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Editorial

Αγαπητοί συνεργάτες

Σας καλωσορίζω στις σελίδες του 6ου τεύχους του PharmAdvance magazine που 
ετοιμάσαμε για εσάς με τη συμβολή και την υπογραφή έγκριτων και διακεκριμένων 
στον χώρο τους αρθρογράφων.

Σε αυτό το τεύχος 
•	Με	τη	γρίπη…	προ	των	πυλών, θα μιλήσουμε για τη σημασία της πρόληψης και 
του αντιγριπικού εμβολιασμού, ιδιαίτερα σε ό,τι αφορά στις ευπαθείς ομάδες του 
πληθυσμού.
•	Θα	προσεγγίσουμε	το	επίμαχο	θέμα	των	ψευδεπίγραφων	φαρμάκων, που δια-
κινούνται κυρίως διαδικτυακά, και απειλούν τη δημόσια υγεία, παρουσιάζοντας τις 
Οδηγίες που ισχύουν για αυτά αλλά και τις θέσεις του Παγκύπριου Φαρμακευτικού 
Συλλόγου.
•	Θα	αναλύσουμε	τις	διαταραχές	της	μύτης	και	των	ιγμορείων, για τη διάγνωση 
των οποίων απαιτείται ολοκληρωμένη λήψη ιστορικού από τον ασθενή, επισημαί-
νοντας ότι η διάγνωση είναι το 50% της θεραπευτικής αγωγής.
•	Θα	θέσουμε	τα	social	media…	στην	υπηρεσία	του	φαρμακοποιού. Πιο συγκε-
κριμένα, θα παρουσιάσουμε το φαρμακείο στην εποχή του Internet Marketing, 
εστιάζοντας στη δύναμη των μέσων κοινωνικής δικτύωσης.

Τέλος, στις σελίδες του περιοδικού μας θα έχετε την ευκαιρία να διαβάσετε ένα 
ενδιαφέρον άρθρο για τα φυτικά καλλυντικά. 

Και καθώς μας χωρίζουν μόλις λίγες μέρες από τα Χριστούγεννα, θα θέλαμε να 
ευχηθούμε το άστρο των γιορτών να σας χαρίσει υγεία, αγάπη και όμορφες στιγ-
μές, γεμάτες χαμόγελα, που θα μοιραστείτε με τα αγαπημένα σας πρόσωπα. 

ΚΑΛΕΣ ΓΙΟΡΤΕΣ! 

Άντρη Κούκου 
Senior Business Development Manager 
Pharmacy & OTC Products
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Η 
μύτη είναι το όργανο της οσμής, έχει σημαντικό ρόλο στην αναπνοή και έναν επίσης σημαντικό ρόλο όσον αφορά την 

αισθητική του προσώπου. Η δυσλειτουργία στη μύτη μπορεί να φέρει διάφορα προβλήματα αναπνοής αλλά, και άλλα 

προβλήματα όπως πονοκέφαλοι, μειωμένη όσφρηση, λοιμώξεις στην περιοχή κ.α.

Διαταραχές της Μύτης 
και των Ιγμορείων

Δρ. Γιώργος Φ. Ιωαννίδης
MD. PhD Χειρούργος Ωτορινολαρυγγολόγος Διδάκτωρ Ιατρικής

Η αίσθηση της οσμής έχει να κάνει με ερεθίσματα από το εξωτερικό περιβάλλον, που μετα-
φέρονται με τον αέρα μέσα στην μύτη μας και ανιχνεύονται από εκατομμύρια μικρά νεύρα, 
τα οποία βρίσκονται στην πάνω επιφάνεια της κοιλότητας της μύτης. Αυτά τα νεύρα οδηγούν 
τα ερεθίσματα στον εγκέφαλο, ο οποίος είναι σε θέση να αναγνωρίσει τις οσμές ανάμεσα σε 
χιλιάδες από αυτές. Κάποια άτομα έχουν εξαιρετικά ανεπτυγμένη την αίσθηση της οσμής και 
κάποια άλλα υποφέρουν από ανοσμία, δηλαδή από απώλεια της αίσθησης της οσμής.

Ένας άλλος ρόλος της κοιλότητας της μύτης είναι όσον αφορά στο αναπνευστικό σύστημα. 

Έχει την ιδιότητα να προσλαμβάνει τον αέρα 
από το εξωτερικό περιβάλλον, να λειτουργεί 
σαν φίλτρο που τον καθαρίζει από διάφορα 
σωματίδια και να ρυθμίζει τη θερμοκρασία 
του πριν αυτός περάσει στους πνεύμονες. 
Οι τρίχες που βρίσκονται στα ρουθούνια, 
χρησιμεύουν για να συγκρατούν τη σκόνη 
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Οι πιο κοινές διαταραχές της μύτης και 
των ιγμορείων:
•	Σκολίωση	ρινικού	διαφράγματος

•	Ρινίτιδα

•	Ρινικοί	πολύποδες

•	Ιγμορίτιδα

Σκολίωση ρινικού διαφράγματος
Είναι η παρέκκλιση της χόνδρινης ή της οστέ-
ινης μοίρας του ρινικού διαφράγματος προς 
τη μία ή την άλλη πλευρά του ή και στις δύο 
σε σχήμα S. Μπορεί να υπάρχει εκ γενετής ή 
να είναι αποτέλεσμα τραυματισμού. Προκαλεί 
μονόπλευρη ή αμφίπλευρη απόφραξη της 
μύτης με δυσχέρεια της ρινικής αναπνοής και 
ροχαλητό, αδυναμία καθαρισμού της μύτης με 
συνέπεια φλεγμονές και σπάνια πονοκεφά-
λους και διαταραχές όσφρησης. Η θεραπεία 
είναι η πλαστική χειρουργική του διαφράγμα-
τος και περιλαμβάνει τομή στον βλεννογόνο 
του διαφράγματος εσωτερικά στη μύτη και 
ευθιασμό ή και αφαίρεση του παραμορφω-
μένου τμήματος του διαφράγματος.

Η σκολίωση του ρινικού διαφράγματος είναι 
η συχνότερη από τις παραμορφώσεις της μύ-
της. Μπορεί όμως η παραμόρφωση, συγγε-
νής ή επίκτητη, να αφορά άλλο τμήμα της μύ-
της π.χ παρέκκλιση ή ευμεγέθη ρινικά οστά 
με συνέπειες στη ρινική αναπνοή ή και στην 
αισθητική εμφάνιση της μύτης. Οι παραμορ-
φώσεις αυτές αντιμετωπίζονται χειρουργικά 
με τις διάφορες ρινοπλαστικές επεμβάσεις.

Ρινίτιδα
Η ρινίτιδα είναι φλεγμονή και οίδημα του 
βλεννογόνου της μύτης. Η ρινίτιδα μπορεί 
να είναι οξεία ή χρόνια. Η οξεία ρινίτιδα συ-
νήθως προκύπτει από ιογενείς λοιμώξεις, 
αλλά μπορεί επίσης να είναι αποτέλεσμα 
των αλλεργιών, των βακτηριδίων ή άλλων 
αιτιών. Η χρόνια ρινίτιδα εμφανίζεται συνή-
θως με χρόνια παραρρινοκολπίτιδα (χρόνια 
ρινοκολπίτιδα).

και μικροσκοπικά σωματίδια. Άλλα τέτοια 
σωματίδια φιλτράρονται σε ακόμα πιο εσω-
τερικό επίπεδο στη μύτη. Επίσης η ρινική 
κοιλότητα έχει πολλές πτυχώσεις οι οποίες 
ονομάζονται ρινικές κόγχες και χρησιμεύ-
ουν ώστε να στροβιλίζεται ο αέρας γύρω 
από αυτές και κατά αυτό τον τρόπο να έχει 
το χρόνο να θερμανθεί και να υγρανθεί όσο 
χρειάζεται, πριν φτάσει στους πνεύμονες. 

Μία άλλη ανατομική μονάδα μέσα στην ρι-
νική κοιλότητα είναι τα ιγμόρεια. Αυτά είναι 
κοιλότητες που επικοινωνούν με τη ρινική 
κοιλότητα και είναι καλυμμένες από βλεν-
νογόνο (η μεμβράνη που καλύπτει εσωτερι-
κά την μύτη). Παίζουν σημαντικό ρόλο στην 
ύγρανση και θέρμανση του αέρα. Επίσης, 
επειδή είναι κενές περιοχές μειώνουν το 
βάρος του κεφαλιού και συμμετέχουν στη 
χροιά της φωνής. 
Η ρινική κοιλότητα, ενώνεται με το 
εσωτερικό μέρος του αυτιού. Αυτό γίνεται 

μέσω μίας μικρής λεπτής σωλήνας που 
ονομάζεται ευσταχιανή σάλπιγγα. Αυτή 
αποτελεί την επικοινωνία μεταξύ αυτιού 
και ρινικής κοιλότητας στο πάνω μέρος του 
φάρυγγα. Η ύπαρξή της είναι ο λόγος για 
τον οποίο όταν έχουμε κάποια μόλυνση στον 
φάρυγγα αισθανόμαστε να επηρεάζεται 
και η ακοή μας (βουλωμένα αυτιά) ή 
μερικές φορές καταλήγουμε σε ωτίτιδα. 
Οι ευσταχιανές σάλπιγγες ρυθμίζουν την 
πίεση του αέρα μέσα στο έσω αυτί σε σχέση 
με το εξωτερικό περιβάλλον. 
Το διάφραγμα είναι ένα επίπεδο τοίχωμα το 
οποίο χωρίζει τα δύο ρουθούνια και αποτε-
λείται από χόνδρο.

Διάγνωση 

Για να γίνει η διάγνωση των διαταραχών 
της μύτης απαιτείται ολοκληρωμένη λήψη 
ιστορικού από τον ασθενή καθώς και η  
ενδοσκοπική ρινοσκοπική εξέταση.
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Οι μορφές της ρινίτιδας αντιμετωπίζονται 
με διάφορους τρόπους, όπως με αντιβιοτι-
κά, αντισταμινικά, με χειρουργική επέμβα-
ση και με ενέσεις απευαισθητοποίησης.

Οξεία ιογενή ρινίτιδα
Οξεία ιογενής ρινίτιδα (κοινό κρυολόγημα) 
μπορεί να προκληθεί από μια ποικιλία ιών. 
Τα συμπτώματα της μπορεί να είναι: η ρινι-
κή καταρροή, το φτέρνισμα, η συμφόρηση, 
η οπισθορρινική καταρροή, ο βήχας και ο 
πυρετός χαμηλού βαθμού.

Θεραπεία: Η πνιγηρότητα μπορεί να ανακου-
φιστεί με τη λήψη αποσυμφορητικών, όπως 
η οξυμεταζολίνη ή αλλιώς φαινυλεφρίνη που 
γίνεται συνήθως με ρινικό ψεκασμό ή με 
ψευδοεφεδρίνη από το στόμα. Αυτά τα φάρ-
μακα, συμβάλουν ώστε τα αιμοφόρα αγγεία 
του βλεννογόνου της μύτης να μειωθούν. Τα 
ρινικά αποσυμφορητικά σπρέι θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται μόνο για 5 με 10 ημέρες, 
αφού μετά από αυτό το χρονικό διάστημα, 
όταν οι επιπτώσεις των φαρμάκων εξασθε-
νήσουν, η βλεννώδης μεμβράνη διογκώνεται 
συχνά ακόμη περισσότερο από πριν. Αυτό το 
φαινόμενο ονομάζεται ανάκαμψη της κυ-
κλοφοριακής συμφόρησης. Τα αντισταμινικά 
βοηθούν στον έλεγχο της ρινικής καταρροής 
αλλά ταυτόχρονα μπορεί να προκαλέσουν 
υπνηλία και άλλα προβλήματα, ιδιαίτερα σε 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Τα αντιβιοτικά δεν είναι αποτελεσματικά για 
την οξεία ιογενή ρινίτιδα.

Αλλεργική ρινίτιδα
Η αλλεργική ρινίτιδα προκαλείται από μια 
αντίδραση του ανοσοποιητικού συστήματος 
του σώματος σε περιβαλλοντικές εναλλα-
γές. Οι πιο κοινές περιβαλλοντικές αιτίες 
περιλαμβάνουν τη σκόνη, τους μύκητες, τη 
γύρη, τα χόρτα, τα δέντρα και τα ζώα. Τα 
συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας είναι: 

ο κνησμός, το φτέρνισμα, η καταρροή, το 
μπούκωμα, η φαγούρα και τα υγρά μάτια.  
Οι ασθενείς μπορεί να έχουν πονοκεφάλους 
και πρησμένα βλέφαρα και επίσης μπορεί να 
έχουν βήχα και θορυβώδη αναπνοή.

Θεραπεία: Η αποφυγή της ουσίας που προ-
καλεί την αλλεργία αποτρέπει τα συμπτώματα 
αλλά συνήθως αυτό δεν είναι πάντα εφικτό. 
Τα ρινικά κορτικοστεροειδή σπρέι μειώνουν 
τη ρινική φλεγμονή που προκαλείται από 
πολλές πηγές και είναι σχετικά ασφαλής για 
μακροχρόνια χρήση. Τα αντισταμινικά βοη-
θούν στην πρόληψη της αλλεργικής αντί-
δρασης και επομένως και τα συμπτώματα. 
Τα αντισταμινικά στεγνώνουν το βλεννογόνο 
της μύτης, αλλά πολλά από αυτά προκαλούν 
υπνηλία και άλλα προβλήματα, ιδιαίτερα σε 
άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.
Ξεπλένοντας τη μύτη με αλμυρό νερό 
μέσω ενός μπουκαλιού με συμπίεση ή με 

μια σύριγγα ή με μία σύριγγα σε σχήμα 
λάμπας (γνωστή και ως ρινική άρδευση) ή 
χρησιμοποιώντας ένα σπρέι αλμυρού νε-
ρού, όπως απαιτείται, μπορεί να βοηθήσει 
τα συμπτώματα.

Τα αντιβιοτικά δεν ανακουφίζουν τα συ-
μπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας.

Χρόνια ρινίτιδα
Η χρόνια ρινίτιδα συνήθως είναι μια επέκτα-
ση της ρινίτιδας που προκαλείται από φλεγ-
μονή ή μια ιογενή λοίμωξη. Ωστόσο, μπορεί 
επίσης σπάνια να εμφανιστεί με ασθένειες. 
Η χαμηλή υγρασία και τα αερομεταφερό-
μενα ερεθιστικά μπορούν επίσης να οδη-
γήσουν σε χρόνια ρινίτιδα. Η χρόνια ρινίτιδα 
προκαλεί ρινική απόφραξη και σε σοβαρές 
περιπτώσεις συχνή αιμορραγία, παχύρευστη 
έκκριση, δυσοσμία και πύον όπου γίνεται 
απαλλαγή αυτού από τη μύτη.



Θεραπεία: Τα αποσυμφορητικά μπορεί να 

ανακουφίσουν από τα συμπτώματα για μι-

κρά χρονικά διαστήματα. Η ρινική άρδευση 

ή η χρησιμοποίηση ενός σπρέι αλμυρού 

νερού, όπως απαιτείται, μπορεί επίσης να 

βοηθήσει τα συμπτώματα.

Οποιαδήποτε υποκείμενη λοίμωξη απαιτεί 

μία διαδικασία (η εξέταση των μικροοργα-

νισμών προέρχεται από ένα δείγμα βλέννας 

για τον σωστό εντοπισμό της μόλυνση με 

βακτήρια ή με μύκητες) ή βιοψία (αφαίρε-

ση ενός δείγματος ιστού για την αναγνώ-

ριση αυτών κάτω από το μικροσκόπιο) και 

κατάλληλη θεραπεία.

Αν τα συμπτώματα επιμένουν για περισσό-

τερο από 3 μήνες τότε απαιτείται χειρουργι-

κή επέμβαση (ενδοσκοπική χειρουργική).

Ατροφική Ρινίτιδα

Η ατροφική ρινίτιδα είναι μια μορφή χρό-

νιας ρινίτιδας στην οποία η βλεννογόνος 

μεμβράνη λεπταίνει (ατροφεί) και σκληραί-

νει, προκαλώντας τις ρινικές διόδους να δι-

ευρυνθούν (διαστέλλονται) και να στεγνώ-

σουν. Αυτή η ατροφία εμφανίζεται συχνά σε 

άτομα μεγαλύτερης ηλικίας.

Οι κρούστες σχηματίζονται στο εσωτερικό 

της μύτης με αποτέλεσμα μια δυσάρεστη 

οσμή να αναπτύσσεται. Οι ασθενείς μπορεί 

να έχουν επαναλαμβανόμενα σοβαρές αι-

μορραγίες της μύτης με αποτέλεσμα να χά-

νουν την αίσθηση της όσφρησης (ανοσμία).

Η θεραπεία στοχεύει στη αποφυγή δευ-

τεροπαθών βακτηριακών μολύνσεων στις 

ρινικές κοιλότητες μέσω πλύσεων με τη 

χρησιμοποίηση ενός σπρέι αλμυρού νερού. 

Επίσης, οι βιταμίνες Α και D που λαμβάνο-

νται από το στόμα μπορεί να μειώσουν την 

αποξήρανση με την προώθηση της έκκρι-

σης του βλεννογόνου. 
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Αγγειοκινητική ρινίτιδα
Η αγγειοκινητική ρινίτιδα είναι μια μορφή 
χρόνιας ρινίτιδας. Η ρινική συμφόρηση, το 
φτάρνισμα και η ρινική καταρροή είναι κά-
ποια από τα κοινά συμπτώματα της αλλεργί-
ας, τα οποία είναι εμφανή στις περιπτώσεις 
που οι αλλεργίες δεν φαίνεται να είναι πα-
ρούσες. Σε ορισμένα άτομα, η μύτη αντιδρά 
έντονα σε ερεθιστικές ουσίες όπως στη σκό-
νη και τη γύρη, τα αρώματα, τη ρύπανση ή 
στα πικάντικα τρόφιμα. Η διαταραχή έρχεται 
και φεύγει και επιδεινώνεται από τον ξηρό 
αέρα. Μερικές φορές, υπάρχει και μικρή 
φλεγμονή των ιγμορείων. Εάν η φλεγμονή 
του ιγμορείου δεν είναι σοβαρή, η θεραπεία 
στοχεύει στην ανακούφιση των συμπτω-
μάτων. Η αποφυγή του καπνού και άλλων 
ερεθισμάτων και η χρησιμοποίηση ενός 
υγροποιημένου κεντρικού συστήματος θέρ-
μανσης ή κάποιου ψεκαστήρα για την αύξη-
ση της υγρασίας μπορεί να είναι ευεργετική. 
Τα ρινικά κορτικοστεροειδή σπρέι μερικές 
φορές μπορούν να βοηθήσουν. Τα ρινικά 
αποσυμφορητικά σπρέι δεν θα πρέπει να 
χρησιμοποιούνται. Ωστόσο, αποσυμφορητι-
κά φάρμακα που λαμβάνονται από το στόμα 
μπορούν να χρησιμοποιηθούν για λίγες ημέ-
ρες όταν τα συμπτώματα χειροτερεύουν.

Ρινικοί πολύποδες 
Ρινικοί πολύποδες είναι σαρκώδεις αποφύ-
σεις του βλεννογόνου της μύτης και είναι 
πιο πιθανό να αναπτυχθούν σε άτομα που 
πάσχουν από αλλεργίες ή άσθμα.

Μερικά από τα συμπτώματα που προκα-
λούνται από τους πολύποδες είναι η ρινική 
απόφραξη και η συμφόρηση.

Οι πολύποδες έχουν συνήθως σχήμα σαν 
δάκρυ και σχηματίζονται γύρω από τα ανοίγ-
ματα στις κοιλότητες των ιγμορείων. Ένας 
πολύποδας προχωρημένου σταδίου μοιάζει 
με τη φλούδα ενός σταφυλιού χωρίς κου-
κούτσια. Σε αντίθεση με τους πολύποδες του 

παχέος εντέρου ή της κύστης, οι πολύποδες 
στη μύτη δεν είναι όγκοι υπερπλασίας και 
δεν υποδεικνύουν αυξημένο κίνδυνο καρκί-
νου. Αποτελούν απλώς μια αντανάκλαση της 
φλεγμονής, αν και μπορεί να υπάρχει οικο-
γενειακό ιστορικό του προβλήματος.

Οι πολύποδες μπορεί να αναπτυχθούν κατά 
τη διάρκεια των ρινικών λοιμώξεων - ιγ-
μορείων και μπορεί να εξαφανιστούν μετά 
την υποχώρηση της λοίμωξης ή μπορεί να 
αρχίσουν σιγά-σιγά να επιμένουν. Ακόμη, 
οι ρινικοί πολύποδες μπορούν να σχηματί-
στουν εάν ένα ξένο σώμα είναι στη μύτη.

Πολλοί άνθρωποι δεν γνωρίζουν ότι έχουν 
ρινικούς πολύποδες, παρόλο που μπορεί 
να έχουν φτέρνισμα, ρινική συμφόρηση, 
απόφραξη, παροχέτευση υγρού κάτω από 
το λαιμό (οπισθορρινική καταρροή), άλγος 
προσώπου, υπερβολική απαλλαγή από τη 
μύτη, απώλεια της όσφρησης (ανοσμία), 
μειωμένη ικανότητα να μυρίζει (υποσμία), 
φαγούρα γύρω από τα μάτια, και χρόνιες 
λοιμώξεις.

Τα κορτικοστεροειδή, με τη μορφή ρινι-
κών σπρέι ή υπό την μορφή δισκίων που 
χορηγούνται δια του στόματος μπορεί να 
συρρικνώσουν ή να εξαλείψουν τους πο-
λύποδες. Η χειρουργική αφαίρεση των 
πολυπόδων είναι απαραίτητη σε περίπτωση 
που φράξουν τους αεραγωγούς ή σε περί-
πτωση πρόκλησης συχνών μολύνσεων των 
ιγμορείων. Οι πολύποδες έχουν την τάση να 
επανέρχονται εκ νέου, εκτός εάν ελεγχθεί 
ο υποκειμενικός ερεθισμός. Χρησιμοποιώ-
ντας ένα κορτικοστεροειδές σπρέι οι υπο-
τροπές μπορούν να επιβραδυνθούν.

Ιγμορίτιδα
Ιγμορίτιδα είναι η φλεγμονή του βλεννογό-
νου των ιγμορείων. Τις περισσότερες φορές 
η ιγμορίτιδα είναι λοίμωξη που συνοδεύει ή 
ακολουθεί γενικότερες λοιμώξεις του ανώ-

τερου αναπνευστικού και συνήθως οφείλε-
ται σε ιούς.
Οι ιγμορίτιδες που οφείλονται σε μικρόβια 
είναι σπανιότερες, σοβαρότερες και διαρ-
κούν πολύ περισσότερο. Στις περιπτώσεις 
που η ιγμορίτιδα επιμένει παρά την αγωγή, 
μπορεί να οφείλεται σε αλλεργία.
Συμπτώματα και σημεία ιγμορίτιδας: Μπού-
κωμα στη μύτη, πυώδης έκκριση, πόνος 
στο μέτωπο, στις παρειές και γύρω από τα 
μάτια, οπισθορρινικές εκκρίσεις, βήχας, 
υποσμία ή ανοσμία, επειδή η μύτη είναι 
«μπουκωμένη» και ο αέρας δε φθάνει στο 
οσφρητικό επιθήλιο.

Διάγνωση ιγμορίτιδας
– Γίνεται με εξέταση της μύτης κλινικά και 
με ενδοσκόπηση, με ενδοσκόπιο που μπαί-
νει στο ρουθούνι και δίνει λεπτομερή εικό-
να του εσωτερικού της ρινικής κοιλότητας.
– Ακτινογραφία/ αξονικός ιγμορίων.

Αντιμετώπιση ιγμορίτιδας
– Αποσυμφορητικά σπρέι και πλύσεις 
μύτης με φυσιολογικό ορό, για αποβολή 
των εκκρίσεων από την ρινική κοιλότητα.  
Η χρήση των διάφορων αποσυμφορητικών 
πρέπει να γίνεται με προσοχή, κυρίως από 
άτομα που πάσχουν από υπέρταση, αρρυθ-
μίες και γλαύκωμα.
– Επίσης τα αλατούχα σπρέι για την μύτη ή 
και οι πλύσεις με αλατόνερο πολλές φορές 
την ημέρα είναι αποτελεσματικά.
– Αντιβίωση σε περιπτώσεις που χρειάζεται.

Πριν δοθεί η οποιαδήποτε φαρμακευτική 
αγωγή, είναι σημαντικό να γνωρίζουμε 
την ακριβή διάγνωση. Δίνοντας φάρμακα, 
χωρίς να γνωρίζουμε την ακριβή αιτία, 
μπορεί να οδηγήσει μόνο σε προσωρινή 
ανακούφιση, αλλά με μακροπρόθεσμες 
συνέπειες. Η διάγνωση είναι το 50% της 
θεραπευτικής αγωγής.
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Τα social media…  
στην υπηρεσία του φαρμακοποιού

Σ την εποχή που διανύουμε, ο φαρμακοποιός, εκτός από επιστήμονας υγείας, καλείται να είναι λογιστής, να κατέχει 
νομικές γνώσεις, να μηχανοργανώνει, μέχρι και να φροντίζει για την ασφάλεια της επιχείρησής του. Η επιστημονική 
υπόσταση του κλάδου σαφώς δεν πρέπει να παραμεριστεί, εν τούτοις ο	φαρμακοποιός	δραστηριοποιείται	πλέον	
σε	ένα	ανταγωνιστικό	περιβάλλον. 

O άμεσος ανταγωνιστής είναι τα νέα κανά-
λια διανομής, που βασίζονται περισσότερο 
στην εμπορική πολιτική και τη διαχείριση 
του πελάτη και λιγότερο, έως καθόλου, στην 
επιστημονικότητα, την οποία μόνο ο φαρ-
μακοποιός κατέχει. Προκειμένου, λοιπόν, 
το φαρμακείο να μπορέσει να επιβιώσει 
και να εξελιχθεί στο ανταγωνιστικό αυτό 
περιβάλλον, οι γνώσεις στις εφαρμογές 
του marketing αποτελούν ένα επιπλέον 
όπλο στη φαρέτρα του φαρμακοποιού. 
 
Τι είναι όμως το marketing; 
Ένας σύντομος ορισμός θα μπορούσε να 
είναι ότι «το marketing έχει ως σκοπό να 
εντοπίζει και να καλύπτει τις ανθρώπινες 
και κοινωνικές ανάγκες μέσω κερδοφό-
ρων για την επιχείρηση διαδικασιών». Η 
πιο συχνή παρεξήγηση έγκειται στο ότι ο 
περισσότερος κόσμος τείνει να ταυτίζει το 
marketing μόνο με την πώληση ή απλά να 
το εξισώνουν με τη διαφήμιση. Και όμως η 
πώληση και η διαφήμιση είναι μόνο η κο-
ρυφή του παγόβουνου.

Για να γίνουν κατανοητά τα παραπάνω, δί-
νεται ο αναλυτικός ορισμός της τέχνης του 
marketing από τον Christian Gronroos, 
όπου το όρισε ως την: 

«Εστίαση στον πελάτη, η οποία πραγματο-
ποιείται διαμέσου οργανωτικών λειτουρ-
γιών και διαδικασιών, και παίρνει μορφή 
μέσω υποσχέσεων ανάλογης αξίας, οι 
οποίες επιτρέπουν την εκπλήρωση των 
ατομικών προσδοκιών που δημιουργούνται 
από τέτοιες υποσχέσεις και την εκπλήρωση 
αυτών των προσδοκιών μέσω διεργασιών 
οι οποίες αναγνωρίζουν την αξία του πε-
λάτη, στηρίζοντας έτσι τη δημιουργία αξίας 
στην επιχείρηση, μέσω των πελατών της και 
άλλων ενδιαφερομένων.» (π.χ. φαρμακευ-
τικές εταιρείες, φαρμακαποθήκες, κ.λπ.)

Ο δυσνόητος αυτός ορισμός εννοεί ότι το 
marketing έχει ως σκοπό του τη δημιουρ-
γία αξίας σε μια επιχείρηση μέσω της κατα-
νόησης των αναγκών του πελάτη της επιχεί-
ρησης και την αναγνώριση της ζήτησης των 
προϊόντων ή υπηρεσιών της επιχείρησης, 
ώστε να δημιουργηθεί κέρδος. Άρα πρόκει-

ται για μια σύνθεση διαδικασιών οι οποίες 
ορίζουν τη φιλοσοφία και την κατεύθυνση 
μιας επιχείρησης. Εν αντιθέσει όμως με μία 
πρακτική επιστήμη, όπου τα αποτελέσματα 
προκύπτουν μέσω έρευνας, το marketing 
απαιτεί καινοτόμα σκέψη, διαίσθηση και 
δημιουργικότητα, έννοιες αόριστες και μη 
προβλέψιμες. Για τον λόγο αυτό, συχνά απο-
καλείται «τέχνη». Παρόλα αυτά, οι μη απτές 
αυτές ικανότητες υποβοηθούνται μέσω ερ-
γαλείων και διαδικασιών του marketing, Τα 
εργαλεία αυτά είναι απαραίτητα για τον σχε-
διασμό στρατηγικής μιας επιχείρησης. 

Το φαρμακείο στην εποχή  
του Internet Marketing
Στην ψηφιακή εποχή που διανύουμε, ένας 
τρόπος προώθησης και προβολής της ει-
κόνας του φαρμακείου είναι και το Internet 
Marketing. Το Internet Marketing βασίζε-
ται στις αρχές του κλασικού marketing, 
ωστόσο ακολουθεί άλλες μεθόδους και 
κανόνες, και χρησιμοποιεί συγκεκριμένα 
εργαλεία. Το Internet Marketing κερδί-
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ζει συνεχώς έδαφος, καθώς κάποια από 
τα οφέλη που προσφέρει είναι το χαμηλό 
κόστος, σε σχέση με άλλα μέσα προβο-
λής, η δυνατότητα παροχής γρήγορης και 
εύκολης αποστολής πληροφοριών και 
μηνυμάτων, αλλά και η άμεση και ευρεία 
γεωγραφική πρόσβαση. Η χρήση του δια-
δικτύου στο marketing απαιτεί, εκτός από 
την τεχνογνωσία, και την ανάλογη πείρα, 
καθώς κρύβει κάποιους κινδύνους.

Ο κίνδυνος έγκειται στη λεγόμενη «δεύτε-
ρη γενιά» του internet, η οποία χαρακτη-
ρίζεται κυρίως από την εύκολη πρόσβαση 
κάθε χρήστη σε προσθήκη περιεχομένου. 
Πλέον δίνεται η δυνατότητα στον καθένα να 
γράψει άρθρα, να σχολιάσει, να εμπορευ-
τεί, ακόμα και να δημιουργήσει ή να συμ-
μετέχει σε κοινότητες με κοινούς στόχους 
ή ενδιαφέροντα.

Ο χρήστης πια δεν χρησιμοποιεί το δια-
δίκτυο μόνο ως μέσο εύρεσης «έτοιμης» 
πληροφορίας, αλλά και για να παράγει πε-
ριεχόμενο ή να αλληλεπιδράσει με αυτό. 
Οπότε το Internet είναι ένα μέσο αμφίδρο-
μης επικοινωνίας, αφού ο υποψήφιος πε-
λάτης δεν είναι παθητικός δέκτης μηνυμά-
των, αλλά μπορεί να παραθέσει και τη δική 
του άποψη για ένα διαφημιζόμενο αγαθό.

Συμπερασματικά, το κοινό στο οποίο απευ-
θύνονται οι κλασικές αρχές του marketing, 
από παθητικός δέκτης μηνυμάτων έχει γίνει 
ενεργό στέλεχος, το οποίο ανακαλύπτει το 
ίδιο τον τρόπο ικανοποίησης των αναγκών 
του. Ουσιαστικά, οι ρόλοι έχουν αντιστρα-
φεί και το περιβόητο «μήνυμα» που δημι-
ουργούσε το marketing για τους πιθανούς 
αγοραστές, έγινε διάλογος μεταξύ εται-
ρείας και καταναλωτών, και η επικοινωνία 
έγινε ο βασικός παράγοντας της αγοράς. Τα 
μάτια και τα αυτιά του marketing πρέπει 
να είναι συνεχώς στραμμένα εκεί όπου 
γίνονται οι συζητήσεις, εκεί όπου οι πελά-
τες εκφράζουν ελεύθερα τη γνώμη τους. 

Η δύναμη των social media
Οι προαναφερθείσες εξελίξεις στον χώρο 
των τεχνολογιών πληροφόρησης και επικοι-
νωνίας, έγιναν ακόμα πιο ραγδαίες μέσω της 
ανάπτυξης των μέσων κοινωνικής δικτύω-
σης (social networking). Τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης έχουν διεισδύσει σχεδόν σε κάθε 
πτυχή της ζωής μας, έχουν γίνει μέρος της 
σύγχρονης κουλτούρας και όλα δείχνουν ότι 
ήρθαν για να μείνουν. Η μαζική συμμετοχή 
του κόσμου στη δημιουργία περιεχομένου, 
μέσω των Social Media, έχει αλλάξει άρδην 
τη μορφή επικοινωνίας και πληροφόρησης, 
η οποία γίνεται πλέον μέσω «εργαλείων», 
όπως τα απλά γραπτά μηνύματα μέχρι τα 
tweets, τις δημοσιεύσεις στο Facebook, το 
Google και το Snapchat, που έχουν σχημα-
τίσει ένα νέο «οικοσύστημα». 

Ενδεικτικά, σε ό,τι αφορά στη δύναμη 
των μέσων κοινωνικής δικτύωσης, υπο-
λογίζεται ότι για το 2ο εξάμηνο του 2016, 
το Facebook παγκοσμίως είχε 1,13 δισε-
κατομμύρια ενεργούς χρήστες, ενώ στην 

Κύπρο οι ενεργοί χρήστες υπολογίζονται 
στους 590.000, δηλαδή περίπου το 70% του 
πληθυσμού.

Ως εκ τούτου, ο ρόλος των social media στο 
σύγχρονο marketing αναδεικνύεται ιδιαί-
τερα σημαντικός και συμβάλλει σημαντικά 
στην αύξηση της επικοινωνίας. Το σύγχρο-
νο φαρμακείο πρέπει να κατανοήσει και 
να εκμεταλλευτεί αυτό το νέο πλαίσιο με 
στόχο την καλύτερη ποιότητα των προσφε-
ρομένων υπηρεσιών. Επίσης, θα πρέπει να 
καταλάβει ο φαρμακοποιός πως σήμερα ο 
πελάτης-καταναλωτής θέλει άμεση πληρο-
φόρηση, αλλά και να μπορεί να αξιολογή-
σει, να συγκρίνει και να διαλέξει το προϊόν 
ή την υπηρεσία που του ταιριάζει περισ-
σότερο και ανταποκρίνεται καλύτερα στην 
υπάρχουσα ανάγκη του.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης δίνουν στο 
φαρμακείο τη δυνατότητα να μοιράζεται 
ενημερώσεις για το κατάστημα, συστάσεις 
για την υγεία, κριτικές προϊόντων, φωτο-
γραφίες, βίντεο και συνδέσμους σε ιστο-





16  |

σελίδες αφιερωμένες σε θέματα υγείας, 
και με αυτόν τον τρόπο να ενισχύσει τις 
πελατειακές σχέσεις, την επικοινωνία και 
σύνδεση με την τοπική κοινότητα. Ωστόσο, 
η δύναμη που δίνουν τα μέσα κοινωνικής 
δικτύωσης απαιτούν και την κατάλληλη 
ευθύνη, καθώς το φαρμακείο ως χώρος 
υγείας οφείλει να προστατεύει τους πελά-
τες-ασθενείς του και να παρέχει σωστή και 
υπεύθυνη πληροφόρηση. 

Αρχικά, οι βασικές αρχές για τη χρήση των 
μέσων κοινωνικής δικτύωσης από τα φαρ-
μακεία, σύμφωνα με το American Society 
of Health-System, αφορούν στην ενημέ-
ρωση και την εκπαίδευση του κοινού σχε-
τικά με διάφορα φάρμακα και στην παροχή 
πληροφοριών σχετικά με την ορθή τους 
χρήση. Επιπλέον, η ASHP προειδοποιεί 
έντονα κατά της παραβίασης της ιδιωτικής 
ζωής και του απορρήτου των ασθενών και 
ενθαρρύνει τους φαρμακοποιούς να έχουν 
επίγνωση του τι δημοσιεύουν στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης. Για να εξασφαλιστούν 
τα παραπάνω, θα πρέπει:

•	Η σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του φαρ-
μακείου να είναι συμμορφωμένη με όλους 
τους νόμους, τους κανονισμούς, τα πρότυ-
πα και άλλες εντολές που προορίζονται για 
την προστασία της ιδιωτικής ζωής και του 
απορρήτου των ασθενών.

•	Οι ρυθμίσεις απορρήτου για τους λογα-
ριασμούς κοινωνικών μέσων μαζικής ενη-
μέρωσης να είναι έτσι ρυθμισμένες ώστε 
να παρέχουν τον μεγαλύτερο βαθμό προ-
στασίας των προσωπικών πληροφοριών, 
διατηρώντας, παράλληλα, κατά νου ότι οι 
ρυθμίσεις προστασίας που προσφέρουν οι 
πλατφόρμες κοινωνικής δικτύωσης δεν εί-
ναι τέλειες, οπότε και πάλι θα πρέπει κάθε 
δημοσίευση να γίνεται με προσοχή.

Θα	πρέπει	να	έχετε	υπ’	όψιν	ότι	από	τη	στιγ-
μή που δημιουργείται μια ανάρτηση ή ένα 
tweet μπορεί να είναι δύσκολο να διαγρα-

φεί. Πρακτικά είναι εύκολο να διαγράψετε 
τις αναρτήσεις από τη σελίδα σας, αλλά αν 
κάτι έχει προβληθεί δημοσίως είναι διαθέ-
σιμο για αντιγραφή και αποθήκευση. Μια 
ανάρτηση που έχει ακατάλληλο περιεχόμε-
νο ή που παραβιάζει την ιδιωτικότητα μπο-
ρεί να στρέψει τους πελάτες μακριά από το 
φαρμακείο ή, ακόμη χειρότερα, να δημι-
ουργηθεί αίσθημα αμφισβήτησης σχετικά 
με την προστασία της εμπιστευτικότητας 
των ασθενών.

Αναμφισβήτητα τα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης αποτελούν για το φαρμακείο ένα 
εξαιρετικό εργαλείο επικοινωνίας με τους 
πελάτες και μπορούν να το αναδείξουν 
ως χώρο υγείας στην ευρύτερη κοινότητα 
μέσω χρήσιμων δημοσιεύσεων εκπαίδευ-
σης των καταναλωτών σχετικά με θέματα 
υγείας π.χ. επιδημίες, εμβολιασμούς και τη 
δράση διαφόρων σκευασμάτων. Η αξία της 
διαδικτυακής παρουσίας των φαρμακείων 
αυξάνεται καθώς όλο και περισσότεροι 
ασθενείς στρέφονται προς το Διαδίκτυο για 
να αναζητήσουν πληροφορίες σχετικά με 
την υγεία τους. 

Με τον όγκο παραπληροφόρησης και λαν-
θασμένης «αυτο-διάγνωσης» που κυκλο-
φορεί στο διαδίκτυο, μπορεί ως επιστή-
μονες υγείας να «πέσετε στην παγίδα» να 
αναρτήσετε όσες περισσότερες συμβουλές 
μπορείτε για θέματα υγείας. Είναι σημαντι-
κό να ενθαρρύνετε τους ασθενείς να συμ-
βουλεύονται αυτοπροσώπως τον γιατρό ή 
τον φαρμακοποιό τους για σημαντικά θέ-
ματα υγείας, ώστε να αντιμετωπιστεί η δι-
αδικτυακή παραπληροφόρηση.

Θυμηθείτε: Η παρουσία σας στα μέσα κοι-
νωνικής δικτύωσης δεν εκπροσωπεί μόνο 
την επωνυμία του φαρμακείου σας αλλά και 
εσάς τον ίδιο ως επαγγελματία φαρμακο-
ποιό. Κακή χρήση των μέσων κοινωνικής 
δικτύωσης μπορεί να δημιουργήσει την 
αντίληψη της έλλειψης επαγγελματισμού. 

Πριν αναρτήσετε οτιδήποτε αναρωτηθείτε: 
«Η συγκεκριμένη ανάρτηση ταιριάζει στον 
τρόπο που θέλω να εκπροσωπούμαι διαδι-
κτυακά;». Η αμεσότητα των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης ενδείκνυται για κάποιες 
αναρτήσεις σε πιο ελαφρύ ή πνευματώδες 
κλίμα εφόσον έχει νόημα, αλλά πάντα στο 
πλαίσιο του επαγγελματισμού. Επίσης, προ-
σπαθήστε να μην χρησιμοποιείτε τη σελίδα 
του φαρμακείου σας ως βήμα διαμαρτυρίας 
και για τη μετάδοση αρνητικών μηνυμάτων, 
και προσέξτε οι αναρτήσεις σας να χρησι-
μοποιούν πάντα σωστά τον λόγο και ποτέ 
χρησιμοποιώντας αργκό.

Επιπλέον, για να δημιουργήσετε τη βέλτι-
στη διαδικτυακή παρουσία σας θα πρέπει 
να γνωρίζετε ότι πλέον υπάρχει ένα κοι-
νωνικό δίκτυο για σχεδόν τα πάντα στις 
μέρες μας. Κάθε μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης επικεντρώνεται σε ένα συγκεκριμένο 
τύπο χρήστη, ως εκ τούτου, διαφορετικός 
τύπος χρήστη χρησιμοποιεί διαφορετικό 
κοινωνικό δίκτυο. Οπότε, πριν σχεδιάσετε 
την παρουσία σας στα μέσα κοινωνικής δι-
κτύωσης, θα πρέπει να γνωρίζετε σε ποιο 
κοινό-στόχο απευθύνεστε και ποια μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης χρησιμοποιεί ο μέ-
σος πελάτης σας. Για παράδειγμα, εάν η 
πλειοψηφία των πελατών σας είναι οικο-
γένειες και ζουν σε προαστιακές γειτονιές, 
είναι πολύ πιθανό να χρησιμοποιούν συ-
χνότερα το Facebook. Από την άλλη πλευ-
ρά, αν ο μέσος πελάτης σας χαρακτηρίζεται 
ως νεαρός επαγγελματίας που ξοδεύει τον 
περισσότερο χρόνο στην εργασία του, πιθα-
νότατα να τον πλησιάσετε πιο εύκολα μέσω 
του Twitter. Ιδανικά, για να σχεδιάσετε την 
παρουσία του φαρμακείου σας στα μέσα 
κοινωνικής δικτύωσης, θα μπορούσατε 
να ρωτήσετε τους πελάτες σας ποια μέσα 
χρησιμοποιούν εκείνοι και στη συνέχεια να 
δημιουργήσετε τη σελίδα σας στην πλατ-
φόρμα που χρησιμοποιούν πιο συχνά.
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Τέλος, ας ρίξουμε μια βαθύτερη ματιά σε βέλτιστες πρακτικές για τη χρήση των social 

media για το φαρμακείο σας μέσω 9 συμβουλών που θα μπορούσατε άμεσα να εφαρμό-

σετε στη σελίδα κοινωνικής δικτύωσης του φαρμακείου σας.

1. Παρουσιάστε τι «ξεχωριστό» κάνει το 
φαρμακείο σας.

Κάθε φαρμακείο έχει μια μοναδική προ-

σωπικότητα και τα περισσότερα φαρμακεία 

έχουν κάποιο ανταγωνιστικό πλεονέκτημα 

που τα διαφοροποιούν από τον ανταγωνι-

σμό τους. Σιγουρευτείτε ότι αναδεικνύετε 

αυτούς τους παράγοντες στα μέσα κοινω-

νικής δικτύωσης.

2. Δείξτε την αξιοπιστία σας.

Μέσω σύντομων δημοσιεύσεων ή βίντεο 

παρουσιάστε στους πελάτες τα καθημερινά 

αντικείμενα εργασίας του φαρμακείου, την 

ιστορία του, παλιές δράσεις, ακόμα και το 

προσωπικό σας και τι το κάνει εξαιρετικό.

5. Συμβουλές για υγεία
Ως φαρμακοποιοί εξειδικεύεστε στη φαρμα-
κευτική αγωγή, αλλά οι ασθενείς απευθύνο-
νται στον φαρμακοποιό τους για συμβουλές 
σε διάφορους τομείς της υγείας. Η παροχή 
πληροφοριών σχετικά με τις τρέχουσες ανη-
συχίες για την υγεία μέσω των μέσων κοινω-
νικής δικτύωσης θα συμβάλλει στην οικοδό-
μηση εμπιστοσύνης με τον πελάτη-ασθενή

6. Δείξτε στους ασθενείς ότι νοιάζεστε.
Με συγκατάθεση των συγκεκριμένων ασθε-
νών θα μπορούσατε να μοιραστείτε ιστορίες 
επιτυχίας και μαρτυρίες ασθενών που είναι 
ικανοποιημένοι με τις υπηρεσίες του φαρμα-
κείου σας. Με αυτόν τον τρόπο, επικαλείστε 
το συναισθηματικό επίπεδο των υποψήφιων 
πελατών σας που θέλουν να γνωρίζουν ότι 
μπορούν να σας εμπιστευθούν.

7. Αλληλεπιδράστε με τους ασθενείς.
Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης είναι μία αμ-
φίδρομη διαδικασία, οπότε πρέπει να απαντά-
τε στα σχόλια και τις παρατηρήσεις με γνήσιο 
και αυθεντικό τρόπο. Αν σας απευθυνθεί μία 
ερώτηση η οποία απαιτεί μια επαγγελματική 
απάντηση, χρησιμοποιήστε την ευκαιρία να 
καλέσετε τον ασθενή και να προγραμματίσε-
τε μια διαβούλευση στο φαρμακείο.

8. Φιλοξενήστε ένα διαγωνισμό.
Κάνετε ένα διασκεδαστικό διαγωνισμό με 
χρήσιμα δώρα, ώστε να δώσετε την ευκαι-
ρία σε δυνητικούς πελάτες να επισκεφτούν 
το φαρμακείο σας, να τους γνωρίσετε και 
να σας γνωρίσουν καλύτερα.

9. Μην θεωρείτε τους πελάτες-ασθενείς 
σας δεδομένους.
Εκτιμείστε το γεγονός ότι οι πελάτες-ασθενείς 
θέλουν να ακολουθήσουν το φαρμακείο σας 
στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης. Μια ανάρ-
τηση εκτίμησής της αξίας των πελατών σας 
θα δείξει ότι εκτιμάτε την υποστήριξή τους.

Τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης μπορεί να φαίνονται δυσνόητα, αλλά αν επικεντρωθείτε στην εξυπηρέτηση του κοινού σας με ελκυστικό 
περιεχόμενο, τελικά θα οικοδομήσετε ένα δίκτυο πελατών, τόσο online όσο και offline. Όπως με τις περισσότερες νέες τεχνολογίες, και 
αυτό θα πάρει χρόνο για να βελτιστοποιηθεί. Οι δυνατότητες που σας δίνονται όμως μέσω αυτών είναι απεριόριστες. Οπότε, κοινωνικο-
ποιηθείτε διαδικτυακά και δυναμώστε την επικοινωνία του φαρμακείου σας με τα νέα μέσα που προσφέρονται.

3. Χρησιμοποιήστε οπτικά μέσα.
Οι φωτογραφίες και τα βίντεο είναι μακράν 
τα πιο ελκυστικά κομμάτια περιεχομένου 
που μοιράζονται σε μέσο κοινωνικής δικτύ-
ωσης. Επίσης, η ανάρτησή τους απευθείας 
στο Facebook σάς επιτρέπει να παρακο-
λουθείτε πόσοι χρήστες τα είδαν.

4. Να δημιουργήσετε σχέση με  
την κοινότητα.
Η ενασχόληση με τη γενικότερη κοινότητα 
ενισχύει την αφοσίωση των πελατών σας. 
Άρα τονίστε σημαντικά γεγονότα που συμβαί-
νουν γύρω σας. Π.χ., μπορείτε να κάνετε μία 
ανάρτηση σχετικά με μια φιλανθρωπική δρά-
ση της κοινότητάς σας ή να αναφερθείτε στη 
συνεισφορά κάποιου ατόμου στην κοινότητα.
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Με τη γρίπη… προ των πυλών

Η γρίπη είναι οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους ιούς της γρίπης 
και μεταδίδεται πολύ εύκολα από το ένα άτομο στο άλλο. Μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και 
πολύ σοβαρή νόσηση. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσι-

άσουν επιπλοκές, ορισμένοι όμως, όπως άτομα που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου, διατρέχουν 
μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη. 
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Ο πιο αποτελεσματικός τρόπος για να προστατευθεί κανείς από τη γρίπη είναι ο έγκαιρος 
εμβολιασμός, ο οποίος συστήνεται να γίνεται κατά τους μήνες Οκτώβριο – Νοέμβριο, κάθε 
χρόνο,	αλλά	μπορεί	να	συνεχίζεται	καθ’	όλη	τη	διάρκεια	της	περιόδου	γρίπης.

Πρόληψη

Το σημαντικότερο και αποτελεσματικότερο 
μέτρο πρόληψης κατά της γρίπης είναι οι εμ-
βολιασμοί των ευπαθών ομάδων με εμβόλιο 
που περιέχει τα τρέχοντα στελέχη του ιού. 

Πιο συγκεκριμένα, στις ομάδες ευπαθών 
ατόμων περιλαμβάνονται:
•	Τα άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών.

•	Όσοι πάσχουν από χρόνιες πνευμονοπά-
θειες ή καρδιοπάθειες (συμπεριλαμβανο-
μένων και των παιδιών)

•	Όλα τα άτομα, συμπεριλαμβανομένων και 
των παιδιών, που πάσχουν από

– μεταβολικά νοσήματα, 

– νεφρική δυσλειτουργία ή νεφροσικό 
σύνδρομο,

– αιμοσφαιρινοπάθειες, 

– ανοσοκαταστολή (συμπεριλαμβανομένης 
και της προκαλούμενης από φάρμακα), καθώς 
και τα παιδιά που έγιναν δέκτες οργάνων.

•	Τα παιδιά και οι έφηβοι (από 6 μηνών έως 
18 ετών) που υποβάλλονται σε μακροχρό-
νια θεραπεία με ασπιρίνη για την αποφυγή 
του συνδρόμου Reyne.

•	Παιδιά ηλικίας άνω των 4 ετών που νοσηλεύ-
ονται επί μακρόν σε νοσοκομεία ή είναι τρόφι-
μοι κλειστών ιδρυμάτων ομαδικής διαβίωσης.

•	Ομάδες ατόμων που μπορούν να μεταδώ-
σουν γρίπη σε άτομα ευπαθών ομάδων:
Ιατροί, νοσηλευτές και άλλο προσωπι-
κό επιστημών υγείας των Νοσηλευτικών 
Ιδρυμάτων.
Το προσωπικό (υπαλληλικό-εργατικό) που 
εργάζεται σε ιδρύματα ή σπίτια ατόμων που 
ανήκουν στις ευπαθείς ομάδες.

•	 Τα μέλη των οικογενειών των ευπαθών 
ομάδων.

•	 Τα άτομα που εργάζονται σε οργανι-
σμούς κοινής ωφελείας και, γενικά, όσοι 
ζουν και εργάζονται σε μέρη όπου επι-
κρατεί συνωστισμός.

Σημείωση: Οι έγκυες γυναίκες δεν πρέπει 

να αποφεύγουν τον αντιγριπικό εμβολιασμό, 

έστω κι αν βρίσκονται στο πρώτο τρίμηνο, 

γιατί είναι ασφαλείς σε όλη τη διάρκεια της 

κύησης. Άλλοι, όμως, υποστηρίζουν ότι πρέ-

πει να γίνεται κατά το δεύτερο ή τρίτο τρίμη-

νο της κύησης, έτσι ώστε να ελαχιστοποιηθεί 

ο θεωρητικός κίνδυνος να υποστεί το έμ-

βρυο βλάβη από το εμβόλιο. Σε περίπτωση 

επιδημίας γρίπης, συνιστάται να χορηγείται 

στην έγκυο εμβόλιο κατά της γρίπης, διότι, 

αν νοσήσει, υπάρχει κίνδυνος αποβολής.

Επιπλέον προληπτικά μέτρα είναι:

•	Η τήρηση των κανόνων ατομικής, ομαδι-

κής και δημόσιας υγιεινής.

•	Η αποφυγή κόπωσης, έκθεσης σε χαμη-

λές θερμοκρασίες και σε υψηλή υγρασία.

•	Η αποφυγή χώρων με συνθήκες συνωστι-

σμού.

•	Η σωστή και επαρκής διατροφή.

Νίκη Ξάνθου, φαρμακοποιός
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Τι είναι 
τα ψευδεπίγραφα φάρμακα;

Τα ψευδεπίγραφα φάρμακα είναι πλαστά 
σκευάσματα τα οποία επιτυγχάνουν να διεισ-
δύσουν στη νόμιμη εφοδιαστική αλυσίδα και 
να φτάσουν στους ασθενείς. Τα σκευάσματα 
αυτά όμως, ενδέχεται να:
• περιέχουν συστατικά κακής ποιότητας ή 
σε λανθασμένες δοσολογίες.

• αναγράφουν εσφαλμένες πληροφορίες 
όσον αφορά στην ταυτότητά ή την προέλευ-
σή τους.

• περιέχουν ακατάλληλα συστατικά ή χαμη-
λά επίπεδα δραστικών ουσιών.

Όλα τα παραπάνω αποτελούν άμεση και σο-
βαρή απειλή για την ασφάλεια των ασθενών, 
είτε λόγω των ενδεχόμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών τους, είτε λόγω της χαμηλής ή 
μηδενικής αποτελεσματικότητάς τους, με 
αποτέλεσμα την επιδείνωση της υγείας ή 
ακόμη και τον θάνατο του ασθενούς.

Η οδηγία 2001/83 έθεσε τους κανόνες που 
διέπουν την παραγωγή, διανομή ή χρησι-
μοποίηση φαρμάκων με βασικό στόχο την 
προστασία της δημόσιας υγείας. Οι βασικοί 
ορισμοί για τη συσκευασία των φάρμακων 
δόθηκαν ως ακολούθως:

• Στοιχειώδης συσκευασία: ο περιέκτης 
ή κάθε άλλη μορφή συσκευασίας που βρί-
σκεται σε άμεση επαφή με το φάρμακο

• Εξωτερική συσκευασία: η συσκευασία 
μέσα στην οποία τοποθετείται η στοιχειώ-
δης συσκευασία.

Στην ίδια οδηγία παραθέτονται οι οδηγίες 
σήμανσης της πρωτογενούς και δευτερο-
γενούς συσκευασίας με τις προβλεπόμε-
νες ενδείξεις (και σε γραφή Braille), αλλά 
και των υποχρεωτικών παραπομπών για 
την ημερομηνία λήξης.

Αξίζει να αναφέρουμε ότι και οι μακέτες 
της εξωτερικής συσκευασίας και της στοι-
χειώδους συσκευασίας ενός φαρμάκου 
υποβάλλονται στον φάκελο του σκευάσμα-
τος για την αίτηση χορήγησης άδειας κυ-
κλοφορίας.

Η οδηγία 2011/62 τροποποίησε την οδηγία 
2001/83 με στόχο την πρόληψη της εισόδου 
ψευδεπίγραφων φαρμάκων που προορίζο-
νται για ανθρώπινη χρήση στη νόμιμη αλυ-
σίδα εφοδιασμού. Τα σημεία κλειδιά που 
αφορούν τη χρήση στοιχείων ασφάλειας 
επί της συσκευασίας είναι τα ακόλουθα:

• Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα πρέπει 
να επιτρέπουν την επαλήθευση της γνησιό-
τητας και τον προσδιορισμό της ταυτότητας 
μεμονωμένων συσκευασιών και να παρέ-
χουν απόδειξη σε περίπτωση παραποίησης.

• Τα χαρακτηριστικά ασφαλείας θα πρέπει 
να επιτρέπουν την επαλήθευση κάθε προ-
σφερόμενης συσκευασίας φαρμάκων, ανε-
ξάρτητα από τον τρόπο με τον οποίο διανέ-
μονται, περιλαμβανομένης της περίπτωσης 
της πώλησης εξ αποστάσεως.

• Για να είναι αποτελεσματικά τα χαρακτηρι-
στικά ασφαλείας, ο κάτοχος της άδειας πα-
ραγωγής που δεν είναι ο ίδιος ο αρχικός πα-
ραγωγός του φαρμάκου θα πρέπει να έχει το 
δικαίωμα να αφαιρεί, να αντικαθιστά ή να κα-
λύπτει τα εν λόγω χαρακτηριστικά ασφαλείας 
υπό αυστηρές προϋποθέσεις. Ειδικότερα, τα 
χαρακτηριστικά ασφαλείας θα πρέπει να αντι-
καθίστανται σε περίπτωση ανασυσκευασίας 
από ισοδύναμα χαρακτηριστικά ασφαλείας.

• Ψευδεπίγραφο φάρμακο ορίζεται κάθε 
φάρμακο με ψευδή παρουσίαση της ταυ-
τότητάς του, συμπεριλαμβανομένης της 
συσκευασίας και της επισήμανσής του, του 
ονόματός του ή της σύνθεσής του.

Γιάννης Κούνουπας
φαρμακοποιός,	σύμβουλος	επιχειρήσεων,	γενικός	διευθυντής	Κ•Provoli
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Στον κανονισμό 161/2016 ειδικεύο-
νται οι απαραίτητοι κανόνες σχετικά 
με τα χαρακτηριστικά ασφαλείας, που εμ-
φανίζονται στη συσκευασία των φαρμάκων 
για ανθρώπινη χρήση.

• Για κάθε μεμονωμένη συσκευασία φαρ-
μάκου θα πρέπει να μπορεί να ταυτοποιεί-
ται και να επαληθεύεται η γνησιότητά της 
όλον τον χρόνο κατά τον οποίο το φάρμακο 
παραμένει στην αγορά και κατά το επιπλέ-
ον χρονικό διάστημα που απαιτείται για την 
επιστροφή και τη διάθεση της συσκευασίας 
μετά την ημερομηνία λήξης. 

• Τα στοιχεία δεδομένων του μοναδικού 
κωδικού αναγνώρισης πρέπει να εκτυ-
πώνονται στη συσκευασία σε μορφή ανα-
γνώσιμη από τον άνθρωπο.
Η παρουσία πολλαπλών δισδιάστατων 
γραμμωτών κωδίκων στη συσκευασία ενός 
φαρμάκου για τους σκοπούς της ταυτοποί-
ησης και της εξακρίβωσης της γνησιότητάς 
του θα πρέπει να αποφεύγεται.

• Η επαλήθευση της αρτιότητας του μηχα-
νισμού ανίχνευσης της παραποίησης δεί-
χνει κατά πόσον η συσκευασία έχει ανοι-
χθεί ή αλλοιωθεί από τη στιγμή που έφυγε 
από τον παρασκευαστή, εξασφαλίζοντας, 
με τον τρόπο αυτό, ότι το περιεχόμενο της 
συσκευασίας είναι γνήσιο.

• Ο παρασκευαστής τοποθετεί στη συ-
σκευασία του φαρμάκου έναν μοναδικό 
κωδικό αναγνώρισης. 

Δίνονται, επίσης, στον κανονισμό αυτό κά-
ποιοι σημαντικοί νέοι ορισμοί:

«Μοναδικός κωδικός αναγνώρισης» είναι 
το χαρακτηριστικό ασφαλείας που καθιστά 
εφικτή την επαλήθευση της γνησιότητας και 
την ταυτοποίηση μεμονωμένης συσκευασί-
ας φαρμάκου.

«Μηχανισμός ανίχνευσης της παραποίη-
σης» είναι το χαρακτηριστικό ασφαλείας 
που καθιστά εφικτή την εξακρίβωση τυχόν 
παραποίησης της συσκευασίας ενός φαρ-
μάκου.

Για την εκπλήρωση των υποχρεώσεων που 
εκπορεύονται από την εφαρμογή των μη-

χανισμών ασφάλειας (tampering) για την 
προστασία έναντι των ψευδεπίγραφων φαρ-
μάκων, είναι απαραίτητη η μελέτη του σχε-
τικού ευρωπαϊκού προτύπου ελέγχου: BS 
ΕΝ 16679: (Packaging. Tamper verification 
features for medicinal product packaging). 
Η πιο πρόσφατη έκδοση του ευρωπαϊκού 
αυτού προτύπου δημοσιεύτηκε τον Δεκέμ-
βριο του 2014.

Ψηφιακά και φυσικά χαρακτηριστικά 
ασφάλειας, για τη συσκευασία φαρμακευ-
τικών προϊόντων που προορίζονται για αν-
θρώπινη χρήση, εισαγάγει ο νέος ευρωπα-
ϊκός κανονισμός που εκδόθηκε πρόσφατα 
αναφορικά με τα ψευδεπίγραφα φάρμακα.

Πρόκειται για την πιο σημαντική αλλαγή στη 
φαρμακευτική βιομηχανία σε σχέση με την 
ασφάλεια των ασθενών εδώ και δεκαετίες. 
Η	δημοσίευση	του	κατ’	εξουσιοδότηση	κα-
νονισμού σημαίνει ότι κάθε κράτος-μέλος 
θα έχει τρία χρόνια για να εφαρμόσει τις 
απαραίτητες αλλαγές και πρωτόκολλα.

Παγκύπριος Φαρμακευτικός 
Σύλλογος
Εκστρατεία ενημέρωσης για τα ψευδε-
πίγραφα ή πλαστά φάρμακα ξεκίνησε ο 
Παγκύπριος Φαρμακευτικός Σύλλογος, με 
στόχο την επαγρύπνηση των πολιτών που 
προβαίνουν στην αγορά φαρμάκων μέσω 
διαδικτύου ή κατεχομένων, ή ακόμη και 
άλλων μη ελεγχόμενων από την Κυπριακή 
Δημοκρατία αγορών. Η εκστρατεία, σημει-
ώνεται, αποσκοπεί κυρίως στην ευαισθητο-
ποίηση του κοινού για τους κινδύνους που 
ελλοχεύουν από τη χρήση τους.

Σύμφωνα με τον Παγκύπριο Φαρμακευτικό 
Σύλλογο, ψευδεπίγραφο ή πλαστό φάρμα-
κο θεωρείται οποιοδήποτε φαρμακευτικό 
σκεύασμα, σκόπιμα και δόλια, παρουσιά-
ζεται με ψευδή ταυτότητα (π.χ. σύνθεση, 
ετικέτα, όνομα), προέλευση (π.χ. παρα-
σκευαστή, χώρα παραγωγής) ή ιστορικό 
(π.χ. έγγραφα και πιστοποιητικά, τρόπος 
διανομής), ενώ, ως επί το πλείστον, τα πλα-
στά φάρμακα δυνατόν να περιέχουν μέρος 
της δραστικής ουσίας που υποστηρίζεται 

ότι περιέχουν, ή καθόλου, ή άλλη δραστική 
ουσία, και σε ορισμένες περιπτώσεις δύνα-
ται να περιέχουν μέχρι και δηλητήρια.

Εκτός αυτού, όπως επισημαίνει ο Φαρμα-
κευτικός Σύλλογος, τα πλαστά φάρμακα 
παρασκευάζονται κάτω από άθλιες συνθή-
κες και πολλές φορές είναι επιμολυσμένα 
με μικρόβια και τοξικές ουσίες, ενώ η ποι-
ότητά τους μειώνεται επικίνδυνα και λόγω 
των μη ελεγχομένων συνθηκών φύλαξης 
και αποστολής τους στους παραλήπτες.

Στις αρχές το φαινόμενο των ψευδεπίγρα-
φων φαρμάκων αφορούσε τα φάρμακα 
που χρησιμοποιούνται για βελτίωση του 
τρόπου ζωής (Lifestyle), όπως τα φάρμακα 
για τη στυτική δυσλειτουργία, φάρμακα για 
απώλεια βάρους, ανάπτυξη τριχοφυΐας και 
άλλα. Για παράδειγμα, σε προϊόντα δίαι-
τας ανευρέθηκαν απαγορευμένα φάρμακα 
(που δεν αναφέρονταν στην ετικέτα) όπως 
sibutramine και rimonabant, ενώ μετέπειτα 
οι ουσίες αυτές αποσύρθηκαν από την αγορά 
επειδή προκαλούσαν θανάτους και σοβαρές 
παρενέργειες.

Σήμερα, όμως, το πρόβλημα αγγίζει σχεδόν 
όλες τις κατηγορίες φαρμάκων, όπως φάρμα-
κα για τη θεραπεία του καρκίνου, αντιβιοτικά, 
ψυχοτρόπα και υπολιπιδαιμικά, ενώ ψευ-
δεπίγραφα φάρμακα εντοπίστηκαν τόσο για 
πρωτότυπα όσο και για γενόσημα φάρμακα.

Αυτό που καθιστά σαφές ο Φαρμακευτικός 
Σύλλογος, είναι πως είναι σχεδόν αδύνατον, 
ακόμα και για επαγγελματίες της υγείας, να 
ξεχωρίσουν τα νόμιμα από τα ψευδεπίγρα-
φα φάρμακα, μιας και πολλά από αυτά αντι-
γράφουν με μεγάλη επιδεξιότητα τόσο τις 
ετικέτες των γνήσιων φαρμάκων, όσο και 
το σχήμα, χρώμα και μέγεθος των χαπιών / 
κάψουλων των γνήσιων φαρμάκων.

http://health.in.gr/news/healthpolicies/
article/?aid=1500057896

http://www.sigmalive.com/

http://cpa.org.cy/index.php/cpanews/public-
announcements/360-2016-09-08-13-46-49
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Φυτικά καλλυντικά

Επιπλέον, όλο και μεγαλύτερο ποσοστό 
καταναλωτών χρησιμοποιούν προϊόντα κο-
σμητικής απαλλαγμένα από χημικές ουσίες 
που έχουν κριθεί επικίνδυνες για την υγεία 
(πάντα συσσωρευτικά).

Η τάση αυτή ξεκίνησε με αλυσίδες καλλυ-
ντικών που χρησιμοποιούσαν πρώτες ύλες 
από τη φύση, αποστάγματα λουλουδιών, 
φυτικά έλαια και βούτυρα, φυσικά και όχι 
συνθετικά αρώματα (αιθέρια έλαια) και 
χρώματα. 

Κρίνω πως είναι αναγκαίο να θέσουμε τη 
βάση της συζήτησης για τα φυτικά καλλυ-
ντικά, ορίζοντας ποια προιόντα τελικά είναι 
φυτικά; 

Ως φυτικά χαρακτηρίζονται εκείνα τα 
καλλυντικά τα οποία στη σύστασή τους 
περιέχουν σε υψηλή συγκέντρωση φυτι-
κής προέλευσης συστατικά. Επιπλέον, στο 
πλαίσιο της ολιστικής προσέγγισης για την 
υγεία της επιδερμίδας και την καλή κατά-
σταση του ανθρώπινου οργανισμού, αλλά 
και της περιβαλλοντικής συνείδησης, τα 
προϊόντα αυτά είναι απαλλαγμένα από ου-
σίες όπως parabens, peg, silicones, ορυκτά 
παράγωγα κ.ά. 

Το σημείο αυτό κρίνω πως είναι ιδιαίτερα 
σημαντικό καθώς υπάρχουν πολλά προϊόντα 
στην αγορά, και εταιρείες, που ναι μεν 
έχουν σειρές εμπλουτισμένες με φυτικά 
συστατικά, και σε μεγάλη συγκέντρωση, 
αλλά την ίδια στιγμή περιέχουν τόσα 
συντηρητικά και χημικά – αρωματικά – 
χρωστικές, ώστε να γίνουν πιο ευχάριστα 
στην υφή (και στο κόστος). Το αποτέλεσμα 
είναι να υπάρχει ένα ανομοιογενές τελικό 
προϊόν που προκύπτει από την αντίθεση 
των συστατικών και αμελεί το επίκεντρο 
της δημιουργίας των φυσικών προϊόντων: 
τη συνέργεια από τη σύνθεση και το μέτρο. 

Στο κέντρο λοιπόν, βρίσκεται η φύση και οι 
καρποί της. Η χημεία ως επιστήμη και οι νόμοι 
του εργαστηρίου προσφέρουν τη μέθοδο 
και όλα τα εργαλεία για να αξιοποιηθούν 
στο μέγιστο οι φυτικές πρώτες ύλες, ώστε 
να δημιουργηθούν προϊόντα υψηλής αξίας 
και ασφάλειας για την επιδερμίδα και τη 
συνολική υγεία των καταναλωτών. 

Πολύ συχνά παρατηρούμε, ιδιαίτερα στο 
χώρο του φαρμακείου, πως υπάρχει μια 
σύγχυση σε σχέση με τα φυτικά καλλυντικά, 
καθώς και ένας άτυπος διαχωρισμός 

ανάμεσα στα φυτικά- φυσικά και στα 
συμβατικά, όπως επίσης και σε σχέση με 
το φυτικό και το βιολογικό – οργανικό. 

Για λόγους οικονομίας χώρου στο παρόν 
άρθρο, δεν θα αναφερθούμε διεξοδικά 
σε αυτό το θέμα καθώς υπάρχει πλέον 
και Ευρωπαϊκός Κανονισμός σε σχέση με 
τα φυτικά καλλυντικά και τα βιολογικά. 
Είναι σημαντικό όμως να κρατήσουμε 
αυτά τα σημεία στο μυαλό μας, κυρίως ως 
σύμβουλοι υγείας και ομορφιάς μέσα στο 
φαρμακείο και στην ευρύτερη αγορά, ώστε 
να καθοδηγούμε σωστά και συνειδητά τους 
καταναλωτές στην τελική επιλογή τους.

Υπάρχουν, για παράδειγμα, φυτικά 
καλλυντικά που έχουν πρώτες ύλες οι 
οποίες έχουν παραχθεί με τις μεθόδους 
βιολογικής γεωργίας. Από μόνο του αυτό δεν 
χαρακτηρίζει το τελικό προϊόν ως οργανικό.

Παράλληλα δεν σημαίνει πως ό,τι είναι 
φυτικό είναι ακίνδυνο και πως η χημεία 
είναι επικίνδυνη. Αν ένα συστατικό δεν 
χρησιμοποιηθεί ορθά και με μέτρο δεν 
είναι ποτέ ακίνδυνο. Τουναντίον, η χημεία 
αποτελεί αναπόσπαστο κομμάτι της 
φυτοκοσμητολογίας. 

Τα 
τελευταία χρόνια έχει δημιουργηθεί η τάση για αναζήτηση καλλυντικών προϊόντων τα οποία έχουν ως κύρια 
πηγή έμπνευσης συστατικά που προέρχονται από τη φύση (φυτικά εκχυλίσματα, όσο λιγότερο επεξεργασμένα 
γίνεται).

Άννα Ντάγκα, αισθητικός
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Όταν το τελικό προϊόν πληροί όλες τις 
προδιαγραφές και δεν έχουν προσβληθεί οι 
ιαματικές και κοσμητικές, ενεργές ιδιότητες 
των πρώτων υλών, στο πλαίσιο πάντα μιας 
ολοκληρωμένης κοσμητικής της κάθε 
εταιρείας, τότε ο καταναλωτής λαμβάνει 
μια σειρά προϊόντων για τη φροντίδα του, 
απόλυτα ασφαλή και ωφέλιμη. 

Ας δούμε όμως πιο στοχευμένα πως 
λειτουργούν αυτά τα προϊόντα στην 
καθημερινή φροντίδα της επιδερμίδας, 
αλλά και σε πιο εξατομικευμένες 
δερματικές ανάγκες. Όταν είχαν 
πρωτοεμφανιστεί αυτά τα προϊόντα, μεγάλη 
μερίδα καταναλωτών τα αξιολογούσαν ως 
προϊόντα που πρόσφεραν καλλυντική 
ευχαρίστηση σε σχέση με τα αρώματα 
(αιθέρια έλαια) στη φροντίδα του σώματος, 
αλλά τα θεωρούσαν πιο αδύναμα σε σχέση 
με ανάγκες και κατηγορίες προϊόντων 
όπως η αντιγήρανση. Αυτή η εντύπωση 
διαψεύστηκε γρήγορα και τα προϊόντα 
αντίστοιχων εταιρειών έχουν πλέον 
πολλούς φανατικούς αγοραστές και έχουν 
αρχίσει να καταλαμβάνουν και μέρος της 
λεγόμενης επιλεκτικής αγοράς. 

Το επίπεδο έρευνας για τη δράση πολλών 
συστατικών της φύσης, έλαια, αιθέρια έλαια 
εκχυλίσματα δέντρων και καρπών που έχουν 
αντιοξειδωτικές ιδιότητες, εξελίσσεται 
διαρκώς δίνοντας όπλα στο εργαστήριο για 
τη δημιουργία εξαιρετικών προϊόντων.

Ιδιαίτερα η ελληνική χλωρίδα μάς προσφέρει 
θησαυρούς όπως είναι τα βότανα (λεβάντα, 
τσάι του βουνού) και πολλά συστατικά όπως 

η Μαστίχα Χίου, ο κρόκος και πολλά άλλα 
τα οποία έχουν πολλές αντιοξειδωτικές 
ουσίες και ακόμη δεν έχουν μελετηθεί όλες 
οι δράσεις τους. Η χρήση τους όμως στη 
δημιουργία καλλυντικών είναι διαδεδομένη 
και οι έρευνες για τις ιδιότητές τους 
συνεχίζονται. 

Από τη δική μου την πλευρά πιστεύω πολύ 
στη δύναμη της φύσης και στις έννοιες της 
ολιστικότητας, της συνέργειας – σύνθεσης 
και της εξατομίκευσης. 

Η φύση και ιδιαίτερα η ελληνική χλωρίδα 
μας προσφέρει πολύτιμα συστατικά 
όπως είναι τα λουλούδια, οι καρποί, τα 
παράγωγα της Μέλισσας, η Μαστίχα Χίου, 
τα βότανα, συστατικά πλούσια σε βιταμίνες, 
πρωτεΐνες, αντιοξειδωτικά συστατικά, 
θρεπτικά συστατικά τα οποία μέσα από 
ολοκληρωμένες συνθέσεις μπορούμε 
όχι μόνο να τα απολαμβάνουμε και να 
θρέφουμε το σώμα μας μέσω της τροφής, 
αλλά να φροντίζουμε και την επιδερμίδα 
μας εξωτερικά. 

Πολλές φορές ακούμε από καταναλωτές 
πως δυσπιστούν απέναντι σε όλη τη 
βιομηχανία των καλλυντικών, θεωρώντας 
πως η επιδερμίδα είναι αδιαπέραστο 
όργανο και πως τα προϊόντα δεν 
λειτουργούν. Όχι μόνο δεν ισχύει αυτή η 
άποψη αλλά πολλά από τα συστατικά των 
φυτικών προϊόντων, πάντα ενταγμένα στις 
αντίστοιχες συνθέσεις, είναι ακόμη πιο 
διεισδυτικά στην επιδερμίδα σε σχέση 
με προϊόντα που περιέχουν ουσίες που 
μπλοκάρουν τις φυσιολογικές λειτουργίες 

της επιδερμίδας. Τα αιθέρια έλαια για 

παράδειγμα που υπάρχουν σε πολλά 

προϊόντα είναι μικρά μόρια που περνούν 

στην κυκλοφορία του αίματος μέσω 

του επιθηλιακού ιστού και επηρεάζουν 

συνολικά σώμα και ψυχική διάθεση. 

Όσον αφορά το κόστος αυτών των 

καλλυντικών, πολλοί καταναλωτές 

θεωρούν πως είναι ιδιαίτερα ακριβά. 

Είναι δεδομένο πως υπάρχει ένα κόστος 

για την έρευνα και την παραγωγή των 

προιόντων αυτών. Όμως σε σχέση με τον 

τρόπο που λειτουργούν, τα ευεργετήματα 

που προσφέρουν στην επιδερμίδα, καθώς 

επίσης και οι ιδιαιτερότητές τους σε σχέση 

με τις ποσότητες που χρησιμοποιούμε 

(δεν χρειάζεται π.χ. να χρησιμοποιήσουμε 

παραπάνω από 4 σταγόνες από ένα 

λάδι νυκτός για σύσφιγξη) τα καθιστούν 

πολύ προσιτά σε σχέση με προϊόντα της 

επιλεκτικής. 

Κλείνοντας την παρουσίαση – εισαγωγή 

στα φυτικά καλλυντικά, θεωρώ πως η 

συνεργασία της φύσης με την επιστημονική 

– εργαστηριακή έρευνα, μπορεί να μας 

προσφέρει υπέροχες, ενδυναμωμένες 

συνθέσεις και ιδιαίτερα απολαυστικές στη 

χρήση τους. 

Αν έχουμε πάντα στο μυαλό μας τις έννοιες 

της σωστής χρήσης, του μέτρου και των 

σωστών συνδυασμών μπορούμε να βρούμε 

τα κατάλληλα προϊόντα για εμάς, με σεβασμό 

προς τον οργανισμό μας αλλά και τη φύση.  
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ΝUXE weekend event
H εταιρεία C.A.Papaellinas Ltd και n NUXE 
φιλοξένησαν στο ξενοδοχείο Grecian Park 
στον Πρωταρά, το Σαββατοκύριακο 22 και 
23 Οκτωβρίου, τους φαρμακοποιούς συνερ-
γάτες τους. Το πρόγραμμα περιελάμβανε 
παρουσίαση της επιτυχημένης πορείας της 
NUXE στη Γαλλία, σε διεθνές και τοπικό 
επίπεδο καθώς και εκπαίδευση στις δια-
φορετικές σειρές προϊόντων.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου παρουσιά-
στηκε από την Brand Manager της NUXE, 
Ειρήνη Χριστοδούλου, η ιστορία και η 
πορεία εξέλιξης της μάρκας στη γαλλική 
αγορά όπου είναι Νο1 σε πωλήσεις φυσική 
μάρκα στα φαρμακεία. Παρουσιάστηκαν 
κάποια από τα βραβεία που έχει πάρει 
η NUXE σε πολύ σημαντικές κατηγορίες 
καλλυντικών όπως επίσης και προϊόντα τα 
οποία αναδείχθηκαν Νο1 στην κατηγορία 

τους (π.χ. σειρές αντιγήρανσης, λαδάκι σώ-
ματος). Επιπλέον, έγινε αναφορά στη θετική 
πορεία της NUXE, μέσα από την ανάπτυξη 
όλων των σειρών, στην κυπριακή αγορά. 
 
Στη συνέχεια, για σκοπούς εκπαίδευσης 
των φαρμακοποιών στις σειρές προϊόντων 
NUXE, παραβρέθηκε στην εκδήλωση η 
Camille Douay, Product Trainer από τη 
NUXE Γαλλίας.

Κατά τη διάρκεια του διημέρου οι φαρμα-
κοποιοί είχαν την ευκαιρία να μιλήσουν σε 
προσωπικό επίπεδο με την εκπαιδεύτρια και 
με όλη την ομάδα της NUXE για περαιτέρω 
ερωτήσεις και διευκρινίσεις.

Οι φαρμακοποιοί εξέφρασαν την ικανοποίη-
σή τους για τη διοργάνωση του συγκεκριμέ-
νου προγράμματος τονίζοντας τη σημαντι-
κότητα τέτοιων εκπαιδευτικών σεμιναρίων.
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Νέο επαναστατικό προϊόν – 
Bio Oil®

H C.A.Papaellinas Ltd., μετά από συμφωνία συνεργασίας με την εταιρεία Union Swiss (Pty) Ltd., απο-
τελεί από το 2016 τον επίσημο τοπικό αντιπρόσωπο και διανομέα του επαναστατικού προϊόντος 
Bio-Oil®.

Το Bio-Oil® είναι ένα ειδικό προϊόν περιποί-
ησης της επιδερμίδας, που συνιστάται για τη 
βελτίωση της όψης των ουλών, των ραγάδων 
και της ανομοιόμορφης χροιάς του δέρμα-
τος. Παράλληλα, μπορεί να χρησιμοποιηθεί 
για την περιποίηση και τη βαθιά ενυδάτωση 
της ώριμης και αφυδατωμένης επιδερμίδας. 

Περιέχει το επαναστατικό συστατικό 
PurCellin Oil™ που καθιστά πιο ελαφριά 
την υφή της σύνθεσης του προϊόντος, με 
αποτέλεσμα να απορροφάται άμεσα, ενώ 
παράλληλα εξασφαλίζεται και η άμεση δι-
είσδυση των συστατικών του στην επιδερ-
μίδα: βιταμίνες Α και Ε, και φυσικά έλαια 
από καλέντουλα, λεβάντα, δενδρολίβανο 
και χαμομήλι. Το PurCellin Oil™ ενισχύει 
την ενυδάτωση και λείανση της επιδερμί-
δας, αφήνοντάς τη να αναπνέει ελεύθερα.

Παράλληλα, το Bio-Oil είναι υποαλλεργικό 
και κατάλληλο για κάθε ευαίσθητη επιδερ-
μίδα, ενώ μπορεί να εφαρμοστεί τόσο στο 
πρόσωπο όσο και στο σώμα. 

Έχει περάσει τους απαιτούμενους ελέγχους 
ασφαλείας και με βάση τον Κανονισμό του 
Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμ-
βουλίου των Καλλυντικών Προϊόντων έχει 
αξιολογηθεί ως ασφαλές για χρήση προς 
όλους, ακόμα και για τις εγκύους.

Το Bio –Oil πωλείται σε 98 χώρες στον κό-
σμο και έχει κατακτήσει 284 βραβεία στην 
κατηγορία της περιποίησης δέρματος. Επί-
σης, κατέχει την πρώτη θέση στις πωλήσεις 
προϊόντων για την καταπολέμηση ουλών 
και ραγάδων σε 20 χώρες.

Το νέο επαναστατικό προϊόν Bio-Oil παρουσιάστηκε στις 8 Ιουνίου, στους εκπροσώπους του Τύπου, στον κομψό χώρο του Garden Day & 
Night στη Λευκωσία.
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