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φαρμακευτικά
νέα

ΕΔΩ ΚΑΙ ΤΩΡΑ ΙΧΝΗΛΑΤΙΣΗ ΤΩΝ ΕΛΛΕΙΠΤΙΚΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ !!!
ΕΙΝΑΙ ΠΛΕΟΝ Η ΜΟΝΗ ΛΥΣΗ !
Αφού απέτυχαν όλα
τα υπόλοιπα μέτρα και
το θέμα έχει εξελιχθεί
πλέον σε γάγγραινα του
κλάδου, ΈΧΟΥΜΕ ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΝΑ ΤΟ ΑΠΑΙΤΗΣΟΥΜΕ για λογαριασμό
των πολλών χιλιάδων
μικρομεσαίων
φαρμακείων και του συνόλου
των ασθενών μας, όπως
και έχει και την ευθύνη το
Υπουργείο Υγείας και ο
ΕΟΦ να μην επιτρέψουν,
αλλά αντίθετα να σταματήσουν αυτό το κερδοσκοπικό παιχνίδι με τις
ελλείψεις. Να βάλουν ένα
τέλος. Δεν πάει άλλο! Δεν
μπορεί να αφήσουν να
συνεχίζεται η κατάσταση
αυτή ! Έχει κυριολεκτικά
ξεφύγει!
Αφού δεν μπορούμε
να απαγορεύσουμε το
νοσηρό φαινόμενο των
παράλληλων εξαγωγών,
κατά τις οποίες όπως
είναι γνωστό εξάγουμε
αυτά
που
εισάγουμε
(!!! ), ας εφαρμόσουμε
επιτέλους την ιχνηλάτιση,
κατ αρχήν πιλοτικά στα 20 είκοσι ελλειπτικά φάρμακα
που
έχουν το μεγαλύτερο
πρόβλημα και είναι και
αναντικατάστατα.
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Με υπουργική απόφαση, ή όποια άλλη
νομοθετική ρύθμιση απαιτείται, να υποχρεωθούν
οι εταιρείες σε τακτά χρονικά διαστήματα ( ανά 7
ή 15 ημέρες ή μήνα ) να
αντικαθιστούν μέσω της
αποθήκης επιλογής μας
σε όλα τα φαρμακεία
της χώρας τα κουτιά των
ελλειπτικών φαρμάκων, τα
οποία μέσω της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης
φαίνεται ότι έχουν χορηγηθεί από εμάς στους ασθενείς μας! Με τις απαραίτητες αυξομειώσεις στη
συνέχεια ανάλογα με την
κίνησή τους.
Κάτι
που
πρακτικά
σήμερα μπορεί να γίνει
πολύ εύκολα, αλλά χρειάζεται πολιτική βούληση
από την πλευρά της
Κυβέρνησης! Για την ιστορία, όλοι θυμόμαστε πρόσφατα τη διανομή των
self tests και πόσο επιτυχής ήταν η ιχνηλάτιση και
η επανατοποθέτησή τους
με το που εξαντλούνταν
οι ποσότητες που είχε το
φαρμακείο!
Να σταματήσει εδώ
και τώρα η υφιστάμενη
τακτική, κατά την οποία οι
αποθήκες έχουν τη δια-

χείριση αυτών των φαρμάκων, και αυτή να γίνεται αυτόματα μέσω της
ΗΔΙΚΑ και της ηλεκτρονικής συνταγογράφησης.
Να κλείσουν οι αποθήκες που λειτουργούν με
ελάχιστους κωδικούς, με
μηδαμινό
πελατολόγιο
και με μοναδικό σπορ τις
παράλληλες
εξαγωγές!
ΟΙ ΑΡΜΌΔΙΟΙ ΤΙΣ ΓΝΩΡΙΖΟΥΝ ή οφείλουν να τις
γνωρίζουν!
Να σταματήσει η περαιτέρω φτωχοποίηση των
μικρομεσαίων
φαρμακείων προς όφελος των
πολύ μεγάλων, όπου
εκεί τελικά καταλήγουν
οι πελάτες, αφού η διαπραγματευτική
δυνατότητα εξασφάλισης ελλειπτικών φαρμάκων είναι
πολλαπλώς μεγαλύτερη
στα μεγάλα λόγω του
μεγάλου κύκλου εργασιών τους !
Ο υφιστάμενος κανιβαλισμός μεταξύ των φαρμακείων με εργαλείο τα
ελλειπτικά φάρμακα ώστε
ο μεγάλος να γίνεται
μεγαλύτερος και ο μικρός
να φυτοζωεί ή να σβήνει δεν συνάδει με έναν
χώρο υγείας και υπηρεσιών, όπως θέλουμε να

φαρμακευτικά
νέα

είναι το σημερινό φαρμακείο! Και να υποστηρίζουμε συγχρόνως ότι το
φάρμακο είναι κοινωνικό
αγαθό!
Να σταματήσει επιτέλους ο εκβιασμός από τις
αποθήκες και τις εταιρείες
προς το φαρμακείο!
Δεν θα πρέπει, όταν έχεις
έναν ασθενή μπροστά
σου, που έχει συνταγή με
ένα ελλειπτικό φάρμακο,
να αναγκάζεσαι ή να τον
διώχνεις και
να δίνεις
την εικόνα ότι είσαι ένα
‘’καημένο’’ φαρμακείο με
ανεπάρκεια
φαρμάκων
ή όταν σηκώνεις το τηλέφωνο για να το παραγγείλεις να ακούς να σου
λένε, ότι για να πάρεις ένα
κουτί από το συγκεκριμένο
φάρμακο πρέπει να ανεβάσεις τις αγορές σου
κατά 10.000 ευρώ!
Έλεος!

Θυμίζει χώρο υγείας
και υπηρεσιών αυτή
η κατάσταση; Όπου
ο κανιβαλισμός και ο
εκβιασμός
ζουν
και
βασιλεύουν;
Μέχρι πότε θα ανεχόμαστε αυτούς τους
κανόνες στο επάγγελμά
μας; Θα περιμένουμε να
μας πεθάνει κάποιος σε
κάποια διανυκτέρευση,
επειδή δεν βρήκε το
φάρμακό του, και μετά
να το διορθώσουμε; Ή
μήπως δεν ξέρουμε ότι
τα περισσότερα φαρμακεία διανυκτερεύουν
χωρίς να έχουν διαθέσιμα δεκάδες αναντικατάστατων
ελλειπτικών
φαρμάκων;
Τέλος
επικαλούμαι
τα άρθρα 107, 111 και
175 της ΚΥΑ /Αρ. ΔΥΓ
3α/Γ.Π.32221/2013 ( ΦΕΚ
1049 Β 29/4/13 ) στην

οποία
και ΕΜΕΙΣ
και
ο Υπουργός Υγείας μπορούμε να στηριχθούμε
προκειμένου
να προχωρήσει πιλοτικά
η
εφαρμογή του μέτρου
της
ιχνηλάτισης των
ελλειπτικών φαρμάκων
με δεδομένο ότι ρητά
ορίζεται :
«ο κάτοχος της άδειας
κυκλοφορίας
φαρμάκου, καθώς και οι κάτοχοι
άδειας χονδρικής πώλησης, εξασφαλίζουν τον
κατάλληλο
και συνεχή
εφοδιασμό των φαρμακείων ώστε να καλύπτονται οι ανάγκες των ασθενών που βρίσκονται στην
Ελλάδα»
ΙΔΟΥ ΛΟΙΠΟΝ Η ΡΟΔΟΣ !!!
Αλέξανδρος Τσαπέκος
Μέλος του ΔΣ/ΠΦΣ

κ. ΥΠΟΥΡΓΕ της ΥΓΕΙΑΣ και κ. ΠΡΟΕΔΡΕ του ΕΟΦ
ΔΥΟ ΕΡΩΤΗΜΑΤΑ :
--- ΠΟΙΟΣ ΕΥΘΥΝΕΤΑΙ ΕΑΝ
ΥΠΟΣΤΕΙ ΒΛΑΒΗ Η ΥΓΕΙΑ
ΚΑΠΟΙΟΥ
ΑΣΘΕΝΗ
Ή
ΕΑΝ Ο ΑΣΘΕΝΗΣ ΚΑΤΑΛΗΞΕΙ αφού το φαρμακείο, και ειδικά αυτό που
ξεκινάει τη διανυκτέρευση
ή την εφημερία του, δεν
έχει επαρκώς προς διάθεση δεκάδες ελλειπτικά
και
αναντικατάστατα
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φάρμακα, επειδή αυτά οι
παράλληλες εξαγωγές τα
στέλνουν έξω στο όνομα
του κέρδους ;

ζει ότι οι Φαρμακευτικές
Εταιρείες και οι Αποθήκες
πρέπει να εξασφαλίζουν
τον κατάλληλο και συνεχή
εφοδιασμό των φαρμα--Πότε
επιτέλους κείων ώστε να καλύπτοθα
εφαρμοστεί
στην νται οι ανάγκες των Ελλήπράξη η ΚΥΑ /Αρ. ΔΥΓ νων ασθενών ;
3α/Γ.Π.32221/2013 ( ΦΕΚ
1049 Β 29/4/13 ) αρ. 107,
Αλέξανδρος Τσαπέκος
111, 175 που ρητά ορίΜέλος ΔΣ του ΠΦΣ

Ένα εμβόλιο που ενδείκνυται για την
πρόληψη της πνευμονιοκοκκικής νόσου
από 23 ορότυπους1

1461-15032022-PNEU
GR-PNX-00066

MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε.
Αγ. ∆ηµητρίου 63, Άλιµος 174 56, Αττική
Αρ. ΓΕΜΗ: 121808101000
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www.msd.gr
E-MAIL: dpoc_greece@merck.com

ΒΙΒΛΙΟΓΡΑΦΙΑ
1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος
Pneumovax 23, Νοέµβριος 2019

Όπως µε κάθε εµβόλιο, ο εµβολιασµός
µε Pneumovax 23 µπορεί να µην
προστατέψει από όλα τα νοσήµατα
για τα οποία έχει ένδειξη.
Λιανική Τιµή: 31,45€

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

ΜΗΝ ΑΦΗΝΕΤΕ ΤΟΥΣ ΑΣΘΕΝΕΙΣ ΣΑΣ
ΕΥΑΛΩΤΟΥΣ ΣΕ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΑ
ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΠΟΥ ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ
ΠΡΟΛΗΦΘΟΥΝ ΜΕ ΤΟΝ
ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟ

Κατά την τρέχουσα πανδημία
και άλλων αναπνευ

ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕ
ΠΝΕΥΜΟΝΙΟΚΟΚΚΙ

Pfizer Ελλάς Α.Ε., Λ. Μεσογείων 243, Ν. Ψυχικό 15451, Αθήνα, Ελλά
PP-VAC-GRC-0287-SEP21

Pfizer Ελλάς (Cyprus Branch) Λ. Αθαλάσσας 26, Λευκω

α, συμβάλλετε στην πρόληψη
υστικών λοιμώξεων.

Ε ΚΑΤΑ ΤΗΣ
ΙΚΗΣ ΠΝΕΥΜΟΝΙΑΣ

άδα, Τηλ. Επικοινωνίας 210-6785800, Αριθ. Γ.Ε.ΜΗ. 000242901000

ωσία 2018, Κύπρος, Τηλ. Επικοινωνίας: +357-22817690

pontium

από τον Γιώργο Τσελεμπή

ΟΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣ ΠΛΕΥΡΕΣ
ΤΟΥ ΕΛΛΗΝΙΚΟΥ ΤΟΥΡΙΣΜΟΥ

Π

αρόλο που η συνολική αποτίμηση
για το τουρισμό στην χώρα μας την
φετινή χρονιά δεν μπορεί ακόμη να
οριστικοποιηθεί γιατί η τουριστική
σεζόν δεν έχει τελειώσει,τα μηνύματα μέχρι
στιγμής και τα στατιστικά δεδομένα που
έχουν εκδοθεί ,επιβεβαιώνουν ότι το 2022
είναι εξαιρετική χρονιά για τον Ελληνικό
τουρισμό που αποτελεί την βαριά βιομηχανία της χώρας, γιατί όχι απλώς ενισχύει την
εθνική οικονομία ,αλλά της προσφέρει πολύ
σημαντική στήριξη σε οικονομικά δύσκολες
συνθήκες.
Η Ελλάδα είναι ένας προνομιούχος
τόπος με μοναδική φύση , υψηλού επιπέδου
γαστρονομία, και με φιλοξενία που όμοιά
της συναντάς σε λίγα μέρη του κόσμου.
Διαθέτει αυτό που λέμε ισχυρό τουριστικό
προιόν.
Φέτος αποτελεί το νούμερο ένα προορισμό για τους ταξιδιώτες από τη Γαλλία και
το Ισραήλ, βρίσκεται πολύ ψηλά στις προ-
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τιμήσεις των τουριστών από τα Βαλκάνια,
και στις τρείς πρώτες θέσεις σε Γερμανία και
Σκανδιναβία.
Μετά την τεράστια κρίση που προκάλεσε
τα προηγούμενα χρόνια η πανδημία στον
κλάδο, επέστρεψαν δυναμικά οι αγορές
του Ηνωμένου Βασιλείου, της Γερμανίας,
της Σκανδιναβίας της Αμερικής και άλλων
χωρών. Σημαντικό μερίδιο κατέχουν οι αφίξεις Τούρκων τουριστών στα νησιά του
Αιγαίου που έχουν ακτοπλοική σύνδεση με
τα απέναντι παράλια. Επίσης η κρουαζιέρα
διεκδικεί σημαντικό μερίδιο από το όλο προιόν.Η απώλεια των Ρώσων επισκεπτών λόγω
του πολέμου στην Ουκρανία και των κυρώσεων που επέβαλε η Ε.Ε.στην Ρωσία αναπληρώθηκε από άλλες εθνικότητες.
Όμως τι γίνεται με τους Έλληνες;
Πέρα από την γενικότερη ευφορία που
επικρατεί στους απασχολούμενους στον
κλάδο αλλά και τον αντίκτυπο στα κρατικά

G R-CIN-00112
1458-14032022-ZOS

Μην αφήσετε τον
Έρπητα Ζωστήρα
να διαταράξει τη
ζωή τους1,2

Όπως με κάθε εμβόλιο, το Zostavax μπορεί να μην προστατεύσει όλους τους εμβολιαζόμενους.
Πριν τη συνταγογράφηση συμβουλευτείτε την Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος.
1. Περίληψη Χαρακτηριστικών Προϊόντος Zostavax, Iούνιος 2021
2. Εγκύκλιος Υπουργείου Υγείας, Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμών Ενηλικών 2022,
Αριθμ. Πρωτ. Δ1α/Γ.Π.οικ.81839, 29/12/2021
MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε. Αγ. Δημητρίου 63, Άλιμος 174 56, Αττική, Αρ. ΓΕΜΗ: 121808101000,
Τηλ: 2109897300, www.msd.gr, E-MAIL: dpoc_greece@merck.com

Λιανική Τιμή 162,7€

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

pontium

έσοδα ,μια παράμετρος
που θέτει σειρά ερωτημάτων για το μέλλον, είναι η
δυνατότητα των Ελλήνων να
κάνουν διακοπές.
Και το ερώτημα είναι αν
αξίζει η Ελλάδα να είναι τόσο
ακριβή και τι θα απογίνουν
οι ντόπιοι. Οι Έλληνες θα
μετατραπούν σε παρίες που
θα βλέπουν τους ξένους
να απολαμβάνουν διακοπές στην χώρα τους και οι
ίδιοι δεν θα μπορούν να το
κάνουν λόγω των απαγορευτικών τιμών?

σον υπάρχουν τουρίστες
που μπορούν να πληρώσουν, καλώς προσφέρουν
οι Έλληνες επιχειρηματίες
αυτό που τους ζητούν με το
ανάλογο φυσικά τίμημα.
Τι γίνεται, όμως, με ένα
ευρύτερο πλέγμα υπηρεσιών όπως οι μετακινήσεις, η διασκέδαση ,η διαμονή, οι ξαπλώστρες στην
θάλασσα?
Σε τουριστικά νησιά οι
ξαπλώστρες έφθασαν να
ενοικιάζονται προς 50 ευρ.
το σέτ και σε κάποιες ιδιαί-

Η Ελλάδα μετατρέπεται σε τουριστικός προορισμός μόνο για ξένους. Κι ότι ο εσωτερικός
τουρισμός θα φθίνει όσο τα εισοδήματα είναι
καθηλωμένα την ώρα που οι τιμές παντού
έχουν ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη.
Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα, η Ελλάδα για φέτος
είναι ο ακριβότερος τουριστικός προορισμός της
Μεσογείου, πάνω και από
Ιταλία, Ισπανία, τις παράλιες αφρικανικές χώρες και
φυσικά την Τουρκία.
Όποιος είχε την τύχη να
κάνει λίγες ημέρες διακοπές,
θα διαπίστωσε γιατί είμαστε
πρωταθλητές στην ακρίβεια.
Τα παραδείγματα πολλά,
και δεν αφορούν μόνο τα
τουριστικά νησιά όπως η
Μύκονος που έχει παραδοθεί στους ξένους κροίσους.
Που δαπανούν υπέρογκα
ποσά για να ικανοποιήσουν τις απαιτήσεις τους,
οι οποίες δεν είναι πάντα
κατανοητές από τον κάθε
άνθρωπο. Τέτοιες περιπτώσεις θα ευδοκιμούν, κι εφό-
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τερες περιπτώσεις φθάνουν
εκατοντάδες ευρ.
Ακόμα και στον νομό
Αττικής σε πολλές παραλίες κοστίζουν 30-50 ευρ.
χωρίς να συνυπολογίζονται
και άλλα έξοδα όπως καφέδες,αναψυκτικά κλπ.
Οσο για το φαγητό; Πανάκριβο στις περισσότερες
περιοχές της χώρας,και όχι
μόνο στους ιδιαίτερα ελκυστικούς προορισμούς. Και τι
να πει κανείς για τα ενοικιαζόμενα δωμάτια και τα ξενοδοχεία όπου οι τιμές είναι
πολλές φορές εξωφρενικές.
Αυτή είναι η μια μικρή
εικόνα των όσων συμβαίνουν σε μια χώρα όπου ο
βασικός μισθός είναι 700
ευρώ. Δηλαδή κάποιοι πρέπει να δουλεύουν δύο μήνες
για να πάνε κάπου διακοπές,

να περάσουν λίγες ώρες
στη θάλασσα, να πληρώσουν ξαπλώστρες, να φάνε
και κάτι, να μετακινηθούν με
το όχημα.
Σύμφωνα με πρόσφατη
έρευνα της Ευρωπαϊκής
Συνομοσπονδίας
Συνδικάτων ETUC, το 28% των
εργαζόμενων στην Ευρώπη
δεν μπορούν να πάνε ούτε
μια εβδομάδα διακοπές. Η
Ελλάδα βρίσκεται στη δεύτερη θέση στη σχετική λίστα
με το 43% των εργαζόμενων
να μην μπορούν να αντέξουν μια επιβάρυνση για να
ξεκουραστούν το καλοκαίρι.
Άλλη έρευνα του Επαγγελματικού
Επιμελητηρίου
Αθήνας αναφέρει ότι μόνο
το 36% των συμμετεχόντων,
απαντούν ότι θα διαθέσουν
τις ίδιες (πάνω- κάτω και σε
σύγκριση με πέρυσι) ημέρες
για τις φετινές τους καλοκαιρινές διακοπές – μόλις 4%
απαντά:
«περισσότερες».
Πάνω από τους μισούς θα
διαθέσουν μειωμένες ημέρες
για τις φετινές τους διακοπές: τρεις στους δέκα (29%)
θα ξεκουραστούν λιγότερες
ημέρες και ένας στους τέσσερις (25%) καθόλου.
Τι δείχνουν όλα αυτά; Ότι
η Ελλάδα μετατρέπεται σε
τουριστικός
προορισμός
μόνο για ξένους. Κι ότι ο
εσωτερικός τουρισμός θα
φθίνει όσο τα εισοδήματα
είναι καθηλωμένα την ώρα
που οι τιμές παντού έχουν
ανέβει σε δυσθεώρητα ύψη.
Γιαυτό όλο και περισσότεροι Έλληνες πάνε στο χωριό
και αποφεύγουν τις πολλές
μετακινήσεις, ενώ επιλέγουν
μη οργανωμένες παραλίες.

pontium

Και κάτι που φαίνεται
φέτος περισσότερο. Στους
τουριστικούς προορισμούς
έγινε
στην
κυριολεξία…
χαμός στα σούπερ μάρκετ.
Οι τουρίστες αγοράζουν τα
βασικά, μαγειρεύουν στο
σπίτι, αποφεύγουν να βγουν
για φαγητό ή ποτό.
Τα 20 δις ευρώ έσοδα που
περιμένουμε είναι κατά κύριο
λόγο τουριστικό συνάλλαγμα, δηλαδή τι ξοδεύουν
οι ξένοι.
«Και γιατί, μας χαλάει όλο
αυτό;» είναι η απάντηση.
Ασφαλώς όχι. Όμως, αυτό
που μας χαλάει είναι ότι
στον ακριβότερο τουριστικό
προορισμό της Μεσογείου
οι ντόπιοι δεν μπορούν να
πάνε λίγες ημέρες διακοπές.
Κι επειδή ο νόμος της προσφοράς και της ζήτησης
δικαιολογεί τις υψηλές τιμές
στον τουριστικό κλάδο, η
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λύση είναι μία. Ενίσχυση του
εισοδήματος των Ελλήνων
για να μπορούν να απολαύσουν το αναφαίρετο δικαίωμα στην ξεκούραση το
καλοκαίρι.
Χωρίς τον τουρισμό η
χώρα μας θα ήταν φτωχή,
καθώς δίνει πάνω από το
20% του ελληνικού ΑΕΠ ενώ
το 40% της απασχόλησης
προέρχεται άμεσα ή έμμεσα
από τον κλάδο.
Τι γίνεται, όμως, με τη
«σκοτεινή» πλευρά του τουρισμού; Όχι μόνο με τα
«μαύρα» μεροκάματα, την
ανασφάλιστη εργασία, τις
υπο-αμοιβές ή την υπερεντατική εργασία,τις κάθε λογής
αυθαιρεσίες από επιτήδειους για το εύκολο κέρδος;
Μια άλλη παράμετρος
είναι οι κακές συμπεριφορές
πελατών, απέναντι στους
εργαζόμενους στον του-

ριστικό κλάδο, στα ξενοδοχεία, τα εστιατόρια και
τις άλλες επιχειρήσεις.Οι
εργαζόμενοι αντέχουν την
σκληρή δουλειά τις χαμηλές αμοιβές αλλά η κακή
συμπεριφορά των πελατών
στην κυριολεξία τους καταρρακώνει.Πολλοί
βγάζουν
απωθημένα απέναντι στον
αδύναμο κρίκο που είναι οι
εργαζόμενοι σύμφωνα με
μαρτυρίες, και αυτή η νοοτροπία αφορά κυρίως Έλληνες τουρίστες.
Η τουριστική βιομηχανία αποτελεί ένα πολυπαραγοντικό πλέγμα που για
να λειτουργήσει σωστά και
να είναι όλοι ευχαριστημένοι, χρειάζεται ισορροπίες.
Κανόνες που όλοι πρέπει να
τηρούν ώστε αυτό το πολύτιμο για την χώρα προιόν να
αναπτυχθεί ακόμη καλύτερα
και σε υγιέστερη βάση.

συνέντευξη
επί προσωπικού

στην Μπιάνκα Μπογδάνου

Φουτούλης
Νικόλαος
Φαρμακοποιός

Πρόεδρος ΦΣ Δωδεκανήσων
της περιφέρειας και για τους φαρμακοποιούς των
μεγάλων αστικών κέντρων. Κάνουμε το ίδιο επάγγελμα και ο σκοπός μας είναι να προωθήσουμε τα
δικαιώματα και τις διεκδικήσεις του κλάδου και ευτυχώς που ο Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος
δεν έχει κάνει αυτόν τον διαχωρισμό.

Πότε και γιατί αποφασίσατε να ασχοληθείτε με το
συνδικαλισμό;
‘Όταν πριν από χρόνια μου έγινε η πρόταση
να βοηθήσω και εγώ τον Φαρμακευτικό Σύλλογο
Ξάνθης από την Πρόεδρο κυρία Κάλφα Δέσποινα
δέχτηκα με χαρά, αρχικά στη θέση του γενικού γραμματέα για αρκετά χρόνια ,ίσως τα πιο δύσκολα με τις
μεγάλες απεργίες των μνημονιακών ετών και τώρα
την τελευταία τριετία στη θέση του αντιπροέδρου και
ενός από τους τακτικούς αντιπροσώπους του Π.Φ.Σ.
Χαίρομαι όταν συνευρίσκομαι με τους συναδέλφους
,προβληματιζόμαστε ,λύνουμε τυχόν προβλήματα
,οραματιζόμαστε για ένα καλύτερο επάγγελμα .
ΠΟΥ ΓΕΝΝΗΘΗΚΑΤΕ ΚΑΙ ΜΕΓΑΛΩΣΑΤΕ ΚΥΡΙΕ ΝΙΚΟ;
ΠΟΤΕ ΑΠΟΦΑΣΙΣΑΤΕ ΝΑ ΑΚΟΛΟΥΘΗΣΕΤΕ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑ;
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Ρόδο. Αποφάσισα να ακολουθήσω το φαρμακευτικό επάγγελμα
όταν ήμουν στην Β΄ τάξη Λυκείου.
Πέρα του βιοποριστικού λόγου μου άρεσε επίσης ο κοινωνικός ρόλος του φαρμακοποιού.
ΣΑΝ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΣΤΗΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΤΙ ΣΑΣ
ΩΘΗΣΕ ΣΤΟΝ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΜΟ;
Νομίζω ότι δεν έχει καμιά διαφορά. Τα προβλήματα είναι τα ίδια και για τους φαρμακοποιούς

18

η φαρμακόγλωσσα

ΠΟΙΑ ΘΕΩΡΕΙΤΕ ΤΑ ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΑ ΣΑΣ ΕΠΙΤΕΥΓΜΑΤΑ
ΩΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΦΣΔ;
Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Δωδεκανήσου, σε
συνεργασία με διάφορους φορείς συμμετέχει σε
πολλά δρώμενα της τοπικής κοινωνίας και αναπτύσσει δράσεις μέσω των οποίων έχει επωφεληθεί
μεγάλος αριθμός συμπολιτών μας.
Ο ΦΣΔ αφουγκράζεται τις δυσκολίες και τις ανάγκες της κοινωνίας και μέσω των αποφάσεων του
Διοικητικού Συμβουλίου εντείνει το κοινωνικό, φιλανθρωπικό και εθελοντικό του έργο.
Ενδεικτικές δράσεις του ΦΣΔ είναι:
• ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΤΗΝ ΗΜΕΡΑ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ ΜΕ
ΤΗΝ ΔΙΑΝΟΜΗ 2.000 ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ ΦΥΤΩΝ
ΣΕ 2.000 ΜΑΘΗΤΕΣ ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΗΣ ΔΡΑΣΗΣ
«ΜΕΓΑΛΩΝΟΥΜΕ ΦΥΤΑ»
• ΔΕΝΔΡΟΦΥΤΕΥΣΗ 10.000 ΔΕΝΔΡΥΛΙΩΝ ΣΤΗΝ
ΑΡΧΑΙΑ ΚΑΜΕΙΡΟ
• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΠΑΙΔΙΚΗΣ ΧΑΡΑΣ ΣΤΟ ΠΑΡΑΔΕΙΣΙ
• ΤΑΚΤΙΚΕΣ ΠΑΡΟΧΕΣ ΥΓ/ΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΕΚΑΒ
• ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΑΡΑΜΟΝΗΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ ΜΕ ΣΥΝΔΡΟΜΟ DOWN ΣΤΟ ΠΑΛΙΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΡΟΔΟΥ
• ΔΙΑΝΟΜΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΚΑΙ ΕΙΔΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΗΣ
ΥΓΙΕΙΝΗΣ ΣΤΟΥΣ ΚΡΑΤΟΥΜΕΝΟΥΣ ΤΩΝ ΔΙΚΑΣΤΙΚΩΝ ΦΥΛΑΚΩΝ ΚΩ
• ΤΑΚΤΙΚΗ ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΤΟΝ ΞΕΝΩΝΑ
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑΣ ΓΥΝΑΙΚΩΝ ΘΥΜΑΤΩΝ ΒΙΑΣ
• ΧΟΡΗΓΗΣΗ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ ΣΤΟ ΚΥΝΟΚΟΜΕΙΟ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΡΟΔΟΥ
• ΕΦΟΔΙΑΣΜΟΣ ΜΕ ΤΡΟΦΙΜΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ
• ΕΞΟΠΛΙΜΟΣ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΟΥ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΚΗΣ ΣΤΟ
ΟΡΦΑΝΟΤΡΟΦΕΙΟ ΡΟΔΟΥ

συνέντευξη
επί προσωπικού

• ΔΗΜΙΟΥΡΓΙΑ ΚΑΙ ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ ΑΙΘΟΥΣΑΣ ΠΟΛΛΑΠΛΩΝ ΧΡΗΣΕΩΝ ΣΥΛΛΟΓΟΥ ΑΜΕΑ
ΠΕΙΤΕ ΜΑΣ ΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΤΗΣ ΙΔΡΥΣΗΣ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ.
Από το 2007 που ανέλαβα πρόεδρος του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου στόχος του
Διοικητικού Συμβουλίου ήταν η δημιουργία ενός
φαρμακείου στο Καστελλόριζο.
Παρ΄όλες τις δυσκολίες που αντιμετωπίσαμε από
την πολιτεία όλα αυτά τα χρόνια έως και το 2021 (που
δόθηκε τελικά λύση από ιδιωτική πρωτοβουλία) και
παρότι υπήρχε συγκεκριμένος νόμος (Ν.3402/2005
άρθρο 32) που μας έδινε την δυνατότητα για την
δημιουργία φαρμακείου στο Καστελλόριζο υπό την
προϋπόθεση τα δύο υπουργεία Υγείας και Εθνικής
Άμυνας τότε, να συντονιστούν ούτως ώστε να παρθεί μια διυπουργική απόφαση όπου ο οπλίτης φαρμακοποιός να υπηρετεί την θητεία του στο Καστελλόριζο όπως αναφέρει ο νόμος, δεν έγινε ποτέ.

Όταν λοιπόν οι συνθήκες ωρίμασαν και πήραμε τις
διαβεβαιώσεις από τον Δήμο Μεγίστης για την χορήγηση
κτηρίου όπου θα στεγαζόταν το φαρμακείο κινηθήκαμε
άμεσα και αναγνωρίζοντας την συνεχή στήριξη της Εταιρίας ΒΙΑΝΕΞ σε όλους τους φαρμακοποιούς στην περίοδο
της κρίσης και την στήριξη στα ιατρεία των μικρών νησιών
του νομού μας.
Η προσωπική συμβολή του προέδρου της ΒΙΑΝΕΞ κ.
Γιαννακόπουλου Δημήτριου ήταν καθοριστική, ακολουθώντας τα χνάρια του αείμνηστου πατέρα του.
Αναγνωρίζοντας αυτό ονομάσαμε το φαρμακείο ως
ελάχιστο φόρο τιμής «ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΜΕΓΙΣΤΗΣ ΠΑΥΛΟΣ
ΓΙΑΝΝΑΚΟΠΟΥΛΟΣ».

Με την ευκαιρία που μου δίνεται θα ήταν παράληψή μου να μην αναφερθώ στην στήριξη της
Περιφέρειας Ν. Αιγαίου και ειδικότερα στην Αντιπεριφερειάρχη Ν. Αιγαίου κα Γιασιράνη Χ., στην Συνεταιριστική Φαρμακαποθήκη Κρήτης και Δωδεκανήσων
και στην εταιρία λογισμικών προγραμμάτων ΙΛΥΔΑ.
ΕΙΝΑΙ ΤΕΛΙΚΑ Η ΚΙΝΗΤΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΙ Η ΑΛΛΗΛΕΓΓΥΗ
Ο ΤΡΟΠΟΣ ΓΙΑ ΝΑ ΑΛΛΑΞΕΙ Ο ΚΟΣΜΟΣ ΠΡΟΣ ΤΟ
ΚΑΛΥΤΕΡΟ;
Οι κινητοποιήσεις και η αλληλεγγύη είναι άρρηκτα συνδεδεμένες, είναι η σωστή συνταγή για να
έχουμε ένα καλύτερο αύριο στην κοινωνία.
ΣΕ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΕΠΙΠΕΔΟ ΠΩΣ ΝΙΩΣΑΤΕ ΟΤΑΝ ΕΝΑ
ΤΟΣΟ ΜΕΓΑΛΟ ΕΡΓΟ ΗΡΘΕ ΕΙΣ ΠΕΡΑΣ;
Είναι η αρχή για το επόμενο. Μας δίνει δύναμη
να συνεχίσουμε.

ΩΣ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ ΠΟΙΑ ΟΡΙΖΕΤΑΙ ΩΣ ΤΑ ΣΗΜΑΝΤΙΚΟΤΕΡΑ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ
• Ο μειωμένος κλειστός προϋπολογισμός για τα
φάρμακα με αποτέλεσμα να εμποδίζει την εισαγωγή νέων καινοτόμων φαρμάκων
• Οι ελλείψεις των φαρμάκων για την αντιμετώπιση σοβαρών παθήσεων, πρόβλημα που είναι
εντονότερο στις νησιωτικές περιοχές μας.
Το φαρμακείο ως τελευταίος πόλος της εφοδιαστικής αλυσίδας, δέχεται αδίκως συμπιέσεις.
Η μη συγκεκριμένη πολιτική για το φαρμακείο και οι
παλινωδίες της εκάστοτε πολιτικής ηγεσίας.
ΤΟ ΣΥΝΔΙΚΑΛΙΣΤΙΚΟ ΣΩΜΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ
ΚΛΑΔΟΥ ΠΩΣ ΤΟ ΚΡΙΝΕΤΕ ΣΤΟ ΣΥΝΟΛΟ ΤΟΥ;
Ο συνδικαλισμός εξελίσσεται.
Το δευτεροβάθμιο συνδικαλιστικό όργανό μας
(Πανελλήνιος Φαρμακευτικός Σύλλογος) προσαρμόστηκε στα νέα δεδομένα και πολλά από αυτά
που γίνονται φέρουν την σφραγίδα του.
Ενδεικτικά αναφέρω το ΙΔΕΕΑΦ μέσω του οποίου
γίνεται συνεχής εκπαίδευση και ενημέρωση των
φαρμακοποιών, νομοθετήθηκε ο εμβολιασμός
μέσω των φαρμακείων, η διενέργεια των RAPIDTEST, ο προγραμματισμός εμβολίων ραντεβού
COVID, η επίλυση θεσμικών θεμάτων και γενικά
ενεργειών που οδηγούν στο φαρμακείο του αύριο
και το τοποθετούν ως βασικό πυλώνα στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας.
Η ΠΑΝΔΗΜΙΑ ΤΙ ΑΝΤΙΚΤΥΠΟ ΕΙΧΕ ΤΟΣΟ ΣΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ ΣΑΣ ΟΣΟ ΚΑΙ ΣΤΗΝ ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΤΟΥ
ΦΑΡΜΑΚΕΙΟΥ ΣΤΟ ΚΑΣΤΕΛΛΟΡΙΖΟ
Δεν επηρέασε καθόλου το χρονοδιάγραμμα
αποπεράτωσης γιατί είχαμε κινηθεί μεθοδικά και
αντιμετωπίσαμε άμεσα οποιαδήποτε δυσκολία
παρουσιάστηκε. Το φαρμακείο μου, όπως και η
πλειονότητα των φαρμακείων αντιμετωπίσαμε
θεωρώ με επιτυχία το σκόπελο αυτό.
ΑΝ ΜΠΟΡΟΥΣΑΤΕ ΝΑ ΠΕΙΤΕ ΚΑΤΙ ΣΤΟ ΝΕΟΤΕΡΟ
ΕΑΥΤΟ ΣΑΣ ΤΙ ΘΑ ΗΤΑΝ ΑΥΤΟ;
Θα σας απαντήσω τι θα έλεγα σε έναν νεότερο
συνάδελφό μου:
Είναι ένα ταξίδι γεμάτο εμπειριών και προκλήσεων που αξίζει τον κόπο να το δοκιμάσει.

συνέντευξη
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Χαρά
Κουσίνα

Φαρμακοποιός
Καστελόριζο
Πώς πήρατε αυτή την απόφαση.
Η καταγωγή του συντρόφου μου όπως προανέφερα τον έφερε πίσω για να αναλάβει την οικογενειακή τους επιχείρηση και για να είμαστε κοντά
επέλεξα το Καστελόριζο.

Κυρία Κουσίνα που γεννηθήκατε και μεγαλώσατε;
Γεννήθηκα και μεγάλωσα στην Δράμα.
Πότε και γιατί αποφασίσατε να ακολουθήσετε το
φαρμακευτικό επάγγελμα;
Από πολύ μικρή, γύρω στα δεκαπέντε μου, είχα
συνειδητοποιήσει, σχεδόν κατασταλάξει, ότι ήθελα
να ακολουθήσω ένα επάγγελμα στον τομέα της
υγείας. Η αίσθηση του να είσαι σημαντικός για τους
άλλους ανθρώπους αλλά και η καθημερινή αλληλεπίδραση μαζί τους, ξεκάθαρα έπαιξαν καθοριστικό ρόλο στην επιλογή του να ακολουθήσω το
επάγγελμα του φαρμακοποιού.
Είχατε ποτέ σκεφτεί να ζήσετε σε νησί και μάλιστα
ένα ακριτικό νησί;
Για να είμαι ειλικρινής, όχι, ποτέ δεν σκέφτηκα να
ζήσω σε νησί (ειδικά αν σκεφτεί κανείς ότι είμαι και
βορειοελλαδίτισσα) όμως η ζωή ποτέ δεν ξέρεις τι
σου επιφυλάσσει ποιοι άνθρωποι θα βρεθούν στον
δρόμο σου και πόσο καθοριστική θα είναι η συνάντηση μαζί τους.
Αναφέρομαι στον σύντροφό μου η καταγωγή
του οποίου είναι από την Ατάλλεια, ένα παραθαλάσσιο μέρος ακριβώς απέναντι από το Καστελλόριζο, και η οποία έπαιξε σημαντικό ρόλο στο να
αποφασίσουμε να ζήσουμε σε αυτό το ακριτικό
νησί.
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Μετά από ενάμιση σχεδόν χρόνο λειτουργίας
πόσο θεωρείται εσείς ότι άλλαξε η ποιότητα ζωής
των κατοίκων και ποια η σχέση τους πλέον με το
φαρμακείο;
Η ζωή των κατοίκων έχει αλλάξει προς το καλύτερο γιατί πλέον έχουν πρόσβαση σε βασικά φαρμακευτικά προϊόντα που τους είναι αναγκαία. Ενώ
παλαιότερα η προμήθειά τους γινόταν από την
Ρόδο με τις συνεπαγόμενες καθυστερήσεις.
Περιγράψτε μου την μετακίνηση σας το στήσιμο και
τις δυσκολίες που συναντήσατε ετοιμάζοντας το
φαρμακείο και μάλιστα εν μέσω πανδημίας;
Η αλήθεια είναι πως βρίσκομαι στο νησί εδώ
και τρεις μήνες. Φαντάζομαι όμως πως εν μέσω
της υγειονομικής κρίσης θα υπήρχαν δυσκολίες,
όσον αφορά την προμήθεια φαρμακευτικών
αγαθών.
Σαν φαρμακοποιός ποιες είναι οι προσδοκίες σας
για το ελληνικό φαρμακείο γενικότερα και τον φαρμακευτικό κλάδο;
Ο φαρμακευτικός κλάδος αποτελεί έναν από
τους πιο δυναμικούς κλάδους της ελληνικής
οικονομίας. Αντιμετωπίζει όμως σοβαρά προβλήματα όπως η συνεχής αύξηση της φαρμακευτικής δαπάνης και η έλλειψη βασικών ειδών
φαρμάκων από την αγορά. Έμφαση νομίζω θα
πρέπει να δοθεί στον τομέα των γεννόσημων
φαρμάκων , στον τομέα της βιοτεχνολογίας και
τον κλινικών ερευνών, αλλά και στο αυστηρότερο νομοθετικό πλαίσιο το οποίο θα εξαλείψει,
αν όχι περιορίσει, το φαινόμενο των τεχνητών
ελλείψεων και των παράλληλων εξαγωγών.

Μέσα από αυτή την μεγάλη αλλαγή στη ζωή σας,
σε προσωπικό επίπεδο, τι αποκομίσατε; Πόσο και
με ποιο τρόπο άλλαξε η ζωή σας;
Θεωρώ ότι είναι αρκετά νωρίς να βγάλω οποιοδήποτε ασφαλές συμπέρασμα σχετικά με την
επιλογή μου να έρθω σε αυτό το ακριτικό νησί,
παρόλα αυτά μέχρι στιγμής το πρόσημο είναι
πολύ θετικό. Η ζωή μου έχει αλλάξει προς το καλύτερο, ζώντας χρόνια στο εξωτερικό, πάντα στο
πίσω μέρος του μυαλού μου ήταν να γυρίσω στην
Ελλάδα.

Βιταμίνες Α - B1 - D - E
Μουρουνέλαιο
Γύρη και Βασιλικός πολτός
Γλυκίνη και Ψευδάργυρος

Συμπλήρωμα Διατροφής
Συμβάλλει στη διατήρηση της φυσιολογικής
κατάστασης των βλεννογόνων και στη
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος
Συμβάλλει στη φυσιολογική απορρόφηση του
ασβεστίου, του φωσφόρου και συνεισφέρει
στη διατήρηση της φυσιολογικής κατάστασης
των οστών
Συμβάλλει στη φυσιολογική γνωσιακή
λειτουργία
Συνεισφέρει στη φυσιολογική λειτουργία
του νευρικού συστήματος, των μεταβολικών
διεργασιών για την παραγωγή ενέργειας
και στην προστασία των κυττάρων από το
οξειδωτικό στρες
Περιέχει ουσίες με υψηλή διατροφική αξία
Xωρίς γλουτένη
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Eισαγωγή - διανομή
από την Adelco A.E.
Βιομηχανία Φαρμάκων
& Καλλυντικών
Πειραιώς 37, 183 46 Μοσχάτο,
Tηλ. 210 4819311-13
e-mail: info@adelco.gr,
www.adelco.gr

Προϊόν της
Pharmaline Italy

Τι επιφυλάσσει το μέλλον για το φαρμακείο του
Καστελόριζου;
Η ίδρυση του φαρμακείου σηματοδότησε μια
νέα και ελπιδοφόρα αρχή για τον τόπο αυτό.
Ελπίζω να παραμείνει αδιάλειπτη η λειτουργία του
ώστε να συνεχίσει η εξυπηρέτηση των κατοίκων
με τον καλύτερο δυνατό τρόπο.
Ποια ήταν η χρησιμότερη συμβουλή που λάβατε
πότε;
Να είσαι αισιόδοξη για το μέλλον αλλά ταυτόχρονα να αντιμετωπίζεις τις δυσκολίες με ψυχραιμία.

Εύκολο στην
εφαρµογή
ψεκάζεται
απευθείας σε
στεγνά µαλλιά

τα
οσ

α
κεί

ρµα
φα
Μόν

ΧΩΡΙΣ PARABENS

ΑΝΤΙΦΘΕΙΡΙΚΟ SPRAY ΠΡΟΛΗΨΗΣ
Προστατεύει τα µαλλιά χάρη
στην παρουσία του υαλουρονικού οξέος
Απαλό µε το τριχωτό της κεφαλής
Αφήνει τα µαλλιά απαλά και γυαλιστερά

ΠΕΡΙΕΧΕΙ:
● Tea tree
● Αιθέρια έλαια
λεµονιού
● Πρόπολη

∆εν αφήνει λιπαρότητα µετά την εφαρµογή
Χρησιµοποιείται σε ενήλικες και παιδιά
Σε παιδιά άνω των 2 ετών

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ:
100 ml λοσιόν
σε µορφή spray

ΑΘHΝΑ Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί
τηλ.: 801 700 77 01 (αστική χρέωση), 210 9641162 ● fax: 210 9600954
e-mail: info@health-plus.gr ● web site: www.health-plus.gr
ΘΕΣΣΑΛΟΝIΚΗ EIFRON, Λεωφόρος Πολυγύρου 32, ΤΚ 57001,
ΤΘ 60681 ● τηλ.: 2310 540575
ΚYΠΡΟΣ IAMA Pharmaceuticals Ltd ● τηλ.: 2520 9500

συνέντευξη
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Κωνσταντίνος
Βούρος
Σεφ

Πώς και πότε αποφασίσατε να ασχοληθείτε με τη
μαγειρική;
Ήταν κυριολεκτικά μία τυχαία απόφαση τής στιγμής. Είχα μόλις φύγει από τη σχολή τής φυσιοθεραπείας και αναρωτιόμουν τί άλλο θα μπορούσα
να κάνω επαγγελματικά. Ξεφύλλιζα ένα έντυπο
επαγγελματικού προσανατολισμού, - περισσότερο
διαφημιστικό σχολών, θα έλεγα - όταν το μάτι μου
έπεσε σε σχολή μαγειρικής και αμέσως για κάποιον
λόγο μού έκανε κλικ. Η μουσική ήταν επίσης κάτι
που έπαιρνα στα σοβαρά, με την ηχοληψία ως δεύτερη επιλογή σπουδών, αλλά τελικά η απόφαση
ήταν εύκολη, αβίαστη και άμεση.
Πόσο σημαντικό είναι το φαγητό τελικά στην ζωή
μας;
Αυτό είναι κάτι προσωπικό και διαφέρει από
άνθρωπο σε άνθρωπο, όπως και ανά περίσταση.
Σε επίπεδο επιβίωσης είναι ζωτικής σημασίας για
όλους, προφανώς. Από εκεί και πέρα, μπορεί να έχει
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έναν ρόλο λιγότερο ή περισσότερο δημιουργικού
χόμπι, όταν μαγειρεύουμε στο σπίτι. Για κάποιους
σίγουρα είναι αγγαρεία, επίσης δεκτό. Σε ένα περιβάλλον όπως ο στρατός, το φαγητό είναι καθαρά
θέμα σίτισης ως μέρος τού συνολικού μηχανισμού.
Σε συναντήσεις μεγαλοστελεχών πολυεθνικών
εταιριών, ένα εταιρικό γεύμα είναι το υπόστρωμα
επάνω στο οποίο ίσως ληφθούν πολύ σημαντικές
αποφάσεις. Σε περιστάσεις όπως πάρτι, δεξιώσεις
και τελετές, είναι ένα αναπόσπαστο μέρος τής όλης
εκδηλωσης και ίσως εκπλαγούμε εάν συνειδητοποιήσουμε ότι θυμόμαστε ορισμένα συγκεκριμένα
πιάτα που απολαύσαμε χρόνια πριν σε ένα τέτοιο
περιβάλλον, όπως ίσως επίσης θυμόμαστε και κάτι
που μας σέρβιραν και ήταν πολύ κακό - συμβαίνουν κι αυτά. Για τον περισσότερο κόσμο βεβαίως,
ένα γεύμα εκτός σπιτιού είναι μία ευχάριστη κοινωνική δραστηριότητα, είτε μιλάμε για street food είτε
για μία επίσκεψη σε ένα καλό εστιατόριο. Στο δε επίπεδο των κορυφαίων και πιο βραβευμένων εστιατορίων τού κόσμου, η μαγειρική λαμβάνει διαστάσεις
περισσότερο επιστήμης και τέχνης, θεμελιωμένη σε
ατελείωτες ώρες δουλειάς, πειραματισμού και αφοσίωσης, παρά οτιδήποτε άλλο. Τέλος, υπάρχουν
και άνθρωποι για τους οποίους η επιλογή φαγητού
γίνεται αποκλειστικά με βάση πρακτικά δεδομένα
υγείας, είτε εθελοντικά είτε υποχρεωτικά, είτε προληπτικά είτε όχι.

Ή ρθε η νέα εποχή
στη μηχανογράφηση φαρμακείου...

συνέντευξη
επί προσωπικού

Η καριέρα σας οδήγησε στο εξωτερικό πως έχει
εξελιχθεί η μέχρι τώρα πορεία σας;
Φυσιολογικά, θα έλεγα. Αρχικά η γλώσσα είναι
ένα εμπόδιο, αλλά στις πιο πολλές κουζίνες τα
αγγλικά είναι πλήρως αποδεκτά, αφού στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι μία δουλειά με άμεση
εξυπηρέτηση πελατών, οπότε μπορεί να γίνει μία
αρχή. Φυσικά, στην πορεία αναπτύσσονται οι γνώσεις τής ντόπιας γλώσσας και ανοίγουν επιπλέον
επαγγελματικές πόρτες.
Τι συνιστά ένα πετυχημένο πιάτο κατά τη γνώμη σας;
Αυτό είναι κάτι στο οποίο υπάρχει μία γενική
ομοφωνία, την οποία θα αναπαράγω. Ένα φαγητό
πρέπει να είναι θρεπτικό, νόστιμο, βασισμένο σε
καλές πρώτες ύλες, κάθε στοιχείο του να είναι μαγειρεμένο σωστά, να έχει ευχάριστη μυρωδιά, να έχει
όμορφη παρουσίαση και επίσης ποικιλία στις υφές,
στα χρώματα και στα σχήματα, ενώ βοηθάει εάν
περιέχει και κάποιο στοιχείο που να προκαλεί θετική
έκπληξη ή και απορία. Πέρα από αυτά τα «αντικειμενικά» κριτήρια, σε προσωπικό επίπεδο μεγάλο ρόλο
παίζουν και οι προσωπικές μας γαστρονομικές
αναμνήσεις και προτιμήσεις.
Είναι η κουζίνα του εστιατορίου τόσο σκληρό περιβάλλον εργασίας όσο φαίνεται σε σειρές και ταινίες των τελευταίων χρόνων;
Κάποιες φορές είναι πράγματι έτσι, ναι. Αυτό
βέβαια δεν ισχύει πάντα και εξαρτάται περισσότερο από τη διεύθυνση και κυρίως από τον σεφ.
Ενίοτε χρησιμοποιείται στρατιωτική πειθαρχία και
τρόπος διοίκησης μίας κουζίνας, εφόσον ο στόχος είναι να βγαίνουν πιάτα με μηδενική απόκλιση
στη μεταξύ τους ποιότητα. Είναι εκ των πραγμάτων
ένα δύσκολο έργο όταν έχεις να κάνεις με μεγάλη
ομάδα ατόμων που δουλεύουν κάτω από συνεχή
ψυχολογική και σωματική πίεση.
Ποιος είναι ο προσωπικός σας ήρωας σεφ;
Σίγουρα ο Χρόνης Δαμαλάς, ο σεφ για τον
οποίον δούλεψα στην Ελλάδα μετά τη σχολή. Σε
αυτόν με έστειλε ο Γιώργος Βενιέρης, εξαιρετικός
δάσκαλός μου στη σχολή. Η σχολή παρέχει μεν
κάποιες βάσεις, αλλά η πραγματική σχολή είναι η
πραγματική κουζίνα και συνεπώς ο μεγαλύτερος
δάσκαλος και μέντορας για έναν επίδοξο μάγειρα
είναι ένας τέτοιος σεφ. Δεν έχουν όλοι την ευκαιρία
να δουλέψουν σε ένα τέτοιο περιβάλλον, σε αυτό
ήμουν απλά τυχερός. Ήταν και αυτός ένας «ζόρικος» σεφ, αλλά πάντα δίκαιος, λογικός και εποικο-
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δομητικός σε ό,τι έλεγε. Θυμάμαι ακόμα κάποιες
οδηγίες και συμβουλές του λέξη προς λέξη.
Ποιο είναι το πιάτο που αγαπήσατε πρώτο ως παιδί
και παραμένει αγαπημένο μέχρι και σήμερα;
Δεν ξέρω αν μπορώ να ξεχωρίσω κάποιο. Όπως
είπα και προηγουμένως, πολλές γαστρονομικές μας
εμπειρίες μάς οδηγούν στο παρελθόν. Κάθε φορά
που σοτάρω κρεμμύδι σε ελαιόλαδο, στο μυαλό μού
έρχονται έντονες εικόνες από την καλοκαιρινή Σάμο,
όπου η γιαγιά ετοίμαζε μεσημεριανό. Η μυρωδιά τού
πελτέ τομάτας επίσης. Ένα από τα πρώτα φαγητά
που μου είχαν κινήσει το ενδιαφέρον, ήταν οι εξαιρετικοί γεμιστοί κολοκυθοανθοί, τούς οποίους η ίδια
γιαγιά ετοίμαζε ως μέρος των κανονικών γεμιστών.
Είναι ένα ευαίσθητο υλικό, πάρα πολύ δυσεύρετο
εδώ στο εξωτερικό. Από την άλλη γιαγιά, με καταγωγή από την Κρήτη, ένα από τα πρώτα πιάτα της
που μου έρχονται στο μυαλό είναι τα πολύ ταπεινά
αβγά με ντομάτα, μία παραλλαγή τού καγιανά, με
τα αβγά ολόκληρα στο τηγάνι. Θυμάμαι που πάντα
έκαιγε πολύ αυτό το φρέσκο και αγαπημένο πιάτο
και η γιαγιά μού έλεγε πως η ντομάτα πάντα κρατάει
τη θερμοκρασία της για ώρα, τόσο που στην Κρήτη
έλεγαν ότι οι φρεσκομαγειρεμένες «ντομάτες με τ’αβγά» έφευγαν με καράβι για την Κωνσταντινούπολη
και ήταν ακόμα ζεστές κατά την άφιξή τους.
Εσείς ποια ιστορία θέλετε να πείτε μέσα από την μαγειρική; Που βλέπετε τον εαυτό σας σε μια δεκαετία;
Ίσως δεν είναι ακριβώς ιστορία, αλλά θα έλεγα
ότι η μαγειρική είναι μία συνεχής, γραμμική πορεία
μάθησης. Όση εμπειρία κι αν έχει κάποιος, πάντα θα
υπάρχουν υλικά, μέθοδοι και πιάτα να ανακαλύψει,
αφού ο πλανήτης έχει αμέτρητους πολιτισμούς, με
τεράστια γαστρονομική ποικιλία. Επίσης, το φαγητό
ως κοινωνικό φαινόμενο αναπόφευκτα παρουσιάζει τάσεις μόδας, κάτι που προσθέτει στην ποικιλομορφία και εξέλιξή του. Για το μέλλον δυστυχώς δεν
μπορώ να κάνω προβλέψεις!
Αγαπημένο Βιβλίο
Αγριόκυκνοι: Τρεις Κόρες Τής Κίνας
Αγαπημένος Προορισμός
Κοντινός: η χειμερινή Λαπωνία
Μακρινός: οι επαρχίες τής βορειοανατολικής
Ινδίας ή η Ταϊβάν
Αγαπημένο Χρώμα
Μαύρο


“
”

* Progress in Nutrition 2015, vol.17, N. 3: 2014 - 2018

ιατρικό θέμα

Ελευθέριος Ι. Ζαμπάκος, Ορθοπαιδικός Χειρουργός και Τραυματιολόγος
www.minimalorthopedics.gr

ΤΡΟΧΑΝΤΗΡΙΤΙΔΑ

Η

τροχαντηρίτιδα είναι μία εξαιρετικά επίπονη, χρόνια φλεγμονή, η οποία εμφανίζεται στην περιοχή του ισχίου και επηρεάζει τον τροχαντήρα του μηρού και του
θύλακα που τον προστατεύει. Δεν προκαλεί καταστροφή του αρθρικού χόνδρου αλλά συνοδεύεται από έντονο πόνο. Παρατηρείται στην πλειοψηφία των περιπτώσεων στις γυναίκες ηλικίας
μεταξύ 40 και 60 ετών και σε αθλητές που ασχολούνται με αθλήματα, τα οποία απαιτούν γρήγορο τρέξιμο (π.χ. δρομείς ή ποδοσφαιριστές).

Τί προκαλεί την τροχαντηρίτιδα;

Η τροχαντηρίτιδα είναι σύνδρομο υπέρχρησης. Οι πιο συχνές αιτίες για την εμφάνιση της
τροχαντηρίτιδας είναι:
• Οι επαναλαμβανόμενοι τραυματισμοί στην
περιοχή του ισχίου
• Η υπερφόρτωση των αρθρώσεων
• Η δυσμετρία των ποδιών

30

η φαρμακόγλωσσα

• Η αδυναμία των σταθεροποιητικών μυών του
κορμού
• Οι αδύναμοι μύες του κάτω άκρου
• Οι διαταραχές της οσφυϊκής μοίρας της
σπονδυλικής στήλης
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί πως πρωταρχικός
και επιβαρυντικός παράγοντας είναι οποιαδήποτε κατάσταση που επηρεάζει και αλλάζει το
βάδισμα του ασθενούς.

Προδιαθετικοί παράγοντες

• Καταπόνηση και επιβάρυνση του ισχίου
Κακή στάση σώματος
Πιθανές ανωμαλίες στο κάτω άκρο
Υπερβολικό βάρος
Φλεγμονώδεις ή παθολογικές ασθένειες,
όπως ρευματοειδής αρθρίτιδα ή ψωρίαση
• Οποιαδήποτε χειρουργική επέμβαση στο
ισχίο
• Χρήση κακής ποιότητα υποδημάτων
•
•
•
•

Η ΝΕΑ ΓΕΝΙΑ ΣΕΡΒΙΕΤΩΝ ΥΓΙΕΙΝΗΣ

Drion Day Pads
Σερβιέτες κανονικού
μήκους - ημέρας
Ιδανικές για περιπτώσεις
μικρής – μεσαίας ροής

Drion Maxi Pads – XL
Σερβιέτες πολύ μεγάλου
μήκους.

Drion Ultra-absorbent
Night Pads

Ιδανικές για περιπτώσεις
μεγάλης ροής.

Σερβιέτες
μεγάλου μήκους.
Ιδανικές για περιπτώσεις
μεγάλης ροής και για χρήση
κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Drion Pantiliners
Σερβιέτες
μικρού μήκους.
Ιδανικές για περιπτώσεις
μικρής ροής.

ΧΩΡΙΣ
ΑΝΗΣΥΧΙΕΣ
ΧΩΡΙΣ
ΔΙΑΡΡΟΕΣ
ΧΩΡΙΣ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ

Ελέγξτε
την υγιεινή της
ευαίσθητης περιοχής!
Σε κάθε συσκευασία
περιλαμβάνεται τεστ κολπικού pH
για την διάγνωση/πρόληψη
τυχόν ανάπτυξης παθογόνων
οργανισμών και μολύνσεων.

ιατρικό θέμα

Επομένως, όταν αντιλαμβανόμαστε ξαφνικές, περίεργες αλλαγές ή ενοχλήσεις στην περιοχή του γλουτού μας, οφείλουμε να λαμβάνουμε
σοβαρά υπόψη τα συμπτώματα και να επικοινωνούμε με έναν ειδικό Ορθοπαιδικό προκειμένου να μας βοηθήσει να αντιμετωπίσουμε την
πάθηση όσο το δυνατόν αποτελεσματικότερα.

Πώς πραγματοποιείται η διάγνωση;

Τί συμπτώματα προκαλεί

Η εμφάνιση των συμπτωμάτων μπορεί να
είναι απότομη ή σταδιακή.
Στους περισσότερους ασθενείς που διαγιγνώσκονται με την πάθηση της τροχαντηρίτιδας
παρατηρείται:
• Πόνος ή ευαισθησία στην εξωτερική περιοχή
του ισχίου, στον γλουτό. Πρόκειται για ένα
σύμπτωμα που με την πάροδο του χρόνου
μετατρέπεται σε μία αρκετά επώδυνη και ανυπόφορη κατάσταση.
• Ο πόνος πολλές φορές ακτινοβολεί κατά
μήκος του ποδιού, αλλά ποτέ δεν φτάνει στον
άκρο πόδα.
• Η ανάβαση σε σκάλες ή σε ανηφορικά επίπεδα
μετατρέπεται σε μία δύσκολη δραστηριότητα.
• Ο ασθενής δεν μπορεί να ξαπλώσει στην πληγείσα πλευρά.
Τέλος, πρέπει να σημειωθεί ότι σε περιπτώσεις αθλητών, η τροχαντηρίτιδα αποτελεί μία πάθηση, η οποία εμποδίζει σε μεγάλο
βαθμό την πραγματοποίηση της προπόνησης, καθώς και την πρόοδο ή την εξέλιξη του
αθλητή.
Όταν η τροχαντηρίτιδα βρίσκεται σε αρχικό
στάδιο, τα συμπτώματα υποχωρούν μετά την
ανάπαυση του ασθενούς. Αυτό έχει ως αποτέλεσμα να μη δίνεται η απαραίτητη σημασία, η
πάθηση να μην αντιμετωπίζεται στην ώρα της
και τελικά τα συμπτώματα της να γίνονται όλο
και πιο έντονα.
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Η διάγνωση είναι συνήθως κλινική και βασίζεται στορ ιστορικό που παρέχει ο ασθενής σε
συνδυασμό με κάποιες κλινικές δοκιμασίες.
Το συνηθέστερο εύρημα είναι ευαισθησία στην
ψηλάφηση της περιοχής του μείζονα τροχαντήρα.
Ο πόνος μπορεί να ακτινοβολεί σε όλο τον μηρό,
αλλά ποτέ δεν θα περάσει τον αστράγαλο. Σπανιότερα, ο πόνος μπορεί να ακτινοβολεί και προς τα
πάνω, δηλαδή στην περιοχή πίσω και πάνω από
τον τροχαντήρα, μιμούμενος τον πόνο της μέσης.
Ο πόνος μπορεί να επιδεινώνεται στην έξω
στροφή του ισχίου αλλά δεν ισχύει το ίδιο και
στην έσω στροφή.
Σε περιπτώσεις που στο ιστορικό έχει προηγηθεί πτώση, είναι απαραίτητος ο ακτινολογικός
έλεγχος για αποκλεισμό κάποιου κατάγματος.

ιατρικό θέμα

Πώς αντιμετωπίζεται η τροχαντηρίτιδα;

Η θεραπεία της τροχαντηρίτιδας στοχεύει
στη ελάττωση της δυσφορίας και κατά συνέπεια της φλεγμονής. Η μέθοδος που επιλέγεται στην πλειοψηφία των ασθενών είναι
συντηρητική. Η θεραπεία ακολουθεί τα εξής
βήματα:
• Ανάπαυση και ξεκούραση του ασθενούς.
• Απώλεια βάρους, όταν αυτό κρίνεται απαραίτητο, ώστε να μην υπερφορτώνεται η
άρθρωση.
• Οι δραστηριότητες που επηρεάζουν την
άρθρωση αποφεύγονται στο διάστημα της
θεραπείας προκειμένου να μην επιβαρύνεται
το ισχίο.
• Η τοποθέτηση πάγου είναι σημαντική, όταν η
πάθηση βρίσκεται σε οξεία φάση. Η διαδικασία αυτή για να είναι αποτελεσματική πρέπει
να επαναλαμβάνεται κάθε 3 ώρες για περίπου
20 λεπτά.
• Εάν κριθεί απαραίτητο, ο ασθενής καταφεύ-

γει σε αποκαταστατική θεραπεία με φυσικοθεραπεία με TENS, Φωνοφόρεση, Κρουστικό
υπέρηχο και διατάσεις της λαγονοκνημιαίας
ταινίας.
• Σε πιο δύσκολα περιστατικά, οι τοπικές ενέσεις κορτιζόνης έχουν αποδειχθεί ιδιαίτερα
αποτελεσματικές για την ανακούφιση των
συμπτωμάτων.

Χειρουργική επέμβαση

Η χειρουργική αντιμετώπιση της τροχαντηρίτιδας αποτελεί την έσχατη λύση και ο ασθενής
οδηγείται σε αυτή μόνο στην περίπτωση όπου
έχουν αποτύχει όλες οι μέθοδοι της συντηρητικής αντιμετώπισης. Η χειρουργική επέμβαση
είναι πλέον ελάχιστα επεμβατική και πραγματοποιείται αρθροσκοπικά.
Ολοκληρώνοντας, πρέπει να σημειωθεί ότι
για μία αποτελεσματική διάγνωση και θεραπεία
βασικό παράγοντα αποτελεί η επιλογή και η
εμπειρία του Ορθοπαιδικού

η φαρμακόγλωσσα
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Άρης Γκόβας, Γενικός Ιατρός

8 τρόποι να αντιμετωπίσετε
τον ερεθισμένο και ξηρό λαιμό
64% των περιπτώσεων που νιώθουν
δυσφορία στο λαιμό, τον περιγράφουν
ως ξηρό ή και ερεθισμένο
Ο ξηρός λαιμός οφείλεται συχνά σε κρυολόγημα, αφυδάτωση ή ύπνο με το στόμα ανοιχτό.
Υπάρχουν αποτελεσματικές θεραπείες στο σπίτι,
αλλά εξετάστε το ενδεχόμενο να επισκεφτείτε έναν
γιατρό εάν τα συμπτώματα διαρκέσουν περισσότερο από μία εβδομάδα.

Είναι αυτό λόγος ανησυχίας;

Ο ξηρός, γρατζουνισμένος λαιμός είναι ένα
κοινό σύμπτωμα — ειδικά κατά το φθινόπωρο και
τους κρύους μήνες του χειμώνα, όταν ο αέρας είναι
ξηρός και οι λοιμώξεις του ανώτερου αναπνευστικού εξαπλώνονται.
Συνήθως, ο ξηρός λαιμός είναι σημάδι για κάτι
μικρό, όπως ξηρότητα στον αέρα, κρυολόγημα ή ίωση
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Η εξέταση των άλλων συμπτωμάτων σας μπορεί να σας βοηθήσει να καταλάβετε την αιτία του
ξηρού λαιμού σας και να ξέρετε αν πρέπει να καλέσετε το γιατρό σας.
Οι περισσότεροι από εμάς όταν χρησιμοποιούμε φυσικές ή «σπιτικές» θεραπείες1 αναζητούμε
καταπράυνση (72%), ενυδάτωση (52%), και Φυσικά
συστατικά (50%)
Τα περισσότερα κρυολογήματα

ή οι ιώσεις

καθώς και η γρίπη χρειάζονται μερικές ημέρες για
να ολοκληρώσουν τον κύκλο τους. Τα αντιβιοτικά
δεν θεραπεύουν ένα κρυολόγημα, μία ίωση ή μία
γρίπη, γιατί σκοτώνουν μόνο βακτήρια - όχι ιούς.
Για να αισθανθείτε καλύτερα κατά τη διάρκεια
του κρυολογήματος ή της ίωσης, καθώς και όταν
έχετε γρίπη, δοκιμάστε τα παρακάτω :
• Πάρτε ένα μη συνταγογραφούμενο αναλγητικό, όπως ιβουπροφαίνη (Nurofen) για να ανα-
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κουφίσετε τον πονόλαιμο και τους πόνους του
σώματος.
• «Πιπιλίστε» μια παστίλια για το λαιμό όπως οι
φυτικές παστίλιες StrepHerbal, που συνεισφέρουν στην ομαλή λειτουργία του ανοσοποιητικού και έχουν μια καταπραϋντική αίσθηση
κατάλληλη για ξηρότητα και ερεθισμό στο
λαιμό αφού καθώς λιώνει η καραμέλα στο
στόμα αυξάνεται η παραγωγή σιέλου, η οποία
λιπαίνει και καταπραΰνει τους φλεγμονώδεις
ιστούς και απομακρύνει μολυσματικούς οργανισμούς από αυτούς. Περιέχουν, επίσης, βιταμίνη C και ψευδάργυρο που συμβάλλουν στη
φυσιολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού
συστήματος.
Οι φυτικές παστίλιες είναι διαθέσιμες σε διαφορετικές γεύσεις, βασισμένες σε φυσικά εκχυλίσματα
Βοτάνων: 1. Μέλι, μελισσόχορτο και πρόπολη και 2.
Μέντα, κεράσι.
• Πίνετε ζεστά υγρά, όπως ζωμό και ζεστό τσάι.
• Κάντε γαργάρες με ένα μείγμα ζεστού νερού και
1/2 κουταλάκι του γλυκού αλάτι.
• Χρησιμοποιήστε ένα αποσυμφορητικό ρινικό
σπρέι για να ανακουφίσετε τη βουλωμένη μύτη.
• Πίνετε επιπλέον υγρά για να διατηρήσετε το
στόμα και το λαιμό σας υγρό και να αποτρέψετε
την αφυδάτωση.
• Ξεκουραστείτε αρκετά.
• Ενεργοποιήστε έναν υγραντήρα για να υγράνετε
τον αέρα στο δωμάτιό σας.
Να θυμίσουμε μερικές αιτίες που προκαλούν
ξηρότητα και ερεθισμό στον λαιμό.
• Κρυολόγημα ή ίωση: Το κρυολόγημα ή η ίωση
είναι μια κοινή λοίμωξη που προκαλείται από πολλούς διαφορετικούς ιούς. Η μόλυνση μπορεί να
κάνει το λαιμό σας ξηρό και «γρατζουνισμένο».
• Γρίπη: Η γρίπη είναι μια ασθένεια του αναπνευστικού. Όπως το κρυολόγημα, ένας ιός προκαλεί τη γρίπη. Τα συμπτώματα της γρίπης
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τείνουν να είναι πιο σοβαρά από εκείνα του
κρυολογήματος.
• Εποχιακές Αλλεργίες: Οι εποχιακές αλλεργίες,
προκαλούνται από υπερβολική αντίδραση του
ανοσοποιητικού συστήματος σε κανονικά αβλαβείς ουσίες στο περιβάλλον σας.
• Αφυδάτωση: Η ξηρότητα στο λαιμό σας μπορεί απλώς να είναι ένα σημάδι ότι δεν έχετε πιει
αρκετά υγρά. Όταν είστε αφυδατωμένοι, το
σώμα σας δεν παράγει τόσο πολύ σάλιο που
συνήθως υγραίνει το στόμα και το λαιμό σας. Η
αφυδάτωση μπορεί επίσης να προκαλέσει ξερό
στόμα, αυξημένη δίψα, πιο σκούρα ούρα και
λιγότερα ούρα από το συνηθισμένο, κούραση
και ζάλη.
• Κοιμάστε με το στόμα ανοιχτό: Εάν ξυπνάτε κάθε
πρωί με ξηροστομία, το πρόβλημα μπορεί να
είναι ότι κοιμάστε με το στόμα ανοιχτό. Ο αέρας
στεγνώνει το σάλιο που συνήθως κρατά το
στόμα και το λαιμό σας υγρό.
Βιβλιογραφία:
1.

Sharifi-Red J.et al Molecules 2017;22:70
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Η

Πηγή: eody.gov.gr

ΓΡΙΠΗ

γρίπη είναι μια οξεία νόσος του αναπνευστικού συστήματος που προκαλείται από τους
ιούς της γρίπης. Υπάρχουν τρεις τύποι ιών
γρίπης, οι A, B και C. Οι ιοί τύπου Α ή Β αποτελούν τα κύρια αίτια γρίπης στον άνθρωπο, ενώ
οι περιπτώσεις γρίπης από ιούς τύπου C είναι πολύ
σπάνιες. Οι ιοί της γρίπης προσβάλλουν το ανώτερο
ή/και το κατώτερο τμήμα του αναπνευστικού συστήματος (μύτη, φάρυγγας, λάρυγγας, βρόγχοι). Στην
καθημερινή γλώσσα, ο όρος «γρίπη» χρησιμοποιείται
συχνά ως συνώνυμο του «κρύωμα» ή «ίωση» αλλά,
με την αυστηρή ιατρική έννοια του όρου, «γρίπη» είναι
η νόσος που οφείλεται στους παραπάνω συγκεκριμένους ιούς.
Πώς μεταδίδεται η γρίπη;
Η γρίπη μεταδίδεται από το ένα άτομο στο άλλο
όταν ένας ασθενής βήχει, φταρνίζεται ή μιλά και
διασπείρει τους ιούς στον αέρα με τη μορφή πολύ
μικρών, αόρατων σταγονιδίων. Οι ιοί της γρίπης επίσης μεταδίδονται μέσω των χεριών, όταν κάποιος
αγγίζει αντικείμενα και επιφάνειες που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή
το στόμα του. Παράγοντες όπως ο ψυχρός καιρός
και ο συνωστισμός (συγκέντρωση πολλών ατόμων
σε κλειστούς χώρους) αυξάνουν τη μετάδοση της
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γρίπης. Για την αποφυγή της μετάδοσης, τα άτομα
θα πρέπει να καλύπτουν το στόμα και τη μύτη τους
με χαρτομάντιλο όταν βήχουν ή φτερνίζονται και να
πλένουν τακτικά τα χέρια τους.
Για πόσες ημέρες ένα άτομο που έχει γρίπη μπορεί να την μεταδώσει σε άλλους;
Οι ενήλικες μπορεί να μεταδώσουν τη νόσο μία
ημέρα πριν αρρωστήσουν έως 5–7 ημέρες από
τη στιγμή που θα εκδηλώσουν τα συμπτώματα.
Τα παιδιά και οι ασθενείς με σοβαρή ανοσοκαταστολή μπορεί να μεταδίδουν για περισσότερο από
μία εβδομάδα.
Ποια είναι τα συμπτώματα της γρίπης;
Τα συμπτώματα της γρίπης συνήθως ξεκινούν απότομα και περιλαμβάνουν υψηλό πυρετό,
πόνους των μυών και των αρθρώσεων, πονοκέφαλο, έντονη κόπωση, καταρροή, πονόλαιμο,
βήχα (συνήθως ξηρό). Τα παιδιά μπορεί να
παρουσιάζουν συμπτώματα από το γαστρεντερικό, όπως ναυτία, εμέτους, διάρροια, ενώ στους
ενήλικες τα συμπτώματα αυτά είναι σπάνια.
Πόσο διαρκούν τα συμπτώματα της γρίπης
συνήθως;
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PLATINUMAWARD
AWARD
γιαγιατοτοNEUBRIA
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NEUBRIACHARGE
CHARGE ENERGY
& συνολικά
& συνολικά33ΒΡΑΒΕΙΑ
ΒΡΑΒΕΙΑ
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SUPPLEMENT AWARDS
AWARDS 2022
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επιβραβεύοντας
την καινοτομία,
την επιστημονική εγκυρότητα
Σε αυτή τη βραδιά, τα NEUBRIA θριάμβευσαν,
και την
ασφάλεια των προϊόντων.
αποσπώντας 3 μεγάλα βραβεία!
Σε αυτή τη βραδιά, τα NEUBRIA θριάμβευσαν,
αποσπώντας 3 μεγάλα βραβεία!
PLATINUM AWARD για το NEUBRIA CHARGE ENERGY.
Σε μια ενότητα που περιελάμβανε περισσότερες από 20 κατηγορίες συμπληρωμάτων διατροφής
και AWARD
πολλαπλάσιες
το NEUBRIA
CHARGE
ENERGY κατέκτησε την υψηλότερη βαθμολογία
PLATINUM
γιασυμμετοχές,
το NEUBRIA
CHARGE
ENERGY.
σε ολόκληρη την ενότητα των συμπληρωμάτων διατροφής

Σε μια ενότητα που περιελάμβανε περισσότερες από 20 κατηγορίες συμπληρωμάτων διατροφής
και πολλαπλάσιες συμμετοχές, το NEUBRIA CHARGE ENERGY κατέκτησε την υψηλότερη βαθμολογία
σε ολόκληρη την ενότητα των συμπληρωμάτων διατροφής
GOLD AWARD για το NEUBRIA CHARGE ENERGY

GOLD

στην κατηγορία «Καλύτερο συμπλήρωμα ενέργειας». Συνδυάζοντας μερικά από τα πιο αποτελεσματικά
βότανα και θρεπτικά συστατικά για την παραγωγή ενέργειας (4 είδη τζίνσενγκ, πράσινο τσάι,
γκουαρανά, θεανίνη), το NEUBRIA CHARGE ENERGY συμβάλλει στην αύξηση της σωματικής
AWARD
για το NEUBRIA CHARGE ENERGY
ενέργειας και στην πνευματική εγρήγορση.

στην κατηγορία «Καλύτερο συμπλήρωμα ενέργειας». Συνδυάζοντας μερικά από τα πιο αποτελεσματικά
βότανα και θρεπτικά συστατικά για την παραγωγή ενέργειας (4 είδη τζίνσενγκ, πράσινο τσάι,
γκουαρανά,
θεανίνη),
το NEUBRIA
CHARGEEDGE
ENERGY
συμβάλλει στην αύξηση της σωματικής
SILVER
AWARD
για το NEUBRIA
FOCUS
ενέργειας στην
και στην
πνευματική
εγρήγορση.
κατηγορία
«Καλύτερο
συμπλήρωμα για την εγκεφαλική λειτουργία». Πρόκειται για ένα προηγμένο
2-σε-1 νοοτροπικό και πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων,
ένα καινοτόμο μίγμα βοτάνων που βοηθάει στη συγκέντρωση, τη διαύγεια και την πνευματική απόδοση.

SILVER AWARD για το NEUBRIA EDGE FOCUS
στην κατηγορία «Καλύτερο συμπλήρωμα για την εγκεφαλική λειτουργία». Πρόκειται για ένα προηγμένο
2-σε-1 νοοτροπικό και πολυβιταμινούχο συμπλήρωμα διατροφής, το οποίο περιέχει, μεταξύ άλλων,
ένα καινοτόμο μίγμα βοτάνων που βοηθάει στη συγκέντρωση, τη διαύγεια και την πνευματική απόδοση.

Η Τελετή Απονομής των Supplement Awards 2022 διοργανώθηκε από την BOUSSIAS
και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου, στο House 124 στο Χαλάνδρι.
Σε μια λαμπερή βραδιά, περισσότερα από 80 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Φορέων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματίες
καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, συναντήθηκαν, επικροτώντας την καινοτομία και την ποιότητα των βραβευμένων υποψηφιοτήτων.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των NEUBRIA στην Ελλάδα είναι η Douni Health Products.

Η Τελετή Απονομής των Supplement Awards 2022 διοργανώθηκε από την BOUSSIAS
και πραγματοποιήθηκε την Τετάρτη 6 Ιουλίου, στο House 124 στο Χαλάνδρι.
Σε μια λαμπερή βραδιά, περισσότερα από 80 υψηλόβαθμα στελέχη επιχειρήσεων, εκπρόσωποι Φορέων, Πανεπιστημίων, Επαγγελματίες
καθώς και εκπρόσωποι Τύπου, συναντήθηκαν, επικροτώντας την καινοτομία και την ποιότητα των βραβευμένων υποψηφιοτήτων.
Αποκλειστικός αντιπρόσωπος των NEUBRIA στην Ελλάδα είναι η Douni Health Products.
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Τα συμπτώματα αρχίζουν 1–4 ημέρες μετά την
προσβολή από τον ιό και διαρκούν 2–7 ημέρες, ο
βήχας όμως μπορεί να επιμένει για αρκετό χρονικό
διάστημα (εβδομάδες).
Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που πρέπει να με
ανησυχήσουν;
Υπάρχουν κάποια συμπτώματα που όταν
εμφανιστούν στα παιδιά θα πρέπει άμεσα να επικοινωνήσετε με τον γιατρό σας. Αυτά τα συμπτώματα είναι:
• υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός
• γρήγορη αναπνοή ή δυσκολία στην αναπνοή
κυάνωση
• άρνηση για λήψη υγρών ή τροφής
• μειωμένη δραστηριότητα, υπνηλία
• διέγερση ή σπασμό.
•
επανεμφάνιση του πυρετού ή επιδείνωση του
βήχα ύστερα από βελτίωση των συμπτωμάτων
της γρίπης καθώς και ενδεχόμενη επιδείνωση
υποκείμενου χρόνιου νοσήματος (καρδιολογικού, αναπνευστικού, διαβήτη κλπ.)
Όσον αφορά τους ενήλικες, τα συμπτώματα
για τα οποία θα πρέπει άμεσα να συμβουλευτείτε
τον γιατρό σας είναι:
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• υψηλός και παρατεινόμενος πυρετός
• δύσπνοια
• πόνος ή αίσθημα πίεσης στο στήθος
• λιποθυμικά επεισόδια
• σύγχυση
• πολλοί ή παρατεινόμενοι έμετοι
• Ποιες είναι οι επιπλοκές της γρίπης;
Η γρίπη μπορεί να προκαλέσει από ήπια έως και
σοβαρή νόσηση και μερικές φορές μπορεί να οδηγήσει στο θάνατο. Οι περισσότεροι υγιείς άνθρωποι ξεπερνούν τη γρίπη χωρίς να παρουσιάσουν
επιπλοκές, ορισμένοι όμως άτομα που ανήκουν
σε ομάδες υψηλού κινδύνου διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο για σοβαρές επιπλοκές από τη γρίπη.
Μερικές από τις επιπλοκές αυτές είναι η πνευμονία
από τον ίδιο τον ιό της γρίπης ή από μικρόβια,
κυρίως από πνευμονιόκοκκο, η αφυδάτωση, οι
κρίσεις άσθματος στα άτομα που πάσχουν από
βρογχικό άσθμα, η παρόξυνση της χρόνιας βρογχίτιδας, η επιδείνωση της καρδιακής ανεπάρκειας ή
του διαβήτη. Τα παιδιά μπορεί, επίσης, να παρουσιάσουν ιγμορίτιδα και ωτίτιδα.
Ποια άτομα ανήκουν στις ομάδες υψηλού
κινδύνου;

ιατρικό θέμα

Ο ιός της γρίπης μπορεί να προσβάλλει όλες τις
ηλικιακές ομάδες. Ωστόσο τον υψηλότερο κίνδυνο
για σοβαρή νόσηση και εμφάνιση επιπλοκών διατρέχουν συγκεκριμένα:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή
περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές
διαταραχές
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη
εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
• Μεταμόσχευση οργάνων
• Δρεπανοκυτταρική
νόσο
(και
άλλες
αιμοσφαιρινοπάθειες)
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
• Χρόνια νεφροπάθεια
Νευρομυϊκά νοσήματα
4. Έγκυες γυναίκες σε όλη την διάρκεια της κύησης.
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια
(π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδής αρθρίτιδα
και άλλα), για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης
συνδρόμου Reye μετά από γρίπη
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο
κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.
7. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί
σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών
και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή
σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων
κ.ά.)
Υπάρχουν άλλοι ιοί του αναπνευστικού που
κυκλοφορούν κατά τη διάρκεια της εποχής της
γρίπης;
Ναι. Κατά την διάρκεια της εποχής της γρίπης
κυκλοφορούν και άλλοι ιοί που προσβάλλουν το
αναπνευστικό και προκαλούν παρόμοια συμπτώματα με αυτά της γρίπης. Σε αυτούς τους ιούς
περιλαμβάνονται οι ρινοϊοί, που είναι η κύρια αιτία
του κοινού κρυολογήματος, και ο αναπνευστικός
συγκυτιακός ιός, που αποτελεί την πιο συχνή αιτία
σοβαρής νόσου του αναπνευστικού στα παιδιά
και μία από τις κύριες αιτίες βαριάς νόσησης ή
και θανάτου σε ηλικιωμένα άτομα. Άλλοι ιοί που

μπορούν επίσης να προκαλέσουν κλινική εικόνα
παρόμοια με εκείνη της γρίπης είναι οι αδενοϊοί και
οι ιοί της παραγρίπης.
Σε τι διαφέρει η γρίπη από το κοινό κρυολόγημα
Το κοινό κρυολόγημα προκαλείται από ιούς διαφορετικούς από τους ιούς της γρίπης. Τα συμπτώματά του συνήθως είναι πιο ελαφρά, περιορίζονται
στο ανώτερο αναπνευστικό (καταρροή, φτάρνισμα, πονόλαιμος), διαρκούν λιγότερο, ενώ σπάνια συμβαίνουν επιπλοκές. Αντίθετα, η γρίπη μπορεί να προκαλέσει σοβαρή νόσηση και επιπλοκές
που καμιά φορά μπορεί να είναι θανατηφόρες για
κάποια άτομα, π.χ. άτομα με χρόνια νοσήματα.
Πώς μπορώ να ξεχωρίσω αν έχω γρίπη ή κοινό
κρυολόγημα;
Πολλές φορές ένα σοβαρό κρυολόγημα και μια
μέτριας βαρύτητας γρίπη μπορεί να εμφανίζονται
με την ίδια περίπου κλινική εικόνα.
Πότε είναι για τη χώρα μας η εποχή της γρίπης;
Στην Ελλάδα, η περίοδος της γρίπης διαδράμει
από Οκτώβριο έως Απρίλιο, με έξαρση της δραστηριότητας μεταξύ Δεκεμβρίου και Φεβρουαρίου.
Πώς μπορώ να ξέρω ότι έχω πάθει γρίπη;
Μπορεί να έχετε γρίπη εάν παρουσιάσετε ξαφνικά πυρετό, συμπτώματα από το αναπνευστικό
(καταρροή, βήχα), έντονους μυϊκούς πόνους και
αυτό συμβαίνει τους χειμερινούς μήνες, κυρίως
από τον Δεκέμβριο έως το Μάρτιο. Βέβαια μπορεί να πάθετε γρίπη οποιαδήποτε άλλη εποχή του
χρόνου, αυτό όμως είναι σπάνιο.
Πώς γίνεται η διάγνωση της γρίπης;
Συνήθως οι γιατροί θέτουν τη διάγνωση με
βάση τα συμπτώματα. Πάντως είναι δύσκολο να
ξεχωρίσουμε τη γρίπη από άλλες ιώσεις του αναπνευστικού και μόνο με ειδικές εργαστηριακές εξετάσεις μπορεί να γίνει ακριβής διάγνωση. Οι εξετάσεις αυτές είναι η απομόνωση, η καλλιέργεια του
ιού στις ρινοφαρυγγικές εκκρίσεις ή ο έλεγχος για
αντισώματα κατά του ιού στο αίμα. Στις περισσότερες περιπτώσεις δεν είναι απαραίτητο να γίνονται
τέτοιες εξετάσεις, καθώς τα αποτελέσματά τους
δεν πρόκειται να επηρεάσουν τον τρόπο αντιμετώπισης του ασθενούς.
Τι πρέπει να κάνω εάν αρρωστήσω;
Η τήρηση βασικών κανόνων υγιεινής είναι ένας
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αρκετά αποτελεσματικός τρόπος για να προστατεύσουμε τον εαυτό μας και τους γύρω μας, από
την γρίπη. Για το λόγο αυτό:
• Αποφύγετε στενή επαφή με άλλα άτομα.
• Αποφύγετε να έρχεστε σε επαφή με άτομα που
είναι άρρωστα.
• Κρατήστε απόσταση από τους άλλους όταν
είστε εσείς άρρωστοι για να τους προφυλάξετε
και να μην αρρωστήσουν.
• Μείνετε στο σπίτι σας όταν είστε άρρωστοι. Όταν
είστε άρρωστοι αποφύγετε, εφ΄όσον βέβαια
αυτό είναι δυνατόν, να πηγαίνετε στη δουλειά
σας, στο σχολείο, σε συναθροίσεις οικογενειακές ή κοινωνικές, σε πολυσύχναστα μέρη και να
κυκλοφορείτε με μέσα μαζικής μεταφοράς. Με
αυτό τον τρόπο θα βοηθήσετε να μην αρρωστήσουν και άλλοι άνθρωποι.
• Καλύψτε με χαρτομάντιλο το στόμα και τη μύτη
σας όταν βήχετε ή φταρνίζεστε. Με αυτό τον
τρόπο προστατεύετε αυτούς που είναι γύρω
σας και μειώνεται σημαντικά η πιθανότητα να
αρρωστήσουν και αυτοί.
• Πλένετε συχνά τα χέρια σας. Το συχνό πλύσιμο
των χεριών μειώνει σημαντικά την διασπορά
των ιών. Με αυτό τον τρόπο προστατεύετε τον
εαυτό σας και τους γύρω σας.
• Αποφύγετε να πιάνετε τα μάτια σας, τη μύτη σας
ή το στόμα σας. Οι ιοί της γρίπης συχνά μεταδίδονται όταν κάποιος αγγίζει αντικείμενα και
επιφάνειες που έχουν μολυνθεί και στη συνέχεια
πιάνει τα μάτια του, τη μύτη ή το στόμα του.
Πώς θεραπεύεται η γρίπη;
Όπως συμβαίνει με τις περισσότερες ιώσεις,
έτσι και η γρίπη συνήθως «θα κάνει τον κύκλο της».
Χρειάζεται ξεκούραση, πολλά υγρά, αποφυγή του
καπνίσματος, λήψη αντιπυρετικών για την αντιμετώπιση του πυρετού και παυσίπονων για την
αντιμετώπιση του πόνου των μυών. Τα αντιβιοτικά
δεν έχουν καμία θέση στην θεραπεία της γρίπης,
διότι τα αντιβιοτικά δεν καταπολεμούν τους ιούς.
Μη δίνετε ασπιρίνη σε παιδιά και εφήβους, ιδίως
όταν έχουν πυρετό, αν δεν συμβουλευθείτε πρώτα
γιατρό. Στα άτομα αυτής της ηλικίας που έχουν
αρρωστήσει με γρίπη, η ασπιρίνη μπορεί σπάνια
να προκαλέσει ένα σοβαρό νόσημα που λέγεται
σύνδρομο Reye.
Πώς μπορώ να προστατευθώ από τη γρίπη;
Μέχρι σήμερα, ο κύριος τρόπος για να προστα-
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τευθεί κανείς από τη γρίπη είναι ο έγκαιρος εμβολιασμός. Κανένα φάρμακο δεν μπορεί να υποκαταστήσει τον αντιγριπικό εμβολιασμό, που είναι το
κύριο μέτρο πρόληψης για την γρίπη.
Εάν έχω νοσήσει από γρίπη πέρυσι, θα έχω ανοσία τη φετινή χρονιά;
Η μόλυνση από έναν ιό γρίπης μία χρονιά,
προσφέρει στο άτομο κάποιου βαθμού ανοσία
σε παρόμοια στελέχη του ιού της γρίπης για ένα
ή περισσότερα έτη. Για παράδειγμα, αν κάποιο
άτομο είχε νοσήσει από τον ιό γρίπης Α(Η1Ν1),
που ήταν το επικρατούν στέλεχος γρίπης τόσο
κατά την περίοδο της πανδημικής γρίπης 20092010 όσο και κατά την περυσινή περίοδο γρίπης
2010-2011, αναμένεται να έχει κάποιου βαθμού
ανοσία σε παρόμοια στελέχη του ιού της γρίπης
που μπορεί να κυκλοφορήσουν την τρέχουσα
περίοδο γρίπης. Ο βαθμός προστασίας εξαρτάται από την κατάσταση υγείας του κάθε ατόμου.
Νέα, υγιή άτομα, με φυσιολογικό ανοσοποιητικό
σύστημα, προστατεύονται σε υψηλότερο βαθμό
σε σχέση με άτομα με πιο εξασθενημένο ανοσοποιητικό σύστημα. Είναι σημαντικό να γνωρίζουμε
ότι ο ιός της γρίπης “αλλάζει” τόσο συχνά που τα
αντισώματα που παράγονται έναντι ενός στελέχους γρίπης μπορεί να είναι λιγότερο αποτελεσματικά έναντι άλλων στελεχών. Επιπλέον, δεν επικρατεί κάθε χρόνο το ίδιο στέλεχος γρίπης.
Ποια άτομα πρέπει να εμβολιάζονται;
Ανάλογα με τα επιδημιολογικά και κοινωνικά
χαρακτηριστικά της, καθώς και τις συστάσεις του
Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, η κάθε χώρα
ορίζει τις κατηγορίες των ατόμων που που ανήκουν στις καλούμενες «ομάδες υψηλού κινδύνου» και θα πρέπει να εμβολιάζονται κάθε χρόνο.
«Αντιγριπικός εμβολιασμός για την εποχική γρίπη»
συστήνεται σε όλες τις παρακάτω ομάδες υψηλού
κινδύνου για τη χώρα μας και είναι είναι οι εξής:
1. Άτομα ηλικίας 60 ετών και άνω.
2. Εργαζόμενοι σε χώρους παροχής υπηρεσιών
υγείας (ιατρονοσηλευτικό προσωπικό και λοιποί εργαζόμενοι).
3. Παιδιά και ενήλικες που παρουσιάζουν έναν ή
περισσότερους από τους παρακάτω επιβαρυντικούς παράγοντες ή χρόνια νοσήματα:
• Άσθμα ή άλλες χρόνιες πνευμονοπάθειες
• Καρδιακή νόσο με σοβαρές αιμοδυναμικές
διαταραχές
• Ανοσοκαταστολή (κληρονομική ή επίκτητη
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εξαιτίας νοσήματος ή θεραπείας).
• Μεταμόσχευση οργάνων
• Δρεπανοκυτταρική
νόσο
(και
άλλες
αιμοσφαιρινοπάθειες)
• Σακχαρώδη διαβήτη ή άλλο χρόνιο μεταβολικό νόσημα
• Χρόνια νεφροπάθεια
• Νευρομυϊκά νοσήματα
4. Έγκυες γυναίκες σε όλη την διάρκεια της κύησης.
5. Παιδιά που παίρνουν ασπιρίνη μακροχρόνια
(π.χ. νόσος Kawasaki, ρευματοειδής αρθρίτιδα
και άλλα), για τον πιθανό κίνδυνο εμφάνισης
συνδρόμου Reye μετά από γρίπη
6. Άτομα που βρίσκονται σε στενή επαφή με παιδιά <6 μηνών ή φροντίζουν άτομα με υποκείμενο νόσημα, τα οποία διατρέχουν αυξημένο
κίνδυνο επιπλοκών από τη γρίπη.
7. Κλειστοί πληθυσμοί (προσωπικό και εσωτερικοί
σπουδαστές γυμνασίων-λυκείων, στρατιωτικών
και αστυνομικών σχολών, ειδικών σχολείων ή
σχολών, τρόφιμοι και προσωπικό ιδρυμάτων
κ.ά.)

Πότε πρέπει να γίνεται ο εμβολιασμός;

Ο εμβολιασμός πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο
κατά το χρονικό διάστημα Οκτωβρίου-Νοεμβρίου.
Χρειάζονται περίπου 2 εβδομάδες από τον εμβολιασμό ώστε ο οργανισμός να δημιουργήσει προστατευτικά αντισώματα για τη γρίπη. Παρόλο που
ο καλύτερος χρόνος για εμβολιασμό είναι η περίοδος Οκτωβρίου-Νοεμβρίου, μπορεί κάποιος να
εμβολιαστεί και αργότερα, εάν ανήκει στις ευπαθείς ομάδες και για κάποιο λόγο δεν εμβολιάστηκε
έγκαιρα.
Πρέπει να γίνεται επαναληπτική δόση εμβολίου
κατά την διάρκεια μιας περιόδου;
Όχι. Στους ενήλικες αρκεί να γίνεται μόνο μία
δόση εμβολίου κάθε χρόνο. Μελέτες έχουν δείξει ότι
επαναληπτική δόση του εμβολίου γρίπης δεν προσφέρει στην βελτίωση της ανοσίας. Στα παιδιά ηλικίας μικρότερης των 9 ετών που εμβολιάζονται για
πρώτη φορά κατά της γρίπης, πρέπει να γίνονται
δύο δόσεις εμβολίου, σε διάστημα τουλάχιστον
ενός μήνα η μία από την άλλη.
Μπορεί το εμβόλιο να προκαλέσει γρίπη;
Όχι. Το εμβόλιο περιέχει νεκρούς ιούς γρίπης ή
τμήματα του ιού και για τον λόγο αυτό δεν προκαλεί νόσο.

Πόσο αποτελεσματικό είναι το εμβόλιο της
γρίπης;
Όταν οι ιοί της γρίπης που περιλαμβάνει το
εμβόλιο είναι παρόμοιοι με τους ιούς που κυκλοφορούν τη συγκεκριμένη περίοδο, είναι πολύ
αποτελεσματικό. Από μελέτες που έχουν γίνει, έχει
δειχθεί ότι προστατεύεται από τη νόσο το 70–90%
των ατόμων που εμβολιάζονται. Στους ηλικιωμένους και σε αυτούς που πάσχουν από σοβαρά
χρόνια νοσήματα το εμβόλιο συχνά είναι λιγότερο
αποτελεσματικό, αλλά ακόμη και σε αυτές τις περιπτώσεις μειώνει τις εισαγωγές στο νοσοκομείο και
τους θανάτους από επιπλοκές.
Γιατί πρέπει να κάνω εμβόλιο κάθε χρόνο;
Οι ιοί της γρίπης αλλάζουν συνεχώς. Γενικά, σε
κάθε περίοδο γρίπης κυκλοφορούν στελέχη του
ιού που έχουν μικρές διαφορές από αυτά της προηγούμενης περιόδου. Για το λόγο αυτό η σύνθεση
του εμβολίου αλλάζει κάθε χρόνο. Ακόμη και στην
περίπτωση που η σύνθεση του εμβολίου είναι η
ίδια με αυτή της προηγούμενης περιόδου, ο εμβολιασμός πρέπει να επαναλαμβάνεται γιατί η ανοσία που αφήνει το εμβόλιο εξασθενεί μετά από 6
μήνες περίπου, επομένως δεν υπάρχει προστασία
εναντίον της γρίπης την επόμενη περίοδο.
Πώς καθορίζεται η σύσταση του εμβολίου κάθε
χρόνο;
Ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας συλλέγει πληροφορίες για τα στελέχη του ιού της γρίπης που
κυκλοφορούν κάθε χρόνο σε όλον τον κόσμο, μέσω
ειδικού δικτύου εργαστηρίων που έχει δημιουργήσει
(πάνω από 110 εργαστήρια σε περισσότερες από
80 χώρες). Με βάση τις πληροφορίες που συλλέγονται από το δίκτυο, το Φεβρουάριο κάθε χρόνου (για
το βόρειο ημισφαίριο) ο Παγκόσμιος Οργανισμός
Υγείας συστήνει προς τις φαρμακοβιομηχανίες τη
σύνθεση του εμβολίου της επόμενης χρονιάς.
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Ποτίκα Μυρτώ, Ειδικός Αλλεργιολόγος
Πηγή: greveniotis.gr

ΧΕΙΜΕΡΙΝΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ

αλλεργία είναι μία υπερβολική απάντηση του
ανοσοποιητικού μας συστήματος σε αθώες
ουσίες, ’’τα αλλεργιογόνα’’, τα οποία ο
οργανισμός των αλλεργικών ατόμων εκλαμβάνει ως επικίνδυνα . Η εμφάνιση αλλεργιών έχει συνδεθεί κυρίως με την Άνοιξη, την περίοδο δηλαδή με
την μεγαλύτερη γυρεοφορία. Κι όμως πολλές αλλεργίες εμφανίζονται ή χειροτερεύουν τους χειμερινούς
μήνες λόγω των καιρικών συνθηκών και της παρατεταμένης παραμονής μας σε εσωτερικούς χώρους.
Αναπνευστική αλλεργία - Η αλλεργία στο αναπνευστικό που εμφανίζεται το χειμώνα μπορεί να
οδηγήσει σε παρατεταμένη συμπτωματολογία
όπως ρινική συμφόρηση (μπουκωμένη μύτη),
καταρροή, πταρμούς, βήχα, δυσκολία στην αναπνοή, κακουχία τα οποία συχνά αποδίδονται
λανθασμένα σε επαναλαμβανόμενα επεισόδια
ιώσεων.
Τα συχνότερα αλλεργιογόνα που ευθύνονται
για την εκδήλωση αλλεργιών το χειμώνα βρίσκονται μέσα στο σπίτι μας και περιλαμβάνουν τα
ακάρεα της οικιακής σκόνης, τους μύκητες της
υγρασίας και τα επιθήλια των κατοικίδιων ζώων.
Τα αλλεργιογόνα μπορεί να κρύβονται στα μαξιλάρια, στα στρώματα, στα χαλιά, σε λούτρινα παιχνί-
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δια, σε αποθήκες, στο μπάνιο ακόμη και στο Χριστουγεννιάτικο δέντρο.
Πώς μπορείτε να διακρίνετε εάν τα συμπτώματά
σας προέρχονται από ένα κρυολόγημα ή από
αλλεργίες; Οι αναπνευστικές λοιμώξεις συνήθως
υποχωρούν σε λιγότερο από 10 ημέρες και συνοδεύονται από πυρετό ενώ τα αλλεργικά συμπτώματα μπορεί να διαρκούν για εβδομάδες ή ακόμα
και μήνες.
Πρώτο βήμα για να τις αντιμετωπίσουμε είναι
να εντοπισμός το υπεύθυνου αλλεργιογόνου και η
αποφυγή έκθεσης σε αυτό. Ανάλογα με τα αποτελέσματα των αλλεργικών τεστ ο γιατρός θα χορηγήσει ανακουφιστική θεραπεία αλλά και ειδική ανοσοθεραπεία με σκοπό την απευαισθητοποίηση
του ασθενούς και την εξάλειψη της αλλεργίας.
Δερματικές αλλεργίες - Μία αλλεργική δερματοπάθεια που χαρακτηριστικά χειροτερεύει πολύ
τους χειμερινούς μήνες είναι η ατοπική δερματίτιδα
(ή έκζεμα). Αν και συνήθως αρχίζει σε βρέφη ηλικίας 3-6 μηνών, μπορεί να εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία . Η εμφάνιση ατοπικής δερματίτιδας
σε ένα βρέφος μπορεί να είναι η πρώτη αλλεργική
εκδήλωση σε μια διαδικασία που ονομάζεται ατοπική πορεία και περιλαμβάνει σταδιακά την εμφά-
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νιση τροφικής αλλεργίας, αλλεργικής ρινίτιδας και
αλλεργικού άσθματος.
Χαρακτηρίζεται από έντονο κνησμό και ξηρότητα σε διάφορα σημεία στο δέρμα ανάλογα με
την ηλικία (μάγουλα, εσωτερική επιφάνεια αγκώνων - γονάτων, αυχένα, βραχίονες κ.λπ.). Σκοπός
της θεραπείας είναι η αντιμετώπιση των συμπτωμάτων για να ανακοπεί η αλλεργική πορεία και για
να προληφθεί η εμφάνιση άλλων αλλεργιών στο
μέλλον.
Ιδιαίτερα πρέπει να αναφερθεί η ‘’αλλεργία στο
κρύο’’ ή κνίδωση εκ ψύχους που χαρακτηρίζεται
από την εμφάνιση έντονα κνησμώδους εξανθήματος στο δέρμα μετά από έκθεση σε ψυχρά ερεθίσματα όπως κρύος αέρας, κρύο νερό ή κρύα
αντικείμενα. Τυπικά η επαφή με κρύα ροφήματα,
παγωτά , παγάκια, παγωμένα κρέατα προκαλεί
φαγούρα, πρήξιμο, κοκκινίλα στα σημεία επαφής
ενώ αυξημένη προσοχή πρέπει να δίνεται όταν η
δερματοπάθεια γενικεύεται γιατί μπορεί να εξελιχθεί
σε αλλεργικό σοκ. Στις περιοχές με βαρύ χειμώνα
όπως η δική μας οι ασθενείς με κνίδωση εκ ψύχους
αντιμετωπίζουν μεγαλύτερο πρόβλημα αφού
ακόμη και μία καθημερινή βόλτα τις κρύες μέρες
μπορεί να είναι απαγορευτική. Η σωστή διάγνωση
συχνά καθυστερεί αλλά αφού γίνει, θεραπεύεται
συνήθως αποτελεσματικά.
Φαρμακευτικές αλλεργίες – Τους χειμερινούς
μήνες καταγράφεται σημαντική αύξηση των
αλλεργικών αντιδράσεων σε φάρμακα, κυρίως
σε αντιβιοτικά και αντιπυρετικά, παράλληλα με
την αυξημένη λήψη τους από τους ασθενείς. Σε
υποψία εκδήλωσης αλλεργίας σε φάρμακο, είτε
με την έκθυση εξανθήματος είτε με την εμφάνιση
συμπτωμάτων αναφυλαξίας (κνησμός, ερυθρότητα, δύσπνοια, βήχας, έμετος, ζάλη, λιποθυμικό
επεισόδιο) θα πρέπει να διακόπτεται άμεσα η
αγωγή και να αξιολογείται ο ασθενής από ιατρό.
Επιπλέον οι ασθενείς με γνωστό ιστορικό φαρμακευτικής αλλεργίας πρέπει να ενημερώνουν
το θεράποντα ιατρό και να φέρουν γραπτώς
οδηγίες για τις ουσίες που πρέπει να αποφεύγουν αλλά και ασφαλείς εναλλακτικές επιλογές.
Όσο πιο συχνά παίρνουμε αντιβίωση τόσο πιο
πιθανό είναι να εμφανίσουμε αλλεργία σε αυτή,
άρα ξεκινάμε θεραπεία μόνο μετά από εξέταση
και σύσταση του θεράποντος ιατρού και όχι από
μόνοι μας.
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Τροφικές αλλεργίες - Οι χριστουγεννιάτικες
διακοπές ταυτίζονται με φαγητό μακριά από το
ελεγχόμενο περιβάλλον του σπιτιού (εστιατόρια,
πάρτυ) αυξάνοντας τις πιθανότητες της κατά
λάθος έκθεσης σε πιθανά τροφικά αλλεργιογόνα.
Κρυμμένα συστατικά μπορεί να βρίσκονται μέσα
στα γεύματα (γλυκά, σως, μαριναρισμένα κρέατα)
γι’αυτό τα αλλεργικά άτομα θα πρέπει να ενημερώνουν για τις ένοχες τροφές όταν βρίσκονται
σε εστιατόρια και άλλα σπίτια και να φέρουν μαζί
τους σετ αναφυλαξίας για την αντιμετώπιση πιθανής αντίδρασης.
Τέλος αξίζει να σημειωθεί ότι οι χειμερινοί μήνες
αποτελούν την ιδανική εποχή για να αντιμετωπίσουμε την εποχική αλλεργία αφού μας δίνεται η
δυνατότητα να επέμβουμε έγκαιρα αιτιολογικά και
να χορηγήσουμε ειδική ανοσοθεραπεία. Με τον
τρόπο αυτό εξασφαλίζεται άμεση παρέμβαση
στην φυσική πορεία του προβλήματος, μείωση
των αλλεργικών συμπτωμάτων και περιορισμός
της χρήσης συμβατικών φαρμάκων την Άνοιξη.
Είναι μία ιδιαίτερα χρήσιμη θεραπεία καθώς
μπορεί να αποτρέψει την εξέλιξη της αλλεργικής
νόσου.

κοινωνία

από τον Δρ. Σωτήριο Γ. Σιδέρη, MSc., PhD.
Βιολόγος, Νοσοκομειακός Φαρμακοποιός Ε.Σ.Υ

ΓΙ’ ΑΥΤΑ ΤΑ ΥΠΕΡΟΧΑ ΠΑΙΔΙΑ...

Η

παγκόσμια πολιτική και οικονομική συγκυρία καθορίζουν εν
πολλοίς τη διάθεση και τα συναισθήματά μας, καθώς βαδίζουμε
πρός τα μέσα του φθινοπώρου και εν
αναμονή ενός πανθομολογουμένως
δύσκολου -από κάθε άποψη- χειμώνα.
Διανύουμε -με ελάχιστα διαλείμματα- το
14ο κατά σειρά έτος εθνικής ανασφάλειας και ποικιλομόρφου κρίσης και η
κόπωση είναι εμφανής και έκδηλη σε
κάθε έκφανση κοινωνικής και προσωπικής ζωής. Καθείς από εμάς, σε αυτή
την ένδοξη «κουκίδα» του παγκόσμιου
χάρτη, κινείται επί μακρόν σε θολά νερά
και καλείται διαδοχικά να αντιμετωπίσει
μια εθνική και συνάμα παγκόσμια οικονομική κρίση, μια εν αποδρομή υγειονομική κρίση, μια γιγαντωθείσα ενεργειακή κρίση και έχοντας διαρκώς τα
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«τύμπανα» του πολέμου στα αυτιά του,
πρέπει να επιβιώσει και να εργασθεί διατηρώντας την ψυχραιμία του και την
καλή του διάθεση.
Κοιτάζοντας γύρω μου και αναζητώντας εναγωνίως μια χαραμάδα αισιοδοξίας, μια «σταθερά» πάνω στην οποία θα
«πατήσω» για να πάρω μια βαθιά ανάσα
και να συνεχίσω, τίποτα άλλο δε θωρώ
πιο φωτεινό, παρά μόνο τα παιδικά πρόσωπα. Με το άνοιγμα των σχολείων
τα παιδιά ξεχύθηκαν στους «φτωχούς»
μέχρι πρότινος δρόμους και οι δρόμοι
γέμισαν ζωή, χαρά, χαμόγελα και φωνές,
..ναί φωνές που πληγώνουν συχνά την
«ένοχη» σιωπή μας, αλλά μας υπενθυμίζουν ταυτόχρονα πως είμαστε ζωντανοί
και οφείλουμε να αγωνιστούμε με κάθε
τρόπο, με κάθε μέσον, σε κάθε επίπεδο,
για αυτά και για εμάς. Τα κουδούνια

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: PNEUMOVAX 23 ενέσιμο διάλυμα σε
προγεμισμένη σύριγγα. Πολυσακχαριδικό Εμβόλιο Πνευμονιόκοκκου. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ
ΣΥΝΘΕΣΗ: Η δόση εμβολίου 0.5 ml περιέχει 25 μικρογραμμάρια από κάθε έναν από τους παρακάτω 23
ορότυπους του πολυσακχαριδικού πνευμονιόκοκκου: 1, 2, 3, 4, 5, 6B, 7F, 8, 9N, 9V, 10A, 11A, 12F, 14,
15B, 17F, 18C, 19F, 19A, 20, 22F, 23F, 33F. Έκδοχο(α) με γνωστή δράση. Νάτριο λιγότερο από 1 mmol (23
mg) ανά δόση. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ
ΜΟΡΦΗ: Eνέσιμο διάλυμα σε προγεμισμένη σύριγγα. Το εμβόλιο είναι ένα διαυγές, άχρωμο διάλυμα.
4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.3 Αντενδείξεις. Υπερευαισθησία στη (στις) δραστική (ές) ουσία (ες)
ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1. 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις
και προφυλάξεις κατά τη χρήση. Η χορήγηση του εμβολίου πρέπει να αναβάλλεται σε περίπτωση
κάποιου σοβαρού εμπύρετου νοσήματος, άλλης ενεργής λοίμωξης ή στην περίπτωση που μία
συστηματική αντίδραση προκαλεί σοβαρό κίνδυνο, εκτός και αν αυτή η αναβολή μπορεί να ενέχει
ακόμη μεγαλύτερο κίνδυνο. Το PNEUMOVAX 23 δεν πρέπει ποτέ να ενίεται ενδοαγγειακά και πρέπει
να λαμβάνονται προφυλάξεις ώστε να βεβαιώνεται ότι η βελόνα δεν εισχωρεί σε αιμοφόρο αγγείο.
Το εμβόλιο επίσης δεν πρέπει να ενίεται ενδοδερμικά, καθώς αυτή η οδός χορήγησης συνδέεται με
αυξημένες τοπικές αντιδράσεις. Όταν το εμβόλιο χορηγείται σε ανοσοκατασταλμένους ασθενείς λόγω
υποκείμενης νόσου ή θεραπευτικής αγωγής (π.χ. ανοσοκατασταλτική θεραπεία όπως χημειοθεραπεία
για καρκίνο ή ακτινοθεραπεία) μπορεί να μην επιτευχθεί η αναμενόμενη αντισωματική απάντηση μετά
από την πρώτη ή δεύτερη δόση. Έτσι, οι ασθενείς αυτοί μπορεί να μην είναι τόσο προστατευμένοι έναντι
πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης όσο τα άτομα με ανοσοεπάρκεια. Όπως με οποιοδήποτε εμβόλιο, ο
εμβολιασμός με PNEUMOVAX 23 μπορεί να μην οδηγήσει σε πλήρη προστασία σε όλους στους λήπτες.
Σε ασθενείς σε ανοσοκατασταλτική θεραπεία, ο χρόνος αποκατάστασης της ανοσολογικής απάντησης
ποικίλλει ανάλογα με τη νόσο και τη θεραπεία. Σημαντική βελτίωση της ανοσολογικής απάντησης
παρατηρήθηκε σε μερικούς ασθενείς δύο χρόνια μετά την ολοκλήρωση της χημειοθεραπείας ή άλλης
ανοσοκατασταλτικής αγωγής (με ή χωρίς ακτινοβολία), ιδιαίτερα καθώς το διάστημα ανάμεσα στο τέλος
της αγωγής και στον εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκκου αυξανόταν (Βλέπε παράγραφο 4.2). Όπως
και με όλα τα εμβόλια, επαρκή θεραπευτικά μέτρα περιλαμβανομένης και επινεφρίνης (αδρεναλίνης)
πρέπει να είναι άμεσα διαθέσιμα στην περίπτωση οξείας αναφυλακτικής αντίδρασης. Η απαιτούμενη
προφυλακτική αγωγή με αντιβιοτικά κατά της πνευμονιοκοκκικής λοίμωξης δεν πρέπει να διακοπεί
μετά τον εμβολιασμό κατά του πνευμονιόκοκκου. Ασθενείς σε ιδιαίτερα αυξημένο κίνδυνο για βαριά
πνευμονιοκοκκική λοίμωξη (π.χ. ασπληνικοί ασθενείς και ασθενείς σε ανοσοκατασταλτική αγωγή για
οποιοδήποτε λόγο), πρέπει να ενημερώνονται για την πιθανή ανάγκη έγκαιρης αντιμικροβιακής αγωγής
στην περίπτωση εμφάνισης σοβαρού, αιφνίδιου εμπύρετου νοσήματος. Το εμβόλιο πνευμονιόκοκκου
ενδέχεται να μην είναι αποτελεσματικό στην προφύλαξη από λοιμώξεις μετά από κάταγμα κρανίου ή
από εξωτερική επικοινωνία με εγκεφαλονωτιαίο υγρό. Μία κλινική μελέτη του αρχικού εμβολιασμού
και επανεμβολιασμού πραγματοποιήθηκε σε 629 ενήλικες ηλικίας ≥65 ετών και σε 379 ενήλικες 50
έως 64 ετών. Τα στοιχεία που συγκεντρώθηκαν έδειξαν ότι τα ποσοστά ανεπιθύμητων ενεργειών στη
θέση της ένεσης και συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών ανάμεσα στα άτομα ηλικίας ≥65 ετών
δεν ήταν μεγαλύτερα από τα ποσοστά ανάμεσα στα άτομα ηλικίας μεταξύ 50 και 64 ετών. Πρέπει να
σημειωθεί ότι, γενικά, τα ηλικιωμένα άτομα μπορεί να μην ανέχονται τις ιατρικές παρεμβάσεις το ίδιο
καλά με τα νεώτερα άτομα, έτσι μια μεγαλύτερη συχνότητα και /ή μεγαλύτερη σοβαρότητα αντιδράσεων
δεν μπορούν να αποκλεισθούν σε κάποια ηλικιωμένα άτομα (βλέπε παράγραφο 4.2). Νάτριο: Αυτό το
φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1mmol (23 mg) νάτριο ανά δόση και θεωρείται ουσιαστικά
ελεύθερο νατρίου. Ιχνηλασιμότητα: Με σκοπό τη βελτίωση της ιχνηλασιμότητας των βιολογικών
φαρμακευτικών προϊόντων, η ονομασία και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου προϊόντος θα πρέπει
να καταγράφονται σαφώς. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες. α. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας. Μια
κλινική μελέτη με αρχικό εμβολιασμό και επανεμβολιασμό διεξήχθη σε 379 ενήλικες ηλικίας 50 έως
64 ετών και σε 629 ενήλικες ηλικίας ≥65 ετών. Το ποσοστό των συνολικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων
στη θέση της ένεσης στην ομάδα επανεμβολιασμού με τους πιο ηλικιωμένους ήταν συγκρίσιμο με το
ποσοστό που παρατηρήθηκε στους νεότερους λήπτες επανεμβολιασμού. Οι αντιδράσεις στη θέση της
ένεσης εκδηλώθηκαν μέσα σε 3 ημέρες από τον εμβολιασμό και υποχωρούσαν συνήθως μέχρι την 5η
ημέρα. Το ποσοστό των συστηματικών ανεπιθύμητων ενεργειών και των συστηματικών ανεπιθύμητων
ενεργειών που σχετίζονταν με το εμβόλιο στην ομάδα των πιο ηλικιωμένων που επανεμβολιάστηκε ήταν
συγκρίσιμο με το ποσοστό που παρατηρήθηκε στους νεότερους λήπτες που επανεμβολιάστηκαν. Οι πιο
συχνές συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες γενικά ήταν οι ακόλουθες: ασθένεια/κόπωση, μυαλγία και
κεφαλαλγία. Συμπτωματική θεραπεία κατέληξε σε πλήρη ανάρρωση στις περισσότερες περιπτώσεις. β.
Λίστα των ανεπιθύμητων αντιδράσεων σε πίνακα. Ο παρακάτω πίνακας συνοψίζει τις συχνότητες
των ανεπιθύμητων αντιδράσεων που αναφέρθηκαν με το PNEUMOVAX 23 σε κλινικές δοκιμές και/ή στη
παρακολούθηση μετά την κυκλοφορία, χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη: πολύ συχνές (≥1/10),
συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000),
πολύ σπάνιες (<1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).
Ανεπιθύμητες αντιδράσεις

Συχνότητα

Διαταραχές του αιμοποιητικού και του λεμφικού συστήματος
Αιμολυτική αναιμία*,
Λευκοκυττάρωση
Λεμφαδενίτιδα
Λεμφαδενοπάθεια
Θρομβοπενία**

Μη γνωστή

Διαταραχές του ανοσοποιητικού συστήματος
Αναφυλακτοειδείς αντιδράσεις
Αγγειονευρωτικό οίδημα
Ορονοσία
Διαταραχές του νευρικού συστήματος

Μη γνωστή

Πυρετικοί σπασμοί
Σύνδρομο Guillain-Barré
Κεφαλαλγία
Παραισθησία
Νευρική ριζοπάθεια

Μη γνωστή

Διαταραχές του γαστρεντερικού
Ναυτία
Έμετος

Μη γνωστή

Διαταραχές του δέρματος και του υποδόριου ιστού
Εξάνθημα
Κνίδωση

Μη γνωστή

Διαταραχές του μυοσκελετικού συστήματος και του συνδετικού ιστού
Αρθραλγία
Αρθρίτιδα
Μυαλγία

Μη γνωστή

Γενικές διαταραχές και καταστάσεις της οδού χορήγησης
Πυρετός (≤ 38,8°C)
Αντιδράσεις της θέσης ένεσης:
• ερύθημα
• σκλήρυνση
• πόνος
• ευαισθησία
• οίδημα
• καύσος
Κυτταρίτιδα της θέσης ένεσης†
Ασθένεια
Ρίγη
Πυρετός
Μειωμένη κινητικότητα του εμβολιασμένου άκρου
Αίσθημα κακουχίας
Περιφερικό οίδημα††

Πολύ συχνή

Σπάνια

Μη γνωστή

Παρακλινικές εξετάσεις
Αυξημένη C-αντιδρώσα πρωτεΐνη

Μη γνωστή

*
σε ασθενείς που είχαν άλλες αιματολογικές διαταραχές, **σε ασθενείς με σταθεροποιημένη ιδιοπαθή
θρομβοπενική πορφύρα, †με σύντομο χρόνο εμφάνισης από τη χορήγηση του εμβολίου, ††στο
εμβολιασμένο άκρο, γ. Παιδιατρικός πληθυσμός. Μία κλινική μελέτη διεξήχθη για την αξιολόγηση
της ασφάλειας και της ανοσογονικότητας του πολυσακχαριδικού εμβολίου πνευμονιόκοκκου σε
102 άτομα, συμπεριλαμβανομένων 25 ατόμων ηλικίας 2 έως 17 ετών, 27 ατόμων ηλικίας 18 έως
49 ετών, και 50 ατόμων ηλικίας 50 ετών και άνω. Ο τύπος και η σοβαρότητα των ανεπιθύμητων
αντιδράσεων της θέσης ένεσης και των συστηματικών ανεπιθύμητων αντιδράσεων που αναφέρθηκαν
σε παιδιά ηλικίας 2 έως 17 ετών ήταν συγκρίσιμοι με εκείνους που αναφέρθηκαν σε ενήλικες ηλικίας
18 ετών και άνω. Ωστόσο, τα ποσοστά των ατόμων που ανέφεραν ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη θέση
ένεσης και συστηματικές ανεπιθύμητες αντιδράσεις ήταν υψηλότερα στα άτομα ηλικίας 2 έως 17 ετών,
σε σύγκριση με τα αντίστοιχα ποσοστά σε άτομα ηλικίας 18 ετών και άνω. Αναφορά πιθανολογούμενων
ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη
χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή
παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους
επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω
του εθνικού συστήματος αναφοράς: Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562
Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.eof.
gr. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε., Αγ. Δημητρίου 63, 174 56 Άλιμος. 8.
AΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 31144/07-04-2016. 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 07-04-2016 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 26 Νοεμβρίου 2019. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν
για το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στον Κάτοχο Άδειας Κυκλοφορίας: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε., Τηλ: +30 210 98 97
300, dpoc_greece@merck.com.

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

κοινωνία

που ηχούν στις σχολικές
αίθουσες έδωσαν και πάλι
ρυθμό στις «ξεκούρδιστες
κιθάρες» της ψυχής μας και
έβαλαν ξανά την εκτροχιασμένη «αμαξοστοιχία» των
ονείρων μας στις ράγες
της λογικής και της ευθύνης, μετά τη χαρμολύπη
του «δύοντος» θέρους.
Τα παιδιά δε χρειάζονται
πολλά για να είναι ευτυχισμένα, παρά μόνον αγάπη
και εμπιστοσύνη. Όπως λέει
χαρακτηριστικά και ο Ευγένιος Τριβυζάς, ένα παιδί
μπορεί να γίνει ευτυχισμένο
ακόμα και με ένα σπιρτόκουτο, τόσο απλά. Αυτόν
τον πλανήτη στον οποίο
ζούμε το δικό μας «Τώρα»
και που «φροντίζουμε» επιμελώς κάθε μέρα να τον
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η φαρμακόγλωσσα

κάνουμε όλο και φτωχότερο, όλο και πιο αφιλόξενο,
τον έχουμε δανειστεί από τα
παιδιά μας. Η συνειδητοποίηση της ευθύνης απέναντι σε κάθε άδολο παιδικό
χαμόγελο θα πρέπει να μας
προκαλέι ρίγη συγκίνησης
και να κινητοποιεί ακόμα
και τους πιο ράθυμους,
πρωτόλυους νευρώνες του
εγκεφάλου μας.
Το δυσοίωνο μέλλον που
απεργαζόμαστε για τους
νέους και τα παιδιά μας
είναι ήδη παρόν. Καλούνται να πληρώσουν τα δικά
μας λάθη, τις αστοχίες μας
και την αποτυχία του σύγχρονου παγκόσμιου πολιτισμού να σταθεί στο ύψος
που ορίζουν τα ανώτερα
ιδανικά του είδους μας. Τι

φταίνε όμως τα παιδιά να
πληρώνουν την αγριότητα
των καιρών και την απληστεία των κρατούντων;
Βαρύ το χρέος μας απεναντί τους. Ο μεγάλος
συγγραφέας μας Νικός
Καζαντζάκης τόνιζε ότι ο
πολιτισμός μας έχει αποτύχει εάν έστω και ένα παιδί σε
κάποια γωνιά του πλανήτη
πεινάει. Σήμερα, η παγκόσμια επισιτιστική κρίση,
επακόλοθο της ενεργειακής κρίσης, της πολεμικής
απειλής και λοιπών γεωπολιτικών «παιγνίων», δείχνει
τα «δόντια» τις ακόμα και
στις σύγχρονες δυτικές κοινωνίες, ενώ φαίνεται πως
θα αποδεκατίσει τις αναπτυσσόμενες, με τα θύματα
να είναι κυρίως παιδιά.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: ZOSTAVAX κόνις και διαλύτης για ενέσιμο
εναιώρημα, ZOSTAVAX κόνις και διαλύτης για ενέσιμο εναιώρημα σε προγεμισμένη σύριγγα εμβόλιο
έρπητα ζωστήρα (από ζώντες ιούς) 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Μετά την ανασύσταση, μία
δόση (0,65 mL) περιέχει: Ιό ανεμευλογιάς-ζωστήρα1, στέλεχος Οka/Merck, (ζώντα, εξασθενημένο) όχι
λιγότερο από 19.400 PFU2
1
παραγόμενος σε ανθρώπινα διπλοειδή (MRC-5) κύτταρα
2
PFU = Μονάδες σχηματισμού πλάκας
Αυτό το εμβόλιο μπορεί να περιέχει ίχνη νεομυκίνης. Βλέπε παραγράφους 4.3 και 4.4. Για τον πλήρη
κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Κόνις και διαλύτης για
ενέσιμο εναιώρημα. Η κόνις είναι μία λευκή έως υπόλευκη συμπαγής κρυσταλλική μάζα. Ο διαλύτης
είναι ένα διαυγές, άχρωμο υγρό. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: 4.3 Αντενδείξεις. • Υπερευαισθησία
στη δραστική ουσία, σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγραφο 6.1 ή τη νεομυκίνη
(η οποία μπορεί να υπάρχει ως ίχνη υπολειμμάτων, βλέπε παραγράφους 2 και 4.4). • Καταστάσεις
πρωτοπαθούς και επίκτητης ανοσοανεπάρκειας εξαιτίας καταστάσεων όπως: οξείας και χρόνιας
λευχαιμίας, λεμφώματος, άλλων καταστάσεων που επηρεάζουν το μυελό των οστών ή το λεμφικό
σύστημα, ανοσοκαταστολής που οφείλεται σε HIV/AIDS (βλέπε παραγράφους 4.4, 4.8 και 5.1), κυτταρικής
ανοσοανεπάρκειας. • Θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά (συμπεριλαμβανομένων των υψηλών δόσεων
κορτικοστεροειδών) (βλέπε παραγράφους 4.4. και 4.8). Ωστόσο, το ZOSTAVAX δεν αντενδείκνυται
σε άτομα που λαμβάνουν τοπικά/εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή ή χαμηλές δόσεις συστηματικών
κορτικοστεροειδών ή σε ασθενείς που λαμβάνουν κορτικοστεροειδή ως θεραπεία υποκατάστασης, π.χ.
επί ανεπάρκειας επινεφριδίων (βλέπε παραγράφους 4.8 και 5.1). • Ενεργός φυματίωση που δεν είναι
υπό θεραπευτική αγωγή. • Κύηση. Επιπλέον η εγκυμοσύνη πρέπει να αποφεύγεται για 1 μήνα μετά τον
εμβολιασμό (βλέπε παράγραφο 4.6). 4.4
Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη
χρήση: Ιχνηλασιμότητα: Προκειμένου να βελτιωθεί η ιχνηλασιμότητα των βιολογικών φαρμακευτικών
προϊόντων, το όνομα και ο αριθμός παρτίδας του χορηγούμενου φαρμάκου πρέπει να καταγράφεται με
σαφήνεια. Η ενδεδειγμένη ιατρική αντιμετώπιση και παρακολούθηση πρέπει πάντοτε να είναι άμεσα
διαθέσιμες στην περίπτωση εμφάνισης σπάνιας αναφυλακτικής/αναφυλακτοειδούς αντίδρασης μετά τη
χορήγηση του εμβολίου, καθώς υπάρχει το ενδεχόμενο αντιδράσεων υπερευαισθησίας, όχι μόνο στις
δραστικές ουσίες, αλλά επίσης στα έκδοχα και στα ίχνη υπολειμμάτων (π.χ. νεομυκίνη) που περιέχονται
στο εμβόλιο (βλέπε παραγράφους 4.3, 4.8 και 6.1). Η αλλεργία στη νεομυκίνη γενικά εκδηλώνεται ως
δερματίτιδα από επαφή. Ωστόσο, ιστορικό δερματίτιδας από επαφή λόγω νεομυκίνης δεν αποτελεί
αντένδειξη στη λήψη εμβολίων από ζώντες ιούς. Το ZOSTAVAX είναι ένα ζων, εξασθενημένο εμβόλιο
έρπητα ζωστήρα και η χορήγησή του σε άτομα που είναι ανοσοκατεσταλμένα ή ανοσοανεπαρκή μπορεί
να οδηγήσει σε γενικευμένη νόσο από ιό έρπητα ζωστήρα, συμπεριλαμβανομένων θανατηφόρων
εκβάσεων. Ασθενείς που είχαν λάβει προηγουμένως θεραπεία με ανοσοκατασταλτικά πρέπει να
αξιολογηθούν προσεκτικά για την αποκατάσταση του ανοσοποιητικού συστήματος πριν λάβουν Zostavax
(βλέπε παράγραφο 4.3). Η ασφάλεια και αποτελεσματικότητα του ZOSTAVAX δεν έχουν τεκμηριωθεί σε
ενήλικες που είναι γνωστό ότι έχουν προσβληθεί από HIV με ή χωρίς ενδείξεις ανοσοκαταστολής (βλέπε
παράγραφο 4.3), ωστόσο ολοκληρώθηκε μια μελέτη ασφάλειας και ανοσογονικότητας φάσης ΙΙ σε
ενήλικες μολυσμένους με HIV με συντηρημένη λειτουργία ανοσοποιητικού (CD4+T μέτρηση κυττάρων
³ 200 κύτταρα/μL) (βλέπε παραγράφους 4.8 και 5.1). Το εμβόλιο θα πρέπει να χορηγείται υποδόρια σε
άτομα με σοβαρή θρομβοπενία ή οποιαδήποτε διαταραχή πηκτικότητας, επειδή αυτά τα άτομα μπορεί
να αιμορραγούν μετά από ενδομυϊκές ενέσεις. Το ZOSTAVAX δεν ενδείκνυται για τη θεραπεία του
έρπητα ζωστήρα ή της μεθερπητικής νευραλγίας. Η ανοσοποίηση θα πρέπει να αναβάλλεται σε άτομα
που πάσχουν από μέτρια έως σοβαρή οξεία, εμπύρετη νόσο ή λοίμωξη. Όπως με οποιοδήποτε εμβόλιο,
ο εμβολιασμός με ZOSTAVAX μπορεί να μην συνεπάγεται προστασία σε όλους τους εμβολιαζόμενους.
Βλέπε παράγραφο 5.1. Μετάδοση: Σε κλινικές δοκιμές με ZOSTAVAX, δεν έχει αναφερθεί η μετάδοση
του ιού του εμβολίου. Ωστόσο, η μετά την κυκλοφορία εμπειρία από τη χρήση εμβολίων ανεμευλογιάς
υποδεικνύει ότι μετάδοση του ιού του εμβολίου μπορεί να προκύψει σπάνια μεταξύ εμβολιασμένων
ατόμων που εμφανίζουν ανεμευλογιοειδές εξάνθημα και ευπαθών ατόμων του στενού περιβάλλοντος
[για παράδειγμα, βρέφη εγγόνια ευπαθή στον ιό ανεμευλογιάς-ζωστήρα (VZV)]. Η μετάδοση του ιού του
εμβολίου από εμβολιασμένους με εμβόλιο ανεμευλογιάς που δεν εμφάνισαν ανεμευλογιοειδές εξάνθημα
(VZV) έχει επίσης αναφερθεί. Αυτός είναι ένας θεωρητικός κίνδυνος του εμβολιασμού με ZOSTAVAX. Ο
κίνδυνος μετάδοσης του εξασθενημένου ιού του εμβολίου από ένα εμβολιαζόμενο σε ευπαθές άτομο με
το οποίο έρχεται σε επαφή πρέπει να σταθμίζεται έναντι του κινδύνου φυσικής νόσησης από έρπητα και
της πιθανότητας μετάδοσης του φυσικού τύπου VZV σε ευπαθές άτομο με το οποίο έρχεται σε επαφή.
Νάτριο: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει λιγότερο από 1 mmol (23 μιλιγραμμάρια) νάτριο ανά
δόση και θεωρείται ουσιαστικά «ελεύθερο νατρίου». Κάλιο: Αυτό το φαρμακευτικό προϊόν περιέχει
λιγότερο από 1 mmol (39 μιλιγραμμάρια) κάλιο ανά δόση και θεωρείται ουσιαστικά «ελεύθερο καλίου».
4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: α. Περίληψη του προφίλ ασφάλειας: Οι πιο συχνές ανεπιθύμητες ενέργειες
που αναφέρθηκαν στις βασικές κλινικές μελέτες ήταν αντιδράσεις της θέσης ένεσης. Οι πιο συχνές
συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν κεφαλαλγία και άλγος στα άκρα. Οι περισσότερες από
αυτές τις τοπικές και συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν ως ήπιας έντασης. Σοβαρές
ανεπιθύμητες ενέργειες σχετιζόμενες με το εμβόλιο αναφέρθηκαν σε ποσοστό 0,01% των ατόμων που
εμβολιάσθηκαν με ZOSTAVAX και σε άτομα που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Δεδομένα από μια κλινική
μελέτη (n=368) έδειξαν ότι η τρέχουσα σύνθεση για την οποία απαιτείται ψύξη έχει ένα προφίλ ασφάλειας
συγκρίσιμο με αυτό της σύνθεσης για την οποία απαιτείται κατάψυξη. β. Περίληψη των ανεπιθύμητων
ενεργειών σε Πίνακα: Σε κλινικές δοκιμές, η γενική ασφάλεια έχει αξιολογηθεί σε περισσότερους από
57.000 ενήλικες που εμβολιάστηκαν με ZOSTAVAX. Ο Πίνακας 1 παρουσιάζει τις ανεπιθύμητες ενέργειες
στη θέση της ένεσης που σχετίζονται με το εμβόλιο και τις συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες που
αναφέρονται σε μια σημαντικά μεγαλύτερη συχνότητα στην ομάδα του εμβολίου έναντι της ομάδας
εικονικού φαρμάκου μέσα σε 42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό στη Μελέτη Αποτελεσματικότητας και
Ασφάλειας του ZOSTAVAX (Zostavax Efficacy, Safety Study, ZEST) και στην Υπομελέτη Παρακολούθησης
Ανεπιθύμητων Ενεργειών της Μελέτης Πρόληψης Έρπητα Ζωστήρα (Shingles Prevention Study, SPS).
Επιπρόσθετες ανεπιθύμητες ενέργειες οι οποίες αναφέρθηκαν αυθόρμητα κατά την παρακολούθηση μετά
την κυκλοφορία περιέχονται επίσης στον Πίνακα 1. Επειδή αυτές οι ενέργειες αναφέρθηκαν εθελοντικά
από ένα πληθυσμό αβέβαιου μεγέθους, δεν είναι δυνατόν να υπολογιστεί αξιόπιστα η συχνότητα τους
ή να καθοριστεί μια αιτιολογική σχέση με την έκθεση στο εμβόλιο. Συνεπώς, οι συχνότητες αυτών των

ανεπιθύμητων ενεργειών έχουν υπολογιστεί με βάση τις ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν στις
SPS και ZEST (ανεξάρτητα από τη σχέση του εμβολίου που ορίστηκε από τον ερευνητή). Οι ανεπιθύμητες
ενέργειες κατηγοριοποιούνται στις κατηγορίες συχνότητας χρησιμοποιώντας την ακόλουθη συνθήκη:
Πολύ Συχνές (³ 1/10), Συχνές (³ 1/100 έως < 1/10), Όχι συχνές (³ 1/1.000 έως < 1/100), Σπάνιες
(³ 1/10.000 έως < 1/1.000), Πολύ σπάνιες (< 1/10.000)
Πίνακας 1: Ανεπιθύμητες Ενέργειες από την Εμπειρία από Κλινικές Δοκιμές και από την
Παρακολούθηση Μετά την Κυκλοφορία
Kατηγορία/ οργανικό σύστημα
σύμφωνα με τη βάση
δεδομένων MedDRA

Όροι Ανεπιθύμητης ενέργειας

Λοιμώξεις και παρασιτώσεις

Ανεμευλογιά, Έρπητας ζωστήρας
(στέλεχος εμβολίου)

Πολύ σπάνια

Διαταραχές του αιμοποιητικού
και του λεμφικού συστήματος

Λεμφαδενοπάθεια (τραχήλου, μασχάλης)

Όχι συχνά

Διαταραχές του ανοσοποιητικού
συστήματος

Αντιδράσεις υπερευαισθησίας
συμπεριλαμβανομένων αναφυλακτικών
αντιδράσεων

Σπάνια

Διαταραχές του νευρικού
συστήματος

Κεφαλαλγία1

Συχνά

Οφθαλμικές Διαταραχές

Νεκρωτική αμφιβληστροειδίτιδα
(ασθενείς που λαμβάνουν
ανοσοκατασταλτική θεραπεία)

Πολύ σπάνια

Διαταραχές του γαστρεντερικού

Ναυτία

Όχι συχνά

Διαταραχές του δέρματος και
του υποδόριου ιστού

Εξάνθημα

Συχνά

Διαταραχές του μυοσκελετικού
συστήματος και του συνδετικού
ιστού

Αρθραλγία, Μυαλγία, Πόνος στα άκρα1

Συχνά

Γενικές διαταραχές και
καταστάσεις της οδού
χορήγησης

Στη θέση ένεσης: Ερύθημα1,2,
Πόνος/Ευαισθησία1,2,
Κνησμός1,2, Οίδημα1,2
Στη θέση ένεσης: Σκλήρυνση1,
Αιμάτωμα1, Θερμότητα1, Εξάνθημα,
Πυρεξία
Κνίδωση στη θέση ένεσης

Συχνότητα
εμφάνισης

Πολύ συχνά

Συχνά

Σπάνια

Εμπειρία από τις κλινικές δοκιμές.
Αντιδράσεις προερχόμενες από οργανωμένα συστήματα συλλογής δεδομένων εντός 5 ημέρων μετά
τον εμβολιασμό
γ. Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Αντιδράσεις στη θέση ένεσης. Οι σχετιζόμενες
με το εμβόλιο ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν σημαντικά περισσότερες σε άτομα που εμβολιάστηκαν με
ZOSTAVAX έναντι ατόμων που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Στην SPS, η συνολική συχνότητα εμφάνισης
των ανεπιθύμητων ενεργειών στη θέση ένεσης που σχετίζονται με το εμβόλιο ήταν 48 % για το
ZOSTAVAX και 17 % για το εικονικό φάρμακο σε άτομα ηλικίας 60 ετών και μεγαλύτερα. Στη ZEST, η
συνολική συχνότητα εμφάνισης των ανεπιθύμητων ενεργειών στη θέση ένεσης που σχετίζονται με το
εμβόλιο ήταν 63,9 % για το ZOSTAVAX και 14,4 % για το εικονικό φάρμακο σε άτομα ηλικίας 50 έως
59 ετών. Οι περισσότερες από αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες αναφέρθηκαν ως ήπιες σε ένταση. Σε
άλλες κλινικές δοκιμές για την αξιολόγηση του ZOSTAVAX σε άτομα ηλικίας 50 ετών ή μεγαλύτερα,
συμπεριλαμβανομένης μιας μελέτης ταυτόχρονης χορήγησης αδρανοποιημένου εμβολίου γρίπης,
ένα υψηλότερο ποσοστό ανεπιθύμητων αντιδράσεων ήπιας έως μέτριας έντασης στη θέση της ένεσης
αναφέρθηκε μεταξύ ατόμων ηλικίας 50-59 ετών σε σύγκριση με άτομα ηλικίας ≥ 60 ετών (βλέπε
παράγραφο 5.1). Το ZOSTAVAX χορηγήθηκε είτε υποδόρια (SC) ή ενδομυϊκά (IM) σε άτομα ηλικίας
50 ετών ή μεγαλύτερα (βλέπε παράγραφο 5.1). Το γενικό προφίλ ασφάλειας των SC και IM οδών
υπήρξε κατά τα λοιπά συγκρίσιμο, αλλά οι ανεπιθύμητες αντιδράσεις στη θέση ένεσης ήταν σημαντικά
λιγότερο συχνές στην ομάδα IM (34 %) σε σύγκριση με την ομάδα SC (64 %). Εξανθήματα έρπητα ζωστήρα/
τύπου έρπητα ζωστήρα και Εξανθήματα ανεμευλογιάς/ανεμευλογιοειδή σε κλινικές δοκιμές. Σε κλινικές
δοκιμές ο αριθμός των αναφερθέντων εξανθημάτων έρπητα ζωστήρα/τύπου έρπητα ζωστήρα μέσα σε
42 ημέρες μετά τον εμβολιασμό ήταν χαμηλός τόσο στην ομάδα του ZOSTAVAX όσο και στην ομάδα
του εικονικού φαρμάκου. Η πλειοψηφία των εξανθημάτων έχει αναφερθεί από ήπια έως μέτρια, δεν
έχουν παρατηρηθεί επιπλοκές από εξάνθημα στην κλινική πράξη. Τα περισσότερα από τα αναφερθέντα
εξανθήματα που ήταν VZV θετικά κατά την ανάλυση με Αλυσιδωτή Αντίδραση Πολυμεράσης (PCR)
σχετίζονταν με άγριου τύπου VZV. Στις SPS και ZEST, ο αριθμός των ατόμων που ανέφεραν εξανθήματα
έρπητα ζωστήρα/τύπου έρπητα ζωστήρα ήταν λιγότερος από 0,2 % για τις ομάδες του ZOSTAVAX και
του εικονικού φαρμάκου, χωρίς σημαντική διαφορά μεταξύ των δύο ομάδων. Ο αριθμός των ατόμων
που ανέφεραν εξανθήματα ανεμευλογιάς/ανεμευλογιοειδή εξανθήματα ήταν λιγότερος από 0,7 % για
το ZOSTAVAX και το εικονικό φάρμακο. Το στέλεχος Oka/Merck του VZV δεν ανιχνεύθηκε σε κανένα
από τα δείγματα στις SPS ή ZEST. Το VZV ανιχνεύθηκε σε ένα (0,01 %) δείγμα από λήπτη ZOSTAVAX
1
2
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Το μπρόκολο είναι ένα
πράσινο λαχανικό
που οπτικά θυμίζει
μικροσκοπικό... δέντρο.
Ανήκει στο φυτικό είδος,
που είναι γνωστό ως
Brassica oleracea.
Το μπρόκολο σχετίζεται
στενά με το λάχανο, τα
λαχανάκια Βρυξελλών
και το κουνουπίδι.
Όλα τα βρώσιμα φυτά
αναφέρονται συλλογικά
ως σταυρανθή λαχανικά.
Αν και δεν θα το
μαντεύατε ποτέ, το
μπρόκολο έχει τις ρίζες
του στο φυτό της
άγριας μουστάρδας.
Αναπτύχθηκε από
αγρότες με την πάροδο
του χρόνου, για να φτάσει
να είναι το τραγανό,
πράσινο λαχανικό που
γνωρίζουμε σήμερα. Και
είναι γεμάτο με υγιεινά
θρεπτικά συστατικά.

Μπρόκολο
Ιδιότητες, θερμίδες και βιταμίνες – Απίστευτα οφέλη υγείας
αλλά θέλει μεγάλη προσοχή σε τρεις πιθανούς κινδύνους
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τα υψηλά επίπεδα σουλφοραφάνης μπορεί να επηρεάσουν
χημικές ουσίες στον εγκέφαλο. Οι
ερευνητές προσπαθούν να ανακαλύψουν εάν τα εκχυλίσματα
φύτρων μπρόκολου θα μπορούσαν να βοηθήσουν τα άτομα με
σχιζοφρένεια να διαχειριστούν τα
συμπτώματά τους.
Άλλες φυσικές φυτικές ενώσεις στο μπρόκολο που ονομάζονται καροτενοειδή έχουν επίσης οφέλη για την υγεία.
Μπορούν να βοηθήσουν
στην μείωση των πιθανοτήτων
εμφάνισης καρδιακών παθήσεων και να ενισχύσουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Πιθανοί κίνδυνοι – Προσοχή!

Ένα φλιτζάνι μπρόκολο έχει
τόση βιταμίνη C όση ένα πορτοκάλι. Πρόκειται για απαραίτητο
αντιοξειδωτικό, για να προστατεύσετε τα κύτταρα σας από βλάβες και να προωθήσετε την επούλωση σε όλο το σώμα.
Είναι επίσης πλούσιο σε βιταμίνες και μέταλλα όπως:
• Ασβέστιο
• Σίδηρος
• Φώσφορος
• Κάλιο
• Ψευδάργυρος
• Θειαμίνη
• Ριβοφλαβίνη
• Νιασίνη
• Βιταμίνη Α
• Βιταμίνη Β6
• Βιταμίνη Β12
• Βιταμίνη D
• Βιταμίνη Ε
• Βιταμίνη Κ
• Φολικό οξύ

Οφέλη για την υγεία

Πέρα από όλες τις βιταμίνες
και τα μέταλλα που περιέχει, το
μπρόκολο είναι γεμάτο με πολλές φυσικές χημικές ουσίες για
τις οποίες οι επιστήμονες εξακο-

λουθούν να μαθαίνουν περισσότερα. Η κυριότερη μεταξύ αυτών
είναι μια ένωση θείου που ονομάζεται σουλφοραφάνη, η οποία
μπορεί να βοηθήσει σε διάφορες
καταστάσεις υγείας, όπως:

Διαβήτης

Μελέτες δείχνουν ότι η σουλφοραφάνη μπορεί να βοηθήσει στην μείωση του σακχάρου
στο αίμα σας. Εάν έχετε διαβήτη
τύπου 2 και παχυσαρκία, μπορεί
να παρατηρήσετε μεγαλύτερη
βελτίωση του σακχάρου στο
αίμα απ’ ό,τι άλλοι ασθενείς.

Καρκίνος

Η σουλφοραφάνη και άλλες
φυσικές ενώσεις μπορεί να εμποδίσουν τον σχηματισμό καρκινικών κυττάρων στον οργανισμό.

Οστεοαρθρίτιδα

Επειδή διατηρεί υγιή τον χόνδρο ανάμεσα στις αρθρώσεις, η
σουλφοραφάνη μπορεί να βοηθήσει στην πρόληψη, ή στην επιβράδυνση της οστεοαρθρίτιδας.

Σχιζοφρένεια

Αν και οι επιστήμονες δεν
έχουν ακόμη αρκετές αποδείξεις,

Ίσως χρειαστεί να αποφύγετε
το μπρόκολο, εάν έχετε κάποια
προβλήματα υγείας. Μιλήστε
με τον γιατρό σας για το τι είναι
καλύτερο για εσάς, εάν:
• Παίρνετε αραιωτικά αίματος:
Είναι πλούσιο σε βιταμίνη Κ, η
οποία βοηθά στην πήξη του
αίματος. Εάν τρώτε περισσότερο από το συνηθισμένο,
μπορεί να αλλάξει ο τρόπος
με τον οποίο ο οργανισμός
ανταποκρίνεται στο φάρμακό
σας. Αν και δεν χρειάζεται να
αποφεύγετε εντελώς το μπρόκολο, εάν παίρνετε αντιπηκτικά, θα πρέπει να διατηρήσετε σταθερή την ποσότητα
βιταμίνης Κ στη διατροφή
σας.
• Έχετε σύνδρομο ευερέθιστου
εντέρου: Το μπρόκολο μπορεί να προκαλέσει αέρια και
να αναστατώσει τα έντερά
σας.
• Έχετε προβλήματα με τους
νεφρούς σας: Ο φώσφορος
στο μπρόκολο μπορεί να
αρχίσει να συσσωρεύεται στο
αίμα σας, εάν οι νεφροί σας
δεν λειτουργούν καλά.
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Σουφλέ κουνουπίδι, μπρόκολο, μπεσαμέλ
Εκτέλεση

• Βράζουμε τα λαχανικά μας και τα σουρώνουμε. Τα αραδιάζουμε σε
ταψί 28 εκ. και κόβουμε επάνω το ζαμπόν και το κίτρινο τυρί μας. Αλάτι
και μπαχαρικά θα βάλουμε στην μπεσαμέλ.
• Βάζουμε σε κατσαρόλα 1 λίτρο γάλα να ζεσταθεί μαζί με 2 κουταλιές
βούτυρο η μαργαρίνη και λίγο αλάτι και μοσχοκάρυδο προσθέτουμε
4 κουταλιές αλεύρι ανάλογα πόσο σφιχτή η αραιή την θέλουμε. εδώ
δεν την θέλουμε σφιχτή. Αλάτι, πιπέρι, μοσχοκάρυδο, κουρκουμά. Ανακατεύουμε συνέχεια να διαλυθεί το αλεύρι και να αρχίζει να βράζει σε
πιο χαμηλή φωτιά και να δέσει. Αποσύρουμε τη κατσαρόλα και σπάμε
μέσα δύο αυγά και ανακατεύουμε γρήγορα, γίνεται και χωρίς αυγά
αλλά έτσι γίνεται πιο αφράτη.
• Αδειάζουμε
όλη την μπεσαμέλ επάνω από τα
λαχανικά να σκεπαστούν
καλά.
Πασπαλίζουμε με
το τυρί επιλογής
μας.
Ψήνουμε
στους 180 βαθμούς για 35 με 45
λεπτά. Να σφίξει η
μπεσαμέλ και να
πάρει χρώμα

Yλικά

• 1 κιλό κουνουπίδι βρασμένο αλ
ντέντε 8 με 10 λεπτά
• 1 κιλό μπρόκολο αλ ντέντε 6 με 8
λεπτά ανάλογα τα κομμάτια αν
είναι μικρά ή μεγάλα
• 8 φέτες ζαμπόν καπνιστό ή γαλοπούλα σε κομμάτια
• 8 φέτες κίτρινο τυρί πχ γκούντα
σε κομμάτια
Εύκολη μπεσαμέλ
• 1 λίτρο γάλα ολόπαχο
• 2 κουταλιές σούπας γεμάτες
βούτυρο ή μαργαρίνη
• 4 κουταλιές γεμάτες αλεύρι
• αλάτι
• μοσχοκάρυδο
• πιπέρι
• 1/2 κουταλάκι κουρκουμά για
ωραίο κίτρινο χρώμα
• 2 αυγά
• Τυρί κίτρινο τριμμένο 150γρ

Κέικ σοκολάτα, λάβα
Εκτέλεση

• Χτυπάμε στο μίξερ τα αυγά με την ζάχαρη να αφρατέψουν
αρκετά.
• Προσθέτουμε το αλεύρι μας κοσκινισμένο και ανακατεύουμε
απαλά.

Yλικά

• 7 αυγά ολόκληρα
• 200γρ ζάχαρη
• 375 γρ σοκολάτα κουβερτούρα
• 200γρ βούτυρο
• 400γρ αλεύρι

• Λιώνουμε το βούτυρο μαζί με την
σοκολάτα μας σε χαμηλή φωτιά προσέχοντας να μην καεί.
• Αδειάζουμε την σοκολάτα στην ζύμη
μας και ανακατεύουμε απαλά να ενσωματωθεί καλά.
• Αδειάζουμε στην φόρμα μας.
• Ψήνουμε σε ζεστό φούρνο που έχει
κάψει στους 250 βαθμούς για 9 λεπτά
ΜΟΝΟ!
• Ξεφορμάρουμε προσεκτικά και σερβίρουμε όσο είναι ζεστό ακόμα.
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που ανέφερε εξάνθημα ανεμευλογιάς/ανεμευλογιοειδές εξάνθημα. Ωστόσο, το στέλεχος του ιού (άγριου
τύπου ή Oka/Merck στέλεχος) δεν μπορούσε να προσδιοριστεί. Σε όλες τις άλλες κλινικές δοκιμές, το
στέλεχος Oka/Merck ταυτοποιήθηκε με την ανάλυση PCR σε δείγματα αλλοίωσης από δύο μόνο άτομα
που ανέφεραν εξανθήματα ανεμευλογιάς/ανεμευλογιοειδή εξανθήματα (έναρξη την Ημέρα 8 και 17).
δ. Ειδικοί πληθυσμοί: Ενήλικες με ιστορικό έρπητα ζωστήρα (EZ) πριν τον εμβολιασμό. Το ZOSTAVAX
χορηγήθηκε σε άτομα ηλικίας 50 ετών ή μεγαλύτερα με ιστορικό έρπητα ζωστήρα (EZ) πριν τον
εμβολιασμό (βλέπε παράγραφο 5.1). Το προφίλ ασφάλειας ήταν γενικά συγκρίσιμο με αυτό που είχε
παρατηρηθεί στην Υπομελέτη Παρακολούθησης Ανεπιθύμητων Ενεργειών της SPS. Ενήλικες με χρόνια/
συστηματική θεραπεία συντήρησης με κορτικοστεροειδή. Σε άτομα ηλικίας 60 ετών ή μεγαλύτερα
που λάμβαναν χρόνια/συστηματική θεραπεία συντήρησης με κορτικοστεροειδή σε ημερήσια δόση
ίση με 5 έως 20 mg πρεδνιζόνης για τουλάχιστον 2 εβδομάδες πριν την εισαγωγή τους στη μελέτη,
και 6 εβδομάδες ή περισσότερο μετά τον εμβολιασμό, το προφίλ ασφάλειας ήταν γενικά συγκρίσιμο
με αυτό που είχε παρατηρηθεί στην Υπομελέτη Παρακολούθησης Ανεπιθύμητων Ενεργειών της SPS
(βλέπε παραγράφους 4.3 και 5.1). HIV-μολυσμένοι ενήλικες με συντηρημένη λειτουργία ανοσοποιητικού.
Σε μια κλινική μελέτη, το ZOSTAVAX χορηγήθηκε σε HIV-μολυσμένους ενήλικες (ηλικίας 18 ετών ή
μεγαλύτερους, CD4+ T cell count ≥ 200 κύτταρα/μL) (βλέπε παράγραφο 5.1). Το προφίλ ασφάλειας
ήταν γενικά παρόμοιο με αυτό που είχε παρατηρηθεί στην Υπομελέτη Παρακολούθησης Ανεπιθύμητων
Ενεργειών της SPS. Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρακολουθήθηκαν μέχρι την Ημέρα 42 μετά τον
εμβολιασμό και οι σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες καθ’ όλη τη διάρκεια της μελέτης (δηλ. έως την
Ημέρα 180). Από τους 295 λήπτες του ZOSTAVAX, μία περίπτωση σοβαρού σχετιζόμενου με το εμβόλιο
κηλιδοβλατιδώδους εξανθήματος αναφέρθηκε την Ημέρα 4 μετά από τη Δόση 1 του ZOSTAVAX (βλέπε
παράγραφο 4.3). VZV-οροαρνητικοί ενήλικες. Σύμφωνα με περιορισμένα δεδομένα από 2 κλινικές
δοκιμές στις οποίες συμμετείχαν VZV-οροαρνητικά ή οροθετικά άτομα με χαμηλά επίπεδα αντισωμάτων
(ηλικίας 30 ετών ή μεγαλύτερα) που έλαβαν εμβόλιο έρπητα ζωστήρα, ζών εξασθενημένο, οι αντιδράσεις
στη θέση της ένεσης και οι συστηματικές ανεπιθύμητες ενέργειες ήταν γενικά παρόμοιες με αυτές που
αναφέρθηκαν από άλλα άτομα που έλαβαν ZOSTAVAX σε κλινικές δοκιμές, με 2 από τα 27 άτομα να
αναφέρουν πυρετό. Κανένα άτομο δεν ανέφερε εξανθήματα τύπου ανεμευλογιάς ή τύπου έρπητα
ζωστήρα. Σοβαρές ανεπιθύμητες ενέργειες που να σχετίζονται με το εμβόλιο, δεν αναφέρθηκαν. ε. Άλλες
μελέτες: Ενήλικες που έλαβαν πρόσθετες δόσεις/επανεμβολιάστηκαν. Σε μία κλινική μελέτη, ενήλικες
ηλικίας 60 ετών ή μεγαλύτεροι έλαβαν μία δεύτερη δόση ZOSTAVAX 42 ημέρες μετά την αρχική δόση
(βλέπε παράγραφο 5.1). Η συχνότητα των σχετιζόμενων με το εμβόλιο ανεπιθύμητων ενεργειών μετά
τη δεύτερη δόση του ZOSTAVAX ήταν γενικά παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε μετά την πρώτη
δόση. Σε άλλη μελέτη, το ZOSTAVAX χορηγήθηκε ως αναμνηστική δόση σε άτομα χωρίς ιστορικό Έρπητα
Ζωστήρα (ΕZ) ηλικίας 70 ετών ή μεγαλύτερα που είχαν λάβει μία πρώτη δόση περίπου 10 χρόνια πριν,
και ως πρώτη δόση σε άτομα χωρίς ιστορικό ΕZ ηλικίας 70 ετών ή μεγαλύτερα (βλέπε παράγραφο 5.1).
Η συχνότητα των σχετιζόμενων με το εμβόλιο ανεπιθύμητων ενεργειών μετά την αναμνηστική δόση
του ZOSTAVAX ήταν γενικά παρόμοια με εκείνη που παρατηρήθηκε μετά την πρώτη δόση. Αναφορά
πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων
ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική.
Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος.
Ζητείται από τους επαγγελματίες του τομέα της υγειονομικής περίθαλψης να αναφέρουν οποιεσδήποτε
πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες στον Εθνικό Οργανισμό Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR15562 Χολαργός, Αθήνα, Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 21 06549585, Ιστότοπος: http://www.
eof.gr. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: MSD VACCINS, 162 avenue Jean Jaurès, 69007 Lyon
Γαλλία. 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ:
EU/1/06/341/001
EU/1/06/341/002
EU/1/06/341/005
EU/1/06/341/006
EU/1/06/341/007
EU/1/06/341/008
EU/1/06/341/009
EU/1/06/341/010
EU/1/06/341/011
EU/1/06/341/012
EU/1/06/341/013
9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ / ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: Ημερομηνία πρώτης έγκρισης:
19 Μαΐου 2006, Ημερομηνία τελευταίας ανανέωσης: 11 Φεβρουαρίου 2016. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ
ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 03 Ιουνίου 2021. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Φαρμακευτικό προϊόν για
το οποίο απαιτείται ιατρική συνταγή. Για την πλήρη περίληψη των χαρακτηριστικών του προϊόντος,
παρακαλούμε να απευθύνεστε στον τοπικό αντιπρόσωπο: MSD Α.Φ.Β.Ε.Ε., Αγίου Δημητρίου 63, 17456
Άλιμος, Αρ. ΓΕΜΗ 121808101000, Τηλ: +30 210 98 97 300, dpoc_greece@merck.com.

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

από την Ρένα Μπογδάνου,
Φαρμακοποιό, e-mail: rbogdanou1@gmail.gr, Τηλ.: Επικοινωνίας: 6945/908045

ας χαλαρώσουμε

Η ζωή μας σήμερα
Μείωση στην εξωστρέφια, την κοινωνικότητα, τη φιλία,
τη συνεργασία, την ευσυνειδησία.
Αν δεν έχεις επαφή με φίλους και συγγενείς υπάρχει
μόνιμο άγχος. Αν δεν δεις και δεν μιλήσεις με τους ανθρωπους γύρω σου, να ανταλλάξεις σκέψεις και απόψεις, αν
δεν γελάσεις, δεν πεις τα νέα σου τότε κλείνεσαι στον εαυτό
σου και γίνεσαι ένας άνθρωπος νευρικός, επιθετικός και
κακοδιάθετος.
Το να καλέσεις δυο φίλους σπίτι σου που έχει μουχλιάσει
από την κλεισούρα δεν είναι δα και σπουδαίο πράγμα. «Και
τι θα τους κεράσω;» θα ρωτήσεις. Το κέρασμα είναι συνήθως η δικαιολογία. Οι περισσότεροι άνθρωποι χαίρονται με
την παρέα, την ανθρώπινη επικοινωνία. Κάτι μένει ακόμα
και από τα πιο απλά πράγματα που μας συμβαίνουν. Να
συζητήσεις, να αλλάξει η διάθεσή σου. Το γεγονός ότι και
μόνο θα σηκωθείς από τον καναπέ είναι σημαντικό.
Είναι βέβαια και ο φόβος του covid. Μα τελικά ίσως
να το περάσαμε όλοι. Μωρά, μεγάλοι, το αντιληφθήκαμε,
άλλοι όχι και επιτέλους ας μην ζούμε με αυτό το άγχος.
Ανοίξτε τα σπίτια σας να μπει το φως, καλέστε ανθρώπους που αγαπάτε, απομονώστε και διώξτε από το μυαλό
σας αρνητικές σκέψεις , γελάστε, είναι θεραπευτικό. Βάλτε
μουσική, ότι σας αρέσει, κλείστε την τηλεόραση, ζήστε το
σήμερα. Η ευτυχία είναι στιγμές και δυστυχώς φεύγουν
γρήγορα οπότε αρπάξτε την ευκαιρία. Το παρόν πλέον
είναι πολύ σημαντικό.
Το αύριο είναι αβέβαιο και σκοτεινό γιατί δεν ξέρουμε τι
μας ετοιμάζουν. Κρίση, κάποιο άλλο ιό, πυρηνικό πόλεμο;
Όλα είναι πιθανά και εμείς ο αφελής κόσμος σε βαθειά
ύπνωση.

Γεμίστε τα βάζα με
λουλούδια.
Δεν χρειάζεται να τα αγοράσετε, υπάρχουν παντού.
Και μόνο η θέα τους σε
αγαλιάζει
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από την Ζέττα Π. Κουσουρή,
Φαρμακοποιό

ΑΙΓΥΠΤΟΣ

ΧΕΡΣΟΝΗΣΟΣ ΤΟΥ ΣΙΝΑ - ΜΕΡΟΣ Γ’

K

αλημέρα Κάιρο και αντίο Κάιρο. Μεσημεράκι κατά τις 12.30 αφήνουμε την
πρωτεύουσα της Αιγύπτου και μετά από
περίπου μιάμιση ώρα περνάμε μέσα
από την σήραγγα Ahmed Hamdi μήκους
1640 μέτρων κάτω από το κανάλι του Σουέζ
η οποία συνδέει την ασιατική χερσόνησο του
Σινά με την πόλη του Σουέζ στην ηπειρωτική
Αφρική. Συνήθως έχει απίστευτη κίνηση αλλά
περάσαμε γρήγορα και κατευθυνόμαστε
προς το Sharm El Sheikh στον νότο της χερσονήσου του Σινά. Θα διανύσουμε κάπου
500 χλμ. για να φτάσουμε στην πόλη που
είναι παραθεριστικό θέρετρο και φιλοξενεί
πολλά διεθνή συνέδρια και επαγγελματικές
συναντήσεις.
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Ο αυτοκινητόδρομος σε άριστη κατάσταση αλλά η διαδρομή μονότονη και βαρετή
καθώς είναι μόνο έρημος και βουνά όλα στο
χρώμα της άμμου. Άντε που και που να δούμε
και καμιά καμήλα. Όταν φυσάει έστω και λίγο
η άμμος σαν ομίχλη κρύβει τα πάντα και η
ορατότητα είναι δύσκολη.
Όσο καταβαίνουμε προς τον νότο τα
βουνά γίνονται πιο εντυπωσιακά και παίρνουν έντονες αποχρώσεις, έτσι για να σπάσει
λίγο η μονοτονία.
Στα τόσα χιλιόμετρα δεν συναντάμε τίποτα
πέρα από τα λιγοστά αυτοκίνητα και άγονη
γη. Μετά από 5 ώρες η ερυθρά θάλασσα
εμφανίζεται μπροστά μου και φυσικά δεν
είναι κόκκινη αλλά όμορφη μπλε. Το όνομά

η Φαρμακόγλωσσα

ταξιδεύει

της το οφείλει στα πολλά κοράλια που κρύβει
ο βυθός της. Και εμείς πηγαίνουμε και πηγαίνουμε με στάσεις ενδιάμεσα για φωτογραφίες.
Φτάνουμε στο Sharm el Sheikh και ένα
ζεστό μπάνιο στο παραθαλάσσιο ξενοδοχείο
είναι ότι πρέπει πριν την βραδυνή βόλτα στην
πόλη. Αυτό που θέλω είναι περπατήσω μόνη
μου στην μεγάλη κεντρική αγορά την γεμάτη
με κόσμο και να χαζέψω χαλαρά στα πολλά
καταστήματα που υπάρχουν εδώ. Χρώμα
αυθεντικής αγοράς γεμάτης με παραδοσιακά αιγυπτιακά αντικείμενα όπως κοσμήματα, από χρυσό και ασήμι, πολύχρωμα
παραδοσιακά ρούχα, βότανα και μπαχάρια
που απλώνουν την μυρωδιά τους στην ατμόσφαιρα, χαλιά και ένα σωρό μικροπράγματα
αλλά και πολλά εστιατόρια με ψάρι ή κρεάς
που η μυρωδιά τους γαργαλάει την μύτη μου.
Στο κέντρο της πλατείας μεγαλόπρεπο στέκει το τζαμί Al Sahaba χτισμένο με οθωμανική
αρχιτεκτονική. Χρειάστηκαν έξι χρόνια για να
ολοκληρωθεί καθώς η κατασκευή του διήρ-

κησε μόνο για λίγους μήνες το 2011 διότι μετά
ξέσπασε επανάσταση ( η οποία ξεκίνησε τις
25 Ιανουαρίου 2011 όταν περισσότεροι από
1.000.000 Αιγύπτιοι διαδήλωσαν στο Κάιρο και
στην Αλεξάνδρεια και σε πολλές άλλες πόλεις
ζητώντας την αποχώρηση του Χόσνι Μουμπάρακ που βρισκόταν στην εξουσία από το 1981
) και κόστισε σχεδόν 30 εκατομμύρια αιγυπτιακές λίρες δηλαδή πάνω από 1.650.000 ευρώ!
Είναι μία τεράστια κατασκευή που άνοιξε
τις πύλες του το 2017, η οροφή του αγγίζει
τα 36 μέτρα και με τους υπέροχα διακοσμημένους μιναρέδες αποτελεί πραγματικά ένα
θαυμάσιο κόσμημα.
Περιφέρομαι ανάμεσα στον κόσμο και
είναι η πρώτη φορά στο ταξίδι που συναντάω τουρίστες. Μπαίνω στα μαγαζιά με
τα πολυάριθμα πράγματα, χαζεύω, γεμίζω
χρώματα και μυρωδιές, παίρνω ποπ κορν και
περπατάω. Μετά από καμιά ώρα συναντάω
τον οδηγό και την ξεναγό και γυρίζουμε στο
ξενοδοχείο.
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Την επόμενη μέρα ξεκινάμε για Nuweiba
στα ανατολικά παράλια και ξαφνικά έχω την
επιθυμία για μπάνιο στη ερυθρά θάλασσα
και σε αυτό το ταξίδι οι επιθυμίες μου γίνονται
πραγματικότητα είπαμε. Έτσι τραβάμε προς το
Dahab.
Η άγρια κόκκινη βραχώδης περιοχή μας
συνοδεύει μέχρι να φτάσουμε στην αμμώδη
παραλία με τις μικρές κόκκινες πέτρες.
Το Dahab που σημαίνει χρυσός, είναι μια
μικρή πόλη στη νοτιοανατολική ακτή της χερσονήσου του Σινά, πρώην ψαροχώρι Βεδουίνων, και σήμερα ένας διάσημος καταδυτικός προορισμός αλλά και ιδανικό μέρος για
όσους ασχολούνται με την ιστιοσανίδα.
Φτάνουμε στην παραλία και με λαχτάρα
βουτάω στο ζεστό νερό ενώ γύρω μου ο
ουρανός χρωματίζεται από τα πανιά του
κόσμου που απολαμβάνει να τρέχει με την
ιστιοσανίδα πάνω στα γαλάζια νερά με
φόντο τα βουνά της χερσονήσου. Η ηρεμία
της θάλασσας είναι ότι πρέπει πριν συνεχίσουμε στην αγριάδα της φύσης πηγαίνο-
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ντας προς Nuweiba. Από τα γαλάζια νερά
βρισκόμαστε πάλι ανάμεσα στα βραχώδη
όρη και συνεχίζουμε.
Nuweiba. Αφήνουμε τα πράγματά μας
στο ξενοδοχείο και με ένα τοπικό γραφείο
τουρισμού πηγαίνουμε να δούμε το ηλιοβασίλεμμα. Η ώρα είναι 17.30 και ανεβαίνουμε
στα όρη του Σινά. Αφήνουμε τον ασφαλτοστρωμένο δρόμο, μπαίνουμε στον χωματόδρομο, φτάνουμε στον προορισμό μας
μετά από μισή ώρα και τρέχοντας αρχίζω να
σκαρφαλώνω στο απόλυτα πετρώδες βουνό
για να προλάβω την δύση του ήλιου. Επικρατεί ησυχία.
Σιγά – σιγά τα χρώματα αλλάζουν. Ο
ουρανός γλυκαίνει και και το γαλάζιο γίνεται
πορτοκαλί ενώ οι μονόχρωμες βουνοκορφές παίζουν τώρα με τις αποχρώσεις. Μέχρι
πέρα ο ορίζοντας είναι ζωγραφισμένος με τα
βουνά που χάνονται στο άπειρο του ουρανού. Φυσάει πολύ αλλά ο αέρας είναι απλά
δροσερός, η θέα των ορεινών όγκων είναι
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καθηλωτική και τίποτα δεν μας βιάζει να κατεβούμε από το βουνό, πέρα από το ότι γρήγορα το φως στον ουρανό θα σβήνει.
Ήδη έχει αρχίσει να σκοτεινιάζει και με προσοχή κατεβαίνω από το βουνό καθώς οι πέτρες
γλυστράνε και μόλις φτάνω κάτω μια έκπληξη
με περιμένει. Οι βεδουϊνοι οδηγοί που είναι εκεί
έχουν στρώσει χαλί στην άμμο, έχουν έτοιμο
μυρωδάτο ζεστό τσάι και ζυμώνουν παραδοσιακό ψωμί που θα το ψήσουν στα κάρβουνα
πάνω στην στρογγυλή μεταλλική πλάκα.
Μυρίζει χωριό. Κάθομαι στο χαλί ξυπόλητη
και παρακολουθώ την προετοιμασία. Το ψωμί
arbood φρέσκο και ζεστό με την συνοδεία
του τσαγιού κάτω από τα αστέρια της χερσονήσου του Σινά είναι απλά υπέροχο.
Ξυπνάω από τις 7 για να μπω πάλι στο
τζιπ να πάω να περπατήσω στο χρωματιστό φαράγγι. 12 χλμ. από την μικρή πόλη το
φαράγγι Salama canyon το οποίο ονομάζεται και Little Colored Canyon, δημιουργήθηκε
πριν από εκατομμύρια χρόνια, όταν η έρημος
του Σινά ήταν μέρος της Ερυθράς Θάλασσας
και ο αρχαίος ωκεανός άφησε πίσω του ένα

μαγευτικό έγχρωμο φαράγγι. Τα πολύχρωμα
βράχια είναι σχηματισμοί που δημιουργήθηκαν από τη διάβρωση που προκάλεσε το
νερό πάνω σε ψαμμίτη και ασβεστόλιθο.
Μετά από μία διαδρομή μίας ώρας σε
άσφαλτο και χώμα όπου το τζιπ ζορίζεται
λίγο, κατεβαίνουμε. Είναι νωρίς και ο ήλιος
ακόμα δεν καίει πολύ.
Άγνωστο στους επισκέπτες της Αιγύπτου
το Χρωματιστό Φαράγγι κρυμμένο στην
έρημο είναι ένα μυστικό που με περιμένει να
το γνωρίσω.
Πολύ στενοί τοίχοι, ύψους έως και 40
μέτρων έχουν απίστευτες αποχρώσεις από
σκούρο καφέ έως κόκκινο και κίτρινο λόγω
της παρουσίας οξειδίων μαγνησίου και σιδήρου. Είναι ένας λαβύρινθος 800 μέτρων που
κάποιες φορές με ζορίζει διότι δεν ξέρω από
πού να πηδήξω με ασφάλεια για να βρεθώ
στο στενό μονοπάτι.
Χάνομαι μέσα στο θαύμα της φύσης. Τα
μάτια μου αχόρταγα παρατηρούν τους σμιλεμένους με τέχνη βράχους που μόνο η φύση
έχει την δύναμη να δημιουργεί.
Καμπύλες
ζωγραφισμένες, γωνίες περίτεχνες, χρώματα
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δίπλα σε χρώματα, βράχοι δεμένοι με βράχους. Ένας χορός σχημάτων και χρωμάτων
που με μαγεύει.
Η περιπέτεια του του να κινούμαι ανάμεσα
στα βράχια είναι υπέροχα μοναδική.
Σαν
σε παραμύθι σε μια άλλη χώρα, μόνη μου,
μακριά από κόσμο, σε μια ηρεμία πολύπλοκα πολύχρωμη. Αργά απολαμβάνω αυτό
που έχω την τύχη και την ευτυχία να τα κάνω
δικά μου για λίγο. Το φαράγγι πλησιάζει στο
τελος του. Για μία ώρα γέμισα από τον μαγικό
κόσμο των βράχων στο στεγνό άνυδρο τοπίο
στο οποίο κάπου – κάπου ένας θάμνος ή ένα
δενδρύλλιο ξεπροβάλουν και του δίνουν ζωή.
Το έκανα κι αυτό. Μια διαφορετική εμπειρία
στην ζωή μου.
Το ταξίδι συνεχίζεται πάλι με πολλά χιλιόμετρα. Ο δρόμος προς τον βορρά που επιλέξαμε για να πάμε πιο γρήγορα στο Κάιρο είναι
κλειστός για τους τουρίστες και γυρίζουμε
πίσω προς την Μονή της Αγίας Αικατερίνης.
Και φυσικά θα σταθούμε για να επισκεφτώ το
διάσημο μοναστήρι το κτισμένο στις παρυφές του όρους Σινά. Η Μονή αποτελεί Μνη-

62

η φαρμακόγλωσσα

μείο Παγκόσμιας Κληρονομιάς της UNESCO
και θεωρείται η παλαιότερη χριστιανική μονή
στον κόσμο. Χτίστηκε επί της βασιλείας του
βυζαντινού αυτοκράτορα Ιουστινιανού, ανάμεσα στο 527 και 565, στο σημείο που βρίσκονταν η φλεγόμενη βάτος του Μωυσή, συνδέεται με την γη Μαδιάμ και είναι τόπος ιερός
τόσο για τους χριστιανούς όσο και για τους
εβραίους και τους μουσουλμάνους.
Άγονη και βραχώδης η διαδρομή που κάνει
το Σινά να φαίνεται δυσπρόσιτο, μας οδηγεί
στην μονή η οποία ανοίγει στις 5 και έτσι θα
περάσουμε περίπου δύο ώρες περιμένοντας,
αφού πρώτα πάρουμε την άδεια εισόδου
στην περιοχή.
Όλο το νότιο τμήμα της χερσονήσου αποτελείται από γρανιτώδη, απόκρημνα όρη και
είναι ένα κομμάτι γης ακατάλληλο για καλλιέργεια καθώς οι βροχές είναι πολύ λίγες, ενώ η
ζέστη έντονη την ημέρα και το κρύο τσουχτερό
τη νύκτα. Εδώ είναι ο τόπος από τον οποίο
πέρασε πριν από 35 αιώνες ο λαός του Ισραήλ.
Τόσο έρημο και συνάμα μεγαλειώδες το
τοπίο του Σινά παραμένει μακριά από τον
σύγχρονο κόσμο αν και οι πιστοί που έρχονται εδώ είναι πραγματικά πολλοί και απ όλο
τον κόσμο. Σε αυτή την ιδιαίτερη έρημο ζουν
μόνο οι μοναχοί της Ιεράς μονής και λίγοι
βεδουίνοι της φυλής Γκεμπέλια - Ορεινοί - η
καταγωγή των οποίων ανάγεται σε έλληνες
χριστιανούς που ήρθαν στο Σινά την περίοδο
που χτίστηκε η μονή από τον Ιουστινιανό και
οι οποίοι επιβιώνουν από τα κοπάδια τους
και ότι μπορούν να καλλιεργήσουν σε μικρά
κομμάτια γης.
Εδώ έφτασαν οι πρώτοι χριστιανοί μακριά
από τους διωγμούς της ειδωλολατρικής
Ρώμης οι οποίοι ζητούσαν ησυχία και απομόνωση σε μια ζωή κοντά στον Θεό τους.
Πριν την μονή, το πρώτο που βλέπω πάνω
στα βράχια είναι ένας εντυπωσιακός φυσικός
σχηματισμός μιας αγελάδας που συμβολίζει
την ιερή αγελάδα του Μωυσή και απέναντι ο
τάφος του Ααρών, αδελφού του προφήτη.
Μπροστά μου κάτω από τα επιβλητικά
βράχια ξεπροβάλλει η μονή.
Ήταν για χρόνια κρυμμένη μέσα στο τείχος της και τους άγριους γρανιτένιους βρά-
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χους μέχρι που την ανακάλυψαν οι πιστοί και
οι τουρίστες που γεμίζουν με την παρουσία
τους τον χώρο. Ευτυχώς σήμερα είμαστε
μόνο εμείς και 4-5 ακόμα άτομα.
Στα μικρά μαγαζάκια έξω από το μοναστήρι βρίσκω τις πέτρες του Μωυσή, από το
μέρος στο οποίο ο προφήτης είδε την καιώμενη βάτο, και τους οποίους όσο τους σπάει
κάποιος, εμφανίζεται σε κάθε κομμάτι αποτυπωμένη η Βάτος.
Πίνοντας καφεδάκι και κουβεντιάζοντας,
περνάει η ώρα και κατευθυνόμαστε προς το
μοναστήρι. Έχει ζέστη καθώς ο ήλιος είναι
ακριβώς πάνω από τα κεφάλια μας αλλά η
επίσκεψη αξίζει πολλά.
Ποια ήταν όμως η Αγία Αικατερίνη. Γεννήθηκε από ευγενείς γονείς στην Αλεξάνδρεια
κάπου στο 286 μ.Χ. στα τέλη των διωγμών των
χριστιανών. Ήταν πολύ ευφυής, πολύ μορφωμένη καθώς είχε ασχοληθεί με όλες σχεδόν τις
επιστήμες, πολύ όμορφη και πλούσια και κατά
συνέπεια περιζήτητη νύφη. Από νεαρή ηλικία
μελέτησε την χριστιανική διδασκαλία, ασπάσθηκε τον Χριστιανισμό και με ενθουσιασμό
έκανε τα πάντα για την διάδοσή του επιτυγχάνοντας πολλά χάριν της ρητορικής της ικανότητας και των πολλών γνώσεών της.
Όταν πληροφορήθηκε ο αυτοκράτορας
αντιχριστιανός Μαξιμίνος για τις πράξεις της
και τις ιδέες της, ανέθεσε σε 50 ρήτορες να
συζητήσουν μαζί της και να της αποδείξουν
ότι τα πιστεύω της ήταν λάθος. Η Αικατερίνη
με τον άψογο λόγο της, το πνεύμα της και
τα επιχειρήματά της κατάφερε να τους προσηλυτίσει στον χριστιανισμό με αποτέλεσμα
ο Μάξιμος να τους καταδικάσει όλους σε
θάνατο και την ίδια σε μαρτυρικό θάνατο.
Την φυλάκισε, και με τον τροχό των βασανιστηρίων ήθελε να διαμελίσει το σώμα της.
Ο θρύλος όμως λέει πως τα καρφιά όταν την
πλησίαζαν έσπαγαν και ο τροχός διαλύθηκε.
Μαινόμενος ο αυτοκράτορας διέταξε τον
αποκεφαλισμό της και πάλι ο θρύλος λέει ότι
όταν συνέβη αυτό δεν έτρεξε αίμα αλλά γάλα.
Το σώμα της μεταφέρθηκε στο Σινά όπου
έμεινε άταφο μέχρι τον 6ο αιώνα όταν ερημίτες μοναχοί είδαν σε όραμα το σημείο που
βρισκόταν το άταφο σώμα, το πήραν και το

τοποθέτησαν σε μαρμάρινη περίτεχνη θήκη.
Όταν το έμαθε ο Ιουστινιανός, έκτισε την μονή
στην οποία έδωσε το όνομά της.
Εδώ λοιπόν, σε αυτή την γη με την απόλυτη ησυχία και την υποβλητική άγονη έρημο
όπου συνέβησαν μεγάλα γεγονότα του Χριστιανισμού, τα Θεοφάνεια, η παράδοση του
Νόμου στον Μωυσή και η εύρεση του λειψάνου της αγίας Αικατερίνης, βρίσκομαι σήμερα
και περιμένω να βρεθώ μέσα στον ιερό χώρο.
Δυστυχώς η εκκλησία εδώ και δύο χρόνια
είναι κλειστή για τους ξένους λόγω του ιού και
έτσι μόνο το μουσείο μπορώ να δω, το μέρος
μέσα στον περίβολο που βρίσκεται μέχρι
σήμερα η καιόμενη και ακατάφλεκτη βάτος
της οποίας οι ρίζες της την κρατάνε δροσερή
και το φρέαρ στο οποίο ο Μωυσής κατά
την Αγία Γραφή συνάντησε τις επτά θυγατέρες του Ιοθώρ, τις βοήθησε στο πότισμα των
προβάτων τους και γνώρισε την σύζυγό του
Σεπφώρα. Για πάνω από 3000 χρόνια, η Μονή
χρησιμοποιεί εν μέρει ακόμη το ίδιο πηγάδι για
την παροχή νερού.
Το μουσείο είναι ένας μικρός θησαυρός.
Η βιβλιοθήκη με πολύτιμα χειρόγραφα, πάνω
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από 8000 τόμους με την πνευματική ιστορία
του ελληνισμού από τους αρχαίους χρόνους
μέχρι σήμερα, επιστολές σε διάφορες γλώσσες, εικονογραφημένα από τους μοναχούς
χειρόγραφα, περγαμηνές, το αρχαιότερο
Ελληνικό Ευαγγέλιο του 717 μ.Χ. θεωρείται η
σπουδαιότερη του κόσμου μετά από αυτήν
στο Βατικανό.
Σημαντικό έκθεμα η μεσαιωνική λάρνακα
της Αγίας Αικατερίνης στην οποία αποτέθηκε
το ιερό λείψανο της Αγίας από την Σιναϊτική
μοναχική αδελφότητα
Και έτσι με την θρησκευτική ιστορία μας, η
τραχιά έρημος έγινε ένας ευλογημένος τόπος.
Η ειρηνική συνύπαρξη των Σιναϊτών μοναχών και των μουσουλμάνων στο πέρασμα
των αιώνων, οφείλεται στην ιδιόγραφη επιστολή του προφήτη Μωάμεθ γνωστή ως Διαθήκη (Ahdname) επικυρωμένη με τε αποτύπωμα της παλάμης του με την οποία ζητούσε
από τους Μουσουλμάνους να υπερασπίζονται τους μοναχούς, να τους αφήνουν ελεύθερους στα θρησκευτικά τους καθήκοντα και
να μην εισπράττουν από αυτούς φόρους.
Στις 6 κλείνει το φυλάκιο που μας έδωσε την
άδεια εισόδου στην περιοχή και πρέπει τρέχο-
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ντας να φύγουμε διότι διαφορετικά θα κοιμηθούμε στο αυτοκίνητο.
Τρέχουμε να πάμε στο αυτοκίνητο, τρέχουμε να φτάσουμε στο φυλάκιο και 4 λεπτά
πριν τις 6 περνάμε και τραβάμε προς Κάιρο.
Φτάνουμε στο μεγάλο τούνελ του Σουέζ και
αυτό που γίνεται από τις τεράστιες νταλίκες
και τα λιγοστά αυτοκίνητα δεν περιγράφεται.
Η ουρά είναι σαν να μην έχει τέλος. Μία ώρα
μέσα στο αυτοκίνητο για να καταφέρουμε να
περάσουμε και ο Ash ο οδηγός μου, ρίχνει την
ιδέα να αποφύγουμε το Κάιρο και να πάμε
στην Minya για διανυκτέρευση καθώς το
Luxor που είναι ο επόμενος προορισμός μου
είναι μακριά. Συμφωνώ και δρόμο παίρνουμε
δρόμο αφήνουμε και όλο πάμε με μικρές
στάσεις στα βενζινάδικα για καφέ και για να
βάλουμε κάτι στο στομάχι μας και τελικά στις
5.30 το πρωί και ενώ έχει αρχίσει να ξημερώνει
φτάνουμε στην πόλη. Τώρα να βρούμε ξενοδοχείο να μείνουμε. Αμ δε… δωμάτια μετά τις
12 το μεσημέρι. Ευτυχώς η Rama η ξεναγός
μου έχει γνωριμίες σε όλη την χώρα και μετά
από ένα τηλέφωνο στο κατάλληλο άτομο,
ένα κρουαζιερόπλοιο μας περιμένει.
Το Queen Isis 2 έχει μια αριστοκρατική φινέτσα και εδώ αφού διασχίσαμε σήμερα την
μισή Αίγυπτο, μία πεντακάθαρη καμπίνα με
θέα τον Νείλο με περιμένει. Ζεστό νερό και
ύπνος στο αναπαυτικό κρεβάτι.
Στις 12 το μεσημέρι ξύπνησα και το πρωινό
ήταν έτοιμο στο κατάστρωμα για να το απολαύσω πάνω στα νερά του Νείλου.
Για να μπούμε στην Minya είχαμε πάρει
άδεια και για να βγούμε από την πόλη μας
συνοδεύει η αστυνομία, κάτι συνηθισμένο για
τα μέρη που χρειάζεται άδεια εισόδου για την
ασφάλεια των τουριστών. Μπροστά αυτοί
πίσω εμείς και στη μία περίπου αφήνουμε την
πόλη.
Το τοπίο πάλι ίδιο. Άσφαλτος και δεξιά και
αριστερά άμμος. Τίποτα άλλο για να σπάσει
την μονοτονία. Ευτυχώς ο υπέροχος ουρανός λίγο πριν τον προορισμό μας απασχολεί το βλέμμα μου καθώς ο ήλιος παίζει με
τα σύννεφα και δίνει ένα αποτέλεσμα μαγικό
σαν ζωγραφικό πίνακα. Προορισμός μου το
Luxor.

ποίηση

Πιστεύω στις βιταμίνες... έχω μελετήσει,
διαβάσει πολλές έρευνες, στατιστικές κτλ.
Αλήθεια στην Αμερική, Καναδά, Αυστραλία και Ευρώπη τις χρησιμοποιούν πολύ
στις θεραπείες.
Βοήθησαν αποτελεσματικά αυτά τα 3
χρόνια του COVID 19 στις θεραπείες και
στην πρόληψη...
Διαβάστε τους στίχους μου...

Βιταμίνες
Αν είσαι ηλικιωμένος
Όμορφος και νέος
Αν είσαι έφηβος και καπνίζεις
Μην καρτερείς ασθένεια να μυρίσεις
Αν είσαι μικρό ή μεγάλο παιδί
Ζήτα κάτι τι... Τι;
Από την φαρμακοποιό σου
Την Αθηνά για το καλό σου!!!
Αν κάνεις σεξ ... Για να μην σε παιδεψ...
Αν πονάς... Αν θες να γελάς...
Πάρε ενέργεια, ζήτα βιταμίνες
Και άνοιξε τις κουρτίνες...
Αν είσαι κακοκεφος και κρυωμένος
Άρρωστος και εξαντλημένος
Αν αθλείσαι ή ταξιδεύεις
Ή πολύ σκληρά δουλεύεις...
Αν με φάρμακα γυρεύεις
Την υγεία σου να βρεις
Και να διώξεις τις τοξίνες
Ζήτα από την Αθηνά τώρα βιταμίνες!
Σκούντζου - Πορτοκάλη Αθηνά
Ποιήτρια - Φαρμακοποιός

η φαρμακόγλωσσα

65

advertorial

OTORIG SERIES ME OZOILE ΑΠΟ ΤΗ FRESIAMED!

Με χαρά σας παρουσιάζουμε τρία
νέα μοναδικά προϊόντα, για την αντιμετώπιση των συνηθισμένων προβλημάτων σε αυτιά, μύτη, στοματική
κοιλότητα:
Η σειρά Otorig της Erbagil, έχει ως
βασικό δραστικό στοιχείο το Ozoile, ένα
πατενταρισμένο συνδυασμό όζοντος,
ελαιόλαδου και βιταμίνης Ε.
Το Ozoile ως φυσικό αντιβιοτικό, έχει
την αποτελεσματικότητα των χημικών
αντιβιοτικών αλλά δεν έχει τα προβλήματα τους: παρενέργειες, αλληλεπιδρά-
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σεις, μικροβιακή αντοχή, περιορισμός
σε διάρκεια χρήσης και κατηγορίες
ασθενών. Επίσης, σε αντίθεση με άλλα
σχετικά προϊόντα, η σειρά Otorig ΔΕΝ
περιέχει κορτιζόνη!
Πρακτικά δηλαδή, είναι ασφαλέστατα
για χρήση από όλη την οικογένεια!
Otorig Drops για ωτίτιδα και καθαρισμός κυψελίδας
Nasal Spray για αποσυμφόρηση και
απολύμανση της μύτης
Otorig Oral Spray για φαρυγγίτιδα,
άφθες, συμπτώματα γρίπης και άλλα.

