁμα αισιοδοξίας, μαζί με την ενσυναίσθηση, βάζοντας το φαρμακείο μας στη ζωή
της πόλης, της συνοικίας και της κοινωνίας που ζούμε.

Από την ετοιμολογία στην
ανάλυση της αξίας του
χιούμορ

Ας θυμηθούμε λοιπόν, βασικά τι είναι
η λέξη η ίδια και θα δούμε πως ξεκινά
πάλι από μία μικρή χώρα που την έλεÈÂÎ¤ÍÍ®ÅÂ¦ÑÐÓÉÂÎÂÈÕÈ½ÓÉÖÑÏέλευσης του αγγλικού όρου humor γίνεται στην «περί των χυμών του σώματος» θεωρία του Ιπποκράτη. Βάσει αυτής
της ιατρικής θεωρίας, υφίστανται τέσσερις κράσεις, που κάθε μία έχει σχέση με
την επικράτηση ενός από τους τέσσερις
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χυμούς του ανθρώπινου σώματος (χολή,
φλέγμα, μέλαινα χολή, αίμα). Όταν υπάρχει αρμονική μίξη των χυμών του σώματος, ο άνθρωπος είναι υγιής και με
καλή διάθεση.
Από την Ιπποκράτειο ιατρική ο όρος χυμός, πιθανώς με τη μορφή που είχε στην
ευβοϊκή διάλεκτο (χυμόρ) ή με πρώτο
συνθετικό το ελληνικό χυμ- = hum- και
τη λατινική κατάληξη -or, πέρασε στη λατινική γλώσσα ως (h)umor και σήμαινε
εκτός από το υγρό, την υγρασία, το χυμό,
και τη διάθεση.
Πώς λοιπόν όταν όλα ξεκινούν από εδώ,
σήμερα θεωρούμε ότι το χιούμορ δεν
έχει θέση στην καθημερινότητα μας αλλά
μόνο στην παρέα μας;
Αν δεν μπορούμε να δούμε τα πράγματα
από την αστεία τους πλευρά δεν θα καταλάβουμε ποτέ την σοβαρή τους πλευρά. Ας δούμε λοιπόν την καθημερινότητα
μας με χιουμοριστική διάθεση.
²Ïχιούμορ είναι μια τέχνη, που ενώνει
τη λογική, το συναίσθημα και τη σοφία
με έναν μοναδικό τρόπο, με σκοπό να
σατιρίσει, να σαρκάσει, και να ελαφρύνει μια κατάσταση.
²Ï×ÊÏÁuÏÑÆ¾ÎÂÊuÊÂÒØÎÂÊÒÔÉuÂÓÊÌ½
ικανότητα και ένα παιχνίδι του μυαλού,
που μας επιτρέπει να δούμε τα πράγματα από μια άλλη οπτική γωνία, δίνοντας
μας τη δυνατότητα να αντιμετωπίσουμε
πολλές καταστάσεις με έναν εντελώς διαφορετικό τρόπο.
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ÌÏ¿ÖÓÏØ×ÊÏÁuÏÑÆ¾ÎÂÊÎÂuÂÖÌ®ÎÆÊ
ÎÂÈÆÍ®ÒÏØuÆ ®ÑÂÎÂÈÍØÌ®ÎÆÊÓÉÎÌÂÑ
ÅÊ®uÂÖÌÂÊÎÂÓÉÎÌ®ÎÆÊÎÂÅÆÊÓÂÑ®È
uÂÓÂuÆuÊÂÎ®ÍÍÉÍÏÈÊÌ½ ÊÏÂÊ×ÎÊÅÊ®
ÑÊÌÉÌÂÊÒ¾ÈÏØÑÂÊÏ¼ËØÎÉ¤Ë®ÍÍÏØ 
ÉÌÂÑÅÊ®uÂÖÆ¾ÎÂÊÂØÓ½ÏØÒØÎ½ÔÕÖ
uÏÑÆ¾ÎÂuÂÖÌ®ÎÆÊÎÂÅÏÁuÆÓÂÑ®È
uÂÓÂÒÆÃ®ÔÏÖÌÂÊÎÂÈÆÇØÑÐÒÆÊÂÎÓÊÔ¼
ÒÆÊÖ ÎÂÆËÏuÂÍÁÎÆÊÌÂÓÂÒÓ®ÒÆÊÖ ÂÌ¿uÂ
ÌÂÊÌÂØÈ®ÅÆÖÌÂÊÅÁÒÌÏÍÆÖÒØÎÔ½ÌÆÖ
²Ï×ÊÏÁuÏÑ Æ¾ÎÂÊuÊÂÅÉuÊÏØÑÈÊÌ½ÊÌÂ
Î¿ÓÉÓÂÏØÌÊÎÉÓÏÏÊÆ¾ÓÉÇÂÎÓÂÒ¾ÂÌÂÊ
uÏÑÆ¾ÎÂuÆÓÂuÏÑÇÐÒÆÊuÆÊÅÊÂ¾ÓÆÑÏ
ÓÑ¿ÏÓÏÎÔØu¿ÌÂÊÓÏÎÇ¿ÃÏÒÆÈ¼ÍÊÏ 
ÓÏÎÆÈÕÊÒu¿ÒÆÆÍ¾ÅÂ ÓÏÆ¾ÒuÂÒÆ
ÂÒÓÆ¾ÂÔÆÐÑÉÒÉÓÉÖÙÕ½Ö
²Ï×ÊÏÁuÏÑ¼×ÆÊ®uÆÒÉÒ×¼ÒÉuÆÓÉÎÂØ
ÓÏÆÏ¾ÔÉÒÉÈÊÂÓ¾ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÉÅØÎÂÓ¿
ÓÉÓÂÎÂÆÌÇÑ®ÒÏØuÆÑ®ÈuÂÓÂuÆ¼ÎÂÎ
¼ËØÎÏÓÑ¿Ï ÏØØ¿®ÍÍÆÖÒØÎÔ½ÌÆÖ
ÔÂuÏÑÏÁÒÂÎÎÂÔÆÕÑÉÔÏÁÎÑÏÒÃÍÉ
ÓÊÌ®½ÌÂÊÆ×ÔÑÊÌ®
¤Ë®ÍÍÏØ É¼ÌÇÑÂÒÉuÆÓÂËÁÒÏÃÂÑÏÁ
ÌÂÊÂÒÓÆ¾ÏØÅÉÍÐÎÆÊÂÌÑÊÃÐÖÂØÓ¿
¿ÓÊuÏÑÏÁuÆÎÂuÊÍ½ÒÏØuÆÈÊÂuÆÑÊÌ®
Ñ®ÈuÂÓÂÊÏ®ÎÆÓÂ ÈÊÂÓ¾ÅÆÎ¼×ÆÊÒÉ
uÂÒ¾Âu¿ÎÏÓÏÓÊÍ¼uÆ ÂÍÍ®ÌÂÊÓÏÐÖ
ÓÏÍ¼uÆ
²Ï×ÊÏÁuÏÑÆËÕÑÂÜÙÆÊÌÂÊÆËÏuÂÍÁÎÆÊ
ÏÍÍ®Ñ®ÈuÂÓÂ¶ÎÂÆØÑÉuÂÓÊÌ¿ÂÒÓÆ¾Ï
½¼ÎÂÂÎ¼ÌÅÏÓÏuÂÖÅ¾ÎÆÊÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂ
ÎÂÏÁuÆÏÍÍ®Ñ®ÈuÂÓÂ×ÕÑ¾ÖÒÌÍÉ
Ñ¿ÓÉÓÂ ÌÂÊÆÊÓÑ¼ÆÊÒÓÊÖÒ×¼ÒÆÊÖuÂÖÎÂ
ÑÏ×ÕÑÏÁÎ×ÕÑ¾ÖÎÂÓÑÂØuÂÓ¾ÙÏÎÓÂÊÂ¿
ÑÏÒÃÏÍ¼ÖÌÂÊÑÏÃÍ½uÂÓÂÏØØ¿®Í
ÍÆÖÒØÎÔ½ÌÆÖÔÂ¼uÂÊÎÂÎÒÓÉu¼ÒÉÌÂÊ
ÔÂÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÒÂÎÒÆÃ®ÑÏÖÓÉÖÆÊÌÏÊ
ÎÕÎ¾ÂÖuÂÖuÆÓÏØÖ®ÍÍÏØÖ
Æ¾ÓÆÍÏÊ¿ÎÓÉÎÂË¾ÂÓÏØ×ÊÏÁuÏÑ£®ÍÓÆ
ÓÏÒÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂÒÂÖ ÓÏØÖÂÎ
ÔÑÐÏØÖÒÂÖ ÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ¢Í
Í®ËÓÆÓÉÎÏÓÊÌ½ÈÕÎ¾ÂÓÕÎÑÂÈu®ÓÕÎ
«Είναι μαγεία να μπορείς να σβήσεις ένα
δάκρυ από την άκρη των ματιών με ένα
χαμόγελο στην άκρη των χειλιών»
¯ÂÔØu®ÒÓÆ
Όταν ένας άνθρωπος θέλει να κάνει
χιούμορ, πρέπει αυτοί που είναι γύρω
του να είναι εξίσου ευφυείς μ αυτόν,
αλλιώς δεν πρόκειται να τον καταλάβουν
James Stephens, 1882-1950, Ιρλανδός
συγγραφέας 
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4 καλοί λόγοι για να διοικούμε με χιούμορ
1. Για να ανταποκριθούμε στις ανάγκες των συνεργατών μας.
 ²Ï×ÊÏÁuÏÑÂÎÈ¾ÎÆÓÂÊuÆÌÂÍ½ÅÊ®ÔÆÒÉÆ¾ÎÂÊ®ÎÓÂÌÂÍÏÅÆ×ÏÁ
uÆÎÏÂÌ¿uÉÌÂÊÒÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ¤Ë®ÍÍÏØÓÏuÆÈÂ
ÍÁÓÆÑÏÏÒÏÒÓ¿ÓÕÎÂÎÔÑÐÕÎÆ¾ÎÂÊÂÎÏÊÌÓÏ¾ÒÆÂÒÓÆÚÒuÏÁÖ
§ÅÊÂ¾ÓÆÑÂÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØÏÊÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÊÅÆÎ¼×ÏØÎuÆÈ®
ÍÆÖÑÏÏÓÊÌ¼ÖÆË¼ÍÊËÉÖ ÓÏÆØ×®ÑÊÒÓÏÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ
Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÈÊÂÎÂÌÂÍÍÊÆÑÈ½ÒÏØuÆÅÊ®ÔÆÒÉÈÊÂÆÑÈÂÒ¾Â
 ÑÏÒÏ×½ÂÑ¼ÆÊÎÂÓÆÒÓ®ÑÏØuÆÒÆÏÊÏÃÂÔu¿ÏÊÒØÎÆÑÈ®
ÓÆÖuÂÖÆ¾ÎÂÊÅÆÌÓÊÌÏ¾ÒÓÏ×ÊÏÁuÏÑÌÂÊÒÓÏØÖÂÒÓÆÚÒuÏÁÖuÂÖ
2. Για να κάνουμε το φαρμακείο μας πιο ανθρώπινο
 ¢ÎÂÎÂÓÑ¼ËÏØuÆÒÓÊÖÉÈ¼ÖÌÊÎÉÓÏÏ¾ÉÒÉÖÓÕÎÆÑÈÂÙÏu¼ÎÕÎ 
ÓÏ×ÊÏÁuÏÑÆÊÓÑ¼ÆÊÓÉÒÁÒÇÊËÉÓÕÎÂÎÔÑÐÊÎÕÎÒ×¼ÒÆÕÎ
ÌÂÊÓÉÎÑÏÒ½ÍÕÒÉÓÏØÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏØÒÓÏÒÓ¿×ÏÓÏØ§ÅÊÂ¾ÓÆ
ÑÂÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÕÎÒØÎÂÎÓ½ÒÆÕÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖ ÓÏ×ÊÏÁuÏÑ
ÆÊÓÑ¼ÆÊÒÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖuÂÖÎÂÆ¾ÎÂÊÊÏ×ÂÍÂÑÏ¾ÌÂÊÎÂ
ÆÌÇÑ®ÙÏÎÓÂÊ®ÎÆÓÂÌÂÊÊÏÅÉuÊÏØÑÈÊÌ®ÂÑ®ÍÍÉÍÂÓÏÌÂÍ¿
ÌÍ¾uÂÇÂ¾ÎÆÓÂÊÌÂÊÌÂÓ®ÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÒÓÏÎ®ÈÌÏ
 ÑÏÒÏ×½©ÉÎÂÒÓÆÊÆÁÆÒÓÆÌÂÊÌ®ÎÆÓÆ×ÊÏÁuÏÑ®ÎÓÂuÆÓÏØÖ
¾ÅÊÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖ
 ªÑÏÎÓ¾ÒÓÆÓÏ×ÊÏÁuÏÑÒÂÖÎÂuÉÎÆ¾ÎÂÊÅÉÌÓÊÌ¿ÑÏÖÓÏÎ®Í
ÍÏÎ
3. Για να αποδραματοποιήσουμε ορισμένες καταστάσεις

ÆÆÑ¾ÓÕÒÉÌ®ÏÊÏØuÊÌÑÏÁÍ®ÔÏØÖÓÏØØÂÍÍ½ÍÏØuÂÖ ÓÏ
ÎÂ¼×ÏØuÆ¼ÎÂÓ¿ÎÏ×ÊÏØuÏÑÊÒÓÊÌ¿ÒÓÉÎÑÏÒ¼ÈÈÊÒ½uÂÖuÏ
ÑÆ¾ÎÂÂÏÃÆ¾ÔÆÓÊÌ¿ÈÊÂÓÉÎÌÂÓÂÎ¿ÉÒÉÌÂÊÓÉÒØuu¿ÑÇÕÒÉ
ÓÏØ
 ÑÏÒÏ×½°Ó¿ÎÏÖuÂÖÂ¼ÎÂÎÓÊÓÏØÎÂuÉÎÆ¾ÎÂÊÆÊÑÕÎÊÌ¿Ö 
ÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ¿ÓÂÎÏ®ÍÍÏÖÆ¾ÎÂÊÏÍÁÆØÂ¾ÒÔÉÓÏÖ¯ÂÅÆ×¿uÂÒÓÆ
Æ¾ÒÉÖÂÒÓÆÚÒuÏÁÖÌÂÊÂ¿ÓÏØÖ®ÍÍÏØÖ
4. Για να βελτιώσουμε τις υπηρεσίες προς τους πελάτες
 ²Ï×Âu¿ÈÆÍÏ ÉÌÂÍ½ÅÊ®ÔÆÒÉÌÂÊÈÊÂÓ¾¿×ÊÌÂÊÓÏ×ÊÏÁuÏÑÃÆÍ
ÓÊÐÎÏØÎÓÊÖÒ×¼ÒÆÊÖuÂÖuÆÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ°ÊÆØÓØ×ÊÒu¼ÎÏÊÒØ
ÎÆÑÈ®ÓÆÖÆËØÉÑÆÓÏÁÎÌÂÍÁÓÆÑÂÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖ¨ÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ
¿ÓÂÎÆuÆ¾ÖÌÂÊÏÊÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖuÂÖË¼ÑÏØuÆÎÂ×ÂÍÂÑÐÎÏØuÆ
ÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÆuÊÂÅ¿ÒÉ×ÊÏÁuÏÑ ÂÌ¿uÉÌÂÊÒÆÆÑÊÓÐ
ÒÆÊÖÅØÒÂÑÆÒÓÉu¼ÎÕÎÌÂÊÆÌÎÆØÑÊÒu¼ÎÕÎÆÍÂÓÐÎ²Ï×ÊÏÁ
uÏÑÌÂÓÆÃ®ÙÆÊÓÏØÖÓ¿ÎÏØÖÒ×ÆÅ¿Î®ÎÓÂ


¦ÌÂÍ½ÅÊ®ÔÆÒÉÆÌÓ¿ÖÂ¿ÓÉÎÂÁËÉÒÉÓÉÖÂÑÂÈÕÈÊÌ¿ÓÉÓÂÖ
ÒÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒ½uÂÖÆÊÇ¼ÑÆÊuÊÂÊÒÏÑÑÏ¾ÂuÆÓÂËÁÆÂÈÈÆÍ
uÂÓÊÒuÏÁ ÑÏÒÕÊÌ½ÖÆØÆË¾ÂÖÌÂÊÂØÓÏÑÂÈu®ÓÕÒÉÖ
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öøëéôùî
ĊĔĈĆĖĄĆĕėČĕēāĉĆĕ

ĖĊĉĎĊĘĔĘĂđĆĜĔāĔĎĆ
Ωχ!!!
Πέρασε η ώρα!!!
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¨®ÏÓÆ ÈÊÂÎÂÂÎÏ¾ËÆÊÖ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾Ï Éu¿ÎÉ
ÒÉuÂÎÓÊÌ½Â¿ÇÂÒÉÏØ¼ÑÆÆÎÂ®ÑÆÊÖ½ÓÂÎ
ÉÆÊÍÏÈ½ÓÏØÒÉuÆ¾ÏØÏØÔÂÓÏÂÎÏ¾ËÆÊÖºÍÂ
τα υπόλοιπα, συμπεριλαμβανομένου και του
ÕÑÂÑ¾ÏØ ½ÓÂÎÏØÒÊÂÒÓÊÌ®ÑÏÌÂÔÏÑÊÒu¼ÎÂ
°ÊÆÏ×¼Ö®ÍÍÂËÂÎ ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â¼ÈÊÎÂÎÏÍÍ® 
Ï ÂÎÓÂÈÕÎÊÒu¿Ö uÆ ®ÍÍÂ ÌÂÎ®ÍÊÂ ÅÊÂÎÏu½Ö
ÆÎÓ®ÔÉÌÆÌÂÊÓÏÔ¼uÂÓÏØÕÑÂÑ¾ÏØÂÂÒ×¿ÍÉÒÆ
u¼×ÑÊÌÂÊØÏØÑÈÊÌ¼ÖÂÏÇ®ÒÆÊÖÍ¼ÏÎ ÓÏ
ÕÑ®ÑÊÏÆ¾ÎÂÊÆÍÆÁÔÆÑÏÌÂÊÓÏÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
uÏÑÆ¾ÎÂÆÊÍ¼ËÆÊÂØÓ¿ÏØÓÏØÓÂÊÑÊ®ÙÆÊuÆÒÓ¿×Ï
ÎÂÆËØÉÑÆÓÆ¾ÌÂÍÁÓÆÑÂÓÉÎÆÍÂÓÆ¾ÂÓÏØ

8
ð

αλώς ή κακώς, το να είναι
ένα φαρμακείο περισσότερες ώρες ανοιχτό έχει γίνει
αναγκαίο.
ÆuÊÂÒÁÈ×ÑÏÎÉÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÅÆÎÆËÆÓ®ÙÏØuÆÍ¼ÏÎÓÊuÂÖÃÏÍÆÁÆÊ ÂÍÍ®ÓÊÃÏÍÆÁÆÊÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖuÂÖ
²ÂÆÑÕÓ½uÂÓÂÃÆÃÂ¾ÕÖ Æ¾ÎÂÊÏÍÍ®¿σες περισσότερες ώρες πρέπει να ανοίËÕÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏØÏÊÆÖÆ¾ÎÂÊÏÊÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÐÑÆÖÐÖÑ¼ÆÊÎÂÏÑÈÂÎÐÒÕÓÉÎÏu®ÅÂuÏØÈÊÂÎÂÂÎÓÆÆË¼ÍÔÆÊ
ÒÓÊÖÂØËÉu¼ÎÆÖÐÑÆÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ¦ÓÆÍÊÌ½Â¿ÇÂÒÉ ÎÂÅÊÆØÑÁÎÆÊ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÓÏÕÑ®ÑÊ¿ÓÏØ ÆËÂÑÓ®ÓÂÊÂ¿ÏÍÍÏÁÖÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÌÂÊÑ¼ÆÊÎÂÂÑÔÆ¾
uÆÑÏÒÏ×½ÌÂÊuÆÍ¼ÓÉ

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

+1

øúòéõúñëø

1

Καθορισμός ωραρίου

²ÏÆÑÐÓÉuÂÏØÂØÓ¿uÂÓÂÑÏÌÁÓÆÊÆ¾ÎÂÊ³®Ñ×ÆÊeÊÅÂÎÊÌ¿k
ÕÑ®ÑÊÏÏØÎÂ¼×ÆÊÆÇÂÑuÏÈ½ÒÆ¿ÍÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â¦Â®ÎÓÉÒÉ
Æ¾ÎÂÊ¿×Ê²ÏÕÑ®ÑÊÏÆËÂÑÓ®ÓÂÊÂ¿ÓÊÖÒØÎÔ½ÌÆÖÌÂÊÓÂÅÆÅÏu¼ÎÂ
ÓÏØÌ®ÔÆÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¦ÆÑ¾ÓÕÒÉÆÎ¿ÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÆ¼ÎÂÓÏØÑÊÒÓÊÌ¿u¼ÑÏÖÆ¾ÎÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½Â¿¼ÎÂÒØÎÏÊÌÊÂÌ¿ÇÂÑuÂÌÆ¾Ï²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÆÆuÏÑÊÌ¿Ì¼ÎÓÑÏÅÑ¿uÏÆ¾ÎÂÊÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¿Â¿ÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÏÎÓ®ÒÆÌ¼ÎÓÑÏÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÖ½Â¿¼ÎÂ®ÍÍÏÅ¾ÍÂÒÆTVQFSNBSLFU
ή εμπορικό κέντρο.
ÆÌ®ÔÆÆÑ¾ÓÕÒÉ ÏÊÃÂÒÊÌÏ¾ÂÑ®ÈÏÎÓÆÖÏØÑ¼ÆÊÎÂÍÉÇÔÏÁÎØ¿ÄÉÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏÉÌÂÍÁÓÆÑÉÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ 
¿ÒÏÌÂÊÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÑÏÒ¼ÍÌØÒÉÖÎ¼ÕÎÆÍÂÓÐÎ
ÆÎÊÌ®ÂÌÏÍÏØÔ½ÒÓÆÓÏÎÆË½ÖÌÂÎ¿ÎÂ
Επιλέξτε ωράριο λειτουργίας που εύκολα θυμάται ο πελάτης σας, χωρίς διαφοροποιήσεις ανά ημέρα.
×ÑÕ¾uÆÃÑ®ÅØ ÆØÓ¼ÑÂ¼ÕÖ ®ÃÃÂÓÏ
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ΜΑΡΤΥΡΙΑ

ûąēąĎĉăĒßĐĐąĔéėĊĀ
ĕĖĒðĒďěĐĀĎčèČĂĐą

2

Καθορισμός
υπηρεσιών του
φαρμακείου

ÉuÂÎÓÊÌ¿ÖÂÑ®ÈÏÎÓÂÖ
ÈÊÂÓÏÎÑÏÒÅÊÏÑÊÒu¿ÓÕÎÂÓ¿uÕÎÏØÔÂ×ÑÆÊÂÒÓÆ¾ÓÆÒÆ¼ÎÂ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÅÊÆØÑØu¼ÎÏÕÑ®ÑÊÏ Æ¾ÎÂÊÏÊØÉÑÆÒ¾ÆÖÏØÔ¼ÍÆÓÆÎÂÑÏÒÇ¼ÑÆÓÆÒÓÏØÖÆÍ®ÓÆÖÒÂÖ¶ÎÂÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏÓu½uÂÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ®ÎÔÑÕÏÌ®ÔÆÒÓÊÈu½
°ÊÒØuÃÏØÍ¼ÖÅÊÂÓÑÏÇ½ÖuÆÂÎÆÓØÈu¼ÎÏÓu½uÂÒØuÍÉÑÕu®ÓÕÎÅÊÂÓÑÏÇ½Ö Ô¼ÍÆÊÆ¾ÒÉÖÓÏÎ
ÆËÆÊÅÊÌÆØu¼ÎÏ®ÎÔÑÕ¿ÓÏØ
¤ÊÍ¼ÏÎ ÑÏÒÕÏÏÊÉu¼ÎÆÖ
ÒØuÃÏØÍ¼Ö®ÎÕÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂ
uÊÂÖÒØÎÓÂÈ½Ö ½ÌÂÊÓÂ©³ ³ª¢ ÂÂÊÓÏÁÎ×Ñ¿ÎÏÂ¿ÓÏØÖ
ØÂÍÍ½ÍÏØÖÓÏØ®ÈÌÏØ°ÊÒØuÍÉÑÕuÂÓÊÌ¼ÖÕÍ½ÒÆÊÖ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊÆ¾ÒÉÖ×Ñ¿ÎÏÈÊÂuÊÂ
ÌÂÍ½ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂuÆÓÏÎÆÍ®ÓÉ
¤®ÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÅÊÂÔ¼ÓÆÊÒÁÒÓÉuÂÒØÍÍÏÈ½Ö¿ÎÓÕÎu¼ÒÕ
uÊÂÖÌ®ÑÓÂÖ Ñ¼ÆÊÎÂÍÉÇÔÆ¾
Ø¿ÄÉÏ×Ñ¿ÎÏÖÏØÑ¼ÆÊÎÂ
ÅÊÂÔ¼ÒÏØÎÏÊØ®ÍÍÉÍÏÊÈÊÂÓÉ
ÒÕÒÓ½ÑÏÐÔÉÒÉÌÂÊÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÂØÓ½ÖÓÉÖØÉÑÆÒ¾ÂÖ

²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÏØÆ¼ÍÆËÆÅÊÆØÑØu¼ÎÏÌÂÊÒØÎÆ×¼ÖÕÑ®ÑÊÏ ÆØÓ¼ÑÂ²ÆÓ®ÑÓÉ ®ÃÃÂÓÏu
uuÌÂÊÓÊÖØ¿ÍÏÊÆÖÉu¼ÑÆÖuuu ÁÒÓÆÑÂ
Â¿ÓÉÎ¼ÎÓÏÎÉÑÏÓÑÏ½ÓÏØÅÊÌÓÁÏØuÏØ°ÃÂÒÊÌ¿ÖÒÓ¿×ÏÖ½ÓÂÎ
ÉÂÎ®ÈÌÉÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎuÂÖÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂÓÏ ®ÃÃÂÓÏ 
ÌÂÔÐÖÆ¾uÂÒÓÆÒÆÒÉuÆ¾ÏÏØÉ
ÂÈÏÑ®Æ¾ÎÂÊÂÎÏÊÌÓ½ÌÂÊÊÅÊÂ¾ÓÆÑÂ
ÙÕÎÓÂÎ½
²ÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï½ÓÂÎ½ÅÉÒÓÆÍÆ×Õu¼ÎÏuÆÂÑÌÆÓ®®ÓÏuÂ ÌÂÊuÆÓÉÎÂÑÏØÒ¾ÂÓÑÊÐÎÇÂÑuÂÌÏÏÊÐÎ¤Ïu¼ÎÕÖ ÂÑ¿ÍÏÏØÂØË½ÒÂuÆÓÊÖÆÃÅÏuÂÅÊÂ¾ÆÖÐÑÆÖÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÓ®  ÅÆÎÑÏ×ÕÑ½ÒÂuÆÒÆÎ¼Â
Ñ¿ÒÍÉÄÉ¢ØÓ¿ÏØÌ®ÎÂuÆÒÆÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÆÓÏÎÒÁuÃÏØÍÏÓÏØÅÊÌÓÁÏØ
1IBSNB1-64 ½ÓÂÎÎÂuÆÊÐÒÏØuÆÆÑÈÂÒ¾ÆÖÏØ½ÓÂÎ×ÑÏÎÏÃ¿ÑÆÖ×ÑÉÒÊuÏÏÊÐÎÓÂÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÓÉuÉ×ÂÎÏÈÑ®ÇÉÒ½uÂÖÂÑ®ÍÍÉÍÂ ËÆÌÂÔÂÑ¾ÒÂuÆÏÊÏÖÌ®ÎÆÊÓÊÖÆÊÌÏØÑÊÌ¼ÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖ ¿ÕÖÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖ ÂÑÂÍÂÃ¼Ö ÓÂÌÓÏÏÊ½ÒÆÊÖÑÏÚ¿ÎÓÕÎÌÍ
¤¾ÒÉÖ ÂÎÂÌÂÓÂÎÆ¾uÂuÆÑ¿ÍÏØÖÌÂÊÒÓ¿×ÏØÖÒÆ¿ÍÏÓÏÑÏÒÕÊÌ¿ÌÂÊÓÏØÖ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊÏÁÖÌÂÊÅÐÒÂuÆ¼uÇÂÒÉÒÓÊÖÑÕÊÎ¼ÖÌÂÊÂÏÈÆØuÂÓÊÎ¼ÖÐÑÆÖ
ÂÊ×u½Ö ¼×ÏÎÓÂÖÍÊÈ¿ÓÆÑÂ®ÓÏuÂÓÊÖuÆÒÉuÆÑÊÂÎ¼ÖÐÑÆÖÊÂÓÉÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏ
®ÃÃÂÓÏ Å¾ÅÆÓÂÊÑÆ¿u¾Â®ÍÍÉÉu¼ÑÂÓÉÖÆÃÅÏu®ÅÂÖ
¨®ÔÆ®ÓÏuÏ¼×ÆÊÍ¼ÏÎËÆÌ®ÔÂÑÏÑ¿ÍÏÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï ÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏØÖÒÓ¿×ÏØÖÌÂÊÂØÓ¿uÂÖ¼×ÆÊÃÏÉÔ½ÒÆÊÎÂÑÏ×ÕÑ½ÒÏØuÆÒÆÂÎ®ÓØËÉu¼ÒÂÒÓÉ
ÅÁÒÌÏÍÉÆÑ¾ÏÅÏÓÉÖÌÑ¾ÒÉÖ

3

Υπολογισμός ωρών αιχμής

ÂÑÂÓÉÑÆ¾ÒÓÆÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÂÖÒÂÎÆÍ®ÓÉÖÈÊÂÌ®ÏÊÆÖÉu¼ÑÆÖÌÂÊÂÎÂÌÂÍÁÄÓÆÓÊÖÑÂÈuÂÓÊÌ¼ÖÐÑÆÖÒÓÊÖÏÏ¾ÆÖÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÆÒØÎÕÒÓÊÒu¿ÖÂÍÍ®
ÌÂÊÂÎÏÊÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÂÇÊÆÑÐÎÏØÎÓÏÌÂÓ®ÍÍÉÍÏ×Ñ¿ÎÏÈÊÂÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎ¤®ÎÌ®ÓÊÓ¼ÓÏÊÏÆ¾ÎÂÊÅÁÒÌÏÍÏÎÂÓÏÌ®ÎÆÓÆÆÒÆ¾Ö Ã®ÍÓÆ¼ÎÂ®ÍÍÏ
®ÓÏuÏÓÏØ×ÐÑÏØÏØÆuÊÒÓÆÁÆÒÓÆÓÉÎÌÑ¾ÒÉÓÏØÎÂÓÏÌ®ÎÆÊÈÊÂÆÒ®Ö
²ÏÎÂÃÑÆ¾ÓÆÓÊÖÑÂÈuÂÓÊÌ¼ÖÐÑÆÖÏØÏÊÂÎ®ÈÌÆÖÒÂÖÒÆ®ÓÏuÂÆ¾ÎÂÊuÆÈÂÍÁÓÆÑÆÖÔÂÒÂÖÃÏÉÔ½ÒÆÊÎÂÂÏÇÁÈÆÓÆÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉÎÂ¼×ÆÓÆÊÆÒu¼ÎÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÌÂÊÅØÒÂÑÆÒÓÉu¼ÎÏØÖÆÍ®ÓÆÖ
ÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ Æ®ÎÆ¾ÒÓÆÌÏÎÓ®ÒÆÌ¼ÎÓÑÏÒØÎÓÂÈÏÈÑ®ÇÉÒÉÖuÆÐÑÆÖÂÊ×u½ÖÓÊÖ
ÑÕÊÎ¼Ö Ó¿ÓÆÆÌÆ¾ÎÆÖÓÊÖÐÑÆÖÑ¼ÆÊÎÂ¼×ÆÓÆÓÏÎuÆÈÂÍÁÓÆÑÏÂÑÊÔu¿ØÂÍÍ½ÍÕÎÒÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï
¤®Î¼×ÆÓÆ¼ÎÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÆÆuÏÑÊÌ¿ÅÑ¿uÏuÆÌ¾ÎÉÒÉuÆÓ®ÓÊÖ Ó¿ÓÆÓÏÑÕ¾
Â¿ÓÊÖ Ø®ÍÍÉÍÏÊuÏÑÆ¾ÎÂÆ¾ÎÂÊÂÑÌÆÓÏ¾
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Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντων
AERIUS® δισκία

AERIUS® πόσιμο διάλυμα

1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Aerius® 5mg επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 5mg δεσλοραταδίνη. Έκδοχο(α) με γνωστές
δράσεις: Αυτό το φάρμακο περιέχει λακτόζη. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, σε κάποιο από τα
έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή στη λοραταδίνη. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και
προφυλάξεις κατά τη χρήση: Στην περίπτωση σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας, το Aerius® θα πρέπει να
χρησιμοποιείται με προσοχή (βλ. παράγραφο 5.2). Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας
στη γαλακτόζη, ανεπάρκειας Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης δεν θα πρέπει να
λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Σε κλινικές
δοκιμές σε ένα εύρος ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένης της αλλεργικής ρινίτιδας και της χρόνιας ιδιοπαθούς
κνίδωσης, στη συνιστώμενη δόση των 5mg ημερησίως, ανεπιθύμητες ενέργειες με το Aerius αναφέρθηκαν
σε 3% περισσότερους ασθενείς από εκείνους που έλαβαν αγωγή με εικονικό φάρμακο. Οι πιο συχνές από
τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν επιπλέον του εικονικού φαρμάκου ήταν κόπωση (1,2%),
ξηροστομία (0,8%) και κεφαλαλγία (0,6%). Σε μία κλινική δοκιμή με 578 εφήβους ασθενείς, ηλικίας 12 έως 17
ετών, η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η κεφαλαλγία. Αυτή εμφανίστηκε στο 5,9% των ασθενών που
έλαβαν θεραπεία με δεσλοραταδίνη και στο 6,9% των ασθενών που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Κατάλογος
ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε μορφή πίνακα: Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί πολύ
σπάνια κατά την περίοδο μετά την κυκλοφορία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Οι συχνότητες εμφάνισης
ορίζονται ως πολύ συχνές (ɵ1/10), συχνές (ɵ1/100 έως <1/10), όχι συχνές (ɵ1/1.000 έως <1/100), σπάνιες
(ɵ1/10.000 έως < 1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000).
Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα

Συχνότητα εμφάνισης

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις εμφανιζόμενες
με το Aerius®

Ψυχιατρικές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Ψευδαισθήσεις

Διαταραχές του νευρικού
συστήματος

Πολύ σπάνιες

Ζάλη, υπνηλία, αϋπνία, ψυχοκινητική
υπερκινητικότητα, επιληπτικές κρίσεις

Καρδιακές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών

Διαταραχές του γαστρεντερικού
συστήματος

Πολύ σπάνιες

Κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετος, δυσπεψία,
διάρροια

Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων

Πολύ σπάνιες

Αυξήσεις των ηπατικών ενζύμων, αυξημένη
χολερυθρίνη, ηπατίτιδα

Διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος και του συνδετικού
ιστού

Πολύ σπάνιες

Μυαλγία

Γενικές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (όπως
αναφυλαξία, αγγειοοίδημα, δύσπνοια,
κνησμός, εξάνθημα και κνίδωση)

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. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11
9BU, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/00/160/001-013, EU/1/00/160/036.
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. Λιανική τιμή: Δισκία 5,78€.

AERIUS® πόσιμο διάλυμα
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Aerius® 0,5mg/ml πόσιμο διάλυμα. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ
ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε ml πόσιμου διαλύματος περιέχει 0,5mg δεσλοραταδίνη. Έκδοχο(α) με
γνωστές δράσεις: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει 150mg/ml σορβιτόλης. Για τον πλήρη κατάλογο των
εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία στη δραστική
ουσία, σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή στη λοραταδίνη. 4.4 Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Σε παιδιά ηλικίας κάτω των 2 ετών, η διάγνωση της
αλλεργικής ρινίτιδας είναι ιδιαίτερα δύσκολο να διακριθεί από άλλες μορφές ρινίτιδας. Η απουσία λοίμωξης
του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος ή δομικών ανωμαλιών, καθώς επίσης το ιστορικό του ασθενή,
φυσικές εξετάσεις και κατάλληλες εργαστηριακές και δερματικές εξετάσεις θα πρέπει να ληφθούν υπόψη.
Περίπου 6% των ενηλίκων και των παιδιών ηλικίας 2–11 ετών είναι φαινοτυπικά πτωχοί μεταβολιστές της
δεσλοραταδίνης και εμφανίζουν υψηλότερη έκθεση (βλ. παράγραφο 5.2). Η ασφάλεια της δεσλοραταδίνης σε
παιδιά ηλικίας 2–11 ετών, που είναι πτωχοί μεταβολιστές, είναι η ίδια όπως σε παιδιά που είναι φυσιολογικοί
μεταβολιστές. Οι επιδράσεις της δεσλοραταδίνης σε πτωχούς μεταβολιστές ηλικίας <2 ετών δεν έχουν
μελετηθεί. Στην περίπτωση σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας, το Aerius θα πρέπει να χρησιμοποιείται με
προσοχή (βλ. παράγραφο 5.2). Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει σορβιτόλη. Επομένως, ασθενείς με
σπάνια κληρονομικά προβλήματα δυσανεξίας στη φρουκτόζη, δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης ή
ανεπάρκειας σακχαράσης-ισομαλτάσης δεν θα πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. 4.8 Ανεπιθύμητες
ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών σε παιδιατρικό πληθυσμό, η
μορφή σιροπιού της δεσλοραταδίνης χορηγήθηκε σε σύνολο 246 παιδιών ηλικίας 6 μηνών έως 11 ετών.
Η συνολική επίπτωση εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών σε παιδιά ηλικίας 2 έως 11 ετών ήταν παρόμοια
για τις ομάδες δεσλοραταδίνης και εικονικού φαρμάκου. Σε βρέφη και νήπια ηλικίας 6 έως 23 μηνών οι πιο
συχνές ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν επιπλέον του εικονικού φαρμάκου ήταν διάρροια (3,7%),
πυρετός (2,3%) και αϋπνία (2,3%). Σε μία πρόσθετη μελέτη, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε
άτομα ηλικίας μεταξύ 6 και 11 ετών μετά από μία εφάπαξ δόση 2,5mg πόσιμου διαλύματος δεσλοραταδίνης.
Στη συνιστώμενη δόση, στο πλαίσιο κλινικών δοκιμών που διεξήχθησαν σε ενήλικες και εφήβους σε ένα
εύρος ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένης της αλλεργικής ρινίτιδας και της χρόνιας ιδιοπαθούς κνίδωσης,
αναφέρθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες με το Aerius® σε 3% περισσότερους ασθενείς από εκείνους που έλαβαν
αγωγή με εικονικό φάρμακο. Οι πιο συχνές από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν επιπλέον
του εικονικού φαρμάκου ήταν κόπωση (1,2%), ξηροστομία (0,8%) και κεφαλαλγία (0,6%). Κατάλογος
ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε μορφή πίνακα: Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν αναφερθεί πολύ
σπάνια κατά την περίοδο μετά την κυκλοφορία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα. Οι συχνότητες εμφάνισης
ορίζονται ως πολύ συχνές (ɵ1/10), συχνές (ɵ1/100 έως <1/10), όχι συχνές (ɵ1/1.000 έως <1/100), σπάνιες
(ɵ1/10.000 έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000).
Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα

Συχνότητα εμφάνισης

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις εμφανιζόμενες
με το Aerius®

Ψυχιατρικές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Ψευδαισθήσεις

Διαταραχές του νευρικού
συστήματος

Πολύ σπάνιες

Ζάλη, υπνηλία, αϋπνία, ψυχοκινητική
υπερκινητικότητα, επιληπτικές κρίσεις

Καρδιακές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών

Διαταραχές του γαστρεντερικού
συστήματος

Πολύ σπάνιες

Κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετος, δυσπεψία,
διάρροια

Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων

Πολύ σπάνιες

Αυξήσεις των ηπατικών ενζύμων,
αυξημένη χολερυθρίνη, ηπατίτιδα

Διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος και του συνδετικού
ιστού

Πολύ σπάνιες

Μυαλγία

Γενικές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (όπως
αναφυλαξία, αγγειοοίδημα, δύσπνοια,
κνησμός, εξάνθημα και κνίδωση)

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. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon,
Hertfordshire EN11 9BU, Ηνωμένο Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/00/160/061-069.
Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. Λιανική τιμή: Πόσιμο διάλυμα 4,43€.

AERIUS® διασπειρόμενα δισκία
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Aerius® 5mg δισκία διασπειρόμενα στο στόμα.
2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο διασπειρόμενο στο στόμα περιέχει 5mg δεσλοραταδίνη.
Έκδοχο(α) με γνωστές δράσεις: Αυτό το φάρμακο περιέχει μαννιτόλη και ασπαρτάμη (Ε951). Για τον πλήρη
κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.3 Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία
στη δραστική ουσία, σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή στη λοραταδίνη.
4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Στην περίπτωση σοβαρής νεφρικής ανεπάρκειας,
το Aerius θα πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή. Το προϊόν αυτό περιέχει 2,9mg φαινυλαλανίνης ανά
5 mg δόσης Aerius® δισκίου διασπειρόμενου στο στόμα. Η φαινυλαλανίνη μπορεί να είναι επιβλαβής για
ανθρώπους με φαινυλκετονουρία. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Σε κλινικές
δοκιμές σε ένα εύρος ενδείξεων, συμπεριλαμβανομένης της αλλεργικής ρινίτιδας και της χρόνιας ιδιοπαθούς
κνίδωσης, στη συνιστώμενη δόση των 5 mg ημερησίως, ανεπιθύμητες ενέργειες με τα δισκία Aerius
αναφέρθηκαν σε 3 % περισσότερους ασθενείς από εκείνους που έλαβαν αγωγή με εικονικό φάρμακο. Οι πιο
συχνές από τις ανεπιθύμητες αντιδράσεις που αναφέρθηκαν επιπλέον του εικονικού φαρμάκου ήταν κόπωση
(1,2 %), ξηροστομία (0,8 %) και κεφαλαλγία (0,6 %). Σε μία κλινική δοκιμή με 578 εφήβους ασθενείς,
ηλικίας 12 έως 17 ετών, η πιο συχνή ανεπιθύμητη ενέργεια ήταν η κεφαλαλγία. Αυτή εμφανίστηκε στο 5,9
% των ασθενών που έλαβαν θεραπεία με δεσλοραταδίνη και στο 6,9 % των ασθενών που έλαβαν εικονικό
φάρμακο. Κατάλογος ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε μορφή πίνακα: Άλλες ανεπιθύμητες ενέργειες που
έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια κατά την περίοδο μετά την κυκλοφορία παρατίθενται στον ακόλουθο πίνακα.
Οι συχνότητες εμφάνισης ορίζονται ως πολύ συχνές (ɵ1/10), συχνές (ɵÁ1/100 έως <1/10), όχι συχνές (ɵ1/1.000
έως <1/100), σπάνιες (ɵ1/10.000 έως <1/1.000) και πολύ σπάνιες (<1/10.000).
Κατηγορία/Οργανικό Σύστημα

Συχνότητα εμφάνισης

Ανεπιθύμητες αντιδράσεις εμφανιζόμενες
με το Aerius®

Ψυχιατρικές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Ψευδαισθήσεις

Διαταραχές του νευρικού
συστήματος

Πολύ σπάνιες

Ζάλη, υπνηλία, αϋπνία, ψυχοκινητική
υπερκινητικότητα, επιληπτικές κρίσεις

Καρδιακές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Ταχυκαρδία, αίσθημα παλμών

Διαταραχές του γαστρεντερικού
συστήματος

Πολύ σπάνιες

Κοιλιακό άλγος, ναυτία, έμετος, δυσπεψία,
διάρροια

Διαταραχές του ήπατος
και των χοληφόρων

Πολύ σπάνιες

Αυξήσεις των ηπατικών ενζύμων,
αυξημένη χολερυθρίνη, ηπατίτιδα

Διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος και του συνδετικού
ιστού

Πολύ σπάνιες

Μυαλγία

Γενικές διαταραχές

Πολύ σπάνιες

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας (όπως
αναφυλαξία, αγγειοοίδημα, δύσπνοια,
κνησμός, εξάνθημα και κνίδωση)

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:
Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, εξετάστε τη λήψη των καθιερωμένων μέτρων για την απομάκρυνση της
μη απορροφημένης δραστικής ουσίας. Συνιστάται συμπτωματική και υποστηρικτική αγωγή. Με βάση μια
κλινική δοκιμή πολλαπλών δόσεων, στην οποία χορηγήθηκαν έως 45mg δεσλοραταδίνης (εννέα φορές η
κλινική δόση), δεν παρατηρήθηκαν κλινικά σχετιζόμενες επιδράσεις. Η δεσλοραταδίνη δεν αποβάλλεται με
την αιμοκάθαρση. Δεν είναι γνωστό εάν αποβάλλεται με την περιτοναιοδιύλιση. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Merck Sharp & Dohme Ltd, Hertford Road, Hoddesdon, Hertfordshire EN11 9BU, Ηνωμένο
Βασίλειο. 8. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/00/160/049-060. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία
για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού
Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu. Λιανική τιμή: Διασπειρόμενα δισκία 7,21€.
Βιβλιογραφία:
1. Horak F. et al. J Allergy Clin Immunol 2002;109:956-61.
2. Siebenhaar F. et al. J Allergy Clin Immunol 2009;123:672-9.
3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος AERIUS®.
4. http://aviationmedicine.com/medications/index.
cfm?fuseaction=medicationDetail&medicationID=9

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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Υπολογισμός αναγκών σε
άτομα
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Í½ÑÉÖuÉ×ÂÎÏÈÑ®ÇÉÒÉÌÂÊÓ½ÑÉÒÉÂÏÔ½ÌÉÖ¶×ÆÊÈ¾ÎÆÊÌÂÓÂÎÏu½Ñ¿ÍÕÎÌÂÊÂÑuÏÅÊÏÓ½ÓÕÎÐÒÓÆÎÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊÆÑÈÂÒ¾ÆÖ×ÕÑ¾Ö
ÓÉÎÑÏÓÑÏ½uÏØÂÍÍ®ÌÂÊÈÊÂÎÂØ®Ñ×ÆÊÆËÆÊÅ¾ÌÆØÒÉÒÆÌ®ÔÆ
Óu½uÂ¶×ÆÊÆuÆÅÕÔÆ¾¼ÎÂÌÍ¾uÂÒØÎÂÅÆÍÇÊÌ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊ¿ÍÏÊÍÆÊÓÏØÑÈÏÁÎÕÖÏu®ÅÂÂÇÏÁÏÒÓ¿×ÏÖÆ¾ÎÂÊÌÏÊÎ¿ÖÎÂÌÆÑÅÉÔÆ¾É
ÆuÊÒÓÏÒÁÎÉÓÏØÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½°ÂÏÍÏÈÊÒu¿ÖuÂÖÆ¾ÎÂÊÔÆÓÊÌ¿Ö

ÓÕÎÂÅÆÊÐÎ ÆÂØÓ½ÓÉÎÆÑ¾ÓÕÒÉ½ÔÂÑ¼ÆÊÎÂØ®Ñ×ÆÊ
ÅÊÂÔ¼ÒÊuÏÖ¼ÎÂÖÂÌ¿uÉØ®ÍÍÉÍÏÖÏØÔÂÌÂÍÁÓÆÊÓÂÌÆÎ® 
½ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÑÏ×ÕÑ½ÒÆÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÒÆÑ¿ÒÍÉÄÉÆÏ×ÊÂÌÏÁØÂÍÍ½ÍÏØ
ÓÏÂÑÂ®ÎÕÂÑ®ÅÆÊÈuÂ ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÖÊÅÊÏÌÓ½ÓÉÖÑÊÎ
ÑÏ×ÕÑ½ÒÆÊÒÓÉÎÑ¿ÒÍÉÄÉ®ÍÍÕÎØÂÍÍ½ÍÕÎ ¼×ÆÊÅÁÏ
ÂÌ¿uÂÆÊÍÏÈ¼Ö
 ¯ÂÑÏÒÍ®ÃÆÊÌ®ÏÊÏÎ½Ì®ÏÊÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖuÆuÆÑÊÌ½ÂÂÒ×¿ÍÉÒÉ QBSUUJNF 
 ¯ÂÙÉÓ½ÒÆÊÂ¿ÓÏØÖØÇÊÒÓ®uÆÎÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÎÂÌÂÍÁÄÏØÎÌ®ÏÊÆÖÐÑÆÖØÆÑÕÑÊÂÌ®
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5

Καθορισμός ρόλων
υπαλλήλων και
σωστή επιλογή

ºÕÖÆ¾ÎÂÊÍ¼ÏÎËÆÌ®ÔÂÑÏ 
ÒÆ¼ÎÂÏÑÈÂÎÕu¼ÎÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÏØ
ÆÊÍ¼ÈÆÊÎÂÅÏØÍ¼ÄÆÊÒÆÅÊÆØÑØu¼ÎÏ
ÕÑ®ÑÊÏ Æ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂØ®Ñ×ÏØÎ
ÌÂÔÏÑÊÒu¼ÎÏÊÑ¿ÍÏÊÈÊÂÓÏØÖØÂÍ
Í½ÍÏØÖÓÏØ ÒÁuÇÕÎÂuÆÓÊÖÂÎ®
γκες του.
ºÓÂÎÏÊÔ¼ÒÆÊÖÆ¾ÎÂÊËÆÌ®ÔÂÑÆÖ Ó¿ÓÆ
ÌÂÊÏÊÆÊÍÏÈ¼ÖÆ¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÆÖÒÓÏÂ
ÑÂ®ÎÕÂÑ®ÅÆÊÈuÂÂÂÊÓÏÁÎÓÂÊ
Ø®ÍÍÉÍÏÊ®ÈÌÏØ ÏÊÇÂÑuÂÌÏÏÊ
Ï¾ ÅÊÂÓÑÏÇÏÍ¿ÈÏÖÌÂÊÂÊÒÔÉÓÊÌÏ¾
°ÊÑÏÃÍÉuÂÓÊÒuÏ¾ËÆÌÊÎÏÁÎ ¿ÓÂÎÏÊ
Ô¼ÒÆÊÖÅÆÎÆ¾ÎÂÊÓ¿ÒÏËÆÌ®ÔÂÑÆÖÌÂÊ
ÔÂÑ¼ÆÊ¿ÍÏÊÎÂÌ®ÎÏØÎÍ¾ÈÏÂ
¿ÍÂÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂ×ÑÆÊ®ÙÏÎÓÂÊ
Ø®ÍÍÉÍÏÊÒÓÉÎÂÏÈÆØuÂÓÊÎ½Ã®Ñ
ÅÊÂ ÂÍÍ®ÏοςÔÂÑ¼ÆÊÎÂÈÎÕ
Ñ¾ÙÆÊÓ¿ÒÏÂ¿Ç®ÑuÂÌÂÌÂÊÒØÎÓÂ
È¼Ö ¿ÒÏÌÂÊÂ¿ÐÍÉÒÉÑÏÚ¿ÎÓÕÎ
ÆÌÓ¿Ö®ÈÌÏØ ÌÂÍÍØÎÓÊÌÐÎ ÃÑÆÇÊ
ÌÐÎÌÍ ¤®ÎÂØÓ¿ÖÏØ®ÍÍÉÍÏÖ
×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÆ¾ÎÂÊÃÏÉÔ¿ÖÇÂÑuÂ
ÌÏÏÊÏÁÏØÔÂu®ÔÆÊÌÂÊÓÂÑÏÚ¿
ÎÓÂÆÌÓ¿Ö®ÈÌÏØ½ÂÊÒÔÉÓÊÌ¿ÖÏØÔÂ
u®ÔÆÊÌÂÊÓÂÇ®ÑuÂÌÂ Æ¾ÎÂÊu¾ÂÒÉuÂ
ÎÓÊÌ½Â¿ÇÂÒÉÏØÔÂÑ¼ÆÊÎÂÍÉ
ÇÔÆ¾Â¿ÓÏÎÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿NBOBHFS
ÌÂÊÉÏÏ¾ÂÔÂÒÓÉÑÊ×ÔÆ¾ÒÓÊÖÒÓÑÂÓÉ
ÈÊÌ¼ÖÓÏØÑÏÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÆÖÂÎ®ÓØËÉÖ

6

Ακριβής περιγραφή θέσης εργασίας (job description)
ανά υπάλληλο

©ÆÅÆÅÏu¼ÎÏ¿ÓÊØ®Ñ×ÏØÎÓÂ®ÓÏuÂ ÓÐÑÂÍ¼ÏÎÆ¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÌÂ
ÔÏÑÊÒÓÏÁÎÏÊÑ¿ÍÏÊÓÏØÖ ¿×Êu¿ÎÏÈÊÂÓÉÎÌÁÑÊÂÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ ®
ÈÌÏÖ ÌÂÍÍØÎÓÊÌ® ÒØuÍÉÑÐuÂÓÂ ÂÍÍ®ÌÂÊÒÓÊÖØ¿ÍÏÊÆÖÆÑÈÂÒ¾ÆÖÓÏØÇÂÑ
uÂÌÆ¾ÏØ¿ÕÖ
9 ÏÊÏÖÌÂÔÂÑ¾ÙÆÊÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÌÂÊ¿ÓÆ
9 ÏÊÏÖÌ®ÎÆÊÓÊÖÂÑÂÍÂÃ¼ÖÌÂÊÓÊÖÌÂÓÂÈÑÂÇ¼ÖÒÓÏÒÁÒÓÉuÂÒÆÇ®ÑuÂÌÂÌÂÊ
ÂÑÂÇ®ÑuÂÌÂ
9 ÏÊÏÖÂÎÂÍÉÑÐÎÆÊÓÂÑ®ÇÊÂÌÂÊÇÑÏÎÓ¾ÙÆÊÈÊÂÓÉÎÌÂÔÂÑÊ¿ÓÉÓÂÌÂÊÓÉÎÆÍ
ÌØÒÓÊÌ½ÓÏØÖÆuÇ®ÎÊÒÉ
9 ÏÊÏÖÅ¾ÎÆÊÂÑÂÈÈÆÍ¾ÆÖÒÓÏØÖÂÎÓÊÑÏÒÐÏØÖÌÂÊÒÓÊÖÇÂÑuÂÌÂÏÔ½ÌÆÖ
9 ÏÊÏÖÆÍ¼È×ÆÊÉuÆÑÏuÉÎ¾ÆÖÍ½ËÆÕÖÌÂÊÌ®ÔÆ¿ÓÆ
9 ¨ÂÊ®ÍÍÂÏÍÍ®l
ÊÂÎÂuÉÎØ®Ñ×ÏØÎÂÑÆËÉÈ½ÒÆÊÖ ¿ÍÆÖÏÊÆÑÈÂÒ¾ÆÖÌÂÊÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖÑ¼ÆÊ
ÎÂÅÏÔÏÁÎÈÑÂÓÐÖÒÆÌ®ÔÆØ®ÍÍÉÍÏ ÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÓÉÖÑ¿ÒÍÉÄ½ÖÓÏØ
¤¾ÒÉÖ Ô¼uÂÓÂÈÆÎÊÌ½ÖÌÂÔÂÑÊ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊÅÊÂÅÊÌÂÒÊÐÎÑ¼ÆÊÎÂÂÇÏÑÏÁÎÓÏØÖ
®ÎÓÆÖÆÑÊÏÅÊÌ® ÈÊÂÎÂØ®Ñ×ÆÊÌÂÊÓÏÂ¾ÒÔÉuÂÓÉÖÅÊÌÂÊÏÒÁÎÉÖ

7

Καθορισμός
υπευθύνου βάρδιας

¤ÆÊÅ½ÏÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿Ö
ÊÅÊÏÌÓ½ÓÉÖÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂ
είναι συνεχώς παρών στο φαρμαÌÆ¾ÏÒÓÊÖÆÑÊÓÐÒÆÊÖÅÊÆØÑØu¼ÎÏØ
ÕÑÂÑ¾ÏØ ÔÂÑ¼ÆÊÎÂÏÑ¾ÒÆÊÆ¾
ÒÉuÂÏÊÏÖÆ¾ÎÂÊÏØÆÁÔØÎÏÖÓÉÖ
Ì®ÔÆÃ®ÑÅÊÂÖ°ÊÂÑuÏÅÊ¿ÓÉÓÆÖÓÏØ
ØÂÍÍ½ÍÏØÂØÓÏÁÅÆÎÆ¾ÎÂÊÇØÒÊÌ®
ÎÂÅÊÂÓ®ÙÆÊÓÏØÖØ¿ÍÏÊÏØÖ ÂÍÍ®
ÎÂÆÍ¼È×ÆÊÓÉÒÕÒÓ½ÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÓÏØ
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÊÓÉÎÓ½ÑÉÒÉÓÕÎÅÊ
ÂÅÊÌÂÒÊÐÎ°ØÆÁÔØÎÏÖÃ®ÑÅÊÂÖ
Æ¾ÎÂÊÂØÓ¿ÖÏØÆÊÌÏÊÎÕÎÆ¾uÆÓÏ
ÇÂÑuÂÌÏÏÊ¿ÊÅÊÏÌÓ½ÓÉÂÎ®®ÒÂ
ÒÓÊÈu½ÂÑÏØÒÊÂÒÓÆ¾Ì®ÓÊ¼ÌÓÂÌÓÏ 
¿ÕÖÆ¾ÒÉÖÌÂÊuÆÓÏÆËÆÊÅÊÌÆØ
u¼ÎÏ®ÓÏuÏÌ®ÔÆÔ¼ÒÉÖÏØÏÇÆ¾
ÍÆÊÎÂ¼×ÆÊÓÏÌÊÎÉÓ¿ÓÏØÓÉÍ¼ÇÕÎÏ
ÂÎÏÊÌÓ¿¶×ÆÊÆ¾ÒÉÖÒÓÉÎÆØÔÁÎÉ
του το κλείσιμο του ταμείου και του
ÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒÓÏÓ¼ÍÏÖÓÉÖÉu¼ÑÂÖ
ÌÂÊÍÁÎÆÊ ÒÓÏu¼ÓÑÏÏØÈÎÕÑ¾ÙÆÊ 
¿ÓÊÅÊÂÅÊÌÂÒÓÊÌ¿Ô¼uÂÑÏÌÁÄÆÊ

1

+

8

Συναντήσεις –
αποτελέσματα

©¾ÂÏu®ÅÂÏØÆÑÈ®ÙÆÓÂÊÒÆ
ÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ¼ÖÐÑÆÖ ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊ
συντονισμό και έλεγχο.
¤¾ÎÂÊÆÏu¼ÎÕÖÂÎÂÈÌÂ¾Ï u¾ÂÇÏÑ®ÓÏ
u½ÎÂÎÂÑÂÈuÂÓÏÏÊÆ¾ÓÂÊÒØÎ®ÎÓÉÒÉ
uÆÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÈÊÂÒØÙ½ÓÉÒÉÌÂÊ
Æ¾ÍØÒÉÑÏÃÍÉu®ÓÕÎÒÓÉÍÆÊÓÏØÑÈ¾Â
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ¤®ÎÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÇÊÌÓ¿
ÎÂÈ¾ÎÆÊÂØÓ¿uÆ¿ÍÏØÖÓÂØÓ¿×ÑÏÎÂ ÔÂ
Ñ¼ÆÊÎÂÈ¾ÎÏÎÓÂÊÅÁÏÒØÎÂÎÓ½ÒÆÊÖ
©ÆÓÏØÖØÆÁÔØÎÏØÖÃ®ÑÅÊÂÖÏÊÒØ
ÎÂÎÓ½ÒÆÊÖÔÂÑ¼ÆÊÎÂÆ¾ÎÂÊÓÏØÍ®×Ê
ÒÓÏÎÆÃÅÏuÂÅÊÂ¾ÆÖ ÈÊÂÎÂÅ¾ÎÏÎÓÂÊÏÊ
ÌÂÓÆØÔÁÎÒÆÊÖÌÂÊÎÂÏÑ¾ÙÏÎÓÂÊÏÊÑÏ
ÓÆÑÂÊ¿ÓÉÓÆÖ
¤¾ÒÉÖ ÏÌ®ÔÆØ®ÍÍÉÍÏÖÆÊÃ®ÍÍÆÓÂÊ
ÎÂ¼×ÆÊÒØÈÌÆÌÑÊu¼ÎÏØÖÒÓ¿×ÏØÖÕ
Í½ÒÆÕÎuÆÓÏÂÎ®ÍÏÈÏCPOVTÆ¾ÓÆØ
ËÉÖ¢ØÓ½Æ¾ÎÂÊuÊÂÃÂÒÊÌ½ÂÑ×½ÐÒÓÆ
¿ÍÏÊÏÊØ®ÍÍÉÍÏÊÎÂÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊÑÏÖ
ÓÏÎ¾ÅÊÏÒÌÏ¿ÂÎ®ÓØËÉÕÍ½ÒÆÕÎ
ÌÂÊÆØÉuÆÑ¾ÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ®ÑÂÌÂÊ
ÓÕÎÊÅ¾ÕÎ

Έλεγχος απόδοσης διευρυμένου ωραρίου

ÐÒÓÆÒÓÏÎ¼ÏÒÂÖÕÑ®ÑÊÏÓÏÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏ×ÑÏÎÊÌ¿ÆÑÊÔÐÑÊÏÈÊÂÎÂÌÑ¾ÎÆÓÆÆ®ÎÒÂÖÂ¼ÅÕÒÆ½¿×Ê
¶ÎÂÏÍ¿ÌÍÉÑÏÅÕÅÆÌ®uÉÎÏÆ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÈÊÂÏÍÍÏÁÖÍ¿ÈÏØÖ
9 ¯ÂÒØÎÉÔ¾ÒÆÊÉÏu®ÅÂÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÓÏÎ¼ÏÕÑ®ÑÊÏ
9 ¯Âu®ÔÏØÎÏÊÆÍ®ÓÆÖÓÏÎ¼ÏÕÑ®ÑÊÏ
ÓÏÓ¼ÍÏÖÓÏØ¼ÓÏØÖ ÓÑÂÃ½ËÓÆu¾ÂÈÑÂuu½ÌÂÊÅÆ¾ÓÆÓÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂ¤®ÎÌ®ÓÊÅÆÎ¼×ÆÊÂÏÅÐÒÆÊ ÂÎÂÔÆÕÑÆ¾ÒÓÆ uÆÈÎÐuÏÎÂ®
ÎÓÂ¼ÎÂØÈÊ¼ÖÂ¿ÍÆØÑ®ÖÓÙ¾ÑÏØÌÂÊÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆÊÌÂÎÏÏÊÉu¼ÎÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÌÂÊÆÍ®ÓÆÖ
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152

1)"3."$:NBOBHFNFOU,"*&§¨°§¯¯§¢i²¤³´° ]ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2014

ĈčĒăĎċĕċ

¤  § ´ ¤ § ± ¦ © ¢ ² § ¨ ° ² ¦ ²¢

¶ÍÍÆÊÄÉÆÎ¼ÑÈÆÊÂÖ ÆÎÓ®ÒÆÊÖ ¼ÍÍÆÊÄÉÌÂÍ½Ö
ÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÌÂÊ×Âu¿ÈÆÍÏØÉÏu®ÅÂÒÂÖ
eÒ¼ÑÎÆÓÂÊk ÂÇÎÊÌ®  ÓÏ Ì¾ÎÉÓÑÏ ÂÑ×¾ÙÆÊ ÎÂ
×®ÎÆÓÂÊÊÂÎÂÂÎÂÌÓ½ÒÏØÎÓÉÙÕÓÊÌ¿ÓÉÓ®ÓÏØÖ
ÏÊÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖ Ó¾ÏÓÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊÌÂÍÁÓÆÑÏÂ¿
uÊÂÌÂÍ½Å¿ÒÉeÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÓÉÓÂÖk

ë

ÊÔØu¾ÂuÂÖÆ¾ÎÂÊÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÏØuÆ¼ÎÂÊÏÇÊÍÊÌ¿ÌÂÊÌÏÊÎÕÎÊÌ¿
ÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÒÓÉÎÆÑÈÂÒ¾ÂuÂÖ©ÊÂ
uÏÑÇ½ÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÓÉÓÂÖ°ÊÒÓ¿×ÏÊÌÂÊ
É¾ÆÒÉÆÌÍ½ÑÕÒÉÖÓÏØÖ®ÎÓÂÔÂØ®Ñ×ÆÊ 
ÅÆÎuÏÑÏÁuÆÎÂÓÉÎÆËÂÍÆ¾ÄÏØuÆÌÂÊÂØÓ¿Æ¾ÎÂÊÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ¿ ÂÍÍ®ÂØÓ¿ÏØÅÆÎÆÊÓÑ¼ÆÓÂÊÆ¾ÎÂÊÎÂÑÏÒÔ¼ÓÏØuÆÆÊÍ¼ÏÎ®È×ÏÖÒÓÏØÖ
ÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖuÂÖ¤¾ÎÂÊÂÏÍÁÓÕÖÇØÒÊÏÍÏÈÊÌ¿
ÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÎÂuÉÎÆ¾ÎÂÊÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼ÖÆØ×ÂÑÊÒÓÉu¼ÎÏÊÒÓÉÎÆÑÈÂÒ¾ÂÓÏØÖ¢ÎÅÊÂÊÒÔ®ÎÆÒÓÆ
¿ÓÊ¼ÓÒÊ¼×ÏØÎÓÂÑ®ÈuÂÓÂ Æ¾ÎÂÊu®ÍÍÏÎÌÂÊÑ¿Ö
ÎÂÆÂÎÆËÆÓ®ÒÆÓÆÓÏÎÓÑ¿ÏÆÊÌÏÊÎÕÎ¾ÂÖÒÂÖ

äĖąĐĒčĉĖąčēĉăĉĔ
āęĒėĐāćčĕĖċ
ĉăĖĉėđċĞĕĒĐ
ąĘĒēĀĖċĐ
ĒčĞĖċĖąĖċĔ
ĉēćąĕčąĎĂĔĊěĂĔ
ċĕğćĎďċĕċĉĖąđğ
ĖċĔĈčĒăĎċĕċĔĎąč
ĖěĐĉēćąĊĒāĐěĐ
ąėđĀĐĉĖąč

Να είστε πραγματικά
ευγενής
¨ÏÊÎÕÎÊÌ¿ÓÉÓÂÆ¾ÎÂÊÎÂÃÍ¼ÆÊÖÂÎÔÑÐÏØÖÌÂÊÎÂÂÎÓÊÍÂuÃ®ÎÆÒÂÊÓÉÎ
ÏÍØÍÏÌ¿ÓÉÓ® ÓÕÎ ÂÎÔÑÐÊÎÕÎ
Ò×¼ÒÆÕÎÉÍÂÅ½ ÎÂÑÏÒÂÔ½ÒÏØuÆÎÂÅÏÁuÆ¼ÑÂÂ¿ÂØÓ¿ÏØÆ¾ÎÂÊ
ÂÍ®ÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÌÂÊÓØÊÌ¿¢ÇÊÆÑÐÒÓÆ×Ñ¿ÎÏÈÊÂÅÊ®ÍÏÈÏ ÏÏÏ¾ÏÖÅÆÎÔÂ
ÆÑÊÏÑ¾ÙÆÓÂÊÒÆÔÆuÂÓÏÍÏÈ¾ÂÏØ¼×ÆÊ
ÎÂÌ®ÎÆÊu¿ÎÏuÆÑ®ÈuÂÓÂÏØÂÇÏÑÏÁÎÓÉÎÆÑÈÂÒ¾Â ¿ÕÖÈÊÂÂÑ®ÅÆÊÈuÂÈÊÂÓÉÎÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÏØÂÏÔ¼uÂÓÏÖ
½ÓÉÎÂÑÂÌÏÍÏÁÔÉÒÉÓÕÎÆÍÍÆ¾ÄÆÕÎ
´ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊu¾ÂÅÊÂÇÏÑÆÓÊÌ½ÒÓ®ÒÉÒØuÆÑÊÇÏÑ®ÖÏØËÆÌÊÎ®uÆu¾ÂÂÍ½
ÌÂÍÉu¼ÑÂÌÂÊÂÌÏÍÏØÔÆ¾ÓÂÊÂ¿u¾Â
ÏØÒÊÂÒÓÊÌ½ÂÌÑ¿ÂÒÉÈÊÂÓÉÎÌÂÔÉuÆÑÊÎ¿ÓÉÓÂÓÏØÒØÎÆÑÈ®ÓÉuÂÖ¯ÂÆ¾ÒÓÆÑÏÒÆÌÓÊÌÏ¾ÐÒÓÆÎÂuÉuÆ¾ÎÆÓÆ
ÒÓÉÎÆÊÇ®ÎÆÊÂÓÕÎÑÂÈu®ÓÕÎºÍÏÊ
Ì®ÎÏØuÆÌÂÓ®×ÑÉÒÉÓÕÎÆÌÇÑ®ÒÆÕÎ
eÌÂÍÉu¼ÑÂk eÌÂÍ½¿ÑÆËÉk eÌÂÍ¿
ÂÃÃÂÓÏÌÁÑÊÂÌÏk ³®Ñ×ÏØÎ ÒÓÉÎ
ÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂØÆÑÃÏÍÊÌ¼ÖeÆÆÎÅÁÒÆÊÖkÒÆÌ®ÏÊÏØÖÊÅÊÕuÂÓÊÒuÏÁÖ
ÓÉÖÈÍÐÒÒÂÖ´ÑÉÒÊuÏÏÊÏÁuÆÍ¼ËÆÊÖ
ÈÊÂÎÂÌÂÍÁÄÏØuÆÂÈÆÎÆ¾ÖÒØuÆÑÊÇÏÑ¼ÖÑÏÒÏÊÏÁuÂÒÓÆ¿ÓÊÅ¾ÎÏØuÆ
ÓÉÎÑÏÒÏ×½uÂÖÒÓÏÎ®ÍÍÏ ÆÎÐÒÓÉÎ
ÑÂÈuÂÓÊÌ¿ÓÉÓÂuÂÖÌÂÓÂÃ®ÍÆÊÉÆÊÔÆÓÊÌ¿ÓÉÓÂÌÂÊÏÔØu¿ÖÆÎØ®Ñ×ÆÊ
ÌÂu¾ÂÈÆÎÎÂÊÏÅÕÑ¾Â¤¾ÎÂÊÌÂÊÑ¿ÖÎÂ
u®ÔÏØuÆÆÌÎ¼ÏØ¿ ÓÊ¼×ÏØuÆËÆ×®ÒÆÊ ÎÂÆÂÎÂÇ¼ÑÏØuÆÓÉÎÆÔÊuÏÓØ¾Â
ÓÕÎÒ×¼ÒÆÕÎuÆÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖuÂÖ
uÆÓÉÎÆÓØuÏÍÏÈÊÌ½¼ÎÎÏÊÂÓÏØ¿ÑÏØ
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ĈčĒăĎċĕċ

Προώθηση της συλλογικής ευημερίας

Επιστρέφοντας στα βασικά
ÕÖÎÂÂÎÂÓÁËÏØuÆÅÉÍÂÅ½ÂØÓ½ÓÉÎ
eÌÂÓ®ÒÓÂÒÉÓÏØuØÂÍÏÁkÏØÆ¾ÎÂÊuÊÂ
ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÏØÑÏÕÔÆ¾ÓÏÌÏÊÎ¿ÌÂÍ¿
ÒÓÉÎÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉuÂÖªØÒÊÌ® ÉÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÓÉÓÂÅÆÎuÏÑÆ¾ÎÂÔÆÒÊÒÓÆ¾ ÂÍÍ®
uÏÑÆ¾ÎÂÆÎÔÂÑÑØÎÔÆ¾
¦ÑÏÒ¼ÈÈÊÒ½ÓÉÖÆ¾ÎÂÊÏÍÍ¼ÖÇÏÑ¼Ö
uÆÓÑÊÏÂÔ½ÖÂÍÍ®ÌÂÊÇÊÍ¿ÅÏËÉ©ÆÓÑÊÏÂÔ½Ö ÈÊÂÓ¾ÅÆÎÆ¾ÎÂÊÆÁÌÏÍÏÎÂÊÒÓÆÁÏØuÆ¿ÓÊuÊÂÇÊÍÊÌ½ÆØÈÆÎÊÌ½ÑÏÒ¼ÈÈÊÒÉÔÂÍÁÒÆÊ¿ÍÂÓÂÑÏÃÍ½uÂÓÂ
ØuÃÂ¾ÎÆÊÂÍ®ÈÊÂÎÂÅÉuÊÏØÑÈ½ÒÆÊ
Ñ¿ÒÔÆÓÆÖÆØÌÂÊÑ¾ÆÖÐÒÓÆÎÂÆÎÔÂÑÑØÎÔÏÁÎÏÊ®ÎÔÑÕÏÊÌÂÊÎÂÆÊÌÏÊÎÕÎÏÁÎÌÂÍÁÓÆÑÂuÆÓÂËÁÓÏØÖ
ªÊÍ¿ÅÏËÉ ÅÆÅÏu¼ÎÏØ¿ÓÊ¼×ÆÊÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾ÈÊÂÎÂÆÌÅÉÍÐÎÆÓÂÊÌÂÔÉuÆÑÊÎ®
²ÏÎÂÆ¾ÒÂÊuÊÂÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉ¿ÏØÑ¼ÆÊ
ÎÂÂÑ®ÈÆÊÖeÔÆÓÊÌ¿k¼ÑÈÏÅÆÎ×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÎÂÂÎÆÃÂ¾ÎÏØÎÏÊÓ¿ÎÏÊ ÉÈÂ¾ÎÏÎÓÂÖ
ÆÎ®ÎÓÊÂÒÓÉÇØÒÊÌ½ÆË¼ÍÊËÉÓÕÎÑÂÈu®ÓÕÎ¢ÑÌÆ¾u¿ÎÏÎÂÃ®ÍÆÓÆÒÓ¿×ÏØÖ
ÂÍÏÁÖ ÌÂÊÑÏÒÊÓÏÁÖ²Â®ÎÓÂÆËÂÑÓÐÎÓÂÊÂ¿ÓÉÃÏÁÍÉÒÉÓÏØÆÊ×ÆÊÑÉuÂÓ¾ÂÌÂÊÓÉÎÆÊÔØu¾ÂÓÏØÎÂ¼×ÆÊuÊÂ
Ïu®ÅÂuÆÆØÓØ×ÊÒu¼ÎÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÌÂÊ
ØÆÑ½ÇÂÎÏØÖÏØÆÑÈ®ÙÏÎÓÂÊuÂÙ¾ÓÏØ

ºÍÂËÆÌÊÎÏÁÎÒÓÏ×ÐÑÏÆÑÈÂÒ¾ÂÖ¢ØÓ¿ÅÆÎÒÉuÂ¾ÎÆÊu¿ÎÏÎÂØ®Ñ×ÏØÎÅÉuÊÏØÑÈÊÌÏ¾×ÐÑÏÊ ¼ÎÂÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÌ®ÏØÒÓÏ¾ÒÕu¼ÑÏÖ
ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ¿ÏØÏÌÂÔ¼ÎÂÖuÏÑÆ¾ÎÂÌ®ÎÆÊ¼ÎÂÅÊ®ÍÆÊuuÂ 
ÎÂÅÊÂÃ®ÒÆÊÌ®ÓÊ ÂÍÍ®Æ¾ÒÉÖÎÂÆÂÎÆËÆÓÂÒÓÆ¾ÉÂÊÒÔÉÓÊÌ½ÓÏØ
×ÐÑÏØ¦ÌÂÍ½ÂÊÒÔÉÓÊÌ½ÑÏÌÂÍÆ¾ÌÂÊuÊÂÊÏÌÏuÄ½ÒØuÆÑÊÇÏÑ®¦®ÎÆÒÉÆ¾ÎÂÊuÆÓÂÅÏÓÊÌ½¢ÎÏÌÂÔ¼ÎÂÖÂÊÒÔ®ÎÆÓÂÊÌÂÍ®ÒÓÏÎ
ÆÑÈÂÒÊÂÌ¿×ÐÑÏ Æ¾ÎÂÊu¾ÂÂÒÇÂÍ½ÖÅÊÌÍ¾ÅÂ¿ÓÊÂØÓ½ÉÂÓÏuÊÌ½ÆØÉuÆÑ¾ÂÑÏÕÔÆ¾ÓÉÎÂÎ®ÓØËÉÓÉÖÒØÍÍÏÈÊÌ½ÖÆØÉuÆÑ¾ÂÖ ÓÏØÖÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏØÖ×ÐÑÏØÖ Æ¾ÎÂÊÂÂÑÂ¾ÓÉÓÏÎÂØ®Ñ×ÏØÎÆÎÂÍÍÂÌÓÊÌ¼Ö
ÒÓÊÈu¼ÖÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÓÉÓÂÖÌÂÊ×Ñ¿ÎÏÖÒØÙ½ÓÉÒÉÖu¼ÒÂÒÓÉÎÉu¼ÑÂ½
ÒÆuÆuÏÎÕu¼ÎÆÖÒÓÊÈu¼Öu¼ÒÂÒÓÏ¼ÓÏÖ¤¾ÎÂÊÒÉuÂÎÓÊÌ¿ÎÂÏÑ¾ÒÆÓÆ×Ñ¿ÎÏ¿ÏØÏÌÂÔ¼ÎÂÖÒØÎÆØÑ¾ÒÌÆÓÂÊuÆÓÏØÖÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÓÏØ
ÌÂÊ¿ÏØÏÌÂÔ¼ÎÂÖ×ÑÉÒÊuÏÏÊÆ¾ÓÉÅÉuÊÏØÑÈÊÌ¿ÓÉÓÂÓÏØ®ÍÍÏØ 
ÆÌÓ¿ÖÅÉÍÂÅ½ÓÉÖÆÂÈÈÆÍuÂÓÊÌ½ÖÒ×¼ÒÉÖ
ÑÏÒÏ×½ ÂÎÏu®ÎÂÓÙÆÑÑ¼ÆÊÎÂËÆÌÊÎ½ÒÆÊÓÉÎÊÅ¼Â Æ¾ÎÂÊÉÏu®ÅÂ
ÒÓÏÒÁÎÏÍ¿ÓÉÖ¼ÆÊÓÂÏØÌÂÍÆ¾ÓÂÊÎÂÌÂÓÂÎÏ½ÒÆÊÌÂÊÎÂÂÏÇÂÒ¾ÒÆÊÈÊÂÓÏÆÑÊÆ×¿uÆÎÏ©ÏÑÆ¾ÓÆÎÂÆÊÍ¼ËÆÓÆÎÂÌÂÍ¼ÒÆÓÆÒÓÏÒ¾ÓÊ
ÒÂÖÓÏØÖÒØÎÆÑÈ®ÓÆÖÒÂÖÈÊÂ¼ÎÂu®ÑuÆÌÊÏØ ½ÎÂÒØÈÌÆÎÓÑÕÔÆ¾ÓÆ¿ÍÏÊÌÂÓ®ÓÉÅÊ®ÑÌÆÊÂÆÎ¿ÖÂÔÍÉÓÊÌÏÁÂÈÐÎÂ¢ØÓ¿ÓÏÏÏ¾ÏÍÆÊÓÏØÑÈÆ¾ÌÂÍ® Æ¾ÎÂÊÏÊÌÏÊÎ¼Ö¼ËÏÅÏÊ ¿ÕÖ¼ÎÂÅÆ¾ÎÏuÆÓÏØÖÒØÙÁÈÏØÖ½uÊÂ¨ØÑÊÂÌ½ÈÊÂÃ¿ÍÓÂ©ÏÑÆ¾ÓÆÎÂÃÑÆ¾ÓÆÂÍ®ÓÉÎÂÇÏÑu½u¼ÒÂÂ¿ÆÏÑÓ¼Ö¿ÕÖÈÆÎ¼ÔÍÊÂ ÈÆÎÎ½ÒÆÊÖ È®uÏØÖ½ÒÓÊÈuÊ¿ÓØÂÓÏØÉuÆÑÏÍÏÈ¾ÏØ©ÉÅÊÒÓ®ÒÆÓÆÎÂÂÇ½ÒÆÓÆÓ¿ÒÏÓÉÅÊÌ½ÒÂÖ
ÓÉÇÂÎÓÂÒ¾ÂÎÂÍÆÊÓÏØÑÈ½ÒÆÊ¿ÒÏÌÂÊÓÉÇÂÎÓÂÒ¾ÂÓÉÖÏu®ÅÂÒÂÖ

Δημιουργήστε ένα ζεστό κλίμα
´ÂÍÂÑÐÒÓÆÓÉÎÂÓu¿ÒÇÂÊÑÂ¢ÍÍ®ÎÂ¼×ÆÓÆØ¿ÄÉÒÂÖ¿ÓÊÅÆÎÑ¼ÆÊÂÑ¿ÍÂÂØÓ®ÎÂÂÑÂuÆÍ½ÒÆÓÆÓÏØÖÒÓ¿×ÏØÖÒÂÖ¨ÂÊ¼×ÆÓÆÅ¾ÌÊÏ¦ÌÏÊÎÕÎÊÌ¿ÓÉÓÂÅÆÎÆ¾ÎÂÊeÏÍÁÌÏÖkÏØÔÂuÏÑÏÁÒÆÎÂÆÊÒÃ®ÍÆÊÒÓÂeÍÉu¼ÑÊÂkÓÉÖÂÏÅÏÓÊÌ¿ÓÉÓÂÖ¢ÎÓ¾ÔÆÓÂ ÂØÓ½ÉÂ¾ÒÔÉÒÉÙÆÒÓÂÒÊ®ÖÏØÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÓÂÊ u®ÍÍÏÎÑÏÒÓ¾ÔÆÓÂÊÒÓÊÖÂË¾ÆÖÓÉÖ
ÆÊ×Æ¾ÑÉÒÉÖ²Ï§ÎÒÓÊÓÏÁÓÏ(SFBU1MBDFUP8PSLÆuÇÂÎ¾ÙÆÊÆÓÉÒ¾ÕÖ 
ÈÊÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÏÂ¿Å¼ÌÂ×Ñ¿ÎÊÂ ¿ÓÊÏÊÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖÏØÌÑ¾ÎÏÎÓÂÊÂ¿
ÓÏØÖØÂÍÍ½ÍÏØÖÓÏØÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊÏÊÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ¿ÏØÏÊÆÑÈÂÙ¿uÆÎÏÊ
ÆÎÆÑÈÏÁÎÒÆÏÍÁÌÂÍ¿ÌÍ¾uÂ ¼×ÏØÎÏÍÁÌÂÍÁÓÆÑÉÂ¿ÅÏÒÉ²Ï
ÒØu¼ÑÂÒuÂÆ¾ÎÂÊÒÂÇ¼ÖºÓÂÎÏÊÆÓÂÊÑÆ¾ÆÖ¼×ÏØÎu¼ÈÊÒÓÉÆ¾ÓÆØËÉ
¿ÒÏÎÂÇÏÑ®ÓÉÎÏÊ¿ÓÉÓÂÓÉÖÆÑÈÂÒÊÂÌ½ÖÙÕ½Ö ÉÒÁÈÌÍÉÒÉuÆÓÂËÁÓÉÖÅÊÏ¾ÌÉÒÉÖÌÂÊÓÕÎÆÑÈÂÙÏu¼ÎÕÎÂØË®ÎÆÓÂÊ
Ο εργασιακός χώρος γίνεται μία κοινότητα. Οι εργαζόμενοι είναι
ØÆÑ½ÇÂÎÏÊÈÊÂÓÏ¼ÑÈÏÓÏØÖ ÓÉÎÏu®ÅÂÓÏØÖÌÂÊÓÉÎÆÓÂÊÑ¾ÂÓÏØÖ
²ÏØÖÂÑ¼ÒÆÊÎÂ¼Ñ×ÏÎÓÂÊÈÊÂÎÂÆÑÈÂÒÓÏÁÎÌÂÊÒÓÏ×ÆÁÏØÎÒÓÉÎÂÎ®ÓØËÉuÊÂÖÅÊÂÑÌÏÁÖ ®ÈÊÂÖÒØÎÆÑÈÂÒ¾ÂÖuÆÓÏØÖÒØÎÂÅ¼ÍÇÏØÖÓÏØÖ
°ÊÆÊ×ÆÊÑ½ÒÆÊÖÏØ¼×ÏØÎÕÖeÌ¾ÎÉÓÑÏkÓÉÎ¾ÒÓÉÌÂÊÓÉÎÂÇÏÒ¾ÕÒÉÓÕÎÆÑÈÂÙÏu¼ÎÕÎÓÏØÖ ÌÂÔÐÖÌÂÊ¼ÎÂØÄÉÍ¿ÓÆÑÏÆ¾ÆÅÏÊÌÂÎÏÏ¾ÉÒÉÖÓÕÎÆÍÂÓÐÎÌÆÑÅ¾ÙÏØÎτην πιστότητα

Πόπη Χαραμή
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Quo Vadis;
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i ÏÊÂÉÏÑÆ¾ÂÌÂÊÉÓÁ×ÉÈÊÂÓÏ¤ÍÍÉÎÊÌ¿
ªÂÑuÂÌÆ¾Ï
i ÏÊÆÖÏÊÂÎÂÈÌÂ¾ÆÖÂÍÍÂÈ¼ÖÈÊÂÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂ
ÓÏØ
¢ÌÏÍÏØÔ½ÒÓÆÓÊÖÌÂÓ®ÍÍÉÍÆÖÏÅÉÈ¾ÆÖl
Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΚΟΝΤΑΚΟ,
Οικονομολόγο, Σύμβουλο Φαρμακείων

Πως διαμορφώνεται το νέο
περιβάλλον
²ÏÓÂË¾ÅÊÓÏØÆÍÍÉÎÊÌÏÁÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÒØÎÆ×¾ÙÆÓÂÊ ÅÊÂÍ¼ÏÎÓÂÖ®ÍÍÏÎ¼ÎÂÎÌ®ÃÏ
ÒÓÉÎÓÑÊÌØuÊÐÅÉÏÑÆ¾ÂÓÏØÓÂÓÆÍÆØÓÂ¾Â×Ñ¿ÎÊÂ ÌÂÔÐÖÑÏÒÂÔÆ¾ÎÂÆÊÃÊÐÒÆÊÌÂÍÁÓÏÎÓÂÖÅÁÏÃÂÒÊÌ¼ÖÑÏÛÏÔ¼ÒÆÊÖÓÉÎÆËØÉÑ¼ÓÉÒÉÓÕÎÆÍÂÓÐÎÓÏØÌÂÊÓÉÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÓÏØ
ÆÂØÓ¿ÓÏÓÂË¾ÅÊÆ¾×ÂuÆ®ÍÍÉu¾ÂÒÓ®ÒÉ
ÏØÂÇÏÑÏÁÒÆÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÏØÏÒÏÒÓÏÁÌ¼ÑÅÏØÖÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂÌÂÔÐÖÌÂÊ
ÒÓÉÅØÎÂÓ¿ÓÉÓÂÐÍÉÒÉÖª³¨Â¿ÓÂ
ÊÅÊÕÓÊÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾Â
¦³ÏØÑÈÊÌ½¢¿ÇÂÒÉ£ÏÑ¾ÅÉÑÏÃÍ¼ÆÊÎ¼ÂÏÒÏÒÓ®Ì¼ÑÅÏØÖÒÓÂÇ®ÑuÂÌÂÏØÂÏÙÉuÊÐÎÏÎÓÂÊÂ¿ÓÏØÖªÏÑÆ¾Ö¨ÏÊÎÕÎÊÌ½Ö¢ÒÇ®ÍÊÒÉÖ¶ÓÒÊ ÅÉuÊÏØÑÈ½ÔÉÌÆ¼ÎÂÌÍÊuÂÌÕÓ¿ÏÒÏÒÓ¿Ì¼ÑÅÏØÖÏØuÆÊÐÔÉÌÆÂ¿ ÒÆ
ÈÊÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂuÆÓÊu½ÆØÑÐÌÂÊ
ÒÓÏÈÊÂÓÂÇ®ÑuÂÌÂuÆÓÊu½
ευρώ κοκ.
ªÂ¾ÎÆÓÂÊ ÕÖÓÏÂÑ¿Îu¼ÓÑÏÆÉÑÆ®ÙÆÊ
ÆÍ®×ÊÒÓÂÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾Â ÂÎÂÎÂÍÏÈÊÒÓÆ¾
ÌÂÎÆ¾Ö¿ÓÊÓÏÆÑ¾ÏØÓÕÎÇÂÑu®ÌÕÎÏØÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊÌÏÒÓ¾ÙÆÊÌ®ÓÕÂ¿
ÆØÑÐ
¢¿ÓÉÎ®ÍÍÉuÆÑÊ®ÌÂÊÍ¿ÈÕÓÉÖÎ¼ÂÖ
³ÏØÑÈÊÌ½Ö¢¿ÇÂÒÉÖÏÂÒÇÂÍÊÒu¼ÎÏÖ
¼ÑÂÂ¿ÓÉÒØuuÆÓÏ×½ÓÏØÑ¼ÆÊÎÂ
ÍÉÑÐÒÆÊÏÍ¿ÌÍÉÑÉÓÉÅÊÂÇÏÑ®ÒÆÒ×¼ÒÉuÆÓÏÇÔÉÎ¿ÓÆÑÏÈÆÎ¿ÒÉuÏÏØuÏρεί να κυκλοφορεί, ενώ μέχρι τώρα πλήÑÕÎÆÓÏuÊÒ¿ÓÉÖÅÊÂÇÏÑ®ÖÌÂÊÓÏ®ÍÍÏ
uÊÒ¿Ï¤°³³ÆÕÑÉÓÊÌ®ÂØÓ¿ÒÉuÂ¾ÎÆÊ
Ó¿ÎÕÒÉÓÉÖÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ

ºuÕÖ ÂÎÓÏÅÏÁuÆÒÓÉÎuÊÌÑÏÌÍ¾uÂÌÂ
ÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ ÔÂÅÊÂÊÒÓÐÒÏØuÆ¿ÓÊÓÏÍ½ÔÏÖÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎ
uÆÒÏÒÓÂÔuÊÌ®Æ¾ÎÂÊÂØËÉu¼ÎÏÂ¿
¼ÕÖÌÂÊ ÆÎÐÂÎÓ¾ÒÓÏÊ×ÂÉu¼ÒÉÂË¾Â
ÓÉÖÒØÎÓÂÈ½ÖÆ¾ÎÂÊÍ¼ÏÎÌ®ÓÕÂ¿Þ
ÑÏÌÑ¾ÒÉÖ½ÓÂÎÞ 
ÊÂÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎÒØÎÓÂÈÐÎÂÂÊÓÏÁÎÓÂÊÂØËÉu¼ÎÂÌ¿ÒÓÉuÉ×ÂÎÏÈÑ®ÇÉÒÉÖ
ÌÂÔÐÖÌÂÊØÄÉÍ½ÖÏÊ¿ÓÉÓÂÖÑÏÒÕÊÌ¿¢ØÓ¿ÒÉuÂÓÏÅÏÓÆ¾Ñ¿ÃÍÉuÂÂÎÆÍÂÒÓÊÌÐÎÆË¿ÅÕÎ
Η συνάρτηση είναι άνιση: μεγαλύτερος όγκος συνταγών με μικρότερη κερδοφορία.
¦Ó¿ÎÕÒÉÓÉÖÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖÍ¿ÈÕÂÁËÉÒÉÖÓÉÖÒØuuÆÓÏ×½ÖÓÕÎÂÒÔÆÎÐÎÆ¾ÎÂÊ
ÑÏÒ×ÉuÂÓÊÌ½ÂÎÓÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏÆËØÉÑÆÓÆ¾ª³¨
²Âª³¨ÔÂÅÊÂÓ¾ÔÆÎÓÂÊÂ¿ÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂuÆÌ¼ÑÅÏÖ ÈÊÂÓÊÖÏÍÁØÄÉÍ¼ÖÓÊu¼Ö Ï¿ÓÆuÆÒÏÒÓÂÔuÊÌ®ÓÏÏÒÏÒÓ¿Ì¼ÑÅÏØÖÏÅÉÈÆ¾ÓÂÊÌÏÎÓ®ÒÓÏ 
ÏØÂÏÓÆÍÆ¾ÌÂÊuÎÉuÏÎÊÂÌ½Å¼ÒuÆØÒÉ
ÓÉÎÑ®ËÉÂØÓ¿ÅÉuÊÏØÑÈÆ¾ÏÍÍ¼ÖÅØÒÌÏÍ¾ÆÖ²ÂÆÑÊÒÒ¿ÓÆÑÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÅÆÎ
Æ¾ÎÂÊÒÆÔ¼ÒÉÎÂÑÏuÉÔÆØÓÏÁÎª³¨ÌÂÔÐÖÂÅØÎÂÓÏÁÎÎÂÍÉÑÐÒÏØÎuÆÓÑÉÓÏ¾Ö½uÆuÊÌÑ½×ÑÏÎÊÌ®¾ÒÓÕÒÉÓÊÖÆÓÂÊÑ¾ÆÖ uÆÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÎÂÂÂÊÓÏÁÎÓÂÊØÄÉÍ®ÌÆÇ®ÍÂÊÂÌ¾ÎÉÒÉÖuÆuÂÌÑ®×ÑÏÎÊÌ®
ÍÉÑÕu½Â¿ÓÂÂÒÇÂÍÊÒÓÊÌ®ÓÂuÆ¾Â
²ÏÂÏÓ¼ÍÆÒuÂÆ¾ÎÂÊÎÂÆÊÅÆÊÎÐÎÆÓÂÊ
ÓÏÑ¿ÃÍÉuÂÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖÒÓÊÖ½ÅÉ®Ò×ÏØÒÆÖ×ÑÉuÂÓÏÑÏ¼ÖÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØ
²ÏÌÆÇ®ÍÂÊÏÌ¾ÎÉÒÉÖÏØÂÂÊÓÆ¾ÓÂÊÆÅÐ
uÏÑÆ¾ÎÂÂÎ¼Ñ×ÆÓÂÊÒÓÂÞÈÊÂ¼ÎÂ

u¼ÒÏÇÂÑuÂÌÆ¾Ï¤ÌÓ¿ÖÓÕÎ®ÍÍÕÎ É
ÐÍÉÒÉuÆÓ¿ÒÏ×ÂuÉÍ¿ÏÒÏÒÓ¿Ì¼ÑÅÏØÖÆ¾ÎÂÊÂÒÁuÇÏÑÉÍ¿ÈÕÓÏØÓÑ¿ÏØ
ÇÏÑÏÍ¿ÈÉÒÉÖÓÕÎÇÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
²ÂÒØÎÏÊÌÊÂÌ®ÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÆ¾ÎÂÊÂÅÁÎÂÓÏÎ
ÎÂÆÕuÊÒÓÏÁÎÓÉÅÊÂ×Æ¾ÑÊÒÉÓÕÎª³¨
ÌÂÊu¿ÎÉÓÏØÖÅÊ¼ËÏÅÏÖÔÂÆ¾ÎÂÊÉeuÆÓÂÇÏÑ®kÂØÓ½ÖÓÉÖÆØÔÁÎÉÖÒÓÂÌÆÎÓÑÊÌ®
ÇÂÑuÂÌÆ¾Â½ÒÓÂÇÂÑuÂÌÆ¾ÂÓÏØ¤°³
¤¾ÎÂÊÍÏÊ¿ÎÒÂÇ¼Ö¿ÓÊÏÒØÎÅØÂÒu¿ÖÓÕÎ
ÅÁÏÂÑÂ®ÎÕÂÑÂÈ¿ÎÓÕÎ ÅÉÍÂÅ½ÓÉÖ
uÆ¾ÕÒÉÖÓÉÖÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖÌÂÊÓÉÖ¾ÆÒÉÖ
ÒÓÉÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂ ÅÉuÊÏØÑÈÏÁÎÒØÒÒÕÑÆØÓÊÌ¿Ñ¿ÃÍÉuÂÃÊÕÒÊu¿ÓÉÓÂÖÒÓÉÎÍÆÊÏÄÉÇ¾ÂÓÕÎ¤ÍÍÉÎÊÌÐÎªÂÑuÂÌÆ¾ÕÎ
Για παράδειγμα:©¼ÒÏÇÂÑuÂÌÆ¾ÏuÆ
ÓÙ¾ÑÏÞ¼ÓÏÖÌÂÊuÆÂÎÂÍÏÈ¾Â
ÇÂÑu®ÌÏØÂÑÂÇÂÑu®ÌÏØ
¼×ÆÊuÆ¾ÕÒÉÆÑ¾ÏØÞÒÓÉuÊÌÓ½
ÓÏØÌÆÑÅÏÇÏÑ¾Â ÅÉÍÆÑ¾ÏØÞuÊÌÓ®ÓÏÎu½ÎÂ ÉÏÏ¾ÂÏÇÆ¾ÍÆÓÂÊÒÓÉuÆ¾ÕÒÉÓÉÖu¼ÒÉÖÂË¾ÂÖÒØÎÓÂÈ½Ö
¢ÎÒØÎØÏÍÏÈ¾ÒÏØuÆ¿ÓÊuÆÓÂª³¨
×ÑÆÊ®ÙÆÓÂÊÆÑ¾ÏØÞÒÆÌÆÇ®ÍÂÊÂÌ¾ÎÉÒÉÖ ÂÎÓÊÍÂuÃÂÎ¿uÂÒÓÆ¿ÍÏÊ
ÓÉÎÆÌÑÉÌÓÊÌ½¾ÆÒÉÌÆÑÅÏÇÏÑ¾ÂÖÌÂÊ
ÑÆØÒÓ¿ÓÉÓÂÖÉÏÏ¾ÂÔÂÅÉuÊÏØÑÈÉÔÆ¾
°ÊuÆÓÂÑÑØÔu¾ÒÆÊÖÏØÂÂÊÓÏÁÎÓÂÊÑ¼ÆÊÎÂÑÂÈuÂÓÏÏÊÉÔÏÁÎÒÆ¼ÎÂÆÑÊÃ®ÍÍÏÎÒØÎÆ×ÐÎÂÍÍÂÈÐÎÒÓÉÎÂÈÏÑ® 
ÒÓÉÅÏu½ÓÏØÇÂÑuÂÌÆ¾ÏØÌÂÔÐÖÌÂÊÓÏØ
ÌÂÓÂÎÂÍÕÓ½
Οι αλλαγές σε επίπεδο αγοράς συνίστανται:
¾ ÓÉÎÆ¾ÒÏÅÏÎ¼ÕÎÌÂÎÂÍÊÐÎÅÊÂÎÏμής.
¾ ÓÉÎ¼ÍÍÆÊÄÉÌÆÇÂÍÂ¾ÕÎÌ¾ÎÉÒÉÖ
Í¿ÈÕÅØÒÑÂÈ¾ÂÖÓÕÎÓÑÂÆÙÐÎ
¾ ÓÉÎ¼ÎÓÂÒÉÓÏØÂÎÓÂÈÕÎÊÒuÏÁ
¾ ÓÂÎ¼ÂÕÑ®ÑÊÂÍÆÊÓÏØÑÈ¾ÂÖ
¾ ¨ÂÊÃÆÃÂ¾ÕÖÒÓÉÎÂ¿ÌÍÊÒÉÓÏØÑÏÛÏÍÏÈÊÒuÏÁÓÏØ¤°³³©¿ÎÏÌÂÓ®
ÓÏØÖÑÐÓÏØÖ¼ËÊu½ÎÆÖÉØ¼ÑÃÂÒÉÏØÌÂÓÂÈÑ®ÇÆÓÂÊÒÓÊÖÅÂ®ÎÆÖ
ÓÏØÇÂÑu®ÌÏØÂÈÈ¾ÙÆÊÓÂÆÌÂÓ
ÆØÑÐ ¿ÒÏÅÉÍÂÅ½½ÓÂÎÉÂ¿ÌÍÊÒÉ
¿ÍÉÖÓÉÖÆÑÒÊÎ½Ö×ÑÏÎÊ®Ö¢ÎÒØÎØÏÍÏÈÊÒÓÏÁÎÌÂÊÓÂÆÌÂÓÆØÑÐ
ÏØÑÏÃÍ¼ÏÎÓÂÊÈÊÂÓÉÇÂÑuÂÌÆØÓÊÌ½Ì®ÍØÄÉÓÕÎÂÎÂÒÇ®ÍÊÒÓÕÎÏλιτών, τότε το έλλειμμα προβλέπεται
ÎÂÈ¾ÎÆÊuÉÅÊÂ×ÆÊÑ¾ÒÊuÏu¼×ÑÊÓÏÓ¼λος του χρόνου.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ Sildenaﬁl/Sandoz
¢ ¢¥¢ª£ª¥¢ª£¢¢ ¥¢
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼À
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼À
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼À
¢¢¥¢¢¥ª 
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼ÀÔÄÃÈÒÊ¼ÎÏÄÑÈº×ÄÈPJVLOGHQDILO ÕÖFLWUDWH 
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼ÀÔÄÃÈÒÊ¼ÎÏÄÑÈº×ÄÈPJVLOGHQDILO ÕÖFLWUDWH 
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼ÀÔÄÃÈÒÊ¼ÎÏÄÑÈº×ÄÈPJVLOGHQDILO ÕÖFLWUDWH ÈÀ
ÓÎÍÏË»ÑÇÊÀÓËÎÆÎÓÕÍÄÊÃ½×ÕÍÁËºÏÄÏÀÑÆÑÀÅÎ
 £¢¥«  ¢£ ÈÒÊ¼Î 6LOGHQDILO6DQGR]  PJ ÃÈÒÊ¼À ¥À ÃÈÒÊ¼À
6LOGHQDILO6DQGR]PJÄ¼ÍÀÈÆÀËÙÈÀÒÓÑÎÆÆØËÄËÀÅÑÐÖÒÓÈÊÓÃÈÒÊ¼ÀÊÀÈÅºÑÎØÍÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÈÊ»ÄÆÊÎÏ»ÒÓÇÌ¼À½ÂÇÓÎØÖÊÀÈÓÇÍÀÍÆËØÅÇÄÏÈÆÑÀÅ»¦§ÒÓÇÍËËÇ½ÂÇÓÎØÖ
ÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÈÊ»ÆÑÀÌÌ»×ÑÇÒÈÌÄ¿ÄÈÌ½ÍÎÆÈÀÍÀÃÈÄØÊÎË¿ÍÄÈÓÇÔÑÀ¿ÒÇÆÈÀÃÈÄØÊ½ËØÍÒÇ
ÓÇÖÊÀÓÏÎÒÇÖÊÀÈ½×ÈÆÈÀÓÎÃÈÀ×ÕÑÈÒÌ½ÒÄ¼ÒÄÖÃ½ÒÄÈÖ
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼À¥ÀÃÈÒÊ¼À6LOGHQDILO6DQGR]PJÄ¼ÍÀÈÆÀËÙÈÀÒÓÑÎÆÆØËÄËÀÅÑÐÖÒÓÈÊÓÃÈÒÊ¼ÀÊÀÈÅºÑÎØÍÒÓÀØÑÕÓ»ÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÈÊ»ÄÆÊÎÏ»ÒÓÇÌ¼À½ÂÇÓÎØÖ
ÊÀÈÓÇÍÀÍÆËØÅÇÄÏÈÆÑÀÅ»¦§ÒÓÇÍËËÇ½ÂÇÓÎØÖ¥ÎÃÈÒÊ¼ÎÌÏÎÑÄ¼ÍÀÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÄ¼
ÒÄÓºÒÒÄÑÀ¼ÒÀÌºÑÇ ÃÎÒÎËÎÆ¼ÀÊÀË¿ÏÓÄÈÌ½ÍÎÓÇË»ÂÇÎË½ÊËÇÑÎØÓÎØÃÈÒÊ¼ÎØ»ÓÇÍ
ÓÀØÓ½×ÑÎÍÇË»ÂÇÃ¿ÎÓÄÓÑÓÕÍÓÎØ
6LOGHQDILO6DQGR]PJÃÈÒÊ¼À¥ÀÃÈÒÊ¼À6LOGHQDILO6DQGR]PJÄ¼ÍÀÈÆÀËÙÈÀÒÓÑÎÆÆØË ÄËÀÅÑÐÖ ÒÓÈÊÓ ÃÈÒÊ¼À ÊÀÈ ÅºÑÎØÍ ÒÓÀØÑÕÓ» ÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÈÊ» ÄÆÊÎÏ» ÊÀÈ ÒÓÈÖ Ã¿Î
½ÂÄÈÖ ÓÎØÖ ÊÀÈ ÓÇÍ ÀÍÆËØÅÇ ÄÏÈÆÑÀÅ» ¦§ ÒÓÇ Ì¼À ½ÂÇ ÓÎØÖ ¥Î ÃÈÒÊ¼Î ÌÏÎÑÄ¼ ÍÀ
ÃÈÀ×ÕÑÈÒÓÄ¼ÒÄÓºÒÒÄÑÀ¼ÒÀÌºÑÇ
 £¢¢£ÄÑÀÏÄØÓÈÊºÖÄÍÃÄ¼ÉÄÈÖÄÑÀÏÄ¼ÀÀÍÃÑÐÍÌÄÃØÒËÄÈÓÎØÑÆ¼ÀÒÓ¿ÒÇÖÇÎÏÎ¼ÀÄ¼ÍÀÈÇÀÍÈÊÀÍ½ÓÇÓÀÍÀÄÏÈÓ¿×ÄÈÊÀÈÍÀÃÈÀÓÇÑ»ÒÄÈÎÀÒÔÄÍ»Ö
ÄÏÀÑÊ»ÒÓ¿ÒÇÐÒÓÄÍÀº×ÄÈÈÊÀÍÎÏÎÈÇÓÈÊ»ÒÄÉÎØÀËÈÊ»ÃÑÀÒÓÇÑÈ½ÓÇÓÀÈÀÍÀÅºÑÄÈÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÎ6LOGHQDILO6DQGR]ÏÑºÏÄÈÍÀØÏÑ×ÄÈÒÄÉÎØÀËÈÊ»ÃÈºÆÄÑÒÇ
ÎÒÎËÎÆ¼ÀÊÀÈÓÑ½ÏÎÖ×ÎÑ»ÆÇÒÇÖÏ½ÒÓ½ÌÀÓÎÖ×Ñ»ÒÇ«Ñ»ÒÇÒÓÎØÖÄÍ»ËÈÊÄÖ
ÒØÍÈÒÓÐÌÄÍÇ Ã½ÒÇ Ä¼ÍÀÈ  PJ ÊÀÈ ËÀÌÁÍÄÓÀÈ ÊÀÓ ÏÄÑ¼ÏÓÕÒÇ ÏÄÑ¼ÏÎØ Ì¼À ÐÑÀ ÏÑÈÍ
ÀÏ½ÓÇÒÄÉÎØÀËÈÊ»ÃÑÀÒÓÇÑÈ½ÓÇÓÀÃ½ÒÇÌÏÎÑÄ¼ÍÀÀØÉÇÔÄ¼ÒÄ»PJ»ÍÀÄËÀÓÓÕÔÄ¼ÒÄPJÀÍËÎÆÀÌÄÓÇÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ½ÓÇÓÀÊÀÈÓÇÍÀÍÎ×»ÏÑÎÖÓÎÅÑÌÀÊÎ
ÌºÆÈÒÓÇÒØÍÈÒÓÐÌÄÍÇÃ½ÒÇÄ¼ÍÀÈPJÌºÆÈÒÓÇÒØÍÈÒÓÐÌÄÍÇÒØ×Í½ÓÇÓÀË»ÂÇÖÓÎØ
ÅÀÑÌÊÎØÄ¼ÍÀÈÌ¼ÀÅÎÑÓÇÍÇÌºÑÀ¸ÓÀÍÓÎ6LOGHQDILO6DQGR]ËÀÌÁÍÄÓÀÈÌÀÙ¼ÌÄÓÑÎÅ»
ÇºÍÀÑÉÇÓÇÖÃÑÒÇÖÓÎØÌÏÎÑÄ¼ÍÀÊÀÔØÒÓÄÑ»ÒÄÈÒÄÒ×ºÒÇÌÄÓÇÍÊÀÓÒÓÀÒÇÍÇÒÓÄ¼ÀÖ
ÁËÊÄÅ 
«Ñ»ÒÇÒÓÎØÖÇËÈÊÈÕÌºÍÎØÖÄÍÀÏÀÈÓÄ¼ÓÀÈÏÑÎÒÀÑÌÎÆ»ÓÇÖÃÎÒÎËÎÆ¼ÀÖÒÓÎØÖÇËÈÊÈÕÌºÍÎØÖÀÒÔÄÍÄ¼Ö
«Ñ»ÒÇÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÇÖÍÄÅÑÈÊ»ÖËÄÈÓÎØÑÆ¼ÀÖÒØÍÈÒÓÐÌÄÍÇÃÎÒÎËÎÆ¼À
ÏÎØÏÄÑÈÆÑÅÄÓÀÈÒÓÎ¦«Ñ»ÒÇÒÓÎØÖÄÍ»ËÈÊÄÖ§ÈÒ×¿ÄÈÊÀÈÆÈÀÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄ»ÏÈÎØºÕÖ
ÌºÓÑÈÎØÁÀÔÌÎ¿ÍÄÅÑÈÊ»ÀÍÄÏÑÊÄÈÀ ÊÔÀÑÒÇÊÑÄÀÓÈÍ¼ÍÇÖ POPLQ ÄÃÎÌºÍÎØ
½ÓÈÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÒÎÁÀÑ»ÍÄÅÑÈÊ»ÀÍÄÏÑÊÄÈÀÇÊÔÀÑÒÇÓÎØVLOGHQDILOÄ¼ÍÀÈÌÄÈÕÌºÍÇ
ÊÔÀÑÒÇÊÑÄÀÓÈÍ¼ÍÇÖPOPLQ ÔÀÏÑºÏÄÈÍÀÄÉÄÓÙÄÓÀÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ×ÎÑ»ÆÇÒÇÖ
Ã½ÒÇÖPJÄÁÒÇÓÇÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ½ÓÇÓÀÊÀÈÓÇÍÀÍÎ×»ºÍÀÍÓÈÓÎØÅÀÑÌÊÎØÇ
Ã½ÒÇÌÏÎÑÄ¼ÍÀÀØÉÇÔÄ¼ÒÄPJPJÊÀÈPJ
«Ñ»ÒÇÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÇÖÇÏÀÓÈÊ»ÖËÄÈÓÎØÑÆ¼ÀÖÄÃÎÌºÍÎØ½ÓÈÒÄÀÒÔÄÍÄ¼Ö
ÌÄÇÏÀÓÈÊ»ÀÍÄÏÑÊÄÈÀ Ï×Ê¼ÑÑÕÒÇ ÇÊÔÀÑÒÇÓÎØVLOGHQDILOÄ¼ÍÀÈÌÄÈÕÌºÍÇÔÀÏÑºÏÄÈ
ÍÀÄÉÄÓÙÄÓÀÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ×ÎÑ»ÆÇÒÇÖÃ½ÒÇÖPJÄÁÒÇÓÇÍÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ½ÓÇÓÀ
ÊÀÈÓÇÍÀÍÎ×»ºÍÀÍÓÈÓÎØÅÀÑÌÊÎØÇÃ½ÒÇÌÏÎÑÄ¼ÍÀÀØÉÇÔÄ¼ÒÄPJPJÊÀÈPJ
«Ñ»ÒÇÒÓÀÏÀÈÃÈÊÀÈÓÎØÖÄÅ»ÁÎØÖ¥Î6LOGHQDILO6DQGR]ÃÄÒØÍÈÒÓÓÀÈÒÄÓÎÌÀÊÓÕ
ÓÕÍ×Ñ½ÍÕÍ
«Ñ»ÒÇÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÏÎØ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈÎ¿ÍËËÀÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊÏÑÎÚ½ÍÓÀÄÄÉÀ¼ÑÄÒÇÓÇÑÈÓÎÍÀÁ¼ÑÇÆÈÀÓÇÍÎÏÎ¼ÀÃÄÍÄÍÃÄ¼ÊÍØÓÀÈÇÒØÆ×ÎÑ»ÆÇÒÇÌÄVLOGHQDILO ÁËÊÄÅ ÏÑºÏÄÈ
ÍÀÄÉÄÓÙÄÓÀÈÇÏÄÑ¼ÏÓÕÒÇ×ÎÑ»ÆÇÒÇÖÀÑ×ÈÊ»ÖÃ½ÒÇÖ¼ÒÇÖÌÄPJÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÏÎØ
ËÀÌÁÍÎØÍÓÀØÓ½×ÑÎÍÀÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÎØ&<3$ ÁËÊÄÅ ÑÎÊÄÈÌºÍÎØÍÀÌÄÈÕÔÄ¼ÓÎ
ÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÄÌÅÍÈÒÇÖÎÑÔÎÒÓÀÓÈÊ»ÖØÏ½ÓÀÒÇÖÎÈÀÒÔÄÍÄ¼ÖÔÀÏÑºÏÄÈÍÀÄ¼ÍÀÈÒÓÀÔÄÑÎ¼
ÒÄÔÄÑÀÏÄ¼ÀÌÄËÅÀÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÏÑÈÍÀÏ½ÓÇÍºÍÀÑÉÇÔÄÑÀÏÄ¼ÀÖÌÄVLOGHQDILOÏÈÏËºÎÍ
ÔÀÏÑºÏÄÈÍÀÄÉÄÓÙÄÓÀÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎºÍÀÑÉÇÖ×ÎÑ»ÆÇÒÇÖÓÎØVLOGHQDILOÒÓÇÃ½ÒÇÓÕÍ
PJ ÁËÊÄÅÊÀÈ 
ÍÓÄÍÃÄ¼ÉÄÈÖªÏÄÑÄØÀÈÒÔÇÒ¼ÀÒÓÇÃÑÀÒÓÈÊ»ÎØÒ¼À»ÒÄÊÏÎÈÎÀÏ½ÓÀºÊÃÎ×À¿ÌÅÕÍÀ ÌÄ ÓÇ ÆÍÕÒÓ» ÄÏ¼ÃÑÀÒ» ÓÎØ ÄÏ¼ ÓÇÖ ÌÄÓÀÁÎËÈÊ»Ö ÎÃÎ¿ ÌÎÍÎÉÄÈÃ¼ÎØ ÓÎØ ÀÙÐÓÎØ
ÊØÊËÈÊ»ÖÌÎÍÎÅÕÒÅÎÑÈÊ»ÖÆÎØÀÍÎÒ¼ÍÇÖ F*03  ÁËÊÄÅ ÓÎVLOGHQDILOº×ÄÈÀÏÎÃÄÈ×ÓÄ¼½ÓÈÄÍÈÒ×¿ÄÈÓÎØÏÎÓÀÒÈÊ½ÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÕÍÍÈÓÑÈÊÐÍÊÀÈÄÏÎÌºÍÕÖÀÍÓÄÍÃÄ¼ÊÍØÓÀÈÇ
ÒØÆ×ÎÑ»ÆÇÒ»ÓÎØÌÄÃ½ÓÄÖÌÎÍÎÉÄÈÃ¼ÎØÓÎØÀÙÐÓÎØ ½ÏÕÖÓÎÍÈÓÑÐÃÄÖÀÌ¿ËÈÎ »ÍÈÓÑÈÊ
ÒÄÎÏÎÈÀÃ»ÏÎÓÄÌÎÑÅ»¥ÀÅÑÌÀÊÀÆÈÀÓÇÔÄÑÀÏÄ¼ÀÓÇÖÃØÒËÄÈÓÎØÑÆ¼ÀÖÒÓ¿ÒÇÖÒØÌÏÄÑÈËÀÌÁÀÍÎÌºÍÎØÓÎØVLOGHQDILOÃÄÍÏÑºÏÄÈÍÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈÎ¿ÍÓÀÈÀÏ½ÍÃÑÄÖÒÓÎØÖÎÏÎ¼ÎØÖÃÄÒØÍÈÒÓÓÀÈÇÒÄÉÎØÀËÈÊ»ÃÑÀÒÓÇÑÈ½ÓÇÓÀ Ï×ÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÒÎÁÀÑºÖÊÀÑÃÈÎÀÆÆÄÈÀÊºÖÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖ½ÏÕÖÀÒÓÀÔ»ÒÓÇÔÆ×Ç»ÒÎÁÀÑ»ÊÀÑÃÈÀÊ»ÀÍÄÏÑÊÄÈÀ ¥Î6LOGHQDILO
6DQGR]ÀÍÓÄÍÃÄ¼ÊÍØÓÀÈÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÀÏÐËÄÈÀÓÇÖ½ÑÀÒÇÖÒÓÎÍºÍÀÎÅÔÀËÌ½Ë½ÆÕÌÇ
ÀÑÓÇÑÈÓÈÃÈÊ»ÖÏÑ½ÒÔÈÀÖÈÒ×ÀÈÌÈÊ»ÖÎÏÓÈÊ»ÖÍÄØÑÎÏÔÄÈÀÖ ¢ ÀÍÄÉÑÓÇÓÀÀÏ½ÓÎÀÍ
ÓÎÒØÌÁÍÀØÓ½º×ÄÈÒØÒ×ÄÓÈÒÔÄ¼»½×ÈÌÄÏÑÎÇÆÎ¿ÌÄÍÇ×ÎÑ»ÆÇÒÇÄÍ½ÖÀÍÀÒÓÎËºÀÓÇÖ
3'( ÁËºÏÄÊÄÅ ÀÒÅËÄÈÀÓÎØVLOGHQDILOÃÄÍº×ÄÈÌÄËÄÓÇÔÄ¼ÒÓÈÖÀÊ½ËÎØÔÄÖØÏÎÊÀÓÇÆÎÑ¼ÄÖÀÒÔÄÍÐÍÊÀÈÄÏÎÌºÍÕÖÀÍÓÄÍÃÄ¼ÊÍØÓÀÈÇ×Ñ»ÒÇÓÎØÒÓÎØÖÀÒÔÄÍÄ¼ÖÀØÓÎ¿Ö
ÒÎÁÀÑ»ÇÏÀÓÈÊ»ÀÍÄÏÑÊÄÈÀØÏ½ÓÀÒÇ ÀÑÓÇÑÈÀÊ»Ï¼ÄÒÇPP+J ÏÑ½ÒÅÀÓÎÈÒÓÎÑÈÊ½ÄÆÊÄÅÀËÈÊÎ¿ÄÏÄÈÒÎÃ¼ÎØ»ÄÌÅÑÆÌÀÓÎÖÓÎØÌØÎÊÀÑÃ¼ÎØÊÀÈÆÍÕÒÓºÖÊËÇÑÎÍÎÌÈÊºÖ
ÄÊÅØËÈÒÓÈÊºÖÀÌÅÈÁËÇÒÓÑÎÄÈÃÎÏÔÄÈÄÖ½ÏÕÖÇÌÄËÀÆ×ÑÕÒÓÈÊ»ÀÌÅÈÁËÇÒÓÑÎÄÈÃÎÏÔÄÈÀ
ÌÄÈÎÂÇÅ¼ÀÓÕÍÀÒÔÄÍÐÍÀØÓÐÍÏÀÑÎØÒÈÙÎØÍÆÄÍÄÓÈÊºÖÀÍÕÌÀË¼ÄÖÒÓÈÖÀÌÅÈÁËÇÒÓÑÎÄÈÃÈÊºÖÅÕÒÅÎÃÈÄÒÓÄÑÒÄÖ 
 ÈÃÈÊºÖ ÏÑÎÄÈÃÎÏÎÈ»ÒÄÈÖ ÊÀÈ ÏÑÎÅØËÉÄÈÖ ÊÀÓ ÓÇ ×Ñ»ÒÇ ÑºÏÄÈ ÍÀ ÏÑÎÇÆÄ¼ÓÀÈ
Ë»ÂÇÈÀÓÑÈÊÎ¿ÈÒÓÎÑÈÊÎ¿ÊÀÈÅØÒÈÊ»ÄÉºÓÀÒÇÓÎØÀÒÔÄÍ»Î¿ÓÕÖÐÒÓÄÍÀÃÈÀÆÍÕÒÓÄ¼Ç
ÃØÒËÄÈÓÎØÑÆ¼ÀÒÓ¿ÒÇÖÊÀÈÍÀÊÀÔÎÑÈÒÓÎ¿ÍÓÀÏÈÔÀÍØÏÎÊÄ¼ÌÄÍÀÀ¼ÓÈÀÏÑÈÍÄÉÄÓÀÒÓÄ¼ÓÎ
ÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ×ÎÑ»ÆÇÒÇÖÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊ»ÖÀÆÕÆ»Ö
¢ÈÀÓÑ½ÖÏÑºÏÄÈÍÀÊÍÄÈÄÊÓ¼ÌÇÒÇÓÇÖÊÀÑÃÈÀÆÆÄÈÀÊ»ÖÊÀÓÒÓÀÒÇÖÓÎØÀÒÔÄÍÎ¿ÖÏÑÈÍ
ÀÏ½ÓÇÍºÍÀÑÉÇÎÏÎÈÀÒÃ»ÏÎÓÄÔÄÑÀÏÄ¼ÀÖÆÈÀÓÇÃØÒËÄÈÓÎØÑÆ¼ÀÒÓ¿ÒÇÖÄÅ½ÒÎÍØÏÑ×ÄÈ ÊÏÎÈÀ ÏÈÔÀÍ½ÓÇÓÀ ÄÌÅÍÈÒÇÖ ÊÀÑÃÈÀÆÆÄÈÀÊÐÍ ÄÏÄÈÒÎÃ¼ÕÍ ÒÄ ÒØÒ×ÄÓÈÒÌ½ ÌÄ ÓÇ
ÒÄÉÎØÀËÈÊ» ÃÑÀÒÓÇÑÈ½ÓÇÓÀ ¥Î VLOGHQDILO ÏÀÑÎØÒÈÙÄÈ ÀÆÆÄÈÎÃÈÀÒÓÀËÓÈÊºÖ ÈÃÈ½ÓÇÓÄÖ ÏÎØ
ÏÑÎÊÀËÎ¿Í»ÏÈÀÊÀÈÏÀÑÎÃÈÊ»ÌÄ¼ÕÒÇÓÇÖÀÑÓÇÑÈÀÊ»ÖÏ¼ÄÒÇÖ ÁËÊÄÅ ÑÈÍÀÏ½ÓÇ
ÒØÍÓÀÆÎÆÑÅÇÒÇÓÎØVLOGHQDILOÎÈÀÓÑ½ÖÏÑºÏÄÈÍÀÄÉÄÓÙÄÈÌÄÏÑÎÒÎ×»ÄÍÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄ
ÎÑÈÒÌºÍÄÖØÏÎÊÄ¼ÌÄÍÄÖÍ½ÒÎØÖÔÀÌÏÎÑÎ¿ÒÀÍÍÀÄÏÇÑÄÀÒÔÎ¿ÍÃØÒÌÄÍÐÖÀÏ½ÏÀÑ½ÌÎÈÀ
ÀÆÆÄÈÎÃÈÀÒÓÀËÓÈÊ»ÄÏ¼ÃÑÀÒÇÓÎØÅÀÑÌÊÎØÊÀÈÈÃÈÀ¼ÓÄÑÀÒÄÒØÒ×ÄÓÈÒÌ½ÌÄÒÄÉÎØÀËÈÊ»
ÃÑÀÒÓÇÑÈ½ÓÇÓÀÓÎØÖÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÀØÉÇÌºÍÇÄØÀÈÒÔÇÒ¼ÀÒÓÀÀÆÆÄÈÎÃÈÀÒÓÀËÓÈÊÒØÌÏÄÑÈËÀÌÁÍÎÍÓÀÈÊÀÈÀØÓÎ¼ÌÄÀÏÎÅÑÀÊÓÈÊºÖÏÀÔ»ÒÄÈÖÓÎØ×ÐÑÎØÄÉ½ÃÎØÓÇÖÀÑÈÒÓÄÑÖÊÎÈË¼ÀÖ Ï×ÒÓºÍÕÒÇÓÇÖÀÎÑÓ»Ö»ØÏÄÑÓÑÎÅÈÊ»ÀÏÎÅÑÀÊÓÈÊ»ÌØÎÊÀÑÃÈÎÏÔÄÈÀ »ÄÊÄ¼ÍÎÈ
ÌÄÓÎÒÏÍÈÎÒ¿ÍÃÑÎÌÎÀÓÑÎÅ¼ÀÖÏÎËËÀÏËÐÍÎÑÆÀÍÈÊÐÍÒØÒÓÇÌÓÕÍÏÎØÏÀÑÎØÒÈÙÎØÍ
ÒÎÁÀÑ»ÀÃØÍÀÌ¼ÀÀØÓ½ÍÎÌÎØÄËºÆ×ÎØÓÇÖÀÑÓÇÑÈÀÊ»ÖÏ¼ÄÒÇÖ¥Î6LOGHQDILO6DQGR]ÄÍÈÒ×¿ÄÈÓÎØÏÎÓÀÒÈÊ½ÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÕÍÍÈÓÑÈÊÐÍ ÁËÊÄÅ ÄÓÓÇÍÊØÊËÎÅÎÑ¼ÀÓÎØ
ÏÑÎÚ½ÍÓÎÖ ÒÓÇÍ ÀÆÎÑ ÀÍÀÅºÑÔÇÊÀÍ ÒÎÁÀÑ ÊÀÑÃÈÀÆÆÄÈÀÊ ÒØÌÁÍÓÀ ÒØÒ×ÄÓÈÙ½ÌÄÍÀ
ÌÄ ÓÀØÓ½×ÑÎÍÇ ×Ñ»ÒÇ ÓÎØ 6LOGHQDILO6DQGR] ÒØÌÏÄÑÈËÀÌÁÀÍÎÌºÍÕÍ ÄÌÅÑÆÌÀÓÎÖ ÓÎØ
ÌØÎÊÀÑÃ¼ÎØ ÀÒÓÀÔÎ¿Ö ÒÓÇÔÆ×ÇÖ ÀÈÅÍ¼ÃÈÎØ ÊÀÑÃÈÀÊÎ¿ ÔÀÍÓÎØ ÊÎÈËÈÀÊ»Ö ÀÑÑØÔÌ¼ÀÖ
ÀÆÆÄÈÀÊ»Ö ÄÆÊÄÅÀËÈÊ»Ö ÀÈÌÎÑÑÀÆ¼ÀÖ ÏÀÑÎÃÈÊÎ¿ ÈÒ×ÀÈÌÈÊÎ¿ ÄÏÄÈÒÎÃ¼ÎØ ØÏºÑÓÀÒÇÖ ÊÀÈ
ØÏ½ÓÀÒÇÖ¢ÈÏÄÑÈÒÒ½ÓÄÑÎÈÀËË½×È½ËÎÈÀÏ½ÓÎØÖÀÒÔÄÍÄ¼ÖÀØÓÎ¿ÖÄ¼×ÀÍÏÑÎÛÏÑ×ÎÍÓÄÖ ÊÀÑÃÈÀÆÆÄÈÀÊÎ¿Ö ÏÀÑÆÎÍÓÄÖ ÊÈÍÃ¿ÍÎØ ÎËË ÀÏ½ ÓÀ ÒØÌÁÍÓÀ ÀÍÀÅºÑÔÇÊÄ
½ÓÈÒØÍºÁÇÒÀÍÊÀÓÓÇÃÈÑÊÄÈÀÓÇÖÒÄÉÎØÀËÈÊ»ÖÄÏÀÅ»Ö»ÀÌºÒÕÖÌÄÓÀÏ½ÀØÓ»ÊÀÈ
ÌÄÑÈÊÀÍÀÅºÑÔÇÊÄ½ÓÈÒØÍºÁÇÒÀÍÌÄÓÓÇ×Ñ»ÒÇÓÎØ6LOGHQDILO6DQGR]×ÕÑ¼ÖÒÄÉÎØÀËÈÊ»
ÃÑÀÒÓÇÑÈ½ÓÇÓÀÄÍÄ¼ÍÀÈÃØÍÀÓ½ÍÍÀÏÑÎÒÃÈÎÑÈÒÔÄ¼ÄÍÓÀÒØÌÁÍÓÀÀØÓÒØÒ×ÄÓ¼ÙÎÍÓÀÈ
ÌÄÒÀÌÄÓÎØÖÏÀÑÆÎÍÓÄÖÀØÓÎ¿Ö»ÌÄËËÎØÖÏÀÑÆÎÍÓÄÖ
¥À ÅÑÌÀÊÀ ÆÈÀ ÓÇ ÔÄÑÀÏÄ¼À ÓÇÖ ÃØÒËÄÈÓÎØÑÆ¼ÀÖ ÒÓ¿ÒÇÖ ÒØÌÏÄÑÈËÀÌÁÀÍÎÌºÍÎØ ÓÎØ
VLOGHQDILOÏÑºÏÄÈÍÀ×ÑÇÒÈÌÎÏÎÈÎ¿ÍÓÀÈÌÄÏÑÎÒÎ×»ÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÀÍÀÓÎÌÈÊºÖÃØÒÌÎÑÅ¼ÄÖÓÎØÏºÎØÖ ½ÏÕÖÆÕÍ¼ÕÒÇ¼ÍÕÒÇÓÕÍÒÇÑÀÆÆÕÃÐÍÒÕÌÓÕÍ»Í½ÒÎÓÎØ3H\URQLH 
» ÒÄ ÀÒÔÄÍÄ¼Ö ÏÎØ Ç ÊÀÓÒÓÀÒ» ÓÎØÖ ÌÏÎÑÄ¼ ÍÀ ÏÑÎÃÈÀÔºÓÄÈ ÆÈÀ ÏÑÈÀÏÈÒÌ½ ½ÏÕÖ ÒÄ
ÃÑÄÏÀÍÎÊØÓÓÀÑÈÊ»ÀÍÀÈÌ¼ÀÏÎËËÀÏË½ÌØºËÕÌÀ»ËÄØ×ÀÈÌ¼À 
ÀÒÅËÄÈÀÊÀÈÇÀÏÎÓÄËÄÒÌÀÓÈÊ½ÓÇÓÀÓÎØVLOGHQDILOÒÄÒØÍÃØÀÒÌ½ÌÄËËÄÖÌÄÔ½ÃÎØÖ
ÔÄÑÀÏÄ¼ÀÖ ÃØÒËÄÈÓÎØÑÆ¼ÀÖ ÒÓ¿ÒÇÖ ÃÄÍ º×ÎØÍ ÌÄËÄÓÇÔÄ¼ ÀÓ ÒØÍºÏÄÈÀ Ç ÄÅÀÑÌÎÆ»
ÓºÓÎÈÕÍÒØÍÃØÀÒÌÐÍÃÄÒØÍÈÒÓÓÀÈ×ÎØÍÀÍÀÅÄÑÔÄ¼ÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÇÖ½ÑÀÒÇÖÊÀÈÏÄÑÈÏÓÐÒÄÈÖÌÇÀÑÓÇÑÈÓÈÃÈÊ»ÖÏÑ½ÒÔÈÀÖÈÒ×ÀÈÌÈÊ»ÖÎÏÓÈÊ»ÖÍÄØÑÎÏÔÄÈÀÖÌÄÓÇ×ÎÑ»ÆÇÒÇÓÎØ
VLOGHQDILOÊÀÈÓÕÍËËÕÍÀÍÀÒÓÎËºÕÍÓÇÖ3'(¢ÀÒÔÄÍ»ÖÏÑºÏÄÈÍÀÄÍÇÌÄÑÐÍÄÓÀÈ½ÓÈÒÄ
ÏÄÑ¼ÏÓÕÒÇÀÈÅÍ¼ÃÈÀÖÃÈÀÓÀÑÀ×»ÖÓÇÖ½ÑÀÒÇÖÏÑºÏÄÈÍÀÒÓÀÌÀÓ»ÒÄÈÓÇË»ÂÇÓÎØ6LOGHQDILO
6DQGR]ÊÀÈÍÀÒØÌÁÎØËÄØÓÄ¼ÌÄÒÀÈÀÓÑ½ ÁËºÏÄÊÄÅ ÄÒØÍÈÒÓÓÀÈÇÒØÆ×ÎÑ»ÆÇÒÇ
VLOGHQDILOÌÄÑÈÓÎÍÀÁ¼ÑÇ ÁËÊÄÅ ØÍÈÒÓÓÀÈÏÑÎÒÎ×»½ÓÀÍÓÎVLOGHQDILO×ÎÑÇÆÄ¼ÓÀÈ

ÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÏÎØËÀÌÁÍÎØÍºÍÀÍËÅÀÀÍÀÒÓÎËºÀÀÅÎ¿ÇÒØÆ×ÎÑ»ÆÇÒÇÌÏÎÑÄ¼ÍÀÎÃÇÆ»ÒÄÈÒÄÒØÌÏÓÕÌÀÓÈÊ»ØÏ½ÓÀÒÇÒÄÎÑÈÒÌºÍÀÄØÏÀÔ»ÓÎÌÀ ÁËÊÄÅ ØÓ½Ä¼ÍÀÈ
ÏÈÔÀÍ½ÓÄÑÎÍÀÒØÌÁÄ¼ÌºÒÀÒÄÃÈÒÓÇÌÀÕÑÐÍÌÄÓÀÏ½ÓÇ×ÎÑ»ÆÇÒÇÓÎØVLOGHQDILO
ÑÎÊÄÈÌºÍÎØÍÀÌÄÈÕÔÄ¼ÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎÄÌÅÍÈÒÇÖÎÑÔÎÒÓÀÓÈÊ»ÖØÏ½ÓÀÒÇÖÎÈÀÒÔÄÍÄ¼Ö
ÏÑºÏÄÈÍÀÄ¼ÍÀÈÀÈÌÎÃØÍÀÌÈÊÒÓÀÔÄÑÎÏÎÈÇÌºÍÎÈÒÓÇÔÄÑÀÏÄ¼ÀÌÄËÅÀÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÏÑÈÍ
ÀÏ½ÓÇÍºÍÀÑÉÇÔÄÑÀÏÄ¼ÀÖÌÄVLOGHQDILOÀÏÑºÏÄÈÍÀÄÉÄÓÙÄÓÀÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎºÍÀÑÉÇÖ×ÎÑ»ÆÇÒÇÖÓÎØVLOGHQDILOÒÓÇÃ½ÒÇÓÕÍPJ ÁËÊÄÅ ÏÈÏËºÎÍÎÈÆÈÀÓÑÎ¼ÔÀ
ÏÑºÏÄÈ ÍÀ ÒØÌÁÎØËÄ¿ÎØÍ ÓÎØÖ ÀÒÔÄÍÄ¼Ö ÓÈ ÍÀ ÊÍÎØÍ ÒÄ ÏÄÑ¼ÏÓÕÒÇ ÏÎØ ÄÌÅÀÍÈÒÓÎ¿Í
ÒØÌÏÓÐÌÀÓÀÎÑÔÎÒÓÀÓÈÊ»ÖØÏ½ÓÀÒÇÖÄËºÓÄÖÌÄÀÍÔÑÐÏÈÍÀÀÈÌÎÏÄÓËÈÀØÏÎÃÄÈÊÍ¿ÎØÍ
½ÓÈÓÎVLOGHQDILOÄÍÈÒ×¿ÄÈÓÇÍÀÍÓÈÒØÆÊÎËËÇÓÈÊ»ÄÏ¼ÃÑÀÒÇÓÎØÍÈÓÑÎÏÑÕÒÒÈÊÎ¿ÍÀÓÑ¼ÎØin
vitroÄÍØÏÑ×ÎØÍÒÓÎÈ×Ä¼ÀÆÈÀÓÇÍÀÒÅËÄÈÀÒÓÇ×Ñ»ÒÇ½ÒÎÍÀÅÎÑÒÓÇ×ÎÑ»ÆÇÒÇÓÎØ
VLOGHQDILOÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÏÑÎÁË»ÌÀÓÀÀÈÌÎÑÑÀÆ¼ÀÖ»ÌÄÄÍÄÑÆ½ÏÄÏÓÈÊ½ºËÊÎÖÏÎÌºÍÕÖ
ÓÎVLOGHQDILOÏÑºÏÄÈÍÀ×ÎÑÇÆÄ¼ÓÀÈÒÄÀØÓÎ¿ÖÓÎØÖÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌ½ÍÎÌÄÓÀÏ½ÏÑÎÒÄÊÓÈÊ»
ÀÉÈÎË½ÆÇÒÇÓÕÍÀÍÀÌÄÍ½ÌÄÍÕÍÕÅÄËÄÈÐÍÒÄÒ×ºÒÇÏÑÎÖÓÎØÖÏÈÔÀÍÎ¿ÖÊÈÍÃ¿ÍÎØÖÄÍ
ÄÍÃÄ¼ÊÍØÓÀÈÇ×Ñ»ÒÇÓÎØ6LOGHQDILO6DQGR]ÒÄÆØÍÀ¼ÊÄÖ
ËËÇËÄÏÈÃÑÒÄÈÖÌÄËËÀÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊÏÑÎÚ½ÍÓÀÊÀÈËËÄÖÌÎÑÅºÖÀËËÇËÄÏ¼ÃÑÀÒÇÖ ÏÈÃÑÒÄÈÖ ËËÕÍ ÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊÐÍ ÏÑÎÚ½ÍÓÕÍ ÒÓÎ VLOGHQDILO ÄËºÓÄÖ in vitro. ¥Î
VLOGHQDILOÌÄÓÀÁÎË¼ÙÄÓÀÈÊÀÓÊ¿ÑÈÎË½ÆÎÌºÒÕÓÕÍÈÒÎÌÎÑÅÐÍ$ Ê¿ÑÈÀÎÃ½Ö ÊÀÈ&
ÃÄØÓÄÑÄ¿ÎØÒÀÎÃ½Ö ÓÎØÊØÓÎ×ÑÐÌÀÓÎÖ3 &<3 ÏÎÌºÍÕÖÎÈÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÀØÓÐÍ
ÓÕÍÈÒÎÄÍÙ¿ÌÕÍÌÏÎÑÄ¼ÍÀÌÄÈÐÒÎØÍÓÇÍÊÔÀÑÒÇÓÎØVLOGHQDILO
ÄËºÓÄÖ in vivo. ËÇÔØÒÌÈÀÊ»ÅÀÑÌÀÊÎÊÈÍÇÓÈÊ»ÀÍËØÒÇÓÕÍÃÄÃÎÌºÍÕÍÊËÈÍÈÊ»ÖÃÎÊÈÌ»Ö
ºÃÄÈÉÄÌ¼ÀÄËÓÓÕÒÇÓÇÖÊÔÀÑÒÇÖÓÎØVLOGHQDILO½ÓÀÍÒØÆ×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÄÌÄÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÎØ
&<3$ ½ÏÕÖÊÄÓÎÊÎÍÀÙ½ËÇÄÑØÔÑÎÌØÊ¼ÍÇÒÈÌÄÓÈÃ¼ÍÇ ÍÊÀÈÃÄÍÏÀÑÀÓÇÑ»ÔÇÊÄÀØÉÇÌºÍÇÒØ×Í½ÓÇÓÀÀÍÄÏÈÔ¿ÌÇÓÕÍÄÍÄÑÆÄÈÐÍÒÄÀØÓÎ¿ÖÓÎØÖÀÒÔÄÍÄ¼Ö½ÓÀÍÓÎVLOGHQDILO×ÎÑÇÆÄ¼ÓÀÈÓÀØÓ½×ÑÎÍÀÌÄÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÎØ&<3$ÔÀÏÑºÏÄÈÍÀÄÉÄÓÙÄÓÀÈÓÎÄÍÃÄ×½ÌÄÍÎ
×ÑÇÒÈÌÎÏÎ¼ÇÒÇÖÀÑ×ÈÊ»ÖÃ½ÒÇÖÓÕÍPJ
ÒØÆ×ÎÑ»ÆÇÒÇÓÎØÀÍÀÒÓÎËºÀÓÇÖÏÑÕÓÄÒÇÖÓÎØ+,9ÓÇÖÑÈÓÎÍÀÁ¼ÑÇÖÏÎØÀÏÎÓÄËÄ¼
ºÍÀÍÈÒ×ØÑ½ÀÍÀÒÓÎËºÀÓÎØÊØÓÎ×ÑÐÌÀÓÎÖ3ÒÄÒÓÀÔÄÑÎÏÎÈÇÌºÍÇÊÀÓÒÓÀÒÇ 
PJÃ¿ÎÅÎÑºÖÇÌÄÑÇÒ¼ÕÖ ÌÄVLOGHQDILO ÄÅÏÀÉÃ½ÒÇPJ Ä¼×ÄÕÖÀÏÎÓºËÄÒÌÀÌÈÀ
ÏÎÒÎÒÓÈÀ¼ÀÀ¿ÉÇÒÇÓÇÖ&PD[ÓÎØVLOGHQDILO¼ÒÇÌÄ ÅÎÑºÖÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇ ÊÀÈÓÇÖ
$8&ÓÎØVLOGHQDILOÒÓÎÏËÒÌÀ¼ÒÇÌÄ ÅÎÑºÖÌÄÆÀË¿ÓÄÑÇ ºÒÀÒÄÐÑÄÖ
ÓÀÄÏ¼ÏÄÃÀÓÎØVLOGHQDILOÒÓÎÏËÒÌÀÏÀÑºÌÄÈÍÀÍ¼ÒÀÌÄQJPOÏÄÑ¼ÏÎØÒÄÒ¿ÆÊÑÈÒÇ
ÌÄ ÓÇÍ ÓÈÌ» ÓÕÍ  QJPO ÏÄÑ¼ÏÎØ ÆÈÀ ÓÇÍ ÏÄÑ¼ÏÓÕÒÇ ÏÎØ ÓÎ VLOGHQDILO ×ÎÑÇÆÄ¼ÓÀÈ Ì½ÍÎ
ÓÎØØÓ½ÒØÌÅÕÍÄ¼ÌÄÓÈÖÈÒ×ØÑºÖÄÏÈÃÑÒÄÈÖÓÇÖÑÈÓÎÍÀÁ¼ÑÇÖÒÄºÍÀÌÄÆËÎÀÑÈÔÌ½
ØÏÎÒÓÑÕÌÓÕÍÓÎØÊØÓÎ×ÑÐÌÀÓÎÖ3¥ÎVLOGHQDILOÃÄÍÄ¼×ÄÄÏ¼ÃÑÀÒÇÒÓÇÅÀÑÌÀÊÎÊÈÍÇÓÈÊ»ÓÇÖÑÈÓÎÍÀÁ¼ÑÇÖÄÁÒÇÀØÓÓÀÅÀÑÌÀÊÎÊÈÍÇÓÈÊÀÏÎÓÄËºÒÌÀÓÀÇÒØÆ×ÎÑ»ÆÇÒÇ
VLOGHQDILO ÌÄ ÑÈÓÎÍÀÁ¼ÑÇ ÃÄ ÒØÍÈÒÓÓÀÈ ÁË ÊÄÅ   ÊÀÈ ÒÄ ÊÔÄ ÏÄÑ¼ÏÓÕÒÇ Ç ÌºÆÈÒÓÇ
Ã½ÒÇÓÎØVLOGHQDILOÃÄÍÏÑºÏÄÈÍÀØÏÄÑÁÀ¼ÍÄÈÒÄÎÏÎÈÄÒÃ»ÏÎÓÄÒØÍÔ»ÊÄÖÓÀPJÌºÒÀ
ÒÄÐÑÄÖ
ÒØÆ×ÎÑ»ÆÇÒÇÓÎØÀÍÀÒÓÎËºÀÓÇÖÏÑÕÓÄÒÇÖÓÎØ+,9ÓÇÖÒÀÊÎØÈÍÀÁ¼ÑÇÖÄÍ½ÖÀÍÀÒÓÎËºÀÓÎØ&<3$ÒÄÒÓÀÔÄÑÎÏÎÈÇÌºÍÇÊÀÓÒÓÀÒÇ PJÓÑÄÈÖÅÎÑºÖÇÌÄÑÇÒ¼ÕÖ ÌÄ
VLOGHQDILO ÄÅÏÀÉÃ½ÒÇPJ Ä¼×ÄÕÖÀÏÎÓºËÄÒÌÀÌÈÀÏÎÒÎÒÓÈÀ¼ÀÀ¿ÉÇÒÇÓÇÖ&PD[
ÓÎØVLOGHQDILO¼ÒÇÌÄÊÀÈÓÇÖ$8&ÓÎØVLOGHQDILO¼ÒÇÌÄ¥ÎVLOGHQDILOÃÄÍÄ¼×Ä
ÄÏ¼ÃÑÀÒÇÒÓÇÅÀÑÌÀÊÎÊÈÍÇÓÈÊ»ÓÇÖÒÀÊÎØÈÍÀÁ¼ÑÇÖ ÁËÊÄÅ Ò×ØÑ½ÓÄÑÎÈÀÍÀÒÓÎËÄ¼Ö
ÓÎØ&<3$½ÏÕÖÇÊÄÓÎÊÎÍÀÙ½ËÇÊÀÈÇÈÓÑÀÊÎÍÀÙ½ËÇÀÍÀÌºÍÄÓÀÈÍÀº×ÎØÍÌÄÆÀË¿ÓÄÑÄÖ
ÄÏÈÃÑÒÄÈÖ
¸ÓÀÍÌÈÀÄÅÏÀÉÃ½ÒÇPJVLOGHQDILO×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÄÌÄÄÑØÔÑÎÌØÊ¼ÍÇºÍÀÍÄÈÃÈÊ½ÀÍÀÒÓÎËºÀÓÎØ&<3$ÒÄÒÓÀÔÄÑÎÏÎÈÇÌºÍÇÊÀÓÒÓÀÒÇ PJÃ¿ÎÅÎÑºÖÇÌÄÑÇÒ¼ÕÖÆÈÀ
ÇÌºÑÄÖ ØÏ»ÑÉÄÌÈÀÏÎÒÎÒÓÈÀ¼ÀÀ¿ÉÇÒÇÓÇÖÒØÒÓÇÌÀÓÈÊ»ÖºÊÔÄÒÇÖ $8& ÒÓÎVLOGHQDILO
¼ÒÇÌÄÄÅØÒÈÎËÎÆÈÊÎ¿ÖØÆÈÄ¼ÖÑÑÄÍÄÖÄÔÄËÎÍÓºÖÃÄÍØÏ»Ñ×ÄºÍÃÄÈÉÇÆÈÀÎÏÎÈÀÃ»ÏÎÓÄÄÏ¼ÃÑÀÒÇÓÇÖÀÙÈÔÑÎÌØÊ¼ÍÇÖ ÒÄÃ½ÒÇPJÇÌÄÑÇÒ¼ÕÖÆÈÀÇÌºÑÄÖ ÒÓÇÍ$8&
ÒÓÇ&PD[ÒÓÎÍWPD[ÒÓÇÒÓÀÔÄÑÓÎØÑØÔÌÎ¿ÀÏÎÁÎË»Ö»ÒÓÎÍÄÏÀÊ½ËÎØÔÎ×Ñ½ÍÎÇÌÈÙÕ»ÖÓÎØVLOGHQDILO»ÓÎØÊ¿ÑÈÎØÊØÊËÎÅÎÑÎ¿ÍÓÎÖÌÄÓÀÁÎË¼ÓÇÓÎØÒÈÌÄÓÈÃ¼ÍÇ PJ 
ºÍÀÖÀÍÀÒÓÎËºÀÖÓÎØÊØÓÎ×ÑÐÌÀÓÎÖ3ÊÀÈÌÇÄÈÃÈÊ½ÖÀÍÀÒÓÎËºÀÖÓÎØ&<3$ÏÑÎÊËÄÒÄÀ¿ÉÇÒÇÓÕÍÒØÆÊÄÍÓÑÐÒÄÕÍÓÎØVLOGHQDILOÒÓÎÏËÒÌÀ½ÓÀÍÒØÆ×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÄ
ÌÄVLOGHQDILO PJ ÒÄØÆÈÄ¼ÖÄÔÄËÎÍÓºÖ¢×ØÌ½ÖJUDSHIUXLWÄ¼ÍÀÈÀÒÔÄÍ»ÖÀÍÀÒÓÎËºÀÖ
ÓÇÖÌÄÓÀÁÎËÈÊ»ÖÃÑÒÇÖÓÎØ&<3$ÒÓÎÓÎ¼×ÕÌÀÓÎØÄÍÓºÑÎØÊÀÈÌÏÎÑÄ¼ÍÀÏÑÎÊÀËºÒÄÈ
»ÏÈÄÖÀØÉ»ÒÄÈÖÓÕÍÄÏÈÏºÃÕÍÓÎØVLOGHQDILOÒÓÎÏËÒÌÀ«ÎÑ»ÆÇÒÇÀÏËÐÍÃ½ÒÄÕÍÀÍÓÈ½ÉÈÍÕÍ ØÃÑÎÉÄ¼ÃÈÎÓÎØÌÀÆÍÇÒ¼ÎØØÃÑÎÉÄ¼ÃÈÎÓÎØÀÑÆÈË¼ÎØ ÃÄÍÄÏÇÑºÀÒÀÍÓÇÁÈÎÃÈÀÔÄÒÈÌ½ÓÇÓÀÓÎØVLOGHQDILOÍÊÀÈÃÄÍº×ÎØÍÏÑÀÆÌÀÓÎÏÎÈÇÔÄ¼ÄÈÃÈÊºÖÌÄËºÓÄÖÀËËÇËÄÏ¼ÃÑÀÒÇÖ
ÆÈÀ½ËÀÓÀÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊÏÑÎÚ½ÍÓÀÇÏËÇÔØÒÌÈÀÊ»ÅÀÑÌÀÊÎÊÈÍÇÓÈÊ»ÀÍËØÒÇÃÄÍºÃÄÈÉÄ
ÊÏÎÈÀ ÄÏ¼ÃÑÀÒÇ ÒÓÇ ÅÀÑÌÀÊÎÊÈÍÇÓÈÊ» ÓÎØ VLOGHQDILO ½ÓÀÍ ×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÄ ÓÀØÓ½×ÑÎÍÀ ÌÄ
ÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÎØ&<3& ½ÏÕÖÓÎËÁÎØÓÀÌ¼ÃÇÁÀÑÅÀÑ¼ÍÇÅÀÈÍØÓÎÜÍÇ ÌÄÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÎØ
&<3' ½ÏÕÖ ÄÊËÄÊÓÈÊÎ¿Ö ÀÍÀÒÓÎËÄ¼Ö ÓÇÖ ÄÏÀÍÀÏÑ½ÒËÇÂÇÖ ÒÄÑÎÓÎÍ¼ÍÇÖ ÓÑÈÊØÊËÈÊ
ÀÍÓÈÊÀÓÀÔËÈÏÓÈÊ ÌÄÔÄÈÀÙ¼ÃÇÊÀÈÏÀÑ½ÌÎÈÀÖÃÑÒÇÖÃÈÎØÑÇÓÈÊÃÈÎØÑÇÓÈÊÓÇÖÀÆÊ¿ËÇÖ
ÊÀÈÊÀËÈÎÒØÍÓÇÑÇÓÈÊÃÈÎØÑÇÓÈÊÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÎØÌÄÓÀÓÑÄÏÓÈÊÎ¿ÄÍÙ¿ÌÎØÓÇÖÀÆÆÄÈÎÓÄÍÒ¼ÍÇÖÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÕÍÃÈÀ¿ËÕÍÀÒÁÄÒÓ¼ÎØÁÀÃÑÄÍÄÑÆÈÊÎ¿ÖÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓºÖ»ÄÏÀÆÕÆÄ¼Ö
ÌÄÓÀÁÎËÈÒÌÎ¿ÌºÒÕÓÎØ&<3 ½ÏÕÖÇÑÈÅÀÌÏÈÊ¼ÍÇÊÀÈÓÀÁÀÑÁÈÓÎØÑÈÊ 7RQLFRUDQGLO
Ä¼ÍÀÈØÁÑÈÃÈÊ½ÖÒØÍÃØÀÒÌ½ÖÄÍÄÑÆÎÏÎÈÇÓ»ÓÕÍÃÈÀ¿ËÕÍÊÀË¼ÎØÊÀÈÍÈÓÑÈÊÎ¿ÉÀÈÓ¼ÀÖÓÇÖ
ÍÈÓÑÈÊ»ÖÎÌÃÀÖÏÎØÏÄÑÈº×ÄÈº×ÄÈÏÈÔÀÍ½ÓÇÓÀÒÎÁÀÑ»ÖÀËËÇËÄÏ¼ÃÑÀÒÇÖÌÄÓÎVLOGHQDILO
ÏÈÃÑÒÄÈÖÓÎØVLOGHQDILOÒÄËËÀÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊÏÑÎÚ½ÍÓÀÄËºÓÄÖin vitro¥ÎVLOGHQDILO
ÀÏÎÓÄËÄ¼ ºÍÀÍ ÀÒÔÄÍ» ÀÍÀÒÓÎËºÀ ÓÕÍ ÈÒÎÌÎÑÅÐÍ $ & & ' ( ÊÀÈ $
,&!Ì ÓÎØÊØÓÎ×ÑÐÌÀÓÎÖ3ÄÃÎÌºÍÎØ½ÓÈÎÈÌºÆÈÒÓÄÖÒØÆÊÄÍÓÑÐÒÄÈÖÓÎØ
VLOGHQDILOÒÓÎÏËÒÌÀÌÄÓÀÏ½Ë»ÂÇÓÕÍÒØÍÈÒÓÐÌÄÍÕÍÃ½ÒÄÕÍÄ¼ÍÀÈ¼ÒÄÖÌÄÌÏÄÑ¼ÏÎØÃÄÍÄ¼ÍÀÈÏÈÔÀÍ½ÓÎ6LOGHQDILO6DQGR]ÍÀÌÄÓÀÁËÄÈÓÇÍÊÔÀÑÒÇÓÕÍØÏÎÒÓÑÕÌÓÕÍ
ÀØÓÐÍÓÕÍÈÒÎÄÍÙ¿ÌÕÍÄÍØÏÑ×ÎØÍÃÄÃÎÌºÍÀÏÎØÍÀÀÅÎÑÎ¿ÍÒÓÇÍÀËËÇËÄÏ¼ÃÑÀÒÇ
ÌÄÓÀÉ¿VLOGHQDILOÊÀÈÌÇÄÈÃÈÊÐÍÀÍÀÒÓÎËºÕÍÓÇÖÅÕÒÅÎÃÈÄÒÓÄÑÒÇÖ½ÏÕÖÇÔÄÎÅØËË¼ÍÇ
»ÇÃÈÏØÑÈÃÀÌ½ËÇ
ÄËºÓÄÖin vivo. ¿ÌÅÕÍÀÌÄÓÇÆÍÕÒÓ»ÄÏ¼ÃÑÀÒÇÓÎØÒÓÇÍÎÃ½ÌÎÍÎÉÄÈÃ¼ÎØÓÎØÀÙÐÓÎØ
F*03 ÁËÊÄÅ ÓÎVLOGHQDILOº×ÄÈÀÏÎÃÄÈ×ÓÄ¼½ÓÈÄÍÈÒ×¿ÄÈÓÎØÏÎÓÀÒÈÊ½ÀÏÎÓºËÄÒÌÀ
ÓÕÍÍÈÓÑÈÊÐÍÊÀÈÄÏÎÌºÍÕÖÀÍÓÄÍÃÄ¼ÊÍØÓÀÈÇÒØÆ×ÎÑ»ÆÇÒ»ÓÎØÌÄÃ½ÓÄÖÌÎÍÎÉÄÈÃ¼ÎØÓÎØ
ÀÙÐÓÎØ»ÍÈÓÑÈÊÒÄÎÏÎÈÀÃ»ÏÎÓÄÌÎÑÅ» ÁËÊÄÅ 
¥ÀØÓ½×ÑÎÍÇ ×ÎÑ»ÆÇÒÇ VLOGHQDILO ÒÄ ÀÒÔÄÍÄ¼Ö ÏÎØ ËÀÌÁÍÎØÍ ÀÆÕÆ» ÌÄ À ÀÍÀÒÓÎËÄ¼Ö
ÌÏÎÑÄ¼ÍÀº×ÄÈÕÖÀÏÎÓºËÄÒÌÀÓÇÍÄÌÅÍÈÒÇÒØÌÏÓÕÌÀÓÈÊ»ÖØÏ½ÓÀÒÇÖÒÄÎÑÈÒÌºÍÀÄØÏÀÔ»ÓÎÌÀØÓ½Ä¼ÍÀÈÏÈÔÀÍ½ÓÄÑÎÍÀÒØÌÁÄ¼ÌºÒÀÒÄÃÈÒÓÇÌÀÕÑÐÍÌÄÓÀÏ½ÓÇ
×ÎÑ»ÆÇÒÇÓÎØVLOGHQDILO ÁËÊÄÅÊÀÈ ÄÓÑÄÈÖÒØÆÊÄÊÑÈÌºÍÄÖÌÄËºÓÄÖÀËËÇËÄÏ¼ÃÑÀÒÇÖÅÀÑÌÊÕÍÎËÅÀÀÍÀÒÓÎËºÀÖGR[D]RVLQ PJÊÀÈPJ ÊÀÈÓÎVLOGHQDILO 
PJPJ»PJ ×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÀÍÓÀØÓ½×ÑÎÍÀÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÌÄÊÀËÎ»ÔÇØÏÄÑÏËÀÒ¼À
ÏÑÎÒÓÓÇ %3+ ÒÓÀÔÄÑÎÏÎÈÇÌºÍÎØÖÒÄÔÄÑÀÏÄ¼ÀÌÄGR[D]RVLQÓÎÍÏËÇÔØÒÌ½ÀØÓÐÍ
ÓÕÍÌÄËÄÓÐÍÏÀÑÀÓÇÑ»ÔÇÊÀÍÊÀÓÌºÒÎ½ÑÎÄÏÈÏËºÎÍÌÄÈÐÒÄÈÖÒÓÇÍÏ¼ÄÒÇÓÎØÀ¼ÌÀÓÎÖ
ÒÄ¿ÏÓÈÀÔºÒÇÊÀÓPP+JPP+JÊÀÈPP+JÊÀÈÊÀÓÌºÒÎ½ÑÎÄÏÈÏËºÎÍ
ÌÄÈÐÒÄÈÖÒÓÇÍÏ¼ÄÒÇÓÎØÀ¼ÌÀÓÎÖÒÄ½ÑÔÈÀÔºÒÇÊÀÓPP+JPP+JÊÀÈPP
+JÀÍÓÈÒÓÎ¼×ÕÖ¸ÓÀÍÓÀVLOGHQDILOÊÀÈGR[D]RVLQ×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÀÍÓÀØÓ½×ÑÎÍÀÒÄÀÒÔÄÍÄ¼Ö
ÒÓÀÔÄÑÎÏÎÈÇÌºÍÎØÖ ÒÄ ÔÄÑÀÏÄ¼À ÌÄ GR[D]RVLQ ØÏ»ÑÉÀÍ ÒÏÍÈÄÖ ÀÍÀÅÎÑºÖ ÀÒÔÄÍÐÍ
ÒÓÎØÖÎÏÎ¼ÎØÖÄÌÅÀÍ¼ÒÓÇÊÄÒØÌÏÓÕÌÀÓÈÊ»ÎÑÔÎÒÓÀÓÈÊ»ØÏ½ÓÀÒÇ¢ÈÀÍÀÅÎÑºÖÒØÌÏÄÑÈÄËÌÁÀÍÀÍÙËÇÊÀÈÊÀÑÇÁÀÑ¼ÀÀËË½×ÈÒØÆÊÎÏ»ÄÁÑºÔÇÊÀÍÒÇÌÀÍÓÈÊºÖÀËËÇËÄÏÈÃÑÒÄÈÖ½ÓÀÍÓÎVLOGHQDILO PJ ÒØÆ×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÄÌÄÓÎËÁÎØÓÀÌ¼ÃÇ PJ »ÁÀÑÅÀÑ¼ÍÇ
PJ ÎÈÎÏÎ¼ÄÖÌÄÓÀÁÎË¼ÙÎÍÓÀÈÀÏ½ÓÎ&<3&¥ÎVLOGHQDILO PJ ÃÄÍÄÏÈÃÄ¼ÍÕÒÄ
ÓÇÍÀ¿ÉÇÒÇÒÓÎ×Ñ½ÍÎÑÎ»ÖÓÎØÀ¼ÌÀÓÎÖÏÎØÏÑÎÊË»ÔÇÊÄÀÏ½ÓÎÀÊÄÓØËÎÒÀËÈÊØËÈÊ½ÎÉ¿
PJ ¥ÎVLOGHQDILO PJ ÃÄÍÄÍ¼Ò×ØÒÄÓÇÍØÏÎÓÀÒÈÊ»ÃÑÒÇÓÎØÎÈÍÎÏÍÄ¿ÌÀÓÎÖÒÄ
ØÆÈÄ¼ÖÄÔÄËÎÍÓºÖÌÄÌºÒÇÌºÆÈÒÓÇÓÈÌ»ÎÈÍÎÏÍÄ¿ÌÀÓÎÖÒÓÎÀ¼ÌÀ¼ÒÇÌÄPJGOÒØÆÊÄÍÓÑÕÓÈÊ»ÀÍËØÒÇÓÕÍÀÊ½ËÎØÔÕÍÊÀÓÇÆÎÑÈÐÍÀÍÓÈØÏÄÑÓÀÒÈÊÐÍÅÀÑÌÊÕÍÃÈÎØÑÇÓÈÊ
ÁÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÎØÀÍÓÀÆÕÍÈÒÓºÖÓÇÖÀÆÆÄÈÎÓÄÍÒ¼ÍÇÖÀÍÓÈØÏÄÑÓÀÒÈÊ
ÅÀÑÌÀÊÄØÓÈÊÏÑÎÚ½ÍÓÀ ÀÆÆÄÈÎÃÈÀÒÓÀËÓÈÊÊÀÈÀÍÓÈØÏÄÑÓÀÒÈÊÌÄÊÄÍÓÑÈÊ»ÃÑÒÇ ÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÕÍÀÃÑÄÍÄÑÆÈÊÐÍÍÄØÑÐÍÕÍÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÓÕÍÃÈÀ¿ËÕÍÀÒÁÄÒÓ¼ÎØÊÀÈÀÀÃÑÄÍÄÑÆÈÊÎ¼ÀÍÀÒÓÎËÄ¼ÖÃÄÍºÃÄÈÉÄÃÈÀÅÎÑºÖÒÓÎÏÑÎÅ¼ËÓÕÍÏÀÑÄÍÄÑÆÄÈÐÍÒÄÀÒÔÄÍÄ¼ÖÏÎØ
ºÏÀÈÑÍÀÍVLOGHQDILOÒÄÒ¿ÆÊÑÈÒÇÌÄÀØÓÎ¿ÖÏÎØÁÑ¼ÒÊÎÍÓÀÍØÏ½ÔÄÑÀÏÄ¼ÀÌÄÓÎÄÈÊÎÍÈÊ½
ÅÑÌÀÊÎÄÒØÆÊÄÊÑÈÌºÍÇÌÄËºÓÇÀËËÇËÄÏ¼ÃÑÀÒÇÖÒÓÇÍÎÏÎ¼ÀÒØÆ×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÄVLOGHQDILO
PJ ÌÀÙ¼ÌÄÀÌËÎÃÈÏ¼ÍÇÒÄØÏÄÑÓÀÒÈÊÎ¿ÖÀÒÔÄÍÄ¼ÖÏÀÑÎØÒÈÒÓÇÊÄÌÈÀÄÏÈÏÑ½ÒÔÄÓÇ
ÌÄ¼ÕÒÇÓÇÖÒØÒÓÎËÈÊ»ÖÏ¼ÄÒÇÖÒÄ¿ÏÓÈÀÔºÒÇÊÀÓPP+JÀÍÓ¼ÒÓÎÈ×ÇÄÏÈÏÑ½ÒÔÄÓÇ
ÌÄ¼ÕÒÇ ÓÇÖ ÃÈÀÒÓÎËÈÊ»Ö Ï¼ÄÒÇÖ ÒÄ ¿ÏÓÈÀ ÔºÒÇ »ÓÀÍ  PP+J ØÓºÖ ÎÈ ÄÏÈÏÑ½ÒÔÄÓÄÖ
ÌÄÈÐÒÄÈÖÓÇÖÀÑÓÇÑÈÀÊ»ÖÏ¼ÄÒÇÖ»ÓÀÍÏÀÑ½ÌÎÈÎØÁÀÔÌÎ¿ÌÄÀØÓºÖÏÎØÏÀÑÀÓÇÑ»ÔÇÊÀÍ
½ÓÀÍ×ÎÑÇÆ»ÔÇÊÄÓÎVLOGHQDILOÕÖÌÎÍÎÔÄÑÀÏÄ¼ÀÒÄØÆÈÄ¼ÖÄÔÄËÎÍÓºÖ ÁËÊÄÅ ¥Î
VLOGHQDILO  PJ  ÃÄÍ ÄÏÇÑºÀÒÄ ÓÇ ÅÀÑÌÀÊÎÊÈÍÇÓÈÊ» ÒÄ ÒÓÀÔÄÑÎÏÎÈÇÌºÍÇ ÊÀÓÒÓÀÒÇ
ÓÕÍÀÍÀÒÓÎËºÕÍÓÇÖÏÑÕÓÄÒÇÖÓÎØ+,9ÓÇÖÒÀÊÎØÈÍÀÁ¼ÑÇÖÊÀÈÓÇÖÑÈÓÎÍÀÁ¼ÑÇÖÎÈÎÏÎ¼ÎÈ
ÀÏÎÓÄËÎ¿ÍØÏÎÒÓÑÐÌÀÓÀÓÎØ&<3$
.¿ÇÒÇÊÀÈÆÀËÎØ×¼À¥Î6LOGHQDILO6DQGR]ÃÄÍÄÍÃÄ¼ÊÍØÓÀÈÆÈÀ×Ñ»ÒÇÒÓÈÖÆØÍÀ¼ÊÄÖ
Ä ÌÄËºÓÄÖ ÀÍÀÏÀÑÀÆÕÆ»Ö ÒÄ ÀÑÎØÑÀ¼ÎØÖ ÊÀÈ ÊÎØÍºËÈÀ ÌÄÓ ÀÏ½ ×ÎÑ»ÆÇÒÇ VLOGHQDILO

ÀÏ½ÓÎÒÓ½ÌÀÃÄÍÏÀÑÎØÒÈÒÓÇÊÀÍÒ×ÄÓÈÙ½ÌÄÍÄÖÌÄÓÎÅÑÌÀÊÎÀÍÄÏÈÔ¿ÌÇÓÄÖÄÍºÑÆÄÈÄÖ
ÏÈÃÑÒÄÈÖÒÓÇÍÈÊÀÍ½ÓÇÓÀÎÃ»ÆÇÒÇÖÊÀÈ×ÄÈÑÈÒÌÎ¿ÌÇ×ÀÍÐÍÄÍº×ÎØÍÃÈÄÉÀ×ÔÄ¼
ÌÄËºÓÄÖ ÆÈÀ ÓÈÖ ÄÏÈÃÑÒÄÈÖ ÒÓÇÍ ÈÊÀÍ½ÓÇÓÀ ÎÃ»ÆÇÒÇÖ ÊÀÈ ×ÄÈÑÈÒÌÎ¿ ÌÇ×ÀÍÐÍ ÀÔÐÖ
º×ÎØÍÀÍÀÅÄÑÔÄ¼ÙËÇÊÀÈÃÈÀÓÀÑÀ×ºÖÓÇÖ½ÑÀÒÇÖÒÄÊËÈÍÈÊºÖÃÎÊÈÌºÖÌÄVLOGHQDILOÎÈ
ÀÒÔÄÍÄ¼ÖÏÑºÏÄÈÍÀÆÍÕÑ¼ÙÎØÍÓÇÍÀÍÓ¼ÃÑÀÒ»ÓÎØÖÒÓÎ6LOGHQDILO6DQGR]ÏÑÈÍÎÃÇÆ»ÒÎØÍ
»×ÄÈÑÈÒÓÎ¿ÍÌÇ×ÀÍ»ÌÀÓÀ
 ÍÄÏÈÔ¿ÌÇÓÄÖ ÄÍºÑÆÄÈÄÖ ¥Î ÏÑÎÅ¼Ë ÀÒÅÀËÄ¼ÀÖ ÓÎØ 6LOGHQDILO6DQGR] ÁÀÒ¼ÙÄÓÀÈ ÒÄ
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διαχείριση

Σε ότι αφορά το φαρμακείο οι αλλαγές
συνίστανται σε:
 Έλλειψη διαφοροποίησης των φαρμακείων με την απόλυτη κυριαρχία συγκεκριμένων brands, που
«ισοπεδώνουν» κάθε προσπάθεια
διαφοροποίησης του σημείου στο
επίπεδο του micro-marketing του
φαρμακείου.
 Κάλυψη ραφιών με σειρές ολόκληρες παρόμοιων προϊόντων.
 Έξοδο παραδοσιακών «παικτών»
προς άλλα κανάλια διανομής (επιλεκτική, s/m).
 Προβληματικές εμπορικές στρατηγικές των προμηθευτών και «εκμετάλλευση» των φαρμακείων.
 Εξανέμιση κεφαλαίων σε ακριβότερες από όσο χρειαζόταν ανακαινίσεις.
 Εγκλωβισμό της ρευστότητας σε
όγκους αγορών που ήθελαν μήνες
ή και χρόνια για να πωληθούν.
 Αλλαγή όλου του περιβάλλοντος με
αποτέλεσμα τη βίαιη αναπροσαρμογή της πολιτικής ανταγωνισμού του
φαρμακείου.
Σε ότι αφορά τον καταναλωτή, οι αλλαγές συνίστανται σε:
 Υψηλές απαιτήσεις για ευκολία πρόσβασης και ελκυστικό χώρο.
 Ανάγκη για ποικιλία προϊόντων.
 Αλλαγή καταναλωτικών προτύπων.
 Γρήγορη και ποιοτική εξυπηρέτηση.
 Υψηλή ιεράρχηση της τιμής στην
αγοραστική απόφαση.
 Διεύρυνση απαιτήσεων σε υπηρεσίες και συμβουλές.

QUO VADIS λοιπόν;
Ποιες οι αναγκαίες ενέργειες;
Σε αυτό το πολύπλοκο και διαρκώς μεταβαλλόμενο περιβάλλον, το σύγχρονο
Φαρμακείο πρέπει να προχωρήσει με
βάση την αναγνώριση και κάλυψη συγκεκριμένων αναγκών για να είναι βιώσιμο. Ας τις δούμε λοιπόν.
Αναζήτηση πρόσθετης κερδοφορίας
Η πρόσθετη κερδοφορία μπορεί να προέλθει από την επιλογή στρατηγικών συνεργατών-προμηθευτών, από την αλλαγή του μείγματος πωλήσεων φαρ-
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μάκου-παραφαρμάκου, από την καλύτερη διαχείριση της αποθήκης, από
την καλύτερη οργάνωση της παραφαρμακευτικής ύλης.

του parking, της υψηλής διελευσιμότητας πελατών και προβάλλετε σωστά
στον εσωτερικό χώρο τα προϊόντα και
τις υπηρεσίες σας.

Εφαρμογή σύγχρονων μεθόδων
marketing
Η πολιτική ενός φαρμακείου πρέπει να
εστιάζει στη διατήρηση των υπαρχόντων
πελατών αλλά και στην προσέλκυση
νέων. Στα πλαίσια πάντα της φαρμακευτικής νομοθεσίας, μπορεί να αξιοποιήσει σύγχρονα εργαλεία marketing όπως
η κάρτα πελάτη και το SMS manager.
Τα παραπάνω εργαλεία εδράζονται σε
σύγχρονα λογισμικά συστήματα διαχείρισης πελατών. Customer Relationship
Management basis (CRM)

Ανταγωνιστικές τιμές παραφαρμάκου
Για να επιτευχθεί αυτό, θα πρέπει είτε να
συνεργαστείτε με άλλους συνάδελφους
σε κοινές αγορές, είτε να εστιάσετε σε λιγότερες μάρκες με μεγαλύτερες ποσότητες. Ειδικότερα και κατά την εκτίμηση
μου, η λύση των κοινών αγορών προσκρούει σε φορολογικές και εμπορικές
αδυναμίες μεταξύ των συνεργατών, αλλά
και όπου αυτό επιτυγχάνεται δεν αποτελεί εργαλείο μακροχρόνιας επιτυχίας. Σε
ότι αφορά στην αγορά μεγαλύτερων ποσοτήτων προϊόντων από λιγότερες μάρκες (κυρίως σε εποχιακά προϊόντα), θεωρώ πως αυτό βοηθάει την ορθολογικότερη διαχείριση των αγορών, με συνέπεια να δημιουργεί ανταγωνιστικές τιμές που μπορούν να μετακυλήσουν στον
καταναλωτή.

Απαιτούμενη ρευστότητα
Η ρευστότητα βελτιώνεται σημαντικά από
τις μελετημένες και οργανωμένες αγορές του Φαρμακείου που καλύπτουν τις
πραγματικές ανάγκες των καταναλωτών
και όχι των εταιριών. Η σωστή επιλογή
των προϊόντων που πωλούνται και δεν
«αναπαύονται» στις αποθήκες και τα ράφια, βελτιώνει σημαντικά τη ρευστότητα
του φαρμακείου.
Επιλογή προϊόντων γρήγορης
κυκλοφοριακής ταχύτητας
Η υψηλή κυκλοφοριακή ταχύτητα επιτρέπει τη μεγιστοποίηση της κερδοφορίας.
Το «κλειδί» αύξησης της κερδοφορίας
και της απόδοσης ενός προϊόντος ή μιας
κατηγορίας είναι η κυκλοφοριακή ταχύτητα και όχι τόσο το ποσοστό κέρδους.
Μεγαλύτερα και καλύτερα οργανωμένα φαρμακεία σε αναβαθμισμένες και
εμπορικές τοποθεσίες
Το φαρμακείο σήμερα μεταβάλλεται με
γρήγορους ρυθμούς στο επίπεδο των διαθέσιμων χώρων, καθώς και της εμπορικής του τοποθεσίας (location). Με τον
κατακερματισμό των φαρμακείων σε
πολύ μικρές επιχειρήσεις δεν επιτρέπεται η δημιουργία οικονομιών κλίμακας. Εξετάστε λοιπόν τη δυνατότητα πιθανής συνεργασίας με άλλους συνάδελφους σας, αν δεν μπορείτε μόνοι σας,
μετακινηθείτε σε χώρους που πληρούν
τα κριτήρια της εύκολης πρόσβασης,

Διεύρυνση παρεχομένων υπηρεσιών
Η ανάπτυξη υπηρεσιών στο φαρμακείο
διαφοροποιεί και δίνει αξία στη «τιμή»
και συμβάλλει στην αύξηση του κύρους
και της επιστημονικότητας του φαρμακοποιού.
Αναβάθμιση στελεχιακού δυναμικού
Το ανθρώπινο δυναμικό δεν αποτελεί
μόνο συγκριτικό αλλά στρατηγικό πλεονέκτημα για την ανάπτυξη του σύγχρονου Φαρμακείου. Τα συστήματα, η οργάνωση και η τεχνολογία αντιγράφονται, οι
άνθρωποι όμως ποτέ!
Επενδύστε λοιπόν και αφιερώστε χρόνο
και χρήμα για την προσωπική σας ανάπτυξη, καθώς και για την ανάπτυξη των
συνεργατών σας. Ένα καλά εκπαιδευμένο προσωπικό είναι συνταγή επιτυχίας για το φαρμακείο. Ο στόχος είναι να
φύγουμε από την απλή εξυπηρέτηση της
συνταγής ή της ζήτησης και να πάμε στην
πώληση σύμφωνα με τις ανάγκες υγείας του πελάτη.
Αν κατορθώστε να βρείτε τη χρυσή
ισορροπία των προαναφερθέντων και
τα εφαρμόστε στο φαρμακείο σας, είναι η λύση για τη βιωσιμότητα σας. 
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URISANOL
Φροντίδα για την
καλή υγεία τησ γυναίκασ

Η σύγχρονη
µαγνησιοθεραπεία

Eύκολα στη χρήση, πόσιµα φιαλίδια µίας δόσης
Xωρίς ζάχαρη
Eυχάριστη γεύση πορτοκαλιού

ΥΓΙΕΙΝΗ
∆ΙΑΤΡΟΦΗ

ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΓΕΙΑ ΣΑΣ, ΚΑΛΟ ΕΙΝΑΙ ΝΑ ΤΡΩΤΕ ΤΟΥΛΑΧΙΣΤΟΝ
5 ΜΕΡΙ∆ΕΣ ΦΡΟΥΤΑ ΚΑΙ ΛΑΧΑΝΙΚΑ ΤΗΝ ΗΜΕΡΑ

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PIERRE FABRE

Αναδείξτε την πραγµατική σας φύση

MAG2/adv02/02-12

Μέσα στα πλαίσια τησ γκάí ασ Naturactive, í ε í εγάλη
εξειδίκευση στισ φυσικέσ λύσεισ, αναπτύχθηκε το Urisanol.
Μοναδικό προϊόν συí πυκνωí ένου εκχυλίσí ατοσ Cranberry
βοηθάει στην άí εση ανακούφιση από τα πρώτα σηí άδια
ενόχλησησ τησ κυστίτιδασ.
Για πληροφορίεσ απευθυνθείτε στο φαρí ακοποιό
ή το γιατρό σασ.

Ιδιότητες: Το µαγνήσιο είναι απαραίτητο στοιχείο για τη ζωή των ανθρώπων γιατί ένας µεγάλος αριθµός µεταβολικών διεργασιών εξαρτάται από το στοιχείο αυτό. Κλινικές µελέτες έδειξαν πως η µείωση του µαγνησίου στον
ανθρώπινο οργανισµό οδηγεί σε νέκρωση των ιστών του µυοκαρδίου. Η µαγνησιοπενία συνοδεύεται από αυξηµένο κίνδυνο θροµβώσεως.
Ενδείξεις: Θεραπεία συµπτωµατικής υποµαγνησιαιµίας, η οποία εκδηλώνεται πιθανώς µέσω διάφορων µη ειδικών συµπτωµάτων: νευροµυϊκή υπερδιεγερσιµότητα (µυϊκές κράµπες, τετανία, υπερβολικά αυξηµένα αντανακλαστικά
οστικών τενόντων), διαταραχές καρδιακού ρυθµού (αρρυθµία, ταχυκαρδία), διαταραχές γαστρεντερικής οδού (σπασµοί). Πρόληψη έλλειψης µαγνησίου, π.χ.:
- Επί µη ισορροπηµένης διατροφής, δυσαπορρόφησης, χρόνιας διάρροιας, αλκοολισµού ή σακχαρώδους διαβήτη (αυξηµένη µαγνησιουρία),
- Επί φαρµακευτικής αγωγής, η οποία προκαλεί αυξηµένη µαγνησιουρία, όπως για παράδειγµα: διουρητικά, κυκλοσπορίνη A, αντιβιοτικά της οµάδας των αµινογλυκοσιδών (γενταµικίνη), σκευάσµατα διγοξίνης.
Αντενδείξεις: Βαριά καρδιακή και νεφρική (κάθαρση κρεατινίνης <30 ml/min) ανεπάρκεια. Αφυδάτωση, προδιάθεση για λιθίαση από µετά ασβεστίου (ή µαγνησίου) άλας φωσφορικού αµµώνιου, οξεία λοίµωξη ουροφόρων οδών.
Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
Ανεπιθύµητες ενέργειες: Γαστρεντερικές διαταραχές. Όχι συχνά µπορούν να εµφανιστούν διαταραχές από το πεπτικό (διάρροια, κοιλιακό άλγος), οι οποίες αποδίδονται σε υψηλή δόση ή σε δυσανεξία σε ένα συστατικό του
MAG-2. Περιστατικά υπερευαισθησίας στο pidolate ή σε κάποιο έκδοχο του MAG-2 έχουν αναφερθεί µόνο σε σπάνιες περιπτώσεις. Στις περιπτώσεις αυτές συνιστάται η διακοπή του προϊόντος και η χορήγηση ενός από του στόµατος ή παρεντερικώς χορηγούµενου αντιισταµινικού. Υπερµαγνησιαιµία από υπέρµετρη χορήγηση µπορεί να προκαλέσει αναπνευστική µυϊκή παράλυση, διαταραχή του καρδιακού ρυθµού, κολποκοιλιακό αποκλεισµό, καρδιακή
ανακοπή. Η τοξική δράση του στην καρδιά είναι συχνότερη µε ταυτόχρονη χορήγηση δαχτυλίτιδος. Ύστερα από παρατεταµένη θεραπεία ή υπερβολική δοσολογία είναι δυνατόν να εµφανισθούν συµπτώµατα κοπώσεως, τα οποία
είναι ενδεικτικά ανωµάλως αυξηµένων συγκεντρώσεων µαγνησίου στον ορό του αίµατος. Τα συµπτώµατα εξαφανίζονται µε την προσωρινή διακοπή της θεραπείας και ελέγχονται ξανά τα επίπεδα του µαγνησίου.
Αλληλεπιδράσεις µε άλλα φάρµακα: Σε περίπτωση λήψης τετρακυκλινών, πρέπει να µεσολαβούν τουλάχιστον 3 ώρες µεταξύ της χορήγησης των δύο φαρµάκων. Οµοίως για τα διφωσφονικά. Το µαγνήσιο µπορεί να περιορίσει,
λόγω ανταγωνισµού, την απορρόφηση ορισµένων ουσιών από τη γαστρεντερική οδό. Συνεπώς συνιστάται όπως αναβάλλεται, για τουλάχιστον τρεις ώρες, η πρόσληψη σιδήρου ή ασβεστίου (µόνον επί υψηλών δόσεων). Επίσης,
να µη χορηγείται παρεντερικά µαγνήσιο ταυτόχρονα µε τη λήψη από το στόµα. Η συγχορήγηση µαγνησίου και χοληκαλσιφερόλης µπορεί να προκαλέσει υπερασβεστιαιµία.
Δοσολογία: Η µέση ηµερήσια ανάγκη των ενηλίκων ποικίλει µεταξύ 400 και 600 mg µαγνησίου. Η µέση κανονική ανθρώπινη δίαιτα περιέχει αρκετές ποσότητες µαγνησίου για την κάλυψη των καθηµερινών µεταβολικών αναγκών.
Η δοσολογία πρέπει να καθορίζεται από τον ιατρό, ανάλογα µε την έλλειψη του οργανισµού σε µαγνήσιο.
Συνιστώµενη ηµερήσια δοσολογία: Ενήλικες και νέοι άνω των 15 ετών: 10 ml, τρεις φορές ηµερησίως Παιδιά και νέοι 2 ½ - 15 ετών: 10 ml, δυο φορές ηµερησίως Παιδιά έως 2 ½ ετών: 5 – 10 ml, µια φορά ηµερησίως Θεραπεία
συντήρησης και πρόληψης: 10 ml, µια έως δύο φορές ηµερησίως
ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: GALENICA A.Ε., Ελεθερίας 4, 145 64 Κηφισιά, Τηλ: 210 5281700
Το προϊόν αυτό χορηγείται µε ιατρική συνταγή. Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες παρακαλείσθε όπως απευθύνεστε στην εταιρεία Galenica A.E.

Αθήνα: Ελευθερίας 4, Κηφισιά 145 64, τηλ.: 210 5281700, Θεσσαλονίκη: Κουντουριώτου & Φασιανού 2, τηλ.: 2310 542685
Επιστηµονικό Τµήµα: τηλ.: 210 5281731 Τµήµα Φαρµακοεπαγρύπνησης: τηλ.: 210 5281805
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Μπορώ
να είμαι σίγουρος
ότι οι ασθενείς
λαμβάνουν υψηλής
ποιότητας γενόσημα
φάρμακα
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Μπορώ…

www.PharmaManage.gr

η χορήγηση φαρμάκων υψηλής
ποιότητας στους ασθενείς είναι το
κλειδί της επιτυχίας.
Η Mylan ακολουθεί υψηλά ποιοτικά
πρότυπα στις παραγωγικές της
διαδικασίες και χρησιμοποιεί
προηγμένα συστήματα ελέγχου,
για να διασφαλίζει ότι οι ασθενείς
λαμβάνουν πάντοτε προϊόντα υψίστης
ποιότητας.
Η προτεραιότητα για όλους εμάς
στη Mylan είναι η ίδια:
εσείς και οι ασθενείς σας.

Philippe
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γιατί

MERCHANDIZING
Η τέχνη σχεδιασµού
της βιτρίνας σας

Επισκεφθείτε: YourMylan.com

∆ΙΟΙΚΗΣΗ
Πως να διοικούµε
µε χιούµορ και αισιοδοξία

Η δική μας
Mylan
είναι η δική
σας Mylan
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ANAΛΥΣΕΙΣ
Η ανάπτυξη
του Ελληνικού φαρµακείου,
µέσα από το εργαστήριο
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