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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

ΥΓΕΙΑ 360°Ανά τον κόσμο

www.PharmaManage.gr

URISANOL
Φροντίδα για την
καλή υγεία τησ γυναίκασ

Cranberry
36 mg PAC*
σε µία κάψουλα
*προανθοκυανιδίνεσ

Aρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ:
29334/10-4-13
Προτεινόμενη λιανική τιμή 12,45€

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PIERRE FABRE

Αναδείξτε την πραγµατική σας φύση
URI-7.2017

Μοναδικό προϊόν συµπυκνωµένου εκχυλίσµατοσ Cranberry
µε υψηλή δοσολογία σε προανθοκυανιδίνεσ,
το οποίο βοηθάει στην άµεση ανακούφιση
από τα πρώτα σηµάδια ενόχλησησ τησ κύστησ.
Για πληροφορίεσ απευθυνθείτε
στο φαρµακοποιό ή το γιατρό σασ.
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Μέσα σε ένα περιβάλλον επιτάχυνσης της ψηφιοποίησης στην
καθημερινή μας ζωή, οι καταναλωτές αισθάνονται την ανάγκη να
επιστρέψουν σε ασφαλείς και βιώσιμες αξίες της αυθεντικότητας.
Θέλουν να μιλήσουν με ανθρώπους, να συναντηθούν… Η επαφή με τον
άνθρωπο επιστρέφει πανηγυρικά στον κόσμο του μάρκετινγκ!
Οι τάσεις της επιστροφής στις ανθρώπινες αξίες και σχέσεις,
εφαρμόζονται σε κάθε τομέα. Οι φαρμακοποιοί έχουν ήδη προνομιακή
επαφή με τους ασθενείς -πελάτες τους λόγω της ισχυρής σχέσης
εμπιστοσύνης που έχουν κτίσει, απλά πρέπει να βελτιώσουν την
επικοινωνία τους. Το φαρμακείο έχει μια κοινωνική αποστολή
στην ευαισθητοποίηση του κοινού, στην ανταλλαγή και μετάδοση
πληροφοριών και συμβουλών, που, για ορισμένους λιγότερο και άλλους
περισσότερο, μπορεί να έχουν παραμεληθεί τα τελευταία χρόνια υπέρ
των ενεργειών της πώλησης.
Δεν αρκούν όμως μόνο οι προσφορές και οι εκπτώσεις!
Σήμερα, οι περισσότεροι άνθρωποι έρχονται από ανάγκη στο
φαρμακείο, αλλά αύριο, με την ταχεία ανάπτυξη του ηλεκτρονικού
εμπορίου, αυτό δεν θα συμβαίνει, ιδιαίτερα στα μεγάλα αστικά κέντρα.
Δείτε στο αφιέρωμα του παρόντος τεύχους τι συμβαίνει ήδη στις ΗΠΑ
και πώς το αντιμετωπίζουν τα φαρμακεία εκεί.
Το προϊόν και την τιμή θα τα βρούνε στο Διαδίκτυο. Τα Φαρμακεία
συνεπώς θα πρέπει να αναδείξουν τη σημασία της συνάντησης και
της επικοινωνίας με τον άνθρωπο με περισσότερες υπηρεσίες και
ιδιαίτερους χώρους που διευκολύνουν την ανταλλαγή και την κοινή
χρήση των πληροφοριών.
Στο φυσικό σημείο πώλησης, οι καταναλωτές δεν προσελκύονται από
προσφορές, αλλά από την ποιοτική ανθρώπινη επαφή. Αυτή είναι η
ειδοποιός διαφορά μεταξύ του φυσικού από το ηλεκτρονικό κατάστημα.
Οι Φαρμακοποιοί που έχουν κατανοήσει τη σημασία να δημιουργήσουν
καταστήματα Ευ ζην και Υγείας, αντί ενός απλού σημείου διανομής,
είναι εκείνοι που καταφέρνουν να μεταδίδουν τις αξίες τους,
ανταποκρινόμενοι στις νέες ανάγκες των πελατών τους. Αυτοί που
έχουν κατανοήσει τη σημασία του να δημιουργούν με πάθος, σχέσεις
ζωής με το κοινό τους, έχουν ένα καλό λόγο για τους καταναλωτές να
έρθουν σε αυτούς αντί να πάνε αλλού.
Είναι καιρός λοιπόν να αναδείξουμε τον επιστημονικό και
κοινωνικό μας ρόλο και να προσαρμοστούμε στις προσδοκίες
των ασθενών μας!

Πόπη Χαραμή
Φαρμακοποιός
Σύμβουλος Φαρμακευτικών Υπηρεσιών
p.harami@PharmaManage.gr

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 35 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

9

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

επιχειρηματικά νέα

Δυναμική είσοδος της ABC

Η Smartware καινοτομεί

Kinitron στον τομέα της

με το SmartMediSys

στοματικής υγιεινής

Για 3η συνεχή χρονιά, η Smartware καινοτομεί και παρουσιάζει λύσεις και
προϊόντα στο χώρο της υγείας που έχουν ενδιαφέρον για τους επαγγελματίες
του χώρου. Εκτός από το SmartPharmaSys, την ολοκληρωμένη λύση Μηχανογράφησης Φαρμακείων και Αλυσίδων Φαρμακείων , φέτος παρουσιάζει
το νέο της Προϊόν SmartMediSys που απευθύνεται στο χώρο των Ιατρών.
Τι είναι το SmartMediSys ;Είναι το ολοκληρωμένο σύστημα διαχείρισης
ασθενών και συνταγών με χρήση της Ηλεκτρονικής Συνταγογράφησης και
πλήρως πιστοποιημένο με το API της ΗΔΙΚΑ. Βοηθάει τον γιατρό να τηρήσει
με οργανωμένο τρόπο όλα τα στοιχεία που αφορούν τον ασθενή του, τα
οποία μπορούν να περιλαμβάνουν από απλά δημογραφικά στοιχεία μέχρι
το ιατρικό ιστορικό, διαγνώσεις και συνταγολόγια ασθενών μεταξύ άλλων.
Προσφέρει τη δυνατότητα δυναμικής αναζήτησης των πληροφοριών που
έχουν αποθηκευτεί, έτσι ώστε να καθιστά δυνατές και τις πιο δύσκολες
αναζητήσεις. Η ανεύρεση των ασθενών έχει σχεδιαστεί με γνώμονα την
εξοικονόμηση χρόνου, απαλλάσσοντας τον γιατρό από χρονοβόρες διαδικασίες. Προσφέρει απεριόριστες δυνατότητες επισκόπησης και έρευνας στα
καταχωρημένα στοιχεία.
www.smartmedisys.gr

Η ABC Kinitron, κατόπιν συμφωνίας απορρόφησης με την Intertrade Dental A.E., εκπροσωπεί
και διανέμει στην ελληνική αγορά όλα τα προϊόντα
(JORDAN, THERASOL, FLEXITOL, EASYGEL ,
DOFT κλπ) από τις 5 Ιουλίου 2017. Η ABC Kinitron ενσωμάτωσε στο προσωπικό της όλους τους
υπευθύνους πωλήσεων και τους επιστημονικούς
συνεργάτες της Intertrade Dental , οι οποίοι θα
συνεχίσουν τη προώθηση των προϊόντων στην
αγορά των φαρμακείων. Η συμφωνία εξαγοράς
επιτρέπει στην ABC Kinitron να προσφέρει λύσεις
σε κατηγορίες μεγάλου αγοραστικού ενδιαφέροντος όπως είναι οι αρθρώσεις, η στοματική
υγιεινή, η ενίσχυση ανοσοποιητικού, η φροντίδα
δέρματος κ.α.

Η Νέα SUPERFOODS® Όταν

η επιστήμη
συνεργάζεται με τη φύση

H SUPERFOODS® αποτελεί την 1η εταιρεία που εισήγαγε και ανέδειξε στο χώρο του φαρμακείου τις υπερτροφές, μέσω φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής. Το 2017 είναι μια
χρονιά επανεκκίνησης ! Νέα καινοτόμα προϊόντα προστίθενται στη σειρά συμπληρωμάτων
διατροφής και προσφέρουν μοναδικά οφέλη στον οργανισμό, την υγεία και την καθημερινότητα. Επίσης, άλλαξε την εταιρική
της εικόνα, ενώ νέες συσκευασίες προϊόντων ξεχωρίζουν πλέον στα ράφια των φαρμακείων. Το Τμήμα Έρευνας και Ανάπτυξης της εταιρείας δημιούργησε συνεργασίες με μεγάλες παραγωγικές επιχειρήσεις στην Ελλάδα και Πανεπιστήμια στην
Ελλάδα και στο εξωτερικό, αναζητώντας διαρκώς νέες, μελετημένες συνθέσεις αλλά και εξελιγμένες μεθόδους επεξεργασίας
που να διασφαλίζουν μέγιστη αποτελεσματικότητα και άριστη ποιότητα.
H SUPERFOODS® το 2017 πραγματοποιεί σημαντική ανάπτυξη στην Ελληνική αγορά, ενώ εστιάζει αποτελεσματικά και στις
εξαγωγικές δραστηριότητές της. Είναι υπερήφανος Χορηγός Ονοματοδοσίας της ΚΑΕ ΠΑΝΑΘΗΝΑΙΚΟΣ SUPERFOODS, ενώ
δημιουργεί μία καινοτόμα πλατφόρμα δράσεων που προάγει τον υγιεινό τρόπο ζωής μέσω του Αθλητισμού, στηρίζοντας
αθλητικά σωματεία σε διάφορες περιοχές και υποστηρίζοντας ομάδες ανά την επικράτεια της Α1 κατηγορίας του Ελληνικού
Πρωταθλήματος Καλαθοσφαίρισης.
Η SUPERFOODS® είναι η εταιρεία που φέρνει ένα αισιόδοξο μήνυμα στην αγορά των φυσικών συμπληρωμάτων διατροφής
και του φαρμακείου, καθώς οι δύο μέτοχοι, οι Όμιλοι Γιαννακόπουλου και Παπάζογλου επενδύουν σημαντικά, ώστε να
πετύχει το εγχείρημα. Όραμα της είναι να αναδείξει την υγεία, την ποιότητα ζωής και τη δύναμη που μπορεί να προσφέρει
η φύση στο σύγχρονο άνθρωπο.
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PLUS

Για την Ολοκληρωμένη
προστασία
των Αρθρώσεων
& του Δέρματος

Πόσιμο Βιοσυνθετικό Υαλουρονικό οξύ Υψηλού Μοριακού Βάρους
Το Υαλουρονικό οξύ είναι μια ουσία που παράγεται φυσιολογικά στο ανθρώπινο σώμα
με σκοπό την ενυδάτωση και την προστασία των ιστών.
To HyalurOn Plus με ενισχυμένη σύνθεση +40%, είναι υγρό διάλυμα Υαλουρονικού οξέος
με συγκέντρωση 8 mg/ml. Το Υαλουρονικό οξύ που περιέχεται στο HyalurOn Plus, έχει
το μεγαλύτερο Μοριακό βάρος και την υψηλότερη καθαρότητα από τα μέχρι σήμερα
διαθέσιμα προϊόντα. Το Μοριακό του βάρος είναι περίπου 2,4 εκατομμύρια Dalton.

Γιατί επιλέγω HyalurOn Plus
• Λιπαίνει και προστατεύει τις αρθρώσεις και τους μυς.
• Μειώνει τις τριβές και βελτιώνει την κινητικότητα
των αρθρώσεων

Ξεκλειδώστε
ες
τις “Σκουριασμέν
Αρθρώσεις“

• Προστατεύει τους χόνδρους
• Διώχνει τις φλεγμονές από αρθρώσεις και μυς
• Εξασφαλίζει τη διατήρηση της δομής των αρθρώσεων
• Έχει αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες
• Βοηθά στην επούλωση και στην αποτροπή
της δημιουργίας ουλών
• Βοηθά τα μάτια να παραμένουν καθαρά,
υγρά και υγιή
• Ενυδατώνει το δέρμα, αυξάνοντας την
ελαστικότητα και την αντοχή του
• Προλαμβάνει τις ρυτίδες

211 1821 550

www.abckinitron.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

επιχειρηματικά νέα

ΔΥΝΑΜΙΚΗ Φαρμακαποθήκη A.E.

σε συνεργασία με τη
Diomin Health Care ΙΚΕ

Η εταιρεία Diomin Health Care θέτει σε κυκλοφορία την
παγκοσμίως διακεκριμένη αναγεννητική και επανορθωτική αλοιφή Histoplastin Red και Histoplastin Junior.
Επίσης, έχει αναλάβει κατά αποκλειστικότητα στην Ελλάδα
την αντιπροσωπεία των προϊόντων υπό την εμπορική
επωνυμία DioCare, που συμπεριλαμβάνουν μεταξύ άλλων, καλλυντικά, συμπληρώματα διατροφής και βιταμίνες,
κατασκευασμένα σύμφωνα με τις προδιαγραφές της Ε.Ε.
και εγκεκριμένα από τον Ε.Ο.Φ. Η ΔΥΝΑΜΙΚΗ αναλαμβάνει την αποκλειστική διάθεση και διανομή των προϊόντων
Histoplastin και DioCare στις Φαρμακαποθήκες, Συνεταιρισμούς και Φαρμακεία πανελλαδικά.

με ισχυρή διεθνή παρουσία
H Genepharm είναι μια από τις σημαντικότερες ελληνικές
φαρμακοβιομηχανίες, με ισχυρή διεθνή παρουσία και εξαγωγική δραστηριότητα σε όλο τον κόσμο.
Το αντικείμενό της είναι η ανάπτυξη, η παραγωγή και η διανομή γενοσήμων φαρμακευτικών προϊόντων. Συμπληρώνοντας
50 χρόνια από την ίδρυσή της, από το 1967 έως σήμερα, η
Genepharm αναπτύσσεται δυναμικά και ενισχύει τη διεθνή
της εμβέλεια, έχοντας ως διαχρονική προτεραιότητα τη συνεχή βελτίωση των προϊόντων και των υπηρεσιών της.
Κατά τη διάρκεια αυτών των δεκαετιών, με στρατηγικές
συμφωνίες, με ανάπτυξη νέων προϊόντων αλλά και με συνεχείς επενδύσεις σε υποδομές και τεχνολογία αιχμής, η
Genepharm κατέκτησε και διατηρεί σημαντική θέση στην
ελληνική αγορά, έχοντας κερδίσει την εμπιστοσύνη ιατρών
και ασθενών.
Παράλληλα επεκτείνεται παγκοσμίως, έχοντας εδραιώσει
συνεργασίες με επώνυμους φαρμακευτικούς οίκους σε περισσότερες από 90 χώρες, σε 5 ηπείρους.

Βραβείο Αγάπης στην Power Health

για τις ‘’Πράξεις Αγάπης’’
Την Πέμπτη 15 Ιουνίου’17, η Power Health τιμήθηκε για την προσφορά της με το
Αριστείο της ενότητας Κοινωνία-Άνθρωπος από την Οργανωτική Επιτροπή Αριστείων Εταιρικής Υπευθυνότητας του Συνδέσμου Διαφημιζομένων Ελλάδας (ΣΔΕ). Με
ιδιαίτερη ευαισθησία στα παιδιά, η Power Health έχει αναλάβει τα τελευταία χρόνια
την καθημερινή σίτιση των Ειδικών Σχολείων Περάματος, Κερατσινίου και Δραπετσώνας. Μέσα από την ενέργεια “Χάρισε ένα pixel” συνέβαλε στη συγκέντρωση
ενός σεβαστού ποσού για την Οργάνωση ‘’ΜΑΖΙ ΓΙΑ ΤΟ ΠΑΙΔΙ’’, αποτελεί ενεργό
μέλος των ΜΚΟ ‘’Γιατροί χωρίς Σύνορα’’ και ‘’Φαρμακοποιοί του Κόσμου’’, ενισχύει
το ανθρωπιστικό έργο της Unisef και στηρίζει ‘’Το Χαμόγελο του Παιδιού’’ ΕΨ.Υ.ΜΕ.
Γίνεται συναγωνιστής του παραολυμπιονίκη Χρήστου Κάπελλα, στηρίζοντας κάθε
προσπάθειά του. Η υποτροφία ’’Θεοδόσης Περγαντάς’’ γίνεται η καλύτερη αφετηρία
για το νέο ξεκίνημα για το μαθητή ή τη μαθήτρια που αποφοιτά από το Λύκειο του Αγίου Γεωργίου με την υψηλότερη βαθμολογία στις πανελλαδικές εξετάσεις. Δημιουργεί τη ‘’Vitamins Academy’’, την πρώτη Ακαδημία Βιταμινών στην Ελλάδα
και δημιουργεί μια πολυδιάστατη εφαρμογή σε κινητό και tablets, που παρέχει αξιόπιστη ενημέρωση με video, σεμινάρια,
άρθρα και info graphics, μενού, δραστηριότητες κ.ά. Μέσα από το πρόγραμμα ‘’Ο κος Βιταμινούλης’’ εκπαιδεύει τους μικρούς
μαθητές και μαθήτριες ώστε να γνωρίζουν την αξία του υγιεινού τρόπου ζωής και να τον ακολουθήσουν μεγαλώνοντας.
Για την Power Health, η Εταιρική Κοινωνική Ευθύνη αποτελεί ύψιστη έκφραση συνείδησης και χρέους, εκτίμησης, σεβασμού
και ανταπόδοσης στην ελληνική οικογένεια που για πάνω από 3 δεκαετίες τη θεωρεί δικό της μέλος.
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Με την Pharma PLUS

αυξήστε τις
πωλήσεις και την
κερδοφορία σας
Σεπτέμβριος, πρωτοβρόχια και επίσημα ο πρώτος μήνας του φθινοπώρου! Mια περίοδος προσαρμογής και δύσκολης μετάβασης
στην απαιτητική καθημερινότητα μετά την καλοκαιρινή ραστώνη. Για μια ακόμη χρονιά, φέτος το φθινόπωρο, η Pharma PLUS
προγραμματίζει ελκυστικές προωθητικές ενέργειες, με στόχο να ικανοποιήσει και την πιο απαιτητική καταναλωτική ανάγκη,
αποκλειστικά στα φαρμακεία του Δικτύου της!
CYMK ΠΡΑΣΙΝΟ CYMK ΠΟΡΤΟΚΑΛΙ
Από τον Σεπτέμβριο έως και τον Νοέμβριο, τα φαρμακεία του Δικτύου Pharma PLUS, με σύμμαχο τις πιο σημαντικές και αξιόπιστες
C 100%
C 0%
εταιρείες της αγοράς όπως AlesGroupe, Pierre Fabre και Frezyderm στο χώρο των καλλυντικών, Solgar, Health Aid και Douni
M
0%
M 70%
Health Products στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής, είναι δίπλα στους καταναλωτές
τους για να τους προσφέρουν
Y 45%
Y 100%
επώνυμα προϊόντα στις καλύτερες τιμές της αγοράς.
Κι ας μην ξεχνάμε και τη μεγάλη ενέργεια «BestPrice» του προμηθευτικού
PLUS, με πληθώρα προϊόντων
K 0% κέντρου της Pharma
K 0%
από κατηγορίες αιχμής, όπως η ενίσχυση του οργανισμού, η στοματική υγιεινή, το αδυνάτισμα, η γυναικεία υγιεινή, το παιδί, κ.α.,
αποκλειστικά για τα μέλη του Δικτύου, σε ανταγωνιστικές τιμές και προσφορές.
Γίνετε και εσείς τώρα μέλος της Pharma PLUS, του πιο ολοκληρωμένου Δικτύου φαρμακείων στην Ελλάδα και δείτε τις πωλήσεις
σας να απογειώνονται!

ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS

Νέο Φαρμακείο στο Κιλκίς,
ΣΥΣΤΕΓΑΣΜΕΝΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ
ΣΠΥΡΙΔΗΣ Δ. - ΒΑΛΑΣΙΔΟΥ ΙΣ. ΟΕ
Πρόσφατα, η εταιρία ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ SYSTEMS A.E ολοκλήρωσε
την κατασκευή του νέου φαρμακείου του κ. Σπυρίδη Δημήτρη και
της συζύγου του Βαλασίδου Ισιδώρας . Η κατασκευή αφορούσε το
σύνολο των οικοδομικών εργασιών, καθώς και της καινούργιας
επίπλωσης του φαρμακείου. Το έργο θα μπορούσε να χαρακτηριστεί
ως ιδιαιτέρως απαιτητικό καθώς, το ιδιόκτητο κατάστημα χρησιμοποιείτο μέχρι πρόσφατα ως υποκατάστημα τραπέζης και η αλλαγή
χρήσης περιελάμβανε μεγάλο όγκο εργασιών . Το νέο φαρμακείο
που βρίσκεται σε ένα πολύ κεντρικό γωνιακό σημείο της πόλης
του Κιλκίς, σχεδιάστηκε αρχιτεκτονικά με ιδιαίτερη έμφαση στην
εμπορικότητα και την εξωστρέφεια, όπου παράλληλα εξασφαλίστηκε
η απρόσκοπτη και εύκολη προσέγγιση των πελατών σε όλους τους
χώρους προβολής προϊόντων. Δημιουργήθηκε ταυτόχρονα ένα
φιλικό, χαλαρό και λειτουργικό περιβάλλον στο φαρμακείο, που
αποτελεί πλέον σημείο αναφοράς της πόλης του Κιλκίς.
www.voyatzoglou.gr
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ΜΑΖΙ είμαστε ΑΚΟΜΑ

πιο ΙΣΧΥΡΟΙ*

15 ΝΕΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ ΣΤΟ ΔΙΚΤΥΟ ΤΗΣ

*

ΤΟ 2016

Προετοιμαστείτε έγκαιρα και έξυπνα για το καλοκαίρι

!

μόνο στο Δίκτυο Φαρμακείων

Με αγορές
άνω των 20€, κερδίστε

31€

σε δωροεπιταγές!

Προμηθευτικό
Κέντρο Παραφαρμάκου

Καινοτόμες
Προωθητικές Ενέργειες

Συμμετέχουν 27 εταιρείες
με 54 brands,
στις καλύτερες τιμές
της αγοράς

Μέση αύξηση πωλήσεων στους μήνες
προώθησης (σε τεμάχια): +95%*

Και πόντοι στην

Εξαργύρωση δωροεπιταγών έως 30/06/2017 και μέχρι εξαντλήσεως των αποθεμάτων.

www.pharmapluspharmacies.gr
pharmapluspharmacies.gr

Μέση αύξηση πωλήσεων στη
Χριστουγεννιάτικη ενέργεια (σε τεμάχια): +113%*

> 290.000
Κάτοχοι Κάρτας Προνομίων

Αύξηση αριθμού κατόχων
κάρτας +16 %*

1o
Διαφημιζόμενο
Δίκτυο
Φαρμακείων
Από το 2012
*Σε σχέση με την ίδια περίοδο
του προηγούμενου έτους

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

1994-2017: 23 Χρόνια συνεχής ανοδική πορεία
Η συνέπεια και η εμμονή μας στην πλήρη κάλυψη των αναγκών του σύγχρονου φαρμακείου με υψηλά ποσοστά κάλυψης
στους δύσκολους κωδικούς, είναι ένα πανθομολογούμενο σημείο υπεροχής και το σημαντικότερο πλεονέκτημα που διαιωνίζει την ανοδική πορεία μας. Οι μεγάλες επενδύσεις στην τεχνολογία κάνουν επίσης τη διαφορά. Συλλογή των παραγγελιών
σας είτε ηλεκτρονικά μέσω e-ordering, είτε με Livechat, είτε τηλεφωνικά και εκτέλεση με σύγχρονα ρομποτικά συστήματα
που από σήμερα ήδη πληρούν τις προϋποθέσεις
του ΕΟΦ για πλήρη ιχνηλάτηση των φαρμάκων
από το 2019.
Σεβόμενοι το περιβάλλον παράγουμε ηλεκτρικό
ρεύμα στο 100% των αναγκών μας από φωτοβολταϊκά πάνελ. Ανακυκλώνουμε όλα τα υλικά μειώνοντας στο ελάχιστο τα απόβλητα και έως το τέλος
του 2017 ανανεώνουμε το στόλο μας με αυτοκίνητα
φυσικού αερίου.
Το 50% των ρομποτικών μας συστημάτων παρήχθησαν από ελληνικά χέρια, εξοικονομώντας
συνάλλαγμα εκατοντάδων χιλιάδων ευρώ για την
εθνική οικονομία και ελληνικές θέσεις εργασίας.
Παρέχουμε στους συνεργάτες φαρμακοποιούς
υπηρεσίες υποστήριξης της μηχανοργάνωσής τους
και συνεχίζουμε δίπλα σας με όραμα και διάθεση
για καινοτομία.

2 βραβεία για τη L’Erbolario Greece στα

IAB MiXX Awards 2017
Με μια εντυπωσιακή τελετή απονομής που έλαβε χώρα στον
Ναυτικό Όμιλο Ελλάδος τη Δευτέρα 26 Ιουνίου 2017, ολοκληρώθηκε η διεθνής διοργάνωση των IAB Hellas ΜiXX Awards
2017, επιβραβεύοντας τις καλύτερες καμπάνιες στο διαδίκτυο
και το digital marketing στην Ελλάδα. Ανάμεσα στους διαγωνιζόμενους ήταν ο ΟΠΑΠ, η Eurobank, η Vodafone, η Coca-Cola
και πολλοί ακόμα. Η L’Erbolario με τη Generation Y βραβεύτηκαν σε δύο κατηγορίες, παρά το σύντομο χρονικό διάστημα
παρουσίας του brand στην Ελλάδα. Στην πρώτη κατηγορία «Experimental & Innovative Campaign», κατέκτησαν το ασημένιο
βραβείο με το διαδραστικό και καινοτόμο διαγωνισμό “Tree of
beauty”, το δέντρο της L’Erbolario, που πέτυχε να «φυτευτούν»
σε ένα μόνο μήνα, πάνω από 22.000 διαδικτυακά δεντράκια,
ενώ στη δεύτερη κατηγορία «Social», κατέκτησε το ασημένιο
βραβείο για το engagement του κοινού της σε λιγότερο από
8 μήνες παρουσίας στην Ελληνική αγορά. Απέδειξε έτσι ότι η
L’ Erbolario, μια μάρκα με γερές ρίζες στο παρελθόν, ξέρει να
αξιοποιεί την τεχνολογία του μέλλοντος. Στην Ελλάδα η L’ Erbolario αντιπροσωπεύεται από την Απ. Παπανικολόπουλος Α.Ε.
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Η DELATOLAS
COURIER επενδύει

KARABINIS MEDICAL SA

σε αύξηση του στόλου της με
VAN ελεγχόμενης θερμοκρασίας

Μια υγιής εταιρεία που
συνεχώς προσφέρει

Η Delatolas Courier στα πλαίσια
της εξειδίκευσης
της στον κλάδο
διανομής καλλυντικών και παραφαρμάκων και
στην προσπάθεια
της για βελτίωση
των παρεχομένων υπηρεσιών της, αύξησε τον στόλο των οχημάτων
της, επενδύοντας στην αγορά νέων VAN με ψυχόμενο
θάλαμο ελεγχόμενης θερμοκρασίας συντήρησης 10°C
έως 25°C και σύστημα έλεγχου και παρακολούθησης
της θερμοκρασίας αυτής online. Με την επένδυση αυτή
η Delatolas Courier,επιπλέον της μηχανογραφικής
παρακολούθησης αποστολών, απόδοσης αντικαταβολών και καθημερινής ανταπόκρισης σε όλη την Ελλάδα
μπορεί να μεταφέρει και προϊόντα ευαίσθητα σε θερμοκρασία, που αφορούν σε παραφάρμακα και καλλυντικά,
αυξάνοντας τον όγκο διανομών της αλλά και το εύρος
υπηρεσιών προς τους πελάτες της.

Η KARABINIS MEDICAL SA είναι μία εύρωστη ελληνική εταιρεία με
επιτυχημένη 50ετή πορεία στο χώρο της υγείας, με σημαντικά επιτεύγματα στην ελληνική αγορά, ισχυρές στρατηγικές συνεργασίες και
καινοτόμες πρωτιές διεθνώς. Το Πρόγραμμα Εταιρικής Κοινωνικής
Ευθύνης «Σύμμαχος Ζωής» της KARABINIS MEDICAL υποστηρίζει
έμπρακτα κάθε χρόνο, με δωρεές και χορηγίες, κοινωνικές και αθλητικές ομάδες, φορείς και ανθρώπους που έχουν πραγματική ανάγκη.
Ανάμεσα τους ξεχωρίζουν :
• Χορηγίες που υποστηρίζουν την πρόοδο της ιατρικής κοινότητας.
• Δωρεές που συμβάλλουν στη βελτίωση των υπηρεσιών υγείας.
• Πράσινο Επιχειρείν για την προστασία του περιβάλλοντος.
• Δωρεάν Μετρήσεις Κοινού αρτηριακής πίεσης και σακχάρου αίματος
Η KARABINIS MEDICAL δίνει ιδιαίτερη βαρύτητα στη συνεχή εκπαίδευση και ανάπτυξη των εργαζομένων της και μέσα από εξειδικευμένα
προγράμματα εκπαίδευσης και επιμόρφωσης, παρέχει τη δυνατότητα
διαρκούς επαγγελματικής και προσωπικής εξέλιξης.
Με αγάπη και αίσθηση καθήκοντος απέναντι στον τόπο που την έχει
θρέψει, με σεβασμό και πίστη στην αξία του ανθρώπου, με εντιμότητα
και ακεραιότητα, δίνει αξία
στη ζωή, δημιουργώντας
και προσφέροντας αξία,
για το κοινό καλό.

ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε Καλωσορίσατε στο

ανανεωμένο website μας
Μετά από 7 περίπου χρόνια επιτυχούς πορείας και µε επισκέψεις που ξεπέρασαν
τις 10.000, έκλεισε ο κύκλος του αρχικού website του ομίλου. Με βασικό εφόδιο την
εμπειρία από τη χρήση του αρχικού ιστότοπου και ανταποκρινόμενος στις σύγχρονες τάσεις που επικρατούν στο ηλεκτρονικό περιβάλλον, ο όμιλος ΠΡΟ.ΣΥ.Φ.Α.Π.Ε. προχώρησε στην ανανέωση του www.prosyfape.gr και στην αναβάθμιση
των υπηρεσιών που προσφέρει. Το νέο website εστιάζει στην παροχή πληροφοριών γύρω από προϊόντα και υπηρεσίες, ενώ
ταυτόχρονα παρουσιάζει τις δράσεις του οµίλου και τη φαρμακευτική επικαιρότητα, ενημερώνοντας έγκυρα και έγκαιρα
για όλες τις νέες εξελίξεις. Στοχεύει να παραμείνει πολύτιμο εργαλείο προσφέροντας: μοναδική εμπειρία κατά την πλοήγηση
σε ένα όμορφο και λειτουργικό περιβάλλον, δυνατότητα πλοήγησης από οποιαδήποτε συσκευή και απευθείας σύνδεση µε
τα Μέσα Κοινωνικής Δικτύωσης στα οποία έχει παρουσία ο όμιλος. Τέλος, η πολύ επιτυχημένη ενότητα του ομίλου “Προσφορά Εβδομάδας” που προτιμούν και εμπιστεύονται όλο και περισσότερα φαρμακεία – µέλη του οµίλου, αποτέλεσε
έµπνευση για µία νέα κατηγορία προσφορών, “ανοιχτή” για όλα τα φαρμακεία που συνεργάζονται µε τον όµιλο,
ανταποκρινόμενη σε εξατομικευμένες ανάγκες. Ευθύνη του ανανεωμένου πλέον website είναι, ό,τι ξεκίνησε πριν από 7
χρόνια να συνεχιστεί µε ακόμα μεγαλύτερη επιτυχία, προσελκύοντας καινούργιους συνεργάτες και διατηρώντας την πρώτη
θέση στην επιλογή τόσο του επαγγελματία φαρμακοποιού, όσο και των εταιρειών – συνεργατών του ομίλου.
www.prosyfape.gr
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

ΝΕΑ μοναδικά προϊόντα από τη

Health Plus
CERA DI CUPRA MULTIACTION CREAM
Αντιρυτιδική κρέμα πολλαπλής δράσης
Χάρη στην πλούσια σύνθεση και απαλή υφή της,
θρέφει, τονώνει και προστατεύει αποτελεσματικά την
ώριμη επιδερμίδα ενάντια στα σημάδια του χρόνου
μέσα από πολλαπλές δράσεις.
Συνιστάται για καθημερινή χρήση και μπορεί να χρησιμοποιηθεί και ως βάση πριν το μακιγιάζ.
CERA DI CUPRA IDRATANTE
Ενυδάτωση για ξηρό και ευαίσθητο δέρμα
H σύνθεση της με Ceramides, χαρίζει 24ωρη περιποίηση προσώπου με προστατευτική δράση κατά της
ξηρότητας και προσφέρει άμεση αίσθηση άνεσης και
ενυδάτωσης, χαρίζοντας στην επιδερμίδα απαλότητα
και τόνωση.
CERA DI CUPRA ROSA
και BIANCA
Προστασία για ξηρό και
κανονικό δέρμα
Με μοναδική και ασυναγώνιστη σύνθεση,
η αυθεντική «συνταγή
ομορφιάς» CERA DI
CUPRA με αγνό Κερί
Μέλισσας και άλλα πολύτιμα προστατευτικά
και θρεπτικά συστατικά
ικανά να καθυστερούν
τα σημάδια γήρανσης ,
προστατεύει το δέρμα
από εξωτερικούς παράγοντες όπως το κρύο,
ο αέρας και οι ηλιακές
ακτίνες. Η CERA DI CUPRA ROSA PLUS είναι
κατάλληλη για ξηρό
δέρμα, ενώ η CERA DI
CUPRA ΒIANCA PLUS
για κανονικό δέρμα . Η
αυθεντική σύνθεσή τους
είναι εμπλουτισμένη με φυτικά έλαια, εκχύλισμα βαμβακιού, εκχύλισμα μελιού, υαλουρονικό οξύ, βιταμίνη
E και με νέο άρωμα. Νέα συστατικά που ισχυροποιούν την καλλυντική λειτουργία και βελτιώνουν την
εφαρμογή της κρέμας.
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προϊόντα ομορφιάς

Nuxuriance Ultra Το

μυστικό της
ολικής αντιγήρανσης

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

Η νέα σειρά καλλυντικής
φροντίδας της HELENVITA
Η Pharmex παρουσιάζει τη νέα σειρά της HELENVITA REVIVE – PURITY – NOURISH για την καθημερινή φροντίδα
της επιδερμίδας σας !
Μια σειρά με 5 διαφορετικούς κωδικούς: Daily Shampoo,
Shower Gel, Hand Foam Soap, Hand Cream Soap και Body
Milk, σε 3 υπέροχα αρώματα:
REVIVE: Mε εκχύλισμα από acaiberry και χυμό αλόης.
Άρωμα που δίνει αίσθηση φρεσκάδας & αναζωογόνησης
PURITY: Με έλαιο τεϊόδεντρου (tea tree oil). Άρωμα με μοναδική αίσθηση ηρεμίας & γαλήνης
NOURISΗ: Με argan oil και Bιταμίνη Ε. Άρωμα που προσφέρει αναγεννητικές αρωματικές νότες αμυγδάλου & αχλαδιού.
Από τη Pharmex SA

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα ομορφιάς

ΑC line από τη FROIKA για

το
λιπαρό, με τάση ακμής,
δέρμα

H νέα σειρά ΑC
δρα στοχευμένα
στα βασικά αίτια της
ακμής. Ο μοναδικός
συνδυασμός ενεργών συστατικών (XPressin, Bacuchiol,
Αζελαϊκογλυκίνη,
Σαλικυλικό), παρέχει έντονη σμηγματορυθμιστική, κερατορυθμιστική και αντιμικροβιακή
δράση, ενώ παράλληλα συμβάλλει στην ανάπλαση (υαλουρονικό οξύ) και στην ελαστικότητα της επιδερμίδας,
προσφέροντας αίσθημα άνεσης στο λιπαρό δέρμα με
τάση ακμής.
Η σειρά AC περιλαμβάνει τα παρακάτω προϊόντα:
• για εντατική φροντίδα
AC EXTRA CREAM, κρέμα φροντίδας για επίμονες
ατέλειες, μαύρα στίγματα & κοκκινίλες
AC TINTED CREA, επικαλυπτική κρέμα με χρώμα με ματ
αποτέλεσμα, SPF 20
AC EMULSION MAT, σμηγματορυθμιστικό ενυδατικό
γαλάκτωμα για ματ αποτέλεσμα
AC SAL CREAM, πεπτιδιακή κρέμα σαλικυλικού οξέος για
εντατική φροντίδα & αύξηση δερματικής ανοχής
AHA-10 EMULSION, αναπλαστικό γαλάκτωμα για σώμα,
πλάτη, ώμους
• για καθαρισμό
AC LIQUID CLEANSER, ήπιος καθαρισμός με καταπραϋντική και σμηγματορυθμιστική δράση
AC WATER, νερό καθαρισμού- ντεμακιγιάζ προσώπου
& ματιών με καθαριστική δράση σε μορφή μικκυλίων
AC SAL WASH, βαθύ καθαρισμός- απελευθέρωση πόρων & μείωση μαύρων στιγμάτων με σαλικυλικό οξύ 2%
AC LOTION F, στυπτική, αντιμικροβιακή λοσιόν για καθαρισμό & εξυγίανση, απελευθέρωση & σύσφιξη πόρων
AC PEELING MASK, μάσκα απολέπισης που απορροφά
την περίσσεια σμήγματος
• συνοδευτικά με ερεθιστικές θεραπείες κατά της ακμής
AC HYDRA CREAM, πλούσια ενυδατική & καταπραϋντική
κρέμα φροντίδας για γρήγορη αποκατάσταση ερεθισμών
AC HYDRA CLEANSING CREAM, καταπραϋντική, ενυδατική κρέμα καθαρισμού
Από τη FROIMED

PHYS-AC για

τη φροντίδα του
δέρματος με τάση ακμής

Η σειρά της A-DERMA είναι ιδανική για να φροντίζει και να
εξισορροπεί το δέρμα με τάση ακμής, επιτυγχάνοντας τη βέλτιστη αναλογία αποτελεσματικότητας - ανοχής. Με βασικό δραστικό συστατικό το
εκχύλισμα νεαρών βλαστών βρώμης Rhealba®
και ενυδατικούς αντισταθμιστικούς παράγοντες, η
σειρά Phys-AC αποτελείται από τέσσερα προϊόντα:
• Phys-AC Gel Moussant Purifiant και PhysAC Eau Micellaire Purifiante για την υγιεινή
και την αφαίρεση μακιγιάζ
• Phys-AC Global και Phys-AC Hydra για την
καθημερινή φροντίδα.
Από την Pierre Fabre Hellas

Cleanance EXPERT Ένας

δούρειος ίππος για τον
P.acnes
Η φροντίδα Cleanance EXPERT
για το δέρμα με τάση ακμής, προλαμβάνει τη δημιουργία βλαβών
και αντιμετωπίζει τις υπάρχουσες
βλάβες της ακμής ανάλογα με τη
βαρύτητά τους, διαφυλάσσοντας
παράλληλα την ισορροπία των
υγιών τριχοσμηγματικών θυλάκων.
Η Cleanance EXPERTείναι μια
λεπτόρρευστη oil-free émulsion
που εκφράζει όλη την τεχνογνωσία των Δερματολογικών Εργαστηρίων Avène στην ακμή. Η Μονολαουρίνη®
ρυθμίζει την υπερπαραγωγή σμήγματος και το ένζυμο
Χ-ΠρεσσίνηTM, φυσιολογικό κερατολυτικό, μειώνει τα μαύρα στίγματα και λειαίνει την επιδερμίδα. Συνδυάζονται
με το ιαματικό Νερό της Avène, φυσικό καταπραϋντικό
και αντι-ερεθιστικό και το Διολενύλιο®, πρωτότυπο και
κατοχυρωμένο αντιφλεγμονώδες και αντιβακτηριδιακό
δραστικό συστατικό. Το Διολενύλιο, δρώντας όπως ένας
πραγματικός Δούρειος Ίππος, παραπλανά το p.acnes,
υπεύθυνο βακτηρίδιο της ακμής, για να μειώσει τον πολλαπλασιασμό του και να εξαλείψει τις κοκκινίλες και τα
σπυράκια. Η Cleanance EXPERT αφήνει το δέρμα ενυδατωμένο και ματ με ένα ευχάριστο πουδρέ τελείωμα και
αποτελεί εξαιρετική βάση μακιγιάζ.
Από την Pierre Fabre Hellas
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα ομορφιάς

Σειρά Tecneal ®

B∙EARTH Cosmetics Body

Απολαυστική εμπειρία
με αντιγηραντικές
δράσεις
Η νέα ελληνική σειρά φυσικών καλλυντικών
B∙EARTH με σεβασμό στη Φύση και αγάπη για
τη Γυναίκα δημιούργησε 3 υπέροχες σειρές περιποίησης σώματος που αποτελούνται από: Απαλό
Αφρόλουτρο, Βελούδινο Body Lotion και Kρεμώδες Body Butter. Παρόλο που κάθε σειρά έχει
διαφορετικά στοχευμένη δράση (χαλάρωση, αναζωογόνηση, ενυδάτωση),
όλες έχουν την ίδια ευεργετική βάση, ένα κορυφαίο συνδυασμό φυσικών
συστατικών από οργανική αλόη, πανθενόλη και οργανικό λάδι ελιάς. Είτε
επιλέξουμε τη χαλαρωτική και ηρεμιστική σειρά Bliss, είτε την αντιοξειδωτική και αντιγηραντική Joy, είτε την ενυδατική και επουλωτική Passion,
το κοινό αποτέλεσμα είναι μια απολαυστική εμπειρία που αναγεννά την
επιδερμίδα, χαρίζει υγεία στο δέρμα και προσφέρει βαθειά ενυδάτωση.
Από τη DNC International

για λιπαρό με
τάση ακμής
δέρμα
Η προηγμένη σειρά Tecneal
από την Τecnoskin® έρχεται να
συμπληρώσει και να ενισχύσει
τη δερματολογική θεραπεία της
ακμής. Η σειρά περιλαμβάνει
4 προϊόντα:
• TECNEAL MICELLAR WATER, καθαριστικό και
ντεμακιγιάζ προσώπου σε μορφή νερού.
• TECNEAL PURIFYING FOAMING WASH, αφρίζον
gel καθαρισμού που απομακρύνει νεκρά κύτταρα
και λιπαρότητα.
• TECNEAL PURIFYING FOAMING LOTION, lotion
εξυγίανσης που συμβάλλει στον έλεγχο του
σμήγματος και τη μείωση του μεγέθους των
πόρων.
• TECNEAL TOTAL CARE CREAM, κρέμα εντατικής
φροντίδας για τις ανάγκες της λιπαρής ή ακνεϊκής
επιδερμίδας.
Από την Αρριάνι ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ

ΚΟΡΡΕΣ ΜΑΥΡΗ ΠΕΥΚΗ FOUNDATION
και CONCEALER

Τέλειο αποτέλεσμα λάμψης
και αντιγήρανσης
Τα νέα προϊόντα μακιγιάζ Μαύρη Πεύκη Foundation και Concealer, χαρίζουν στις ώριμες
επιδερμίδες ένα αψεγάδιαστο
φωτεινό αποτέλεσμα. Το εκχύλισμα Μαύρης Πεύκης, πλούσιο
σε πολυφαινόλες, προστατεύει
και ενδυναμώνει το συνδετικό
ιστό του δέρματος, ενισχύοντας
τη σύσφιξη και την ανθεκτικότητά του.
Foundation: Για μεταξένιο τελείωμα στο μακιγιάζ και ομοιόμορφη όψη.
Concealer: Καλύπτει τους μαύρους κύκλους και τις ατέλειες γύρω
από τα μάτια ενώ παράλληυλα μειώνει την εμφάνιση λεπτών γραμμών και ρυτίδων.
Από την KOΡΡΕΣ
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IAP PHARMA Parfums
Αρώματα που
ακτινοβολούν δύναμη
και ενέργεια

Δερματολογικά ελεγμένα αρώματα στα
φαρμακεία που καλύπτουν όλες τις κατασκευαστικές και ποιοτικές απαιτήσεις
σύμφωνα με τον κανονισμό υγείας της
Ευρωπαϊκής Νομοθεσίας.
Η IAP Pharma είναι απόλυτα αφοσιωμένη στην ποιότητα των προϊόντων της,
ποιότητα που επεκτείνεται σε ολόκληρη
τη διαδικασία παραγωγής, από την αγορά των πρώτων υλών έως τη συσκευασία και την αποστολή.
Η εταιρία μετράει πάνω από 40 κωδικούς αρωμάτων
σε κυκλοφορία, κατασκευασμένα από τις καλύτερες
πρώτες ύλες. Εμπλουτίζει και προσαρμόζει συνεχώς
τη συλλογή της στις νέες τάσεις της αγοράς, παρουσιάζοντας πάντα μια δυναμική και ανανεωμένη σειρά.
Από την Chemicron

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

B-VITAL totale

Wellkid Immune Για

δυνατό ανοσοποιητικό
Το Wellkid Immune
της Vitabiotics έχει
σχεδιαστεί ειδικά για παιδιά 4-12
ετών. Η μοναδική
σύνθεσή του περιλαμβάνει εκχύλισμα
σταφυλιού, καροτενοειδή, βιταμίνες C
& Ε, ψευδάργυρο,
σελήνιο και χαλκό
που δυναμώνουν το
ανοσοποιητικό σύστημα των παιδιών
και τα βοηθούν να
μην αρρωσταίνουν,
ακόμα και σε περιόδους έξαρσης ιώσεων και κρυολογημάτων. Κάθε
ταμπλέτα Wellkid Immune περιέχει επιπλέον έναν
ολοκληρωμένο συνδυασμό βιταμινών και μετάλλων,
όπως βιταμίνες D, Β και σίδηρο, που συμβάλλουν στη
διατήρηση της υγείας των παιδιών και στην ανάπτυξή
τους. Σε μορφή μασώμενων ταμπλετών με υπέροχη
γεύση πορτοκάλι και λεμόνι, χωρίς γλουτένη, αλάτι,
μαγιά, τεχνητά χρώματα και συντηρητικά.
Από τη Douni Health Products

Tantum Natura Μόνο

Για την εγκυμοσύνη
Από τις αρχές Φεβρουαρίου 2017, η Adelco σε
συνεργασία με τη Pharma
Line λανσάρει το συμπλήρωμα διατροφής B-VITAL
totale.Πρόκειται για ένα
πολυβιταμινούχο σκεύασμα που περιλαμβάνει
ολόκληρο το φάσμα των
βιταμινών Β σε ισορροπημένες δόσεις και ειδικότερα περιέχει το 100% των
επιπέδων της συνιστώμενης ημερήσιας πρόσληψης
του φολικού οξέος (400
mcg) για τις έγκυες γυναίκες. Το B-VITAL totale
είναι ένα Σύμπλεγμα Βιταμινών Β, το οποίο σε συνδυασμό με φολικό οξύ και
ινοσιτόλη, συμβάλλει στον
έλεγχο των επιπέδων της ομοκυστεΐνης στο πλάσμα και βοηθάει στη
διατήρηση της φυσιολογικής λειτουργίας του νευρικού συστήματος,
συμβάλλοντας στο σχηματισμό ερυθρών αιμοσφαιρίων και στις μεταβολικές διεργασίες για την παραγωγή ενέργειας. Περιέχει: ινοσιτόλη
100mg, ιαντοθενικό οξύ 18mg, βιταμίνη Β6 9.5mg, βιταμίνη Β2 25mg,
βιταμίνη Β1 25mg, φολικό οξύ 400μg, και βιταμίνη Β12 25μg

στα Φαρμακεία φυσικά!

Το Tantum Natura είναι συμπλήρωμα διατροφής σε μορφή μαλακών καραμελών που συνδυάζει πρόπολη, μέλι, εκχύλισμα
ρίζας αλθαίας ,ρίζα κουρκουμά, με βιταμίνη C και ψευδάργυρο.
Το Tantum Natura μπορεί να βοηθήσει τον οργανισμό όταν υπόκειται σε μεγαλύτερο στρες (π.χ. αλλαγή εποχής), υποστηρίζοντας
τις λειτουργίες του ανοσοποιητικού συστήματος. Συμβάλει στην
αντιμετώπιση του πονόλαιμου και στη διευκόλυνση της κατάποσης.
Συνιστάται να χρησιμοποιηθεί στα πρώτα στάδια του πονόλαιμου
για την καταπολέμηση των βακτηριδίων και την ενίσχυση του
ανοσοποιητικού συστήματος, απαλύνοντας ταυτόχρονα το λαιμό
και τις ενοχλήσεις στη στοματική κοιλότητα. Διατίθεται σε 2 γεύσεις:
Πορτοκάλι & Μέλι, Λεμόνι & Μέλι, με γλυκαντικά. Δεν περιέχει
ζάχαρη, μέντα, γλουτένη και είναι κατάλληλο για ομοιοπαθητική.
Από την Angelini Pharma Hellas
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Από την Adelco

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Εμβόλιo BEXSERO

Cyclo 3 Fort

για πρησμένα και
«βαριά» πόδια
Για την ανακούφιση από το πρήξιμο και το βάρος
στα πόδια, υπάρχει η λύση. Το φυτικής προέλευσης,
Cyclo 3 Fort είναι γνωστό φάρμακο φλεβοτονικό και
αγγειοπροστατευτικό, το οποίο στη σύνθεση του περιέχει εκχύλισμα Ruscus, βιταμίνη C και εσπεριδίνη,
και βοηθά στην ανακούφιση από τα συμπτώματα της
φλεβικής ανεπάρκειας.
Από την Pierre Fabre Hellas

Tο εμβόλιο BEXSERO εντάχθηκε για πρώτη φορά στο Εθνικό Πρόγραμμα
Εμβολιασμών 2017 από την ηλικία των 2 μηνών, σε ομάδες αυξημένου
κινδύνου: άτομα με ανατομική ή λειτουργική ασπληνία (όπως δρεπανοκυτταρική αναιμία) και με εμμένουσα (συγγενή ή χρόνια) έλλειψη
κλασμάτων συμπληρώματος. Το εμβόλιο BEXSERO κυκλοφορεί στην
Ελλάδα 3,5 χρόνια, ενώ έχουν χορηγηθεί πάνω από 15 εκατομμύρια
δόσεις παγκοσμίως και έχει ενταχθεί στα Προγράμματα Εμβολιασμών
αρκετών χωρών. Στόχος του εμβολίου είναι η προστασία έναντι μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου τύπου Β, μίας πολύ σοβαρής και ύπουλης νόσου
που προσβάλλει συνήθως βρέφη και μικρά παιδιά.
Η Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος είναι διαθέσιμη στη σελίδα 138.
Από τη Glaxo Smilth Kline

Menopace Η

εξειδίκευση στην εμμηνόπαυση
Η σειρά Menopace της Vitabiotics
περιλαμβάνει τα πιο εξειδικευμένα συμπληρώματα διατροφής για
τις γυναίκες στην εμμηνόπαυση: τα
Menopace Original, Plus και Night.
• Το Menopace Original είναι ιδανικό για γυναίκες με σχετικά ήπια
συμπτώματα εμμηνόπαυσης, εξάψεις και εφιδρώσεις. Περιέχει βιταμίνες, μέταλλα και ισοφλαβόνες
που βοηθούν στη μετρίαση των συ-

μπτωμάτων με μία μόνο ταμπλέτα την ημέρα.
• Το Menopace Plus απευθύνεται σε γυναίκες με έντονα συμπτώματα. Συνδυάζει τις ταμπλέτες Menopace Original με δραστικές
ταμπλέτες βοτάνων με πράσινο τσάι, φασκόμηλο και λινάρι για την αντιμετώπιση ακόμη και των πιο επίμονων συμπτωμάτων.
• Το Menopace Night προτείνεται σε γυναίκες με έντονα νυχτερινά συμπτώματα και δυσκολία στον ύπνο. Περιέχει όλα τα
συστατικά του Menopace Original μαζί με χαλαρωτικό χαμομήλι, λυκίσκο και 5-HTP.
Τα Menopace δεν περιέχουν φαρμακευτικές ουσίες, ορμόνες, γλουτένη, λακτόζη και αλάτι.
Από τη Douni Health Products
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Φυσικά αποτελέσματα

Sildenafil από τη Lyofin

Καινούριοι ορίζοντες...
Καινούριες γραμμές
Έχοντας μια πολυετή εμπειρία και μια πετυχημένη πορεία στο
χώρο του φαρμάκου, ο όμιλος εταιριών FINIX, (Finixfarm – Lyofin – Vivax) κάνει καινούρια ανοίγματα και καινούριες βλέψεις
και στο χώρο του φαρμακείου. Εστιάζοντας λοιπόν στις απαιτήσεις της εποχής και θέτοντας σαν βάση την ευρηματικότητα, την
αποδοτικότητα και την αποτελεσματικότητα, η σιλντεναφίλη της
εταιρίας Lyofin μπαίνει δυναμικά στον χώρο αυτό. Καινούργια φάρμακα, καινοτόμα ιατροτεχνολογικά προϊόντα αλλά και
αποτελεσματικά συμπληρώματα διατροφής ακολουθούν για να
προστεθούν στην επιτυχημένη φαρέτρα του ομίλου.
Από τη Lyofin

στη συμπτωματολογία
του κρυολογήματος

και των ασθενειών του ανώτερου
αναπνευστικού
Το σιρόπι UNCADEP®είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής
που συμβάλλει στην ύφεση των συμπτωμάτων του ξηρού
ή / και του παραγωγικού
βήχα.
Το spray για το λαιμό
GOLAPROP®(CE) ανακουφίζει αποτελεσματικά
από τα συμπτώματα του
ερεθισμένου λαιμού.
Το ρινικό αποσυμφορητικό INFLUPROP®(CE) ανακουφίζει, ενυδατώνει και προστατεύει την ερεθισμένη μύτη.
Το ρινικό spray ALLERDEP®(CE) εμφανίζει καταπραϋντική και αποσυμφορητική δράση στο ρινικό βλεννογόνο
σε περιπτώσεις αλλεργικής και μη αλλεργικής ρινίτιδας.
Από την PLA Pharmaceuticals

TRANSCEND

Valmane Stress®

για απόλυτη ενέργεια

Ηρεμία
όλη μέρα…
φυσικά
Πολλοί άνθρωποι έχουν συχνά
στρες ή βρίσκονται σε καταστάσεις νευρικότητας και υπερέντασης. Το Valmane Stress®, η
εξελιγμένη μορφή του καθιερωμένου στην ελληνική αγορά
Valmane®, βοηθάει με φυσικό τρόπο, χάρη στην αγχολυτική δράση της βαλεριάνας που περιέχει, ενισχυμένη
με τον χαλαρωτικό λυκίσκο και αποτελεί τη φυσική λύση
για την ανακούφιση των συμπτωμάτων του διανοητικού
άγχους. Ενδείκνυται για ενήλικες, ηλικιωμένους και εφήβους άνω των 12 ετών. Δοσολογία: 1 δισκίο, 3 φορές την
ημέρα. Κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση, έως 6 μήνες.
Αντενδείξεις: υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή
σε κάποιο από τα έκδοχα. Δεν συνίσταται για έγκυες ή
θηλάζουσες γυναίκες και μπορεί να επηρεάσει αρνητικά
την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού μηχανών.
Από τη MYLAN
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Το Transcend είναι ένας μοναδικός τρόπος για να δώσουμε στον οργανισμό την ενέργεια που χρειάζεται στη
στιγμή, με ένα τζελ γλυκόζης ταχείας δράσης και άμεσης
απορρόφησης σε εύχρηστη συσκευασία και διακριτικό
μέγεθος. Προτείνεται σε όλους όσους ακολουθούν έναν
υγιεινό τρόπο ζωής με ισορροπημένη διατροφή και
έντονη άσκηση, που επιθυμούν να ελέγχουν το βάρος
τους ή βρίσκονται σε δίαιτα ελεγχόμενης λήψης υδατανθράκων και σακχάρου. Ένα φακελάκι ισοδυναμεί με 15
γραμμάρια γλυκόζης (1 ισοδύναμο). Χωρίς συντηρητικά,
με φυσικό άρωμα φρούτων, διατίθεται σε 2 υπέροχες
γεύσεις (πορτοκάλι& φράουλα).
Από τη Menarini Diagnostics

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Emergen-C® Ενίσχυση

ALMORA plus
®

Ηλεκτρολύτες για
την ενυδάτωση του
οργανισμού
Το αποτελεσματικό
προϊόν ειδικής διατροφής ALMORA ®plus,
συμβάλλει στη διατήρηση της σωματικής
υγείας, ανακουφίζοντας τους ανθρώπους από τα δυσάρεστα συμπτώματα της
αφυδάτωσης και της
απώλειας ηλεκτρολυτών. Πολλές φορές ο
ανθρώπινος οργανισμός, είτε από ελαφρά περιστατικά διάρροιας ή γαστρεντερικών διαταραχών,
είτε κατά την άθληση και την έντονη εργασία, ή σε
περιόδους καύσωνα και υψηλών θερμοκρασιών,
χάνει πολύτιμα υγρά και ηλεκτρολύτες, με αποτέλεσμα την εξάντληση και την κατάπτωση. Περιέχει
έναν αποτελεσματικό συνδυασμό ηλεκτρολυτών
(Na+,K+,Cl-) και δεξτρόζης, ενώ έχει υπέροχη γεύση φράουλας, γεγονός που το καθιστά κατάλληλο
για βρέφη και παιδιά. Διατίθεται σε συσκευασία 12
φακελιδίων.

του
Ανοσοποιητικού και Ενέργεια
Το Emergen-C® είναι συμπλήρωμα διατροφής που παρέχει στον
οργανισμό 1000mg βιταμίνη C, βιταμίνες, μέταλλα και ιχνοστοιχεία
με ένα απολαυστικό και γευστικό τρόπο.
Είναι διαθέσιμο σε δυο υπέροχες γεύσεις Πορτοκάλι και Λεμόνι και
διατίθεται σε φακελάκια αναβράζουσας σκόνης, που διαλύεται εύκολα
και γρήγορα στο νερό. Πιο συγκεκριμένα κάθε φακελάκι περιέχει:
• 1000mg βιταμίνης C που συμβάλλει στη φυσιολογική λειτουργία
του ανοσοποιητικού συστήματος,
• αυξημένα επίπεδα βιταμινών του συμπλέγματος Β (Β1, B2, B6,
Β12, νιασίνη & παντοθενικό Οξύ) που βοηθούν στη φυσιολογική
λειτουργία του μεταβολισμού των τροφών σε ενέργεια,
• μαγγάνιο και ψευδάργυρο με αντιοξειδωτικές ιδιότητες, που συμβάλλουν στη προστασία των κυττάρων από το οξειδωτικό στρες ,
• μαγνήσιο που συμβάλλει στη ισορροπία των ηλεκτρολυτών.
Από τη PFIZER CONSUMER

Από την ELPEN

ANACAPS Για

δυνατά μαλλιά

Στοχευόμενες λύσεις από τα δερματολογικά εργαστήρια Ducray με τα συμπληρώματα
διατροφής ANACAPS, τα οποία ενισχύουν την ανάπτυξη δυνατών μαλλιών. Προσφέρουν
συνθέσεις με αποδεδειγμένη αποτελεσματικότητα, χάρη στον συνδυασμό στοχευμένων
θρεπτικών συστατικών.
ANACAPS PROGRESSIV: Συμπλήρωμα διατροφής για χρόνιες καταστάσεις τριχόπτωσης και αραίωσης, το οποίο ενισχύει και διατηρεί τα μαλλιά δυνατά και υγιή, χάρη στον
καινοτόμο συνδυασμό δραστικών συστατικών. Συσκευασία με 30 κάψουλες.
ANACAPS REACTIV: Συμπλήρωμα διατροφής για εποχιακές καταστάσεις τριχόπτωσης,
το οποίο δυναμώνει τα μαλλιά και ενισχύει την ανάπτυξη της τρίχας, θρέφοντας τον
βολβό της με βασικά δραστικά συστατικά. Επιπλέον ενισχύει τα νύχια. Συσκευασία με
30 κάψουλες.
Από την Pierre Fabre Hellas
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Urinasol της σειράς Naturactive

για την ουρολοίμωξη
Το Urisanol είναι ένα
μοναδικό προϊόν συμπυκνωμένου εκχυλίσματος Cranberry με
υψηλή δοσολογία σε
προανθοκυανιδίνες.
Βοηθάει στην άμεση
ανακούφιση από τα
πρώτα σημάδια ενόχλησης της κύστης,
ενώ μπορεί να χρησιμοποιείται και προληπτικά σε περιπτώσεις υποτροπιάζουσας λοίμωξης. Στην ίδια σειρά προϊόντων
Naturactive υπάρχει και το Urisanol Flash, με 36mgPAC
(προανθοκυανιδίνες cranberry) και συνδυασμό 5 αιθέριων
ελαίων, με αντιβακτηριακή δράση, για οξέα περιστατικά ουρολοιμώξεων.

Sustenium Energy Sport

Ενέργεια για τους αθλητές
Η σειρά Sustenium αποκτά ένα νέο μέλος! Το Sustenium
Energy Sport είναι ένα συμπλήρωμα διατροφής κατάλληλο για αθλητές, καθώς περιέχει ηλεκτρολύτες, ενώ είναι
εμπλουτισμένο με καρνιτίνη, γλουταμίνη, ταυρίνη, βιταμίνη C
& E και ψευδάργυρο. Λόγω της σύνθεσής του, το Sustenium
Energy Sport είναι ιδανικό για ενυδάτωση και ενίσχυση μυϊκής αποκατάστασης κατά τη διάρκεια και μετά την άθληση.

Από την Pierre Fabre Hellas

Δραστική Αντιμετώπιση στο κρυολόγημα

με την οικογένεια Hexalen®
Το φθινόπωρο έφτασε και μαζί του έφτασε και η πιο διαδεδομένη μεταδοτική
ασθένεια, το κρυολόγημα! Πάνω από τα 2/3 του πληθυσμού υποφέρουν κάθε
χρόνο και η καθημερινότητά τους τόσο σε προσωπικό όσο και επαγγελματικό
επίπεδο, επηρεάζεται δραματικά από πονόλαιμο, ρινική συμφόρηση και βήχα
με φλέματα.
H Οικογένεια Hexalen® προσφέρει ολοκληρωμένη
θεραπεία ενάντια στα βασικά συμπτώματα του κρυολογήματος:
Hexarhinal®: για τη ρινική συμφόρηση. Με την ξυλομεταζολίνη, απελευθερώνει τη μύτη και ανακουφίζει
από το «βαρύ κεφάλι».
Hexalen® Spray: για τον πονόλαιμο, θεραπεύει από τα
πρώτα συμπτώματα και περιέχει εξετιδίνη με ισχυρή
αντισηπτική δράση μεγάλης διαρκείας.
Hexacough®: για τον βήχα με φλέματα. Το αποχρεμπτικό σιρόπι διαλύει τα φλέματα και ανακουφίζει από τον
βήχα, χάρη στη γουαϊφενεσίνη που περιέχει.
Από την Johnson & Johnson Hellas
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Από τη Menarini Hellas

HΛΕΚΤΡΟΛΎΤΕΣ για την Ενυδάτωση του οργανισμού
Το ALMORA® plus είναι ένα προϊόν που αποτελεί ένα:

Μοναδικό συνδυασμό ηλεκτρολυτών: Na+, K+, Cl- και Δεξτρόζης
που ενυδατώνει τον οργανισμό με αποτελεσματικό τρόπο αναπληρώνοντας τους ηλεκτρολύτες που έχει χάσει.

Το ALMORA® plus μπορεί να χορηγηθεί σε όλες τις περιπτώσεις που χρειάζεται
αποκατάσταση ή/και συντήρηση υγρών και ηλεκτρολυτών όπως:

� Διάρροια - Εμετός � Αθλητές � Περίοδοι Καύσωνα

ΑΡ. ΠΡΩΤ. ΕΟΦ: 45240/7-7-06

Kαι για παιδιά και βρέφη

ELPEN A.E. Φαρμακευτική Βιομηχανία
Τμήμα Consumer Health Care

ΑΠΟΚΛΕΙΣΤΙΚΑ ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Λεωφ. Μαραθώνος 95, 190 09 Πικέρμι Αττικής, Τηλ.: 211 18 65 347
Εθνικής Αντιστάσεως 114, 551 34 Θεσσαλονίκη, Τηλ.: 2310 459 920-1
www.elpen.gr, farmakeia@elpen.gr

ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

DAFLON για

Vencil Peeling gel

για την ανανέωση της
επιδερμίδας

την ανακούφιση
των συμπτωμάτων της
φλεβικής νόσου

To Vencil Peeling gel είναι ένα εξαιρετικό προϊόν
αποφολίδωσης (peeling
gel) με 10% gluconolactone (PHA) για κάθε τύπο
δέρματος, ακόμα και για τα
πιο ευαίσθητα και μπορεί
να χρησιμοποιηθεί όλες τις
εποχές. Το Vencil Peeling gel, απομακρύνει τα
νεκρά κύτταρα, διεγείρει
τον ρυθμό ανανέωσης της
επιδερμίδας και βελτιώνει
την όψη του δέρματος (σημάδια γήρανσης, ακμής,
υπερκερατώσεις, δυσχρωμίες κ.α). Αυτό όμως που
το κάνει να ξεχωρίζει σε σχέση με άλλα προϊόντα
της κατηγορίας του, είναι ότι φέρει στη σύνθεσή του
τη gluconolactone, υδροξυοξύ νέας γενιάς, το οποίο
αποτρέπει τους ερεθισμούς και προσφέρει πλούσια
ενυδάτωση και αντιοξειδωτική δράση.

Το νέο DAFLON 500mg,
κουτί 60 δισκίων είναι
το Νο1 φλεβοτονικό σε
πωλήσεις παγκοσμίως.
Αποτελείται από 5 φυσικά φλαβονοειδή, ουσίες
που προέρχονται από τα
εσπεριδοειδή, με αποδεδειγμένη δράση στην
καλή λειτουργία των
φλεβών. Είναι το μοναδικό που έχει υποστεί ειδική επεξεργασία
υψηλής τεχνολογίας και χάρη στη μοναδική micronisé του μορφή
εξασφαλίζει διπλάσια απορρόφηση και μεγαλύτερη αποτελεσματικότητα. Το νέο DAFLON 500, κουτί 60 δισκίων με 2 δισκία/ημέρα
και 1 κουτί/μήνα, προσφέρει γρήγορη και ισχυρή ανακούφιση από το
αίσθημα βάρους στα πόδια, το πρήξιμο, τον πόνο και τις κράμπες και
προστατεύει το φλεβικό σύστημα σε βάθος χρόνου, καθυστερώντας
την εξέλιξη της φλεβικής νόσου. Κατέχει την ισχυρότερη σύσταση απ’
όλα τα φλεβοτονικά φάρμακα στις διεθνείς κατευθυντήριες οδηγίες.
Ενδείκνυται για άντρες και για γυναίκες.
Η ΠΧΠ του προϊόντος βρίσκεται στη σελ. 108.

Από τη Vencil

Από τη Servier Hellas

Rerotal®- Retoblock® ...και

ρυθμίστε τη
σωστή κίνηση στην τουαλέτα
είναι 2 ιατροτεχνολογικά προϊόντα με μοναδική και πρωτοποριακή σύνθεση, τα οποία
ρυθμίζουν το εντερικό περιεχόμενο επαναφέροντας τον φυσιολογικό ρυθμό κενώσεων.
Το Retoral®περιέχει ψύλλιο και πολυαιθυλενογλυκόλη τα οποία χάρη στην ιδιότητά
τους να απορροφούν νερό, διογκώνουν και μαλακώνουν το εντερικό περιεχόμενο και
διεγείρουν με φυσικό τρόπο την περισταλτικότητα του εντέρου.
Η συνεργική δράση των 2 αυτών συστατικών καθιστούν το Retoral® αποτελεσματική
και ασφαλή λύση για την αντιμετώπιση της χρόνιας και περιστασιακής δυσκοιλιότητας,
καθώς για περιπτώσεις που απαιτείται μία εύκολη κένωση όπως, αιμορροΐδες, ραγάδες
ή μετά από χειρουργικές επεμβάσεις.
Το Retoblock®περιέχει καολίνη και φρουτο-ολιγοσακχαρίτες . Ο καολίνης σταθεροποιεί
το εντερικό περιεχόμενο απορροφώντας υγρά και επιβλαβείς ουσίες, ενώ οι φρουτοολιγοσακχαρίτες αποκαθιστούν την εντερική χλωρίδα προσφέροντας μία ολοκληρωμένη
αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της διάρροιας. Χορηγούνται σε ενήλικες και παιδιά
(Retoral: 6 ετών και άνω, Retoblock: 3 ετών και άνω). Διατίθενται σε μορφή φακελίσκων
το περιεχόμενο των οποίων διαλύεται σε νερό.
Από τη WinMedica
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

προϊόντα υγείας

Venturi Stop Smoking System

Arthrosis της σειράς
Classics Platinum Range για

Σύστημα Διακοπής
Καπνίσματος

Η ζωή θέλει κίνηση! Συχνά, όμως
οι πόνοι στις αρθρώσεις μας καθηλώνουν. To Arthrosis της σειράς
Platinum Range είναι η ιδανική λύση για τη πρόληψη και την
αντιμετώπισή τους. Αποτελεί ένα
συμπλήρωμα υψηλής διατροφικής αξίας που περιέχει ένα ευρύ
φάσμα φυσικών συστατικών όπως
γλυκοζαμίνη, χονδροϊτίνη, MSM,
κουρκουμά, μαγγάνιο κολλαγόνο,
βιταμίνη C και χαλκό. Ένας εξαιρετικός συνδυασμός που συμβάλλει
στο φυσιολογικό σχηματισμό του κολλαγόνου, στην εξασφάλιση
της υγείας και στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης των
οστών, των χόνδρων και του συνδετικού ιστού.

Πρόκειται για ένα επαναστατικό σύστημα σταδιακής διακοπής καπνίσματος σε 4 εβδομάδες,
χωρίς να στερεί από τον
καπνιστή τη γεύση και
το άρωμα του τσιγάρου.
Βασίζεται στη χρήση διαφορετικού ειδικού φίλτρου
κάθε εβδομάδα, ανάλογα
με το ποσοστό πίσσας και
νικοτίνης που συγκρατεί.
> 1η εβδομάδα: Κόκκινο φίλτρο - 30% μείωση
> 2η εβδομάδα: Πορτοκαλί φίλτρο – 60% μείωση
> 3η εβδομάδα: Κίτρινο φίλτρο – 70% μείωση
> 4η εβδομάδα: Λευκό φίλτρο - 80% μείωση
Η συσκευασία περιλαμβάνει τα 4 φίλτρα και εγχειρίδιο συμβουλών για μια καλύτερη ζωή γεμάτη υγεία.

υγιείς
αρθρώσεις

Από την Power Health

Από τη Vitorgan

Η Ασπιρίνη® μετράει 120 χρόνια ζωής στην Ελλάδα

και το γιορτάζει με νέα συσκευασία
Η Ασπιρίνη®, με ενεργό συστατικό το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ASA), λαμβάνεται
καθημερινά από εκατομμύρια ανθρώπους και αναγνωρίζεται ως ένα υποδειγματικό
φάρμακο για την ανακούφιση του πόνου και της αγωγής πρόληψης καρδιαγγειακών
συμβάντων όπως το έμφραγμα. Το 2017, γιορτάζουμε μια μακρόχρονη ιστορία κλινικής έρευνας και χρήσης, συνοδευόμενη από ιατρικές εξελίξεις και καινοτομία. Η
Ασπιρίνη® εκτίθεται στο Μουσείο Αμερικανικής Ιστορίας του Ινστιτούτου Smithsonian στην Ουάσινγκτον μαζί με ιστορικές
ιατρικές καινοτομίες όπως το στηθοσκόπιο. Το ενεργό της συστατικό, το ASA, συνεχίζει να διατηρεί μια θέση στον Κατάλογο
Βασικών Φαρμάκων του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας.
Ο πόνος και τα καρδιαγγειακά νοσήματα αποτελούν σημαντικές παγκόσμιες προκλήσεις στον τομέα της υγείας, καθώς
επηρεάζουν δυσμενώς εκατομμύρια ζωές κάθε μέρα. Στο τομέα αυτό η μακρόχρονη και συνεχιζόμενη ιστορία έρευνας
και χρήσης του ASA έχει οδηγήσει στο να αναγνωρίζεται και να χαίρει εμπιστοσύνης ως ασφαλές και αποτελεσματικό, όταν
χρησιμοποιείται σύμφωνα με τις οδηγίες χρήσης.
Στα πλαίσια του εορτασμού των 120 χρόνων ανακούφισης από τον πόνο και πρόληψης των καρδιαγγειακών συμβάντων, στην
Ελλάδα η Ασπιρίνη® ανανεώνεται με νέο, διεθνές, μοντέρνο πακέτο, το Aspirin-C®! Η Aspirin-C® αποτελεί έναν συνδυασμό
ακετυλοσαλικυλικού οξέος και βιταμίνης C. Πρόκειται για ένα σκεύασμα που αντιμετωπίζει τον πόνο, το κρυολόγημα και
τη γρίπη χάρη στην αναλγητική, αντιπυρετική και αντιφλεγμονώδη δράση της Ασπιρίνης® και την αντιοξειδωτική δράση της
βιταμίνης C που ενισχύει την άμυνα του οργανισμού, υποστηρίζοντας την υγεία του ανοσοποιητικού συστήματος.
Από τη Bayer
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ΕΠΙΚΑΙΡΟΤΗΤΑ

Πολυβιταμίνες Lanes Memory

για ενίσχυση της
μνήμης
Οι πολυβιταμίνες Lanes
Memory αναζωογονούν την
εγκεφαλική λειτουργία, ενώ
συμβάλλουν στη γρήγορη
σκέψη και τη συγκέντρωση.
Είναι κατάλληλες για όσους
τελούν απαιτητική πνευματική
εργασία, διαβάζουν και μελετούν πολλές ώρες και έχουν
ανάγκη για σωστή θρέψη, ευεξία και πνευματική εγρήγορση. Προσφέρουν ένα μείγμα
βιταμινών και ευεργετικών
συστατικών με το κυριότερο
να είναι το gingko biloba, του οποίου η δράση στην
καλύτερη αιμάτωση του εγκεφάλου είναι αποδεδειγμένη από κλινικές έρευνες.
Από τη Sarantis

CONDROMED 400 mg

για την οστεοαρθρίτιδα
To Condromed 400 mg είναι το νέο φαρμακευτικό σκεύασμα θειικής χονδροϊτίνης της εταιρείας
Farmasyn. Κυκλοφορεί σε κουτί που περιέχει 60
σκληρά καψάκια. Κάθε καψάκι περιέχει 400 mg θειικής χονδροϊτίνης. Η θειική χονδροϊτίνη ενδείκνυται
για τη βραδείας δράσης συμπτωματική θεραπεία της
οστεοαρθρίτιδας και για τη βελτίωση της ασθένειας
κατά τη διάρκεια της θεραπείας της οστεοαρθρίτιδας
των γονάτων. Στην πρώτη περίπτωση η συνήθης
δόση είναι 800 mg, 2 καψάκια εφάπαξ ημερησίως
για τρεις μήνες, ενώ στη δεύτερη, 2 καψάκια εφάπαξ ημερησίως για τουλάχιστον δυο χρόνια χωρίς
διακοπή. Το Condromed 400 mg αντενδείκνυται
σε παιδιά. Χορηγείται χωρίς να απαιτείται ιατρική
συνταγή.
Από τη FARMASYN
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ΥΓΕΙΑ 360°
Ανά τον κόσμο
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ

SEUQIDU
Το θέμα που θα αναλύσουμε σε αυτό το αφιέρωμα
σχετίζεται με την εμπειρία και την άσκηση του
επαγγέλματος σε διάφορες χώρες, όπου η
εξέλιξη είναι πιο προηγμένη από ότι στη δική μας
χώρα, δείχνοντας τις δυνατότητες που έχει ένας
επαγγελματίας υγείας, συνδυάζοντας ένα υψηλό
επίπεδο επιστημονικής γνώσης και ικανότητας
επικοινωνίας με το κοινό.

Η νέα γενιά πελατών

Τ

ο Φαρμακείο όντας το πρώτο
σημείο επαφής της υγείας με
το κοινό, το πιο προσιτό και
κοντινό, έχει γίνει η ζώνη αλληλεπίδρασης μεταξύ των ιατρών και
ασθενών, σε ένα κόσμο όπου η υγεία
δημιουργεί όλο και περισσότερες ανησυχίες. Η δύναμή του αυτή, προϋποθέτει
να σηκώσουμε τα μανίκια και να εργαστούμε για όλες τις υπηρεσίες υγείας που
περιμένει ο κόσμος από εμάς.
Ο κόσμος της υγείας βρίσκεται σε φάση
έντονων ανατροπών. Το φαρμακείο θα
ανταπεξέλθει σε αυτό το νέο περιβάλλον
αν προετοιμαστεί σωστά και αφουγκρα-

στεί τα «θέλω» των ασθενών, οι οποίοι
περιμένουν περισσότερες υπηρεσίες,
όντας έτοιμοι ακόμη και να πληρώσουν
γι’ αυτές. Ο κόσμος της υγείας αναμένει
να ζήσει μια επανάσταση συγκρίσιμη με
τη βιομηχανική επανάσταση του 19ου
αιώνα. Η Ιατρική του αύριο θα είναι
προβλέψιμη, προληπτική, εξατομικευμένη και συμμετοχική. Με τη δύναμη
των περιστάσεων, το φαρμακείο θα γίνει η κύρια πόρτα εισόδου ενίσχυσης
της πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Είναι
στο χέρι λοιπόν των φαρμακοποιών να
εκμεταλλευτούν αυτή την τάση, ανταποκρινόμενοι στις ανάγκες και απαιτήσεις
των πελατών τους.

Όσοι έχουν γεννηθεί μεταξύ του 1980 και
της δεκαετίας του 2000, αποτελούν την
ψηφιακή γενιά και αντιπροσωπεύουν
το 40% του ενεργού πληθυσμού. Είναι
η γενιά όπου οι νέες τεχνολογίες είναι
απολύτως φυσιολογικές και τις θεωρούν δεδομένες. Αν αυτή η νέα γενιά
είναι το νέο καταναλωτικό κοινό των
φαρμακείων, πρέπει να παραδεχθούμε
ότι είναι τελείως διαφορετικό από αυτό
των προηγούμενων γενιών! Μεγάλωσαν
με το διαδίκτυο, το κινητό τηλέφωνο κολλημένο στο αυτί και μόνιμα συνδεδεμένοι στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Οι
νέοι αυτοί ζουν την καθημερινότητα εν
μέσω υπηρεσιών και εφαρμογών στα
κινητά, γρήγορων και εξατομικευμένων.
Δεν αντέχουν να περιμένουν! Θέλουν
άμεσο όφελος! Είναι λιγότερο πιστοί απ’
ότι η προηγούμενη γενιά και επιθυμούν
πάντα την καινοτομία.
Παράλληλα, ο τρέχον πληθυσμός των
ηλικιωμένων μέσα στα επόμενα χρόνια
δεν θα γνωρίσει κάτι περισσότερο από
αυτό που γνώρισαν οι γονείς τους. Δεν
είναι εξοικειωμένοι με τις νέες τεχνολογίες, αλλά δεν τους δημιουργούν και
φόβο. Αντιθέτως!
Τα άτομα άνω των 50 ετών, περνάνε αρκετές ώρες την εβδομάδα στο Ίντερνετ
και 1 στους 4 είναι μέλος ενός μέσου
κοινωνικής δικτύωσης. Ενδιαφέρονται
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ΚΑΝΑΔΑΣ
κυρίως για θέματα υγείας και ομορφιάς, χάρη στη θέλησή τους να γεράσουν «όσο πιο
καλά γίνεται». Είναι όλο και πιο δεκτικοί στις υπηρεσίες που τους βοηθούν να διαχειριστούν την άνεση και την υγεία τους. Ο φυσικός χώρος του φαρμακείου παραμένει
το σημείο προτίμησης αγοράς για αυτούς και χρησιμοποιούνε το Ίντερνετ ως πηγή
ενημέρωσης και σύγκρισης. Φυσικά, συνεχίζουν να εμπιστεύονται τον φαρμακοποιό
για την παροχή συμβουλών.
Όποια και αν είναι η ηλικία τους, οι
Έλληνες είναι ευχαριστημένοι από
τον Φαρμακοποιό τους. Φυσικά, υπάρχουν αρκετά σημεία
που χρειάζονται βελτίωση.
Η εξασφάλιση συμβουλών
ποιότητας προς αυτούς,
παραμένει μια από τις προκλήσεις του σήμερα.

Οι ασθενείς-πελάτες έτοιμοι για
προσφορά υπηρεσιών
Οι πελάτες των φαρμακείων περιμένουν περισσότερες
υπηρεσίες από το φαρμακείο και είναι έτοιμοι ακόμη και
να πληρώσουν! Εμβολιασμός, προληπτικοί έλεγχοι αλλά
και προσωπικά ραντεβού με συμβουλές για τη διατροφή,
τη διακοπή του καπνίσματος κ.ά. Για αυτούς το φαρμακείο
είναι ο πιο κοντινός και άριστος χώρος υγείας. Θέλουν να
μπορούν να βρουν τον ειδικό στο φάρμακο που θα τους
βοηθήσει να ακολουθήσουν τις θεραπείες τους, αλλά και
έναν επαγγελματία που θα τους στηρίξει στη διαχείριση της
συνολικής υγείας τους. Ο ρόλος του «συντονιστή» αναμένεται κυρίως όσον αφορά τη διαχείριση της διακίνησης των
προϊόντων σχετικά με τη παράδοση στο σπίτι, για καινούργια
συστήματα αποστολής της ιατρικής συνταγής από το Ιντερνέτ και
παραλαβή από το φαρμακείο (click and collect) ή την ετοιμασία των
χαπιών στις ειδικές θήκες.

Μια αξιόλογη διαπίστωση
Αντίθετα με κάθε προσμονή, περίπου το μισό των πελατών του
φαρμακείου στην Ευρώπη που ενδιαφέρεται για την παροχή
υπηρεσιών, δηλώνει έτοιμο να συμβάλει οικονομικά για να τις
αποκτήσει. Είμαστε πολύ μακριά από την εικόνα του «όλα είναι
δωρεάν». Οι νέοι είναι πιο απαιτητικοί και είναι πιο δύσκολο να
ικανοποιηθούν. Ζητούν όλο και περισσότερες υπηρεσίες και είναι
πολύ πιθανό να πληρώσουν γι’ αυτές. Πολλές χώρες έχουν ξεκινήσει να αναπτύσσουν μια σημαντική προσφορά υπηρεσιών στα
φαρμακεία. Σε χώρες όπως, οι ΗΠΑ ή ο Καναδάς, είναι ο τρόπος
για να διαφοροποιηθούν σε ένα έντονα ανταγωνιστικό περιβάλλον. Στην Πορτογαλία, οι σχετικά
πρόσφατες περικοπές του προϋπολογισμού
της φαρμακευτικής δαπάνης, οδήγησαν σε
εφευρετικότητα από τους φαρμακοποιούς. Αυτές οι χώρες είναι παραδείγματα
που θα εξεταστούμε παρακάτω και ίσως
παραδείγματα προς μίμηση για το Ελληνικό
Φαρμακείο!

48

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 35 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Κεμπέκ, το βασίλειο της
φαρμακευτικής συμβουλής
Στο Κεμπέκ, η κλινική φαρμακευτική
κερδίζει όλο και περισσότερο αναγνώριση. Εδώ και ένα χρόνο, εφτά νέες υπηρεσίες γύρω από το φάρμακο ήρθαν να
εμπλουτίσουν τον κατάλογο υπηρεσιών
των φαρμακείων. Ο ανταγωνισμός είναι
σκληρός: δύο φαρμακεία μπορούν να
είναι στο ίδιο τετράγωνο, το ένα απέναντι
στο άλλο. Γι’ αυτό το λόγο, η πλειοψηφία
των φαρμακοποιών λειτουργεί υπό γνωστές επωνυμίες δικτύων, για να μπορούν
να επωφεληθούν από τις υπηρεσίες ομαδικών αγορών, μάρκετινγκ, προετοιμασίας των δόσεων χορήγησης… Υπάρχουν
περίπου 20 διαφορετικά δίκτυα για 1800
φαρμακεία και οι φαρμακοποιοί είναι όχι
μόνο διαχειριστές του φαρμακείου αλλά
και ιδιοκτήτες. Εδώ κυριαρχεί το αγγλοσαξονικό μοντέλο με ποικίλα καταναλωτικά είδη μέσα στο χώρο πώλησης και
φυσικά σε ξεχωριστό χώρο η εκτέλεση
συνταγών και το εργαστήριο. Το μοντέλο
αυτό δεν υποτιμά καθόλου τους φαρμακοποιούς, οι οποίοι επικεντρώνονται
στον επιστημονικό τους ρόλο. Σχεδόν οι
μισοί πελάτες επιβεβαιώνουν ότι διαλέγουν το φαρμακείο ανάλογα με την ποιότητα των συμβουλών και την υποδοχή,
σύμφωνα με μελέτη που έγινε το 2011.
Η απλή διανομή του φαρμάκου δεν είναι
αρκετή, καθώς εκεί δεν μπορεί να προστεθεί αξία. Ο Φαρμακοποιός οφείλει να
γίνει ο «coacher» του φαρμάκου, ώστε
να φροντίζει τη βέλτιστη χρήση του με
κάθε ασφάλεια και να διασφαλίζει ότι ο
ασθενής θα πετύχει τους στόχους της
θεραπείας.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Νοσηλευτές
και διατροφολόγοι
στο φαρμακείο
Πολλά φαρμακεία απασχολούν νοσηλευτές σε μερική απασχόληση κυρίως
για εμβολιασμό των πελατών καθώς,
αντίθετα με άλλες περιοχές του Καναδά,
στο Κεμπέκ δεν επιτρέπεται στους φαρμακοποιούς να κάνουν εμβολιασμούς.
Ο ρόλος του νοσηλευτή δεν περιορίζεται στον εμβολιασμό. Έτσι, έρχεται στο
φαρμακείο 1,5 ημέρα την εβδομάδα και
ασχολείται με τη φροντίδα των πληγών,
αξιολογεί τις ωτίτιδες με το ωτοσκόπιο
ή κάνει μια γρήγορη διαγνωστική εξέταση στηθάγχης.
Σε μερικά φαρμακεία επίσης υπάρχει
με μερική απασχόληση διατροφολόγος,
ο οποίος πραγματοποιεί διατροφικές
αξιολογήσεις, συμβουλές διατροφής για
την απώλεια βάρους, για τη διατροφή
αθλητών κ.ά. Το κόστος των συμβουλών αυτών κυμαίνεται από 20 έως 40
καναδικά δολάρια ανά συνεδρία. Είναι πολύ εύκολο να γίνει αποδεκτή μια
υπηρεσία επί πληρωμή αν είναι σωστά
οργανωμένη.

Νέες αποστολές
Στο Κεμπέκ είναι γνωστό για το πόσο
έχει ενισχυθεί η αξία του ρόλου του
φαρμακοποιού, αναπτύσσοντας υπηρεσίες κλινικής φαρμακευτικής και
φαρμακευτικής φροντίδας. Ο ορισμός
της φαρμακευτικής φροντίδας για τον
Φαρμακευτικό του Σύλλογο ορίζεται
ως «το σύνολο των πράξεων και των
υπηρεσιών που πρέπει το φαρμακείο
να παρέχει στον ασθενή, για να βελτιώσει την ποιότητα ζωής του, μέσα από τις
προσδοκίες των στόχων θεραπευτικής,
καταπραϋντικής ή προληπτικής φύσης».
Εδώ και αρκετά χρόνια, ο φαρμακοποιός έχει το δικαίωμα να αρνηθεί να
εκτελέσει μια ιατρική συνταγή, αν κρίνει
πως είναι απαραίτητο. Για παράδειγμα, εξαιτίας της μη συμμόρφωσης στη
θεραπεία ή λόγω ενός επίμονου βήχα
κατά τη λήψη αντιυπερτασικού.
Εξάλλου, αν εμφανιστεί ένα πρόβλημα
κατά τη διάρκεια της θεραπείας ενός
ασθενή, μπορεί να στείλει γραπτώς την
αναφορά του στον θεράποντα ιατρό.

Από το 2015 έχουν δοθεί στους
φαρμακοποιούς
του Κεμπέκ

S MI

NOUVELLE S
νέες αποστολές:

11

Παράταση διάρκειας
της ιατρικής συνταγής
Για να αποφευχθεί η διακοπή της θεραπείας μεταξύ δύο
ιατρικών ραντεβού, ο φαρμακοποιός μπορεί να παρατείνει τη
συνταγή μέχρι και ένα χρόνο, αν
κρίνει ότι είναι απαραίτητο. Ο στόχος
είναι να μην υπάρχουν διακοπές στις
θεραπείες. Ας σημειωθεί ότι στο Κεμπέκ υπάρχει έντονη έλλειψη ιατρών.

2

2
2

Συνταγογράφηση
βιολογικής ανάλυσης
Για σίγουρο έλεγχο ότι η θεραπεία
είναι αποτελεσματική χωρίς ανεπιθύμητες
ενέργειες, ο φαρμακοποιός μπορεί πλέον
να γράψει μια βιολογική ανάλυση. Αυτή η
ανάλυση αφορά μόνο την παρακολούθηση μιας θεραπείας
και όχι τη διάγνωση. Μπορεί να προτείνει εξετάσεις όπως γενική
εξέταση αίματος, γλυκαιμίας, γλυκοζυλιωμένης αιμοσφαιρίνης,
δοσολογίας του φαρμάκου στον ορό, ΙΝR (Μέτρησης πήξης του αίματος). Επιπλέον, θα πρέπει να συμπληρώσει στον φαρμακευτικό
φάκελο του ασθενή τους λόγους για τους οποίους έγινε αυτή η εξέταση.
Στη συνέχεια, θα επιβεβαιώσει ότι έχει πραγματοποιηθεί η εξέταση,
θα παραλάβει τα αποτελέσματα και θα επικοινωνήσει με τον γιατρό. Σε
περίπτωση επείγοντος περιστατικού, θα πρέπει να κατευθύνει τον ασθενή
προς τον αντίστοιχο επαγγελματία υγείας.
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3

Συνταγογράφηση φαρμάκου χωρίς διάγνωση
Σε ορισμένες περιπτώσεις, ο φαρμακοποιός μπορεί να γράψει ένα φάρμακο στους ασθενείς χωρίς να είναι απαραίτητη κάποια διάγνωση από γιατρό. Αφορά κυρίως περιπτώσεις
όπως η διακοπή καπνίσματος, ναυτίες στη εγκυμοσύνη, συμπληρώματα διατροφής με
φολικό οξύ στη γυναίκα που επιθυμεί να μείνει έγκυος, αλλά και συνταγογράφηση
ορμονικής αντισύλληψης για τρεις μήνες μετά από μια επείγουσα αντισύλληψη ή
μια αντιβιοτική προφύλαξη σε ασθενείς με βαλβίδα.

Συνταγογράφηση σε
ελαφρές παθογένειες
Υπό την προϋπόθεση ότι
υπήρχε διάγνωση από γιατρό
τα τελευταία 4 χρόνια, ο φαρμακοποιός μπορεί να χορηγήσει φάρμακα
σε περίπτωση ακμής ανηλίκων, σε άφθες,
σε αλλεργική επιπεφυκίτιδα, σε έκζεμα, σε
επιχείλιο έρπη, σε αλλεργική ρινίτιδα, σε μυκητίαση του κόλπου... Πρόκειται για μια χώρα όπου η
ιατρική δημογραφία είναι πραγματικό πρόβλημα και ο
στόχος εδώ είναι να παρακάμψει την επίσκεψη στο γιατρό
και να μειώσει τη συμφόρηση στα επείγοντα των νοσοκομείων.
Φυσικά στη συνέχεια πρέπει να μεταφέρει στον θεράποντα ιατρό
όλες τις πληροφορίες για την πάθηση, το φάρμακο, τη δοσολογία κ.τ.λ.

Ρύθμιση της ιατρικής συνταγής
Φαρμακευτική μορφή, δοσολογία, ποσότητα, δόση: ο φαρμακοποιός μπορεί να
τις ρυθμίσει και να μειώσει τις επιπτώσεις, αποφεύγοντας τις αλληλεπιδράσεις
ή διευκολύνοντας τη συμμόρφωση. Μπορεί να τροποποιεί τις δόσεις για
δύο διαφορετικούς λόγους: είτε για την ασφάλεια του ασθενή, μειώνοντας
τις ανεπιθύμητες ενέργειες, τις αλληλεπιδράσεις, αποφυγή βλάβης ενός
οργάνου ή λάθους στη δόση, είτε για πιο αποτελεσματική θεραπεία. Έχει
όμως την υποχρέωση να ειδοποιήσει τον θεράποντα ιατρό. Για να γίνει
εφικτή αυτή η υπηρεσία, πρέπει οι φαρμακοποιοί να παρακολουθήσουν μια εκπαίδευση.
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ΗΠΑ
Tα κεία
α
ρμ
α
Φ στην ική
ερ
Αμ

Αντικατάσταση φαρμάκου

6

6

Ο φαρμακοποιός μπορεί να
αντικαταστήσει ένα
φάρμακο με ένα άλλο της
ίδιας θεραπευτικής κατηγορίας.
Για παράδειγμα, μια στατίνη με μια
άλλη στατίνη, όταν υπάρχει μια έλλειψη.

Οι υπηρεσίες κάνουν τη
διαφορά
Σε γενικές γραμμές στις ΗΠΑ τα φαρμακεία που ανήκουν σε μεγάλες αλυσίδες
όπως η Walgreens με 8.173 φαρμακεία ή
η CVS με 7.000 σημεία πώλησης, ή η Rite
Aid, διαθέτουν νέα μέσα εξυπηρέτησης.
Σε αντιπαράθεση, τα ανεξάρτητα φαρμακεία αποδεικνύουν την ευελιξία τους και
μπορούν να προτείνουν υπηρεσίες που
έχουν άμεση λειτουργικότητα.

7

Νέες τεχνολογίες βελτιώνουν
την εξυπηρέτηση του πελάτη
Επίδειξη κατάλληλης
χρήσης φαρμάκων
Ο φαρμακοποιός στο Κεμπέκ δεν
έχει την άδεια να κάνει εμβολιασμούς αλλά μπορεί να κάνει ενέσεις ινσουλίνης ώστε να δείξει
στον ασθενή πως πρέπει να τις
κάνει. Μπορεί να χορηγήσει
στον ασθενή ένα φάρμακο
διά του στόματος, τοπικό,
υποδερμικό, ενδοδερμικό ή ενδομυϊκό, ή διά
εισπνοής, για να δείξει στον ασθενή ή σε
συγγενή του πως
πρέπει να γίνεται
η χρήση του.

7
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Οι νέες τεχνολογίες υιοθετούνται από
όλα τα φαρμακεία, καθώς διευκολύνουν την οργάνωσή τους και κάνουν
τους ασθενείς να κερδίζουν χρόνο. Να
επισημάνουμε ότι στις ΗΠΑ, τα συνταγογραφούμενα φάρμακα χορηγούνται
ανά μονάδα και όχι ανά εμβαλάγιο, με τη
δοσολογία ή με τον αριθμό των δισκίων
να είναι αυστηρά προσαρμοσμένα στη
διάρκεια της θεραπείας και τη δοσολογία της ιατρικής συνταγής. Η χορήγηση
των φαρμάκων από τον φαρμακοποιό
λοιπόν απαιτεί κάποιο χρόνο προετοιμασίας. Συνεπώς, ο ασθενής είτε πρέπει
να περιμένει αρκετή ώρα, είτε να ξαναπεράσει αργότερα. Αυτή η οργάνωση
λοιπόν, έδωσε κίνητρο ώστε να δημιουργηθούν πιο πρακτικές διαδικασίες,
όπως για παράδειγμα οι ηλεκτρονικές
συνταγογραφήσεις. Περίπου στο 40%
των περιπτώσεων, οι ασθενείς φεύγουν
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από τον γιατρό τους χωρίς να έχουν
τη συνταγή σε χαρτί. Η συνταγή μεταφέρεται κατευθείαν στο φαρμακείο
του ασθενή με ηλεκτρονικό μήνυμα
μέσω ενός ασφαλούς λογισμικού. Το
φαρμακείο δέχεται την ηλεκτρονική
συνταγή και στέλνει ένα email ή ένα
μήνυμα στον ασθενή ότι τα φάρμακα
του είναι έτοιμα. Επιτρέπει έτσι στον
ασθενή να τα παραλάβει κατευθείαν
από το φαρμακείο ή να παραδοθούν
στο σπίτι του με χρέωση.
Ακόμη μια υπηρεσία είναι η δυνατότητα του ασθενή να δημιουργήσει
ένα ασφαλές προφίλ στην ιστοσελίδα
του φαρμακείου και να κατεβάσει μια
δωρεάν εφαρμογή στο κινητό. Έτσι,
μπορεί να γίνεται η εκτέλεση συνταγών του και να υπάρχει αποθηκευμένο το ιστορικό του, με αναφορές στις
αλληλεπιδράσεις των φαρμάκων,
να δέχεται προειδοποιήσεις σε περίπτωση ανανέωσης της θεραπείας,
να μεταφέρει μια συνταγή σε ένα άλλο
φαρμακείο και να συγκεντρώνει bonus πόντους.
Η χρήση των νέων τεχνολογιών παρουσιάζει όμως ένα σημαντικό μειονέκτημα: ορισμένοι πελάτες δεν πάνε
καν στο φαρμακείο. Γι’ αυτό το λόγο το
φαρμακείο έχει εφεύρει πολλούς τρόπους για να μπορεί ο φαρμακοποιός
να μεταφέρει τις συμβουλές του στους
ασθενείς. Οι αλυσίδες προτείνουν την
επικοινωνία με τον φαρμακοποιό 24/24
ώρες και 7/7 ημέρες μέσω συνομιλίας
στο Ίντερνετ. Οι απαντήσεις και οι συμβουλές περιορίζονται μόνο όσον αφορά
το ίδιο φάρμακο και τη χρήση του και όχι
σε διαγνώσεις. Ακόμη ένα μέσο είναι το
τηλέφωνο, όπου η συζήτηση μπορεί να
πραγματοποιηθεί μεταξύ φαρμακοποιού και ασθενή. Φυσικά, αυτό δεν είναι
δυνατό να γίνει για όλους τους ασθενείς
και ο φαρμακοποιός είναι αυτός που θα
προσδιορίσει αν είναι απαραίτητη η παρακολούθηση δια ζώσης στο φαρμακείο
ή η επίσκεψη στον γιατρό.

Προώθηση της
συμμόρφωσης
Πολλές υπηρεσίες ενισχύουν την προώθηση της φαρμακευτικής συμμόρφωσης,
όπως η περίπτωση της «αυτόματης ανα-
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νέωσης» της συνταγής για την αποφυγή
διακοπής της θεραπείας. Τη στιγμή της
πρώτης παράδοσης, ο φαρμακοποιός
προτείνει στον ασθενή να συμμετέχει
δωρεάν σ’ αυτή την υπηρεσία για την
ανανέωση των φαρμάκων του. Λίγες
μέρες πριν τελειώσουν τα φάρμακα, ο
ασθενής λαμβάνει ένα μήνυμα ή email
που τον ενημερώνει ότι η ανανεωμένη
φαρμακοθεραπεία του είναι διαθέσιμη
στο φαρμακείο.
Ο φαρμακοποιός στις ΗΠΑ, χάρη στη χορήγηση φαρμάκων ανά μονάδα, έχει τη
δυνατότητα να ετοιμάσει για τον ασθενή
τις δόσεις των φαρμάκων για μια συγκεκριμένη χρονική περίοδο, π.χ. μια φορά
το μήνα, αντί να τον υποχρεώνει να πάει
πολλές φορές στο φαρμακείο κάθε φορά
που του τελειώνει ένα φάρμακο.
Ορισμένα φαρμακεία ετοιμάζουν επίσης
το πλάνο της φαρμακευτικής αγωγής σε
δόσεις. Η υπηρεσία αυτή οργανώνει τα
φάρμακα του ασθενή ταξινομημένα ανά
ημέρα και συνήθως είναι επί πληρωμή. Φυσικά υπάρχουν σήμερα αυτόματα
μηχανήματα που ετοιμάζουν τις δόσεις
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και τα οποία τοποθετούν τα φάρμακα σε
πλαστικά σακουλάκια όπως γίνεται και
με τη θήκη χαπιών. Κάθε σακουλάκι έχει
τα χάπια μιας συγκεκριμένης ημέρας
της εβδομάδας, και για συγκεκριμένη
ώρα λήψης την ημέρα, πρωί, απόγευμα, βράδυ. Αυτά ετοιμάζονται για 1 έως
28 ημέρες, με μια κολλημένη ετικέτα με
τις πληροφορίες των φαρμάκων και τη
δοσολογία τους.

Υπηρεσίες Δημόσιας Υγείας
Οι φαρμακοποιοί έχουν ένα μείζονα ρόλο
στη δημόσια υγεία, χάρη σε υπηρεσίες
όπως οι διαγνωστικοί έλεγχοι και οι εμβολιασμοί. Οι εμβολιασμοί είναι δυνατόν
να γίνουν στο φαρμακείο χωρίς ραντεβού. Ορισμένα φαρμακεία προτείνουν
κυρίως διαγνωστικούς ελέγχους για την
πίεση, τη χοληστερόλη, τη γλυκαιμία, τον
δείκτη μάζας σώματος ή μια επίσκεψη
για βοήθεια για τη διακοπή του καπνίσματος. Πρόκειται για υπηρεσίες επί
πληρωμή, εκτός αν ο φαρμακοποιός
διαθέτει αυτόματο μηχάνημα που επιτρέπει τη μέτρηση της πίεσης και τον
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υπολογισμό του ΔΜΣ από τον ίδιο τον
ασθενή.
Η υπηρεσία αυτή προωθεί τη συνάντηση
του ασθενή με τον φαρμακοποιό σε έναν
εμπιστευτικό χώρο στο φαρμακείο για τον
απολογισμό της θεραπείας, τον κίνδυνο
των φαρμακευτικών αλληλεπιδράσεων,
τον κίνδυνο των ανεπιθύμητων ενεργειών, των τρόπων για συμμόρφωση και
καλύτερη ποιότητα ζωής. Γενικά, αυτή η
υπηρεσία προτείνεται στους ασθενείς με
χρόνιες παθήσεις που τους χορηγούνται
πολλά φάρμακα. Πρόκειται για μια υπηρεσία επί πληρωμή, συμβεβλημένη με
πολλά διαφορετικά ασφαλιστικά ταμεία.
Το πρωτόκολλο αυτής της υπηρεσίας
είναι να καταγραφούν όλα τα φάρμακα
και τα προϊόντα αυτοθεραπείας, συμπεριλαμβανόμενης της φυτοθεραπείας και
των συμπληρωμάτων διατροφής… κ.ά.,
για να αξιολογήσουν το επίπεδο γνώσης
του ασθενή όσον αφορά τις θεραπείες,
τις προτεραιότητες για την υγεία του και
την ποιότητα ζωής, αλλά και να θέσουν
ένα σχέδιο δράσης για τη συμμόρφωση
και την αυτονομία του ασθενή. Για κάθε
νέο φάρμακο ο φάκελος ενημερώνεται
συνεχώς από το φαρμακείο και παρέχεται στο ασθενή μια νέα συμβουλή.

Κέντρα φροντίδας
Ένα άλλο πλεονέκτημα των μεγάλων
αλυσίδων είναι οι «walk in κλινικές».
Πρόκειται για μικρά κέντρα φροντίδας,
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τα οποία διατηρούν νοσηλευτές, ίσως
μερικές φορές υπάρχει και γιατρός και
πραγματοποιούν τις πρώτες βοήθειες σε
περίπτωση ήπιων παθήσεων (πονόλαιμος, ημικρανία, κάψιμο, αλλεργία, ερύθημα στο δέρμα), εμβολιασμούς ή άλλες
υπηρεσίες (μέτρηση αρτηριακής πίεσης,
διαβήτη, χοληστερίνης) για τους ενήλικες και τα παιδιά άνω των 18 μηνών.
Οι νοσηλευτές έχουν τη δυνατότητα να
συνταγογραφήσουν φάρμακα. Τα συγκεκριμένα κέντρα είναι στον ίδιο χώρο με
τα φαρμακεία και οι επισκέψεις γίνονται
με ραντεβού που μπορούν να προγραμματιστούν από το Ίντερνετ ή ακόμη και
χωρίς ραντεβού. Το ποσό μιας επίσκεψης
είναι περίπου 44 ευρώ, ενώ η επίσκεψη στον γιατρό είναι από 87 - 350 ευρώ.
Για τους ασθενείς που δεν μπορούν να
μετακινηθούν, υπάρχει μια ηλεκτρονική
πλατφόρμα τηλε-υγείας όπου μπορεί να
πραγματοποιηθεί μια εξ αποστάσεως
γνωμάτευση από τον γιατρό.

με προτάσεις διαγνωστικών ελέγχων.
Για παράδειγμα, ένα φαρμακείο στη
Φλόριντα προτείνει σεμινάρια εκπαίδευσης για τη διατροφή στους διαβητικούς.
Ο φαρμακοποιός του έχει ειδικότητα
στη διαβητολογία και οργανώνει κάθε
εβδομάδα ένα εργαστήριο δύο ή τριών
ωρών στο φαρμακείο του. Ο στόχος είναι
οι ασθενείς να μάθουν να παρακολουθούν την πάθησή τους στην καθημερινότητα και να βελτιώσουν τη διατροφή
τους. Κάθε ασθενής παρακολουθεί ένα
πρόγραμμα δύο συναντήσεων με κόστος
50 δολάρια.
Άλλοι ανεξάρτητοι φαρμακοποιοί προτείνουν τον ίδιο τύπο υπηρεσίας στην
ορθοπεδική. Σε αυτή την περίπτωση, ο
φαρμακοποιός έχει ένα δίπλωμα στην
ορθοπεδική και προτείνει στους ασθενείς
μια συνάντηση για να συζητήσουν τον
τρόπο θεραπείας και τις ασκήσεις που
ταιριάζουν καλύτερα στον ασθενή.

Και τα ανεξάρτητα
φαρμακεία;

Στις ΗΠΑ ο φαρμακοποιός μπορεί να
χρησιμοποιήσει προγράμματα πιστότητας, όπως η συγκέντρωση πόντων από
αγορές όχι μόνο από παραφάρμακα αλλά
και από τα φάρμακα. Ας σημειωθεί ότι οι
τιμές των φαρμάκων ποικίλουν από το
ένα φαρμακείο στο άλλο μέχρι και 30%.
Αυτή η υπηρεσία επιβράβευσης μπορεί
να εξασφαλίσει bonus ακόμη και 1000 €
το χρόνο σε έναν χρόνιο ασθενή.

Εκτός από τις αλυσίδες υπάρχουν και
ανεξάρτητα φαρμακεία που αναπτύσσουν διάφορες υπηρεσίες όχι και τόσο
συνηθισμένες. Πρόκειται για σεμινάρια
εκπαίδευσης ή πρόληψης που απευθύνονται στους ασθενείς: συμβουλές διατροφής, ορθοπεδικής κινητικότητας ή
πληροφορίες για ορισμένους καρκίνους
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Κάρτες πιστότητας

Όταν το δέμα σας θέλετε να φθάσει
γρήγορα και με ασφάλεια

• Διανομή από άκρη σε άκρη της Ελλάδας
• Εμπειρία 20 ετών στη διανομή εμπορευμάτων
• Εξειδίκευση στον κλάδο διανομής καλλυντικών,
παραφαρμακευτικών και ιατροτεχνολογικών
προϊόντων με καθημερινές παραδόσεις
door-to-door σε φαρμακαποθήκες, φαρμακεία,
αλυσίδες supemarkets, σημεία HoReCa
και κατ’ οίκον σε όλη την Ελλάδα
• Παραδόσεις με μεταφορικά μέσα ελεγχόμενης
θερμοκρασίας
• Μηχανογραφική παρακολούθηση αποστολών,
αντικαταβολών και real-time παρακολούθηση
του στόλου των ιδιόκτητων μεταφορικών μέσων,
μέσω τηλεματικής εφαρμογής
• Πιστοποιημένη εταιρεία μεταφορών για διακίνηση
ιατροτεχνολογικών προϊόντων

Κεντρικά γραφεία DELATOLAS COURIER
Κέντρο Διανομής
Αγίας Άννης 113-115, 18233 Άγιος Ιωάννης Ρέντης
Tηλ. 210 49 15 706, courier@delatolas.com
Τμήμα πωλήσεων
Χίου 5, 16452 Αργυρούπολη
Τηλ. 210 99 04 370, sales@delatolas.com
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ενισχύοντας τους εθνικούς στόχους της
δημόσιας υγείας». Μέσα σε πολύ λίγα
χρόνια, τα φαρμακεία Holon κατόρθωσαν να γίνουν σημεία αναφοράς με μια
πολιτική φιλόδοξων υπηρεσιών.

Το φαρμακείο της Holon

ΠΟΡΤΟΓΑΛΙΑ
Η δυνατή ιδέα ενός δικτύου
Στις αρχές του 2000, ο κόσμος του φαρμακείου στην Πορτογαλία έζησε μια
πραγματική επανάσταση. Μέσα σε λίγο
καιρό, οι φαρμακοποιοί που ακολουθούσανε κυρίως το παραδοσιακό μοντέλο έπρεπε να κάνουν απορύθμιση της
πρακτικής τους. Έτσι, με την απελευθέρωση του επαγγέλματος, τα φαρμακεία
πλέον μπορεί να ανήκουν σε μη-φαρμακοποιούς, αλλά δεν μπορούν να δημιουργήσουν αλυσίδες φαρμακείων: η
πολυ-ιδιοκτησία είναι περιορισμένη στα
4 φαρμακεία. Επίσης, απελευθερώθηκαν
οι τιμές των ΜΗΣΥΦΑ και οι φαρμακοποιοί είναι αναγκασμένοι πλέον να κάνουν και εδώ εκπτώσεις όπως και στα
άλλα παραφάρμακα.
Αντιθέτως, οι φαρμακοποιοί έχουν πλέον τη δυνατότητα να αναπτύξουν νέες
υπηρεσίες και το δικαίωμα να κάνουν
εμβολιασμούς. Η πλειοψηφία των φαρμακοποιών οργανώνεται σε ομάδες για
κεντρικές αγορές, ώστε να μπορούν να
διαπραγματευτούν τις τιμές με τους χονδρέμπορους και τις εταιρίες.
Τρεις φαρμακοποιοί λοιπόν, δημιουργήσανε το δίκτυο Ηolon, το οποίο αποτελείται από 370 ανεξάρτητα φαρμακεία και
αντιπροσωπεύει το 15% του αριθμού των
πορτογαλικών φαρμακείων στο σύνολο
της χώρας. Τα φαρμακεία εδώ, με ατομικό και αυτόνομο τρόπο αναπτύσσουν
τις ιδέες που προτείνει το δίκτυο και
έχουν όλα ένα κοινό όραμα: να γίνουν
«τα αγαπημένα φαρμακεία των ασθενών
με βάση την αναγνώριση της υπεύθυνης
συνεισφοράς για τη βελτίωση της ζωής,
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Πρόκειται για ένα μοντέρνο φαρμακείο,
καθαρό και επιτηδευμένα «κλινικό» σε
όλους τους τομείς. Ο στόχος είναι να
αναδείξει στους ασθενείς τις δεξιότητες
του επαγγέλματος. Στη βιτρίνα, δεν τοποθετούνται καρτολίνες προϊόντων, αλλά
μηνύματα και πληροφορίες σχετικά με τη
δημόσια υγεία. Οι μηνιαίες καμπάνιες είναι αφιερωμένες στην καρδιά, στον ύπνο
ή στην εγκυμοσύνη. Από το logo στην
πρόσοψη, στις σημάνσεις, στις μπλούζες…, όλα προσπαθούν να δημιουργήσουν μια σταθερή και ενιαία ταυτότητα.
Για να ενδυναμώσει αυτή την ταυτότητα,
το δίκτυο ανέπτυξε μια σειρά προϊόντων
ιδιωτικής ετικέτας που με την έντονη και
δυναμική παρουσία της στα φαρμακεία,
αγγίζει πλέον το 15% του ετήσιου τζίρου.
Αλλά για να κάνουν τη διαφορά στον
ανταγωνισμό, τα φαρμακεία Holon χτίζουν συνεχώς πάνω στις προτεινόμενες
υπηρεσίες τους.
Η κυβέρνηση έδωσε άδεια για αποζημίωση στα φαρμακεία, υπό την προϋπόθεση οι προτεινόμενες υπηρεσίες να
είναι άριστης ποιότητας. Για το λόγο αυτό,
το δίκτυο Holon ανέπτυξε αμειβόμενες
υπηρεσίες υψηλής ποιότητας: οι φαρμακευτικές συμβουλές για τη λήψη των
φαρμάκων, τις αλληλεπιδράσεις και τη
συμμόρφωση, κοστολογούνται στα 15
ευρώ, όπως και οι διατροφικές συμβουλές, η διακοπή του καπνίσματος… κ.ά.

Οι συμβουλές ποδολογίας έχουν κόστος
30 ευρώ και οι δερμοκαλλυντικές συμβουλές στα 5 ευρώ. Προς το παρόν οι
αποδοχές από τις υπηρεσίες αποτελούν
ένα μικρό μέρος του τζίρου, μεταξύ 3%
και 4%. Σε ορισμένα φαρμακεία αντιπροσωπεύουν μια καθαρή συνεισφορά των
1500 ευρώ τον μήνα, ένα ποσό καθόλου
αμελητέο. Έτσι, φαρμακεία που αντιμετωπίζουν δυσκολίες στην αύξηση των
πωλήσεων, κερδίζουν νέους πελάτες
χάρη σε αυτές τις υπηρεσίες.

Η φιλοσοφία του δικτύου
Holon
Το δίκτυο έχει ξεκινήσει από το 2007 και
είναι το μοναδικό στην Πορτογαλία. Η
φιλοσοφία του είναι να δημιουργηθούν
φαρμακεία επικεντρωμένα στο επάγγελμα του φαρμακοποιού και στον επιστημονικό του ρόλο. Αυτός ο επαγγελματίας
υγείας πρέπει να θεωρείται ως ο κεντρικός άξονας της υγείας και τα φαρμακεία
πρέπει να γίνουν κέντρα υγείας.
Στα φαρμακεία του δικτύου υπάρχουν
ολοκληρωμένες λύσεις υγείας. Οι φαρμακοποιοί είναι εκπαιδευμένοι για να
προσδιορίζουν τις ανάγκες υγείας των
πελατών και να τους συμβουλεύουν.
Π.χ., σε έναν ασθενή με διαβήτη, ο ρόλος δεν περιορίζεται στο να χορηγήσουν
απλά μετφορμίνη. Θα δώσουν παράλληλα φαρμακευτικές συμβουλές και
συμβουλές υγιεινής ζωής και διατροφής. Στα φαρμακεία του δικτύου Holon
υπάρχουν διατροφολόγοι, ποδολόγοι ή
νοσηλευτές. Πρόκειται για υπαλλήλους
του δικτύου και βρίσκονται στον χώρο
του κάθε φαρμακείου 1 με 2 φορές τον
μήνα, αναλόγως τα ραντεβού.

L’EXEMPLE DE L’ENSEIGNE
HOLON
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προϊόντων και υπηρεσιών των ηλικιωμένων θα αυξηθεί σε περισσότερο από
73 δις ευρώ το 2025.

Ενίσχυση της κινητικότητας

ΙΑΠΩΝΙΑ
Το βασίλειο της υπηρεσίας
στα ηλικιωμένα άτομα
cm,2,>

Με το 25,1% του πληθυσμού της να είναι
άνω των 65 ετών, η Ιαπωνία κατέχει το
παγκόσμιο ρεκόρ. Η αναλογία αυτή θα
φτάσει το 41% το 2050. Από το 2003, στην
Ιαπωνία υπάρχουν περισσότεροι ηλικιωμένοι απ’ ότι παιδιά και από τον Μάιο του
2012, οι πωλήσεις για πάνες ενηλίκων
ξεπερνούν αυτές για παιδιά!
Από την άλλη όμως, η Ιαπωνία είναι
μια χώρα που υποφέρει από έλλειψη
ιδρυμάτων υποδοχής και καταλυμάτων για ηλικιωμένα άτομα. Ορισμένες
γενιές ζουν κάτω από την ίδια στέγη και
τα ιδρύματα δεν θεωρούνται μια ορθή
επιλογή. Η κοινωνία εξελίχτηκε κυρίως
στις πόλεις και πολλοί ηλικιωμένοι βρεθήκανε μόνοι τους.
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Το πρώτο προϊόν για να ενισχύσουν την
κινητικότητα τους οι ηλικιωμένοι είναι
το μπαστούνι. Τα είδη είναι πολλά: απλό,
πολυτελές, μεγάλο, σύγχρονο με GPS, με
τη δυνατότητα να μετράει τον καρδιακό
παλμό του ιδιοκτήτη του και να στέλνει
email σε περίπτωση πτώσης.
Απαραίτητο επιπλέον αξεσουάρ κινητικότητας είναι οι περιπατητές, τα λεγόμενα
Π. Είναι αναπόσπαστο κομμάτι της καθημερινότητας των ηλικιωμένων άνω των
75 ετών. Σε όλους τους δρόμους, ακόμη
και στο Τόκυο, συναντάμε ηλικιωμένα
άτομα, τα οποία μετακινούνται μόνα τους
με τη βοήθεια των Π. Τα καταστήματα
προτείνουν δεκάδες διαφορετικά μοντέλα για όλες τις συνθήκες της καθημερινής ζωής. Μικρά και μεγάλα μεγέθη,
εύκολα στο φρενάρισμα, με χερούλια
ποδηλάτου και με ρόδες που επιτρέπουν
να ανέβουν τα σκαλοπάτια. Οι Ιάπωνες, οι
οποίοι βγάζουν τα παπούτσια τους για να
μπουν στο σπίτι, έχουν τουλάχιστον δύο
περπατητές, έναν για εκτός σπιτιού και
έναν για εντός. Ο περιπατητής επιτρέπει
στους ηλικιωμένους να συνεχίσουν να
γυμνάζονται. Για τα άτομα με μεγάλο
ποσοστό αναπηρίας, υπάρχουν καροτσάκια με GPS, κάμερα και λέιζερ για
να ανιχνεύουν αντικείμενα.

Ρομπότ βοήθειας

Η Ιαπωνία προσπαθεί να δώσει προνομιούχες λύσεις στα ηλικιωμένα άτομα, ενισχύοντας τις μεθόδους για την αυτονομία τους. Η κυβέρνηση και οι εταιρείες,
έχουν εδώ και χρόνια λοιπόν μεταμορφώσει τη χώρα σε ένα τεράστιο εργαστήριο, όπου μελετάνε, αναπτύσσουν
και εμπορευματοποιούν τα προϊόντα
που απευθύνονται στις ειδικές ανάγκες
των ηλικιωμένων ατόμων. Σύμφωνα με
μελέτη της τράπεζας Mizuho, η αγορά

Στην Ιαπωνία, ένα μείζον θέμα ανησυχίας
είναι η έλλειψη προσωπικού για τη φροντίδα των ηλικιωμένων ατόμων. Σύμφωνα με το Ιαπωνικό Υπουργείο Υγείας
θα υπάρχει έλλειψη μεταξύ 800.000 και
1 εκατ. ατόμων το 2025. Η λύση για να
μειωθεί η επερχόμενη έλλειψη είναι τα
ρομπότ. Η κυβέρνηση προσφέρει οικονομική επιδότηση στις εταιρείες που
παράγουν τα «ρομπότ-νοσηλευτές», που
χρησιμοποιούνται στα νοσοκομεία και
απευθύνονται στο να βοηθήσουν τον
ασθενή να σηκωθεί από το κρεβάτι και
να βελτιώσει την κινητικότητα του, με
τα πρώτα ήδη να έχουν κάνει την εμφάνισή τους. Υπάρχουν επίσης ρομπότ
που συνοδεύουν τα άρρωστα άτομα. Μια

ιαπωνική εταιρεία, έχει δημιουργήσει
ένα ρομπότ το οποίο βοηθάει τα άτομα με
δυσκολίες κινητικότητας στο σπίτι. Μπορεί να βοηθήσει ένα άτομο να σηκωθεί
ffϊι!ιι, s 4 s. ο ο ο PJ cm,2,>
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Η παράδοση του μπάνιου
Οι Ιάπωνες αντιμετωπίζουν το μπάνιο ως
τέχνη ζωής. Σε κάθε ηλικία, το μπάνιο
είναι μια σημαντική στιγμή. Γι’ αυτό το
λόγο, οι κατασκευαστές δημιούργησαν
μπανιέρες μέσα στις οποίες είναι δυνατό να μεταβούν τα άτομα με αναπηρικό
καροτσάκι, με μια θήκη να κλείνει γύρω
από το καροτσάκι και να γεμίζει με νερό.
Υπάρχουν επίσης μπανιέρες- φουσκωτά
που επιτρέπουν στα άτομα να κάνουν
μπάνιο χωρίς να χρειάζεται να σηκωθούν.

Ψηφιακά συνδεμένες
τουαλέτες
Όλα μπορούν να συνδεθούν ψηφιακά.
Π.χ., το μπαστούνι που δείχνει τον τόπο
ανίχνευσης του ατόμου, το ρολόι, και φυσικά… οι τουαλέτες. Έχουν τη δυνατότητα
να συλλέξουν ούρα για να μετρήσουν τη
γλυκαιμία και τη θερμοκρασία του χρήστη. Το άτομο μπορεί επίσης να ζυγιστεί
πάνω σε μια πλάκα στο πάτωμα και να
εκμεταλλευτεί τη καθιστή θέση του για να
μετρήσει την πίεση του αίματος με ένα
βραχιόλι συνδεδεμένο με την τουαλέτα.
Ένας ενημερωτικός λογαριασμός υγείας
στέλνεται στη συνέχεια με email στον
ενδιαφερόμενο.

Φαγητό στο σπίτι
Οι Ιάπωνες χρησιμοποιούν πάντα ένα
κουτί με χωρίσματα, μέσα στο οποίο
βάζουν το φαγητό όταν θέλουν να το
μεταφέρουν, κυρίως το μεσημέρι, στο
σχολείο ή στο γραφείο. Το φαγητό με
παράδοση στο σπίτι έχει εξελιχθεί και
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ορισμένα ιδρύματα προτείνουν φαγητό
για ηλικιωμένα άτομα, με ειδικά μενού,
π.χ. με χαμηλή περιεκτικότητα σε αλάτι
ή τροφές με ευκολία στη μάσηση. Όλα
τα γεύματα κοστίζουν λιγότερο από 10
ευρώ και είναι μερικώς επιδοτούμενα
από τη δημόσια πρόνοια.

Πρόληψη
• Γίνετε ο ειδικός καρδιαγγειακού ελέγχου
• Γίνετε ο ειδικός ελέγχου του διαβήτη
• Γίνετε ο ειδικός για τη διακοπή καπνίσματος
• Γίνεται ο ειδικός στον εμβολιασμό

Είναι καιρός να προβλέψουν όλες οι
χώρες τις προσδοκίες των γενιών που
έχουν αλλάξει τους τρόπους κατανάλωσης σε όλα τα στάδια της ζωής τους.

Φροντίδα
• Αποκτήστε εμπειρία στη βελτίωση της αυτονομίας
των ασθενών στο σπίτι
• Προωθήστε την αυτονομία των αδύναμων ασθενών ή
όσων χάνουν την αυτονομία, με προσωπικές υπηρεσίες,
παράδοση στο σπίτι, συνεχή παρακολούθηση και παροχή
ειδικού ιατροτεχνολογικού εξοπλισμού.
• Υποστηρίξτε τους καρκινοπαθείς κατά τη διάρκεια και μετά τη θεραπεία τους

Προσέξτε αυτά που γίνονται στο εξωτερικό. Είναι μια πηγή έμπνευσης και για
δικές σας δραστηριότητες, όπου είναι
δυνατό. Στο Κεμπέκ, στη Πορτογαλία
ή στις ΗΠΑ, οι φαρμακοποιοί έχουν
φαντασία και επιχειρηματικό πνεύμα,
προτείνοντας ορισμένες υπηρεσίες με
προστιθέμενη αξία στους ασθενείς τους,
αναδεικνύοντας τον ρόλο του επαγγελματία υγείας. Φυσικά, όλες οι υπηρεσίες
που αναπτύσσονται στο εξωτερικό δεν
είναι εφαρμόσιμες στα ελληνικά πρότυπα, αλλά δίνουν ιδέες και κίνητρα που
επιτρέπουν να σχεδιάσουμε κάποιες από

GIES
LIENT.

Για την ανάπτυξη των φαρμακείων, πρέπει να προσφέρετε μια ολοκληρωμένη
προσφορά υγείας, με πλάνο πρόληψης και φροντίδας των ασθενών.
Υπάρχουν τέσσερις μεγάλες κατηγορίες υπηρεσιών για τους παραπάνω
σκοπούς.

Για την πολιτεία είναι επείγουσα ανάγκη
να βοηθηθεί η γενιά που βρίσκεται στην
τρίτη ηλικία, π.χ. η γενιά του 1945 που
είναι ήδη 75 χρονών.

ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

CE.

Αποστολή υγείας 360°

Επαγγελματισμός
• Ενισχύστε την εμπειρία σας με συνεχή εκπαίδευση
• Προτείνετε στους πελάτες σας μια κατάλληλη, αξιόπιστη και προσιτή
προσφορά
• Προσελκύστε τους πελάτες με ελκυστικές τιμές
Καινοτομία
• Μεταμορφώστε σταδιακά το φαρμακείο σας σε χώρο προσφοράς
υγείας 360°
αυτές και στα ελληνικά φαρμακεία!
Συνοψίζοντας, ο στόχος του φαρμακείου πλέον δεν είναι μόνο η διανομή
προϊόντων που θα ζητηθούν, είτε από τη
συνταγή είτε από μια διαφήμιση, αλλά η
επικοινωνία με τον ασθενή για την καλύτερη διαχείριση της φαρμακοθεραπείας
του και εν γένει της υγείας του. Η εξέλιξη
του επαγγέλματος του φαρμακοποιού,
που συμπεριλαμβάνει τις φαρμακευτικές πράξεις – συναντήσεις, είναι μέρος
των υπηρεσιών του φαρμακείου από τις
οποίες μπορεί να επωφεληθεί ο ασθενής, εύκολα και γρήγορα.
Αναγνωρισμένο για τις ικανότητες και
την αξία του, το Ελληνικό φαρμακείο
αναμένει τη δημιουργία κατάλληλης
αποζημίωσης των υπηρεσιών του, μια
ενέργεια που θα ενισχύσει τις φαρμακευτικές πρωτοβουλίες και θα μειώσει
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τις δαπάνες υγείας του κράτους. Παρ’
όλα αυτά, το πέρασμα στην αποζημίωση
των υπηρεσιών δεν είναι εύκολο σε μια
περίοδο οικονομικής δυσπραγίας του
κράτους.
Παραμένει λοιπόν μόνο στη διάθεση και
στο σθένος του κάθε φαρμακοποιού να
αλλάξει την καθημερινή του πρακτική
στη συναλλαγή του με τον πελάτη- ασθενή, αν θέλει να διαφοροποιηθεί και να
επιβιώσει.
Εμείς στο PHARMACY management
ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ εξακολουθούμε
να έχουμε την ίδια γραμμή και να
στηρίζουμε την ίδια πεποίθηση, ότι ο
Φαρμακοποιός οφείλει και πρέπει να
είναι κάτι περισσότερο από ένας απλός
Φαρμακοποιός! 

Πόπη Χαραμή

Η COLGATE® ΚΑΝΕΙ ΤΗ ΔΙΑΦΟΡΑ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ.
ΔΕΙΤΕ ΠΩΣ!

Η μοναδική ανώτερη Τεχνολογία
Pro-Argin™ επανορθώνει τις
ευαίσθητες περιοχές των δοντιών
• Δρα κατά την επαφή με το σάλιο για το
σχηματισμό ενός στρώματος πλούσιου σε
ασβέστιο
• Άμεση ανακούφιση που διαρκεί*
Οι περισσότεροι ασθενείς που χρησιμοποιούν Οδοντόκρεμα Colgate®
Sensitive Pro-Relief™ μπορούν να απολαμβάνουν τη ζωή ελεύθεροι
από την ευαισθησία†
Για περισσότερες πληροφορίες επισκεφθείτε το www.colgateprofessional.gr

Ο ΣΥΜΜΑΧΟΣ ΣΑΣ ΣΤΗ ΣΤΟΜΑΤΙΚΗ ΥΓΕΙΑ

Αναφορές: * σε σύγκριση με οδοντόκρεμες με άλατα καλίου. † Patient Experience Study, EU 2015, IPSOS.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

συνέντευξη

Νέο κεφάλαιο
στην Ελληνική αγορά
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Ο κ. ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΟΣ, Customer Development
Director Νότιο Ανατολικής Ευρώπης της εταιρείας
Johnson & Johnson στο κανάλι του Φαρμακείου,
μας εξηγεί το άνοιγμα ενός νέου κεφαλαίου
στην Ελληνική αγορά, προσφέροντας μια
ολοκληρωμένη λύση προβολής της κατηγορίας
ΜΗΣΥΦΑ που αναδεικνύει τη σπουδαιότητα του
ρόλου του Φαρμακοποιού ως σύμβουλο υγείας.

PHARMACY Management ΚΑΙ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ: Σε ποιους τομείς υγείας στοχεύει κατά προτεραιότητα η Johnson
& Johnson;
ΜΙΧΑΛΗΣ ΜΟΝΟΣ: Η Johnson &
Johnson έχοντας πάνω από 100 χρόνια ιστορίας είναι ο μεγαλύτερος όμιλος
παγκοσμίως στον τομέα Φροντίδα της
Υγείας με περισσότερες από 250 εταιρείες και 127.000 εργαζόμενους. Επενδύει
περισσότερο από 10% των κερδών της
ετησίως σε Έρευνα και Ανάπτυξη, ενώ
παράλληλα, υποστηρίζει παγκοσμίως
με 1δις $ πάνω από 500 προγράμματα
εταιρικής κοινωνικής ευθύνης. Ο όμιλος στην Ελλάδα δραστηριοποιείται σε
3 διαφορετικούς κλάδους. Τον Φαρμακευτικό, τον Ιατροτεχνολογικό, και τον
Καταναλωτικό, ενώ παράλληλα διατηρεί
εργοστάσιο παραγωγής καταναλωτικών
προϊόντων στη Μάνδρα Αττικής, με 95%
εξαγωγική δραστηριότητα σε όλο τον
κόσμο.
P.M & E: Με ποια εργαλεία και υπηρεσίες υποστηρίζετε τους επαγγελματίες
υγείας και ιδιαίτερα τον Φαρμακοποιό;
Μ.Μ.: Η βασική υπηρεσία που παρέχουμε στους φαρμακοποιούς είναι η ενημέρωση και η εκπαίδευση. Στοιχεία που
πρέπει να έχουν στην προσπάθειά τους
να ανταπεξέλθουν σε ένα νέο, συνεχώς,
μεταβαλλόμενο περιβάλλον. Ιδιαιτέρως,
η εκπαίδευση και η επιμόρφωση του
φαρμακοποιού είναι «κλειδί» για την
εξέλιξή του.

P.M & E: Εσείς τι ενέργειες κάνετε προς
αυτή την κατεύθυνση;
Μ.Μ.: Εμείς στην Johnson & Johnson
από το 2011, αναλύοντας τα δεδομένα
της αγοράς και της οικονομίας της χώρας, προσπαθήσαμε να καταδείξουμε τις
αλλαγές που θα συνέβαιναν τα επόμενα
χρόνια σε όλα τα επίπεδα στο χώρο της
υγείας, και θα οδηγούσαν σε μείωση του
τζίρου και της κερδοφορίας τους, αλλά
και στην αλλαγή της καταναλωτικής και
αγοραστικής συμπεριφοράς λόγω της
κρίσης, παρέχοντας αναλύσεις και προτεινόμενες δράσεις, στην προσπάθεια
μας να επιταχύνουμε την έγκαιρη προετοιμασία των φαρμακοποιών, για μια
νέα πραγματικότητα στην αγορά.
Έτσι, δημιουργήσαμε το Pharma
Academy, ένα πρόγραμμα που έχει
σαν στόχο την εκπαίδευση και την ενημέρωση των συνεργατών μας από εξειδικευμένους ομιλητές, ενισχύοντας το
επιχειρηματικό αλλά και το επιστημονικό
τους προφίλ, ώστε να μπορούν καλύτερα
να αντιληφθούν ποιες δράσεις πρέπει να
λάβουν, ώστε να διαχειριστούν όσο πιο
αποτελεσματικά γίνεται τις επερχόμενες
αλλαγές. Οι εξαιρετικές αξιολογήσεις από
όσους το παρακολούθησαν, σε σχέση με
τη διάρκεια, την ποιότητα και τη θεματολογία που επιλέγουμε να αναπτύξουμε,
το έχει καταστήσει ως το πιο αναγνωρίσιμο εκπαιδευτικό πρόγραμμα στο
κανάλι του φαρμακείου, συμβάλλοντας
στη γενικότερη προσπάθεια εξέλιξης των
επαγγελματιών του χώρου.

P.M & E: Η Jonhson & Johnson κατέχει
μια ηγετική θέση στην αγορά διακοπής
καπνίσματος. Με ποιες ενέργειες θα
βοηθήστε το φαρμακείο να αναπτύξει
αυτή την κατηγορία, αλλά και να συμβάλει στην πρόληψη από ασθένειες που
προκαλεί το κάπνισμα;
Μ.Μ.: Πράγματι, μας ενδιαφέρει σημαντικά να αναπτύξουμε την κατηγορία διακοπής καπνίσματος και γι’ αυτό το λόγο
έχουμε ήδη ξεκινήσει να υλοποιούμε
τον σχεδιασμό μας. Αρχικά, με τη δημιουργία 200 εξειδικευμένων φαρμακείων, που θα είναι σε θέση να παρέχουν
τη σωστή υποστήριξη σε κάθε βήμα της
προσπάθειας του καπνιστή, που είναι
αποφασισμένος να κόψει το τσιγάρο.
Επομένως, ο στόχος μας είναι να μεταφέρουμε την ιδέα των αντικαπνιστικών
κέντρων μέσα στο Ελληνικό Φαρμακείο
και να εξελίξουμε την πρακτική της αγοράς, από αυτή της απλής διάθεσης προϊόντων για τη διακοπή του καπνίσματος,
σε μια ουσιαστική υπηρεσία υποστήριξης για τη διακοπή του καπνίσματος. Σε
αυτό το πλαίσιο, η Johnson & Johnson
παρέχει στους Φαρμακοποιούς πλειάδα ερευνών γύρω από τη συνήθεια
του καπνίσματος, τη συμπεριφορά του
καπνιστή, τις δυσκολίες που αντιμετωπίζει όταν επιχειρεί να το κόψει μόνος του,
αλλά και τις βλάβες που προκαλούνται
στην υγεία των καπνιστών. Με αυτόν
τον τρόπο, θα γίνει κατανοητό από τον
φαρμακοποιό σε όλες τις διαστάσεις, το
επίπεδο υπηρεσιών, προσέγγισης και
υποστήριξης που πρέπει να παρέχει ως
υπηρεσία στον καπνιστή, ώστε να τον
βοηθήσει να διακόψει το κάπνισμα με
επιτυχία.
Παράλληλα, στον χώρο του φαρμακείου
είναι αναγκαία η δημιουργία κατάλληλων υλικών προβολής, σήμανσης και
διάθεσης των προϊόντων, αλλά και ενός
τεστ αξιολόγησης του καπνιστή από τον
φαρμακοποιό, που ενδυναμώνει σημαντικά την προσέγγιση και ολοκληρώνει
την πρόταση του μοντέλου μας.
Έτσι, η υλοποίηση των Αντικαπνιστικών
Κέντρων αναβαθμίζει το επίπεδο υπηρεσιών που παρέχει ο Φαρμακοποιός
και αυξάνει την πιστότητα του ασθενή
στο Φαρμακείο του.

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 35 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

63

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

P.M & E: Είσαστε από τις πρώτες εταιρείες που δημιουργήσατε στο χώρο ένα
ειδικό merchandizing για τα προϊόντα
healthcare. Ποια είναι η εμπειρία σας;
Στην πραγματικότητα, είμαστε η εταιρεία
που έκανε το μεγάλο βήμα το 2013, οδηγώντας ουσιαστικά, κατά την εκτίμηση
μου, τη σημαντικότερη αλλαγή στην αγορά των ΜΗΣΥΦΑ με τη δημιουργία του
«φροντίζω την υγεία μου». Πρόκειται
για μια πρόταση που αφορά τη συνολική
ανάδειξη και προβολή ολόκληρης της
κατηγορίας των ΜΗΣΥΦΑ. Αυτή η κίνησή
μας, κάλυψε την ανάγκη των Φαρμακοποιών για ανάδειξη και προβολή όλων
των εταιρειών που δραστηριοποιούνται
στα ΜΗΣΥΦΑ ανά κατηγορία και σύμπτωμα, με βάση το μέγεθος της κάθε αγοράς
σε αξία, βασισμένο σε στοιχεία από την
IMS. Ήταν η πρώτη φορά που μια εταιρεία, όπως η Johnson & Johnson, έφερε
μια δομημένη πρόταση στα φαρμακεία,
βασισμένη στην τεχνογνωσία μας, για την
προβολή της κατηγορίας στο σύνολο της,
προσφέροντας ένα συνδυασμό γνώσης
και ανάλυσης δεδομένων από έρευνες,
γύρω από τις αγοραστικές συνήθειες,
τους διαφορετικούς τύπους αγοραστή
αυτών των κατηγοριών, αλλά και τους
λόγους που αγοράζει την κάθε κατηγορία
ξεχωριστά, στοιχεία που έλειπαν, ώστε να
γίνει το πρώτο βήμα προς την κατεύθυνση εξέλιξης του Φαρμακείου.
Σήμερα, μετά από τέσσερα χρόνια,
εξακολουθούμε να είμαστε ιδιαίτερα
περήφανοι που μαζί με 700 φαρμακεία,
ανοίξαμε ένα νέο κεφάλαιο στην Ελληνική αγορά, προσφέροντας μια ολοκληρωμένη λύση προβολής στην κατηγορία,
με βασικό κριτήριο την αγοραστική συνήθεια και την προσαρμογή του ρόλου του
Φαρμακοποιού για την αποτελεσματική
διαχείριση ενός πιο απαιτητικού ασθενή.
P.M & E: Πιστεύετε ότι με την έντονη
διαφήμιση των προϊόντων healthcare
ο Φαρμακοποιός δεν κινδυνεύει, στα
μάτια του καταναλωτή, να χάσει τον
ρόλο του σαν σύμβουλος υγείας;
Μ.Μ.: Μιλάμε για δύο διαφορετικά
πράγματα. Από τη μια, η διαφήμιση, απ’
ευθείας στον καταναλωτή, σε όλες τις
μορφές της αποτελεί τον βασικό τρόπο
προώθησης, εφόσον η συγκεκριμένη
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κατηγορία είναι εκτός της λίστας των
φαρμάκων που συνταγογραφούνται
και αποζημιώνονται από τους ασφαλιστικούς φορείς. Εάν δεν υπάρχει λοιπόν
η διαφήμιση είναι μαθηματικά βέβαιο
ότι θα υπάρξει σε πρώτο στάδιο συρρίκνωση πωλήσεων και σε δεύτερο
στάδιο απόσυρση των προϊόντων από
την αγορά, μικραίνοντας περαιτέρω την
πίτα του Φαρμακείου. Από την άλλη, ο
συμβουλευτικός ρόλος του Φαρμακοποιού είναι απαραίτητος και πρέπει να
υφίσταται έχοντας μια ευρύτερη έννοια.
Είναι ανεξάρτητος από τη μορφή προώθησης των φαρμάκων από τις εταιρείες
(ΜΗΣΥΦΑ / ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΟΥΜΕΝΑ)
και είναι στη διακριτική ευχέρεια του
κάθε φαρμακοποιού να τον ενδυναμώσει ή όχι. Τα ΜΗΣΥΦΑ είναι φάρμακα
και ο κατάλληλος επαγγελματίας υγεί-

Προτεραιότητά μας
είναι η ανάδειξη
της κατηγορίας
των ΜΗΣΥΦΑ
στο Φαρμακείο.
ας που έχει σημαντικό συμβουλευτικό
ρόλο για αυτά είναι ο Φαρμακοποιός. Ο
Φαρμακοποιός όπως ενεργεί σήμερα και
με μεγαλύτερη ένταση σε σχέση με το
παρελθόν, θα πρέπει μέσα από τον ρόλο
του να κατανοεί πλήρως τις ανάγκες του
καταναλωτή/ασθενή, να γνωρίζει τέλεια
τα χαρακτηριστικά των προϊόντων, ώστε
να είναι σε θέση να αντιμετωπίσει έναν
πιο πληροφορημένο, αλλά παράλληλα
μπερδεμένο καταναλωτή/ασθενή, να
προτείνει την κατάλληλη αγωγή και να
επιτηρεί τη συμμόρφωση σε αυτή. Είναι
ο κατάλληλος επαγγελματίας υγείας, που
λόγω οικονομικής κρίσης, είναι πολλές
φορές ο πρώτος που επιλέγει να επισκεφτεί κάποιος για απλές θεραπευτικές
κατηγορίες, παρακάμπτοντας για λόγους
χρόνου και κόστους τον γιατρό.
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P.M & E: Πώς συμπεριφέρεται η αγορά
του healthcare και γενικά της αυτοθεραπείας στην Ελλάδα κατά τη γνώμη
σας; Υπάρχουν προοπτικές περαιτέρω
ανάπτυξης;
Μ.Μ.: Η έννοια της αυτοθεραπείας βρίσκεται σε πολύ αρχικό στάδιο στην Ελλάδα. Για να χτιστεί χρειάζεται χρόνος
και πρέπει να συμπράξουν προς αυτή
την κατεύθυνση ενημέρωσης των πολιτών συντονισμένα Κράτος, Εταιρείες
και Φαρμακοποιοί. Επί του παρόντος,
φαίνεται πως χρειάζεται ακόμα πολύ
δουλειά από όλους τους εμπλεκόμενους φορείς για να πούμε ότι κάτι πάει
να ξεκινήσει. Τα προϊόντα αυτοθεραπείας
γίνονται, χρόνο με το χρόνο, μια από τις
βασικές κατηγορίες που θα ενδιαφέρουν
τους φαρμακοποιούς, από τη στιγμή που
έχουν σημαντική προοπτική ανάπτυξης,
δεν αντιμετωπίζουν ελλείψεις και δεν
αποζημιώνονται από τα ασφαλιστικά ταμεία. Στο μέλλον, η λίστα τους θα διευρύνεται. Γεγονός που σημαίνει ότι μπορούν
να καλύψουν σε ένα βαθμό τις απώλειες
από τα φάρμακα που αποζημιώνονται,
αυξάνοντας παράλληλα την κερδοφορία
αλλά και τη ρευστότητά τους.
P.M & E: Ειδικά για τα ΜΗΣΥΦΑ, πιστεύετε ότι η απελευθέρωση των τιμών τους
θα επηρεάσει την αγορά και αν ναι, πώς;
Μ.Μ.: Η απελευθέρωση των τιμών θα
επηρεάσει την αγορά θετικά. Είναι ένας
από τους παράγοντες ανάπτυξης της κατηγορίας των ΜΗΣΥΦΑ, και φυσικά όχι
ο μοναδικός. Είναι σημαντικός, μιας και
σχετίζεται με τους διαθέσιμους πόρους
των εταιρειών για περαιτέρω επενδύσεις σε θέσεις εργασίας προώθησης των
προϊόντων εκπαίδευσης των Φαρμακοποιών και άλλων δραστηριοτήτων που
σχετίζονται με την υγιή ανάπτυξη μιας
επιχείρησης. Σε ένα περιβάλλον απελευθερωμένων τιμών, εκτιμώ ότι θα
επικρατήσουν οι κανόνες του ελεύθερου
ανταγωνισμού, λαμβάνοντας υπόψη και
την αγοραστική δύναμη του καταναλωτή.
Είναι στάση ευθύνης απέναντι στην κοινωνία, η κάθε εταιρεία να αποφασίζει για
τις τιμές των προϊόντων της, συνεκτιμώντας τις συνθήκες που βιώνουμε στην
Ελλάδα τα χρόνια της κρίσης. 
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Ένα ΣΎΓΧΡΟΝΟ
φαρμακείο
με ΝΈΕΣ καινοτόμες ιδέες
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Το “PENTELICA PHARMACY”, το Φαρμακείο της
Ίλυα Ξυλαγρά, με μόνο λίγους μήνες ζωής, έχει
ήδη ξεκινήσει το δρόμο της επιτυχίας στο βουνό
της Πεντέλης. Με νέες και καινοτόμες ιδέες, αγάπη
για τη δουλειά της και κυρίως για τον άνθρωπο,
η νέα φαρμακοποιός θέτει στόχους και όνειρα,
ατενίζοντας το μέλλον αλλά έχοντας πάντα ως
γνώμονα την εμπειρία του παρελθόντος.

«Θεραπευτική» δημιουργία

Η πολυτέλεια του χώρου

Το όνομα του Φαρμακείου οφείλεται
στο ενδημικό φυτό silene pentelica, με
τις θεραπευτικές και αναζωογονητικές
του ιδιότητες, το οποίο μπορεί κανείς
να το συναντήσει μόνο στο Βουνό της
Πεντέλης.
Η Φαρμακοποιός μας δίνει σχετικές
πληροφορίες: «Το φαρμακείο λειτουργεί από την 1 Νοεμβρίου ’16. Πρόκειται
για ένα τριώροφο κτίριο που σχεδιάστηκε
εξαρχής για να στεγάσει την εξέλιξη του
ελληνικού φαρμακείου, όπως εμείς τη
φανταστήκαμε. Είναι ένα ιδιόκτητο κτίριο
με ιδιαίτερη αρχιτεκτονική, σχεδιασμένο
από την ομάδα LL ASSOCIATES, βραβευμένο με έπαινο από το περιοδικό "Δομές"
στην κατηγορία «καλύτερο πραγματοποιημένο έργο των ετών 2012-2016». Η
ολοκλήρωση του κτιρίου από τους γονείς
μου, συνέπεσε με την απόκτηση του πτυχίου μου στη Φαρμακευτική. Έτσι λοιπόν,
άρχισε ένας γόνιμος διάλογος, καθώς η
οικογένεια μου δραστηριοποιείται πολλά
χρόνια στο χώρο του φαρμακείου.
Η φράση του Gaudi "Originality consists
in returning to the origin" μας έδωσε το
έναυσμα να επιστρέψουμε και να σταθούμε στο εμβληματικό βουνό της Πεντέλης
και στο φυσικό του πλούτο: μάρμαρο,
εξαιρετικό φως και ενδημικά φυτά. Υπάρχουν όλα μέσα στο κτίριο!»

Το φαρμακείο βρίσκεται στην πάνω
πλευρά της κεντρικής πλατείας της
Νέας Πεντέλης. Η πλατεία σφύζει από
κόσμο κάθε μέρα, με το μοναδικό σούπερ μάρκετ της περιοχής, τον φούρνο,
το κρεοπωλείο, τις τράπεζες, τα εμβληματικά καφέ και εστιατόρια, την παιδική
χαρά και τα βιβλιοπωλεία. Το κτίριο είναι γωνιακό, γεγονός που το κάνει ορατό
από όλες τις μεριές, αποκτώντας έτσι μια
ιδιαίτερη εμπορική αξία. Στο ισόγειο του
φαρμακείου βρίσκεται ο κύριος πάγκος
εξυπηρέτησης των πελατών με τρεις θέ-

σεις εργασίας, όπου το φάρμακο δίνεται
διά χειρός φαρμακοποιού. Η πολυτέλεια
και η άνεση του χώρου δίνει τη δυνατότητα να υπάρχει ένα ξεχωριστό τμήμα
αφιερωμένο στα καλλυντικά, με ταμείο
express, καλύπτοντας από τις δερμοκαλλυντικές ανάγκες έως τις ανάγκες της
αισθητικής ιατρικής. Μεγάλο μέρος του
ισογείου είναι αφιερωμένο στα συμπληρώματα διατροφής, όπου και παρέχεται
εξατομικευμένη ενημέρωση από διατροφολόγο. Στον χώρο υπάρχουν ειδικά
διαμορφωμένες γόνδολες προβολών με
εποχιακά προϊόντα και προτάσεις του
φαρμακείου.
«Ο πρώτος όροφος του φαρμακείου», μας
λέει η κ. Ξυλαγρά, «είναι αφιερωμένος
στις πιο εξειδικευμένες ανάγκες του κόσμου. Υπάρχει ένα πλήρως οργανωμένο
βρεφικό και παιδικό τμήμα, με παιδική
χαρά, που κρατάει τα παιδιά απασχολημένα, ενώ οι γονείς μπορούν αμέριμνοι να
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παροχή υπηρεσιών υγείας, όπου πρέπει
να συμβάλει το φαρμακείο, καθώς και στη
συνεχή ενημέρωση του κοινού με ομιλίες
σε θέματα όπως ο μητρικός θηλασμός,
η προστασία του δέρματος, η διαχείριση
του πόνου… κ.ά., πάντα από εξειδικευμένους ομιλητές και καθηγητές. Τέλος,
στον ίδιο όροφο, μια καμπίνα αισθητικής,
δίνει στις πελάτισσές μας τη δυνατότητα
περιποίησης με τις μεγαλύτερες μάρκες
καλλυντικών, με στόχο τη γνωριμία με
αυτές και την αγορά τους.»

Εξειδίκευση της ομάδας
«Πρωταρχική σημασία για εμάς είναι
η ύπαρξη μιας πλήρως καταρτισμένης
ομάδας με ξεχωριστούς αλλά και αλληλοσυμπληρωμένους ρόλους. Αυτό που
καταφέραμε είναι να δημιουργήσουμε μια
ομάδα αποτελούμενη από νέους ανθρώπους, με διάθεση για συνεχή εξέλιξη και
με κοινό πάθος να πετύχει το εγχείρημα.»
Το φαρμακείο, εκτός από την υπεύθυνη φαρμακοποιό Ίλυα Ξυλαγρά, είναι
επανδρωμένο με δυο φαρμακοποιούς,

κάνουν τις αγορές τους. Ξεχωριστή θέση
κατέχει εδώ η στοματική υγιεινή, η φροντίδα των μαλλιών και η γυναικεία φροντίδα, ενώ έχουμε επιμεληθεί πολύ και την
οργάνωση του ορθοπεδικού τμήματος.
Το εξελιγμένο εργαστήριό μας βρίσκεται
στον ίδιο όροφο, όπου παρασκευάζονται
γαληνικά σκευάσματα. Σύντομα βέβαια
θα προσθέσουμε και την παρασκευή των
ομοιοπαθητικών. Επιπλέον, το φαρμακείο διαθέτει και κτηνιατρικά φάρμακα.
Η τελευταία αυτή κατηγορία δείχνει αξιοσημείωτη αύξηση στο φαρμακείο μας
γιατί στην περιοχή μας σχεδόν οι μισοί
κάτοικοι έχουν και ένα ζώο συντροφιάς!
Στον δεύτερο όροφο υπάρχει ένας ειδικά
διαμορφωμένος χώρος για τη διοργάνωση ομιλιών και εκδηλώσεων. Επιδιώκουμε να επενδύσουμε στην πρωτοβάθμια
με ξεχωριστό και ιδιαίτερο ρόλο στην
παροχή πρωτοβάθμιας συμβουλής και
υπηρεσιών. Η ομάδα πλαισιώνεται από
μια χημικό με ειδίκευση στην κοσμητολογία, μια διατροφολόγο - διαιτολόγο και
δυο βοηθούς φαρμακείου.
«Οργανώνουμε διαρκώς σεμινάρια για
την ομάδα μας μέσα στο χώρο μας, για τη
βαθύτερη γνώση των προϊόντων αλλά και
τις τεχνικές εξυπηρέτησης των πελατών.
Πολύ συχνά, συμμετέχουμε σε ομιλίες
και συνέδρια ανάλογα την κατάρτιση του
καθενός μας. Στο τέλος κάθε εβδομάδας,
γίνεται ένας παραγωγικός διάλογος, ώστε
να γινόμαστε καλύτεροι και για τυχόν βελτιώσεις και αλλαγές στον τρόπο λειτουργίας και εξυπηρέτησης», συμπληρώνει η
Φαρμακοποιός.
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Ρυθμίζουν τη σωστή κίνηση στην τουαλέτα

…στη διάρροια
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Ο συμβουλευτικός ρόλος στην πρώτη γραμμή

Η ανταπόκριση του κόσμου
«Αρχικό μας μέλημα ήταν να επανδρώσουμε άριστα το φαρμακείο, με επάρκεια
φαρμάκων. Σε αυτό μας βοηθούν οι μεγαλύτερες φαρμακευτικές εταιρείες, απ’
όπου προμηθευόμαστε τα φάρμακα, με
αποτέλεσμα να έχουμε όσο το δυνατόν
λιγότερες ελλείψεις σε μια τόσο δύσκολη
εποχή!
Με το άνοιγμα του φαρμακείου, η επόμενη
ενέργεια μας ήταν να πετύχουμε μεγάλες
παροχές και εκπτώσεις από τις εταιρείες,
οι οποίες μας στήριξαν και συνεχίζουν να
μας στηρίζουν, προκειμένου να τις μετακυλήσουμε στους πελάτες μας. Μέσα
σε ένα εξάμηνο, βλέπουμε μια διαρκώς
αυξανόμενη ροή. Ο κόσμος ανταποκρίνεται στην προσπάθεια μας και αυτό μας
χαροποιεί.»

Η κάρτα μέλους
Το φαρμακείο διαθέτει μια κάρτα μέλους
με την οποία αποκτά κανείς ειδικά προνόμια, όπως σταθερές εκπτώσεις και
συμμετοχή σε όλες τις ειδικές ενέργειες.
Με την κάρτα δημιουργείται ένα πλήρες
ιστορικό, αποθηκευμένο στο σύστημα.
Κάθε μήνα υπάρχει ένα συγκεκριμένο concept, για το οποίο οι επισκέπτες
ενημερώνονται μέσω φυλλαδίων και
μηνυμάτων, ενώ ο τρόπος επικοινωνίας γίνεται παράλληλα και από τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης και της σελίδας
του φαρμακείου στο facebook.
«Κάθε εβδομάδα επιδιώκουμε τη διοργάνωση ενός event μέσα στο χώρο μας.
Η ανταπόκριση του κόσμου είναι μεγάλη,
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καθώς πάντα συνοδεύεται από στοχευμένη και εξατομικευμένη συμβουλή.
Φυσικά, υπάρχει η δυνατότητα παροχής
συμβουλών υγείας και ομορφιάς από
αισθητικούς διαφόρων εταιρειών, που
μας επισκέπτονται συχνά, ενώ έχουμε
σκεφτεί πολλά ιδιαίτερα και πρωτότυπα
δώρα, κυρίως με τη μορφή κληρώσεων.
Όποιος επισκέπτεται το φαρμακείο μας,
μπορεί να συμμετέχει.»

Με το βλέμμα στο μέλλον
«Καθημερινά, αφουγκραζόμαστε τον
παλμό της αγοράς και φροντίζουμε να
προσαρμοζόμαστε στις εξελίξεις. Θέλουμε να εκπροσωπήσουμε επάξια τον
σημαντικό θεσμό του φαρμακείου, με
έναν σύγχρονο τρόπο, χωρίς όμως να
ξεχνάμε τον πρωταρχικό ρόλο του, πα-

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 35 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ρέχοντας πρωτοβάθμια φροντίδα, καθώς
η φαρμακευτική επιστήμη εμπεριέχει ένα
εύρος αρετών και δυνατοτήτων για τη
διαχείριση των ασθενών. Με ένα βαθμό ταπεινότητας και κοινής λογικής, μια
ικανότητα λειτουργίας μέσα σε σύνολα
που έχουν αποδειχθεί στη διάρκεια του
χρόνου πολύ σημαντικά και καταξιωμένα,
προχωράμε με στόχο την εδραίωση μιας
σχέσης εμπιστοσύνης με τους ασθενείς –
πελάτες που παραμένει και η βασική μας
επιδίωξη. Προερχόμενη από οικογένεια
που δραστηριοποιείται με επιτυχία εδώ
και πολλά χρόνια στον χώρο του φαρμακείου, προσδοκώ να συνεχίσω το έργο
τους, αλλά παράλληλα φροντίζω και να
το εξελίξω, γιατί οι πελάτες εξελίσσονται
σήμερα και αναζητούν περισσότερες υπηρεσίες από τον φαρμακοποιό τους!» 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

5

η άποψη των ειδικών

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ

καλλυντικής φροντίδας
για 5 τύπους ΔΈΡΜΑΤΟΣ
Από την ΑΦΡΟΔΙΤΗ ΜΟΥΜΟΥΡΗ,
Φαρμακοποιό, Διευθύντρια Τμήματος Εξειδικευμένων Υπηρεσιών &
Εκπαίδευσης της Pierre Fabre ΕΛΛΑΣ Α.Ε
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Κάθε πελάτης του φαρμακείου είναι μοναδικός,
το ίδιο και το δέρμα του.
Το φύλο, η ηλικία, ο τύπος του δέρματος, η
κατάσταση του δέρματος, η συμπεριφορά μας
απέναντί του, η ψυχολογία μας, ο τρόπος που το
φροντίζουμε, συνεργούν και συνεργάζονται για να
δώσουν στο δέρμα μας τη μοναδική του ταυτότητα.
Ξηρό ή λιπαρό, γυναικείο ή αντρικό, νεανικό ή
ώριμο, ευαίσθητο ή αντιδραστικό, το κάθε ένα έχει
τις δικές του ανάγκες φροντίδας. Η αναγνώριση
των κύριων χαρακτηριστικών του δέρματος
αποτελεί σημείο κλειδί για μια ολοκληρωμένη
κοσμητολογική συμβουλή, που θα βοηθήσει να
καλύψουμε τις ανάγκες και τις επιθυμίες των
πελατών μας και να δημιουργήσουμε μια σχέση
εμπιστοσύνης μαζί τους.

Η «ανάλυση» ενός δέρματος περιλαμβάνει
τρία παράλληλα στάδια
1. Παρατήρηση
Η ροδαλότητα του δέρματος αντικατοπτρίζει την κατάσταση της λειτουργίας
των υποκείμενων αγγείων και η λάμψη του την ποιότητα του υδρολιπιδικού
φιλμ (ΥΛΦ). Η υφή μαρτυρά τον όγκο των σμηγματογόνων αδένων και τυχόν
ατέλειες επιτρέπουν να εκτιμηθεί η «ηλικία» του δέρματος.
2. Αντίληψη δια της αφής
Μπορεί να γίνει μόνο με τη συγκατάθεση του πελάτη και περιλαμβάνει την
αντίληψη της υφής, του πάχους και της θερμοκρασίας του δέρματος δια
της αφής, που προδίδουν την κατάσταση των σμηγματογόνων αδένων αλλά
και των υποκείμενων αγγείων.
3. Διερεύνηση
Ενθάρρυνση του πελάτη να εκφράσει σαφώς τις προσδοκίες του, θέτοντας
σύντομες, ανοικτές και καλά στοχοθετημένες ερωτήσεις:
«Πώς αισθάνεστε το δέρμα σας αυτή την εποχή;»
«Πώς καθαρίζετε το δέρμα σας;»
«Τί είδους προϊόντα χρησιμοποιείτε για τη φροντίδα του δέρματός σας;»
Καθώς και ερωτήσεις σχετικές με τον τρόπο ζωής (διατροφή, κάπνισμα
κ.λ.π) και τις συνθήκες εργασίας (π.χ. εξωτερικός – εσωτερικός χώρος).

Ανάλογα με την ποιότητα και την ποσότητα του ΥΛΦ, αναγνωρίζουμε τρεις
κύριους τύπους δέρματος: ξηρό, λιπαρό
και μεικτό. Σε αυτούς τους βασικούς τύπους μπορούν να προστεθούν διάφορες
χρόνιες ή παροδικές καταστάσεις: αφυδάτωση, ευαισθησία, γήρανση κ.α.
Κατά τη διάρκεια της ζωής μας το δέρμα
εξελίσσεται. Κλιματικές, περιβαλλοντικές, οικιακές συνθήκες, επαγγελματικό
περιβάλλον, τρόπος ζωής, παθoλογικά
αίτια, ηλικία, καθορίζουν την εξέλιξή του.
Επομένως, τα βασικά χαρακτηριστικά
του δέρματος μπορούν να τροποποιηθούν, προοδευτικά ή απότομα, ανάλογα
με τις περιστάσεις.
Η διάγνωση του τύπου και της κατάστασης του δέρματος που πραγματοποιείται
κάθε φορά, επιτρέπει να προσαρμόσουμε με ακρίβεια τις συμβουλές μας.
Ο τύπος του δέρματος έχει σχέση με
την ποσότητα σμήγματος, είναι ορμονοεξαρτώμενος και γίνεται γνωστός με
σαφήνεια στην ηλικία των 20 περίπου
ετών. Η εξακρίβωση του τύπου δέρματος
αποτελεί το πρώτο στάδιο διάγνωσης για
την παροχή βασικών κοσμητολογικών
συμβουλών.
Οι διάφορες καταστάσεις του δέρματος
μπορούν να εμφανιστούν σε όλους τους
τύπους δέρματος. Συνήθως πρόκειται για
παροδικές μεταβολές που εξαρτώνται
από πολλούς εσωτερικούς και εξωτερικούς παράγοντες. Η αναγνώριση της
κατάστασης του δέρματος αποτελεί το
δεύτερο στάδιο διάγνωσης και η συμβουλή μας θα πρέπει να βοηθά στη φυσιολογική αποκατάστασή του.
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Αναγνωρίστε τύπους και καταστάσεις δέρματος
και προτείνετε την κατάλληλη φροντίδα
Ξηρό Δέρμα
Το ξηρό δέρμα χαρακτηρίζεται από έλλειψη σμήγματος. Αυτό οφείλεται είτε
στην υπολειτουργία των σμηγματογόνων
αδένων, είτε στον μειωμένο αριθμό τους.
Η ανεπάρκεια σμήγματος οδηγεί σε διαταραγμένο υδρολιπιδικό φιλμ (ΥΛΦ), με
αποτέλεσμα την αυξημένη διαδερμική
απώλεια νερού.
Το ξηρό δέρμα έχει πορσελάνινη όψη και
ωραία υφή. Η επιδερμίδα είναι ιδιαίτερα
λεία και λεπτή. Οι πόροι είναι από ελάχιστα ορατοί ως ανύπαρκτοι.
Όμως, είναι εύθραυστο, ερεθίζεται εύκολα και δεν είναι ανθεκτικό στις εξωτερικές επιθέσεις, οι οποίες προκαλούν
έλλειψη άνεσης και δυσφορία. Οι πιο
συχνές ατέλειες που παρουσιάζει είναι
απολέπιση, ερυθρότητα και εμφάνιση
πρώιμων πολυάριθμων μικρών ρυτίδων.

Η συμβουλή σας
• Απαλός καθαρισμός πρωί και βράδυ
με ένα προϊόν σε μορφή γαλακτώματος που δεν απαιτεί ξέβγαλμα με
νερό και παράλληλα παρέχει λιπιδικά και ενυδατικά στοιχεία για την
αντιστάθμιση της ανεπάρκειας του
ΥΛΦ.
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•

•
•

Φροντίδα του προσώπου με ενυδατική κρέμα πλούσιας υφής κάθε πρωί
και κρέμας εντατικής θρέψης ή ελαίου το βράδυ, ώστε να αποκατασταθεί
άμεσα η άνεση στην επιδερμίδα και
να αποφευχθούν οι ερεθισμοί.
Συστηματική φωτοπροστασία ειδικά
τους μήνες με έντονη ηλιοφάνεια.
Συμπληρωματικά μπορεί να προταθεί η χρήση μιας θρεπτικής και
ενυδατικής μάσκας – κρέμας 2 φορές/εβδομάδα ή και συχνότερα, αν
υπάρχει ανάγκη.

Λιπαρό Δέρμα
Το λιπαρό δέρμα χαρακτηρίζεται από
έντονη λιπαρότητα, η οποία συνδέεται
με την αύξηση του όγκου και της έκκρισης των σμηγματογόνων αδένων που
εξαρτάται από τα ανδρογόνα. Το ΥΛΦ
είναι πλούσιο σε σμήγμα και πολύ προστατευτικό.
Το λιπαρό δέρμα εμφανίζει μεγάλο πάχος
επιδερμίδας, διεσταλμένους πόρους και
τραχιά όψη που γυαλίζει. Γενικά είναι
ανθεκτικό, οι ρυτίδες αργούν να εμφανιστούν και είναι λίγες αλλά βαθιές.
Η υπερπαραγωγή σμήγματος ευνοεί
συχνά τον πολλαπλασιασμό μικροβίων
και το παχύ στρώμα νεκρών κυττάρων
οδηγεί στο φράξιμο του τριχοθύλακα, με
αποτέλεσμα τελικά να σχηματίζονται φαγέσωρες (ανοιχτοί και κλειστοί), βλατίδες
ή ακόμα και φλύκταινες, χαρακτηριστικά
στοιχεία της ακμής.
Η συμβουλή σας
• Καθαρισμός προσώπου και λαιμού
πρωί και βράδυ με απαλά προϊόντα,
μη φαγεσωρογόνα, που περιέχουν
κάποιο σμηγματορρυθμιστικό συστατικό. Προτιμώνται υγρά καθαριστικά
σε μορφή ζελ, που ξεπλένονται με
νερό ή νερά με μικκύλια (micellaire)
που αφήνουν δροσερή και μη λιπαρή
αίσθηση.
• Χρήση μιας ενυδατικής, μη φαγε-
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•

σωρογόνου κρέμας που περιέχει
σμηγματορυθμιστικούς παράγοντες
και δίνει ματ όψη κάθε πρωί και μιας
λεπτόρευστης κρέμας, ανάλογα με
τις εκάστοτε ανάγκες (ενυδατική,
αντιγηραντική, λάμψης κ.α.), κάθε
βράδυ.
Μια φροντίδα απολέπισης και μια
στυπτική καθαριστική μάσκα είναι
απαραίτητες 1 ή 2 φορές/εβδομάδα,
για να φωτίσει το δέρμα, να λεπτύνει
η υφή του και να γίνει ματ.

Προσοχή: Το λιπαρό δέρμα αν δεχτεί
πολύ επιθετικά προϊόντα ή ορισμένες
φαρμακευτικές αγωγές, μπορεί να εμφανίσει εικόνα ξηρού, αφυδατωμένου ή
αντιδραστικού δέρματος. Οπότε πρέπει να
τροποποιηθεί η φροντίδα του αναλόγως
για ένα διάστημα (σειρές για ξηρά, αφυδατωμένα ή ευαίσθητα δέρματα).

Αφυδατωμένο Δέρμα
Το αφυδατωμένο δέρμα πάσχει από
έλλειψη νερού, με περιεκτικότητα της
κεράτινης στιβάδας σε νερό <10%. Η
κατάσταση αυτή μπορεί να εμφανιστεί
σε όλους τους τύπους δέρματος και
σχετίζεται με μια εγγενή ή επίκτητη διαταραχή των λιπιδίων που συνθέτουν τις
κυτταρικές μεμβράνες, το μεσοκυττάριο
χώρο και το ΥΛΦ, με τελική κατάληξη την
αυξημένη διαδερμική απώλεια νερού.
Ένα αφυδατωμένο δέρμα είναι θαμπό,
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η άποψη των ειδικών

νήθως παροδικό και οφείλεται σε περιστασιακές καταστάσεις (περιβάλλον,
διατροφή, επιθετικές δερματολογικές
πράξεις κ.α.). Ένα ευαίσθητο δέρμα γίνεται πολύ εύκολα ευαισθητοποιημένο,
ενώ ένα ευαισθητοποιημένο δέρμα δεν
είναι απαραίτητα και ευαίσθητο από τη
φύση του.
Το ευαίσθητο / ευαισθητοποιημένο δέρμα αντιδρά πολύ εύκολα, «δεν ανέχεται
τίποτα» και χαρακτηρίζεται από ποικίλες
αντιδράσεις: ερυθρότητα, αίσθημα καύσου, οίδημα. Αν παραμεληθεί μπορεί να
εξελιχθεί σε χρόνια φλεγμονώδη δερματοπάθεια όπως η ροδόχρους νόσος.
ανελαστικό και συχνά προκαλεί αίσθημα
«τραβήγματος». Τα αφυδατωμένα νεκρά
κερατινοκύτταρα σχηματίζουν συσσωματώματα στην επιφάνεια της επιδερμίδας,
γνωστά ως λέπια. Πέραν του αισθητικού
προβλήματος, υπάρχει συχνά κνησμός
και ευερεθιστότητα.
Η συμβουλή σας
• Απαλός καθαρισμός του προσώπου
με λεπτόρρευστο γαλάκτωμα που
παρέχει ενυδατικά στοιχεία και δεν
απαιτεί ξέπλυμα.
• Κάθε πρωί εφαρμογή μιας προστατευτικής ενυδατικής κρέμας, με
πλούσια ή ελαφριά υφή ανάλογα τον
τύπο του δέρματος. Σε περιόδους
έντονης αφυδάτωσης, εφαρμόζεται
επιπλέον ενυδατικός ορός πριν από
την κρέμα για διάρκεια τουλάχιστον
4 εβδομάδων.
• Επικουρικά, προτείνουμε τη χρήση
ενυδατικής μάσκας μέρα παρά μέρα
έως ότου παρατηρηθεί βελτίωση και
στη συνέχεια 1 φορά / εβδομάδα.

Ευαίσθητο /
Ευαισθητοποιημένο Δέρμα
Κάθε τύπος δέρματος μπορεί να παρουσιάσει ευαισθησία ή/και ευαισθητοποίηση.
Τόσο το ευαίσθητο όσο και το ευαισθητοποιημένο δέρμα παρουσιάζει μειωμένο
ουδό ανοχής σε σχέση με ένα δέρμα φυσιολογικής ευαισθησίας. Το ευαίσθητο
δέρμα έχει γενετική προέλευση, ενώ
το ευαισθητοποιημένο δέρμα είναι συ-
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Η συμβουλή σας
• Πολύ απαλός καθαρισμός του προσώπου με καταπραϋντικό γαλάκτωμα ή νερό με μικκύλια ειδικό για τα
ευαίσθητα δέρματα.
• Ο καθαρισμός ολοκληρώνεται με ψεκασμό Ιαματικού νερού που έχει καταπραϋντική, αποσυμφορητική, εξυγιαντική και αντιφλεγμονώδη δράση.
Στο τέλος στεγνώνουμε προσεκτικά
με ταμπονάρισμα, χωρίς τρίψιμο.
• Εφαρμογή στο πρόσωπο και το λαιμό
μιας καταπραϋντικής και ενυδατικής κρέμας, που περιέχει μόνο τα
απαραίτητα συστατικά χωρίς άρωμα,
χρώμα ή συντηρητικά που μπορούν
να ερεθίσουν το δέρμα.
• Σε περιόδους έξαρσης, η συχνή χρήση μια καταπραϋντικής ενυδατικής
μάσκας παρέχει άμεση ανακούφιση.

κηλίδες, αφυδάτωση, μειωμένη ελαστικότητα, ρυτίδες και χαλάρωση.
Η συμβουλή σας
• Καθαρισμός του προσώπου πρωί
και βράδυ με απαλά και πλούσια σε
υφή προϊόντα, όπως είναι ένα γαλάκτωμα με μια τονωτική λοσιόν ή ένα
διφασικό προϊόν με ελαιώδη φάση.
• Κάθε πρωί εφαρμόζουμε σε πρόσωπο, λαιμό και ντεκολτέ μια αντιγηραντική κρέμα ημέρας με ενυδατική,
θρεπτική, συσφικτική, αναζωογονητική και αντηλιακή δράση.
• Το βράδυ εφαρμόζουμε μια πλούσια
αντιγηραντική κρέμα νύχτας που διεγείρει τους φυσικούς μηχανισμούς
αναγέννησης του δέρματος.
• Τακτική «αγωγή» με ενισχυμένο
αντιγηραντικό ορό με υψηλή περιεκτικότητα σε δραστικά συστατικά,
πριν τη χρήση της κρέμας.

Ώριμο Δέρμα
Με την πάροδο του χρόνου, τόσο η δομή
όσο και η λειτουργία του δέρματος αλλάζει. Ο μεταβολισμός επιβραδύνεται, επιφέροντας μη αναστρέψιμες μεταβολές. Η
μετάπτωση σε αυτήν την κατάσταση δεν
είναι απότομη αλλά προοδευτική.
Αν και γενετικά προγραμματισμένη, η
γήρανση επιταχύνεται από ενδογενείς
παράγοντες όπως είναι ορισμένες ασθένειες και από εξωγενείς παράγοντες
όπως είναι η υπεριώδης ακτινοβολία,
το κάπνισμα και το στρες.
Το ώριμο γηρασμένο δέρμα εμφανίζει
λέπτυνση της επιδερμίδας, δυσχρωμικές

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 35 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

Συμπέρασμα
Η ολοκληρωμένη πρόταση φροντίδας
για ένα δέρμα περνά μέσα από τη σωστή
διάγνωση (τύπος δέρματος, κατάσταση
δέρματος).
Η εμπειρία μας, οι γνώσεις μας ως φαρμακοποιοί, η παρατήρηση και η επικοινωνία με τους πελάτες μας, αποτελούν
και θα αποτελούν πάντα το ανταγωνιστικό πλεονέκτημα του φαρμακείου
απέναντι σε οποιοδήποτε άλλο κανάλι
διανομής. 

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

marketing

Οι Νέοι Τύποι
ΠΕΛΑΤΏΝ

Ό

ταν μπαίνω σ’ ένα
το φαρμακείο συχνά έχω την αίσθηση ότι ο φαρμακοποιός και οι συνεργάτες
του έχουν την ίδια συμπεριφορά με αυτή που υπήρχε
πριν 30 χρόνια. Στέκονται
πίσω από τον πάγκο,
απασχολημένοι με το να
δίνουν φάρμακα, χωρίς
να κοιτάζουν τον πελάτη
ή κοιτάζοντάς τον ελάχιστα, γεγονός που καμιά
φορά υποδηλώνει και
μια μορφή αδιαφορίας.
Πίσω από αυτή την όχι
και τόσο θετική εικόνα,
υπάρχει ένα επάγγελμα,
το οποίο φαίνεται να μην
έχει λάβει ακόμη τα κατάλληλα μέτρα για να προσαρμοστεί στη νέα αγοραστική
συμπεριφορά του καταναλωτή.
Είναι καιρός λοιπόν να αλλάξει!
Ας δούμε το νέο προφίλ των πελατών μας και πώς μπορούμε καλύτερα να ανταποκριθούμε στα θέλω τους.
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Οι πελάτες του Φαρμακείου έχουν αλλάξει. Πίσω
από κάθε ασθενή σας υπάρχει ένας καταναλωτής,
του οποίου η αγοραστική συμπεριφορά σχετικά
με την υγεία του έχει μεταβληθεί.
Έχουν όμως εξελιχθεί οι Φαρμακοποιοί έτσι
ώστε να μπορέσουν να ανταποκριθούν στις νέες
συμπεριφορές των πελατών τους;

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ;

1. Ο ηλεκτρονικός πελάτης
Η κατανάλωση έχει εισέρθει σε
μια εποχή πολλαπλών καναλιών.
Πλέον, οι πελάτες κάνουν τα ψώνια τους και στο Ίντερνετ μέσα
από εφαρμογές. Το σύστημα
«Click and Collect», όπου ο
πελάτης μπορεί να στείλει
ηλεκτρονικά τη συνταγή
και να περάσει να την παραλάβει όταν είναι έτοιμη,
γνωρίζει ήδη μεγάλη ανάπτυξη σε ορισμένες ευρωπαϊκές χώρες. Ο σύγχρονος πελάτης
έχει την επιθυμία να απλοποιήσει
όλες τις απαιτητικές εργασίες της
καθημερινότητάς του, όπως π.χ.
τα ψώνια. Η εξέλιξη αυτή σημαίνει λιγότερες επισκέψεις
στα φυσικά σημεία πώλησης,
χωρίς αυτό να σημαίνει λιγότερες πωλήσεις, καθώς οι
επισκέψεις μπορεί να είναι λίγες αλλά πιο αποτελεσματικές.
Εδώ φυσικά να αναφέρουμε ότι
η μείωση της αγοραστικής δύναμης
του καταναλωτή στην Ελλάδα έχει επηρεάσει
όλα τα κανάλια της αγοράς.
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ;

2. Ο παντογνώστης και τα κοινωνικά δίκτυα
Χάρη στα ψηφιακά εργαλεία και στην
κοινωνία των πληροφοριών, οι πελάτες πλέον είναι κάτι παραπάνω
από ενημερωμένοι και προετοιμάζονται πριν προβούν σε μια αγορά.
Πριν φτάσουν στο σημείο αγοράς,
ενημερώνονται, συγκρίνουν τιμές και
φτιάχνουν μια πραγματική στρατηγική αγοράς. Όταν έρθουν σε επαφή με
τον έμπορο στο σημείο πώλησης δεν
διστάζουν να εκφράσουν τη θέληση
και την άποψη τους. Μία τάση που
εκδηλώνεται όλο και περισσότερο
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κυρίως από το Ιντερνέτ και τα μέσα
κοινωνικής δικτύωσης. Η στρατηγική
αγοράς διαμορφώνεται από τις κριτικές των χρηστών του διαδικτύου,
είτε των ευχαριστημένων, είτε των
δυσαρεστημένων. Οι φαρμακοποιοί
δεν θα εκπλαγούν αν δουν μηνύματα όπως «μην πηγαίνετε σε αυτό
το φαρμακείο, δεν είναι καθόλου
εξυπηρετικοί», αλλά και μηνύματα όπως «πηγαίνετε, η ομάδα είναι
εξυπηρετικότατη και δίνει πολύ καλές
συμβουλές»
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Sildenafil/
lyofin
Sildenafil/lyofin
Sildenafil

• Παρασκευαστής: Hoechst - Biotica
Το προϊόν κυκλοφορεί σε πολλές χώρες τις Ευρώπης
µε διαφορετικές εµπορικές ονοµασίες.

• Το φθηνότερο γενόσηµο σε όλη
την ελληνική αγορά.

100mg/tab
Για τη θεραπεία της
στυτικής δυσλειτουργίας.

• Χ.Τ.: 10,80€, Λ.Τ.: 15,45€
Δοσολογία
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ΓΙΑ ΝΑ ΕΙΣΑΙ ΠΑΝΤΑ Α

Η συνιστώµενη δόση είναι 50-100mg µια
φορά την ηµέρα και λαµβάνεται περίπου
1 ώρα πριν τη σεξουαλική δραστηριότητα.
Ο χρόνος που χρειάζεται να δράσει το
SILDENAFIL/LYOFIN ποικίλει από άτοµο σε
άτοµο, αλλά συνήθως χρειάζεται από µισή
έως µία ώρα.
Το SILDENAFIL/LYOFIN ΔΕΝ πρέπει να
λαµβάνεται περισσότερο από µία φορά την ηµέρα.

Συσκευασία
2 ή 4 επικαλυµµένα δισκία
Αρ. Αδείας Κυκλοφορίας ΕΟΦ: 2512/23-03-2015

OTORELAX

Tο άκουσες;
™

Οι Νο 1 ωτικές σταγόνες
που περιέχουν το ενεργό συστατικό
SQUALENE
 Μαλακώνει και αφαιρεί το κερί (κυψελίδα)
από τον έξω ακουστικό πόρο
 Ανακουφίζει γρήγορα από τον πόνο
 Περιποιείται και επαναφέρει
στη σωστή λειτουργία τον έξω ακουστικό πόρο
 Προλαµβάνει την υπερπαραγωγή κυψελίδας

ËÕÏÖÉÍ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ
Äåñâåíáêßùí 38, 153 44 ÃÝñáêáò ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 6393944 - Fax: 210 6619944

www.lyofin.gr
info@lyofin.gr
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ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ

3. Ο «προφέσορας»
της αυτοθεραπείας
Η σχέση της ευεξίας με την υγεία έχει αναπτυχθεί πολύ έντονα τα τελευταία χρόνια. Ο καταναλωτής, για να διαχειριστεί το κεφάλαιο της
υγείας, ψάχνει συνεχώς φυσικούς τρόπους για την αντιμετώπιση των
προβλημάτων του. Παρατηρούμε ότι ο κόσμος δείχνει όλο και λιγότερη
εμπιστοσύνη στα φάρμακα, συχνά είναι καχύποπτος απέναντι στους
επαγγελματίες υγείας, και αρχίζει να στρέφεται προς την αυτοθεραπεία
και ιδιαίτερα σε εναλλακτικές μεθόδους και προϊόντα όπως η φυτοθεραπεία και τα συμπληρώματα διατροφής. Η προσέγγιση σε τέτοιου
είδους κατηγορίες «Self care» αναπτύσσεται όλο και περισσότερο στις
νέες γενιές. Όλο και περισσότεροι πελάτες θέλουν να διαχειρίζονται
την υγεία τους και πηγαίνουν στο φαρμακείο για αναζήτηση προϊόντων
αυτοθεραπείας.
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ΓΡΗΓΟΡΗ ΚΑΙ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΗ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΑΠΟ ΤΟΝ ΠΟΝΟ1,2

AΦΉΣΤΕ

ΤΟΝ ΠΟΝΟ ΠΊΣΩ ΣΑΣ

CELEBREX®
Συνιστώμενη
δόση
200 mg/ημέρα3

CELEBREX®
Μέγιστη
δόση
400 mg/ημέρα3

Βιβλιογραφία: 1. Kivitz AJ et al. Comparative efficacy and safety of celecoxib and naproxen in the treatment of osteoarthritis of the hip. J Int Med Res
2001; 29:467-479. 2. Gordo AC et al. Efficacy of celecoxib versus ibuprofen for the treatment of patients with osteoarthritis of the knee: A randomized
double-blind, non-inferiority trial. J Int Med Res 2017; 45:59–74. 3. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Celebrex, Οκτώβριος 2016

Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευθείτε την Περίληψη
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος που διατίθεται από την εταιρεία

PP-CEL-GRC-0005-MAY17

ΣΥΝΤΕΤΜΗΜΕΝΗ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CELEBREX Καψάκια, σκληρά 100 mg & 200 mg ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Συμπτωματική ανακούφιση στη θεραπεία της οστεοαρθρίτιδας, της ρευματοειδούς αρθρίτιδας και της αγκυλοποιητικής σπονδυλίτιδας. Η απόφαση για τη συνταγογράφηση ενός εκλεκτικού αναστολέα κυκλοοξυγονάσης 2 (COX-2) πρέπει να στηρίζεται στην
εκτίμηση του συνολικού κινδύνου για κάθε ασθενή ξεχωριστά. ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ: Δεν ενδείκνυται για χρήση σε παιδιά. ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Γνωστή υπερευαισθησία στις σουλφοναμίδες. Ενεργό πεπτικό έλκος ή γαστρεντερική αιμορραγία. Ασθενείς που παρουσίασαν άσθμα, οξεία ρινίτιδα, ρινικούς πολύποδες, αγγειονευρωτικό
οίδημα, κνίδωση ή άλλες αντιδράσεις αλλεργικού τύπου μετά τη λήψη ακετυλοσαλικυλικού οξέος (ασπιρίνη) ή άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ) συμπεριλαμβανομένων των αναστολέων COX-2. Αντενδείκνυται στην κύηση και σε γυναίκες που βρίσκονται σε αναπαραγωγική ηλικία, εκτός κι αν χρησιμοποιούν κάποια αποτελεσματική μέθοδο αντισύλληψης. Η σελεκοξίμπη
έχει αποδειχθεί ότι προκαλεί δυσπλασίες σε δύο είδη πειραματόζωων στα οποία μελετήθηκε. Το ενδεχόμενο να αποτελεί κίνδυνο για τον άνθρωπο κατά την κύηση δεν είναι γνωστό αλλά δεν μπορεί να αποκλεισθεί. Θηλασμός. Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία (λευκωματίνη ορού <25 g/l ή δείκτης Child-Pugh ³ 10). Ασθενείς με υπολογισθείσα κάθαρση κρεατινίνης <30ml/min. Φλεγμονώδης νόσος
του εντέρου. Συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA II-IV). Διαγνωσμένη ισχαιμική καρδιοπάθεια, περιφερική αρτηριοπάθεια και/ή αγγειακή εγκεφαλική νόσος. ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ ΚΑΙ ΠΡΟΦΥΛΑΞΕΙΣ Επιπλοκές από το ανώτερο και το κατώτερο γαστρεντερικό σύστημα [διατρήσεις, έλκη, ή αιμορραγίες (PUBs)], ορισμένες από τις οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο, έχουν συμβεί σε
ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με σελεκοξίμπη. Συνιστάται προσοχή κατά τη θεραπεία ασθενών με αυξημένο κίνδυνο εμφάνισης γαστρεντερικών επιπλοκών με τα ΜΣΑΦ, όπως οι ηλικιωμένοι ασθενείς, οι ασθενείς που παίρνουν ταυτόχρονα άλλα ΜΣΑΦ ή ακετυλοσαλικυλικό οξύ, γλυκοκορτικοειδή, οι ασθενείς που καταναλώνουν αλκοόλ ή οι ασθενείς με ιστορικό γαστρεντερικής νόσου, όπως
έλκος και γαστρορραγία. Υπάρχει περαιτέρω αύξηση στον κίνδυνο εμφάνισης γαστρεντερικών ανεπιθύμητων ενεργειών για τη σελεκοξίμπη (έλκος γαστρεντερικού ή άλλες επιπλοκές από το γαστρεντερικό σύστημα), όταν η σελεκοξίμπη συγχορηγείται με ακετυλοσαλικυλικό οξύ (ακόμα και σε χαμηλές δόσεις ). Σε μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές δεν παρατηρήθηκε σημαντική διαφορά στην
ασφάλεια του γαστρεντερικού συστήματος μεταξύ του συνδυασμού εκλεκτικών αναστολέων COX-2 + ακετυλοσαλικυλικού οξέος και του συνδυασμού ΜΣΑΦ + ακετυλοσαλικυλικού οξέος. Η ταυτόχρονη χρήση της σελεκοξίμπης και ενός ΜΣΑΦ εκτός της ασπιρίνης, θα πρέπει να αποφεύγεται. Αυξημένος αριθμός σοβαρών καρδιαγγειακών συμβαμάτων, κυρίως έμφραγμα μυοκαρδίου, σε σύγκριση με το εικονικό φάρμακο, έχει βρεθεί σε μία μακροχρόνια, ελεγχόμενη με εικονικό φάρμακο μελέτη σε ασθενείς με σποραδική αδενωματώδη πολυποδίαση, οι οποίοι έλαβαν αγωγή με σελεκοξίμπη σε δόσεις 200 mg δύο φορές την ημέρα και 400 mg δύο φορές την ημέρα. Επειδή οι κίνδυνοι από το καρδιαγγειακό σύστημα με τη σελεκοξίμπη μπορεί να αυξηθούν με τη δόση και τη διάρκεια
της έκθεσης, πρέπει να χορηγείται η χαμηλότερη αποτελεσματική ημερήσια δόση για τη μικρότερη δυνατή διάρκεια θεραπείας. Η ανάγκη του ασθενούς για συμπτωματική ανακούφιση και η απόκριση στη θεραπεία, πρέπει να επανεκτιμάται περιοδικά, ιδιαίτερα σε ασθενείς με οστεοαρθρίτιδα. Οι ασθενείς με σημαντικούς παράγοντες κινδύνου για εμφάνιση καρδιαγγειακών συμβαμάτων (π.χ.
υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδης διαβήτης, κάπνισμα) πρέπει να αντιμετωπίζονται θεραπευτικά με σελεκοξίμπη μόνο μετά από προσεκτική εκτίμηση. Οι εκλεκτικοί αναστολείς COX-2 , λόγω της έλλειψης αντιαιμοπεταλιακής δράσης , δεν υποκαθιστούν το ακετυλοσαλικυλικό οξύ για προφύλαξη από καρδιαγγειακή θρομβοεμβολική νόσο. Επομένως, η αντιαιμοπεταλιακή αγωγή δεν πρέπει
να διακόπτεται. Όπως και με άλλα φάρμακα, που είναι γνωστό ότι αναστέλλουν τη σύνθεση των προσταγλανδινών, έχει παρατηρηθεί κατακράτηση υγρών και οίδημα σε ασθενείς που ελάμβαναν σελεκοξίμπη. Συνεπώς, η σελεκοξίμπη θα πρέπει να χορηγείται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό καρδιακής ανεπάρκειας, δυσλειτουργίας της αριστεράς κοιλίας ή υπέρτασης και σε ασθενείς με
προϋπάρχον οίδημα οποιασδήποτε αιτιολογίας, καθώς η αναστολή της σύνθεσης των προσταγλανδινών μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την επιδείνωση της νεφρικής λειτουργίας και την κατακράτηση υγρών. Προσοχή απαιτείται επίσης σε ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με διουρητικά ή με άλλους παράγοντες κινδύνου εμφάνισης υποογκαιμίας. Όπως όλα τα ΜΣΑΦ, η σελεκοξίμπη μπορεί να
οδηγήσει στην εμφάνιση υπέρτασης ή να επιδεινώσει προϋπάρχουσα υπέρταση, γεγονότα τα οποία ενδέχεται να συμβάλουν στην αυξημένη συχνότητα εμφάνισης καρδιαγγειακών επεισοδίων. Επομένως, η πίεση του αίματος θα πρέπει να παρακολουθείται στενά κατά τη διάρκεια της έναρξης της θεραπείας με τη σελεκοξίμπη και καθόλη τη διάρκεια της θεραπείας. Επιβάρυνση της νεφρικής ή
της ηπατικής λειτουργίας και ιδιαιτέρως καρδιακή δυσλειτουργία είναι περισσότερο πιθανό να συμβεί σε ηλικιωμένους, οι οποίοι πρέπει να βρίσκονται υπό κατάλληλη ιατρική παρακολούθηση. Τα ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένης της σελεκοξίμπης, ενδέχεται να προκαλέσουν νεφρική τοξικότητα. Δεδομένα από κλινικές μελέτες έχουν δείξει ότι η επίδραση της σελεκοξίμπης στη νεφρική λειτουργία
είναι παρόμοια με την επίδραση που παρατηρήθηκε με τα συγκριτικά ΜΣΑΦ. Ασθενείς που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση νεφρικής τοξικότητας είναι εκείνοι με διαταραχή νεφρικής λειτουργίας, καρδιακή ανεπάρκεια, ηπατική δυσλειτουργία, όσοι λαμβάνουν διουρητικά, αναστολείς του μετατρεπτικού ενζύμου της αγγειοτασίνης (α-ΜΕΑ), ανταγωνιστές των υποδοχέων της αγγειοτασίνης ΙΙ, καθώς και οι ηλικιωμένοι. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται με προσοχή, όσο λαμβάνουν θεραπεία με σελεκοξίμπη. Κατά τη θεραπεία με σελεκοξίμπη έχουν αναφερθεί μερικές περιπτώσεις σοβαρών ηπατικών αντιδράσεων, συμπεριλαμβανομένης της κεραυνοβόλου ηπατίτιδας (μερικές με μοιραία έκβαση), ηπατικής νέκρωσης και ηπατικής ανεπάρκειας (μερικές με
μοιραία έκβαση ή που να απαιτούν μεταμόσχευση ήπατος). Ανάμεσα στις περιπτώσεις, στις οποίες έχει αναφερθεί ο χρόνος έναρξης των αντιδράσεων, τα περισσότερα από τα σοβαρά ανεπιθύμητα ηπατικά συμβάντα εμφανίστηκαν μέσα σε ένα μήνα μετά την έναρξη της θεραπείας με σελεκοξίμπη. Εάν κατά τη διάρκεια της θεραπείας, οι ασθενείς παρουσιάσουν επιδείνωση της λειτουργίας
οποιουδήποτε οργανικού συστήματος που αναφέρθηκε παραπάνω, πρέπει να ληφθούν κατάλληλα μέτρα και να εξετασθεί η διακοπή της θεραπείας με σελεκοξίμπη. Η σελεκοξίμπη αναστέλλει το CYP2D6. Αν και δεν αποτελεί ισχυρό αναστολέα του ενζύμου αυτού, μείωση της δόσης μπορεί να απαιτηθεί για τα φάρμακα των οποίων η τιτλοποίηση της δόσης εξατομικεύεται και που μεταβολίζονται
από το CYP2D6. Οι ασθενείς με γνωστό μειωμένο μεταβολισμό μέσω του ενζύμου CYP2C9 θα πρέπει να λαμβάνουν τη θεραπεία με προσοχή. Σοβαρές δερματικές αντιδράσεις, μερικές από τις οποίες είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο, που περιλαμβάνουν αποφολιδωτική δερματίτιδα, σύνδρομο Stevens-Johnson και τοξική επιδερμική νεκρόλυση, έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια σε σχέση με τη
χρήση της σελεκοξίμπης. Φαίνεται ότι οι ασθενείς διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο για εμφάνιση τέτοιων αντιδράσεων στην αρχή της θεραπείας. Η έναρξη της αντίδρασης λαμβάνει χώρα, στην πλειονότητα των περιπτώσεων, μέσα στον πρώτο μήνα θεραπείας. Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας (συμπεριλαμβανομένων αναφυλαξίας, αγγειοοιδήματος και φαρμακευτικού εξανθήματος με
ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (σύνδρομο DRESS) ή σύνδρομο υπερευαισθησίας), έχουν αναφερθεί σε ασθενείς που λαμβάνουν σελεκοξίμπη. Ασθενείς με ιστορικό αλλεργίας σε σουλφοναμίδες ή σε οποιοδήποτε άλλο φάρμακο, ίσως διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο να παρουσιάσουν σοβαρές δερματικές αντιδράσεις ή αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Η χορήγηση της σελεκοξίμπης
πρέπει να διακόπτεται με την πρώτη εμφάνιση δερματικού εξανθήματος, βλάβης του βλεννογόνου ή οποιουδήποτε άλλου σημείου υπερευαισθησίας. Η σελεκοξίμπη μπορεί να καλύψει τον πυρετό και άλλα συμπτώματα της φλεγμονής. Σε ασθενείς, στους οποίους συγχορηγήθηκε βαρφαρίνη, αναφέρθηκαν σοβαρά περιστατικά αιμορραγίας, ορισμένα από τα οποία ήταν θανατηφόρα. Έχει
αναφερθεί αυξημένος χρόνος προθρομβίνης (INR) με τη συγχορήγηση θεραπείας. Κατά συνέπεια, αυτός θα πρέπει να παρακολουθείται στενά σε ασθενείς που λαμβάνουν από του στόματος βαρφαρινοειδή/κουμαρινοειδή αντιπηκτικά, ιδιαίτερα κατά την έναρξη της θεραπείας με σελεκοξίμπη ή κατά την αλλαγή της δόσης της σελεκοξίμπης. Η ταυτόχρονη χρήση αντιπηκτικών με ΜΣΑΦ μπορεί
να αυξήσει τον κίνδυνο αιμορραγίας. Προσοχή απαιτείται στις περιπτώσεις συνδυασμού σελεκοξίμπης με βαρφαρίνη ή άλλα από του στόματος αντιπηκτικά, συμπεριλαμβανομένων νέων αντιπηκτικών (π.χ. απιξαμπάνης, νταμπιγκατράνης και ριβαροξαμπάνης). Τα καψάκια Celebrex 100 και 200 mg περιέχουν λακτόζη (149,7 mg και 49,8 mg, αντιστοίχως). Ασθενείς με σπάνια κληρονομικά νοσήματα δυσανεξίας στη γαλακτόζη, ανεπάρκειας της Lapp λακτάσης ή δυσαπορρόφησης γλυκόζης-γαλακτόζης, δεν πρέπει να λαμβάνουν αυτό το φάρμακο. ΚΥΗΣΗ ΚΑΙ ΓΑΛΟΥΧΙΑ Εάν κάποια γυναίκα μείνει έγκυος κατά τη διάρκεια της θεραπείας, θα πρέπει να διακόψει τη λήψη της σελεκοξίμπης. Γυναίκες που λαμβάνουν σελεκοξίμπη δεν πρέπει να θηλάζουν. ΕΠΙΔΡΑΣΕΙΣ ΣΤΗΝ ΙΚΑΝΟΤΗΤΑ
ΟΔΗΓΗΣΗΣ ΚΑΙ ΧΕΙΡΙΣΜΟΥ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ Οι ασθενείς στους οποίους έχει προκληθεί ζάλη, ίλιγγος και υπνηλία, ενώ βρίσκονταν υπό θεραπεία με σελεκοξίμπη, πρέπει να αποφεύγουν να οδηγούν ή να χειρίζονται μηχανές. ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται με βάση τη συχνότητά τους: Πολύ Συχνές (³ 1/10): Υπέρταση (περιλαμβανομένης της επιδεινωθείσας υπέρτασης), Συχνές (³1/100 έως <1/10): Παραρρινοκολπίτιδα, λοίμωξη του ανώτερου αναπνευστικού συστήματος, φαρυγγίτιδα, ουρολοίμωξη, υπερευαισθησία, αϋπνία, ζάλη, υπερτονία, κεφαλαλγία, έμφραγμα του μυοκαρδίου, ρινίτιδα, βήχας, δύσπνοια, ναυτία, κοιλιακό άλγος, διάρροια, δυσπεψία, μετεωρισμός, έμετος, δυσφαγία, εξάνθημα, κνησμός (περιλαμβάνεται και κνησμός
γενικευμένος), αρθραλγία, γριπώδης συνδρομή, περιφερικό οίδημα/κατακράτηση υγρών, κάκωση (τυχαία κάκωση), Όχι συχνές (³1/1.000 έως <1/100): Αναιμία, υπερκαλιαιμία, άγχος, κατάθλιψη, κόπωση, εγκεφαλικό έμφρακτο, παραισθησία, υπνηλία, θάμβος όρασης, επιπεφυκίτιδα, εμβοές, υποακοΐα, καρδιακή ανεπάρκεια, αίσθημα παλμών, ταχυκαρδία, βρογχόσπασμος, δυσκοιλιότητα, γαστρίτιδα, στοματίτιδα, γαστρεντερική φλεγμονή (συμπεριλαμβανομένης της επιδεινωθείσας φλεγμονής του γαστρεντερικού), ερυγή, μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, αυξημένα επίπεδα ηπατικών ενζύμων (συμπεριλαμβανομένων των αυξημένων επιπέδων SGOT και SGPT), κνίδωση, εκχύμωση, μυϊκοί σπασμοί (μυϊκοί σπασμοί των κάτω άκρων), κρεατινίνη αίματος αυξημένη, ουρία αίματος αυξημένη, οίδημα προσώπου, θωρακικό άλγος, Σπάνιες (³1/10.000 έως <1/1.000): Λευκοπενία, θρομβοπενία, συγχυτική κατάσταση, ψευδαισθήσεις, αταξία, δυσγευσία, οφθαλμική αιμορραγία, αρρυθμία, πνευμονική εμβολή, έξαψη, πνευμονίτιδα, γαστρεντερική αιμορραγία, δωδεκαδακτυλικό έλκος, γαστρικό έλκος, οισοφαγικό έλκος, έλκος εντέρου και έλκος παχέος εντέρου, εντερική διάτρηση,
οισοφαγίτιδα, μέλαινα, παγκρεατίτιδα, κολίτιδα, ηπατίτιδα, αγγειοοίδημα, αλωπεκία, φωτοευαισθησία, νεφρική ανεπάρκεια οξεία, υπονατριαιμία, διαταραχές εμμήνου ρύσης, Πολύ σπάνιες (<1/10.000): Πανκυτταροπενία, αναφυλακτική καταπληξία, αναφυλακτική αντίδραση, ενδοκρανιακή αιμορραγία (συμπεριλαμβανομένης της θανατηφόρου ενδοκρανιακής αιμορραγίας), μηνιγγίτιδα άσηπτη,
επιληψία (συμπεριλαμβανομένης της επιδεινωθείσας επιληψίας), αγευσία, ανοσμία, απόφραξη αμφιβληστροειδικής αρτηρίας, απόφραξη αμφιβληστροειδικής φλέβας, αγγειίτιδα, ηπατική ανεπάρκεια (κάποιες φορές θανατηφόρα ή απαιτούσε μεταμόσχευση ήπατος), ηπατίτιδα κεραυνοβόλος (κάποιες φορές θανατηφόρα), ηπατική νέκρωση, χολόσταση, ηπατίτιδα χολοστατική, ίκτερος, δερματίτιδα αποφολιδωτική, πολύμορφο ερύθημα, σύνδρομο Stevens-Johnson, τοξική επιδερμική νεκρόλυση, φαρμακευτική αντίδραση με ηωσινοφιλία και συστηματικά συμπτώματα (σύνδρομο DRESS), οξεία γενικευμένη εξανθηματική φλυκταίνωση (AGEP), δερματίτιδα πομφολυγώδης, μυοσίτιδα, διάμεση νεφρίτιδα των ουροφόρων σωληναρίων, νεφρωσικό σύνδρομο, σπειραματονεφρίτιδα με
ελάχιστες αλλοιώσεις, Μη γνωστή Συχνότητα: Γυναικεία στειρότητα (γυναικεία γονιμότητα μειωμένη). Επιπλέον, οι ακόλουθες προηγουμένως άγνωστες ανεπιθύμητες ενέργειες εμφανίστηκαν σε μελέτες πρόληψης πολυποδίασης, αντιπροσωπεύοντας άτομα που λάμβαναν θεραπεία με σελεκοξίμπη 400 mg ημερησίως, σε 2 κλινικές μελέτες διάρκειας μέχρι 3 ετών (τις μελέτες APC και PreSAP).
Συχνές: στηθάγχη, σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, νεφρολιθίαση, αυξημένη κρεατινίνη αίματος, καλοήθης υπερπλασία του προστάτη, αύξηση βάρους. Όχι συχνές: μόλυνση από ελικοβακτηρίδιο, έρπης ζωστήρας, ερυσίπελας, βρογχοπνευμονία, λαβυρινθίτιδα, λοίμωξη των ούλων, λίπωμα, εξιδρώματα του υαλοειδούς σώματος, αιμορραγία του επιπεφυκότα, εν τω βάθει φλεβική θρόμβωση,
δυσφωνία, αιμορραγία αιμορροΐδων, συχνές κενώσεις, εξέλκωση του στόματος, αλλεργική δερματίτιδα, γάγγλιο, νυκτουρία, αιμορραγία του κόλπου, ευαισθησία μαστού, κάταγμα κάτω άκρου, αυξημένο νάτριο αίματος. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ PFIZER ΕΛΛΑΣ A.E., Μεσογείων 243, 154 51 Ν. Ψυχικό. ΑΡΙΘΜΟΙ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 100 mg: 61098/09-09-2010, 200 mg: 61100/0909-2010. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 10/2016. ΛΙΑΝΙΚΕΣ ΤΙΜΕΣ Καψάκια σκληρά 100 mg x 20, Λ.Τ.: 6,67€, Καψάκια σκληρά 200 mg x 10, Λ.Τ.: 6,62€. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΪΟΝ ΓΙΑ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΑΠΑΙΤΕΙΤΑΙ ΙΑΤΡΙΚΗ ΣΥΝΤΑΓΗ. ΓΙΑ ΠΛΗΡΕΙΣ ΣΥΝΤΑΓΟΓΡΑΦΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ, ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΗΝ ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ, ΠΟΥ ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

marketing

4. Ο επιφυλακτικός απέναντι
στα φάρμακα

Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν συχνά οι ασθενείς από τα φάρμακα τους έχουν δημιουργήσει μια
μορφή δυσπιστίας. Υπάρχουν ασθενείς που αρνούνται
ένα φάρμακο που τους έχει συνταγογραφήσει ο γιατρός
γιατί δεν παίρνουν αποζημίωση από τα ασφαλιστικά
ταμεία ή γιατί αμφιβάλλουν για το πραγματικό όφελος
ή πιστεύουν ότι είναι επικίνδυνο με πολλές παρενέργειες. Αλλά και τα διαφημιζόμενα OTC φάρμακα δεν
ξεφεύγουν από αυτή την κρίση εμπιστοσύνης. Εδώ
και λίγα χρόνια, οι καταναλωτές υποβάλλονται σε μια
υπερέκθεση στη διαφήμιση, ιδιαίτερα στην τηλεόραση,
με αποτέλεσμα να γίνονται όλο και λιγότερο δεκτικοί
στα διαφημιστικά spots των γνωστών μαρκών.
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Αντιφψείρες κόνιδες μιας χρήσης
για
&

Τo απόλυτο όπλο
στη μάχη με τις ψείρες
... Nέο πρωτοποριακό προϊόν για
την αντιμετώπιση της ψείρας & της κόνιδας
με μία μόνο χρήση! σε 10 λεπτά!


Βασισμένο στο φυσικό ενεργό συστατικό «Neem-extract»



100% αποτελεσματικό (μελέτες in-vitro & in-vivo)



Εξοντώνει τις ψείρες & τα αυγά τους με μία μόνο χρήση
Είναι κλινικά & δερματολογικά ελεγμένο
και διατίθεται σε συσκευασία των 100ml

ΣΤΑ
MONO ΑΚΕΙΑ
Μ
Ρ
ΦΑ

Αθήνα:
Λεωφ. Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί
τηλ.: 801.700.77.01 (αστική χρέωση)  fax: 210.9600.954
e-mail: info@health-plus.gr  web site: www.health-plus.gr
Θεσσαλονίκη:

Γιαννιτσών 31, Βαλκανικό Κέντρο τηλ./fax: 2310.540575
Αντιπρόσωπος Κύπρου:
ΙΑΜΑ PHARMACEUTICALS Ltd  τηλ.: 2520.9500

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ
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5. Αυτός που θέλει να μοιράζεται

ΠΩΣ ΝΑ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΤΕ

με τους άλλους

Έχουμε φύγει από την εποχή της κατανάλωσης και στις μέρες μας,
το σημαντικό δεν είναι να έχουμε πολλά, αλλά να είμαστε καλά
και να ενεργούμε σωστά. Οι σύγχρονοι και εξελιγμένοι άνθρωποι
βρίσκονται σε αναζήτηση αυτού του νοήματος. Ορισμένοι επιλέγουν
να απαλλαγούν από οτιδήποτε είναι περιττό και να συγκεντρωθούν
σε αυτό που μετράει πραγματικά: την αγάπη, την οικογένεια και τους
φίλους. Τους αρέσει να μοιράζονται πράγματα με τους άλλους…!
Δεν πηγαίνουν στα σημεία πώλησης μόνο για να βρούνε τα προϊόντα
αλλά για να ζήσουν μια εξαιρετική ανθρώπινη εμπειρία που θα βελτιώσει τον εαυτό τους με τις συμβουλές και καινοτόμες υπηρεσίες.
Όταν μπαίνουν σε ένα κατάστημα, αυτοί οι πελάτες θέλουν να είναι
ωραίο, να μυρίζει ωραία και να αισθάνονται λίγο σαν το σπίτι τους.

Σήμερα περισσότερο από ποτέ χρειάζεται να δώσετε μια γερή
δόση ενσυναίσθησης και ανθρωπιάς στους πελάτες σας όποιος
και να είναι ο τύπος τους! 

Πόπη Χαραμή
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ΠΛΗΡΗΣ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ

για τη Φροντίδα
κατά των κηλίδων
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Οι διαφορές που υπάρχουν μεταξύ των προϊόντων
υπερμελάγχρωσης και αντιγήρανσης μειώνονται
όλο και περισσότερο. Η αγορά των προϊόντων
κατά των κηλίδων από τον ήλιο ή τη γήρανση
απευθύνεται πλέον σε όλες τις γυναίκες. Για να
μειώσουν τα σημάδια γήρανσης και τις κηλίδες
από τον ήλιο, οι σειρές των προϊόντων αυτών
γίνονται χρόνο με το χρόνο πιο εξελιγμένες και
πλήρεις.

Η

κατηγορία των προϊόντων
κατά των κηλίδων του δέρματος παρουσιάζει εξαιρετικά θετικές προοπτικές.
Παρατηρείται λοιπόν, ένας εκδημοκρα-

κατηγορία των προϊόντων υπερμελάγχρωσης στο φαρμακείο έχει ένα πολύ
μικρό μερίδιο της συνολικής αγοράς
δερμοκαλλυντικών, στη συνείδηση των
γυναικών μεγαλώνει και αναπτύσσεται
μια ολοκληρωμένη αντίληψη για την περιποίηση κατά των κηλίδων γήρανσης.

τισμός των δερματολογικών παρεμβάσεων αποχρωματισμού, ο οποίος συνοδεύεται με προϊόντα για χρήση μετά
από εξειδικευμένες δερματικές πράξεις
και όχι μόνο. Αν και μέχρι στιγμής η

Σύμφωνα με τα στοιχεία της QuintilesIMS, σε κυλιόμενο δωδεκάμηνο από
Μάιο ’15 έως Μάιο ’16 συγκριτικά με το
αντίστοιχο επόμενο δωδεκάμηνο Μάιο
’16 έως Μάιο ’17, στην Ελλάδα, η αγορά
των δερμοκαλλυντικών antispot, παρουσίασε μια μικρή αύξηση σε τεμάχια και
αξίες. Πιο συγκεκριμένα, σε αξίες ανήλθε
στα 1,88εκ. ευρώ από τα 1,85εκ. ευρώ
του αντίστοιχου προηγούμενου δωδεκάμηνου, ήτοι μια αύξηση της τάξης του
1,9%. Συγχρόνως, η αύξηση σε τεμάχια το
ίδιο δωδεκάμηνο ήταν 3,1%, δηλαδή από
119.100 αυξήθηκε σε 123.100 τεμάχια.

Δερμοκαλλυντικά/Antispot

Μάιος 2015 έως Μάιος 2016 συγκρινόμενο με
Μάιος 2016 έως Μάιος 2017 (Τεμάχια και Αξίες)
Τεμάχια

Αξίες

124.000

1.900.000

120.000

1.860.000

116.000
1.820.000
112.000
1.780.000
108.000

1.740.000

104.000

100.000

1.700.000
MAT/5/2016

MAT/5/2017

MAT/5/2016

MAT/5/2017

Source: QuintilesIMS
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Η εξέλιξη

Οι κηλίδες γήρανσης βρίσκονται πλέον
στο ίδιο επίπεδο ενδιαφέροντος με τις
ρυτίδες και τα άλλα σημάδια γήρανσης
του δέρματος όπως η χαλάρωση, η απώλεια της νεανικής όψης και χροιάς …κ.α.
Η υπερμελάγχρωση είναι πιο έντονη σε
γυναίκες άνω των 45 ετών και αποτελεί
ένα πρόβλημα για τις πιο νεαρές γυναίκες,
όπου η εμφάνιση κηλίδων οφείλεται στον
ήλιο αλλά και στις ορμόνες, κυρίως κατά
τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Η ανάγκη
για την ομοιομορφία της χροιάς της επιδερμίδας αυξάνεται όλο και περισσότερο, με 1 στις 5 γυναίκες να αναφέρει τις
κηλίδες ως την προσδοκία της κατά της
γήρανσης. Πολλές σειρές προϊόντων για
την ηλικία 30+ περιλαμβάνουν πλέον στις
προτάσεις τους μια λύση για την υπερμελάγχρωση και την πιο ομοιόμορφη χροιά
της επιδερμίδας. Συνήθως, αναφέρονται
περισσότερο ως προϊόντα λάμψης για την
επιδερμίδα και λιγότερο ως προϊόντα καταπολέμησης των κηλίδων.

Ο στόχος διευρύνεται
Οι τρόποι αντιμετώπισης των κηλίδων
δεν αφορούν μόνο το μέλασμα, τις
φακίδες ή τις πανάδες. Ο στόχος κατά
των κηλίδων διευρύνεται και η αγορά
των «λευκαντικών» προϊόντων γίνεται
όλο και πιο δυναμική. Η κατηγορία των
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προϊόντων βρίσκεται σε συνεχή εξέλιξη
παρουσιάζοντας σημαντικές προοπτικές
στην Ευρώπη, αλλά και εξαιρετική επιτυχία στην Ασία, όπου τα λευκαντικά προϊόντα για την επιδερμίδα είναι το νούμερο
1 προϊόν για τις γυναίκες. Τα προϊόντα
αυτά γίνονται όλο και περισσότερο μέρος της καθημερινότητας των γυναικών,
καθώς πέρα από τη δράση τους κατά της
γήρανσης, προσφέρουν λάμψη και ομοίομορφη χροιά στην επιδερμίδα.

Η καθημερινή φροντίδα
Η κατηγορία είναι ανοιχτή σε μεγάλο
βαθμό στην καινοτομία, καθώς από εδώ
και πέρα, θα προσεγγίζει την καταπολέμηση κατά των κηλίδων με τον ίδιο
τρόπο όπως και κατά των ρυτίδων. Η
συνήθεια της φροντίδας αυτής αρχίζει να
εγκαθίσταται στην καθημερινότητα των
γυναικών, οι οποίες ψάχνουν συνεχώς
συμπληρωματικά προϊόντα για να μεγιστοποιήσουν και να τελειοποιήσουν τα
αποτελέσματα της ομορφιάς στην όψη
της επιδερμίδας τους. Πλέον, δεν είναι
αρκετό μόνο ένα προϊόν και γι’ αυτό το
λόγο οι εταιρείες εμπλουτίζουν συνεχώς
τις σειρές τους με νέα προϊόντα. Η εμφάνιση των κηλίδων κυρίως στο πρόσωπο
μεγαλώνει την ανησυχία στη συνείδηση
των γυναικών και συνεπώς διευρύνει
τη συνολική αγορά κατά της γήρανσης.
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Όλες οι σειρές προϊόντων κατά των
κηλίδων βασίζονται σε μια κρέμα ημέρας με δείκτη προστασίας SPF. Χωρίς
αυτό να ξεφεύγει από τους κανόνες οι
σειρές εμπλουτίζονται με συνθέσεις με
περισσότερη ή λιγότερη αντηλιακή προστασία, με ματ υφή αλλά και με χρώμα.
Παράλληλα και οι κρέμες αντηλιακής
προστασίας ενσωματώνουν στις συνθέσεις τους συστατικά για την πρόληψη
κατά των κηλίδων φωτογήρανσης.
Η πολυπλοκότητα και η καινοτομία της
σύνθεσης και παρασκευής των προϊόντων περνάει σε ανώτερο επίπεδο τα
τελευταία χρόνια. Οι συνθέσεις είναι όλο
και πιο εξειδικευμένες για την εξασφάλιση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων αλλά και τη συμμόρφωση με τους
κανόνες ασφάλειας. Συνίσταται η αγωγή
να διαρκεί το λιγότερο τρεις μήνες, αν όχι
όλο το χρόνο.

Serum, το αστέρι!
Αναμφισβήτητα, η καλύτερη πρόταση
είναι τα προϊόντα που έχουν ορατά αποτελέσματα σε μικρό χρονικό διάστημα,
ενισχύοντας έτσι την προώθηση και τη
ζήτησή τους. Η μορφή του συμπυκνωμένου σε δραστικά συστατικά serum,
αποτελεί το προϊόν που πωλείται περισσότερο από την αγορά του φαρμακείου,
καθώς επαναφέρει και ενισχύει τη λάμψη της επιδερμίδας.

Η εποχή αιχμής
Καθώς οι κηλίδες χρειάζονται ολοκληρωμένη και διαρκή φροντίδα, οι εταιρείες
δερμοκαλλυντικών υποστηρίζουν πολύ
τα προϊόντα τους μέσω ιατρικών επισκέψεων. Παράλληλα, ο ρόλος του φαρμακοποιού παραμένει «ρόλος - κλειδί » στη
συμβουλή του κατάλληλου προϊόντος. Η
καθημερινή χρήση φωτοπροστατευτικών
προϊόντων (αντηλιακών), προσφέρουν
προστασία κατά των κηλίδων αλλά δεν
αρκούν πολλές φορές όταν οι δυσχρωμίες μελάγχρωσης κάνουν την εμφάνισή
τους. Έτσι οι πωλήσεις των προϊόντων
κατά των κηλίδων αγγίζουν την κορυφή
τον Σεπτέμβριο, μετά το καλοκαίρι, για
να διορθωθούν οι βλάβες από τις UVs.
Όπως πολλοί λένε όμως, η εποχή κατά
των κηλίδων είναι μεγάλη!

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Οι εταιρείες
και τα προϊόντα τους
Η Pierre Fabre Hellas προτείνει τη σειρά MelascreenUV της
Ducray. Πρόκειται για μια
εξειδικευμένη αντηλιακή
πρόταση για όλο τον χρόνο
σε πρόσωπο και χέρια, με
προϊόντα που προσφέρουν
την πλήρη φροντίδα κατά
των σημαδιών φωτογήρανσης: καφέ κηλίδες, ρυτίδες και
απώλεια σύσφιγξης. Το κατοχυρωμένο φωτοπροστατευτικό σύστημα της με SPF50+,
προσφέρει μέγιστη προστασία
έναντι UVA/UVB μέσω των παρακάτω προϊόντων:
• Melascreen UV, αντηλιακό
προσώπου σε 2 υφές, Légère και
Riche, για κανονικό/μικτό και ξηρό
δέρμα αντίστοιχα
• Melascreen Photo-aging Soin
Global για την πλήρη φροντίδα των
χεριών, με ευχάριστη dry-touch υφή
για μη λιπαρό τελείωμα που διορθώνει, προστατεύει και θρέφει το
δέρμα, με σύνθεση που ενισχύεται
με υαλουρονικό οξύ.

Η μάρκα Avène της ίδιας εταιρείας προτείνει τη σειρά για ομοιόμορφο χρώμα DPigment που συνδυάζει 3 δραστικά
συστατικά που συνεργούν, μειώνοντας τις υπερμελαγχρώσεις.
Οι καφέ κηλίδες διορθώνονται
και το χρώμα γίνεται πιο ομοιόμορφο. Το συστατικό Melalyne
αποχρωματίζει τις υπερμελαγχρώσεις, περιορίζοντας τη σύνθεση της μελανίνης, η ρετιναλδεύδη
διεγείρει την κυτταρική ανανέωση
της επιδερμίδας και το Προ-τοκοφερύλιο επιβραδύνει την παραγωγή μελανίνης χάρη στην ισχυρή αντι-οξειδωτική του δράση. Οι
καφέ κηλίδες μειώνονται ορατά και
η επιδερμίδα γίνεται πιο φωτεινή.
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Από την εταιρεία PHARMATHEN προτείνονται από τη σειρά White Objective της
BIODERMA, τα προϊόντα Serum White
Objective και White Objective Fluide.
Προσφέρουν ένα ολοκληρωμένο πρόγραμμα αποχρωματισμού της
ευαίσθητης επιδερμίδας, με
προληπτική δράση ενάντια
στις καφέ κηλίδες. Με κατοχυρωμένη ευρεσιτεχνία
WO®, δρουν στους κύριους
βιολογικούς μηχανισμούς
που είναι υπεύθυνοι για τη
χρώση του δέρματος.
Η Βιταμίνη C, η οποία απελευθερώνεται σταδιακά για
δράση μεγάλης διάρκειας,
μειώνει τον αριθμό των χρωστικών μελανίνης στην επιδερμίδα, ενώ τα αντηλιακά
φίλτρα ενάντια σε UVA-UVB
προστατεύουν από την ηλιακή ακτινοβολία και τον κίνδυνο εμφάνισης καφέ κηλίδων
(SPF 25 - UVA 12).

Η FROΪKA μας παρουσιάζει τρία λευκαντικά προϊόντα για λάμψη και χρωματική
ομοιομορφία στο δέρμα κατά των μελαγχρωματικών κηλίδων στο πρόσωπο, στο
σώμα και στα χέρια. Πρόκειται για τα:
ANTISPOT CREAM SPF 15, ANTISPOT
AHA GEL και ANTISPOT HAND CREAM
SPF 15. Τα προϊόντα ANTISPOT έχουν σαν δραστική
ουσία την άλφα-αρβουτίνη,
με 9 φορές μεγαλύτερη
δραστικότητα από την κοινόχρηστη β-αρβουτίνη, η
δράση της οποίας ενισχύεται με τη βιταμίνη C, τα
αλφα-υδροξυοξέα και το
φυτικό εκχύλισμα rumex
extract. Περιέχουν επίσης,
συνδυασμό αντηλιακών παραγόντων, με τη μεγαλύτερη φωτοπροστασία στη UVA
που είναι υπεύθυνη για τις
μελαγχρωματικές βλάβες
και τη φωτογήρανση.

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

Η Health Plus παρουσιάζει την κρέμα
για την καταπολέμηση των πανάδων
Cera di Cupra ANTIAGE. Πρόκειται για
μια αποτελεσματική
απάντηση στο πρόβλημα των πανάδων
που δημιουργούνται
από την εκτεταμένη
και ασταθή παραγωγή μελανίνης. Δρα
χάρη στη πρωτοποριακή σύνθεσή της, η
οποία περιέχει Lemon Water, Grapefruit
Water και Nature Complex, ένα σύμπλοκο που βασίζεται σε φυτικά Μεσογειακά
εκχυλίσματα, τα οποία αναστέλλουν την
παραγωγή μελανίνης. Παράλληλα, χάρη
στις απολεπιστικές ιδιότητες του Glycolic
Acid, απαλύνει και «ανοίγει» το χρώμα
του δέρματος, ενώ τα UV Φίλτρα προστατεύουν το δέρμα από τα αποτελέσματα
των UV ακτινών, με αντιγηραντική δράση
και εμποδίζοντας την εμφάνιση των πανάδων. Είναι αποδεδειγμένο ότι η χρήση
του προϊόντος συμβάλλει στη μείωση
των πανάδων 3 έως και 4 φορές, ύστερα
από 20 ημέρες χρήσης.
Από την ΚΟΡΡΕΣ προτείνεται η επανορθωτική μάσκα ύπνου ΑΓΡΙΟ ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΟ. Ξεπερνώντας τις ιδιότητες της
απλής μάσκας ή κρέμας νύχτας, αξιοποιεί το διάστημα του 24ώρου, οπότε το
δέρμα βρίσκεται σε κατάσταση επανόρθωσης, ενώ παρουσιάζει μέγιστη δυνατότητα απορρόφησης των συστατικών,
προσφέροντας ενισχυμένη δράση σε
πολλαπλά επίπεδα και ενδυναμώνοντας
τη φυσική νυχτερινή διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων. Το Άγριο Τριαντάφυλλο, με περιεκτικότητα Βιταμίνης C,
εννέα φορές υψηλότερη από αυτή ενός
χυμού πορτοκαλιού, συνδυάζεται με
καθαρή βιταμίνη C, χαμηλού μοριακού
βάρους υαλουρονικό οξύ, αλόη και έλαιο
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η αγορά

από Jojoba. Η επιδερμίδα «επαναφορτίζεται» κατά τη διάρκεια της νύχτας,
αποκτώντας καθημερινά ολοένα και πιο
ομοιόμορφο τόνο, μειώνεται η ένταση και
το χρώμα των κηλίδων και απαλύνονται
οι ρυτίδες έκφρασης, βελτιώνοντας το
επίπεδο ενυδάτωσης και την ποιότητα
του δέρματος.
Η Αρριάνι ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ ΑΕ στη
σειρά Tecnoskin® προτείνει την ANTISPOT MULTI-ACTION DAY
CREAM SPF 20, για τις κηλίδες και τις δυσχρωμίες
που προέρχονται από την
έκθεση στον ήλιο ή λόγω
ηλικίας, αλλά και για όσες
θέλουν να προλάβουν την
εμφάνισή τους. Χάρη στη
μοναδική της σύνθεση,
προσφέρει 4 δράσεις με
μία μόνο κίνηση. Αρχικά,
απομακρύνει τα νεκρά
κύτταρα διευκολύνοντας τη
διείσδυση των δραστικών
συστατικών. Στη συνέχεια,
περιορίζει την παραγωγή
μελανίνης, η οποία ενεργοποιείται κατά
την έκθεση στον ήλιο και οδηγεί στην
εμφάνιση δυσχρωμιών στην επιδερμίδα. Ταυτόχρονα, μειώνει την παραγωγή
όλων των χρωστικών και προσφέρει
ομοιόμορφο χρωματικό τόνο, περιορίζοντας τις υπάρχουσες κηλίδες και
προστατεύοντας από τον ήλιο με δείκτη
προστασίας SPF 20.
Η CASTALIA LABORATOIRES
DERMATOLOGIQUES της LAVIPHARM, παρουσιάζει την επανορθωτική κρέμα λεύκανσης και
ενυδάτωσης για το πρόσωπο,
Chronoderm Crème HydraClaire, κατάλληλη για κάθε τύπο
επιδερμίδας. Περιέχει συστατικά,
που αποχρωματίζουν τις κηλίδες
και αποτρέπουν τη δημιουργία
νέων, ενώ παράλληλα συμβάλλουν στη σταδιακή αύξηση της
λάμψης της επιδερμίδας και παρέχουν ισχυρή αντιοξειδωτική
προστασία. Επίσης, προσφέρουν

ΑΝΑΛΥΣΕΙΣ

ενυδάτωση και επανόρθωση της επιδερμίδας, αποκαθιστώντας τη σφριγηλότητά
της. Η Crème Hydra-Claire, χωρίς άρωμα, διατίθεται σε μοντέρνο σωληνάριο
airless, που βοηθά στον έλεγχο της δόσης. Η εφαρμογή της κρέμας γίνεται στο
πρόσωπο και τον λαιμό, πρωί και βράδυ,
και αποτελεί ιδανική βάση για μακιγιάζ.
Ανήκει στην προληπτική και επανορθωτική σειρά Chronoderm ενάντια στα
σημάδια φωτογήρανσης της ευαίσθητης
επιδερμίδας.
Η Synchroline, που διανέμεται
από την εταιρεία ΚΩΣΤΑΣ ΠΑΠΑΕΛΛΗΝΑΣ, μας παρουσιάζει τη
σειρά THIOSPOT. Τα προϊόντα της
σειράς με τη συγχρονισμένη δράση
τριών ενεργών συστατικών (ακετυλογλυκοζαμίνη, φαίνυλο-αίθυλορεσορκινόλη, λινολεϊκός εστέρας),
επιτυγχάνουν τη ρύθμιση του σχηματισμού μελανίνης, την αφαίρεση
των ήδη σχηματισμένων σκούρων
κηλίδων στα ανώτερα στρώματα
της επιδερμίδας, την πρόληψη της
αύξησης παραγωγής μελανίνης και
ισχυρή αντιοξειδωτική δράση. Η
σειρά αποτελείται από:
• την κρέμα προσώπου
THIOSPOT Ultra Cream με πολύ
υψηλή προστασία SPF50+, που
ρυθμίζει την έκκριση μελανίνης,
αποχρωματίζει σταδιακά τις ήδη
σχηματισμένες σκούρες κηλίδες,
προλαμβάνει την υπερέκκριση μελανίνης και παρέχει αντιοξειδωτική
δράση και αντηλιακή προστασία.
•

την κρέμα THIOSPOT Intensive
Cream για τη λεύκανση των κηλίδων με ειδικά μελετημένη σύνθεση
για γρήγορη και αποτελεσματική
αντιμετώπιση λόγω ηλικίας, εγκυμοσύνης ή ήλιου και

•

το THIOSPOT Skin Roller, μία αλκοολούχο λοσιόν για λεύκανση έντονων και εντοπισμένων κηλίδων, με
υψηλή συγκέντρωση συστατικών σε
ένα άνυδρο διάλυμα που βοηθά στην
ταχύτερη μείωση της έντασης του
χρώματος των κηλίδων. 

σε συµπληρώνει

Lanes Xtra Energy
Πολυβιταμίνες
Ζήσε το Πολύ…

με Πολυβιταμίνες Lanes Xtra Energy
Στην καθημερινότητά μας όλοι αναζητούμε, επιδιώκουμε το «πολύ». Να
νιώθουμε πολύ. Να αντέχουμε πολύ.
Να εκφραζόμαστε πολύ. Να πετυχαίνουμε πολύ. Να είμαστε πιο
αποδοτικοί. Να Ζούμε το Πολύ.
Με τις Πολυβιταμίνες Xtra
Energy της Lanes μπορούμε
να Ζούμε κάθε μέρα το Πολύ
αφού όπως και όλα τα προϊόντα
της Lanes, μας… συμπληρώνουν!!
Οι πολυβιταμίνες Χtra Energy
είναι κατάλληλες για εσένα που
έχεις μια απαιτητική καθημερινότητα, πολλές ώρες δουλειάς, άγχος, στρες, κόπωση,
κακή διατροφή. Με 12 απαραίτητες βιταμίνες και 8
μέταλλα ενισχύει τον οργανισμό σου με όλα τα απαραίτητα θρεπτικά συστατικά που χρειάζεται, καλύπτοντας επαρκώς τις ανάγκες του. Ακόμα, χάρη στην
Ταυρίνη, στο Panax Ginseng καθώς και στο συνένζυμο Q10 που περιέχονται στη σύνθεσή του, προσφέρει
αντιοξειδωτική προστασία, ενέργεια και αντοχή. Βασικό συστατικό των πολυβιταμινών Lanes Xtra Energy
είναι και η Γλουτεϊνη η οποία συμβάλλει στην πρόληψη και στην προστασία της οφθαλμικής υγείας. Οι
πολυβιταμίνες Lanes Xtra Energy είναι διαθέσιμες
σε μορφή ταμπλέτας & αναβράζουσας ταμπλέτας με
υπέροχη γεύση.

Με πολυβιταμίνες Lanes έχεις πάντα μαζί σου
τον καλύτερό σου εαυτό

Lanes, σε συμπληρώνει! 95
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

“Θα ΉΘΕΛΑ κάτι
για «βαριά»
κουρασμένα πόδια”
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

Η αίσθηση των κουρασμένων «βαριών» ποδιών
είναι πολύ συχνή και επιδεινώνεται με τη
θερμότητα τους καλοκαιρινούς μήνες. Θεωρείται
ως επί το πλείστον καλοήθες σύμπτωμα, ωστόσο
μπορεί να κρύβει βαθιά φλεβική θρόμβωση. Για
τη σωστή συμβουλή σας πρέπει να θέσετε τις
κατάλληλες ερωτήσεις κατά το διάλογο με τον
ασθενή.

Για ποιόν είναι;
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 30 ΕΤΩΝ: «Καλημέρα, θα
ήθελα κάτι για τα «βαριά» και πρησμένα
πόδια»
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Είναι για εσάς;»
«Όχι, πρόκειται για την αδερφή μου, η
οποία είναι έγκυος.»
Πρέπει πάντα να ελέγχουμε ποιος είναι
ο ασθενής. Η εγκυμοσύνη είναι ένας
παράγοντας για την εμφάνιση ή την επιδείνωση της φλεβικής ανεπάρκειας και
αυξάνει τον κίνδυνο βαθιάς φλεβικής
θρόμβωσης. Συνιστάται η χρήση καλσόν διαβαθμισμένης συμπίεσης κλάσης
2 και κανόνες υγιεινο- διαιτητικοί. Σε περίπτωση μονομερούς πόνου, απαιτείται
οπωσδήποτε ιατρική συμβουλή.

Από τη ΧΡΥΣΑΝΘΗ ΦΕΤΙΝΙΔΟΥ,
Φαρμακοποιό

Ποια είναι η ένταση
του πόνου;
ΈΝΑΣ ΑΝΔΡΑΣ 70 ΕΤΩΝ: «Έχω την
τάση να έχω βαριά πόδια, αλλά αυτή τη
στιγμή η κατάσταση είναι πολύ οδυνηρή.
Θα μπορούσατε να μου δώσετε κάποια
αναλγητική κρέμα;»
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Φυσικά, αλλά πρώτα
σας παρακαλώ, περιγράψτε μου τα ακριβή συμπτώματά σας.»

Η

αίσθηση των κουρασμένων «βαριών» ποδιών
συνήθως, είναι η πρώτη
εκδήλωση της χρόνιας
φλεβικής ανεπάρκειας, η οποία εμφανίζεται όταν το φλεβικό δίκτυο δεν είναι
πλέον σε θέση να εξασφαλίσει σωστή
διοχέτευση. Μπορεί να σχετίζεται με
κιρσούς, ανεπαρκή φλεβική επιστροφή
ή μετα-θρομβωτική νόσο (μετά από βαθιά φλεβική θρόμβωση). Οι παράγοντες
κινδύνου είναι η ηλικία, το φύλο, η εγκυμοσύνη, η παχυσαρκία, το οικογενειακό
ιστορικό κιρσών κ.α.

Στο χώρο του φαρμακείου είμαστε σε
θέση να δώσουμε συμβουλές και προτάσεις αντιμετώπισης. Με την επιστημονική μας γνώση, έχουμε τη δυνατότητα να
κατευθύνουμε τον ασθενή μας ,είτε στην
άμεση αντιμετώπιση είτε στην ιατρική
προσέγγιση.
Προκειμένου να είμαστε σωστοί σύμβουλοι και επαγγελματίες υγείας, θα
πρέπει η επικοινωνία μας με τον πελάτηασθενή μας να είναι εμπλουτισμένη με
στοχευμένες ερωτήσεις και να περιέχει
τα παρακάτω εξής βήματα.

«Έχω έντονο πόνο στη γάμπα κυρίως
σε αυτή τη πλευρά και το πόδι μου είναι
πρησμένο.»
Είναι σημαντικό να είμαστε σε θέση να διακρίνουμε την καλοήθη φλεβική ανεπάρκεια από τη βαθιά φλεβική θρόμβωση
(DVT), οι συνέπειες της οποίας μπορεί να
είναι πολύ σοβαρές. Στην περίπτωση της
DVT, τα κλασικά συμπτώματα, και συχνά
μονομερή είναι: οίδημα με ερυθρότητα,
αίσθηση θερμότητας και έντονος πόνος.
Εάν υπάρχει από μεριάς μας η παραμικρή αμφιβολία, καλύτερα να κατευθύνουμε τον ασθενή μας στον ιατρό.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Έχετε άλλα
προβλήματα υγείας;
ΗΛΙΚΙΩΜΕΝΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Με αυτή τη ζέστη και έχοντας
βαριά πόδια, μου είναι αδύνατον να φορέσω τις κάλτσες συμπίεσης μου. Μπορείτε να μου δώσετε κάτι από το στόμα;»
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Ναι, αλλά πείτε μου αρχικά για ποιό
λόγο φοράτε κάλτσες;»
«Εξαιτίας της φλεβίτιδας που παρουσίασα πριν έξι μήνες.»
Μετά από θρόμβωση βαθιάς φλέβας, συνίσταται ο ασθενής να φοράει κάλτσες συμπίεσης για τουλάχιστον δύο
χρόνια. Φυσικά, πρέπει να γνωρίζουμε ότι τα φλεβοτονικά
όσο και να ανακουφίζουν δεν έχουν αποτελεσματικότητα
για την πρόληψη της υποτροπής. Και επειδή τα καλσόν συμπίεσης ειδικά τους θερμούς μήνες είναι πιο δύσκολο να
φορεθούν, μπορούμε να συστήσουμε ειδικές κάλτσες που
διαθέτουν το προνόμιο φυσικών υλικών, όπως βαμβάκι
ή λινό και είναι πιο κατάλληλες για τους θερμούς μήνες.

Παίρνετε άλλα φάρμακα;

1η Περίπτωση
ΓΥΝΑΙΚΑ 60 ΕΤΩΝ: «Οι γάμπες μου πονούν πολύ. Νομίζω ότι υπάρχουν gels που μπορεί να με ανακουφίσουν.
Μπορείτε να μου προτείνετε κάτι;»
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Φυσικά. Παίρνετε φάρμακα αυτή τη
στιγμή;»
«Παίρνω ταμοξιφαίνη τις τελευταίες τρεις εβδομάδες για
τον καρκίνο του μαστού μου.»
Ορισμένες θεραπείες αυξάνουν τον κίνδυνο φλεβικής
θρομβοεμβολής, η οποία μπορεί να οδηγήσει σε πόνο
στα πόδια ή ακόμη και να προωθήσει αρτηριακή νόσο
με δυσκολία στο βάδισμα, δίνοντας έτσι την εντύπωση
των βαριών ποδιών. Παραδείγματα τέτοιων φαρμάκων
είναι τα οιστρογόνα, προγεστερόνη , ορμονοθεραπεία κατά
του καρκίνου, ορισμένα αντικαρκινικά , οι στατίνες… Ας
μην ξεχνάμε πως κάθε νέο σύμπτωμα πρέπει να μας
θυμίζει ιατρογενή επίδραση, ειδικά στους ηλικιωμένους.
Παραδείγματος χάρη, μια γυναίκα που παίρνει ένα δισκίο
αμλοδιπίνης (αναστολέας διαύλων ασβεστίου) για αρκετούς μήνες, μπορεί να παραπονεθεί για οίδημα των κάτω
άκρων. Η ιατρική παρέμβαση και η επαναξιολόγηση της
θεραπείας κρίνεται απαραίτητη σε αυτές τις περιπτώσεις,
πριν από κάθε δική μας ενέργεια.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

Οι συμβουλές «κλειδιά»

• Αποφύγετε την υπερβολική
αύξηση βάρους, τα παρατεταμένα θερμά λουτρά και την
έκθεση γενικά των ποδιών
στη θερμότητα και τον ήλιο.
• Φροντίστε να μην στέκεστε όρθιοι για πολλές
ώρες και να αποφεύγετε
τη στάση με σταυρωμένα
πόδια.
• Βάλτε στη ζωή σας το περπάτημα, για να λειτουργήσει η φλεβική
αντλία, ανεβάζοντας σταδιακά την
ένταση και τον ρυθμό, φορώντας
πάντα τις κάλτσες συμπίεσης ειδικά σε δύσκολες δραστηριότητες.

Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΤΑ «ΒΑΡΙΑ» ΚΟΥΡΑΣΜΕΝΑ ΠΟΔΙΑ

ΚΙΝΟΎΜΕΝΗ
ΆΜΜΟΣ

2η Περίπτωση
ΑΝΔΡΑΣ 65 ΕΤΩΝ: «Ένας φίλος με συμβούλεψε να
πάρω δισκία Ginkgo Biloba για να ανακουφίσω τα πόδια
μου. Πιστεύετε ότι θα είναι αποτελεσματικό;»
ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Ναι, το Ginkgo Biloba είναι ένα φυτικό συμπλήρωμα που μπορεί να ενισχύσει τον φλεβικό
τόνο. Παρόλα αυτά, παίρνετε άλλα φάρμακα;»
«Ναι, παίρνω Lopressor για την κολπική μαρμαρυγή
μου και Plavix.»
Τα φυτικά σκευάσματα δεν σημαίνει πως δεν έχουν
ανεπιθύμητες ενέργειες ή αλληλοεπιδράσεις. Βεβαιωθείτε ότι η προτεινόμενη θεραπεία είναι κατάλληλη για
τον ασθενή σας. Το Ginkgo Biloba έχει αντιθρομβωτική δραστηριότητα που σημαίνει ότι αυξάνει τη δράση
αντιπηκτικών θεραπειών, αυξάνοντας τον αιμορραγικό
κίνδυνο. Επιπλέον, περιέχει επταμινόλη, μια αμινοαλκοόλη, που ταξινομείται στα αγγειοσυσπαστικά και μπορεί
δυνητικά να αυξήσει την αρτηριακή πίεση.
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ΕΛΑΣΤΙΚΉ ΣΥΜΠΊΕΣΗ
Είναι η θεραπεία αναφοράς και συνιστάται από τα πρώτα συμπτώματα για την αναλγητική δράση της. Υπάρχουν τέσσερις κατηγορίες
συμπίεσης: κλάση 1, 10-15mmHg, κλάση 2, 15-20mmHg, κλάση
3, 20-36mmHg και κλάση 4, η ισχυρότερη, >36mmHg. Η δύναμη
προσαρμόζεται στον βαθμό φλεβικής ανεπάρκειας.
Για ποιόν;
Η συμπίεση κλάσης 2 συνιστάται στο στάδιο των κιρσών, κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης και έως έξι εβδομάδες μετά, ενώ σε
περίπτωση καισαρικής τομής έως έξι μήνες, ή και κατά τη διάρκεια
πολύωρου ταξιδιού με αεροπλάνο.
Πώς χρησιμοποιούνται;
Τις φοράμε το πρωί, ξετυλίγοντάς τις κατά μήκος του ποδιού χωρίς να αφήνουμε τυχόν πτυχές. Οι κάλτσες πρέπει να φοριούνται
καθημερινά και πάντα σε συνδυασμό με κάποια ενυδατική κρέμα.
Πότε να τις αποφεύγουμε;
Αντενδείκνυνται σε προχωρημένη αρτηριοπάθεια των κάτω άκρων
και προχωρημένη διαβητική μικροαγγειοπάθεια.
ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΉ ΧΟΡΉΓΗΣΗ ΑΠΌ ΤΟ ΣΤΌΜΑ ΦΛΕΒΟΤΟΝΙΚΏΝ
ΣΚΕΥΑΣΜΆΤΩΝ
Δρουν μειώνοντας τη συμπτωματολογία. Συχνά, περιέχουν φλαβονοειδή ή κιτροφλαβονοειδή, συνθετικές αντιοξειδωτικές ουσίες
ή φυτικά αντιοξειδωτικά, που συμβάλλουν στην ενίσχυση της
συσταλτικότητας των φλεβών και ασκούν παράλληλα αντιφλεγμονώδη δράση. Παραδείγματα αποτελούν η ρουτίνη, η διοσμίνη,
η εσπεριδίνη, το ginkgo biloba κ.α.
Πώς χορηγούνται;
Σε θεραπεία 2 έως 3 μηνών με ρυθμό 20 ημερών το μήνα. Η δράση
είναι προοδευτική σε διάστημα λίγων εβδομάδων.
Πότε να τα αποφεύγουμε;
Αντενδείκνυνται κυρίως αυτά που περιέχουν ginkgo biloba με
άλλες παράλληλες αγωγές, όπως αντιπηκτικά και αντιυπερτασικά
φάρμακα. Όσον αφορά την εγκυμοσύνη, μπορούν να χρησιμοποιηθούν, εφόσον κρίνεται απαραίτητο, πάντα με τη σύμφωνη
γνώμη του ιατρού.
ΤΟΠΙΚΆ ΦΛΕΒΟΤΟΝΙΚΆ
Οι τοπικές κρέμες ή gel δρουν, ανακουφίζοντας την αίσθηση των
βαριών ποδιών εξαιτίας της μενθόλης που περιέχουν. Οι ασθενείς
τα εφαρμόζουν κάνοντας κυκλικές κινήσεις μασάζ από τον αστράγαλο μέχρι τον μηρό, για να διεγείρουν την τοπική μικροκυκλοφορία. Τα gel διεισδύουν γρηγορότερα και είναι πιο αποτελεσματικά
αν χρησιμοποιούνται ύστερα από ψύξη στο ψυγείο.
Πότε να τα αποφεύγουμε;
Δεν υπάρχουν ειδικές προφυλάξεις κατά τη χρήση και φυσικά
ενδείκνυται σε εγκυμοσύνη, εκτός αν ορίζεται το αντίθετο από
τον κατασκευαστή. 

ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΟ-ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

RUSCUS ACULEATUS
HESPERIDIN METHYL CHALCONE
ASCORBIC ACID

3πλή δύναμη
για πλήρη ανακούφιση των κάτω άκρων

ΦΛΕΒΟΤΟΝΙΚΟ

ΑΓΓΕΙΟ-ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΤΙΚΟ

μειώνει σημαντικά:

• την ένταση πόνου • τις κράμπες • το βάρος στα πόδια • το οίδημα
CYCLO 3 FORT καψάκια σκληρά - Dry Ruscus extract titrated in sterolic heterosides 150,0 mg, Hesperidin methyl chalcone 150,0 mg, Ascorbic acid 100 mg. Θεραπευτικές ενδείξεις: Ενδείκνυται σε ενήλικες: Δυνητικώς δρων ως βοηθητική θεραπεία στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων. Αντενδείξεις: Υπερευαισθησία
στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα. Διαταραχές εναποθήκευσης σιδήρου (μεσογειακή αναιμία, αιμοχρωμάτωση, σιδηροβλαστική αναιμία) λόγω της παρουσίας ασκορβικού οξέος στη σύνθεση του φαρμακευτικού προϊόντος. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Προειδοποίηση: Εάν εμφανισθεί διάρροια, διακόψτε την αγωγή.
Παρέμβαση σε εργαστηριακές εξετάσεις: Το ασκορβικό οξύ ως αναγωγικό μέσο μπορεί να επηρεάσει τα αποτελέσματα εργαστηριακών εξετάσεων, όπως ο προσδιορισμός γλυκόζης αίματος, χολερυθρίνης, δράσης των τρανσαμινασών, γαλακτικού και άλλες. Το φαρμακευτικό αυτό προϊόν περιέχει αζωχρωστική [sunset yellow FCF (E110)] και μπορεί να προκαλέσει
αλλεργικές αντιδράσεις. Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης: Δεν έχουν πραγματοποιηθεί μελέτες αλληλεπιδράσεων με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα ή με τροφές. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Aνεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές: Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν
παρατηρηθεί κατά τη διάρκεια κλινικών δοκιμών. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρουσιάζονται σύμφωνα με την ταξινόμηση οργανικού συστήματος MedDRA και απαριθμούνται παρακάτω ως πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000). Οι πιο συχνά
αναφερόμενες είναι διάρροια και κοιλιακό άλγος. Ψυχιατρικές διαταραχές: Όχι συχνές: Αϋπνία. Σπάνιες: Νευρικότητα. Διαταραχές του ωτός και του λαβυρίνθου: Σπάνιες: Ίλιγγος. Αγγειακές διαταραχές: Σπάνιες: Περιφερική ψυχρότητα, Φλεβικό άλγος. Διαταραχές του γαστρεντερικού: Συχνές: Διάρροια, μερικές φορές σοβαρή (συσχετιζόμενη με κίνδυνο απώλειας
βάρους και διαταραχές υγρών/ηλεκτρολυτών, εφόσον ακολουθείται η θεραπεία), γρήγορα αναστρέψιμη με τη διακοπή της θεραπείας. Κοιλιακό άλγος. Όχι συχνές: Δυσπεψία, Ναυτία. Σπάνιες: Γαστρεντερική διαταραχή, Αφθώδης στοματίτιδα. Διαταραχές του ήπατος και των χοληφόρων: Σπάνιες: Αμινοτρανσφεράση της αλανίνης αυξημένη. Διαταραχές του δέρματος
και του υποδόριου ιστού: Όχι συχνές: Ερύθημα, Κνησμός. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Όχι συχνές: Μυϊκοί σπασμοί, Πόνος στα άκρα. Ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν αυθόρμητα (συχνότητα: μη γνωστή): Διαταραχές του γαστρεντερικού: Έχει εξακριβωθεί αναστρέψιμη, ιδιοπαθής λεμφοκυτταρική, μικροσκοπική
κολίτιδα σε ορισμένες περιπτώσεις (ή σε ορισμένους ασθενείς). Γαστραλγία. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του
φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος:
http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: PIERRE FABRE FARMAKA A.E. Λεωφ. Μεσογείων 350, 153 41 Αγ. Παρασκευή – Αθήνα Τηλ.: 210 7234582 Fax: 210 7234589. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 44408/11-9-2009. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 4-11-1994. Ημερομηνία
ανανέωσης: 11-9-2009. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 04/2017. Ενδεικτική τιμή λιανικής πώλησης: CYCLO 3 FORT CAPS (150+150+100)MG/CAP ΒΤ x 30(BLIST 3 x10): 5,07 €. Δεν απαιτείται ιατρική συνταγή. Για πλήρεις συνταγογραφικές πληροφορίες απευθυνθείτε στον κάτοχο άδειας κυκλοφορίας.
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ΛΕΜΦΟΤΟΝΙΚΟ

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

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

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

«Θα ήθελα κάτι
για το συνάχι»
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

Το κοινό κρυολόγημα είναι η πιο συχνή μεταδοτική
νόσος, επηρεάζοντας ανθρώπους παγκοσμίως, με
τον ενήλικα να προσβάλετε από αυτή την ίωση 2
- 4 φορές το χρόνο, ιδιαίτερα το χρονικό διάστημα
από Σεπτέμβριο έως Μάιο, και τα παιδιά κατά μέσο
όρο 6 - 8 φορές το χρόνο. Ωστόσο, είναι σε εσάς
τον φαρμακοποιό, να επιλέξετε την κατάλληλη
θεραπεία βάσει των συμπτωμάτων του ασθενή
και να του δείξετε ιδιαίτερη προσοχή.
Από τη ΡΙΤΑ ΓΚΑΤΖΟΥΛΗ,
Φαρμακοποιό

Για ποιόν είναι;

1η Περίπτωση
ΜΙΑ ΝΕΑΡΗ ΓΥΝΑΙΚΑ: «Έχω ένα μπούκωμα στη μύτη. Τί μου προτείνετε να πάρω
για να κάνω εισπνοές;»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Φαντάζομαι πως είναι για εσάς. Φαίνεστε αρκετά κρυωμένη.»
«Ναι, όχι μόνο για μένα, αλλά και για τον γιο μου. Είναι 6 ετών και είναι στην ίδια
κατάσταση με εμένα.»

Τ

ο συνάχι ή αλλιώς ρινοφαρυγγίτιδα είναι μια καλοήθης
οξεία ιογενής λοίμωξη του
ρινικού βλεννογόνου. Εκδηλώνεται από μια ρινική συμφόρηση
κάνοντας δύσκολη την αναπνοή, με ρινόρροια και φτερνίσματα. Η βλεννώδης
καταρροή δεν είναι σημάδι επιδείνωσης,
αλλά μια φυσιολογική εξέλιξη του κρυολογήματος. Ο βήχας, ο πονόλαιμος, ο
μέτριος πυρετός (κάτω από 38,5° C) και οι
πονοκέφαλοι είναι ορισμένα συμπτώματα, τα οποία συνήθως υποχωρούν μέσα
σε 7 με 10 ημέρες.
Ας περιγράψουμε ορισμένες περιπτώσεις του πάγκου και τον διάλογο με τον
ασθενή.

Όσον αφορά την εισπνοή, τα αιθέρια έλαια αραιωμένα σε μπολ με ζεστό νερό ελευθερώνουν μια μεγάλη ποσότητα ενεργών συστατικών που δρουν κατευθείαν στο
αναπνευστικό σύστημα. Εξαιτίας αυτής της δυνατής δράσης, δεν ενδείκνυνται πριν
την ηλικία των 12 ετών, αλλά και σε περιπτώσεις ασθενών με ιστορικό επιληπτικών
κρίσεων. Πρέπει λοιπόν, να ενημερώνουμε συστηματικά τον ασθενή και να προειδοποιούμε για τους κινδύνους εγκαυμάτων και ερεθισμών των ματιών κατά τη χρήση
τους. Από την άλλη, εκτός από τα φαρμακευτικά προϊόντα ρινικής αποσυμφόρησης
πρώτης γραμμής, τα φυτά και τα αιθέρια έλαια μπορούν να χορηγηθούν ως αγωγή
στα παιδιά σε διάφορους τύπους (σπρέι, ή δια του στόματος).

2η Περίπτωση
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 65 ΕΤΩΝ: «Μήπως έχετε το συγκεκριμένο φάρμακο; Η κόρη μου, μου
είπε ότι είναι πολύ αποτελεσματικό για το συνάχι.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Είναι για εσάς;»
«Όχι, είναι για το σύζυγό μου.»
«Μα... νομίζω ότι ο σύζυγός σας ακολουθεί φαρμακευτική αγωγή για τον προστάτη.»
Η ψευδοεφεδρίνη και τα Η1-αντιισταμινικά πρώτης γενιάς που χρησιμοποιούνται
για το κρυολόγημα δεν ενδείκνυνται για τους ασθενείς με αδένωμα του προστάτη
εξαιτίας του κινδύνου κατακράτησης ούρων.
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

ο διάλογος με τον ασθενή

Ποιό είναι το πρόβλημα;
ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 40 ΕΤΩΝ ΜΕ ΕΝΑ ΚΟΥΤΙ
ΦΑΡΜΑΚΟΥ ΚΑΤΑ ΤΟΥ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑΤΟΣ: «Είναι καλό αυτό το φάρμακο για το
συνάχι;»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Ναι, αν έχετε συμπτώματα όπως καταρροή, φτερνίσματα και πονοκέφαλο. Πρόκειται όμως να
οδηγήσετε;»
«Φυσικά! Είμαι επαγγελματίας οδηγός.»
Χρειάζεται ιδιαίτερη προσοχή όσον
αφορά τα φάρμακα από του στόματος
κατά του κρυολογήματος που περιέχουν
αντιισταμινικά. Μπορεί να παρουσιάσουν
μειωμένη νοητική εγρήγορση ή υπνηλία
και δεν συνίσταται στην οδήγηση. Σε αυτή
την περίπτωση, είναι προτιμότερο η χορήγηση τοπικών φαρμάκων ή φυτικών
καθώς και η λήψη παρακεταμόλης, αλλά
και ιβουπροφαίνης.

Ποιά είναι τα συμπτώματα;
ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 30 ΕΤΩΝ: «Η μύτη μου είναι βουλωμένη και το κεφάλι μου πονάει
πάρα πολύ, ακριβώς πάνω από τα μάτια.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Πόσο καιρό είστε
σε αυτή την κατάσταση;»
«Εδώ και 5 με 6 ημέρες αλλά η κατάσταση χειροτερεύει παρ’ όλο που ακολουθώ
φαρμακευτική αγωγή.»
Ορισμένα συμπτώματα, όπως ο έντονος
πονοκέφαλος ή οι έντονοι πόνοι στον ρινικό κόλπο ή γύρω από αυτόν, το τοπικό
ερύθημα στο πρόσωπο, το περικογχικό
οίδημα, προκαλούν συνήθως μια περίπλοκη ιγμορίτιδα. Εδώ, είναι απαραίτητη
η ιατρική γνωμάτευση κυρίως σε περίπτωση όπου εμφανιστούν συμπτώματα όπως υψηλός πυρετός, δυσκολίες
στην αναπνοή ή αν δεν υπάρξει καμία
βελτίωση της κατάστασης μετά από
τρεις ημέρες θεραπείας. Η θεραπεία με
φάρμακα που έχουν αγγειοσυσταλτικές
δράσεις δεν πρέπει να διαρκεί πάνω από
5 ημέρες.
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Έχετε κάποια συγκεκριμένη πάθηση;
ΕΝΑΣ ΑΝΤΡΑΣ 54 ΕΤΩΝ ΜΕ ΥΠΕΡΤΑΣΗ: «Δώστε μου κάτι που να είναι πραγματικά
αποτελεσματικό για το συνάχι.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Εξαρτάται από τα συμπτώματα που έχετε. Πώς είναι η πίεση
σας με την καινούργια θεραπεία που κάνετε;»
«Α! Δεν πάω και πολύ καλά και ο γιατρός με συμβούλεψε να αυξήσω τις δόσεις.»
Η ψευδοεφεδρίνη που υπάρχει σε ορισμένα αποσυμφορητικά, η οποία ανήκει στην
κατηγορία των αγγειοσυσταλτικών, μπορεί να παρουσιάσει υπερτασικές εξάρσεις
και αντενδείκνυται στις περιπτώσεις που ασθενής έχει αρτηριακή υπέρταση, η
οποία δεν είναι σωστά ρυθμισμένη, ή σε περίπτωση που υπάρχει ιστορικό εγκεφαλικού επεισοδίου ή σε ασθενείς με στεφανιαία νόσο. Σε όλες αυτές τις ειδικές
περιπτώσεις, η θεραπεία θα γίνει μόνο με τοπικά φάρμακα ή με όσα έχουν ως
βάση τα φυτά.

Παίρνετε άλλα φάρμακα;
ΜΙΑ ΓΥΝΑΙΚΑ 35 ΕΤΩΝ: «Θα ήθελα το αποσυμφορητικό μύτης ( αναφέρει προϊόν
με ψευδοεφεδρίνη) και ένα υπέρτονο διάλυμα θαλασσινού νερού.»
Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ: «Έχετε πάρει κάποιο άλλο φάρμακο για την ανακούφισή σας;»
« Α… ναι! Εχθές ο γιατρός μου έγραψε ένα αντιβιοτικό, κορτιζόνη και παρακεταμόλη
και ένα αποσυμφορητικό μύτης( αναφέρει προϊόν με ναφαζολίνη). Ο συνεργάτης
σας μου τα έδωσε χθες, αλλά αύριο επιστρέφω στη δουλειά και θέλω να είμαι σε
καλή κατάσταση.»
Ο συνδυασμός 2 αγγειοσυσταλτικών ναφαζολίνη και ψευδοεφεδρίνη δεν ενδείκνυται, καθώς μπορεί να προκαλέσει κινδύνους σοβαρών ανεπιθύμητων
αλληλεπιδράσεων. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται επίσης ο συνδυασμός τους με
αναλγητικά.
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ΜΕ MONAΔΙΚΗ
ΓΕΥΣΗ

ο διάλογος με τον ασθενή

Η ΘΕΡΑΠΕΊΑ ΓΙΑ ΤΟ ΣΥΝΆΧΙ
ΑΝΤΙΙΣΤΑΜΙΝΙΚΑ ΑΠΟ ΤΟΥ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Φαινιραμίνη, χλωροφαινιραμίνη, δοξυλαμίνη.
Για ποιόν: Μπορεί να δοθούν σε παιδιά άνω των 15 ετών, σε περίπτωση ρινικής
καταρροής και φτερνισμάτων, με διάρκεια θεραπείας έως 5 ημέρες.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Υπνηλία, δυσκολία ισορροπίας, σύγχυση, στοματική
ξηρότητα, δυσκοιλιότητα, κατακράτηση ούρων.
Πότε να τα αποφεύγετε: Αντενδείκνυνται σε ηλικιωμένους ασθενείς, κατά τη
διάρκεια της εγκυμοσύνης ή στον θηλασμό, σε περίπτωση κινδύνου κατακράτησης ούρων και γλαυκώματος κλειστής γωνίας.
Αλληλεπιδράσεις: Με το αλκοόλ και με κάθε θεραπεία που μπορεί να μειώσει
τη συγκέντρωση και τη νοητική εγρήγορση.
ΑΓΓΕΙΟΣΥΣΤΑΛΤΙΚΟ ΔΙΑ ΣΤΟΜΑΤΟΣ
Ψευδοεφεδρίνη
Για ποιόν: Μπορεί να δοθεί σε παιδιά άνω των 15 ετών, σε περίπτωση έντονης
ρινικής απόφραξης.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Κίνδυνος αύξησης παλμών, ταχυκαρδίας, υπερτασικής κρίσης και εγκεφαλικού επεισοδίου, αναφέρονται σε ένα πλαίσιο
υπερβολικής δόσης, ταραχής, διαταραχών στην όραση, δυσουρίας.
Πότε να το αποφεύγετε: Σε περίπτωση αρτηριακής υπέρτασης, η οποία δεν
είναι σωστά ισορροπημένη, σε περίπτωση ασθενή με ιστορικό εγκεφαλικών
επεισοδίων, ασθενή με στεφανιαία ανεπάρκεια, με κίνδυνο γλαυκώματος
κλειστής γωνίας και κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ή του θηλασμού.
Αλληλεπιδράσεις: Δεν συνίσταται σε συνδυασμό με κάποιο άλλο αγγειοσυσταλτικό (τοπική ή δια στόματος χρήση), ιπρονιζίδη, μεθυφαινιλδάτη.
ΦΥΤΑ ΚΑΙ ΑΙΘΕΡΙΑ ΕΛΑΙΑ
Μορφές: Ρινικό σπρέι, με εισπνοή δια του στόματος ή σε υπόθετο.
Ανεπιθύμητες ενέργειες: Τα παράγωγα τερπενίων που υπάρχουν συχνά σε
αυτά, παρουσιάζουν κινδύνους εμφάνισης ταραχών και σπασμών σε ηλικιωμένα άτομα.
Για ποιόν: Μπορούν να δοθούν σε παιδιά άνω των 6 ετών και άνω των 12
ετών για τις εισπνοές.
Πότε να τα αποφεύγετε: Κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης και του θηλασμού
και σε περίπτωση ανοσοκαταστολής. Ιδιαίτερη προσοχή χρειάζεται σε περίπτωση
ασθενή με ιστορικό άσθματος, αλλεργίες και σπασμούς.
ΑΛΛΑ
Ρινοφαρυγγικός καθαρισμός (φυσιολογικός ορός, θαλασσινό νερό): Θεραπεία
πρώτης γραμμής και πολλαπλή χρήση κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Τοπικά αντισηπτικά: Μπορούν να δοθούν σε παιδιά άνω των 30 μηνών, ενώ
είναι πιθανή η παρουσίαση ρινικών ερεθισμών.
Αναλγητικά: Παρακεταμόλη αν είναι απαραίτητο. 
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• Να βήχετε στο εσωτερικό του
αγκώνα σας.
• Να χρησιμοποιείτε χαρτομάντιλα και να τα πετάτε σε
έναν κλειστό κάδο.
• Ν α πλένετε συχνά τα
χέρια σας ή να κάνετε
πλύσεις με αντισηπτικά.
• Να αερίζετε συχνά τους
χώρους του σπιτιού ή της
εργασίας σας.
• Να αποφεύγετε τις επαφές με
ηλικιωμένα άτομα, με άτομα με
ανοσοποιητικό σύστημα σε καταστολή και με νεογέννητα, και όπου
απαιτείται να φοράτε μάσκα.

Οι συμβουλές «κλειδιά»

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ενυδατώνει και αναπλάθει τον κολπικό
βλεννογόνο, µειώνει τη φλεγµονή.

Βοηθά στην πρόληψη της κολπικής ξηρότητας
που οφείλεται στη γήρανση, σε χαµηλά
οιστρογόνα, σε ορµονική θεραπεία και στη χρήση
αντισυλληπτικών.

Μειώνει τα προβλήµατα στο αιδοίο και στον
κόλπο που συνοδεύονται από ξηρότητα του
βλεννογόνου, φαγούρα, ερυθρότητα, φλεγµονή
ή έκκριµα.

Βοηθά στην επούλωση του κατεστραµµένου
βλεννογόνου µετά τον τοκετό, σε γυναικολογικές
ή χειρουργικές επεµβάσεις και µετά την απώλεια
του βλεννογόνου που οφείλεται σε
χηµειοθεραπεία ή ακτινοθεραπεία.

10 Κολπικά υπόθετα
Τα κολπικά υπόθετα Hyalotim είναι ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν που απευθύνεται
στις γυναίκες για τοπική εφαρµογή στον κόλπο.

IntiVag
5MG LACTIC ACID

Μειώνει τη δυσφορία κατά την επώδυνη
σεξουαλική επαφή.

Βοηθά στη διατήρηση του κατάλληλου
κολπικού pH.

Προορίζεται για τοπική χρήση στον κόλπο ώστε
να διατηρηθεί η κατάλληλη οξύτητα του
κολπικού περιβάλλοντος.

Συνιστάται η χρήση του προϊόντος ως
υποστηρικτικός παράγοντας στη διατήρηση της
φυσιολογικής χλωρίδας του κόλπου κατά τη
διάρκεια και µετά την αντιβιοτική αγωγή στις
περιπτώσεις επαναλαµβανόµενων κολπικών
µολύνσεων ή µολύνσεων του ουροποιογεννητικού
συστήµατος.

Προορίζονται αποκλειστικά για κολπική χρήση.
Η χορήγηση των υποθέτων θα πρέπει να γίνεται
για 7 - 14 συνεχόµενες ηµέρες.
Προτεινόµενη Δοσολογία: 1 υπόθετο την ηµέρα.

10 Κολπικά υπόθετα
Τα κολπικά υπόθετα Intivag είναι ένα
ιατροτεχνολογικό προϊόν που
απευθύνεται στις γυναίκες για
τοπική εφαρµογή στον κόλπο.

Κάθε αγωγή δεν πρέπει να υπερβαίνει τις 14
ηµέρες. Αν απαιτείται επανάληψη της αγωγής θα
πρέπει να παρεµβάλλεται µεσοδιάστηµα 1 µηνός.

ËÕÏÖÉÍ ÖÁÑÌÁÊÅÕÔÉÊÇ
Äåñâåíáêßùí 38, 153 44 ÃÝñáêáò ÁôôéêÞò
Ôçë.: 210 6393944 - Fax: 210 6619944

www.lyofin.gr
info@lyofin.gr

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

η συμβουλή σας

Βγαίνοντας
από το ΜΑΙΕΥΤΉΡΙΟ
το Α και το Ω
στη ΦΡΟΝΤΊΔΑ του μωρού
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

η συμβουλή σας

Οι νέοι γονείς, με τον ερχομό του μωρού βρίσκονται
ενώπιον πολλών, δύσκολων και σύνθετων
ευθυνών. Η διαμονή στο μαιευτήριο διαρκεί από
3 έως 4 ημέρες, αν ο τοκετός είναι φυσιολογικός,
και από 4 έως 5 ημέρες αν πραγματοποιηθεί
καισαρική. Μετά την έξοδο από το μαιευτήριο οι
γονείς χρειάζονται συμβουλές, καθοδήγηση και
συμπαράσταση για να ανταπεξέλθουν στις πρώτες
ανάγκες του βρέφους.

Από την ΟΛΙΝΑ ΗΛΙΑΔΟΥ,
MSc Clinical Pharmacologist,
MBA in Pharmacy Management, MPharm

Η συμβουλή σας
Για να αποφευχθεί η τριβή και η επαφή με την υγρασία, μπορείτε να βάλετε
μια αποστειρωμένη γάζα στον ομφαλό.
Η ιατρική εξέταση κρίνεται απαραίτητη
εάν αναγνωριστούν τα εξής συμπτώματα:
πυρετός, απώλεια όρεξης, εξάνθημα και
πρήξιμο γύρω από τον ομφαλό, ορορροή.

Η ΦΡΟΝΤΙΔΑ ΤΟΥ ΝΕΟΓΕΝΝΗΤΟΥ
Ο ομφάλιος λώρος
Η μητέρα της μικρής Ανδριάνας ανησυχεί:
«Η κόρη μου είναι 10 ημερών και ο ομφάλιος λώρος εξακολουθεί να μην
έχει πέσει. Είναι φυσιολογικό αυτό;»

Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Απολύτως. Ο ομφάλιος λώρος μπορεί να πάρει περισσότερο χρόνο για να
πέσει αν είναι μεγάλος ή αν καθαρίζεται πολύ συχνά. Αρκεί να τον καθαρίζετε
μία φορά την ημέρα με ένα αντισηπτικό.»
Ο ομφάλιος λώρος στεγνώνει, μαυρίζει και πέφτει συνήθως σε χρονικό διάστημα 1 έως 3 εβδομάδων μετά τη γέννηση. Πρέπει να διατηρείται καθαρός
και στεγνός και είναι απαραίτητο να απολυμαίνεται μία φορά την ημέρα.
Χρησιμοποιήστε αντισηπτικό, χλωρεξιδίνη ή αλκοόλη 60°C και σε περίπτωση
ορορροής απαιτείται ένα προϊόν για ξήρανση. Αποφύγετε την εωσίνη, που
χρωματίζει το δέρμα, και προτιμήστε άχρωμα αντισηπτικά προϊόντα.

Καθαρισμός του βρεφικού
δέρματος
Η θερμοκρασία του νερού για το μπάνιο
πρέπει να είναι μεταξύ 22°C και 24°C.
Μπορείτε να την ελέγχετε με ένα θερμόμετρο μπάνιου.
Ανάλογα με τον τύπο δέρματος, επιλέξτε
τα κατάλληλα προϊόντα καθαρισμού:
• για κανονικό δέρμα
Να χρησιμοποιείτε gel καθαρισμού
για πρόσωπο, σώμα και μαλλιά, το
οποίο καθαρίζει και ενυδατώνει. Τα
προϊόντα 2 σε 1 βολεύουν ειδικά τις
πρώτες εβδομάδες που ακόμη μαθαίνετε πώς να χειρίζεστε το μωρό.
Στη συνέχεια, μπορείτε να επιλέξετε
ξεχωριστό αφρόλουτρο και σαμπουάν, τα οποία ξεπλένετε με νερό με
απαλές κινήσεις.

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 35 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

109

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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χρησιμοποιώντας ξεχωριστό βαμβάκι
για κάθε μάτι.
Για να καθαρίσετε τα αυτιά, είτε αφήνετε
νερό να τρέξει όσο κάνετε μπάνιο στο
μωρό σας, προσέχοντας να αφήνετε
ελεύθερη τη μύτη για να αναπνέει, έχοντάς το στο πλάι, είτε χρησιμοποιείτε ένα
βρεγμένο βαμβάκι.

•

για ξηρό δέρμα
Επιλέξτε σαπούνια στερεά ή υγρά
τύπου surgras, που ενυδατώνουν
και προσφέρουν έξτρα προστασία,
πέρα από τον καθαρισμό, ή λαδάκι
καθαρισμού το οποίο επίσης ενισχύει
τον φραγμό και ενυδατώνει την επιδερμίδα. Ρίχνετε μερικές σταγόνες
μέσα στη λεκάνη και δεν χρειάζεται
να ξεπλύνετε το δέρμα του βρέφους.
Απαιτείται όμως ιδιαίτερη προσοχή,
καθώς λόγω του λαδιού μπορεί το
μωρό να γλιστράει στα χέρια σας.
Μετά το μπάνιο σκουπίζετε καλά
για να αποφευχθούν μυκητιάσεις
και άλλοι ερεθισμοί.

Ενυδάτωση του βρεφικού
δέρματος
Το δέρμα του βρέφους είναι ευαίσθητο
και γι’ αυτό το λόγο απαιτείται τακτική
ενυδάτωση. Ανάλογα με τον τύπο του
δέρματος και τις ιδιαιτερότητές του, επιλέξτε τα κατάλληλα προϊόντα:
• για κανονικό δέρμα
Επιλέξτε μια ενυδατική λοσιόν σώματος και προσώπου που μαλακώνει,
ενυδατώνει και προστατεύει. Εφαρμόστε πρωί και βράδυ.
• για ξηρό δέρμα
Επιλέξτε υφή τύπου cold cream που
απαλύνει, ενυδατώνει, προστατεύει. Απλώστε καθημερινά σε καθαρό, στεγνό δέρμα. Ιδανική επιλογή
αποτελούν οι μαλακτικές κρέμες ή
λοσιόν.

Τα μάτια, η μύτη και τα αυτιά
Με τί να τα καθαρίσετε;
Με φυσιολογικό ορό. Ιδιαιτέρως για τα
μάτια, εφαρμόστε τον ορό με ένα μαλακό
βαμβάκι πηγαίνοντας από την εσωτερική
γωνία του ματιού προς την εξωτερική και
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Εξάνθημα από την πάνα
Πρόκειται για μια έντονη κοκκινίλα, που
ίσως συνοδεύεται από εξέλκωση στον
ποπό και εμφανίζεται μετά από κάποιο
ερεθισμό, κάποια διάρροια ή πολύ υδαρή
κόπρανα.

Η συμβουλή σας
Να αποφεύγετε τις μπατονέτες, καθώς
υπάρχει κίνδυνος τραυματισμού. Αφού
καθαρίσετε τα αυτιά, να τα στεγνώνετε
καλά γιατί αποτελούν ευνοϊκή ζώνη για
εμφάνιση ερυθήματος ή ρωγμών που
οφείλονται στην υγρασία.

Αλλαγή πάνας
Η αλλαγή της πάνας θα πρέπει να γίνεται
όσο συχνά είναι απαραίτητο. Θα πρέπει
να σκουπίζετε από την περιγεννητική
περιοχή προς τα πίσω, κυρίως στα κοριτσάκια, ενώ στα αγοράκια πρέπει να
αποφεύγονται απότομες κινήσεις στην
περιγεννητική περιοχή που ίσως προκαλέσουν πόνο. Να σημειωθεί πως πρέπει
να αποφεύγετε να ξεντύνετε εντελώς το
μωρό σας γιατί είναι πολύ ευαίσθητο
στο κρύο.
Τα Κατάλληλα προϊόντα
• γαλάκτωμα καθαρισμού: καθαρίζει και ενυδατώνει. Απλώστε με ένα
βαμβάκι και σκουπίστε στη συνέχεια
ή ξεπλύνετε την περιοχή με νερό.
• αλοιφή τύπου φραγμού: ενυδατώνει
και ενισχύει τον φραγμό του δέρματος. Εφαρμόστε τη με ένα βαμβάκι ή
με το χέρι σας και δεν χρειάζεται να
ξεπλύνετε.
• κρέμα για την αλλαγή της πάνας:
καταπραΰνει, προστατεύει και αποτρέπει τα ερυθήματα και ερεθισμούς.
Η συμβουλή σας
Να αποφεύγετε να χρησιμοποιείτε
μαντηλάκια καθαρισμού που μπορεί
να προκαλέσουν ερεθισμούς. Το ταλκ
πλέον δεν συνιστάται επειδή μπορεί να
εισπνευστεί από το βρέφος. Η επιλογή
της πάνας γίνεται με βάση το βάρος του
βρέφους. Φροντίστε να είστε προσεκτικές μήπως εμφανιστεί εξάνθημα από
την πάνα.
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Η συμβουλή σας
Ίσως θα βοηθούσε μια βαμβακερή πάνα
μέσα από τη συνθετική. Το δέρμα στην
ερεθισμένη περιοχή πρέπει να έρχεται
σε επαφή με τον αέρα, χωρίς πάνα, όποτε
είναι δυνατόν και όσο πιο συχνά γίνεται.
Σε περίπτωση μη βελτίωσης, καλό θα
ήταν να συμβουλευτείτε τον παιδίατρό
σας, ώστε να διαγνωστεί μια επιμόλυνση,
ένας μύκητας ή ένα έκζεμα.

Κολικοί
Είναι κοιλιακοί, σπασμωδικοί πόνοι που
εκδηλώνονται μετά από τα γεύματα και
είναι πιο συχνοί το βράδυ. Χαρακτηριστικά συμπτώματα είναι η ευερεθιστότητα, το κλάμα και τα πολλά αέρια. Δεν
θα πρέπει όμως αυτό να σας ανησυχεί
γιατί είναι πολύ συνηθισμένοι στα βρέφη.
Η συμβουλή σας
Θα πρέπει να κάνετε ό,τι μπορείτε για να
ηρεμήσετε, να χαλαρώσετε και να ανακουφίσετε το μωρό. Ο θηλασμός προτείνεται, καθώς έχει ηρεμιστική επίδραση.
Επίσης, μπορούμε να συστήσουμε ειδικό
γάλα κατά του κολικού ή σταγόνες. Το
γάλα αυτό πρέπει να περιέχει χαμηλή
περιεκτικότητα σε λακτόζη και υψηλή

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ
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περιεκτικότητα σε διαλυτές πρωτεΐνες,
να είναι εμπλουτισμένο με προ- ή πρεβιοτικά, ώστε να μειώνονται οι ζυμώσεις
και τα αέρια.
Αφήστε το μωρό σας να φάει ήσυχα και
ήρεμα. Κρατήστε το σε όρθια θέση και
φροντίστε να το βοηθήσετε με ελαφρά
χτυπηματάκια να ρευτεί. Ακόμη μπορείτε
με ειδικές κινήσεις μασάζ στην κοιλιά
του να βοηθήσετε την κατάσταση, ακολουθώντας τη φορά των δεικτών του
ρολογιού. Κάτι που βοηθά επιπλέον
είναι τα μπιμπερό με ειδικές θηλές που
μειώνουν τον αέρα που εισροφάται κατά
την κατάποση.

Παλινδρόμηση
Ουσιαστικά είναι η επιστροφή του γάλακτος που ήπιε το μωρό, μαζί με σάλιο,
λίγο μετά το γεύμα του, κάτι το οποίο
οφείλεται στην όχι πλήρη ακόμη λειτουργικότητα του οισοφαγικού σφιγκτήρα. Εμφανίζεται συχνά στα βρέφη και υποχωρεί
μετά τους πρώτους 6 μήνες ζωής.
Η συμβουλή σας
Καλό θα ήταν το μωρό να θηλάζει ή να
τρώει από το μπιμπερό με διαλείμματα.
Επίσης, θα πρέπει να το κρατάτε σε όρθια
θέση όσο τρέφεται. Σε μωρά που τρέφονται με ξένο γάλα μπορείτε να προσθέτετε ειδικά σκευάσματα στο γάλα τους,
που βοηθούν στην καταπολέμηση της
παλινδρόμησης και φυσικά να χρησιμοποιείτε τις κατάλληλες θηλές.
Η ιατρική εξέταση είναι αναγκαία σε
περίπτωση μη φυσιολογικής καμπύλης
βάρους, αν εμφανιστούν σημάδια όπως
πονάκια, ΩΡΛ λοιμώξεις που επανεμφανίζονται, έντονες παλινδρομήσεις και
εμετοί.
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Λόξυγκας

ΘΗΛΑΣΜΟΣ

Ο λόξυγκας συνδέεται με σπασμωδικές
συσπάσεις που λαμβάνουν χώρα στο
διάφραγμα. Εξαιρετικά κοινός στα βρέφη, εμφανίζεται πιο συχνά μετά από το
θηλασμό ή την τροφή με μπιμπερό και
εξαφανίζεται αυθόρμητα.

Μια νεαρή μητέρα αγχωμένη:
«Το μωρό μου δεν θηλάζει αρκετά! Σκέφτομαι να του δώσω συμπλήρωμα γάλακτος.»

Η συμβουλή σας
Πρέπει να διασφαλίζετε ότι το μωρό σας
δεν πιπιλίζει τη θηλή πολύ γρήγορα, ότι
δεν καταπίνει πολύ αέρα και να φροντίζετε να ρεύεται μετά από κάθε γεύμα.
Μια επίσκεψη στο γιατρό σας επιβάλλεται
εάν εμφανίζεται ο λόξυγκας καθημερινά
ή δεν επιτρέπει στο μωρό σας να κοιμηθεί ή να συνοδεύεται από εμετούς ή
πυρετούς.

Έντονα κλάματα
Οφείλονται σε πολλά και διάφορα αίτια
(πείνα, ανάγκη για αλλαγή πάνας, κάποιο
πονάκι κ.α.) ή μπορεί να μην είναι καν
κάτι συγκεκριμένο. Ουσιαστικά είναι η
εκτόνωση του άγχους των βρεφών και
συνήθως εκδηλώνονται προς το τέλος
της ημέρας.
Η συμβουλή σας
Αν το κλάμα τους για κάποια λόγο οφείλεται σε εσάς, πχ πεινάνε ή θέλουν μια
αγκαλιά ή έχουν κάποιο πεπτικό πρόβλημα, τότε θα πρέπει να λύσετε το πρόβλημα τους και να είστε υπομονετικοί. Η
επίσκεψη στο γιατρό συνίσταται μόνο σε
περίπτωση που το μωρό κλαίει ασταμάτητα ή έχει κάποιο επιπλέον σύμπτωμα,
όπως απώλεια όρεξης
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Η απάντησή σας μπορεί να είναι
«Αν δώσετε συμπλήρωμα γάλακτος στο
μωρό σας, διακινδυνεύετε να σας «κοπεί
το γάλα» και να σταματήσετε το θηλασμό.
Θηλάζετε το μωρό όσο συχνά το ζητάει και
να το αφήνετε πάνω στη θηλή, μέχρι τη
στιγμή που την αφήνει μόνο του.»
Το μητρικό γάλα είναι η καταλληλότερη τροφή για το βρέφος. Εκτός από τις
θρεπτικές ιδιότητες του περιέχει, μεταξύ
άλλων παραγόντων, τα απαραίτητα συστατικά για τη βρεφική ανάπτυξη αλλά
και αντισώματα που απουσιάζουν από
τα υποκατάστατα γάλατος. Επιπλέον, η
σύνθεσή του ποικίλλει κατά τη διάρκεια
του θηλασμού, μεταβάλλεται κατά τη διάρκεια της ημέρας και ανάλογα με την
ηλικία του βρέφους, ώστε να ανταποκρίνεται στις ανάγκες τους που αλλάζουν
συνεχώς. Ο ΠΟΥ συνιστά αποκλειστικά
θηλασμό ειδικά για τους πρώτους 6 μήνες της ζωής.

Επιτυχής θηλασμός
Για να έχετε ένα επιτυχημένο θηλασμό,
θα πρέπει να επιλέξετε ένα περιβάλλον
που να σας εξασφαλίζει ηρεμία. Κατά
προτίμηση, μετακινηθείτε σε κάποιο

Γι’ αυτούς που αγαπάς

περισσότερο

Με

ο
Μύρ&τιλ
κι
Βαμβά

Με εκχύλισμα βαμβακιού, πλούσιο σε πρωτεΐνες,
βιταμίνες του συμπλέγματος Β και σάκχαρα
που απαλύνουν και καταπραΰνουν την επιδερμίδα.
Με έλαιο μύρτιλου, πλούσιο σε πολυακόρεστα λιπαρά οξέα
που εφοδιάζουν το δέρμα του μωρού
με τα απαραίτητα συστατικά για την ενίσχυση
του εξωτερικού προστατευτικού όξινου μανδύα.

Ολοκληρωμένη βρεφική σειρά
φροντίδας και περιποίησης
Λεωφ. Κηφισού 132 Τ.Κ. 121 31 Περιστέρι
Τηλ. κέντρο: 210 51 99 200 Fax: 210 51 44 279
e-mail: info@pharmex.gr www.pharmex.gr
Η εταιρεία ΦΑΡΜΕΞ Α.Ε. είναι πιστοποιημένη κατά
EN ISO 9001:2008

www.helenvita.gr

helenvita

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Σωστή θέση του βρέφους κατά τον θηλασμό
απελευθερωμένη μύτη

ΣΥΝΘΕΣΗ: Micronisé, κεκαθαρμένο φλαβονοειδές κλάσμα 500 mg: 450 mg διοσμίνης, 50
mg φλαβονοειδών εκφρασμένων ως εσπεριδίνη.

τ ο κάτω μέρος του μαστού μέσα
στο στόμα, με το στόμα ανοιχτό και
τα κάτω χείλη ανασηκωμένα

ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: • Δυνητικώς δρων ως βοηθητική θεραπεία στην αντιμετώπιση των επιπλοκών
της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων. • Συμπτωματική θεραπεία της
αιμορροϊδικής κρίσης.
ΔΟΣΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΧΟΡΗΓΗΣΗ: Χρόνια φλεβική ανεπάρκεια: Η συνήθης δοσολογία είναι 2
δισκία την ημέρα, 1 δισκίο το μεσημέρι και 1 δισκίο το βράδυ, κατά τη διάρκεια των γευμάτων.
Αιμορροϊδική κρίση: 6 δισκία ανά ημέρα για τις πρώτες τέσσερις ημέρες, και στη συνέχεια 4
δισκία ανά ημέρα για τις επόμενες τρεις.
ΑΝΤΕΝΔΕΙΞΕΙΣ: Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα.
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΕΙΣ: Η χορήγηση αυτού του προϊόντος για τη συμπτωματική θεραπεία της
αιμορροϊδικής κρίσης δεν υποκαθιστά τη θεραπεία άλλων πρωκτολογικών προβλημάτων.
Εάν τα συμπτώματα επιμείνουν, είναι απαραίτητο να γίνει πρωκτολογικός έλεγχος και η
θεραπεία πρέπει να αναθεωρηθεί.
ΑΛΛΗΛΕΠΙΔΡΑΣΗ: Καμία.
ΚΥΗΣΗ / ΓΑΛΟΥΧΙΑ: Η αγωγή πρέπει να αποφεύγεται.
ΑΝΕΠΙΘΥΜΗΤΕΣ ΕΝΕΡΓΕΙΕΣ: Συνοπτικός πίνακας
Οι ακόλουθες ανεπιθύμητες ενέργειες έχουν αναφερθεί και κατατάσσονται με βάση την
ακόλουθη συχνότητα: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000
έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν
μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Κατηγορία /
Οργανικό Σύστημα
Διαταραχές
του νευρικού
συστήματος

Συχνότητα

Προτιμώμενος όρος

πηγούνι σε αντίσταση με το στήθος

μέρος χωρίς δυνατούς ήχους, οικείο και ζεστό, καθώς μια
οποιαδήποτε ενόχληση μπορεί να επηρεάσει τη διάρκεια
της γαλουχίας.
Ανάλογα με το στάδιο ανάπτυξης του βρέφους ποικίλλει το
πόσο συχνά μπορεί να επιζητά το θηλασμό. Θηλάστε μόλις
αναγνωρίσετε τα πρώτα σημάδια αφύπνισης, χωρίς να περιμένετε να ακούσετε το κλάμα του μωρού. Μην περιμένετε
να υπάρχει σταθερό μεσοδιάστημα μεταξύ του θηλασμού και
αυτό γιατί το μητρικό γάλα είναι μεν πλούσιο σε εύπεπτες και
εύκολα διαλυτές πρωτεΐνες αλλά δε δίνει την ίδια αίσθηση
κορεσμού με τα υποκατάστατα γάλακτος. Δίνετε πρώτα τη
μια θηλή, χωρίς να έχει σημασία ποια, και στη συνέχεια
προσφέρετε το άλλο στήθος. Αφήστε το μωρό πάνω στο
στήθος, ώστε να πιάσει τη θηλή και να ξεκινήσει να θηλάζει.

Ζάλη
Σπάνιες

Κεφαλαλγία
Αίσθημα κακουχίας
Διάρροια
Δυσπεψία

Συχνές

Ναυτία,

Διαταραχές του
γαστρεντερικού

Έμετος
Όχι συχνές

Κολίτιδα

Μη γνωστές*

Κοιλιακό άλγος

Σπάνιες

Κνησμός
Εξάνθημα

Διαταραχές
του
δέρματος και του
υποδόριου ιστού

Κνίδωση
Μη γνωστές*

Εντοπισμένο οίδημα προσώπου, χειλέων,
βλεφάρων. Κατ’ εξαίρεση οίδημα Quincke.

Προσωπική υγιεινή
Πλύνετε τα χέρια σας πριν κάθε γεύμα θηλασμού, αλλά
αποφύγετε να καθαρίσετε τις θηλές με οτιδήποτε, καθώς
αυτό θα μπορούσε να απομακρύνει επιθυμητές εκκρίσεις
ή να επιβαρύνει την περιοχή με αρώματα, λιπαντικά και
αντισηπτικά. Τα καθημερινά ντους αρκούν.

* Εμπειρία μετά την κυκλοφορία.
Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών. Ζητείται από τους επαγγελματίες
του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες
ανεπιθύμητες ενέργειες απευθείας στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων (Μεσογείων 284,
15562 Χολαργός, Tηλ.: +30 213 2040380 /337, Fax: +30 210 6549585, Ιστότοπος: http://
www.eof.gr).
ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
Κουτί των 30 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων, Ενδεικτική Λ.Τ. 7,44€
Κουτί των 36 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων, Ενδεικτική Λ.Τ. 8,41€
Κουτί των 60 επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων, Ενδεικτική Λ.Τ. 17.13€

ΣΕΡΒΙΕ ΕΛΛΑΣ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ Ε.Π.Ε.
Φραγκοκλησιάς 7, 151 25 , Μαρούσι. www.servier.gr
* Φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο δεν απαιτείται ιατρική συνταγή.
Αρ. Αδ. Κυκλ.: 44577/10/31-05-2011. Ημ. Αναθεώρησης Κειμένου: 11/2016.
Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλείσθε να ανατρέξετε στην πλήρη Περίληψη των Χαρακτηριστικών
του Προϊόντος.

Boηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε:
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα Φάρμακα
Συμπληρώνοντας
«ΚΙΤΡΙΝΗ KAI
ΚΑΡΤΑ»
PHARMACYτην
management
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Οι αραιές κενώσεις
Είναι ένα φαινόμενο φυσιολογικό για μωρά που τρέφονται αποκλειστικά με θηλασμό. Η παρουσία αερίων και τα
ογκώδη και μαλακά κόπρανα μετά από μερικές ημέρες,
δείχνουν ότι δεν πρόκειται για δυσκοιλιότητα. Ωστόσο, εάν
τα κόπρανα γίνουν σκληρά καλό θα ήταν να συμβουλευτείτε
τον παιδίατρο.

Συμπλήρωμα γάλακτος
Το να δώσετε στο μωρό σας συμπλήρωμα γάλακτος θα το
χορτάσει μεν γρήγορα αλλά ενέχει κάποιους κινδύνους,
όπως τη μείωση της γαλουχίας σε εσάς λόγω μειωμένης
ζήτησης. Επίσης, η θηλή του μπουκαλιού είναι διαφορετική
από τη θηλή του στήθους οπότε αν συνηθίσει σε εκείνη το
παιδί, δεδομένου ότι το χορταίνει γρηγορότερα, θα σταματήσει να ζητάει το στήθος σας. Παρόλα αυτά αν επιθυμείτε αποκλειστικό θηλασμό για το παιδί σας θα πρέπει
να συμβουλευτείτε το γιατρό σας για τη γραμμή που θα
ακολουθήσετε. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

η συμβουλή σας

ΦΡΟΝΤΊΔΑ
στο δέρμα με ΑΚΜΉ
Η ομάδα του φαρμακείου αποτελεί βασικό
κρίκο στην θεραπεία της ακμής. Η υποστήριξη
των ασθενών συνδυάζει την επιστημονική
εμπειρογνωμοσύνη, για να επιλέξει και να
χρησιμοποιήσει τα κατάλληλα προϊόντα, με την
κατάλληλη επικοινωνία ώστε να εξασφαλιστεί η
βέλτιστη συμμόρφωση στη θεραπεία.

Σ

το φαρμακείο, η διαχείριση
αφορά κυρίως τα άτομα με
ήπια ακμή ή στα αρχόμενα
στάδια. Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις εκτός από την παρακολούθηση
από δερματολόγο, ο φαρμακοποιός λόγω
της φαρμακευτικής εμπειρίας του μπορεί
να δώσει συμπληρωματικές συμβουλές και προϊόντα που θα βελτιώσουν το
αποτέλεσμα.
Ο στόχος της θεραπείας είναι να μειωθούν οι υπάρχουσες βλάβες, η εμφάνιση
νέων βλαβών και οι υποτροπές, να αποτρέψει τις ουλές και τα μόνιμα σημάδια
και φυσικά η αποκατάσταση της αισθητικής στην επιδερμίδα.
Εκτός από τη σοβαρότητα των βλαβών, η
παρουσία ψυχολογικών συμπτωμάτων
όπως η κοινωνική απομόνωση ή το άγχος, κρίνουν απαραίτητη την επίσκεψη
στο δερματολόγο.

- Η κακομεταχείριση των βλαβών, διότι
δημιουργείται κίνδυνος επιμόλυνσης
και ουλών.
- Η χρήση στην επιδερμίδα λιπαρών
προϊόντων, έντονων προϊόντων καθαρισμού, προϊόντων που περιέχουν
αλκοόλ ή αρώματα.
- Η έκθεση στον ήλιο
- Η κατανάλωση γάλακτος και γαλακτοκομικών προϊόντων, διατηρώντας ταυτόχρονα επαρκή πρόσληψη ασβεστίου.

Οι συμβουλές μας στον
ασθενή

Τα προϊόντα καθαρισμού
Αποσκοπούν στην απομάκρυνση της
περίσσειας σμήγματος χωρίς να ερεθίζουν. Συνιστώνται ήπια καθαριστικά,
μη φαγεσωρογόνα και χωρίς σάπωνα.
Για το πρόσωπο, μπορεί να προταθεί μια
λοσιόν για λιπαρή επιδερμίδα καθώς και
εξειδικευμένος αφρός καθαρισμού για
το ξύρισμα.

Το να εξηγήσουμε στον ασθενή, με απλά
λόγια τους παθοφυσιολογικούς μηχανισμούς που εμπλέκονται στην ακμή,
μπορεί να βοηθήσει στην καλύτερη
συμμόρφωση στη θεραπεία.
Απαραίτητο να τονίσουμε ότι οι παρακάτω πρακτικές επιδεινώνουν την ακμή:
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Τα προϊόντα
της συμβουλής μας
Αρκετές κατηγορίες προϊόντων συνιστώνται για τη θεραπεία της ακμής, είτε
είναι φάρμακα, δερμο-καλλυντικά ή
συμπληρώματα διατροφής.Σε όλες τις
περιπτώσεις, η επιλογή πρέπει να γίνεται
ανάλογα με την κατάσταση του δέρματος
και τον τρόπο ζωής του ασθενούς.
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Τα προϊόντα φροντίδας
Εφαρμόζονται μετά τον καθαρισμό και περιέχουν διαφορετικές δραστικές ουσίες:
- Σμηγματορυθμιστικές της έκκρισης
του σμήγματος (ΑΗΑ, εκχύλισμα κολοκύθας ή τσουκνίδας, βιταμίνη Β2, Β6,
άλατα ψευδαργύρου...)
- Κερατολυτικές, για να μειώσουν την
επιφανειακή υπερκεράτωση και τα
μαύρα στίγματα (σαλικυλικό οξύ, γαλακτικό οξύ, αζελαϊκό οξύ, γλυκολικό
οξύ...).
- Προσροφητικά σμήγματος (άλατα αργίλου, πυριτίου...), για να βελτιώσουν την
λιπαρή χροιά της επιδερμίδας.
- Αντισηπτικά και αντιβακτηριακά (σαλικυλικό οξύ, βορικό οξύ, χλωρεξιδίνη,
άλατα χαλκού και τεταρτοταγούς αμμωνίου...).
- Ενυδατικά και καταπραϋντικά, για την
αποκατάσταση του υδρολιπιδικού φιλμ,
αλλά και της ξηρότητας που προκαλείται δευτερογενώς από τα φάρμακα
κατά της ακμής (υαλουρονικό οξύ,
ιαματικό νερό, αλλαντοΐνη, αλόη, καλέντουλα, νικοτιναμίδιο...).
Μια θεραπεία απολέπισης μπορεί επίσης
να εφαρμοστεί με ρυθμό μία φορά την
εβδομάδα, καθώς και ειδικά προϊόντα
μακιγιάζ για την αισθητική κάλυψη των
ατελειών στην επιδερμίδα.
Φάρμακα για ήπια έως μέτρια ακμή
Στο φαρμακείο μπορούμε να προτείνουμε ορισμένα ΜΗΣΥΦΑ για ήπια ακμή
όπως:
Το υπεροξείδιο του βενζολίου (5%) σε
κρέμα ή ζελ, με αντιβακτηριακές, κερατολυτικές και σμηγματορρυθμικές ιδιότητες για τοπική εφαρμογή 1-2 φορές την
ημέρα, αποφεύγοντας τα βλέφαρα και τα
χείλη. Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες είναι ο ερεθισμός του δέρματος και
η φωτοευαισθησία.
Ο ψευδάργυρος με αντιφλεγμονώδη
δράση για λήψη από το στόμα μεταξύ
των γευμάτων ή τοπικά. 

T R E AT M E N T
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ΠΡΟΪΟΝΤΑ

AC LIQUID
CLEANSER

AC EMULSION MAT

AC TINTED CREAM

AC WATER

AC SAL CREAM

AC PEELING MASK

AC SAL WASH

AC CREAM EXTRA

AC LOTION F

AC AHA-10 EMULSION
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AC HYDRA CREAM
AC HYDRA CLEANSING CREAM
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ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

η συμβουλή σας

Όταν ο ΠΡΟΣΤΆΤΗΣ δημιουργεί
προβλήματα στην ούρηση
Αποτελεί ίσως τον πιο «κακόφημο» αδένα του
άντρα. Κι όμως αυτός ο μικρός αδένας σε σχήμα
κάστανου με βάρος 10-20 γραμμάρια είναι
απαραίτητος για τη φυσιολογική τεκνοποίηση.
Ας δούμε τα προβλήματα που δημιουργεί και την
κατάλληλη θεραπεία.
Από τον ΔΗΜΗΤΡΗ ΧΑΤΖΗΧΡΗΣΤΟΥ, Καθηγητή Ουρολογίας ΑΠΘ

Τ

ο κακό του όνομα ο προστάτης,
το οφείλει στις 3 πολύ συχνές
παθήσεις του οι οποίες ταλαιπωρούν τον άντρα, αφού:
• 1 στους 2 άντρες θα εμφανίσει έστω
και παροδικά συμπτώματα προστατίτιδας, μιας φλεγμονής του αδένα
που τους ταλαιπωρεί,
• 1 στους 3 άντρες θα υποφέρει από
συμπτώματα καλοήθους υπερπλασίας προστάτη, αφού μετά τα 50 έτη
ο αδένας μεγαλώνει και καθιστά
δύσκολη ή προβληματική την ούρηση, και
• 1 στους 6 άντρες θα εμφανίσει καρκίνο του προστάτη, μια πάθηση που
βάζει σε κίνδυνο τη ζωή του.
Τα πιο συχνά συμπτώματα υπερπλασίας του προστάτη είναι: συχνουρία, νυκτουρία, επιτακτική ούρηση / ακράτεια,
μείωση ροής ούρων και δυσκολία στην
έναρξη της ούρησης, διακοπτόμενη
ούρηση και αίσθηση ότι η κύστη δεν
άδειασε εντελώς.
Όσο τα συμπτώματα αυτά επιδεινώνονται, τόσο επηρεάζεται αρνητικά και η
στύση των ασθενών και αν δεν αντιμετωπιστούν έγκαιρα είναι πιθανό να
χρειαστεί χειρουργείο.
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Τα φάρμακα που βελτιώνουν
την ούρηση
Αποκλειστές των α-αδρενεργικών υποδοχέων, που χαλαρώνουν τις αντιστάσεις
του προστάτη κατά την ούρηση. Κύρια
παρενέργεια αυτών είναι η μικρή πτώση
της αρτηριακής πίεσης, που εκδηλώνεται
συνήθως ως ζάλη και αδυναμία.
Σε άντρες με ορθοστατική υπόταση ή
σε υπερτασικούς που παίρνουν πολλά
φάρμακα θα πρέπει να χορηγούνται με
προσοχή. Μια άλλη πιθανή παρενέργεια
είναι η αδυναμία εκσπερμάτισης, αναστρέψιμη με τη διακοπή του φαρμάκου.
Για μείωση του μεγέθους του αδένα –
σε άνδρες με προστάτη >40 γραμμάρια,
χορηγείται μια άλλη κατηγορία φαρμάκων, οι αναστολείς της 5α-αναγωγάσης
που πετυχαίνουν μείωση του όγκου κατά
15-25% σε διάστημα 6 μηνών. Ως παρενέργεια αναφέρεται η πιθανή ελάττωση
της ερωτικής επιθυμίας και ίσως προβλήματα στύσης.
Οι αναστολείς της 5α-αναγωγάσης προκαλούν πλασματική μείωση του PSA
έως και 50%, γεγονός που πρέπει να
λαμβάνεται υπόψη στην παρακολούθηση του ασθενή.
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Τα φυτικά σκευάσματα
Πολλοί ασθενείς προσπαθούν να αποφύγουν τα φάρμακα και χρησιμοποιούν
φυτικά σκευάσματα για τους παρακάτω
λόγους:
 Επειδή ήδη χρησιμοποιούν πολλά
φάρμακα για άλλες παθήσεις
 Προκειμένου να αποφύγουν τις τυχόν
παρενέργειες
 Για να μην επηρεαστεί η σεξουαλική
τους ζωή
 Επειδή έχουν αυξομειώσεις στο PSA
από υποτροπές προστατίτιδας
 Επειδή έχουν μια προσωπική προτίμηση σε φυτικά σκευάσματα
Ένα φυτικό σκεύασμα που χρησιμοποιείται ευρύτατα από πολλών ετών είναι το
εκχύλισμα του φυτού Serenoa Repens.
Έχει αποδειχθεί πως βοηθά στα συμπτώματα της υπερπλασίας του προστάτη, χωρίς μάλιστα καμία από τις παρενέργειες
των φαρμάκων και χωρίς επίπτωση
στη σεξουαλική ζωή των αντρών. Παρά
την κυκλοφορία πολλών σκευασμάτων
για τον προστάτη που περιέχουν και το
εκχύλισμα του φυτού Serenoa Repens,
τα περισσότερα από αυτά, είτε δεν περιέχουν επαρκή δοσολογία, είτε ο τρόπος
παρασκευής τους δεν είναι ελεγχόμενος,
ή τέλος στερούνται κλινικής εμπειρίας
από τη χρήση τους. Γι’ αυτό η επιλογή
του φυτικού σκευάσματος πρέπει να γίνεται με σύσταση Ουρολόγου αλλά και
του Φαρμακοποιού που επιμελώς θα
επιλέξει φυτικά σκευάσματα αξιόπιστα
και ασφαλή. 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φαρμακευτική φροντίδα

Αντιδιαβητική αγωγή,
Επιπλοκές και
Ανεπιθύμητες ενέργειες
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Ο Σακχαρώδης Διαβήτης (ΣΔ) αποτελεί μία
σύγχρονη πανδημία, με ραγδαία αύξηση της
επίπτωσής του σε εθνικό, αλλά και παγκόσμιο
επίπεδο. Στο φαρμακείο καλούμαστε καθημερινά
να διαχειριστούμε διαβητικούς ασθενείς,
με επιπλοκές της νόσου, καθώς και να
αντιμετωπίσουμε τυχόν ανεπιθύμητες ενέργειες
της συνιστάμενης από τον ιατρό θεραπευτικής
αγωγής.

Από την ΕΛΠΙΝΙΚΗ ΜΠΙΣΚΑΝΑΚΗ,
BSc, PharmD, MPharm, MSc, Φαρμακοποιό, ΠΓΝΑ Ιπποκράτειο.

Ε

νώ το 2016 οι διαβητικοί
ασθενείς ανά τον κόσμο
υπολογίζονταν σε μισό δισεκατομμύριο, ο αριθμός τους
προβλέπεται να διπλασιαστεί έως το
2030. Στην Ελλάδα, σύμφωνα με επίσημα
δεδομένα αναφορικά με το πρώτο εξάμηνο του 2016, οι ασθενείς από διαβήτη
ξεπερνούν το 11% του πληθυσμού. O
Σακχαρώδης Διαβήτης αποτελεί μια από
τις κυριότερες αιτίες νοσηρότητας (καρδιαγγειακές παθήσεις) συχνά με τραγικές
καταλήξεις (ΧΝΑ, ακρωτηριασμοί, τύφλωση), και θνητότητας παγκοσμίως. Το
οικονομικό κόστος της νόσου είναι επίσης δυσθεώρητο: περί τα 160x109€ ανά
έτος δαπανώνται για τον διαβήτη στην
Ευρώπη, ενώ στις ΗΠΑ το ποσό ανάγεται σε 350x109$ ανά έτος. Πρόκειται για
χρόνια νόσο, η αντιμετώπιση της οποίας
απαιτεί υγιεινοδιαιτητικές παρεμβάσεις
και ειδική φαρμακευτική αγωγή.

ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ
Διαβήτης τύπου 1 Ινσουλινοεξαρτώμενος
Χαρακτηρίζεται με την απόλυτη (ή σχεδόν
απόλυτη) έλλειψη έκκρισης ινσουλίνης,
οπότε και αντιμετωπίζεται με χορήγηση
εξωγενούς ινσουλίνης, η οποία ξεκινά
συνήθως κατά τη διάρκεια νοσηλείας.
Ο θεραπευτικός στόχος περιλαμβάνει
χορήγηση αργής δράσης αναλόγου ινσουλίνης το βράδυ πριν το δείπνο ή την
κατάκλιση, σε συνδυασμό με τρεις χορηγήσεις ταχείας δράσης αναλόγου, πριν
από κάθε γεύμα. Στην περίπτωση που η
επίδραση του αργού αναλόγου δεν είναι
αρκετή ώστε να καλυφθούν οι βασικές
ανάγκες σε 24ωρη βάση, προστίθεται
μία επιπλέον χορήγηση αργού αναλόγου προ του μεσημεριανού γεύματος.
Εάν η χορήγηση του ταχέως αναλόγου

πριν από το πρωινό δεν καλύπτει τις ανάγκες του ασθενούς σε ινσουλίνη μέχρι το
απόγευμα (εμφάνιση υπεργλυκαιμίας
προς το τέλος του απογεύματος), το ταχύ
ανάλογο αντικαθίσταται από μια διφασική
ινσουλίνη (ταχύ ανάλογο σε συνδυασμό
με ανάλογο ενδιάμεσης δράσης).
Συμβατικό μεν, λιγότερο συνιστώμενο
δε, το θεραπευτικό πλάνο των ασθενών
που αρνούνται να συμμορφωθούν με τη
χορήγηση 4-5 χορηγήσεων ινσουλίνης
την ημέρα, περιλαμβάνει δύο ή τρεις χορηγήσεις μικτής ινσουλίνης την ημέρα
(π.χ. μια χορήγηση πριν το πρωινό και το
βραδινό γεύμα ή προ των τριών βασικών
γευμάτων ημερησίως).
Άλλη εναλλακτική λύση με πολλαπλά
πλεονεκτήματα στη θεραπεία του διαβήτη και στον έλεγχο του σακχάρου στο
αίμα, αποτελεί η θεραπεία με αντλία ινσουλίνης. Εμφυτευμένη ή εξωτερική,
η αντλία ινσουλίνης παρέχει τακτικές
δόσεις ινσουλίνης, ρυθμίζοντας τη βασική ροή σε σχέση με τις εξειδικευμένες ανάγκες του εκάστοτε οργανισμού.
Προηγείται πάντα η τυπική εκπαίδευση
σε νοσοκομειακή δομή, ενώ ακολουθεί
τακτική παρακολούθηση από τον θεράποντα διαβητολόγο και ίσως τον πάροχο
της αντλίας.
Διαβήτης τύπου 2 Μη ινσουλινοεξαρτώμενος
Ο διαβήτης τύπου 2 σχετίζεται με διαφόρους βαθμούς αντίστασης στην ινσουλίνη, καθώς και σε μειωμένη έκκριση
ινσουλίνης. Οι δυσλειτουργίες αυτές συνδέονται ως επί το πλείστον με παρουσία
κοιλιακού λίπους, ενώ η θεραπεία δίδει
προτεραιότητα στην αλλαγή των διατροφικών συνηθειών σε συνδυασμό με σωματική δραστηριότητα.
Η από του στόματος αντιδιαβητική αγωγή ενδείκνυται στην περίπτωση που η
HbA1C παραμένει υψηλότερη από 7%
(στην πλειοψηφία των περιπτώσεων)
μετά από 4-6 μήνες συγκρατημένης διατροφής και τακτικής σωματικής άσκησης. Η μετφορμίνη σύμφωνα με όλες
τις τρέχουσες συστάσεις (guidelines),
θεωρείται θεραπεία πρώτης γραμμής.
Στην περίπτωση που ο συγκεκριμένος
γλυκαιμικός έλεγχος δεν αποδίδει τα
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Μετφορμίνη

αναμενόμενα αποτελέσματα έπειτα από
3-4 μήνες μονο-θεραπείας, λαμβάνονται
υπ’ όψιν συνδυασμοί αντιδιαβητικών pos
σε δι- ή και τρι-θεραπείες. Η εκάστοτε
θεραπεία επιβάλλεται να αξιολογηθεί εκ
νέου μετά από 3 έως 6 μήνες χορήγησης.
Η επιλογή του από του στόματος θεραπευτικού πλάνου καθορίζεται από
τις παρενέργειες της κάθε κατηγορίας
φαρμακο-χημικών ουσιών και τους
κινδύνους που συνδέονται με το προφίλ
του ασθενούς. Η χορήγηση ινσουλίνης
είναι δυνατή σε κάθε στάδιο της θεραπείας στην περίπτωση που η γλυκαιμία
δεν τείνει να επανέλθει σε φυσιολογικά
επίπεδα ή δεν επιτυγχάνονται οι θεραπευτικοί στόχοι.

ΚΑΤΗΓΟΡΙΟΠΟΙΗΣΗ
ΑΝΤΙΔΙΑΒΗΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
Η ινσουλίνη είναι μια ενδογενής ορμόνη
με υπογλυκαιμική, αναβολική δράση που
προωθεί την ενδοκυτταρική διείσδυση
της γλυκόζης και αποθήκευσή της ως
γλυκογόνο. Εκτός από την ινσουλίνη,
υπάρχουν τρεις τύποι αντιδιαβητικών
φαρμακευτικών ουσιών:
Α) μη ινσουλινο-εκκριτικά φάρμακα με
εξωπαγκρεατική δράση: μετφορμίνη
και αναστολείς της άλφα-γλυκοσιδάσης
Β) ινσουλινο-εκκριτικά φάρμακα που
δρουν στο επίπεδο του παγκρέατος:
σουλφοναμίδες και γλινίδες
Γ) ινσουλινο-εκκριτικά φάρμακα που
δρουν στη μεταβολική οδό των ινκρετινών (=εντερικές ορμόνες που
παράγονται κατά τη διάρκεια του γεύματος, οι οποίες διεγείρουν την παραγωγή ινσουλίνης από το πάγκρεας)
και GLP-1 ανάλογα: αναστολείς της
DPP-4 (γλιπτίνες).
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Η μετφορμίνη είναι ένα διγουανίδιο με
αντιϋπεργλυκαιμική δράση που μειώνει τόσο τη βασική γλυκαιμία όσο και τη
μεταγευματική.
Η δράση της επικεντρώνεται σε 3 μηχανισμούς:
α) μείωση της ηπατικής παραγωγής γλυκόζης μέσω της αναστολής της γλυκονεογένεσης και της γλυκογονόλυσης,
β) αύξηση της ευαισθησίας του μυϊκού
ιστού στην ινσουλίνη,
γ) καθυστέρηση απορρόφησης της γλυκόζης σε επίπεδο εντερικό.
Οι κυριότερες ανεπιθύμητες ενέργειες
της μετφορμίνης έγκεινται σε γαστρεντερικές διαταραχές, συμπεριλαμβανομένων ναυτίας, εμέτου, διάρροιας, κοιλιακού πόνου, ανορεξίας, δυσγευσίας και
μεταλλικής γεύσης. Οι διαταραχές αυτές
είναι δοσοεξαρτώμενες, εμφανίζονται
κυρίως με την έναρξη της θεραπείας
και ως επί το πλείστο υποχωρούν αυθόρμητα σε λίγες εβδομάδες. Επιμένουν
μόνο στο 10% των περιπτώσεων, όπου
απαιτείται αλλαγή θεραπευτικού πλάνου.
Είναι σημαντικό για τον ασθενή να γνωρίζει ότι, προκειμένου να αποφευχθούν
οι ανεπιθύμητες ενέργειες, ο θεράπων
ιατρός συστήνει μικρές δόσεις στην αρχή
της θεραπείας, που δυνητικά αυξάνονται σε ιδανικές ποσότητες, ενώ για τα
προβλήματα δυσγευσίας, καλό είναι ο
ασθενής να καταναλώνει το φάρμακό
του κατά τη διάρκεια ή μετά τα γεύματα.
Σε περίπτωση διάρροιας, ο ασθενής δύναται να χρησιμοποιήσει λοπεραμίδη. Αν
η τελευταία συνεχίζεται παρόλα ταύτα, ο
θεράπων ιατρός θα επαναξιολογήσει την
επιλογή της δραστικής ουσίας.
Αντενδείξεις: σε σοβαρή νεφρική δυσλειτουργία ή συνθήκες οξείας, που
μπορεί να επηρεάσουν τη νεφρική λειτουργία (αφυδάτωση, σοβαρή λοίμωξη,
κ.τ.λ.), σε παθολογικές καταστάσεις με
βάση υποξία (καρδιακή, αναπνευστική
ανεπάρκεια), ηπατική ανεπάρκεια, οξεία
δηλητηρίαση από οινόπνευμα, αλκοολισμός, εγκυμοσύνη.
Σημαντικές αλληλεπιδράσεις της μετφορμίνης με όλα τα φάρμακα που επάγουν σε νεφρική ανεπάρκεια και που

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 35 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

δύνανται να προκαλέσουν γαλακτική
οξέωση, συμπεριλαμβανομένων σκιαγραφικών ιωδίου. Τα διουρητικά της
αγκύλης του Henle πρέπει να λαμβάνονται επίσης με προσοχή.

Γλιπτίνες
Οι γλιπτίνες είναι αναστολείς της διπεπτιδυλικής πεπτιδάσης 4 (DPP-4), οι
οποίες αυξάνουν τη συγκέντρωση των
ινκρετινών, διεγείροντας την έκκριση
ινσουλίνης. Η DPP-4 συνιστά ένα ένζυμο, το οποίο εκφράζεται στην επιφάνεια
πολλών κυττάρων, συμπεριλαμβανομένων των λεμφοκυττάρων. Κλινικές
μελέτες απέδειξαν ήπιες μειώσεις στον
αριθμό των λεμφοκυττάρων έπειτα από
τη χορήγηση γλιπτινών. Ως αποτέλεσμα
του γεγονότος αυτού, οι λοιμώξεις των
ανωτέρων αναπνευστικών οδών και του
ουροποιητικού, η γαστρεντερίτιδα και η
ιγμορίτιδα, συγκαταλέγονται μεταξύ των
ανεπιθύμητων ενεργειών των φαρμάκων αυτών. Μετά τη δημοσίευση μιας
αμερικανικής μελέτης σχετικά με τον
αυξημένο κίνδυνο θνησιμότητας από
λοιμώξεις σε ασθενείς που έλαβαν γλιπτίνες, ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων από τον Ιούνιο του 2015 επαναξιολογεί τη χρήση των φαρμάκων αυτών.
Αντενδείξεις: εγκυμοσύνη, θηλασμός,
ιστορικό σοβαρής αντίδρασης υπερευαισθησίας σε αναστολέα DPP-4.
Σημαντικές αλληλεπιδράσεις των αναστολέων της DPP-4 με αναστολείς ΜΕΑ
(μετατρεπτικό ένζυμο αγγειοτενσίνης) με
κίνδυνο εμφάνισης αγγειοοιδήματος. Οι
αναστολείς και οι επαγωγοί CYP3A4/5
μπορούν να αποσταθεροποιήσουν τη θεραπεία. Η περίπτωση συνδυασμού με
ινσουλίνη ή σουλφονυλουρία, επιφέρει
αύξηση της υπογλυκαιμίας.

Ινκρετινομιμητικά
Ανεπιθύμητες ενέργειες :Το 40 με 50%
των ασθενών που κάνουν χρήση αναλόγων ινκρετινών σε ενέσιμη μορφή (εξενατίδη ή λιραγλουτίδη) παρουσιάζουν γαστρεντερικές επιπτώσεις (ναυτία, εμετό,
διάρροια, κ.α.), η συχνότητα και η ένταση
των οποίων μειώνεται με τη συνέχιση
της θεραπείας σε λίγες ημέρες ή εβδο-

Ρίξτε φως στον διαβήτη τους
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ΥΠΟΓΛΥΚΑΙΜΙΑ

Ταχυκαρδία

Εφίδρωση

Αίσθημα πείνας

μάδες. Ο ασθενής έχει τη δυνατότητα να
χρησιμοποιήσει διμενυδρινάτη για την
ανακούφιση των διαταραχών. Παράλληλα, προκειμένου να βελτιωθεί η ανοχή
στο νέο θεραπευτικό πλάνο, η θεραπεία
πρέπει να ξεκινήσει με μικρή δόση και
να αυξηθεί σταδιακά σε βάθος μηνός για
καλύτερο έλεγχο της γλυκαιμίας.
Προφυλάξεις κατά τη χρήση: Ο φαρμακοποιός οφείλει να ενημερώσει τον
ασθενή ότι το φάρμακο χορηγείται 15’
προ του γεύματος, καθώς η ινσουλινοτρόπος ανταπόκριση εμφανίζεται 30’
λεπτά μετά τη λήψη, εξασφαλίζοντας τον
ασθενή για όλη τη διάρκεια του γεύματος.
Επίσης, η λήψη ρεπαγλινίδης θα πρέπει
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Ίλιγγοι

να είναι πάντα σε εξάρτηση με ένα γεύμα.
Στην περίπτωση παράληψης του γεύματος, η κατανάλωση του φαρμάκου πρέπει
να ματαιωθεί. Αντίθετα, αν ο ασθενής
καταναλώσει ένα κανονικό γεύμα περισσότερο μέσα στην ημέρα, θα πρέπει
να ληφθεί μία επιπλέον δόση φαρμάκου.
Αντενδείξεις: Η θεραπευτική αυτή κατηγορία αντενδείκνυται σε περιπτώσεις
εγκυμοσύνης και θηλασμού.
Σημαντικές αλληλεπιδράσεις: απαίτηση ιδιαίτερης εποπτείας σε περιπτώσεις
συνδυασμού με φάρμακα με μικρό θεραπευτικό εύρος, λόγω επιβράδυνσης
της γαστρεντερικής λειτουργίας. Επικείμενη αύξηση της υπογλυκαιμίας σε
συνδυασμό με σουλφονυλουρία
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Τρέμουλο

Διαταραχές όρασης

Ινσουλίνη
Η ινσουλίνη δεν αποτελεί θεραπεία
πρώτης γραμμής για τον διαβήτη τύπου
2 (εκτός από περιπτώσεις γλυκόζης αίματος ≥ 3 g/l ή HbA1c ≥ 10%). Συνιστάται
πάντα να διαπιστωθεί προηγουμένως
κατά πόσον ο περιορισμός της γλυκαιμίας δεν επιτυγχάνεται με την αγωγή pos.
Η χρήση της συχνά προκαλεί αύξηση
του σωματικού βάρους του ασθενούς.
Υπάρχουν αρκετοί μηχανισμοί, οι οποίοι
δύνανται να εξηγήσουν την αύξηση αυτή:
α) με την εξισορρόπηση της γλυκαιμίας,
η γλυκοζουρία, η οποία συνιστά πηγή
θερμιδικής απώλειας, παύει,

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

φαρμακευτική φροντίδα

•

β) η γλυκονεογένεση και η ηπατική λιπόλυση (ως μεταβολικοί οδοί κατανάλωσης ενέργειας) επιβραδύνονται. Αν
λοιπόν, ο τρόπος ζωής του ασθενούς
δεν τροποποιηθεί, υπάρχει ο κίνδυνος για την αύξηση του σωματικού
του βάρους.

ΜΕΤΑΒΟΛΙΚΕΣ ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ
ΣΤΟΝ ΔΙΑΒΗΤΙΚΟ ΑΣΘΕΝΗ
•

•

•
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Οξείες μεταβολικές επιπλοκές δύνανται να επικαλύψουν την ανάπτυξη
του διαβήτη ή και να την αποκαλύψουν, ενώ οι πλέον σοβαρές
μπορούν να προκαλέσουν κώμα ή
ακόμα και θάνατο.
Η υπογλυκαιμία είναι η πιο επίφοβη
επιπλοκή λόγω της συχνότητάς της,
της δυσκολίας πρόληψής της και της
σοβαρότητάς της.
Οι υπεργλυκαιμικές επιπλοκές του
διαβήτη, περιλαμβάνουν το σύνδρομο κετοξέωσης και την υπεροσμωτική υπεργλυκαιμία. Εκδηλώνονται
με αύξηση στην πρόσληψη νερού
και μείωση της αποβολής του μέσω
ούρων, αίσθημα ναυτίας και εμέτου,
πόνο στην κοιλιακή χώρα και, κάποιες φορές, απώλεια της συνείδησης. Οφείλονται σε μείωση των επιπέδων της ινσουλίνης ή της δράσης
της. Η προκύπτουσα υπεργλυκαιμία
οδηγεί σε γλυκοζουρία με ωσμωτική
διούρηση και αφυδάτωση. Με την
κετοξέωση προστίθεται η παραγωγή
κετονών. Στο πλαίσιο της ανεπάρκειας ινσουλίνης, αυξάνεται η λιπόλυση.
Τα λιπαρά οξέα που παράγονται σε
μεγάλες ποσότητες οξειδώνονται στο

ήπαρ σε κετονοσώματα. Σε κατάσταση υπεροσμωτικής υπεργλυκαιμίας,
η υπολειμματική έκκριση ινσουλίνης
εμποδίζει τον σχηματισμό σωμάτων
κετόνης. Τους κύριους προδιαθεσικούς παράγοντες συνιστούν ο εναρκτήριος διαβήτης ( παιδική κετοξέωση) ή, σε διαβητικούς, η μόλυνση και
η μη συμμόρφωση στη συνιστάμενη
θεραπεία.
Η γαλακτική οξέωση προκύπτει συχνά ως αποτέλεσμα της μη τήρησης
των κανόνων σχετικά με τη χορήγηση μετφορμίνης (αντένδειξη για
ασθενείς με νεφρική ανεπάρκεια).
Η συσσώρευση γαλακτικού οξέος
οφείλεται στην αναστολή της γλυκονεογένεσης και στην αύξηση της
παραγωγής του πρώτου, στο επίπεδο
του εντέρου. Πόνοι διάχυτοι ή κράμπες, συνδεόμενοι ή όχι με πεπτικές
διαταραχές (ανορεξία) και αδιαθεσία,
αποτελούν σπάνια αλλά σοβαρή επιπλοκή της παθολογίας.

ΦΑΡΜΑΚΑ-ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΤΕΣ
ΤΗΣ ΓΛΥΚΑΙΜΙΑΣ
Πέραν των αντιδιαβητικών, πολλά φάρμακα δύνανται να επάγουν γλυκαιμικές
διαταραχές, εκθέτοντας τον ασθενή με
διαβήτη στον κίνδυνο εμφάνισης μεταβολικών επιπλοκών (το 1,5% των υπερωσμωτικών γλυκαιμικών καταστάσεων
οφείλονται σε φαρμακευτική αγωγή).

α) Κύρια υπεργλυκαιμικά φάρμακα:
διουρητικά (συμπεριλαμβανομένων φουροσεμίδη σε υψηλές δόσεις και άλλα διουρητικά της αγκύλης),γλυκοκορτικοειδή, ορμονικά
αντισυλληπτικά, βήτα-2-αγωνιστές,
άλφα ιντερφερόνη, νευροληπτικά
μακράς διάρκειας, αναστολείς της
πρωτεάσης του HIV, ανοσοκατασταλτικά (κυκλοσπορίνη, τακρόλιμους),
λεβοθυροξίνη, δαναζόλη
β) Κύρια υπογλυκαιμικά φάρμακα:
ασπιρίνη σε υψηλές δόσεις, τραμαδόλη, ορισμένα αντιαρρυθμικά (cibenzoline, disopyramide,
hydroquinidine), αναστολείς ενζύμου
μετατροπής της αγγειοτενσίνης, σουλφοναμίδες, φθοριοκινολόνες, αντικαταθλιπτικά (εκλεκτικοί αναστολείς
επαναπρόσληψης σεροτονίνης και
μη-εκλεκτικοί αναστολείς της μονοαμινοξειδάσης), τεστοστερόνη και
άλλα αναβολικά στεροειδή.
Η χρήση των συγκεκριμένων φαρμάκων σε ένα διαβητικό άτομο, όπου είναι
αναγκαία, απαιτεί στενή παρακολούθηση
καθώς και εξατομικευμένη προσαρμογή της δοσολογίας των αντιδιαβητικών
παραγόντων. 

Η ΣΥΜΒΟΥΛΗ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΥ
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εργονομία χώρου

Relooking
ΛΎΣΕΙΣ
βελτιστοποίησης του
χώρου χαμηλού κόστους
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εργονομία χώρου

Αντιμετωπίζοντας μια μείωση τζίρου και
περιθωρίων κέρδους τα τελευταία χρόνια, οι
φαρμακοποιοί γίνονται όλο πιο συντηρητικοί
σε δαπάνες που αφορούν την ανανέωση του
χώρου τους και οι περισσότεροι αναζητούν λύσεις
χαμηλού κόστους. Οι κατασκευαστές από την άλλη
ισχυρίζονται ότι πάνω απ’ όλα πρέπει να δουν την
απόδοση σε σχέση με την επένδυση!

Από την ΑΝΝΥ ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ,
Αντιπρόεδρο της ΒΟΓΙΑΤΖΟΓΛΟΥ Systems

Πλάνο απόσβεσης
σε 5 χρόνια
Στις εποχές μας μια επένδυση πρέπει
να αποσβεσθεί όσο το δυνατόν συντομότερα. Συγκεκριμένα λαμβάνοντας
υπ’ όψιν ότι ένα φαρμακείο θα πρέπει
να ανανεώνει τον χώρο του κάθε 8 έως
10 χρόνια το αργότερο και κάθε 5 χρόνια
να κάνει μια μίνι ανανέωση, επιβάλλεται
ένας προϋπολογισμός απόσβεσης της
επένδυσης στα 5 χρόνια.

Relooking, απαραίτητο μέσο
για την ανάπτυξη
Το φαρμακείο πλέον υπόκειται στους νόμους του σκληρού ανταγωνισμού όπως
και τα άλλα εμπορικά καταστήματα. Η
εξέλιξή του σε ένα κατάστημα υπηρεσιών υγείας και όχι μόνο πώλησης προϊόντων, επιβάλλει και την ανάλογη αρχιτεκτονική του χώρου. Νέες κατηγορίες
εμφανίζονται με τάση ανάπτυξης όπως
η φυτοθεραπεία, η αρωμαθεραπεία, τα
ιατροτεχνολογικά, τα ορθοπεδικά , το

εργαστήριο,… που απαιτούν ιδιαίτερη
προβολή στο χώρο και το φαρμακείο
πρέπει να αδράξει αυτές τις ευκαιρίες!
Η αλλαγή και η διαφορετική εμπορική
αρχιτεκτονική του χώρου επιβάλλεται
όχι μόνο για τα νέα προϊόντα αλλά και για
τις νέες υπηρεσίες, οι οποίες απαιτούν
ιδιαίτερα, όχι μόνο διαφορετική διάταξη
στους πάγκους εξυπηρέτησης, αλλά και
την ύπαρξη μιας καμπίνας θεραπειών,
συμβουλών και εμπιστευτικότητας.
Απαραίτητη προϋπόθεση λοιπόν είναι να
γίνει ένας επανασχεδιασμός του χώρου
με έναν οικονομικό προϋπολογισμό, διότι
οι καιροί δεν επιτρέπουν αλόγιστα έξοδα
όπως παλαιότερα.
Η μεγαλύτερη προστιθέμενη αξία που
θα προσφέρει αυτή η νέα διάταξη και
ο νέος σχεδιασμός του χώρου είναι η
καλύτερη οργάνωση των προϊόντων
και η λειτουργικότητα στο αγοραστικό
ταξίδι του πελάτη. Παράλληλα, πρέπει
να υπάρχει και η διαφοροποίηση. Ένα

Το restyling ή αλλιώς
relooking έχει έναν
κύριο στόχο: να
επανενεργοποιήσει
το ενδιαφέρον του
καταστήματος στα μάτια
του καταναλωτή.
μοντέλο κατάλληλο για ένα φαρμακείο δε
σημαίνει ότι μπορεί να είναι κατάλληλο
και για κάποιο άλλο.
Ο φαρμακοποιός, λοιπόν, πρέπει να είναι
ξεκάθαρος στην εμπορική πολιτική του
και στην πολιτική του μάρκετινγκ, λαμβάνοντας υπόψη ότι πρέπει απαραίτητα να
δημιουργήσει ένα κατάλληλο υπόβαθρο
στον χώρο που να μπορεί να αξιοποιήσει
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Το restyling ή αλλιώς relooking έχει έναν
κύριο στόχο: να επανενεργοποιήσει το
ενδιαφέρον του καταστήματος στα μάτια
του καταναλωτή.
Για παράδειγμα, όταν σε ένα φαρμακείο
οι πελάτες κατευθύνονται άμεσα προς
τον πάγκο εξυπηρέτησης, είναι ένα κακό
σημάδι που ανάβει το κόκκινο φως ότι
απαιτείται μια καλύτερη οργάνωση του
χώρου.
Προσοχή: ακόμη κι αν κάνετε μια ανακαίνιση του χώρου αυτό δε σημαίνει ότι
δεν θα πρέπει μία φορά το μήνα τουλάχιστον, να αλλάζετε τις θέσεις από τις
γόνδολες προβολής στο χώρο για να
σπάσετε τη ρουτίνα.

Η επιλογή των κατάλληλων
υλικών

όχι μόνο τις κατηγορίες προϊόντων που
τον ενδιαφέρουν, αλλά και τις υπηρεσίες
του και φυσικά τις νέες τεχνολογίες (π.χ.
ένα ρομπότ ή ψηφιακά ράφια), που θα
του επιτρέψουν να κερδίσει σε αποτελεσματικότητα για να κτίσει καλύτερες
σχέσεις με τους πελάτες του. Πάνω απ’
όλα όμως είναι βασικό να αναδείξει τον
ρόλο του σαν επαγγελματίας υγείας!

Η τέχνη του relooking
Εάν δεν είναι απαραίτητη η επέμβαση σε
δομικά στοιχεία όπως οι τοίχοι, το πάτωμα και το ταβάνι, που απαιτούν αυξημένα
έξοδα, το λεγόμενο restyling ή relooking
είναι πολύ πιο οικονομικό και επεμβαίνει μόνο σε στοιχεία διάταξης στον χώρο
(πάγκοι, ραφιέρες, γόνδολες, συρταριέρες, κ.α.). Και ενώ το μέσο κόστος μιας
πολύ σημαντικής ανακαίνισης είναι περίπου 800-1.000€ /τ.μ., το κόστος ενός
relooking είναι περίπου στα 300€/τμ. Το
ποσοστό της απόδοσης στην επένδυση
είναι μεταξύ 5-20%, με έναν μέσο όρο
διψήφιο αριθμό. Βέβαια, αυτή η ενέργεια δεν λύνει όλες τις δυσκολίες του
χώρου όπως π.χ. την έλλειψη χώρου,
αλλά μπορεί να βελτιώσει σημαντικά το
αγοραστικό ταξίδι του πελάτη μέσα στο
φαρμακείο και να αυξήσει το μέσο όρο
των αγορών του.
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Όσον αφορά στα υλικά, το πιο οικονομικό
παραμένει το μέταλλο, το οποίο είναι 2-3
φορές φθηνότερο από τα άλλα υπάρχοντα υλικά όπως το ξύλο, ενώ διακρίνεται
για την ευκολία και τη ταχύτητα τοποθέτησής του. Ορισμένοι, βέβαια, προτιμούν
το ξύλο με επένδυση μελαμίνης που έχει
κι αυτό κάπως μειωμένο κόστος. Αν λάβουμε υπόψη μας ότι ιδιαίτερα τα υλικά
των ραφιών δε φαίνονται τόσο πολύ,
διότι ο σκοπός τους είναι να αναδεικνύουν τα προϊόντα, η χρήση μεταλλικών
επίπλων επιτρέπει μειωμένο κόστος.
Αντίθετα, το ξύλο ή και το γυαλί θεωρούνται ακριβότερα υλικά. Όσον αφορά
στους πάγκους εξυπηρέτησης, εδώ δεν
πρέπει να λυπηθούμε το κόστος γιατί
είναι κάτι που θα διευκολύνει και τους
εργαζόμενους στο φαρμακείο αλλά και
τους πελάτες , και θα δώσει μια ιδιαίτερη
νότα στην αισθητική του χώρου.

Προσοχή στην οπτική
επικοινωνία
Εφόσον στο όλο project έχει σχεδιαστεί
μια οπτική επικοινωνία με ιδιαίτερα
χρώματα, γραφήματα και εικόνες, η
σήμανση του χώρου είναι εύκολη και
με όχι μεγάλο κόστος. Τα μηνύματα στο
χώρο, στη βιτρίνα, στο πάνω μέρος από
τις ραφιέρες, στις γόνδολες και στους
δείκτες ραφιών, μπορούν να διευκολύνουν την περιήγηση στον χώρο και
την κατάλληλη επιλογή του καταναλωτή, χωρίς φυσικά να το παρακάνουμε σε
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προωθητικά υλικά.
Ο κατάλληλος φωτισμός επίσης, ιδιαίτερα σε σημεία που είναι σκοτεινά, είναι
απαραίτητος. Η καλή χρήση του φωτός
δημιουργεί μία ιδιαίτερη ατμόσφαιρα
στον χώρο, αυξάνει την οπτική επαφή
με τα προϊόντα και μπορεί να προβάλλει
ιδιαίτερα ορισμένα τμήματα του φαρμακείου ή και ορισμένα προϊόντα. Ο φωτισμός που έχει τα περισσότερα πλεονεκτήματα σε απόδοση και οικονομία είναι
ο φωτισμός LED.
Όσο για την πρόσοψη που δημιουργεί
την πρώτη εντύπωση για το κατάστημα,
πρέπει να δοθεί κι εδώ ιδιαίτερη προσοχή στα χρώματα και στα υλικά, αλλά
και στο σταυρό.
Τέλος, σχετικά με τα έπιπλα, δεν είναι
απαραίτητο όλα να αλλαχθούν. Θα μπορούσαμε να ανακαινίσουμε ορισμένα
στοιχεία των επίπλων, είτε βάφοντάς τα,
είτε επενδύοντάς τα με κάποιο υλικό.
Προσοχή όμως, για τις ειδικές προσφορές θα πρέπει να χρησιμοποιείτε ένα έπιπλο πολύ εντυπωσιακό για να τραβήξετε
το ενδιαφέρον του καταναλωτή.
Κλείνοντας θα πρέπει να τονίσουμε ότι
για να προβούμε σε ένα relooking θα
πρέπει να γίνει επιλογή ενός σοβαρού
κατασκευαστή και με εμπειρία, που θα
μπορέσει να ανταπεξέλθει στις απαιτήσεις μας, συνδυάζοντας το αποτέλεσμα
με το κόστος επένδυσης. 

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

διοίκηση

Επιβράβευση και
ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ
του ανθρώπινου δυναμικού

132

PHARMACY management KAI EΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ • ΤΕΥΧΟΣ 35 | ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ 2017

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

διοίκηση

Το σύγχρονο φαρμακείο πέρα από την εκτέλεση
συνταγών είναι ένα σημείο συμβουλής, αλλά και
μια επιχείρηση. Ως επιχείρηση λοιπόν, έχει ανάγκη
από σύγχρονες μεθόδους διοίκησης. Ιδιαίτερα από
τη στιγμή που αναφερόμαστε σε φαρμακεία με
υπαλλήλους, πλέον και με πολλούς υπαλλήλους,
η κινητοποίηση και επιβράβευσή τους αποτελεί
ένα «εργαλείο» διοίκησης, παρακολούθησης
της απόδοσης και βελτιστοποίησης των
αποτελεσμάτων.

Από τον ΣΤΕΛΙΟ ΜΟΥΣΑΜΑ,
Γενικό Διευθυντή Δικτύου Φαρμακείων PharmaPLUS,
Όμιλος Lavipharm

Αμοιβή – bonus
Η επιπλέον αμοιβή με την επίτευξη
στόχων αποτελεί ένα από τα καλύτερα
κίνητρα για έναν υπάλληλο ή για μια
ομάδα υπαλλήλων που εργάζεται σε
μία επιχείρηση.
Μπορεί το ίδιο να ισχύει και για ένα φαρμακείο; Η απάντηση είναι: σαφέστατα ναι!
Φυσικά με τον απαραίτητο αστερίσκο, της
σωστής στοχοποίησης και των σωστών
και δίκαιων «κριτηρίων αξιολόγησης».
Ένας υφιστάμενος υπάλληλος σήμερα
λαμβάνει μία προκαθορισμένη συμφωνημένη μηνιαία αμοιβή, ανεξάρτητα της
πορείας του φαρμακείου. Μπορεί αυτή
η αμοιβή να θεωρείται μικρή ή μεγάλη,
σε κάθε όμως περίπτωση, η έξτρα ανταμοιβή, σε μορφή bonus, αποτελεί πάντα
ένα κίνητρο υπερ-απόδοσης, αύξησης
δηλαδή της παραγωγικότητας.

Στην ανεύρεση νέων υπαλλήλων φαρμακείων, που παρά την κρίση παραμένει μία δύσκολη υπόθεση, ιδιαίτερα
όταν ψάχνουμε για έμπειρους εργαζόμενους, η ενημέρωση της ύπαρξης της
έξτρα ανταμοιβής πέρα από το σταθερό
μισθό, αποτελεί έναν από τους λόγους
επιλογής φαρμακείου.
Σε κάθε περίπτωση, πρέπει να είναι
ξεκάθαρο προς τους υπαλλήλους ότι η
έξτρα ανταμοιβή βασίζεται σε συγκεκριμένους στόχους και δίδεται μόνο με την
επίτευξή τους.
Σε περίπτωση που αποδίδεται χωρίς την
επίτευξη τους, είναι σίγουρο ότι μετά από
λίγο καιρό θα θεωρηθεί σταθερή αμοιβή
και δεν θα έχει τα επιθυμητά, ως προς
την παραγωγικότητα, αποτελέσματα.

Και ποιός είναι ο στόχος;
Ο καθορισμός των κριτηρίων για την
απόδοση του bonus είναι ίσως το πιο
σημαντικό σημείο. Ο στόχος πρέπει να
είναι αντικειμενικός και μετρήσιμος.
Άρα τι χρειαζόμαστε; Ένα μηχανογραφικό
σύστημα που μπορεί να μας τροφοδοτήσει με τα σωστά στοιχεία. Στο δίκτυο
φαρμακείων PharmaPLUS, έχουμε επιτύχει να διατηρούμε στο μηχανογραφικό
μας σύστημα ένα πλήρες αρχείο φαρμάκου και παραφαρμάκου, με αποτέλεσμα η αποτύπωση των πωλήσεων,
αποθεμάτων και κερδοφορίας να είναι
μια εύκολη διαδικασία. Παράλληλα, το
πρόγραμμα, μας δίνει πλήρη στοιχεία
ανά εταιρεία, κατηγορία, υποκατηγορία,
υπάλληλο, έτσι ώστε να γίνεται σωστή
και γρήγορη παρακολούθηση των αποτελεσμάτων καθενός ξεχωριστά.
Ένας άλλος λόγος που πρέπει τα αποτελέσματα να βασίζονται στη σωστή μηχανογράφηση του φαρμακείου είναι η αποφυγή παρεξηγήσεων μεταξύ της ομάδας,
αλλά και μεταξύ των υπαλλήλων και του
φαρμακοποιού-ιδιοκτήτη. Τα αποτελέσματα μέσω της μηχανογράφησης είναι
αδιαμφισβήτητα και αντικειμενικά.
Ως στόχος συνήθως δίνεται η αύξηση
στις πωλήσεις. Ένα βασικό ερώτημα που
συνήθως τίθεται από τον φαρμακοποιό
είναι εάν πρέπει ο στόχος να ορίζεται
σε τεμάχια ή σε αξίες. Προ κρίσης, όταν
οι τιμές και οι εκπτώσεις στα προϊόντα
ήταν λίγο-πολύ σταθερές, ήταν σωστό ο
στόχος να αφορά μόνο τεμάχια. Πλέον, ο
στόχος πρέπει να είναι στις αξίες, καθώς
οι εκπτώσεις στα προϊόντα συνεχώς μεγαλώνουν, ενώ μειώνεται η μέση αξία
των αγορών που πραγματοποιούν οι πελάτες του φαρμακείου. Ο στόχος όμως
πρέπει να μεταφράζεται πάντα και σε τεμάχια, γιατί είναι πολύ πιο εύκολο για μία
αισθητικό για παράδειγμα, να γνωρίζει
ότι πρέπει να δίνει 10 προϊόντα την ημέρα και να παρακολουθεί τον στόχο της.
Πολλές φορές, η στοχοποίηση σε αξίες
βρίσκει αντίθετους φαρμακοποιούς που
δεν θέλουν να γνωρίζουν οι υπάλληλοί
τους το ύψος των πωλήσεων που πραγματοποιεί το φαρμακείο. Στη σύγχρονη
επιχείρηση, οι υπάλληλοι αποτελούν
έναν πολύ σημαντικό κρίκο της επιτυχί-
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ας της και θεωρείται αναγκαίο ότι πρέπει
να έχουν γνώση των μεγεθών της και
να είναι συμμέτοχοι στους στόχους της.

ένα μήνα , δίνει μία καλή ένδειξη ενός
στόχου των υπαλλήλων του πάγκου.

Είναι μόνο ποσοτικός ο
στόχος-κριτήριο;

Υπάρχουν διαφόρων ειδών μορφές
ανταμοιβής που θα μπορούσε να χρησιμοποιήσει ένα φαρμακείο με την
επίτευξη του στόχου. Για παράδειγμα,
ένα σταθερό ποσό ανά μήνα, δωρεάν
προϊόντα εάν ο στόχος αφορά συγκεκριμένη μάρκα, δωροεπιταγές, που
χρησιμοποιούνται συχνά από μεγάλες
εταιρείες, κ.α. Λογιστικά οι δωροεπιταγές είναι αποδεκτές μέχρι ενός ποσού,
περίπου 120€ ανά μήνα για κάθε υπάλληλο, και αναγνωρίζονται ως έξοδο της
επιχείρησης. Ένα άλλο κίνητρο μπορεί να
είναι ένα ταξίδι στο τέλος του χρόνου με
τη συμμετοχή όλης της ομάδας του φαρμακείου, που συσφίγγει και τις σχέσεις
της ομάδας ή ένα ταξίδι για 2 άτομα για
τον πρώτο υπάλληλο που παρουσίασε
την καλύτερη επίτευξη στόχου.

Συνήθως ο στόχος, εκτός από ποσοτικός,
πρέπει να είναι και ποιοτικός. Ειδικά σε
περιπτώσεις όπως το φαρμακείο, όπου η
παροχή υπηρεσίας και σωστής συμβουλής είναι απαραίτητα στοιχεία επιτυχίας
για την προσέλκυση αλλά και τη διατήρηση πιστών πελατών, τότε η ύπαρξη
και ποιοτικών κριτηρίων κρίνεται απαραίτητη.
Ο πρωταρχικός στόχος του φαρμακείου
είναι η σταδιακή αύξηση του μέσου «καλαθιού» αγορών, μέσω της συμπληρωματικής πώλησης. Αλλά, καθώς μιλάμε
για την υγεία, η συμπληρωματική πώληση πρέπει να βασίζεται στις εξατομικευμένες ανάγκες κάθε πελάτη, τις οποίες
ανακαλύπτουμε με τις ερωτήσεις μας.
Άλλοι στόχοι μπορεί να βασίζονται στην
ανάπτυξη των υπηρεσιών, στην αύξηση
της προσέλευσης και στο επίπεδο ικανοποίησης του πελάτη.

Στοχοποίηση για όλους;
Μπορούμε να εφαρμόσουμε στοχοποίηση σε υπαλλήλους που διανέμουν
φάρμακα;
Είναι σίγουρα πιο εύκολο να θέσουμε
στόχο πωλήσεων σε υπαλλήλους που
ασχολούνται με την κατηγορία του παραφαρμάκου. Αισθητικοί, διατροφολόγοι, υπεύθυνοι τμήματος υποδημάτων
έχουν συγκεκριμένους ρόλους αλλά και
ξεκάθαρους στόχους. Οι υπάλληλοι του
πάγκου όμως, που συνήθως έχουν ιδιαίτερα πιεστική δουλειά, καθώς πρέπει
να είναι γρήγοροι στην εκτέλεση των συνταγών , αλλά ταυτόχρονα να δίνουν τη
σωστή συμβουλή, δεν πρέπει να μένουν
εκτός στοχοποίησης. Πέρα από τη σωστή παροχή των συνταγογραφούμενων
φαρμάκων, υπάρχει σημαντική ύλη του
φαρμακείου που περνάει από τα χέρια
τους, όπως κάποιες κατηγορίες ΜΗΣΥΦΑ, τα συμπληρώματα διατροφής, τα
βρεφικά προϊόντα κ.λπ. Για παράδειγμα,
μια εύκολη μέτρηση των αντιβιώσεων,
σε σχέση με τα τεμάχια των προβιοτικών
προϊόντων που πουλάει το φαρμακείο σε
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διοίκηση

Σε ποια μορφή η ανταμοιβή;

Μέτρηση αποτελέσματος
βάσει ατομικού ή ομαδικού
στόχου;
Θέλει ιδιαίτερη προσοχή,καθώς ο στόχος
πρέπει να δημιουργεί έναν υγιή ανταγωνισμό και να ενισχύει την ομαδικότητα.
Γι’ αυτό, τουλάχιστον το 50% του στόχου
πρέπει να είναι ομαδικός και να αποδίδεται στο σύνολο της ομάδας.
Επίσης, είναι σημαντικό στο σύστημα
στοχοποίησης και απόδοσης να έχει
προβλεφθεί τόσο η απόδοση μέρους

του bonus, σε περίπτωση που ο υπάλληλος πλησιάσει κοντά στον στόχο του
(πχ, στο 95% της επίτευξης), όσο και
μεγαλύτερου bonus, εάν τον έχει κατά
πολύ ξεπεράσει .

Κάθε πότε;
Συνήθως, ο στόχος είναι μηνιαίος, αλλά
πρέπει να δίνεται η δυνατότητα στον
υπάλληλο να «καλύψει» με την απόδοσή
του έναν «κακό» σε αποτέλεσμα μήνα.
Γι’ αυτό η απόδοση πρέπει να είναι σε
3μηνη ή και 6μηνη βάση.

Ποιος ελέγχει και
επιβεβαιώνει τα
αποτελέσματα;
Η μηχανογράφηση, μέσω της οποίας
έχουμε έναν αντικειμενικό τρόπο μέτρησης. Η μέτρηση μπορεί να προχωρήσει
ακόμη περισσότερο, με υπολογισμό του
μέσου «καλαθιού» αγορών ανά υπάλληλο (εξαιρουμένων των συνταγών) και του
αριθμού των πελατών που εξυπηρέτησε
κάθε υπάλληλος. Με αυτόν τον τρόπο
μπορούμε να βγάλουμε συμπεράσματα
για τα δυνατά ή τα αδύνατα σημεία για
καθέναν ξεχωριστά.
Ένα σύστημα σωστής αξιολόγησης και
επιβράβευσης του ανθρώπινου δυναμικού ενός φαρμακείου είναι ένα ιδιαίτερα δυναμικό «εργαλείο» διοίκησης και
βελτιστοποίησης των αποτελεσμάτων,
είτε πρόκειται για μικρή ή μεγαλύτερη
επιχείρηση. 

10 κανόνες στοχοποίησης και επιβράβευσης
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αποδράσεις

www.simygeias.gr
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Διαπραγματεύσεις
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διαχείριση

Η διαπραγμάτευση είναι μια βασική διαδικασία
της ζωής. Διαπραγματευόμαστε όλη μας τη ζωή,
χωρίς πολλές φορές να το καταλαβαίνουμε.
Διαπραγματευόμαστε με προμηθευτές, με πελάτες,
με συναδέλφους, με συγγενείς, με φίλους,
με γείτονες, με όλους. Πουλάς ή Αγοράζεις;
Εξυπηρετείς ή Εξυπηρετείσαι; Κατασκευάζεις ή
Εμπορεύεσαι; Πάντα διαπραγματεύεσαι.

Από τον ΔΗΜΟΣΘΕΝΗ ΠΑΠΑΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ,
Διευθυντή του Ελληνικού Ινστιτούτου Διαπραγματεύσεων,
Professional Marketer, Certified Negotiator, Accredited Mediator

Η

διαπραγμάτευση είναι επίκτητη. Δεν
γεννιόμαστε με τις γνώσεις και τη δεξιότητα της διαπραγμάτευσης. Δυστυχώς, πολλοί νομίζουν ότι είναι καλοί
διαπραγματευτές διότι, όπως λένε, διαπραγματεύονται συνεχώς στη δουλειά τους. Άλλοι πάλι νομίζουν
ότι γεννήθηκαν με διαπραγματευτικές δεξιότητες.
Δυστυχώς, πολλοί από αυτούς, πολλές φορές δεν
καταλαβαίνουν “τι αφήνουν επάνω στο τραπέζι.”
Το ευτύχημα είναι ότι η διαπραγμάτευση έχει “κανόνες” που μαθαίνονται. Αν και υπάρχουν εκατοντάδες
κανόνες, στην καθημερινότητά σας χρειάζεστε μόνο
λίγους. Για να γίνω πιο συγκεκριμένος, χρειάζεστε
μόνον έξι. Ας δούμε παρακάτω ποιοι είναι αυτοί
οι κανόνες και πως μπορείτε να τους χρησιμοποιήσετε.

1ος κανόνας
Η διαπραγμάτευση έχει
επικοινωνία
Χωρίς επικοινωνία, χωρίς συζήτηση,
δεν υπάρχει διαπραγμάτευση. Εάν η
μια πλευρά δεν επικοινωνεί πραγματικά,
δεν μπορεί να υπάρξει διαπραγμάτευση. Ένας καλός διαπραγματευτής πρέπει
να είναι καλός και στην επικοινωνία. Τα
περισσότερα λάθη που γίνονται είναι
επικοινωνιακά. Κάνετε ερωτήσεις και
περιμένετε να απαντήσει. Μη μιλάτε και
μη κάνετε άλλη ερώτηση μέχρι να απαντήσει στην προηγούμενη. Να ακούτε!
Πραγματικά να ακούτε, να ακούτε με
ενεργητική ακοή. Να ακούτε και αυτά
που «δεν λέγονται». Κυρίως αυτά δηλαδή, παρατηρώντας και τη γλώσσα του
σώματος του συνομιλητή σας.

2ος κανόνας
Η διαπραγμάτευση έχει και
κόστος, όχι μόνο όφελος
Για να πάρετε πρέπει και να δώσετε. Εάν
δεν έχετε κάτι να δώσετε, να ανταλλάξετε, μην αρχίζετε διαπραγμάτευση. Δεν
χρειάζεται να χάνετε το χρόνο σας. Εάν
δεν είστε διατεθειμένοι να δώσετε κάτι,
μην διαπραγματεύεστε. Η Διαπραγμάτευση είναι Ανταλλαγή. Δεν υπάρχει παραχώρηση, παρά μόνο ανταλλαγή.
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει τον ταχύ προσδιορισμό νέων
πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν
οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων
ενεργειών. 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Bexsero ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη
σύριγγα. Εμβόλιο έναντι του μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας B (rDNA, συστατικών, προσροφημένο). 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ
ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Μία δόση (0,5 ml) περιέχει:
50 μικρογραμμάρια
Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης NHBA του Neisseria meningitidis οροομάδας B1,2,3
50 μικρογραμμάρια
Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη NadA του Neisseria meningitidis οροομάδας B 1,2,3
1,2,3
50 μικρογραμμάρια
Ανασυνδυασμένη πρωτεΐνη σύντηξης fHbp του Neisseria meningitidis οροομάδας B
25 μικρογραμμάρια
Κυστίδια εξωτερικής μεμβράνης (OMV) από Neisseria meningitidis οροομάδας B,
στέλεχος NZ98/254, μετρούμενα ως ποσότητα ολικής πρωτεΐνης που περιέχει PorA P1.42
παραγόμενη σε κύτταρα E. coli με τεχνολογία ανασυνδυασμένου DNA. 2 προσροφημένη σε υδροξείδιο του
αργιλίου (0,5 mg Al³+). 3 NHBA (αντιγόνο του Neisseria που δεσμεύει την ηπαρίνη), NadA (προσκολλητίνη
Α του Neisseria), fHbp (πρωτεΐνη που δεσμεύει τον παράγοντα H). Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ.
παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ενέσιμο εναιώρημα. Λευκό ιριδίζον υγρό εναιώρημα. 4.
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Bexsero ενδείκνυται για την ενεργητική ανοσοποίηση
ατόμων ηλικίας από 2 μηνών και άνω έναντι της διηθητικής μηνιγγιτιδοκοκκικής νόσου που προκαλείται από
Neisseria meningitidis οροομάδας B. Κατά τον εμβολιασμό θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη οι επιπτώσεις της
διηθητικής νόσου σε διαφορετικές ηλικιακές ομάδες, καθώς και η πολυμορφία των επιδημιολογικών δεδομένων
των αντιγόνων για τα στελέχη της οροομάδας Β σε διαφορετικές γεωγραφικές περιοχές. Βλέπε παράγραφο 5.1 για
πληροφορίες σχετικά με την προστασία έναντι συγκεκριμένων στελεχών της οροομάδας B. Η χρήση αυτού του
εμβολίου πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις επίσημες συστάσεις. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης: Δοσολογία:
Πίνακας 1. Συνοπτική παρουσίαση της δοσολογίας:
1

Ηλικιακή ομάδα

Αρχική
ανοσοποίηση

Διαστήματα μεταξύ
των αρχικών
δόσεων

Αναμνηστική χορήγηση

Βρέφη, 2 μηνών
έως 5 μηνών

Τρεις δόσεις, 0,5 ml
η καθεμία, με
την πρώτη δόση
να χορηγείται σε
ηλικία 2 μηνώνα

Τουλάχιστον 1 μήνας

Ναι, μία δόση μεταξύ 12 και 15 μηνώνβ, γ

Μη εμβολιασμένα
βρέφη, 6 μηνών
έως 11 μηνών

Δύο δόσεις, 0,5 ml
η καθεμία

Τουλάχιστον 2 μήνες

Ναι, μία δόση κατά το δεύτερο έτος της
ζωής με διάστημα τουλάχιστον 2 μηνών
μεταξύ της αρχικής σειράς και της
αναμνηστικής δόσηςγ

Μη εμβολιασμένα
παιδιά, 12 μηνών
έως 23 μηνών

Δύο δόσεις, 0,5 ml
η καθεμία

Τουλάχιστον 2 μήνες

Ναι, μία δόση με
διάστημα 12 έως 23 μηνών μεταξύ της
αρχικής σειράς και της αναμνηστικής
δόσηςγ

Παιδιά, 2 ετών
έως 10 ετών

Δύο δόσεις, 0,5 ml
η καθεμία

Τουλάχιστον 2 μήνες

Η ανάγκη δεν έχει τεκμηριωθείδ

Έφηβοι (από 11 ετών
και άνω) και ενήλικες*

Δύο δόσεις, 0,5 ml
η καθεμία

Τουλάχιστον 1 μήνας

Η ανάγκη δεν έχει τεκμηριωθείδ

α
Η πρώτη δόση πρέπει να χορηγείται σε ηλικία 2 μηνών. Η ασφάλεια και η αποτελεσματικότητα του Bexsero σε βρέφη
ηλικίας κάτω των 8 εβδομάδων δεν έχουν ακόμα τεκμηριωθεί. Δεν υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα. β Σε περίπτωση
καθυστέρησης, η αναμνηστική δόση δεν θα πρέπει να χορηγείται μετά τους 24 μήνες. γ Βλέπε Παράγραφο 5.1. Η ανάγκη
και ο χρονικός προγραμματισμός για περαιτέρω αναμνηστικές δόσεις δεν έχει ακόμα καθοριστεί. δ Βλέπε Παράγραφο 5.1.
* Δεν υπάρχουν δεδομένα για ενήλικες ηλικίας άνω των 50 ετών. Τρόπος χορήγησης: Το εμβόλιο χορηγείται με βαθιά
ενδομυϊκή ένεση, κατά προτίμηση στο προσθιοπλάγιο τμήμα του μηρού στα βρέφη ή στην περιοχή του δελτοειδή μυ,
στο άνω τμήμα του βραχίονα, στα άτομα μεγαλύτερης ηλικίας. Σε περίπτωση ταυτόχρονης χορήγησης περισσοτέρων
του ενός εμβολίων, πρέπει να χρησιμοποιηθούν διαφορετικές θέσεις ένεσης. Το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται
ενδοφλέβια, υποδόρια ή ενδοδερμικά και δεν πρέπει να αναμειγνύεται με άλλα εμβόλια στην ίδια σύριγγα. Για οδηγίες
σχετικά με το χειρισμό αυτού του εμβολίου πριν από τη χορήγηση, βλέπε παράγραφο 6.6. 4.3 Αντενδείξεις:
Υπερευαισθησία στις δραστικές ουσίες ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές
προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Όπως συμβαίνει και με άλλα εμβόλια, η χορήγηση του Bexsero θα
πρέπει να αναβληθεί σε άτομα που πάσχουν από οξεία, σοβαρή εμπύρετη νόσο. Ωστόσο, η παρουσία ήπιας λοίμωξης,
όπως ένα κρυολόγημα, δεν θα πρέπει να οδηγήσει σε αναβολή του εμβολιασμού. Να μη χορηγείται ενδαγγειακά. Όπως
ισχύει με όλα τα ενέσιμα εμβόλια, θα πρέπει πάντοτε να υπάρχει άμεσα διαθέσιμη κατάλληλη ιατρική θεραπεία και
παρακολούθηση σε περίπτωση αναφυλακτικής αντίδρασης μετά από τη χορήγηση του εμβολίου. Αντιδράσεις
σχετιζόμενες με το άγχος, συμπεριλαμβανομένων αγγειοπνευμονογαστρικών αντιδράσεων (συγκοπή), υπεραναπνοή ή
αντιδράσεις σχετιζόμενες με το φόβο, μπορεί να προκύψουν σε συσχέτιση με τον εμβολιασμό, ως ψυχογενής αντίδραση
στην ένεση με βελόνα (βλέπε παράγραφο 4.8). Είναι σημαντικό να λαμβάνονται μέτρα προς αποφυγή τραυματισμού
λόγω λιποθυμίας. Αυτό το εμβόλιο δεν πρέπει να χορηγείται σε άτομα με θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή της
πηκτικότητας που θα αποτελούσε αντένδειξη για ενδομυϊκή ένεση, εκτός εάν το δυνητικό όφελος αντισταθμίζει σαφώς
τον κίνδυνο της χορήγησης. Όπως συμβαίνει με όλα τα εμβόλια, ο εμβολιασμός με το Bexsero ενδέχεται να μην παρέχει
προστασία σε όλους τους εμβολιασθέντες. Το Bexsero δεν αναμένεται να παρέχει προστασία έναντι όλων των
κυκλοφορούντων στελεχών μηνιγγιτιδόκοκκου της οροομάδας B (βλέπε παράγραφο 5.1). Όπως συμβαίνει με πολλά
εμβόλια, ο επαγγελματίας υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να έχει υπόψη του ότι μπορεί να προκύψει άνοδος της
θερμοκρασίας μετά από τον εμβολιασμό βρεφών και παιδιών (ηλικίας κάτω των 2 ετών). Η προφυλακτική χορήγηση
αντιπυρετικών κατά τον εμβολιασμό και λίγο μετά μπορεί να μειώσει την επίπτωση και την ένταση των εμπύρετων
αντιδράσεων μετά τον εμβολιασμό. Η αντιπυρετική αγωγή θα πρέπει να ξεκινά σύμφωνα με τις τοπικές κατευθυντήριες
γραμμές σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών). Τα άτομα με μειωμένη ικανότητα ανοσολογικής απόκρισης,
ανεξάρτητα από το αν αυτή οφείλεται στη χρήση ανοσοκατασταλτικής θεραπείας, σε γενετική διαταραχή ή σε άλλα
αίτια, ενδέχεται να έχουν μειωμένη αντισωματική απόκριση στην ενεργή ανοσοποίηση. Υπάρχουν διαθέσιμα δεδομένα
για την ανοσογονικότητα σε άτομα με ανεπάρκειες του συμπληρώματος, ασπληνία ή δυσλειτουργίες του σπληνός
(βλέπε παράγραφο 5.1). Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη χρήση του Bexsero σε άτομα ηλικίας άνω των 50 ετών, ενώ
υπάρχουν περιορισμένα δεδομένα σε ασθενείς με χρόνια προβλήματα υγείας. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος άπνοιας και
η ανάγκη παρακολούθησης της αναπνευστικής λειτουργίας επί 48-72 ώρες θα πρέπει να λαμβάνονται υπόψη κατά τη
χορήγηση της αρχικής σειράς ανοσοποίησης σε πολύ πρόωρα βρέφη (διάρκεια κύησης ≤ 28 εβδομάδες) και ιδιαίτερα
για εκείνα με προηγούμενο ιστορικό αναπνευστικής ανωριμότητας. Δεδομένου ότι το όφελος του εμβολιασμού σε αυτή
την ομάδα βρεφών είναι υψηλό, ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπεται ή να αναβάλλεται. Το πώμα του άκρου
της σύριγγας μπορεί να περιέχει λάτεξ από φυσικό καουτσούκ. Παρόλο που ο κίνδυνος για την εμφάνιση αλλεργικών
αντιδράσεων είναι πολύ μικρός, οι επαγγελματίες υγειονομικής περίθαλψης θα πρέπει να εξετάζουν τη σχέση
οφέλους-κινδύνου πριν από τη χορήγηση αυτού του εμβολίου σε άτομα με γνωστό ιστορικό υπερευαισθησίας στο
λάτεξ. Η καναμυκίνη χρησιμοποιείται στην αρχή της παραγωγικής διαδικασίας και απομακρύνεται κατά τα
μεταγενέστερα στάδια της παραγωγής. Εάν υπάρχει καναμυκίνη στο τελικό εμβόλιο, τα επίπεδά της είναι κάτω
από 0,01 μικρογραμμάρια ανά δόση. Η ασφαλής χρήση του Bexsero σε άτομα με ευαισθησία στην καναμυκίνη δεν έχει
ακόμα τεκμηριωθεί. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης:
Χρήση με άλλα εμβόλια: Το Bexsero μπορεί να χορηγείται ταυτόχρονα με οποιοδήποτε από τα ακόλουθα αντιγόνα
εμβολίων, που χορηγούνται είτε ως μονοδύναμα είτε ως συνδυασμένα εμβόλια: διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη
(ακυτταρικό), Haemophilus influenzae τύπου b, αδρανοποιημένο έναντι της πολιομυελίτιδας, ηπατίτιδας B, επταδύναμο
συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό, ιλαράς, παρωτίτιδας, ερυθράς, ανεμευλογιάς και συζευγμένο μηνιγγιτιδόκοκκου
οροομάδας C-CRM. Κλινικές μελέτες κατέδειξαν ότι οι ανοσολογικές αποκρίσεις στα συγχορηγούμενα τυπικά εμβόλια
δεν επηρεάστηκαν από την ταυτόχρονη χορήγηση του Bexsero, βάσει των ποσοστών μη κατώτερης απόκρισης
αντισωμάτων σε σύγκριση με τη χορήγηση μόνο των τυπικών εμβολίων. Σε διάφορες μελέτες, παρατηρήθηκαν μη
συνεπή αποτελέσματα αναφορικά με τις ανταποκρίσεις στον αδρανοποιημένο ιό της πολιομυελίτιδας τύπου 2 και στον
ορότυπο 6B του συζευγμένου πνευμονιοκοκκικού εμβολίου, ενώ σημειώθηκαν επίσης χαμηλότεροι τίτλοι αντισωμάτων
στο αντιγόνο της περτακτίνης του κοκκύτη, όμως αυτά τα δεδομένα δεν υποδηλώνουν κλινικά σημαντική παρεμβολή.

Λόγω του αυξημένου κινδύνου για πυρετό, ευαισθησία στη θέση ένεσης, μεταβολή στις συνήθειες πρόσληψης τροφής
και ευερεθιστότητα κατά τη συγχορήγηση του Bexsero με τα εμβόλια που αναφέρονται παραπάνω, μπορεί να
εξετάζονται διαφορετικοί εμβολιασμοί όταν αυτό είναι εφικτό. Η προφυλακτική χρήση παρακεταμόλης μειώνει την
επίπτωση και τη σοβαρότητα του πυρετού, χωρίς να επηρεάζει την ανοσογονικότητα, ούτε του Bexsero, ούτε των
τυπικών εμβολίων. Η επίδραση άλλων αντιπυρετικών εκτός της παρακεταμόλης στην ανοσολογική απόκριση δεν έχει
μελετηθεί. Η συγχορήγηση του Bexsero με άλλα εμβόλια που δεν αναφέρονται παραπάνω δεν έχει μελετηθεί. Όταν το
Bexsero χορηγείται ταυτόχρονα με άλλα εμβόλια, η χορήγηση πρέπει να γίνεται σε διαφορετικές θέσεις ένεσης (βλέπε
παράγραφο 4.2). 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία: Κύηση: Δεν διατίθενται επαρκή κλινικά δεδομένα σχετικά με
την έκθεση κατά την εγκυμοσύνη. Ο ενδεχόμενος κίνδυνος για τις έγκυες γυναίκες δεν είναι γνωστός. Ωστόσο,
ο εμβολιασμός δεν θα πρέπει να παραλείπεται όταν υπάρχει σαφής κίνδυνος έκθεσης σε μηνιγγιτιδοκοκκική λοίμωξη.
Δεν υπήρξαν ενδείξεις τοξικότητας για τη μητέρα ή το έμβρυο, ούτε σημειώθηκαν επιδράσεις στην εγκυμοσύνη, τη
μητρική συμπεριφορά, τη γονιμότητα των θηλέων ή τη μεταγεννητική ανάπτυξη σε μια μελέτη όπου θηλυκοί κόνικλοι
έλαβαν Bexsero σε δόση περίπου δεκαπλάσια από την ανθρώπινη ισοδύναμη δόση, βάσει βάρους σώματος. Θηλασμός:
Δεν υπάρχουν διαθέσιμες πληροφορίες για την ασφάλεια του εμβολίου σε γυναίκες και τα παιδιά τους κατά τη διάρκεια
του θηλασμού. Η σχέση οφέλους-κινδύνου πρέπει να εξετάζεται πριν από τη λήψη απόφασης σχετικά με ανοσοποίηση
κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Σε κόνικλους, δεν παρατηρήθηκαν ανεπιθύμητες ενέργειες σε εμβολιασμένες μητέρες
ή στους απογόνους τους, έως την ημέρα 29 της γαλουχίας. Σε ζώα, το Bexsero ήταν ανοσογόνο σε μητέρες που
εμβολιάστηκαν πριν από τη γαλουχία και αντισώματα ανιχνεύθηκαν στους απόγονους, αλλά τα επίπεδα των
αντισωμάτων στο γάλα δεν προσδιορίστηκαν. Γονιμότητα: Δεν υπάρχουν δεδομένα για τη γονιμότητα στον άνθρωπο.
Σε μελέτες που πραγματοποιήθηκαν σε ζώα, δεν υπήρξαν επιδράσεις στη γονιμότητα των θηλυκών. 4.7 Επιδράσεις
στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Το Bexsero δεν έχει καμία ή έχει ασήμαντη επίδραση στην
ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών. Ωστόσο, κάποιες από τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρονται στην
παράγραφο 4.8 «Ανεπιθύμητες ενέργειες» ενδέχεται να επηρεάσουν προσωρινά την ικανότητα οδήγησης ή χειρισμού
μηχανημάτων. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Η ασφάλεια του Bexsero αξιολογήθηκε
σε 14 μελέτες, από τις οποίες οι 10 ήταν τυχαιοποιημένες, ελεγχόμενες κλινικές δοκιμές με 8.776 άτομα (ηλικίας 2 μηνών
και άνω) που έλαβαν τουλάχιστον μία δόση του Bexsero. Από τα άτομα που έλαβαν το Bexsero, 5.849 ήταν βρέφη και
παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), 250 ήταν παιδιά (ηλικίας 2 έως 10 ετών) και 2.677 ήταν έφηβοι και ενήλικες. Από τα
άτομα που έλαβαν αρχική σειρά ανοσοποίησης για βρέφη, τα 3.285 έλαβαν αναμνηστική δόση κατά το δεύτερο έτος της
ζωής. Σε μια επακόλουθη μελέτη αξιολογήθηκαν περαιτέρω δεδομένα για επιπλέον 207 παιδιά που εκτέθηκαν στο
Bexsero. Σε βρέφη και παιδιά (ηλικίας κάτω των 2 ετών), οι πιο συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες
που παρατηρήθηκαν σε κλινικές δοκιμές ήταν ευαισθησία και ερύθημα στη θέση ένεσης, πυρετός και ευερεθιστότητα.
Σε κλινικές μελέτες σε βρέφη που εμβολιάστηκαν σε ηλικία 2, 4 και 6 μηνών, πυρετός (≥ 38°C) αναφέρθηκε από το 69%
έως το 79% των ατόμων όταν το Bexsero χορηγήθηκε ταυτόχρονα με τα τυπικά εμβόλια (που περιέχουν τα ακόλουθα
αντιγόνα: 7δύναμο συζευγμένο πνευμονιοκοκκικό, διφθερίτιδας, τετάνου, κοκκύτη ακυτταρικό, ηπατίτιδας B,
αδρανοποιημένο πολιομυελίτιδας και Haemophilus influenzae τύπου b) έναντι του 44% έως 59% των ατόμων που
έλαβαν μόνο τα τυπικά εμβόλια. Επίσης, υψηλότερα ποσοστά χρήσης αντιπυρετικών αναφέρθηκαν σε βρέφη που
εμβολιάστηκαν με το Bexsero και με τυπικά εμβόλια. Όταν το Bexsero χορηγήθηκε μόνο του, η συχνότητα του πυρετού
ήταν παρόμοια με εκείνη που συσχετίζεται με τα τυπικά βρεφικά εμβόλια, τα οποία χορηγούνται στη διάρκεια κλινικών
δοκιμών. Στις περιπτώσεις που παρουσιάστηκε πυρετός, αυτός γενικά ακολούθησε προβλέψιμη πορεία και στην
πλειονότητα των περιπτώσεων υποχώρησε την επόμενη ημέρα του εμβολιασμού. Σε εφήβους και ενήλικες, οι πιο
συχνές τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθηκαν ήταν άλγος στη θέση ένεσης, αίσθημα
κακουχίας και κεφαλαλγία. Δεν παρατηρήθηκε αύξηση στην επίπτωση ή τη σοβαρότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών
με τις επακόλουθες δόσεις της σειράς εμβολιασμού. Συνοπτικός κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών: Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες (ύστερα από αρχική ανοσοποίηση ή αναμνηστική δόση) των οποίων η συσχέτιση με τον εμβολιασμό
θεωρείται τουλάχιστον ενδεχόμενη κατηγοριοποιήθηκαν ανά συχνότητα. Οι συχνότητες εμφάνισης ορίζονται ως εξής:
Πολύ συχνές: (≥ 1/10). Συχνές: (≥1/100 έως <1/10). Όχι συχνές: (≥1/1.000 έως <1/100). Σπάνιες: (≥1/10.000 έως <1/1.000).
Πολύ σπάνιες: (<1/10.000). Μη γνωστές: (Δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα) Εντός κάθε
κατηγορίας συχνότητας, οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά σοβαρότητας. Εκτός από τις
αναφορές που προέρχονται από κλινικές δοκιμές, αναφορές εθελοντών που έχουν ληφθεί σε παγκόσμιο επίπεδο για
ανεπιθύμητες ενέργειες από την παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία του Bexsero στην αγορά συμπεριλαμβάνονται
στη λίστα. Λόγω του ότι οι εν λόγω αντιδράσεις έχουν αναφερθεί εθελοντικά από έναν πληθυσμό άγνωστου μεγέθους,
δεν καθίσταται πάντα εφικτό να υπολογιστεί με αξιοπιστία η συχνότητα εμφάνισής τους και για το λόγο αυτό
παρατίθενται με συχνότητα εμφάνισης μη γνωστή. Βρέφη και παιδιά (ηλικίας έως 10 ετών): Διαταραχές του
ανοσοποιητικού συστήματος: Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων των αναφυλακτικών
αντιδράσεων). Διαταραχές του μεταβολισμού και της θρέψης: Πολύ συχνές: διαταραχές πρόσληψης τροφής. Διαταραχές
του νευρικού συστήματος: Πολύ συχνές: υπνηλία, ασυνήθιστο κλάμα, κεφαλαλγία. Όχι συχνές: σπασμοί
(συμπεριλαμβάνονται πυρετικοί σπασμοί). Μη γνωστές: Υποτονικό-υποαντιδραστικό επεισόδιο. Αγγειακές διαταραχές:
Όχι συχνές: ωχρότητα (σπάνια μετά από αναμνηστική δόση). Σπάνιες: σύνδρομο Kawasaki. Διαταραχές του
γαστρεντερικού συστήματος: Πολύ συχνές: διάρροια, έμετος (όχι συχνά μετά από αναμνηστική δόση). Διαταραχές του
δέρματος και του υποδόριου ιστού: Πολύ συχνές: εξάνθημα (παιδιά ηλικίας 12 έως 23 μηνών) (όχι συχνά μετά από
αναμνηστική δόση). Συχνές: εξάνθημα (βρέφη και παιδιά ηλικίας 2 έως 10 ετών). Όχι συχνές: έκζεμα. Σπάνιες: κνίδωση.
Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ συχνές: αρθραλγία. Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: πυρετός (≥38°C), ευαισθησία της θέσης ένεσης (συμπεριλαμβάνεται
σοβαρή ευαισθησία της θέσης ένεσης που ορίζεται ως κλάμα κατά την κίνηση του άκρου όπου έγινε η ένεση), ερύθημα
της θέσης ένεσης, οίδημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ευερεθιστότητα. Όχι συχνές: πυρετός
(≥40°C). Μη γνωστές: φλύκταινα στη ή γύρω από την θέση της ένεσης. Έφηβοι (από 11 ετών και άνω) και ενήλικες:
Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος: Μη γνωστές: αλλεργικές αντιδράσεις (συμπεριλαμβανομένων των
αναφυλακτικών αντιδράσεων)Διαταραχές του νευρικού συστήματος: Πολύ συχνές: κεφαλαλγία. Μη γνωστές: συγκοπή
ή αγγειοπνευμονογαστρικές αντιδράσεις στην ένεση. Διαταραχές του γαστρεντερικού συστήματος: Πολύ συχνές:
ναυτία. Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού: Πολύ συχνές: μυαλγία, αρθραλγία. Γενικές
διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης: Πολύ συχνές: άλγος της θέσης ένεσης (συμπεριλαμβάνεται σοβαρό
άλγος της θέσης ένεσης που ορίζεται ως αδυναμία εκτέλεσης των φυσιολογικών καθημερινών δραστηριοτήτων),
οίδημα της θέσης ένεσης, σκλήρυνση της θέσης ένεσης, ερύθημα της θέσης ένεσης, αίσθημα κακουχίας. Μη γνωστές:
πυρετός, φλύκταινα στη ή γύρω από την θέση της ένεσης. 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 υγείας 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: Η εμπειρία σχετικά με την υπερδοσολογία
είναι περιορισμένη. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, συνιστάται παρακολούθηση των ζωτικών λειτουργιών και κατά το
δυνατόν αντιμετώπιση των συμπτωμάτων. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 6.1 Κατάλογος εκδόχων:
Χλωριούχο νάτριο. Ιστιδίνη. Σακχαρόζη Ύδωρ για ενέσιμα. Για το υλικό προσρόφησης, βλέπε παράγραφο 2. 6.2
Ασυμβατότητες: Ελλείψει μελετών σχετικά με τη συμβατότητα, το παρόν φαρμακευτικό προϊόν δεν πρέπει να
αναμειγνύεται με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα. 6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια. 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη
φύλαξη του προϊόντος: Φυλάσσετε σε ψυγείο (2°C – 8°C). Μην καταψύχετε. Φυλάσσετε στην αρχική συσκευασία για να
προστατεύεται από το φως. 6.5 Φύση και συστατικά του περιέκτη: 0,5 ml εναιωρήματος σε προγεμισμένη σύριγγα
(γυαλί τύπου I) με πώμα εισχώρησης εμβόλου (ελαστικό βρωμοβουτυλίου τύπου I) και με προστατευτικό πώμα του
άκρου (ελαστικό τύπου I ή τύπου II), με ή χωρίς βελόνες. Συσκευασίες της 1 ή των 10 συρίγγων. Μπορεί να μην
κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρριψης και άλλος χειρισμός: Κατά τη φύλαξη
μπορεί να παρατηρηθεί ένα λεπτό υπόλευκο ίζημα στην προγεμισμένη σύριγγα που περιέχει το εναιώρημα. Πριν από τη
χρήση, η προγεμισμένη σύριγγα πρέπει να ανακινηθεί καλά, ώστε να σχηματιστεί ομοιογενές εναιώρημα. Το εμβόλιο
πρέπει να εξετάζεται οπτικά για αιωρούμενα σωματίδια και αλλοίωση του χρώματος πριν από τη χορήγηση. Σε
περίπτωση που παρατηρηθεί οποιοδήποτε ξένο αιωρούμενο σωματίδιο ή/και διαφοροποίηση της εμφάνισης, μη
χορηγήσετε το εμβόλιο. Εάν στη συσκευασία παρέχονται δύο βελόνες διαφορετικού μήκους, επιλέξτε την κατάλληλη
βελόνα για να διασφαλίσετε ενδομυϊκή χορήγηση. Κάθε αχρησιμοποίητο φαρμακευτικό προϊόν ή υπόλειμμα πρέπει να
απορρίπτεται σύμφωνα με τις κατά τόπους ισχύουσες σχετικές διατάξεις. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
GSK Vaccines S.r.l, Via Fiorentina 1, 53100 Siena, Ιταλία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/12/812/001.
EU/1/12/812/002. EU/1/12/812/003. EU/1/12/812/004. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ
ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 14 Ιανουαρίου 2013: 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ:
8-2-2017. Λεπτομερή πληροφοριακά στοιχεία για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμα στον δικτυακό τόπο
του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων http://www.ema.europa.eu.

διαχείριση

ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

3ος κανόνας
Όφελος και των δύο πλευρών

5ος κανόνας
Προετοιμαστείτε!

Το όφελος υπάρχει, ή τουλάχιστον πρέπει να υπάρχει και για τις δύο πλευρές.
Πολλοί ξεχνούν την αρχή που διέπει τις
ανθρώπινες, εμπορικές και διεθνείς
σχέσεις: Όσο θέλω εγώ να πετύχω
τους στόχους μου, άλλο τόσο θέλει και
η άλλη πλευρά, και έχει κάθε δικαίωμα
να δοκιμάσει όσο περισσότερο και καλύτερα μπορεί για να το πετύχει. Αρκετοί
θυμώνουν, κουράζονται ή παραιτούνται,
όταν συναντούν την εμμονή της άλλης
πλευράς. Αλλά ίσως αυτό ακριβώς ήθελε
να επιτύχει η άλλη πλευρά. Μην κουράζεστε να λέτε όχι αν δεν ικανοποιούνται
τα συμφέροντά σας.

Μην αρχίζετε μια διαπραγμάτευση χωρίς προετοιμασία. Η προετοιμασία είναι το
σπουδαιότερο στάδιο μιας διαπραγμάτευσης. Όποιος είναι προετοιμασμένος γνωρίζει και κερδίζει περισσότερα. Η προετοιμασία δίνει αυτοπεποίθηση και δύναμη.
• Προετοιμάστε τον εαυτό σας για τη διαπραγμάτευση
• Συλλέξτε πληροφορίες για την άλλη πλευρά. Να ξέρετε τα πάντα για αυτήν.
• Πάρτε τις επόμενες τρεις αποφάσεις: ποιος είναι ο Στόχος μας, ποιο είναι το
Όριο μας και ποια θα είναι η Αρχική μας θέση.
Οι τρεις αυτές αποφάσεις λαμβάνονται ΠΡΙΝ αρχίσει η διαπραγμάτευση. Αποτελούν τον πυρήνα της διαπραγμάτευσης. Είναι η ουσία της διαπραγμάτευσής σας.
Στόχος
Στόχος είναι αυτά που φιλόδοξα αλλά και ρεαλιστικά θέλετε. Οπωσδήποτε, προετοιμάστε ανταλλαγές! Άλλωστε η διαπραγμάτευση είναι ανταλλαγές. Αν προετοιμάσετε
«έξυπνες» και συμφέρουσες ανταλλαγές θα είστε κερδισμένοι.
Όριο
Όριο είναι το έσχατο σημείο υποχώρησης. Δεν υπάρχει άλλη παραχώρηση! Το
όριο δεν παραβιάζεται διότι αν το αντιληφθεί η άλλη πλευρά δεν θα σταματήσει.
Ίσως η σημαντικότερη απόφαση είναι να οριστεί και να τηρηθεί το όριο. Πολλοί
δεν ξέρουν ή δεν μπορούν να ορίσουν και να κρατήσουν τα όριά τους.
Αρχική θέση
Τέλος, θα πρέπει να αποφασίσετε ποια θα είναι η αρχική σας θέση. Το «άνοιγμα»
της διαπραγμάτευσης σας. Να θυμάστε ότι ποτέ δεν θα πάρετε την αρχική σας
θέση, ακόμα και αν είναι λογική και δίκαιη. Επίσης, ποτέ δεν θα δεχθείτε την
αρχική θέση της άλλης πλευράς.

6ος κανόνας
Β.ΑΤ.Ν.Α.
4ος κανόνας
Όλα είναι διαπραγματεύσιμα
Τίποτα δεν υπάρχει που να μην είναι διαπραγματεύσιμο. Αυτός είναι ένας από
τους σπουδαιότερους κανόνες της διαπραγμάτευσης. Μη δέχεστε δηλώσεις:
«Αυτό είναι αδιαπραγμάτευτο», «Δεν το
συζητάμε», «Είναι η πολιτική της εταιρείας». Αυτές ή παρόμοιες δηλώσεις
δείχνουν άρνηση για διαπραγμάτευση,
διότι δεν ισχύει ο πρώτος κανόνας. Δεν
υπάρχει επικοινωνία. Το άτομο που
βρίσκεται απέναντί σας, δεν κάνει συζήτηση, αλλά κάνει δηλώσεις. Μπορείτε
βεβαίως να τις δεχτείτε, αλλά μην έχετε
την ψευδαίσθηση ότι διαπραγματεύεστε.
Σημειώστε, όλα είναι διαπραγματεύσιμα.

Μελετήστε τις Β.Α.Τ.Ν.Α.: “Best Alternative To a Negotiated Agreement.”
Θα την έχετε ακούσει και ως Plan B, δηλαδή ως άλλη εναλλακτική. Όμως, η σωστή
διερεύνηση των Β.Α.Τ.Ν.Α σας, θα πρέπει να περιλαμβάνει και plan C, και plan
D, και όχι μόνο plan B.
B.A.T.N.A είναι οι εναλλακτικές που έχετε σε περίπτωση που δεν συμφωνήσετε
με την άλλη πλευρά. Είναι κορυφαία πηγή δύναμης. Ποτέ, μα ποτέ μην αρχίζετε
μια διαπραγμάτευση αν δεν έχετε μελετήσει τις δικές σας αλλά και τις B.A.T.N.A
της άλλης πλευράς. Θα είναι κορυφαίο λάθος αν δεν το κάνετε. Ουσιαστικά, αν δεν
έχετε Β.Α.Τ.Ν.Α δεν διαπραγματεύεστε αλλά μπλοφάρετε. Μην το κάνετε.
Βεβαίως, κλείνοντας το σύντομη αυτό άρθρο, πρέπει να σημειώσουμε ότι η διαπραγμάτευση σήμερα έχει γίνει επιστήμη. Εφοδιάζει τους γνωρίζοντες με δεκάδες τακτικές ανταλλαγών, δύναμης και προφυλάσσει από ψυχολογικά λάθη και
«βρώμικα κόλπα». Είναι μια πνευματική, ψυχολογική και σωματική διαδικασία και
ποτέ δεν υπάρχει ο παράγων τύχη. Η διαπραγμάτευση είναι γνώσεις, δεξιότητες
και δουλειά. Εφαρμόστε μεθοδικά τους παραπάνω κανόνες στην επιχείρησή
σας, αλλά και γενικότερα στην καθημερινότητά σας και θα έχετε πολύ καλύτερα
αποτελέσματα. Σας το εγγυώμαι! 
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Τα Δεδομένα ως Πυλώνας για
την Οnline Εμπορική Στρατηγική
•

Στο ηλεκτρονικό εμπόριο τα δεδομένα είναι σε
αφθονία. Όλες οι πλατφόρμες και υπηρεσίες που
σχετίζονται με τη διαχείριση, το μάρκετινγκ και
την ανάπτυξη ενός ηλεκτρονικού καταστήματος,
συνδέονται με κάποιο ξεχωριστό σύστημα
παρακολούθησης μετρήσεων και στατιστικών.
Από την πλατφόρμα των Google Analytics, το
AdWords, τα Facebook Αnalytics μέχρι και το CRM
ή ERP που χρησιμοποιούμε, λαμβάνουμε χιλιάδες
διαφορετικά δεδομένα για την online συμπεριφορά
ενός καταναλωτή. Πώς όμως διαχειριζόμαστε αυτά
τα δεδομένα ώστε να τα μετουσιώσουμε σε πολύτιμη
γνώση και ενεργά συμπεράσματα;
Από την ΕΛΕΝΑ ΧΑΪΛΑΖΟΠΟΎΛΟΥ,
Head of eRetail Audit , Convert Group

Τα Σωστά Δεδομένα οδηγούν
σε Έγκυρη Πληροφορία
που καταλήγει σε Πολύτιμα
Συμπεράσματα
Είναι καλύτερα να μην έχετε καθόλου
δεδομένα ή να έχετε λάθος δεδομένα;
Ιδού το ερώτημα και η πραγματικότητα είναι όπως πάντα κάπου στη μέση.
Θα δώσω ένα παράδειγμα μέσα από
τα Google Analytics (GA), τα οποία μας
επιτρέπουν να αναλύσουμε τις πωλήσεις του eShop μας ανά παραγγελία,
ανά κανάλι μάρκετινγκ ακόμα και ανά
συγκεκριμένη διαφημιστική καμπάνια.
Πολλές φορές βλέπουμε λογαριασμούς
GA που δεν είναι σωστά στημένοι ή είναι
ελλιπώς στημένοι, με αποτέλεσμα τα δεδομένα τους να μην είναι αξιοποιήσιμη
πληροφορία.
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Διεξάγοντας μία τέτοια ανάλυση μπορείτε
να δείτε ποιο κανάλι μάρκετινγκ (π.χ η
διαφήμιση στο Facebook ή ένα άρθρο
στο site) έφερε παραγγελίες μεγαλύτερης
αξίας ή καλάθια με μεγαλύτερο μέσο όρο
τεμαχίων.

«Έξυπνες» Πηγές Άντλησης
Πληροφορίας
Τέτοιες πηγές μπορεί να είναι:
• Similarweb.com: μια πλατφόρμα
με δημόσια διαθέσιμα στοιχεία για
κάθε site. Χρησιμοποιήστε την για
να δείτε την επισκεψιμότητα των
ανταγωνιστών σας και τις πηγές
επισκεψιμότητας τους. Κάντε το ίδιο
και για εσάς ώστε να εξομαλύνονται
τα στατιστικά λάθη (να είναι ίδια για
όλους δηλαδή).
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Skroutz.gr: οι καταναλωτές αναζητώντας τα προϊόντα που θέλουν
να αγοράσουν στο Skroutz δημιουργούν ίχνη πρόθεσης αγοράς
(Purchase intention). Αναλύοντας τις
αναζητήσεις για τα top προτιμώμενα
προϊόντα της εβδομάδας ή του μήνα,
έχετε τη δυνατότητα να σχηματίσετε
μία κερδοφόρο εμπορική στρατηγική
για το eShop σας.
Αναζητήσεις από τους δικούς σας
επισκέπτες: μια από τις πιο χρήσιμες και συνήθως παραμελημένες
πηγές πληροφορίας είναι ο τρόπος
με τον οποίο οι χρήστες του site σας
χρησιμοποιούν τη φόρμα αναζήτησης. Μπορείτε να συλλέξετε καίριες
πληροφορίες αναφορικά με το εάν
αναζητούνε ένα brand το οποίο εσείς
δεν διαθέτετε στο ηλεκτρονικό σας
κατάστημα ή ακόμα και ένα προϊόν
που συνήθως αναζητούν κάνοντας
κάποιο ορθογραφικό λάθος. Αυτό
αποτελεί σημάδι ότι πρέπει να βελτιώσετε τη λειτουργία του site ώστε
να εμφανίζονται τα σωστά προϊόντα
στα αποτελέσματα αναζήτησης.

Σύγκριση με την Αγορά και
τον Μέσο Όρο
Σίγουρα μία βελτίωση για παράδειγμα του τζίρου ενός eShop από μήνα
σε μήνα αποτελεί θετικό σημάδι,
αλλά θα πρέπει παράλληλα να γνωρίζουμε πόσο μεγάλη είναι ως προς
τον μέσο όρο της συνολικής αγοράς.
Τα εργαλεία που μπορούν να μας βοηθήσουν στο να παίρνουμε αποφάσεις
βασισμένες σε δεδομένα είναι:
• Similarweb.com: δεδομένα επισκεψιμότητας ανταγωνιστών
• Google Analytics: δεδομένα για το
site μας
• eRetail Audit: μερίδια αγοράς &
μάρκετινγκ δεδομένα για τα οnline
φαρμακεία 

ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Ψηφιακή
στρατηγική
για το Φαρμακείο του αύριο
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Δεν είναι και πολύ δύσκολο, αν παρακολουθεί
κανείς τις εξελίξεις στην αγορά, να καταλάβει ότι
το ηλεκτρονικό εμπόριο κάθε χρόνο αυξάνει το
μερίδιο του επί του συνόλου των αγορών των
καταναλωτών. Στην Ελλάδα πιο συγκεκριμένα το
2016 αυξήθηκε συνολικά κατά 1.5% σε σχέση με
το 2015, αλλά ειδικά σε κάποιες αγορές ξεπέρασε
και το 10%.

Από τον ΓΙΑΝΝΗ ΣΤΑΘΟΥΡΟ,
Διευθύνοντα Σύμβουλο της Smartware

Ο

χώρος του Φαρμακείου
ακολουθεί και αυτός το
μοντέλο της αύξησης αυτής, με αποτέλεσμα σήμερα που μιλάμε, ούτε λίγο ούτε πολύ να
δραστηριοποιούνται στον τομέα των on
line Φαρμακείων στην Ελλάδα πάνω από
1000 επιχειρήσεις-Φαρμακεία.
Η αλήθεια είναι ότι ο κανόνας του 80/20
ισχύει σχεδόν παντού και έτσι βλέπουμε
τελικά, ότι ένας μικρός σχετικά αριθμός
on line Φαρμακείων να διεκδικεί τη
μερίδα του λέοντος των διαδικτυακών
πωλήσεων.

Στρατηγική και σωστές
επιλογές
Η απόφαση, του να μπει κανείς σε αυτό
το χορό ή όχι, είναι όσο απλή και όσο
σύνθετη μπορεί να είναι μια επιχειρηματική απόφαση. Όμως, στη συγκεκριμένη
περίπτωση πρέπει κανείς να εξετάσει
παραμέτρους οι οποίες ξεφεύγουν από
το γνωστικό αντικείμενο του Φαρμακοποιού-Επιχειρηματία. Όροι όπως Ecommerce, digital marketing, google
adwords, omni-channel sales, google
analytics κλπ, πέφτουν στο τραπέζι βροχή και κάθε μη μυημένος στο digital παι-

χνίδι, αισθάνεται σαν το ψάρι έξω από
το νερό!
Ακολουθούν και οι αριθμοί: δημιουργία
eshop, συντήρηση αυτού και καθημερινή
λειτουργία, digital engagement, digital
marketing και promotions... Ποιός
όμως θα τα κάνει όλα αυτά και ποιός θα
τα μετράει; Και με το logistics κομμάτι τι
γίνεται, την αποθήκη και το στοκ ποιός το
παρακολουθεί; Πνιγήκαμε ενώ φαινόταν
εύκολο! Μα όλοι οι άλλοι πως το κάνουν,
πιο έξυπνοι είναι αυτοί από μας ;
Όχι, είναι η απάντηση, δεν είναι. Οι επιτυχημένοι στο χώρο δεν είναι πιο έξυπνοι. Είναι απλά η νεώτερη γενιά, που
αντιλαμβάνονται καλύτερα την ψηφιακή
αλλαγή που επιτελείται και έχουν καταστρώσει ψηφιακή στρατηγική με άξιους
συνεργάτες που τους βοηθάνε στην υλοποίηση. Αυτή είναι η συνταγή: Στρατηγική
και σωστές επιλογές.
Ας το πάρουμε από την αρχή όμως το
θέμα. Τι θα κάναμε αν αποφασίζαμε να
ανοίξουμε ένα καινούργιο κατάστημα;
Αυτό πρέπει να κάνουμε και με το ψηφιακό μας κατάστημα και όχι μόνο. Πρέπει
να το οργανώσουμε και να το στελεχώσουμε σαν να ήταν ένα ακόμη φυσικό
μας κατάστημα, αλλά με διαφορετική
στρατηγική και με διαφορετικούς συνεργάτες. Δεν θα χρειαστούμε αρχιτέκτονες
και μηχανικούς για να μας το χτίσουν και
να το διακοσμήσουν. Θα χρειαστούμε
όμως web designers και web experts
για αυτή τη δουλειά, αλλά και μια πλειάδα
άλλων ειδικοτήτων πληροφορικής που
θα ασχοληθούν μαζί μας για το «χτίσιμο»
του νέου «μαγαζιού» μας. Και επιπλέον
χρειάζεται και κάποιος για να τους συντονίσει όλους αυτούς... βέβαια, αλλά
ποιός; Εσείς οι φαρμακοποιοί πιθανόν
δεν καταλαβαίνετε καν την ορολογία
με την οποία όλοι αυτοί επικοινωνούν
μεταξύ τους!
Κλειδί επιτυχίας στην απόφαση αυτή
είναι αυτό ακριβώς το σημείο. Αν δεν
είμαστε εξοικειωμένοι με την ψηφιακή
τεχνολογία, το σκέλος αυτό δεν μπορούμε να το εκπονήσουμε μόνοι μας, χρειαζόμαστε ειδικούς ανθρώπους, που είτε
θα προσλάβουμε μέσα στην επιχείρησή
μας ή θα το αναθέσουμε σε κάποια εξειδικευμένη εταιρεία να το κάνει για μας.
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ΨΗΦΙΑΚΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗ

Just in time (JIT) λύσεις από τη Smartware

Σε κάθε περίπτωση θα πρέπει να έχουμε
και τον δικό μας άνθρωπο στην επιχείρησή μας που θα ασχολείται με την εξέλιξη
του έργου αυτού και θα συντονίζει τους
εμπλεκομένους.

Το eshop σε λειτουργία
και η σημασία του Digital
Marketing
Και βέβαια εδώ έρχεται το σημαντικότερο μέρος, η καθημερινή λειτουργία του
eshop μας!
Και εδώ θα χρειαστούμε μια ομάδα
ανθρώπων που θα παρακολουθούν
τις καθημερινές λειτουργίες ,τις διαδικασίες και τα συστήματα που πρέπει
να «τρέχουν» συνεχώς και αδιάλειπτα
στα «παρασκήνια» του ψηφιακού μας
καταστήματος.
Το Digital Marketing είναι από δω και
μπρος η λέξη κλειδί που μπαίνει στην
καθημερινότητα μας για να προσελκύσουμε κόσμο στο «νέο μας κατάστημα».
Συνεπώς κάποιος από το φαρμακείο μας
πρέπει να ασχολείται καθημερινά. Είτε
μόνοι μας είτε με τη βοήθεια ειδικών
στο κομμάτι αυτό, πρέπει να εντρυφήσουμε και να αντιλαμβανόμαστε το ρόλο
του. Το Digital Marketing είναι ζωτικής
σημασίας για να αναπτυχθεί η καινούργια μας δραστηριότητα που δεν μπορεί
να προχωρήσει χωρίς στρατηγική στο
κομμάτι αυτό.
Τι είναι όμως αυτό το digital marketing;
Αντιγράφω και μεταφράζω από τη Wikipedia: Digital marketing (ή data-driven
marketing) είναι ένα όρος ομπρέλα για
το marketing προϊόντων και υπηρεσιών
χρησιμοποιώντας ψηφιακές τεχνολογίες , κυρίως μέσω Internet, αλλά επίσης
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χρησιμοποιώντας κινητά τηλέφωνα, display advertising, και οποιοδήποτε άλλο
ψηφιακό μέσο.
Η προβολή μας λοιπόν μέσα από το
google, το facebook, το Instagram, το
twitter και όλες τις υπόλοιπες διαδεδομένες πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης,
αποκτά στρατηγικής σημασίας πλεονέκτημα και πρέπει να καταλαβαίνουμε
πως ακριβώς γίνεται αυτό.
Είναι γεγονός ότι η ταχύτητα που εξελίσσεται η τεχνολογία καθημερινά αυξάνει
και είναι αδύνατον για ένα επαγγελματία
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– Φαρμακοποιό να την παρακολουθεί.
Αυτό που πρέπει όμως να κάνει, για να
μην κοιτάει την πλάτη του ανταγωνισμού
του τα επόμενα χρόνια, είναι να αποφασίσει ότι ο Ψηφιακός κόσμος είναι εδώ
για να μείνει και να εξελιχθεί και μπορεί
να τον χρησιμοποιήσει προς όφελος του.
Η κατάστρωση Επιχειρηματικού Ψηφιακού Πλάνου και η επιλογή άξιων
συνεργατών για την υλοποίηση του είναι απόλυτη ανάγκη για το Φαρμακείο
και τον επιχειρηματία του κλάδου που
ονειρεύεται το αύριο. 
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