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Editorial

Άντρη Κούκου 

General Manager 
Pharmacy Brands

Αγαπητοί συνεργάτες

Σας καλωσορίζουμε στο 14ο τεύχος του περιοδικού PharmAdvance, το οποίο 

κυκλοφορεί αρχές καλοκαιριού, με την ελπίδα να μεταστραφεί το αντίξοο πε-

ριβάλλον που έχει διαμορφωθεί λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού.

Περισσότερο από έναν χρόνο τώρα, ολόκληρος ο κόσμος μαστίζεται από τη 

νόσο COVID-19, μετρώντας εκατομμύρια κρούσματα και εκατοντάδες χιλιά-

δες θανάτους παγκοσμίως. Παράλληλα, μέσα σε αυτόν τον χρόνο είχαμε την 

παραγωγή και διάθεση εμβολίων για τον SARS-CoV-2, αποτέλεσμα κλινικών 

ερευνών που διενεργήθηκαν από πολυεθνικές φαρμακευτικές εταιρείες και 

διεθνή ερευνητικά κέντρα. Και οι έρευνες αυτές συνεχίζονται… Όσο ο ιός 

μεταλλάσσεται, η Επιστήμη εξελίσσει τα «όπλα» της για να τον αντιμετωπίσει. 

Την ίδια στιγμή, μέσα σε αυτό το περιβάλλον, εσείς, οι φαρμακοποιοί, αντα-

ποκριθήκατε στις ανάγκες που προέκυψαν για Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας 

με απίστευτο επαγγελματισμό, ψυχικό σθένος, υπευθυνότητα και αυτοθυσία, 

προβάλλοντας την επιστημονική γνώση σας και τον ανθρωπισμό σας. 

Στο πλαίσιο αυτό, ο Όμιλος C.A.Papaellinas, με σεβασμό στο λειτούργημά 

σας, σας ευχαριστεί για όσα προσφέρετε, για όσα θυσιάζετε και για όσα πετυ-

χαίνετε, με τη δύναμη που σας χαρακτηρίζει. Θα είμαστε δίπλα σας, στηρίζο-

ντας και ενισχύοντας το έργο σας σε κάθε προσπάθειά σας για εξέλιξη. 

Καλή ανάγνωση!
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Διαχείριση πανδημίας  
στον Όμιλο C.A. PAPAELLINAS LTD 

Ο Όμιλος C.A.Papaellinas από την πρώτη στιγμή που ξέσπασε η πανδημία έθεσε ως πρώτη προτεραι-
ότητά του, μαζί με την όσο το δυνατόν απρόσκοπτη λειτουργία του, τη διασφάλιση της ασφάλειας 
και υγείας του προσωπικού, των συνεργατών και των πελατών του.

Ο Όμιλος επένδυσε από την αρχή της πανδημίας (μάσκες, θερμόμετρα, τεστ, κ.λπ.) ποσό 
μεγαλύτερο των 68.000€, ενώ για θέματα γενικής καθαριότητας (απολυμάνσεις κ.λπ.) ποσό 
άνω των 220.000€. Ο Υπεύθυνος Ασφάλειας & Υγείας μαζί με τον Ιατρικό Σύμβουλο του 
Ομίλου, διαχειρίστηκαν πέραν των 200 περιστατικών (επαφές, ύποπτα συμπτώματα, κ.τ.λ.). 
Σημαντικό είναι και το γεγονός ότι με βάση την κατάρτιση πλάνου για τη διαχείριση περι-
στατικών στενών επαφών, επαφών των επαφών κ.τ.λ., ο Όμιλος πρόλαβε και διαχειρίστηκε 
έγκαιρα 8 περιστατικά συναδέλφων τα οποία στην πορεία θετικοποιήθηκαν, ενώ αν παρέ-
μεναν κανονικά στον χώρο εργασίας τους, τότε θα υπήρχε μεγάλη πιθανότητα μετάδοσης 
του ιού και κλείσιμο τμημάτων. 

Οι κύριες δράσεις που έλαβε ο Όμιλος 
C.A.Papaellinas ήταν:

• Κατάρτιση πενταμελούς επιτροπής δια-
χείρισης κρίσεων με συντονιστές τον Υπεύ-
θυνο Ασφάλειας και Υγείας και τον Ιατρικό 
Σύμβουλο του Ομίλου. 

• Καθιέρωση Ενεργών Παρατηρητών 
Ασφάλειας και Υγείας στα διάφορα τμήματα 
του Ομίλου. 

• Τοποθέτηση αυτόματων ανέπαφων συ-
σκευών απολύμανσης χεριών σε εμφανή 
σημεία.

• Καθημερινός έλεγχος θερμοκρασίας 
των μελών του προσωπικού με υπέρυθρο 
θερμόμετρο και εγκατάσταση αυτόματης 
συσκευής ελέγχου χρήσης μάσκας και αυ-

τόματης θερμομέτρησης.

• Ανάρτηση αφισών και οδηγιών σε διάφορα 

σημεία για εφαρμογή των μέτρων πρόληψης.

• Διάθεση μασκών σε όλο το προσωπικό.

• Διενέργεια rapid tests σε εβδομαδιαία 

βάση στις εγκαταστάσεις του Ομίλου για 

όλο το προσωπικό (γραφειακό προσωπικό, 

πωλητές, ιατρικούς επισκέπτες κ.τ.λ.).

• Αγορά επαγγελματικού μηχανήματος 

απολύμανσης χώρων για καθημερινή απολύ-

μανση όλων των κτιριακών εγκαταστάσεων.

• Προσθήκη επιπλέον ραμπών φόρτωσης 

για περαιτέρω διεύρυνση των αποστάσεων 

ώστε οι διανομείς να μην έχουν επαφή με 

το προσωπικό της αποθήκης.

• Μείωση του αριθμού παραδόσεων στα 
φαρμακεία για περιορισμό του κινδύνου 
μετάδοσης λόγω επαφής των διανομέων 
με άλλα άτομα.

• Αποστολή ενημερωτικών email για 
υπενθύμιση των μέτρων και ενημέρωση 
όλων των εργαζομένων για τα τρέχοντα 
θέματα του ιού. 

• Εφαρμογή του θεσμού της τηλεργασίας για 
την πλειοψηφία του προσωπικού των κεντρι-
κών γραφείων και των ιατρικών επισκεπτών.

• Αξιοποίηση της περιόδου για αναβάθμι-
ση των γνώσεων του προσωπικού μέσω της 
ηλεκτρονικής πλατφόρμας e-learning.

• Διεξαγωγή έρευνας στα μέλη του προ-
σωπικού για τον βαθμό ικανοποίησής τους 
από τα μέτρα που ελήφθησαν για αντιμετώ-
πιση της κατάστασης.

• Διενέργεια σεμιναρίων για την ψυχολο-
γική στήριξη των εργαζομένων και διαχεί-
ριση του άγχους από ειδικό ψυχολόγο.

• Ανάρτηση videos στο εταιρικό Intranet 
με συμβουλές για την υγεία και ευεξία του 
προσωπικού.

• Εκπόνηση προγράμματος κατάρτισης και 
εκπαίδευσης του προσωπικού σχετικά με τη 
διαχείριση της πανδημίας. 

• Κατάρτιση πλάνου διαχείρισης περι-
στατικών στενών επαφών, επαφών των 
επαφών, καθώς και περιστατικών ατόμων 
με οποιαδήποτε συμπτωματολογία. 

Η επιτυχής διαχείριση της δύσκολης αυ-
τής κατάστασης από τον Όμιλο, συνέβαλε 
καταλυτικά στη διατήρηση του ηθικού των 
εργαζομένων και την ενίσχυση της αφοσί-
ωσής τους απέναντι στον Όμιλο. Είναι απο-
δεδειγμένο ότι η ασφάλεια και υγεία στην 
εργασία πρέπει να αποτελεί έναν από τους 
κύριους στόχους κάθε οργανισμού, γι' αυτό 
και ο δικός μας οργανισμός τοποθετεί όλα 
τα σχετικά θέματα στην ανώτερη βαθμίδα 
των προτεραιοτήτων του. 

Αντρέας Πυλαζέρης,  
Φαρμακοποιός, Ιατρικός Σύμβουλος C.A.Papaellinas Group

Στόχος ήταν και είναι ο περιορισμός της πιθανότητας μετάδοσης του ιού, τόσο εντός όσο και εκτός του Ομίλου, με τον έγκαιρο εντοπισμό 
πιθανών ύποπτων περιστατικών, καθώς επίσης και με τη διασφάλιση της διενέργειας όσο το δυνατόν λιγότερων στενών επαφών μεταξύ 
των εργαζομένων.
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Χοληστερόλη: Μύθοι και αλήθειες…

Πηνελόπη Λαγούρου, 
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος, 
www.diatrofi.gr

Η χοληστερόλη είναι μια λιπαρή ουσία απαραίτητη για τη λειτουργία των κυτ-
τάρων του νευρικού συστήματος και για την παραγωγή και τον μεταβολισμό 
των ορμονών. 
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που έχουν αυξημένη χοληστερόλη. 

Στην κατηγορία αυτή ανήκουν οι άνθρωποι 
με κακή ποιότητα διατροφής, πλούσια σε 
κορεσμένα λιπαρά και τρανς λιπαρά οξέα. 

Από την άλλη υπάρχουν άτομα με χαμηλό 
σωματικό βάρος και χαμηλή πρόσληψη κο-
ρεσμένου λίπους που εμφανίζουν προβλή-
ματα υπερχοληστερολαιμίας. Η ασθένεια 
αυτή είναι γνωστή ως οικογενής υπερχολη-
στερολαιμία και είναι κληρονομική.

• «Η χοληστερίνη μειώνεται μόνο με τα 
φάρμακα»

Η αλήθεια είναι ότι η χορήγηση φαρμάκων 
δεν αποτελεί τον μόνο τρόπο μείωσης της 
χοληστερίνης. Η απώλεια βάρους, η διακο-
πή του καπνίσματος, η σωστή διατροφή και 
η αύξηση της φυσικής δραστηριότητας μπο-
ρεί να οδηγήσουν σε μείωση των επιπέδων 
χοληστερόλης. 

Συμπερασματικά…

Αλλάζουμε το είδος των τροφών που κατα-
ναλώνουμε και αλλάζουμε τρόπο σκέψης 
σε ό,τι αφορά το φαγητό. 

Απομακρύνουμε τα κορεσμένα λιπαρά και 
τα τρανς λιπαρά οξέα από τη διατροφή μας 
και ακολουθούμε μια μεσογειακού τύπου 
διατροφή, χωρίς στερήσεις, με μέτρο!

Η χοληστερόλη που υπάρχει στον οργανισμό μας προέρχεται από δύο πηγές: από την κατανάλωση τροφής και από τη σύνθεσή της στο 
ήπαρ, στο έντερο και σε άλλα όργανα. Η διαιτητική χοληστερόλη αγγίζει το 25%, ενώ το υπόλοιπο 75% παράγεται από αυτόν.

ρόλης σε παιδιά 2 ετών και πάνω όταν:
 – Υπάρχει κληρονομικότητα καρδιακού 
επεισοδίου
 – Έχουν γονείς με υψηλές τιμές χοληστε-
ρόλης (>240mg /dL)

• «Το κάπνισμα δεν επηρεάζει τα επίπεδα 
της χοληστερόλης»

Η αλήθεια είναι ότι αυξάνει την ολική και 
LDL χοληστερόλη, αυξάνει τα τριγλυκερίδια 
και μειώνει την HDL.

• «Μη φας πολλά αυγά γιατί αυξάνουν τη 
χοληστερόλη» 

Η αλήθεια είναι ότι τα αυγά και τα θαλασσινά 
περιέχουν μεν αυξημένη ποσότητα χοληστε-
ρόλης, αλλά δεν μπορούν να επηρεάσουν τα 
επίπεδα της χοληστερόλης του οργανισμού.
Οι συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Καρδιο-
λογική Εταιρεία συνιστούν η πρόσληψη χο-
ληστερόλης από την τροφή να μην ξεπερνά 
τα 300mg. Οπότε, και ένα αυγό τη μέρα  
(212 mg χοληστερόλης) μπορεί να κατανα-
λώνεται άφοβα και τα θαλασσινά με μέτρο.

• «Το φυσιολογικό βάρος υποδηλώνει και 
φυσιολογική χοληστερόλη»

Η αλήθεια είναι ότι τα αυξημένα επίπεδα 
χοληστερόλης μπορεί να έχουν συσχετιστεί 
με την παχυσαρκία, υπάρχουν όμως και 
άνθρωποι με φυσιολογικό σωματικό βάρος 

Η χοληστερόλη, λοιπόν, περιβάλλεται από 
κάποιους μύθους:

• «Η μεγαλύτερη ποσότητα χοληστερόλης 
προέρχεται από την τροφή»

Η αλήθεια είναι πως πολλές τροφές περιέ-
χουν χοληστερόλη, αλλά η μεγαλύτερη πο-
σότητα παράγεται από τον ίδιο τον οργανισμό.  
Το ήπαρ χρησιμοποιεί τα λιπαρά, τις πρωτεΐ-
νες και τους υδατάνθρακες για την παραγωγή  
1 γραμ. χοληστερόλης την ημέρα. Σύμφωνα με 
τις συστάσεις από την Ευρωπαϊκή Καρδιολο-
γική Εταιρεία, η καθημερινή πρόσληψη χολη-
στερόλης δεν πρέπει να ξεπερνάει τα 300mg.

• Οι λιπαρές τροφές αυξάνουν τα επίπεδα 
της χοληστερόλης

Η αλήθεια είναι ότι δεν αυξάνουν όλες οι λι-
παρές τροφές τα επίπεδα χοληστερόλης, γιατί 
δεν έχουν ίδια δράση όλα τα λιπαρά οξέα. 
Τα κορεσμένα αυξάνουν την LDL «κακή» 
χοληστερόλη στο αίμα. 
Αντίθετα τα μονοακόρεστα και τα πολυακόρε-
στα (ω-3, ω-6), όχι μόνο δεν αυξάνουν τη χο-
ληστερόλη, αλλά μπορούν και να τη μειώσουν.

• «Η χοληστερόλη είναι θέμα φύλου και οι 
γυναίκες δεν πρέπει να ανησυχούν»

Η αλήθεια είναι πως οι γυναίκες έχουν 
συνήθως χαμηλότερα επίπεδα χοληστε-
ρόλης από τους άνδρες σε συγκεκριμένη 
περίοδο της ζωής τους (εφηβεία - εμμη-
νόπαυση). Αυτό οφείλεται στα οιστρογόνα 
που έχουν προστατευτική δράση απέναντι 
στην εμμηνόπαυση. 
Μετά την εμμηνόπαυση τα οιστρογόνα πέ-
φτουν σημαντικά, με αποτέλεσμα τα επίπε-
δα χοληστερόλης να αυξάνονται. 

• «Τα παιδιά δεν έχουν αυξημένα επίπεδα 
της χοληστερόλης»

Η αλήθεια είναι πως τα παιδιά μπορεί να 
εμφανίσουν αυξημένες τιμές χοληστερόλης 
στο αίμα. Η Αμερικάνικη Ακαδημία Παιδι-
ατρικής και η Αμερικάνικη Καρδιολογική 
Εταιρία συνιστούν τον έλεγχο της χοληστε-



14  | |  15

Τα οφέλη από τον σχεδιασμό 
Μάρκετινγκ στο Φαρμακείο

Tο σημερινό επιχειρηματικό περιβάλλον είναι ιδιαιτέρως περίπλοκο. Οι προβλέψεις προσφέρουν 
μικρή σιγουριά και ο ανταγωνισμός συνεχώς εντείνεται. Η σύγχρονη μικρομεσαία επιχείρηση 
- όπως ένα φαρμακείο - αναζητά στις μέρες μας μεθόδους άμυνας στην κρίση και εδραιωμένα 

εργαλεία ανάπτυξης της επιχειρηματικής δραστηριότητας. Η πλειοψηφία των επιχειρήσεων δεν αρκείται 
πια σε πρακτικές του παρελθόντος, στη συνταγή άλλων εποχών, καθώς όποιος μείνει στάσιμος πιθανότατα 
θα απορροφηθεί από την κινούμενη άμμο της συνεχώς μεταβαλλόμενης αγοράς. 

Θα ήταν κοινοτυπία να ειπωθεί ότι σήμερα 
το φαρμακείο αντιμετωπίζει τις μεγαλύτε-
ρες προκλήσεις των τελευταίων χρόνων. 
Και όντως στο τέλος αυτής της δοκιμασίας, 
θα επιβιώσουν τα φαρμακεία που θα χα-

ράξουν τη δικής τους, ξεχωριστή πορεία 
στο επιχειρηματικό γίγνεσθαι. Αλλά η 
χάραξη και η δημιουργία νέων δρόμων 
απαιτεί συστηματικό προγραμματισμό και 
την κατάρτιση επιστημονικών πλάνων και 

στρατηγικών στο μάρκετινγκ. Τα βασικά 
βήματα που πρέπει να μελετηθούν από 
ένα φαρμακείο προκειμένου να σχεδιάσει 
τη στρατηγική μάρκετινγκ που θα ακολου-
θήσει αναλύονται στη συνέχεια.

να ενημερώνεται συχνά από κλαδικές 
μελέτες και στοιχεία διεθνών συγκρίσεων 
και τάσεων και στο σημείο αυτό καταλυ-
τικό ρόλο θα πρέπει να διαδραματίζει ο 
εκάστοτε φαρμακευτικός σύλλογος, πα-
ρέχοντας στα μέλη του πληροφόρηση και 
στοιχεία της ευρύτερης αγοράς. 

• Προϊόν & Υπηρεσία: περιγραφή αυτών, 
κρίσιμα χαρακτηριστικά τους, ωφέλειες 
από τη χρήση τους, τρόποι παραγωγής κ.λπ.

Απλώς πρέπει να θυμίσουμε ότι ενώ στο 
φαρμακείο πουλιούνται προϊόντα και υπη-
ρεσίες, ο καταναλωτής-ασθενής αγοράζει 
ωφέλειες και συγκεκριμένα κάποια παρα-
δείγματα παρουσιάζονται στον πίνακα που 
ακολουθεί: 

Ανάλυση Κλάδου και Αγοράς
Οποιαδήποτε προσπάθεια βελτίωσης της 
απόδοσης του φαρμακείου προϋποθέτει 
πλήρη γνώση της θέσης του φαρμακείου 
στην αγορά που καθορίζεται τόσο (α) απ’ 
το ευρύτερο περιβάλλον της περιοχής που 
βρίσκεται (π.χ. ανταγωνιστικά φαρμακεία, 
ιατρεία, καταστήματα, supermarkets, 
τράπεζες, κ.λπ.) όσο και (β) από το δη-
μογραφικό και ψυχογραφικό προφίλ των 
πελατών που επισκέπτεται το φαρμακείο 
ή των δυνητικών πελατών που θέλει να 
προσελκύσει το φαρμακείο.

Το στάδιο της Ανάλυσης είναι από τα βασι-
κότερα σε ένα επιχειρηματικό σχέδιο. Το 
στάδιο αυτό βοηθά πολύ συχνά τους επι-
χειρηματίες φαρμακοποιούς να αναπτύ-
ξουν οξύτερη όραση και να αποφύγουν τη 
μυωπική ανάγνωση του επιχειρηματικού 
περιβάλλοντος. Και δεν έχει σημασία ο 
βαθμός εμπειρίας του φαρμακοποιού, κα-
θώς όπως έλεγε ο στοχαστής του χώρου 
του μάρκετινγκ TheodoreLevitt, «... όπως 
περνούν τα χρόνια, οι επιχειρηματίες χά-
νουν την αρχική τους ενέργεια και διάθεση. 
Μερικοί αντικαθιστούν με την εμπειρία και 
τη σοφία όσα έχασαν σε ενεργητικότητα 
και ευελιξία, αλλά όλοι οι επιχειρηματίες, 
ανεξαρτήτου ηλικίας, συχνά μπερδεύονται 
και κοιτώντας τον καθρέπτη νομίζουν ότι 
ατενίζουν τον κόσμο από το παράθυρο». 

Σε αυτό το στάδιο πρέπει να εξετάζονται 
τα ακόλουθα:

• Τάσεις του κλάδου: ιστορική εξέλιξη, 
παρούσα κατάσταση, προοπτικές κλάδου, 
κοινωνικές τάσεις, ανάλυση τύπου PEST

Υπάρχει δυστυχώς η τάση να αγνοούμε τα 
στοιχεία και να αποφεύγουμε την ανάλυ-
ση των αριθμών. Χωρίς όμως στοιχεία και 
αριθμούς δεν μπορεί να γίνει ρεαλιστική 
απεικόνιση της επιχειρηματικής πραγ-
ματικότητας. Θα πρέπει ο φαρμακοποιός 

Μάρκος Τσόγκας,  
Αναπληρωτής Καθηγητής Τμήματος Οργάνωσης & 
Διοίκησης Επιχειρήσεων Πανεπιστημίου Πειραιώς

Μαρίνα Κυριάκου,  
Διδάκτωρ Μάρκετινγκ, Τμήμα Οργάνωσης & 
Διοίκησης Επιχειρήσεων, Παν. Πειραιώς

Στο φαρμακείο 
πουλάμε…

Ο πελάτης ουσιαστικά 
αγοράζει…

Φάρμακα Θεραπεία

Συμπληρώματα 
  Διατροφής

Ευεξία

Συμβουλές / 
  Οδηγίες

Σιγουριά

Καλλυντικά Ελπίδα

Εχεμύθεια Σεβασμό

Προϊόντα,  
  π.χ. ανατομικά   
  σανδάλια

Αξιόπιστες λύσεις, 
  π.χ. ξεκούραστο  
  βάδισμα



16  |

• Αγορά – Στόχος: περιγραφή πελατών 
(Β2Β, Β2C), δημογραφική ανάλυση (ηλι-
κία, φύλο, εισόδημα κ.λπ.), ψυχογραφική 
ανάλυση (τρόπος διαβίωσης), αγοραστικά 
πρότυπα & συνήθειες.

Στο σημείο αυτό πρέπει να απαντηθεί μία 
σημαντική ομάδα ερωτήσεων, ενδεικτική 
των οποίων είναι η ακόλουθη λίστα:

i. Γιατί ένας πελάτης αγοράζει από εμάς 
ένα προϊόν ή μία υπηρεσία; 

ii. Πώς αξιολογούμε τα προϊόντα μας, τις 
υπηρεσίες μας, την εξυπηρέτηση μετά την 
πώληση κ.λπ.;

iii. Γιατί κάποιοι δεν αγοράζουν από εμάς;

iv. Από πού αγοράζουν;

v. Πώς αξιολογούν οι πελάτες τα χαρα-
κτηριστικά του προϊόντος, την ποιότητα, 
την τιμή, τις εγκαταστάσεις, την εξυπηρέ-
τηση κατά/μετά την πώληση, την παροχή 
εγγυήσεων κ.λπ.;

vi. Τι προϊόντα χρειάζονται οι πελάτες τα 
οποία σήμερα δεν είναι διαθέσιμα (ίσως σε 
κατάλληλη ποιότητα/τιμή);

vii. Πώς το marketing plan μας θα μπο-
ρούσε να «ανοίξει» νέες ευκαιρίες για 
πωλήσεις στο μέλλον;

viii. Με ποια κριτήρια οι πελάτες μας απο-
φασίζουν την αγορά ενός προϊόντος ή μιας 
υπηρεσίας; 

ix. Έχουν οι πελάτες μας συγκεκριμένα 
και αυστηρά κριτήρια αγορών;

x. Ποιος λαμβάνει τις αποφάσεις αγορών 
στους πελάτες μας; Ποιες είναι οι προτιμή-
σεις του, οι επιφυλάξεις του κ.λπ.;

xi. Ποιος επηρεάζει την λήψη αποφά-
σεων; Ποιες είναι οι προτιμήσεις του, οι 
επιφυλάξεις του κ.λπ.;

xii. Ποιος επιλέγει τα χαρακτηριστικά των 
προϊόντων ή των υπηρεσιών που πρόκειται 
να αγορασθούν; Ποιες είναι οι προτιμήσεις 
του, οι επιφυλάξεις του κ.λπ.;

xiii. Ποιος εγκρίνει τις δαπάνες για αγορές; 
Ποιες είναι οι προτιμήσεις του, οι επιφυλά-
ξεις του κ.λπ.;

xiv. Υπάρχει ανώτατο όριο στις δαπάνες για 
αγορές; 

xv. Ποια στοιχεία για τους πελάτες μας (όνο-
μα, διεύθυνση, τηλέφωνο, email, προσωπικά 
δεδομένα κ.λπ.) πρέπει να γνωρίζουμε και 
να έχουμε σε μία βάση δεδομένων;

• Ανάλυση ανταγωνισμού: έμμεσος & 
άμεσος, περιγραφή ανταγωνιστών, μίγμα 
μάρκετινγκ ανταγωνιστών (4p), ανάπτυξή 
τους κ.λπ.

Στρατηγική και Σχέδιο Μάρκετινγκ
Η στρατηγική του μάρκετινγκ έπεται της 
ανάλυσης της αγοράς, εθνικής ή/και το-
πικής. Σε γενικές γραμμές, η δομή της 
περιλαμβάνει τρία πολύ βασικά στοιχεία:

• τους σκοπούς και τους στόχους του Φαρ-
μακείου,

• την επιλογή της αγοράς στόχου και 

• την τοποθέτηση του προϊόντος. 

Η στοχοθέτηση (targeting) ή, αλλιώς, η 
επιλογή ενός ή περισσοτέρων τμημάτων 
της αγοράς ως στόχων, αποβλέπει στην 
ορθή επιλογή του τμήματος, ή των τμημά-
των της αγοράς, στα οποία η επιχείρηση 
θα επιλέξει να δραστηριοποιηθεί. Βεβαίως 
πριν τη στοχοθέτηση προηγείται η λειτουρ-

γία της τμηματοποίησης (segmentation) 
της αγοράς, κατά την οποία το φαρμακείο 
πρέπει να χωρίσει του υφιστάμενους και 
δυνητικούς πελάτες του σε ομοιογενή 
αγοραστικά τμήματα. Αυτά σημαίνει ότι 
οι πελάτες ομαδοποιούνται όχι βάση 
χαρακτηριστικών, αλλά βάση αγοραστι-
κής συμπεριφοράς και προτιμήσεων π.χ. 
ασθενείς με συνταγές, ασθενείς χωρίς συ-
νταγή, πελάτες καλλυντικών, υποχόνδριοι 
πελάτες (συχνοί αγοραστές), περαστικοί ή 
πελάτες εφημεριών, κ.λπ.

Η επιτυχής ολοκλήρωση της υλοποίησης 
της στρατηγικής του μάρκετινγκ θα πρέπει 
να περιλαμβάνει και το τελικό στάδιο της 
τοποθέτησης (positioning) του προϊόντος 
της επιχείρησης. Με άλλα λόγια, η επιχεί-
ρηση θα πρέπει να «τοποθετήσει» το προ-
ϊόν της με τέτοιο τρόπο, ώστε οι πελάτες- 
στόχος της να γνωρίζουν το κύριο όφελος 
που περιλαμβάνεται στην προσφορά της. 
Στην περίπτωση του φαρμακείου πρέπει 
να τοποθετείται στο μυαλό των πελατών το 
φαρμακείο ως κατάστημα συγκεκριμένης 
κατηγορίας, π.χ. κατάστημα απάλειψης 
πόνου, κατάστημα ευκολίας, κατάστημα 
συμβουλευτικής (πρωτοβάθμια υπηρεσία 
υγείας άτυπη), κ.λπ.



18  |

Το Σχέδιο Μάρκετινγκ αναφέρεται στην 
επιδιωκόμενη τακτική η οποία περιλαμ-
βάνει τον σχεδιασμό ενός μίγματος μάρ-
κετινγκ (marketing mix), το οποίο θα επι-
τρέψει να πραγματοποιηθούν με επιτυχία 
οι στόχοι του Φαρμακείου. Ειδικότερα, το 
συγκεκριμένο μίγμα μάρκετινγκ θα πρέπει 
να καθορίζει με σαφήνεια τόσο το ίδιο το 
προϊόν, όσο και τα επιμέρους χαρακτηρι-
στικά του, όπως παρουσιάζονται μέσω του 
γνωστού, σύγχρονου πλαισίου των 4 P: 
Product, Price, Promotion, Place (Προϊόν, 
Τιμή, Προώθηση, Διανομή).

Ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ ΔΕΝ έχει συγκε-
κριμένη δομή. Απλώς απαντά στις εξει-
δικευμένες ανάγκες κάθε επιχείρησης 
και χρονικής στιγμής. Αλλά πρέπει να 
παρέχει ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΩΣ συγκεκριμένη 
πληροφόρηση και να οδηγεί σε καλύτερες 
αποφάσεις. 

• Το Σχέδιο Μάρκετινγκ πρέπει να μελετά 
σε βάθος:
i. Τη διαρρύθμιση και ατμόσφαιρα του 
Φαρμακείου

ii. Τη διοίκηση των προϊόντων και αξιολό-
γησή τους

iii. Την οργάνωση των προϊόντων στον χώρο

iv. Το επίπεδο εξυπηρέτησης του πελάτη

v. Την τιμολόγηση

vi. Την προώθηση & προβολή

vii. Τη διοίκηση του προσωπικού

Δεν μας επιτρέπει ο χώρος και ο σκοπός 
του παρόντος άρθρου να επεκταθούμε πε-
ρισσότερο στο περιεχόμενο του Σχεδίου 
Μάρκετινγκ. Απλώς να σημειώσουμε ότι οι 
πελάτες «αγοράζουν» με τρία νομίσματα: 

• Βεβαίως πρωτίστως ξοδεύουν τα χρή-
ματά τους, το διαθέσιμο εισόδημά τους. 
Πάντως, στις σύγχρονες κοινωνίες η φαρ-
μακευτική τουλάχιστον αγωγή καλύπτεται 
(εξ ολοκλήρου ή σε ένα ποσοστό) από το 
σύστημα υγείας και τα εκάστοτε ταμεία.

• Δευτερευόντως ο πελάτης ξοδεύει χρό-
νο, τόσο αναζήτησης όσο και αγοράς. Και ο 
χρόνος αυτός δεν αναπληρώνεται ούτε κα-
λύπτεται από ταμεία και συστήματα υγείας.

• Τέλος ο πελάτης «ξοδεύει» ή αναλώνει 
την ψυχολογία του και την καλή του δι-
άθεση. Στις μέρες μας, η διάθεση και η 
ψυχολογία ίσως τελικά να αποτελούν και 
τον σημαντικότερο παράγοντα!

Πάντως, στο τέλος, ένα Σχέδιο Μάρκετινγκ 
για να είναι επιτυχημένο θα πρέπει να 
απαντά σε όλα τα ακόλουθα ερωτήματα:
i. Πόσοι πελάτες εισέρχονται στο κατάστη-
μα, ανά ώρα της ημέρας, ανά μέρα, ανά μήνα

ii. Πόσοι από αυτούς αγοράζουν

iii. Πόσο χρόνο ξοδεύουν στο κατάστημα

iv. Πόσο χρόνο θα ήθελαν να ξοδέψουν 
στο κατάστημα

v. Πόσοι αγόρασαν κάτι το οποίο δεν εί-
χαν σκεφτεί

vi. Πόσοι περίμεναν για να εξυπηρετηθούν

vii. Πόσο περίμεναν

viii. Γιατί περίμεναν

ix. Πόσοι ξανάρχονται και γιατί

x. Πόσοι μείωσαν τη συχνότητα των επι-
σκέψεων και πόσοι την αύξησαν

 

Ο διάσημος καθηγητής Peter Drucker 
από το 1974 διαπίστωνε σχετικά με το 
Μάρκετινγκ ότι «είναι τόσο βασικό και 
ουσιώδες, ώστε δεν πρέπει να θεωρείται 
ως ξεχωριστή λειτουργία μέσα στην επι-
χείρηση, όπως είναι η Διεύθυνση Παρα-
γωγής ή Ανθρωπίνων Πόρων... Αποτελεί 
ολόκληρη την επιχείρηση από την οπτική 
γωνιά του τελικού αποτελέσματος, δη-
λαδή από την οπτική πλευρά της ικα-
νοποίησης του πελάτη». Οι απόψεις και 
οι αρμοδιότητες λοιπόν του Μάρκετινγκ 
αφορούν στο σημαντικότερο περιουσιακό 
στοιχείο της επιχείρησης, τον πελάτη της 
και στο φαρμακείο, τον ασθενή και τους 
συγγενείς του. 

Διανομή: C.A. Papaellinas Ltd, Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος, Τη.: +357 22741741
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Με την κρίση του COVID-19 ακόμα σε εξέλιξη, οι κοινωνίες σε όλο τον πλανήτη μετράνε τεράστιες 
απώλειες τόσο σε ανθρώπινες ζωές όσο και σε ψυχολογικό και οικονομικό επίπεδο. Στη ζωή μας 
μπήκε με βίαιο τρόπο η έννοια της κοινωνικής απόστασης ή ακόμα χειρότερα της κοινωνικής 
απομόνωσης. Αυτά τα «δύο μέτρα απόστασης» έφεραν σταδιακά μεγάλη πίεση στους ανθρώπους. 

Βιώθηκαν με διαφορετικούς τρόπους, ανάλογα με την κουλτούρα και την κατάσταση στην οποία ήταν ο καθένας 
από εμάς πριν από την κρίση.

Αικατερίνη Μ. Παπαθανασίου-Πεχλιβανίδου, 
Ψυχολόγος 
www.diatrofi.gr

Ποιες οι επιπτώσεις της καραντίνας 
στην ψυχική μας υγεία

Ακόμα πιο μόνοι

Οι μοναχικοί άνθρωποι ένιωσαν ακόμα πιο 
μόνοι, μια και η ήδη μειωμένη κοινωνικό-
τητά τους ελαχιστοποιήθηκε.

Οι οικογένειες δεν στερήθηκαν την επα-
φή. Έφτασαν όμως πολλές φορές σε σύ-
γκρουση, είτε γιατί κάποιο μέλος ήθελε να 
παραβιάσει ή να τηρήσει τους κανόνες της 
καραντίνας, είτε γιατί απλά η έννοια του 
ζωτικού χώρου και της ιδωτικότητας δεν 
υπήρχε.

Οι ηλικιωμένοι έμειναν αποκομμένοι από 
τα παιδιά και τα εγγόνια τους, με τη δυσκο-
λία της καθημερινότητας να τους δοκιμάζει 
σημαντικά και την αγωνία του θανάτου να 
γιγαντώνεται μέσα τους.

Οι ελεύθεροι νέοι άνθρωποι ένιωσαν τη 
ζωή τους να σταματά σε ό,τι αφορά το σχε-
σιακό κομμάτι. Η δυσκολία στην εύρεση 
συντρόφου αυξήθηκε κατά πολύ.

Οι άνθρωποι μέσης ηλικίας είδαν τη ζωή 
τους, όπως την είχαν χτίσει, να εκτροχιάζε-
ται σε πολλά επίπεδα, χωρίς να μπορούν να 
κάνουν κάτι γι’ αυτό.

Τα μικρά παιδιά στερήθηκαν το παιχνίδι, το 
σχολείο, την επαφή με τους φίλους τους. 
Καθηλώθηκαν πίσω από μια οθόνη που 
έγινε το μοναδικό μέσο για να μάθουν, για 
να διαβάσουν, για να διασκεδάσουν.

Πολλοί άνθρωποι ήρθαν αντιμέτωποι με 
την επαγγελματική ανασφάλεια και μεγά-
λα οικονομικά προβλήματα. Και όλα αυτά 
κάτω από τον φόβο της ασθένειας και της 
πιθανότητας να μεταφερθεί κάποιος στο 
νοσοκομείο, με τα κρεβάτια των εντατικών 
να ασφυκτιούν.

Άνθρωποι, κοινωνίες, μικρές και μεγάλες, 
πέρασαν και περνούν μέσα από συμπληγά-
δες, μετρούν απώλειες και τραύματα.

Η κοινωνική αποστασιοποίηση και η απο-
μόνωση δημιούργησαν ένα αρνητικό ψυχικό 
φορτίο με τα συναισθήματα του στρες, του 
άγχους, της κατάθλιψης, της μοναξιάς και του 
θυμού να πρωτοστατούν. Οι δυσκολίες στον 
ύπνο και το αίσθημα της απώλειας του ελέγ-
χου επιβάρυνε επιπλέον την καθημερινότητα.

Κοινή συνισταμένη στους περισσότερους, 
νοσούντες και μη: ο φόβος. Φόβος για το 
τι μου συμβαίνει και αν θα το ξεπεράσω. 
Φόβος μη νοσήσω, φόβος μη μεταδώσω και 
γίνω αιτία να χάσει τη ζωή του ένα αγαπη-
μένο μου πρόσωπο.

Οι εμβολιασμοί προχωρούν,  
οι επιπτώσεις μένουν

Οι εμβολιασμοί πλέον σε όλο τον πλανήτη 
γίνονται με γρήγορο ρυθμό και φαίνεται 
πως αυτός είναι ο τρόπος για την επανεκκί-
νηση της ζωής.

Οι ψυχικές ωστόσο επιπτώσεις της απο-
μόνωσης μπορεί να διαρκέσουν ακόμη και 
μήνες ή και χρόνια μετά. 

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο 
Γκουτέρες έκανε έκκληση να «δοθεί στην 
ψυχική υγεία η προτεραιότητα την οποία 
πάντα στερούνταν». Προέτρεψε τις κυβερ-
νήσεις να εξασφαλίσουν ότι η συζήτηση για 
την ψυχική υγεία θα βρίσκεται στο κέντρο 
των μέτρων αντιμετώπισης της πανδημίας. 
Δεν νοείται υγεία χωρίς να περιλαμβάνεται 
σε αυτή και η έννοια της ψυχικής υγείας.

Διαθέτουμε χρόνο στον εαυτό μας
Μπροστά σε αυτή τη νέα πραγματικότητα, 
έχει εξαιρετική σημασία να δώσουμε στον 
εαυτό μας τον χρόνο να ξαναβγεί στη ζωή, 
ο καθένας με τον δικό του ρυθμό και με 
εμπιστοσύνη στην αέναη δύναμη της ζωής 
να προχωρά, να εξελίσσεται.

Τήρηση προγράμματος
Η διατήρηση ενός προγράμματος ύπνου, 
γευμάτων και δραστηριότητας, τόσο πνευ-
ματικής όσο και σωματικής, έχουν να προ-
σφέρουν τα μέγιστα.
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Πρακτική ευγνωμοσύνης

Η πρακτική της ευγνωμοσύνης, διαρκώς, 
αλλά ιδιαίτερα σε περιόδους αβεβαιότητας 
και αστάθειας, μας βοηθά να έρθουμε σε 
επαφή με τη χαρά, την ευχαρίστηση, τη 
ζωντάνια.

Μπορούμε να ξεκινάμε ή να κλείνουμε τη 
μέρα μας με μια άσκηση ευγνωμοσύνης. 
Να αναλογιστούμε κάποιο, κάποια πράγ-
ματα για τα οποία είμαστε ευγνώμονες. 
Δεν χρειάζεται να είναι κάτι μεγάλο. Μπο-
ρεί να είμαι ευγνώμων για τον ήλιο που 
χάρηκα σήμερα. Για τον καφέ που απόλαυ-
σα στο μπαλκόνι μου. Για το λουλούδι που 
«έσκασε» στη γλάστρα μου.

Περιορίζουμε τους παράγοντες 
ανησυχίας

Ταυτόχρονα με την άσκηση της ευγνω-
μοσύνης είναι καλό να περιορίσουμε την 
έκθεσή μας στους παράγοντες εκείνους 
που ενεργοποιούν την ανησυχία μας, όπως 
η συνεχής παρακολούθηση των ειδήσεων 
ή των μέσων κοινωνικής δικτύωσης για 
ενημερώσεις.

Μπορούμε να ορίσουμε μια συγκεκριμένη 
ώρα στη διάρκεια της μέρας, κατά προ-
τίμηση όχι κοντά στην ώρα του βραδινού 
ύπνου, όπου θα ενημερωνόμαστε από μια 
αξιόπιστη πηγή, όπως για παράδειγμα ο 
Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας.

Επιπροσθέτως, ειδήσεις δεν είναι μόνο 
εκείνες με ένα αρνητικό φορτίο. Ας εξα-
σκηθούμε στην αναζήτηση θετικών ειδή-
σεων, γιατί αυτό τελικά μπορεί να είναι μια 
επιλογή που συνδέεται με τον ευρύτερο 
προσανατολισμό μας στη ζωή.

Τεχνικές χαλάρωσης
Οι τεχνικές χαλάρωσης και η άσκηση του διαλογισμού έχουν να προσφέρουν πολλά στην 
ψυχική μας υγεία μια και ολοένα και περισσότερες έρευνες υποστηρίζουν τον αγχολυτικό 
τους χαρακτήρα.

Μπορεί κάποιος εύκολα να βρει στο διαδίκτυο μια πληθώρα τεχνικών χαλάρωσης και 
ασκήσεων διαλογισμού και να τις εντάξει στο καθημερινό του πρόγραμμα.

Ακόμα και αυτοί που δυσκολεύονται να βρουν χρόνο ή λανθασμένα πιστεύουν ότι χρειάζο-
νται ειδικές συνθήκες για κάτι τέτοιο, μπορούν να ωφεληθούν τα μέγιστα, απλά και μόνο 
παίρνοντας μια βαθιά ανάσα.

Ας μην ξεχνάμε πως ψυχή σημαίνει ακριβώς αυτό: Ζωτική Ανάσα.
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Όλο και περισσότερο μέρος του πληθυσμού ταλαιπωρείται από την αϋπνία το τελευταίο διάστημα, με 
άμεσες επιπτώσεις στην υγεία του οργανισμού. Μάλιστα έχει εισαχθεί και ένας νέος όρος παγκόσμια, 
ο «κορονοαϋπνία» ή «corosomnia», σύμφωνα με τον οποίο αποδεικνύεται η επίπτωση της πανδημίας 
στην ποιότητα του ύπνου του γενικού πληθυσμού. Σύμφωνα με την Ελληνική Εταιρία Υπνολογίας 

επισημαίνεται ότι η αύξηση της αϋπνίας αφορά ιδιαίτερα τους νέους όσο και τους υγειονομικούς της πρώτης 
γραμμής, ενώ στην περίπτωση των ασθενών λόγω κορωνοϊού το ποσοστό αγγίζει το 75%.

Βασίλης Σκιαδόπουλος, 
Φαρμακοποιός & Επιστημονικός Σύμβουλος 
της SUPERFOODS

Αϋπνία & στρες;  
Πάρε τη δύναμη των υπερτροφών

Τι είναι όμως ο ύπνος και  
πώς σχετίζεται με την αϋπνία;
Ο ύπνος αποτελεί μια παροδική κατάστα-
ση κατά την οποία οι φυσικές λειτουργίες 
του οργανισμού επιβραδύνονται με στόχο 
την ανάπαυση και την ξεκούραση του ορ-
γανισμού. 

Ο ύπνος χωρίζεται σε 2 κατηγορίες, από 
τον συγχρονισμένο ύπνο - NREM, χωρίς 
ταχείες οφθαλμικές κινήσεις, αποτελούμε-
νο από 3 στάδια, και από τον ονειρικό ύπνο 
- REM, με ταχείες οφθαλμικές κινήσεις, 
αποτελούμενο από 1 στάδιο. Οι δύο αυτοί 
τύποι ύπνου εναλλάσσονται μεταξύ τους και 
οι δύο όμως είναι αναγκαίοι για έναν υγιή 
και ξεκούραστο ύπνο. Ένας φυσιολογικός 
κύκλος ύπνου διαρκεί 90 - 100 περίπου λε-
πτά (με τον NREM να καταλαμβάνει το 75%) 
και θα πρέπει κατά τη διάρκεια της νύχτας 
να περιλαμβάνονται τουλάχιστον 4 έως 5 
τέτοιοι κύκλοι.

Συγχρονισμένος ύπνος - NREM & 
Ονειρικός ύπνος - REM
Ο ύπνος NREM περιλαμβάνει 3 στάδια ενώ 
ο ύπνος REM μόνο 1. Ό ύπνος γίνεται όλο 
και πιο βαθύς με την πάροδο αυτών των 
σταδίων. Συγκεκριμένα:

Στάδιο 1: αποτελεί την έναρξη του ύπνου 
ενώ παρατηρείται παροδική μείωση της 
κίνησης των ματιών.

Στάδιο 2: ο ύπνος γίνεται όλο και πιο βα-
θύς, ενώ σε αυτά τα 2 στάδια η διακοπή του 
ύπνου είναι εύκολη.

Στάδιο 3: ο ύπνος πλέον έχει γίνει αρκετά 
βαθύς ενώ αν διακοπεί σε αυτό το στάδιο 
παρατηρείται το αίσθημα του αποπροσανα-
τολισμού.

Στάδιο 4: εδώ πλέον ο ύπνος γίνεται REM 
σύμφωνα με τον οποίο τα μάτια αρχίζουν τις 
ταχείες οφθαλμικές κινήσεις και αποτελεί 
το διάστημα των ονείρων.

Πόσες ώρες πρέπει να 
περιλαμβάνει ένας υγιής ύπνος;

Η ηλικία είναι αυτή που καθορίζει τον αριθμό 
των ωρών ύπνου που χρειάζεται ένας άνθρω-
πος ώστε να ξεκουραστεί. Έτσι λοιπόν, ένα 
παιδί ηλικίας έως 1 έτους χρειάζεται τουλάχι-
στον 14 ώρες ύπνου καθημερινά, ενώ ένα παι-
δί ηλικίας 3 έως 6 ετών χρειάζεται μέχρι και 
12 ώρες. Για τους ενήλικες ο αριθμός αυτός 
κυμαίνεται μεταξύ 8 και 9 ωρών, καθημερινά 
ενώ για έναν μεσήλικα αρκούν οι 7 ώρες.

Τι είναι η αϋπνία και  
πώς εντοπίζεται;

Η αϋπνία αποτελεί μια διαταραχή του ύπνου 
η οποία χαρακτηρίζεται από δυσκολία χα-
λάρωσης ώστε να επέλθει φυσιολογικά ο 
ύπνος. Άμεση επίπτωση αυτής αποτελεί η 
μειωμένη ενέργεια και διάθεση, ενώ επηρε-
άζεται αρνητικά και η γνωστική λειτουργία.

Ένας άνθρωπος μπορεί να θεωρήσει ότι 
πάσχει από αϋπνία όταν χρειάζεται τουλά-
χιστον 30 λεπτά μέχρι να κοιμηθεί, ο ύπνος 
αυτός δεν ξεπερνά τις 6 συνεχόμενες ώρες, 
ενώ αυτό το φαινόμενο παρατηρείται τρία ή 
και περισσότερα βράδια την εβδομάδα για 
ένα συνεχές χρονικό διάστημα.

Ποιοι είναι παράγοντες που σημα-
τοδοτούν την έναρξη της αϋπνίας;

Η αϋπνία χωρίζεται σε δύο βασικές κατη-
γορίες: την πρώιμη και τη χρόνια αϋπνία.  
Η χρόνια σχετίζεται με παθολογικής φύσε-
ως καταστάσεις όπως συγκριμένες παθή-
σεις, φαρμακευτικές αγωγές κ.ά.

Η πρώιμη αϋπνία αποτελεί την παροδική 
αϋπνία η οποία δημιουργείται κατά κύριο 
λόγο εξαιτίας του στρες και του άγχους! Συ-
νήθως εντοπίζεται όταν υπάρχει δυσκολία 
χαλάρωσης ώστε να επέλθει ο ύπνος, με τη 
διακοπή αυτού κατά τη διάρκεια της νύχτας, 

με πολύ πρωϊνό ξύπνημα, καθώς και με το 
έντονο αίσθημα κόπωσης και υπνηλίας κατά 
τη διάρκεια της ημέρας.

Στην κορυφή των παραγόντων εκδήλωσης 
της αϋπνίας βρίσκονται τόσο το άγχος όσο 
και το στρες. Μάλιστα αυτοί οι παράγοντες 
είναι ικανοί να επηρεάσουν συνολικά την 
ομοιόσταση του οργανισμού, δηλαδή την 
ομαλή λειτουργία όλων των διεργασιών του. 

Ωστόσο μελέτες αποδεικνύουν συνεχώς ότι 
εκτός από το στρες και το άγχος υπάρχουν ορι-
σμένες συνήθειες ακόμη άμεσα συνδεδεμένες 
με την αϋπνία. Πρόκειται για την κατανάλωση 
αλκοόλ καθώς και μεγάλης ποσότητας καφέ 
καθημερινά, αλλά και το κάπνισμα. 

Βεβαίως υπάρχουν και ορισμένοι έξυπνοι 
τρόποι που μπορεί κάποιος να εφαρμόσει 
ώστε να αποφύγει την αϋπνία, όπως η απο-
μάκρυνση ηλεκτρικών μέσων που εκπέμπουν 
ακτινοβολία (πχ.: κινητό, tablet), ο χώρος 
ξεκούρασης να είναι ήσυχος και σκιερός, 
καθώς και η κατανάλωση φαγητού να γίνεται 
τουλάχιστον 2 ώρες προ του ύπνου. 

Υπάρχουν τροφές κατάλληλες  
για την αντιμετώπιση της αϋπνίας:
Σύμφωνα με έρευνες υπάρχουν πολλές τρο-
φές που μπορούμε να εντάξουμε στην καθη-
μερινότητά μας με στόχο την αντιμετώπιση της 
αϋπνίας. Ορισμένες από αυτές είναι οι εξής:

• Μπανάνα: πλούσια σε τρυπτοφάνη 
(αμινοξύ άμεσα συνδεδεμένο με τον ύπνο) 
καθώς και σε μαγνήσιο 

• Αμύγδαλα: πηγή μελατονίνης, μιας 
ορμόνης που βρίσκεται φυσιολογικά στον 
οργανισμό του ανθρώπου και σχετίζεται με 
την άμεση επέλευση του ύπνου 

• Βαλεριάνα σε μορφή αφεψήματος: 
αποτελεί παραδοσιακά το πρώτο φυτό που 
μελετήθηκε για την αντιμετώπιση της αϋπνί-
ας χάρη στις φυσικές ηρεμιστικές ιδιότητες 
που προσφέρει
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ΠΑΡΕ ΤΗ ΔΥΝΑΜΗ ΤΩΝ ΥΠΕΡΤΡΟΦΩΝ. ΠΑΡΕ SUPERFOODS

SUPERFOODS SLEEP MOOD
Aποτελείται από ένα ιδανικό σύμπλεγμα 
Υπερτροφών από Πασιφλόρα, Παπαρούνα 
Καλιφόρνιας, 5-HTP, Μελατονίνη & Τζίτζιφο, 
για την άμεση αντιμετώπιση της αϋπνίας.

• Πασιφλόρα ή αλλιώς «το λουλούδι 
του πάθους» που ενισχύει τα επίπεδα του 
γ-αμινοβουτυρικού οξέος – GABA στον 
εγκέφαλο, συμβάλλοντας στην τόνωση του 
κεντρικού νευρικού συστήματος και την 
αντιμετώπιση της αϋπνίας – άγχους.

• Παπαρούνα Καλιφόρνιας που αποτελεί 
παραδοσιακό φυτό των Ινδιάνων. Χρησιμο-
ποιήθηκε εκτενώς και από τον πληθυσμό 
της Καλιφόρνιας, με αποδεδειγμένη δράση 
στην αντιμετώπιση της αϋπνίας και γενικό-
τερα του στρες.

• 5-HTP (5-υδρόξυτρυπτοφάνη) που απο-
τελεί πρόδρομη ένωση του νευροδιαβιβα-
στή σεροτονίνη. Προέρχεται φυσικά από το 
εκχύλισμα του φυτού Griffonia Simplicifolia 
και δρα αποτελεσματικά σε περιπτώσεις δι-
αταραχής ύπνου και γενικευμένου άγχους.

• Μελατονίνη (Ν–ακετυλ–5–μεθοξυτρυ-
πταμίνη) που πρόκειται για μια ενδογενή 
ορμόνη η οποία παράγεται μόνο τη νύχτα. 
Ρυθμίζει τον ύπνο και βελτιώνει τη διάρ-
κεια και ποιότητά του. Ενώ παράγεται από 
τον ανθρώπινο οργανισμό, η εξωγενής 
συμπλήρωση είναι ανεκτή.

• Τζίτζιφο που πρόκειται για ένα κόκκινο 
βρώσιμο καρπό με γλυκιά γεύση που χρη-
σιμοποιείται εκτενώς στην κινέζικη ιατρική. 
Δρα μειώνοντας τις επαγόμενες από την αϋ-
πνία αρνητικές συνέπειες και ενισχύοντας 
έμμεσα τη βελτίωση του ύπνου.

Τα οφέλη του SUPERFOODS SLEEP 
MOOD:

• Άμεση επέλευση ύπνου με διάρκεια

• Μείωση άγχους & στρες

• Ηρεμία & χαλάρωση

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προτείνεται η λήψη 
1 κάψουλας ημερησίως, μια ώρα πριν τη 
βραδινή κατάκλιση.

SUPERFOODS VALERIANAPLUS

Η Βαλεριάνα έχει παραδοσιακά χρησιμοποιηθεί για την κατευναστική της δράση, ενώ 
παράλληλα βελτιώνει τη διάθεση και προάγει έναν ξεκούραστο ύπνο. Οφείλει τις ιδιότητες 
της στις ποσότητες του Βαλεριανικού οξέος που εντοπίζονται στη ρίζα της. 

Tο SUPERFOODS VALERIANAPLUS xάρη στην ειδική επεξεργασία αυστηρών προδιαγραφών 
που εφαρμόζεται, διασφαλίζεται η υψηλή περιεκτικότητα σε Βαλεριανικό οξύ. 

Τα οφέλη του σχετίζονται με:

• Την ανακούφιση από τη νευρική ένταση και την ευερεθιστότητα 

• Δεν προκαλεί πρωινή υπνηλία ή έλλειψη συγκέντρωσης 

• Τη βελτίωση έναρξης ύπνου

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ: Προτείνεται η λήψη 1-2 κάψουλες ημερησίως.
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Υπάρχουν άνθρωποι με ημικρανία που δεν μπορεί να τους βοηθήσει 
κανένα φάρμακο;

Πολλοί άνθρωποι λαθεμένα πιστεύουν ότι δεν υπάρχει κανένα αποτελεσματικό φάρμακο 
για τις ημικρανίες τους και έτσι, το μόνο που μπορούν να κάνουν όταν έχουν μία κρίση 

είναι να υποφέρουν, κάνοντας υπομονή, μέχρι να περάσει. Αυτή η πεποίθηση αντανακλά 

τα όσα συνέβαιναν στο παρελθόν, όταν και πραγματικά δεν υπήρχαν αποτελεσματικές 

θεραπείες για τις ημικρανίες. Έτσι, έχοντας στο μυαλό τους την εικόνα κάποιου γονέα ή 

συγγενή που υπέφερε από ημικρανίες και περνούσε τις κρίσεις ξαπλωμένος στο κρεβάτι, 

πολλοί άνθρωποι λαθεμένα πιστεύουν ότι το μόνο που μπορούν να κάνουν είναι να πάρουν 

κάποιο παυσίπονο και να κάνουν υπομονή.

Ωστόσο, στην εποχή μας τα πράγματα έχουν αλλάξει ριζικά από το τι συνέβαινε ακόμη 
και 10 χρόνια πριν και η φαρμακευτική θεραπεία της ημικρανίας είναι στις περισσότερες 

περιπτώσεις πολύ επιτυχημένη. Η σύγχρονη φαρμακευτική θεραπεία της ημικρανίας μπο-

ρεί να γίνει με μια μεγάλη ποικιλία σκευασμάτων και έχει δύο σκέλη: τη θεραπεία των 
κρίσεων και την προφυλακτική θεραπεία.

Σε κάθε περίπτωση, άνθρωποι με αδι-
άγνωστους πονοκεφάλους πιθανότατα 
δεν λαμβάνουν και την καλύτερη δυνατή 
θεραπεία, αφού η σωστή θεραπεία 
χορηγείται μετά τη σωστή διάγνωση από 
τον γιατρό και μόνο.

Αυτό το άρθρο φιλοδοξεί να διευκρινίσει 
τι είναι σωστό και τι λαθεμένο, πάνω σε 
ευρέως διαδεδομένα ερωτήματα για τις 
ημικρανίες για τα οποία μεγάλο μέρος του 
κοινού δεν γνωρίζει τη σωστή απάντηση.

Ημικρανία και πονοκέφαλος 
είναι το ίδιο;

Πολλοί άνθρωποι πιστεύουν ότι ημικρα-
νία και πονοκέφαλος είναι ακριβώς το 
ίδιο, αλλά αυτή η άποψη είναι λαθεμένη.  
Η ημικρανία είναι απλά μία από τις πολ-
λές αιτίες που προκαλούν πονοκέφαλο. Ο 
ειδικός στους πονοκεφάλους γιατρός μπορεί 
εύκολα να ξεχωρίσει την ημικρανία από 
άλλους πονοκεφάλους, αφού η ημικρανία 
έχει χαρακτηριστική εικόνα. Τα πιο τυπικά 
χαρακτηριστικά της ημικρανίας (δεν είναι 
απαραίτητο να υπάρχουν όλα σε όλους τους 
ανθρώπους με ημικρανία) είναι ο μεγάλης 
έντασης πόνος, που μπορεί να είναι ρυθμικός 
-«σαν να χτυπάει ένα σφυρί μέσα στο κεφάλι 
μου», αναφέρουν πολλοί ασθενείς- και 
συνυπάρχει δυσανεξία σε ήχους, οσμές, 
φώτα, αλλά και τάση προς έμετο. 

Η διάκριση της ημικρανίας από άλλες μορ-
φές πονοκεφάλου είναι σημαντική για δύο 
λόγους. Πρώτον, γιατί οι ασθενείς με ημι-
κρανίες τις περισσότερες φορές δεν χρειά-
ζεται να υποβληθούν σε ιδιαίτερες παρακλι-
νικές εξετάσεις, κάτι που είναι απαραίτητο 
σε περιπτώσεις άλλων πονοκεφάλων, και 
δεύτερον γιατί η θεραπεία της ημικρανίας 
γίνεται με συγκεκριμένα, εξειδικευμένα 
φάρμακα και είναι αρκετά διαφορετική από 
τις θεραπείες που χορηγούνται σε άλλες 
μορφές πονοκεφάλων.

Είναι γεγονός ότι στις περισσότερες χώρες του κόσμου, το μεγαλύτερο ποσοστό των ανθρώπων 
με ημικρανίες ή άλλους πονοκεφάλους δεν έχει διαγνωστεί σωστά από ειδικό γιατρό.   
Με άλλα λόγια, αυτό σημαίνει ότι υπάρχουν άνθρωποι με ημικρανία που δεν γνωρίζουν ότι  
οι πονοκέφαλοί τους είναι ημικρανίες, αλλά και το ότι υπάρχουν άνθρωποι με άλλα είδη 

πονοκεφάλων (για παράδειγμα: με πονοκέφαλο τάσεως ή με αθροιστική κεφαλαλγία) που πιστεύουν ότι 
πάσχουν από ημικρανίες.

Δρ. Μιχάλης Βικελής, 
Nευρολόγος, MSc in Headache Medicine, PhD
www.Ηeadaches.gr

Ημικρανίες: Μύθοι και αλήθειες
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Οι ημικρανίες εμφανίζονται εξίσου 
και στα δύο φύλα;
Αν και οι περισσότεροι άνθρωποι γνωρίζουν 
ότι οι ημικρανίες εμφανίζονται συχνότε-
ρα στις γυναίκες, υπάρχουν αρκετοί που 
θεωρούν ότι εμφανίζονται εξίσου και στα δύο 
φύλα, άποψη που είναι καταφανώς λαθεμένη.

Σύμφωνα με στατιστικές μελέτες, η ημι-
κρανία εμφανίζεται τρεις φορές συχνότερα 
στις γυναίκες από ό,τι στους άνδρες. Στο 
σύνολο του πληθυσμού, περίπου μία στις 
επτά γυναίκες πάσχει από ημικρανία, με το 
ποσοστό μάλιστα να αυξάνεται στις ηλικιακές 
ομάδες 20-45 ετών, με μία στις πέντε ή στις 
τέσσερις γυναίκες σε αυτές τις ηλικίες να 
πάσχει από ημικρανία.

Η πλειονότητα των γυναικών που πάσχουν 
από ημικρανία αναφέρουν ότι, αν και μπορεί 
να εμφανίζονται οποιαδήποτε στιγμή μέσα 

μορφές της πάθησης, η ανακάλυψη τα τε-
λευταία χρόνια των υπεύθυνων γονιδίων 
για μία σπάνια μορφή ημικρανίας, την «οι-
κογενή ημιπληγική ημικρανία», αλλά και 
για ένα σπάνιο κληρονομικό σύνδρομο που 
συχνά εμφανίζεται με ημικρανικές κρίσεις 
(σύνδρομο CADASIL) δίνει ελπίδες ότι μέσα 
στα αμέσως επόμενα χρόνια θα έχουμε 
σημαντικές εξελίξεις και θα αποκαλυφθεί 
το γενετικό υπόβαθρο της ημικρανίας.

Ορισμένες τροφές προκαλούν 
ημικρανίες;

Αν και πραγματικά, σε ορισμένους αν-
θρώπους κάποιες συγκεκριμένες τροφές 
μπορούν να προκαλέσουν έκλυση κρίσεων 
ημικρανίας, οι αυθαίρετες γενικεύσεις και η 
προσπάθεια εμπορικής εκμετάλλευσης του 
θέματος έχουν οδηγήσει μεγάλη μερίδα 
του κοινού να πιστεύει στη λαθεμένη άπο-
ψη ότι πάντοτε οι ημικρανίες οφείλονται 
στις τροφές.

Εδώ και πάρα πολλά χρόνια υπάρχουν ανα-
φορές ότι συγκεκριμένες τροφές και ροφή-
ματα μπορούν να προκαλέσουν ημικρανικές 
κρίσεις σε ορισμένους ασθενείς. Ωστόσο, 
καμία τροφή δεν έχει αποδειχθεί ότι μπορεί 
να προκαλέσει κρίση ημικρανίας σε όλους 
τους ημικρανικούς ασθενείς, ενώ ακόμη και 
ασθενείς που έχουν παρατηρήσει συσχέτιση 
κάποιας τροφής με κρίσεις ημικρανίας, σπά-
νια θα πουν ότι αυτό συμβαίνει κάθε φορά, 
κάτι που θα αποδείκνυε τη συσχέτιση.

Έτσι, οι γιατροί πρέπει να είναι προσεκτικοί 
πριν προβούν σε απαγορεύσεις τροφών, 
αλλά και οι ασθενείς δεν πρέπει να κάνουν 
αλλαγές στις διατροφικές τους συνήθειες 
επειδή διάβασαν κάπου ότι κάποια τροφή 
βλάπτει. 

Απαραίτητο είναι να τεκμηριώνεται η 
συσχέτιση λήψης συγκεκριμένης τροφής και 
πρόκλησης ημικρανικής κρίσης μέσα από 
τήρηση ενός ημερολογίου κεφαλαλγιών. Μόνο 
όταν καταγραφεί συσχέτιση με αυτόν τον 
τρόπο είναι σκόπιμο να προτείνεται αλλαγή 
των διατροφικών συνηθειών του ασθενούς.

Οι ημικρανίες μπορεί να προκληθούν 
από διάφορες καταστάσεις, όπως η λήψη 
συγκεκριμένων φαρμάκων, ορισμένες 
παθήσεις, ακόμη και από πείνα;

Μία τεράστια ποικιλία παραγόντων, που 
αποκαλούνται «εκλυτικοί παράγοντες», 
μπορεί να επηρεάσει την εμφάνιση κρίσε-
ων ημικρανίας σε ανθρώπους που έχουν τη 
σχετική προδιάθεση. 

Ορισμένα φάρμακα, όπως κάποια που 
χρησιμοποιούνται σε καρδιοπάθειες, 
μπορούν να προκαλέσουν ημικρανική 
κρίση σε κάποιον ασθενή με ημικρανία. 
Αυτές οι περιπτώσεις όμως είναι μάλλον 
ασυνήθιστες στην πράξη.

Πολλές παθολογικές παθήσεις μπορούν 
να προκαλέσουν πονοκέφαλο, ο οποίος 
αν και μπορεί να μοιάζει στην ημικρανία, 
σπάνια θα έχει τυπική εικόνα. Σε κάθε 
περίπτωση ασθενούς με πονοκέφαλο 
που δεν έχει τυπική εικόνα ημικρανίας 
(ή άλλης πρωτοπαθούς κεφαλαλγίας) 
πρέπει να πραγματοποιείται έλεγχος, για 
να αποκλειστεί η ύπαρξη μιας σοβαρής 
υποκείμενης πάθησης, όπως εγκεφαλικού 
ανευρύσματος ή άλλης αγγειακής 
δυσπλασίας, όγκου του εγκεφάλου, 
κροταφικής αρτηριίτιδας κ.ά.

Σε ορισμένους ανθρώπους η ημικρα-
νία εμφανίζεται αν υπάρξει παράλειψη 
κάποιου γεύματος ή βρίσκονται σε νη-

στεία. Πρόκειται συνήθως για ασθενείς 
που έχουν ιδιαίτερη ευαισθησία σε 
οποιαδήποτε αλλαγή του καθημερινού 
τους προγράμματος, είτε αυτό αφορά τα 
γεύματα είτε τον ύπνο ή την ξεκούραση, 
καθώς ο εγκέφαλός τους υπεραντιδρά, 
«διαμαρτυρόμενος» για την αλλαγή. 

Είναι ευνόητο πως σε τέτοιες περιπτώσεις, η 
τήρηση ενός τακτικού ημερήσιου προγράμ-
ματος μπορεί να γλιτώσει τον ασθενή από 
ημικρανικές κρίσεις, πόνο και ταλαιπωρία. 

Το κείμενο έχει δημοσιευτεί στο βιβλίο 
του Δρ Μ. Βικελή «Ημικρανία και άλλες 
Κεφαλαλγίες», έκδοση του Συλλόγου 
Ασθενών με Ημικρανία και Κεφαλαλγία 
Ελλάδος, 2021.

Οι ημικρανίες είναι κληρονομικές;
Η τρέχουσα άποψη των περισσότερων 
ειδικών είναι πως υπάρχει σαφής γενετική 
προδιάθεση για την εμφάνιση ημικρα-
νίας. Αυτό σημαίνει ότι οι άνθρωποι που 
παρουσιάζουν ημικρανία έχουν στο γενετικό 
τους υλικό την προδιάθεση για κρίσεις ημι-
κρανίας, δηλαδή ότι το γενετικό υλικό που 
πήραν από τη μητέρα τους (συνηθέστερα για 
την ημικρανία) ή τον πατέρα τους (ή και ο 
συνδυασμός του γενετικού των δύο γονέων) 
έχει τέτοιους συνδυασμούς γονιδίων που, 
υπό ορισμένες συνθήκες, οδηγούν στην 
εμφάνιση κρίσεων ημικρανίας. 

Αν και, μέχρι τώρα, δεν έχει διαπιστωθεί 
η ύπαρξη κάποιου μεμονωμένου 
συγκεκριμένου γονιδίου που να ευθύνεται 
για την ύπαρξη κληρονομικότητας στην 
ημικρανία, τουλάχιστον για τις περισσότερες 

στον μήνα, οι ημικρανικές κρίσεις συχνά 
σχετίζονται με την μηνιαίο κύκλο τους, 
εμφανιζόμενες κοντά στην έμμηνο ρύση ή 
στην ωορρηξία. Αυτές οι κρίσεις ημικρανίας 
πιθανώς να σχετίζονται με τη διακύμανση 
των επιπέδων των οιστρογόνων. Υπάρχει η 
αντίληψη ότι αυτές οι ημικρανικές κρίσεις, 
οι κρίσεις καταμήνιας ημικρανίας όπως 
τις αποκαλούμε, είναι πιο έντονες και πιο 
δύσκολο να θεραπευθούν από άλλες ημι-
κρανικές κρίσεις, ωστόσο η χορήγηση προ-
σεκτικά επιλεγμένης θεραπευτικής αγωγής 
μπορεί να βοηθήσει σημαντικά. 

Οι απόψεις περί θετικής ή αρνητικής 
επίδρασης των αντισυλληπτικών χαπιών 
στην ημικρανία διίστανται και φαίνεται ότι 
η περιεκτικότητα των αντισυλληπτικών σε 
οιστρογόνα καθορίζει την πρόκληση ή μη 
ημικρανίας.
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Bio-Oil® Skincare Oil
Σύμμαχός σου και στην εγκυμοσύνη

Η εγκυμοσύνη είναι ίσως η πιο σημαντική και ευαίσθητη περίοδος στη ζωή μιας γυναίκας. 
Η εποχή που το σώμα της αλλάζει και που έχει ανάγκη περισσότερο από ποτέ να αισθανθεί 
όμορφη. Σε έρευνα, το 60% των νέων μαμάδων δήλωσε πως η μεγαλύτερη ανησυχία τους 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης ήταν η απόκτηση ανεπιθύμητων ραγάδων (ή ραβδώσεων 
όπως ονομάζονται επιστημονικά).

Μπορούν να αποφευχθούν οι ραγάδες;
Η δημιουργία ραγάδων κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης εξαρτάται από πολλούς πα-
ράγοντες, όπως ο τύπος επιδερμίδας, η ηλικία, η κληρονομικότητα και οι προηγούμενες 
γέννες. Έρευνες έχουν δείξει ότι το 50-90% των εγκύων γυναικών θα αναπτύξουν ραγάδες, 
συνήθως στο 2ο μισό της εγκυμοσύνης τους.

Ωστόσο, υπάρχει τρόπος να ελαχιστοποιή-
σουμε τις πιθανότητες ανάπτυξής τους, το-
νώνοντας την ελαστικότητα της επιδερμίδας 
με συνεχή ενυδάτωση. Το Bio-Oil® Skincare 
Oil έχοντας περάσει όλους τους απαιτού-
μενους ελέγχους ασφάλειας, είναι 100% 
ασφαλές και αποτελεί σημαντικό σύμμαχο 
σε αυτή την προσπάθεια, καθώς αποτελεί 
αποτελεσματική λύση για πρόληψη αλλά και 
βελτίωση της όψης των ραγάδων κατά τη 
διάρκεια της εγκυμοσύνης.

Δεν είναι τυχαίο πως κατέχει περισσότερα 
από 400 βραβεία στην κατηγορία περιποίη-
σης δέρματος και είναι Νο 1 σε 25 χώρες, 
ως το προϊόν που εμπιστεύονται οι περισ-
σότερες εγκυμονούσες για την πρόληψη και 
την καταπολέμηση των ραγάδων.

Χρήσιμες Συμβουλές
• Η φαγούρα είναι συχνά το πρώτο σημάδι 
για την εμφάνιση ραγάδων. Υπόψη ότι ίσως 
να μην υπάρξουν καθόλου σημάδια.

• Για πρόληψη δημιουργίας ραγάδων 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, κάντε 
μασάζ 2 φορές την ημέρα καθημερινά, από 
την αρχή της εγκυμοσύνης, με Bio-Oil® 
Skincare Oil για να βελτιώσετε την ελαστι-
κότητα του δέρματός σας. 

• Χρησιμοποιήστε το σε όλα τα σημεία που 
πιθανόν να επηρεαστούν όπως η κοιλιά, το 
στήθος, οι γοφοί, η μέση, το κάτω μέρος της 
πλάτης, καθώς και το εσωτερικό των μηρών.

• Σε περίπτωση που ήδη έχουν δημιουργη-
θεί ραγάδες το Bio-Oil® Skincare Oil μπορεί 
να βοηθήσει στην αντιμετώπισή τους. Οι νέες 
ραγάδες θα ξεθωριάσουν από κόκκινες/καφέ/
ροζ σε λεπτές άσπρες γραμμές που δύσκολα 
διακρίνονται. Όσο πιο ερυθρό το χρώμα τους, 
τόσο πιο «εύκολη» και η λείανσή τους.

• To Bio-Oil® Skincare Oil είναι 100% 
ασφαλές για χρήση από τις μητέρες κατά την 
περίοδο του θηλασμού, εφόσον αποφεύγεται 
η εφαρμογή στην περιοχή των θηλών.

• Η χρήση του Bio-Oil® Skincare Oil σε 
παιδιά άνω των τριών ετών είναι ασφαλής.
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Θηλασμός και διατροφή
Ευαγγελία Παρμαξίδου, 
Διαιτολόγος-Διατροφολόγος,  
www.diatrofi.gr

Κατά καιρούς έχουν ειπωθεί διάφορα για τη διατροφή της θηλάζουσας από ειδικούς και μη. Περιορισμοί 
και μύθοι γύρω από το θέμα έχουν κάνει τη ζωή της λεχώνας δύσκολη. Ίσως και να την έχουν αποτρέψει 
ακόμη και από το να θηλάσει. Η αλήθεια είναι πως η διατροφή της μητέρας που θηλάζει δε διαφέρει 

ιδιαίτερα από αυτή της μητέρας που δε θηλάζει. Ούτε πρέπει να διαφέρει από τη διατροφή της υπόλοιπης 
οικογένειας, μαζί με την οποία σύντομα θα τρώει και το καινούριο μέλος! Η καθιέρωση ενός υγιεινού προ-
γράμματος διατροφής είναι σημαντική τόσο για τη θηλάζουσα όσο και την υπόλοιπη οικογένεια.
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Πόσες θερμίδες χρησιμοποιεί 
ο θηλασμός
Ο θηλασμός έχει υπολογιστεί ότι χρησιμο-
ποιεί ημερησίως περίπου 500 θερμίδες. 
Αυτή η ενέργεια λαμβάνεται κυρίως από τις 
αποθήκες λίπους που έχουν δημιουργηθεί 
κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης γι’ αυτόν 
ακριβώς τον σκοπό και όχι από τη διατροφή 
της μητέρας.

Το αν η μητέρα χρειάζεται επιπλέον θερμί-
δες σε σχέση με πριν σχετίζεται με πολλούς 
παράγοντες, όπως τη δραστηριότητά της.  
Το καλύτερο που μπορεί να κάνει η θηλά-
ζουσα είναι να ακούει την πείνα της. Να 
σταματά να τρώει μόλις νιώθει χορτάτη και 
το ίδιο ισχύει και με τη δίψα της!

Όλες οι μητέρες, με εξαίρεση ίσως τις σο-
βαρά υποσιτισμένες, είναι ικανές να παρά-
γουν επαρκές και ποιοτικό γάλα, άσχετα με 
την ποιότητα της διατροφής τους.

Ωστόσο, αν η μητέρα ακολουθεί μία κακής 
ποιότητας διατροφή θα επιβαρύνει τη δική 
της υγεία και όχι του βρέφους. Για τον λόγο 
αυτό συστήνεται στις μητέρες να κατανα-
λώνουν ποικιλία τροφών στο πλαίσιο της 
υγιεινής διατροφής.

Πολύ σημαντικό, αν όχι το σημαντικότερο, 
είναι η κάθε μαμά να καταναλώνει τροφές 
της αρεσκείας της, κι όχι τροφές που της 
είπε κάποιος ότι είναι κατάλληλες για τον 
θηλασμό. Αντίστροφα, επίσης, να αποκλεί-
σει τρόφιμα που της αρέσουν γιατί της είπαν 
οι προαναφερθέντες ότι πρέπει να αποφεύ-
γει χωρίς κάποια ένδειξη.

Βάση της διατροφής της λοιπόν πρέπει να 
αποτελούν:

• Φρούτα και λαχανικά εποχής 
 (καλά πλυμένα)

• Όσπρια και καρποί

• Δημητριακά ολικής άλεσης

• Τρόφιμα ζωικής προέλευσης (άπαχα 
κρέατα, ψάρια, γαλακτοκομικά, αυγά)

• Λίπη κατά προτίμηση φυτικής προ-
έλευσης (ελαιόλαδο ωμό, ελιές, ωμούς 
ξηρούς καρπούς κ.λπ.)

Τι να αποφεύγει
• Συσκευασμένα και επεξεργασμένα τρό-
φιμα με υψηλή περιεκτικότητα σε σάκχαρα 
και συντηρητικά
Τα συντηρητικά είναι πλέον γνωστό ότι είναι 
επιβλαβή για την υγεία. Οι χρωστικές και 
αρωματικές ουσίες που προστίθενται στα 
τρόφιμα με σκοπό να τα κάνουν πιο ελκυ-
στικά, ίσως είναι φυτικής προέλευσης και 
συνήθως δεν προκαλούν προβλήματα.

Πολλές φορές όμως οι ουσίες αυτές είναι χη-
μικές και μπορεί να γίνουν η αιτία υπερευαι-
σθησίας και άλλων παρόμοιων προβλημάτων.

• Αλκοόλ
Αν και δεν είναι γνωστή η ασφαλής ποσότη-
τα αλκοόλ που μπορεί μια γυναίκα να κατα-
ναλώσει κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης, 
1 ποτό περιστασιακά για τη μητέρα που 
θηλάζει επιτρέπεται, αρκεί να φροντίσει να 
παρέλθει ένα χρονικό διάστημα μέχρι τον 
επόμενο θηλασμό (π.χ. ένα δίωρο).

• Καφεΐνη
Η ποσότητα της καφεΐνης που περνά στο γάλα 
είναι περίπου το 1,5% της συνολικής ποσότη-
τας καφεΐνης που έχει καταναλώσει η μητέρα.

Αυτό σημαίνει ότι μπορεί να πίνει καφέ (μέ-
χρι 2 την ημέρα), αλλά να μην καταναλώνει 
την ίδια ημέρα και σοκολάτες, αναψυκτικά 
τύπου cola κ.λπ. που έχουν κι αυτά υψηλή 
περιεκτικότητα σε καφεΐνη.

• Κάπνισμα
Στις γυναίκες που καπνίζουν συστήνεται η 
διακοπή του καπνίσματος.

Ωστόσο, το μητρικό γάλα μιας γυναίκας που 
καπνίζει είναι προτιμότερο από το υποκα-
τάστατο μητρικού γάλακτος από μία μητέρα 
που δεν καπνίζει.

Η Αμερικάνικη Παιδιατρική Εταιρεία ανα-
γνωρίζει την εγκυμοσύνη και τον θηλασμό 
ως δύο περιόδους που θα ήταν ιδανικό να 
διακοπεί το κάπνισμα. Αυτό όμως δεν υπο-
δεικνύει ότι η μητέρα που καπνίζει απαγο-
ρεύεται να θηλάζει.

Καμία τροφή που καταναλώνεται 
με μέτρο δεν πρέπει  
να αποκλείεται χωρίς λόγο

Όσο περισσότερες γεύσεις καταναλώνει  
η μαμά όσο θηλάζει τόσο περισσότερο αυ-
ξάνει τις πιθανότητες το παιδί της να εξοι-
κειωθεί με αυτές και να τις καταναλώνει στη 
μετέπειτα ζωή του.

Οδηγίες για αποκλεισμό τροφίμων για το 
ενδεχόμενο αλλεργίας ή ενοχλήσεων είναι 
αυθαίρετες και κάνουν την καθημερινότητα 
της μαμάς δυσκολότερη.

Μόνο εάν το βρέφος εμφανίσει σημάδια 
αλλεργίας ή ενοχλήσεις πρέπει να γίνεται 
δοκιμαστική διακοπή των πιθανών υπαίτιων 
τροφών. Πάντα βέβαια σε συνεννόηση με 
τον παιδίατρο.

Η αλλεργική αντίδραση εμφανίζεται πιο συ-
χνά αν εκτεθεί το παιδί άμεσα στην τροφή 
παρά έμμεσα μέσω του γάλακτος.

Συμπερασματικά

Οι θηλάζουσες που ακολουθούσαν και πριν 
μία υγιεινή διατροφή σπάνια θα χρειαστεί 
να αλλάξουν κάτι.

Πρέπει να ακολουθείτε την πείνα σας και 
το ένστικτό σας και να αποφεύγουν ακραί-
ες επιλογές και περιορισμούς που δεν τις 
αντιπροσωπεύουν!

Πηγές

• http://www.llli.org/

• https://www.cdc.gov/breastfeeding/disease/tobacco.htm

• https://www.cdc.gov/breastfeeding/recommendations/index.htm

• https://www.aap.org

• http://www.galoucho-lllgr.org/

• https://millionmilesecrets.com/guides/tsa-baby-food-guidelines/
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Μειώνουμε τον πόνο του εμβολιασμού
Συστάσεις βασισμένες στις κλινικές κατευθυντήριες οδηγίες 
της Καναδικής Ιατρικής Ένωσης1

Ο μετριασμός του πόνου κατά τον εμβολιασμό αποτελεί σημάδι καλής κλινικής πρακτικής και υιοθε-
τείται από τον Παγκόσμιο Οργανισμός Υγείας τόσο ως φιλοσοφία όσο και ως σύνολο πρακτικών 
προτάσεων που μπορούν να εφαρμοστούν στις περισσότερες των περιπτώσεων.

Μετάφραση και προσαρμογή:  
Διαμαντής Κλημεντίδης, MSc - κλινικός φαρμακοποιός (MPharm, MC/inPharm, MSc)

Η μετάφραση δεν είναι εγκεκριμένη από το CMAJ.

1. Αποφύγετε την αναρρόφηση 
Η αναρρόφηση είναι περιττή κατά τον εμβολιασμό, γιατί δεν υπάρχουν μεγάλα αγγεία στις 
ανατομικές περιοχές που γίνεται η ένεση. Η αποφυγή της μειώνει τη χρονική διάρκεια της 
ένεσης, τις περιττές κινήσεις της βελόνας εντός του μυός και τον πόνο. 

2. Προτιμήστε την καθιστή θέση έναντι της ύπτιας 
Η καθιστή θέση προάγει την αίσθηση του ελέγχου από το άτομο και μειώνει τον φόβο, κάτι 
που μπορεί να αμβλύνει με τη σειρά του την αντίληψη του πόνου. 

3. Συστήστε μυϊκή τάση σε άτομα με ιστορικό λιποθυμικών επεισοδίων 
Η εφαρμογή μυϊκής τάσης (π.χ., με περιοδικό σφίξιμο και χαλάρωμα της γροθιάς, των 
κοιλιακών, της γάμπας κ.ο.κ.) λίγα λεπτά πριν τον εμβολιασμό και, συνεχόμενα, έως και 
λίγα λεπτά μετά, αυξάνει την πίεση του αίματος και τη ροή στον εγκέφαλο, μειώνοντας την 
πιθανότητα λιποθυμίας στην περίπτωση εμφάνισης βαγοτοvικής αντίδρασης. 

4. Αποφύγετε την προληπτική λήψη αναλγητικών από το στόμα 
Η προκαταβολική λήψη μη-συvταγογραφούμεvwv φαρμάκων με αναλγητική δράση όπως 
είναι η παρακεταμόλη και η ιβουπροφαίvη δεν συστήνεται, γιατί υπάρχει το ενδεχόμενο να 
αμβλύνει την ανοσολογική απάντηση στο εμβόλιο. 

5. Προτιμήστε τη χρήση τοπικών σκευασμάτων 
Τοπικά διαλύματα πτητικών ουσιών που εξατμίζονται γρήγορα (vapocoolants) ή γέλες (π.χ. 
λιδοκαΐvης πριλοκαΐvης), όταν εφαρμόζονται αμέσως πριν την ένεση, μπορούν να μειώσουν 
το αίσθημα του πόνου. 

6. Ψυχολογικές παρεμβάσεις
– Χρησιμοποιήστε ουδέτερο προφορικό λόγο για να σηματοδοτήσετε την έναρξη της 
διαδικασίας και αποφύγετε τις προειδοποιήσεις. Για παράδειγμα, πείτε «θα ξεκινήσω τώρα» 
και όχι «έρχεται το τσίμπημα».

– Αποφύγετε την οπτική ή την ακουστική (π.χ. με τη μουσική) απόσπαση της προσοχής.

– Χρησιμοποιήστε παρεμβάσεις που αξιοποιούν την αναπνοή. Προτείνεται η βαθιά εισπνοή 
με κράτημα της αναπνοής.

– Μην προσφέρετε υπερβολικό και επαναλαμβανόμενο καθησυχασμό.

– Μη δίνετε παραπλανητικές ή ψεύτικες υποσχέσεις. Αποφύγετε εκφράσεις όπως «θα είναι 
απλά ένα τσιμπηματάκι» ή «δε θα πονέσει καθόλου». Όχι μόνο δε θα βοηθήσουν, αλλά 
πιθανότατα θα βλάψουν υπονομεύοντας την εμπιστοσύνη.

1. Taddio Α, McMurtry C, Shah V, Riddell R, Chambers C, Noel Μ et al. Reducing pain 
during vaccine injections: clinical practice guideline. CMAJ. 2015;187(13):975-982.
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Η βιταμίνη Ε (α-τοκοφερόλη) είναι ο κυριότερος λιποδιαλυτός αντιοξειδωτικός παράγοντας του 
αντιοξειδωτικού συστήματος των κυττάρων και λαμβάνεται αποκλειστικά μέσω της τροφής. 

Βιταμίνη Ε (τοκοφερόλες)
κινητική και δράσεις

Σταύρος Κόκκινος, 
Φαρμακοποιός

Ο όρος α, β, γ και δ τοκοφερόλες (= τόκος-γέννα και φέρω) αναφέρεται σε ομάδα ουσιών 
με παρόμοιες βιολογικές λειτουργίες. Βρίσκονται στο έλαιο σπερμάτων σίτου, βάμβακος, 
σε φυλλώδη λαχανικά, στον κρόκο αυγού και στο κρέας. Οι διάφορες τοκοφερόλες χαρα-
κτηρίζονται από τους υποκαταστάτες του αρωματικού πυρήνα. 

τον τρόπο την ακεραιότητα των μεμβρανών 
και τη λειτουργικότητα των λιποπρωτεϊνών.

Εκτός όμως από αντιοξειδωτικό, η βιτα-
μίνη Ε θα μπορούσε να δράσει και προ-
οξειδωτικά. Σε καταστάσεις οξειδωτικού 
στρες, ρίζες της α-τοκοφερόλης μπορούν 
να ξεκινήσουν διαδικασίες, όπως οξείδω-
ση λιπιδίων, καθώς η ρίζα αυτή δεν είναι 
απόλυτα αδρανής και μπορεί να δεσμεύσει 
αλληλικά υδρογόνα ακόρεστων λιπιδίων, με 
πολύ μικρή όμως σταθερά σχηματισμού σε 
σχέση με άλλες ρίζες. 

Όταν υπάρχει κάποιο συν-αντιοξειδωτικό,  
η προ-οξειδωτική αυτή δράση αναστέλλεται 
και η ρίζα της τοκοφερόλης αναγεννιέται 
προς τοκοφερόλη (βιταμίνη Ε) in vivo. Ως 
αποτέλεσμα, συνδυασμός αντιοξειδωτικών 
συμβάλλει σε καταστάσεις όπως αναστολή 
της λιπιδικής υπεροξείδωσης σε μόρια LDL 
που περιέχουν βιταμίνη Ε. Αυτό μπορεί να 
συμβεί μέσω του ασκορβικού οξέος (βιτα-
μίνη C). Υποβιτμανίνωση επηρεάζει πρακτι-
κά όλα τα συστήματα του οργανισμού.

Ο ρόλος της Βιταμίνης Ε 
στον οργανισμό
• Αποτρέπει την οξείδωση της χοληστερό-
λης που οδηγεί σε αρτηριοσκλήρυνση.

• Έχει αντικαρκινική δράση, αποτρέποντας 
το DNA και άλλες κυτταρικές δομές από τις 
ελεύθερες ρίζες.

• Βελτιώνει τη λειτουργία του ανοσοποι-
ητικού λόγω της καταστροφής ελευθέρων 
ριζών. 

• Σε δίαιτες πλούσιες σε κρέας, οι ανάγκες 
για βιταμίνη Ε είναι αυξημένες, λόγω της 
αυξημένης λιπιδικής υπεροξείδωσης.

Επιλεγμένη αναφορά

• «Οργανική Φαρμακευτική Χημεία, Θέματα 
Φαρμακοχημείας – Σχεδιασμού Φαρμάκων» 
Ελένη Α. Ρέκκα – Πάνος Ν. Κουρουνάκης, 
Εκδόσεις Φ. Χατζηπαντού, Θεσσαλονίκη 2010

• Oxidative Stress Mechanisms and their 
modulation, M. Bansal, N, Kaushal, Springer, 
2014

• Οργανική Φαρμακευτική Χημεία- Βιταμίνες (Ε 
έκδοση) Αθηνά Γερονικάκη, Εκδόσεις Σύγχρονη 
Παιδεία, 2010

Η βιταμίνη Ε, βασικό θρεπτικό συστατικό του οργανισμού λόγω των πολύτιμων αντιοξει-
δωτικών ιδιοτήτων της, 

• συμβάλλει 
- στην προστασία των κυττάρων του δέρματος, της καρδιάς και όλου του οργανισμού από 
το οξειδωτικό στρες,

- στην καλή λειτουργία της καρδιάς και του κυκλοφορικού συστήματος και βοηθά στην 
πρόληψη δημιουργίας θρόμβων,

- στη μείωση του κινδύνου εμφάνισης καρδιαγγειακών παθήσεων, όταν ακολουθείται και 
ισορροπημένη διατροφή χαμηλή σε λιπαρά.

• προστατεύει από την οξείδωση της κακής χοληστερόλης LDL. 

• βελτιώνει την αναπαραγωγή των κυττάρων και των ιστών.

• τροφοδοτεί με οξυγόνο το σώμα για μεγαλύτερη αντοχή, αποτρέποντας την κόπωση. 

• είναι ευεργετική στην επούλωση τραυμάτων. 

• έχει ευεργετική δράση
– σε όσους γυμνάζονται, 

– στους αθλητές που προπονούνται εντατικά, 

– στα άτομα που έχουν έντονες σωματικές δραστηριότητες. 

Αντιοξειδωτική δράση τοκοφερολών: Αντίδραση με ελεύθερες ρίζες
Όλες οι μορφές της βιταμίνης Ε αποτελούν πιθανά αντιοξειδωτικά λόγω της φαινολικής 
ομάδας. Εξαιτίας του λιπόφιλου χαρακτήρα τους μπορούν να δεσμεύουν λιπιδικές ρίζες 
δίνοντάς τους άτομα υδρογόνου. Παρόλα αυτά η α μορφή, λόγω της μεθυλοομάδας που 
διαθέτει, θεωρείται πιο ισχυρό αντιοξειδωτικό από τις β, γ, δ. 

Η αντιοξειδωτική δράση οφείλεται στην ικανότητα δέσμευσης ενεργών μορφών οξυγόνου 
και αζώτου και μεταβάλλεται από την ύπαρξη άλλων αντιοξειδωτικών στο δείγμα. Ενδια-
φέρον είναι ότι η συγκέντρωση οξειδωμένων παραγόντων τοκοφερόλης στα ούρα ασθενών 
που πάσχουν από σακχαρώδη διαβήτη είναι υψηλή, συνδέοντας την ασθένεια και με το 
οξειδωτικό στρες. 

Η υπεροξείδωση των φωσφολιπιδίων στις κυτταρικές μεμβράνες και στις λιποπρωτεΐνες, 
καθώς και τα προϊόντα της εν λόγω υπεροξείδωσης αποτελούν μια συνεχή απειλή για τους 
αερόβιους οργανισμούς. Ως εκ τούτου, τα κύτταρα αποτρέπουν την έναρξη της λιπιδικής 
υπεροξείδωσης, χρησιμοποιώντας αντιοξειδωτικά όπως η βιταμίνη Ε, διατηρώντας με αυτόν 
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