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Ιωσεισ

Μικρόβια παντού
πού και πώς παραμονέυουν στην μέρα σας

Α

ν κάποιος αναρωτιόταν ποια είναι η
πιο βασική ΟΔΗΓΙΑ επιβίωσης στην
Ελλάδα και η χρυσή ασπίδα για να
αποφύγουν όλοι ανεξαιρέτως την ταλαιπωρία μιας ίωσης, κρυολογήματος ή μιας
σοβαρότερης γρίπης, αυτή θα ήταν το συστηματικό πλύσιμο των χεριών σε συνδυασμό με το
αντιγριπικό εμβόλιο.
Ακόμη και άνθρωποι που ξέρουν όμως καλά την οδηγία,
γιατροί που την συστήνουν σε ασθενείς τους, ή νοσηλευτές
που οφείλουν να το τηρούν για να επιβιώσουν, καταρχήν οι
ίδιοι, πολύ συχνά συμβαίνει να το ξεχνούν. Για παράδειγμα,
πολύ πρόσφατα, η διεθνής επιστημονική κοινότητα θορυβήθηκε όσο ποτέ στην διαπίστωση ότι η νοσοκόμα που μολύνθηκε απο Εμπολα στην Ισπανία, ξεχάστηκε και ακούμπησε με το γάντι το πρόσωπό της, και λίγα μόνο δευτερόλεπτα
απέδειξαν οτι ήταν αρκετά. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ο
τρομερός ιός μπορεί όντως να φτάσει στην πόρτα μας. Το
παράδειγμα της Ισπανίδας νοσηλεύτριας είναι αρκετό για να
θυμίσει ότι η υγεία μας βρίσκεται στα χέρια μας, αρκεί να
γνωρίζομε και να τηρούμε τους κανόνες σωστά.
Το κοινό κρυολόγημα είναι πράγματι ένα νόσημα κοινό, και
για τους ειδικούς το πιο απλό. Αλλά, μπορεί να εξελιχθεί σε
επιπλοκή πολύ σοβαρότερη όπως η βροχίτιδα, η πνευμονία
ή η βαριά ρινίτιδα και τα άτομα άνω των 65 ετών είναι ιδιαίτερα ευαίθητα για τέτοιες επιπλοκες, κατά τις τελευταίες
μελέτες.
Τα νεώτερα από το μέτωπο της έρευνας για την ατομική
προφύλαξη και προστασία έρχονται φέτος απο την ψυχοσωματική επιστήμη, από τα επίσημα χείλη όμως των πιο
έγκριτων ερευνητών.
Ερευνητικά κέντρα, κορυφαία της κλασσικής Ιατρικής του
δυτικού κόσμου, επιβεβαιώνουν πλέον μεσα από μια ευρύτατη γκάμα κλινικών μελετών, πώς χτίζουμε άμυνα ακόμη
και ...τραγουδώντας(!), και διασταυρώνουν την αποτελεσματικότητα που εμφανιζουν παραδοσιακά γιατροσόφια όπως
το απλό σκόρδο, με αντίστοιχη μεθοδολογία στις έρευνες
σύγχρονων φαρμακευτικών σκευασμάτων και θεραπειών.

ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
ΤΟ ΠΕΡΙΖΗΤΗΤΟ ΕΛΛΗΝΙΚΟ ΓΙΑΟΥΡΤΙ
Η επιτυχία του ελληνικού γιαουρτιού στις ΗΠΑ, τον Καναδά,
και τα πλέον προηγμένα σε κουλτούρα Υγείας μέρη του κόσμου οφείλεται στα μοναδικά όπως έχει αποδειχθεί προβιοτικά συστατικά του, που προστατέυουν, όχι μόνο από τις
διατροφικές μολύνσεις τον ανθρώπίνο οργανισμό, αλλά και
το ίδιο το αμυντικό σύτημα, συγκεκριμένα από τις φλεγμονές
που προκαλεί ένα κρυολόγημα.
Ερευνητές του Πανεπιστημιου RUTGERS στο Νew Jersey κατέδειξαν ότι η λήψη προβιOτικών είτε απευθείας απο κάψουλα, είτε απο την καταλάνωση γιαουρτιου συμβάλλουν στο να
φύγει το κρυολόγημα δύο μέρες νωρίτερα από άτομα που
δεν τα συμπεριλαμβάνουν στη διατροφή τους κατα της ημέρες της ίωσης.

Δεν χρειάζεται να είναι ακριβό
για να είναι πολύτιμο
ΠΟΛΥΒΙΤΑΜΙΝΗ

ΕΠΤΑΩΡΟ ΥΠΝΟΥ

Τα γενόσημα φάρμακα διασφαλίζουν το ίδιο θεραπευτικό αποτέλεσμα με τα πρωτότυπα φάρμακα

Η ΣΩΤΗΡΙΑ

ΑΝΟΣΟΣΛΟΓΙΚΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ

εξοικονομώντας πολύτιμους πόρους από τα ασφαλιστικά ταμεία προς όφελος όλων των πολιτών.

Ο φυσικός χυμός πορτοκάλι, που στην Ελλάδα παραμένει ακόμα υψίστης διατροφικής αξίας και χαμηλού σχετικά
κόστους, έχει αποδειχθεί ότι μειώνει το διάστημα του κρυολογήματος, και αν καταναλώνεται καθημερινά, μειώνει
εντυπωσιακά και τα συμπτώματα αναπνευστικής δυσχέρειας, όπως δημοσίευσε πρόσφατα η βάση δεδομένων
COCHRANE, η οπόια προσθέτει ότι και ο ψευδάργυρος, σε
δόση 75 milligram, αν ληφθεί εντός 24 ωρών απο την εμφάνιση συμπτωμάτων, μειώνει την διάρκεια της ίωσης κατά
μία ή δύο ημέρες.

Φαίνεται ότι και οι πολλές ώρες ύπνου είναι εξίσου εξαντλητικές για το αμυντικό σύστημα όσο και οι λιγότερες
από 7 ώρες ύπνου ημερησίως, για μικρούς και μεγάλους.
Μην εξαντλήστε όσο οι ιώσεις παραμονεύουν και προσφέρετε στον εαυτό σας –συστηματικά –χωρίς ενδιάμεσα ξενύχτια- τουλάχιστον ένα επτάωρο χαλαρού και
ανενόχλητου ύπνου.

ΓΙΟΓΚΑ
ΞΕΠΕΡΝΑΤΕ ΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ!
Το πιο εξιδικευμένο Πανεπιστήμιο της Βοστώνης στην Φαρμακολογία, το Tufts University, απέδειξε πρόσφατα, προς
μεγάλη έκπληξη των κλασσικών Iατρών ότι τα συμπτώματα
του κρυολογήματος, όπως και της γρίπης, μειώνονται έως
και κατά 50% σε άτομα άνω των 50 ετών με τον διαλογισμο,
το tai chi και την γιόγκα.
Την ίδια ώρα η σχολή του Πανεπιστημιου Wisconsin συνέκρινε τα αποτελέμστα αυτά με ασθενείς με συπτώματα γρίπης, που κατάφερνα ωστόστο να αθλούνται ελαφρά καθημερινά, αποδεικνύοντας ότι και η άσκηση, όσο και η γρίπη ή
το κρυολόγημα, συμβάλλουν στην μείωση των συμπτωμάτων κατά 30-40 %.

ΤΡΑΓΟΥΔΟΥΔΗΣΤΕ
ΣΤΟ ΜΠΑΝΙΟ!
Ποιός θα μας έλεγε ότι το τραγούδι μας προφυλλάσει
απο το κρυολόγημα, ή ότι μας κάνει καλά. Κι όμως, Ιάπωνες ερευνητές μελέτησαν συστηματικά την ανοσολογική άμυνα των ατόμων που τραγουδούν επαγγελματικά,
ερασιτεχνικά, μόνοι στο σπιτι, ή απλά στο μπάνιο...!
Η μελέτη που δημοσιεύτηκε απο το Εθνικό Ινστιτούτο
Υγείας της Αμερικής κατέδειξε ότι στις ηλικίες ειδικά άνω
των 60, το τραγούδι, ως μέρος της καθημερινότητας, μειώνει εντυπωσιακά τα επίπεδα ορμονών του στρες, βελτιώνοντας ευθεώς την άμυνα του οργανισμού, ενώ αυξάνει
ακόμα πιο εντυπωσιακά τα επίπεδα της ιμουνογλομπίνης
Α, της ορμόνης που απωθεί φυσικά στον οργανισμό ιούς
και βακτήρια.
■

Η TEVA είναι η κορυφαία εταιρεία παραγωγής γενοσήμων φαρμάκων και μεταξύ των 15
μεγαλύτερων φαρμακευτικών εταιρειών στον κόσμο.
Εκτός από γενόσημα φάρμακα, αναπτύσσει και παράγει και καινοτόμα θεραπευτικά μόρια για
νευρολογικές, αιματολογικές και ογκολογικές παθήσεις.

Γιατί στην ΤΕVA πιστεύουμε ότι η υγεία είναι ένα αγαθό για όλους.
Και η προστασία της δεν χρειάζεται να είναι ακριβή.

TEVA Pharmaceuticals Hellas S.A.
Κηφισίας 166Α & Σοφοκλέους 2, 151 26 Μαρούσι, Ελλάδα, Τηλ: +30 210 72 79 099
www.tevapharm.com
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ΧΡΟΝΙΑ ΦΛΕΒΟ-ΛΕΜΦΙΚΗ ΑΝΕΠΑΡΚΕΙΑ

ΟΡΓΑΝΩΘΕIΤΕ
ΠΡΙΝ Η IΩΣΗ H
Η ΓΡΙΠΗ
ΧΤΥΠHΣΟΥΝ

RUSCUS ACULEATUS
HESPERIDIN METHYL CHALCONE
ASCORBIC ACID

Στο πρώτο τσούξιμο στον λαιμό ή στην ελαφρά
κακουχία που εσείς, τα παιδιά ή οι μεγαλύτεροι σε
ηλικία θα αισθανθούν δημιουργείστε μια οργάνωση
για το σπίτι με εφόδια «εκτάκτου ανάγκης». Αν τηρήσετε τα μέτρα σωστά θα σας βοηθήσουν να προλάβετε την ίωση πριν χτυπήσει στα επόμενα μέλη
της οικογένειας.
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Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε
ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα
Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»
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ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ 1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ CYCLO 3 FORT 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ Κάθε καψάκιο, σκληρό CYCLO 3 FORT
περιέχει: DRY RUSCUS EXTRACT TITRATED IN STEROLIC HETEROSIDES (SH) (7,7-10,4% W/W): 150 mg, HESPERIDINE METHYL CHALCONE (HMC): 150 mg, ASCORBIC ACID: 100 mg. Για τον πλήρη
κατάλογο των εκδόχων, βλέπε παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ Καψάκιο, σκληρό 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 4.1. Θεραπευτικές ενδείξεις Δυνητικώς δρων ως βοηθητική θεραπεία
στην αντιμετώπιση των επιπλοκών της χρόνιας φλεβικής ανεπάρκειας των κάτω άκρων. 4.2. Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Η συνήθης δόση είναι 2-3 καψάκια την ημέρα. Τα καψάκια πρέπει να
λαμβάνονται με ένα ποτήρι νερό. 4.3. Αντενδείξεις Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα. 4.4. Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση Προειδοποιήσεις:
Αν εμφανισθεί διάρροια, διακόψτε την αγωγή. Προφυλάξεις: Σε περίπτωση εμφάνισης ναυτίας ή γαστρικού πόνου, συνιστάται να λαμβάνεται το προϊόν στην αρχή του γεύματος. Εξαιτίας της ύπαρξης
του ασκορβικού οξέος, να αποφεύγεται η λήψη του προϊόντος μετά τις 4 μ.μ. 4.5. Αλληλεπίδραση με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Δεν έχει αναφερθεί καμία
αλληλεπίδραση. 4.6. Kύηση και γαλουχία Πειράματα σε ζώα δεν έδειξαν αποτελέσματα τερατογένεσης. Στον άνθρωπο δε διαθέτουμε ακριβή επιδημιολογικά στοιχεία. Παρόλα αυτά, μέχρι σήμερα δεν
έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό πλημμελούς διάπλασης. 4.7. Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανών Δεν εφαρμόζεται. 4.8. Ανεπιθύμητες ενέργειες Διαταραχές του πεπτικού συστήματος: διάρροια μερικές φορές σοβαρή (συσχετιζόμενη με κίνδυνο απώλειας βάρους και υγρών/ηλεκτρολυτικές διαταραχές), γρήγορα αναστρέψιμη με τη διακοπή της θεραπείας, ναυτία,
γαστραλγία. 4.9. Υπερδοσολογία Δεν έχει αναφερθεί κανένα περιστατικό υπερβολικής λήψης. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ 6.1. Κατάλογος εκδόχων Έκδοχα: Τάλκης, Πολυοξυαιθυλενίου
γλυκόλη 6000, Υδρόφοβο πυριτίου οξείδιο, Μαγνήσιο στεατικό. Σύνθεση κενής κάψουλας: Πυρήνας (Κίτρινο χρώμα): Κίτρινο κινολίνης CI 47005 E104, Κίτρινο CI 15985 Ε110, Τιτανίου οξείδιο CI 77891
Ε171, Ζελατίνη. Κάλυμμα (Πορτοκαλί χρώμα): Κίτρινο CI 15985 Ε110, Τιτανίου οξείδιο CI 77891 Ε171, Ζελατίνη. 6.2. Ασυμβατότητες Δεν αναφέρονται. 6.3. Διάρκεια ζωής 24 μήνες 6.4. Ιδιαίτερες
προφυλάξεις κατά τη φύλαξη του προϊόντος Μη φυλάσσετε σε θερμοκρασία μεγαλύτερη των 25°C. 6.5. Φύση και συστατικά του περιέκτη 30 κάψουλες σε blisters (PVC/PVDC/Aluminium) συσκευάζονται μαζί με το φύλλο οδηγιών για τον χρήστη σε χάρτινο κουτί. ΒΤ x 30 (BLIST 3 x 10). 6.6. Οδηγίες χρήσης και χειρισμού Δεν αναφέρονται. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ PIERRE
FABRE FARMAKA A.E. Λεωφ. Μεσογείων 350 153 41 Αγ. Παρασκευή - Αττική Τηλ.: 210 7234582 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ 44408/11-9-2009 9. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ/
ΑΝΑΝΕΩΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ Ημερομηνία πρώτης έγκρισης: 4-11-1994. Ημερομηνία ανανέωσης: 11-9-2009. 10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ 11-9-2009 Τρόπος διάθεσης: Δεν
απαιτείται ιατρική συνταγή. Λ.Τ. 5,09 €

Λ. Μεσογείων 350,
15341, Αγία Παρασκευή
Τηλ. 210 7234 582
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(που πολύ συχνά συγκεντρώνουν μικρόβια που θρέφονται
από την υγρασία) με χάρτινα μαντιλάκια. Αλλάξτε επίσης και
τα γυάλινα ποτήρια ή φλιτζάνια με χάρτινα ή πλαστικά και
επιμείνετε προσεχτικά στο να καθαρίζουν όλοι τα χέρια αφού
τα πετάξουν.
Κοιμηθείτε νωρίς: όταν προσπαθείτε να ανακάμψετε από μια
ίωση ή να την αποφύγετε, κοιμηθείτε προληπτικά.
Εχετε πολλές πιθανότητες να ξυπνήσετε έχοντας ανατάξει τις
δυνάμεις σας.
■

Σημαντική Μείωση1,2
σε

Hémorragie

ντά στον διακόπτη για το φως, και εκπαιδεύστε τα μέλη της
οικογένειας να το χρησιμοποιούν κάθε φορά στην είσοδο και
την έξοδο από το δωμάτιο. Ενημερώνετε συχνά τα μέλη της
οικογένειας για τα σημεία που συγκεντρώνουν τα περισσότερα μικρόβια (κοιτάξτε κάτω το γραφικό).
Αν χρησιμοποιείτε αλκοολούχο διάλυμα, εξασφαλίστε ότι περιέχει τουλάχιστον 60% αλκοόλ.
Προτιμήστε τα χάρτινα: αν οι ασθενείς στο σπίτι είναι περισσότεροι από ένας, αντικαταστήστε τις πετσέτες στο μπάνιο

Brûlure

ΦΛΕΒΟΤΟΝΙΚΟ

Douleur

Βασικές προμήθειες: σαπούνι, χαρτομάντιλα, απολυμαντικό
τζελ χεριών, και χαρτί τουαλέτας. Όσο πιο προσβάσιμα είναι
όλα αυτά για όλα τα μέλη της οικογένειας αν άπασα στιγμή,
τόσο λιγότερες οι πιθανότητες να μεταφέρονται μικρόβια σε
κοινόχρηστα σημεία, όπως στόμα διακόπτες, τα πόμολα της
πόρτας το remote control της τηλεόρασης.
Διώξτε τα επιτραπέζια: τα μολύβια ζωγραφικής, και όλα τα
παιχνίδια που τα παιδιά μοιράζονται μεταξύ τους, μιας και
έχει αποδειχτεί μια από τις βασικότερες οδούς μεταφοράς
μικροβίων και μετάδοσης της ίωσης. Μεριμνήστε επίσης για
κοινά αντικείμενα που μοιράζονται.
Τσεκάρετε το φαρμακείο του σπιτιού: σιγουρευτείτε ότι διαθέτετε αντιπυρετικά, παυσίπονα, και ό,τι άλλο απαραίτητο
συνηθίζετε να χρησιμοποιείται τις ημέρες του κρυολογήματος. Ελέγξτε το θερμόμετρο γα να διαπιστώσετε ότι διαθέτει
μπαταρία και δεν θα σας ξεγελάσει. Αν έχετε υγραντήρα καθαρίστε τον πριν η ίωση χτύπησε στο σπίτι. Επαναλάβετε το
ίδιο συχνά για να μην ανακυκλώνονται τα μικρόβια.
Τηρείτε το πλύσιμο τον χεριών απαρέγκλιτα: θυμίσετε σε
μικρούς και μεγάλους ότι το σωστό πλύσιμο των χεριών απαιτεί τουλάχιστον 20 δευτερόλεπτα Παρακινείστε τα παιδιά για
να το τηρούν να τραγουδούν το happy birthday δυο φορές
όσο πλένουν τα χέρια. Το συστήνουν επισήμως Έλληνες και
ξένοι λοιμωξιολόγοι.
Στήστε παντού στο σπίτι σταθμούς απολύμανσης: βάλτε
έναν αντισηπτικό τζελ χεριών σε κάθε δωμάτιο, ιδανικά κο-

ΛΕΜΦΟΤΟΝΙΚΟ

ΤΡΙΠΛΗ ΔΥΝΑΜΗ
ΓΙΑ ΠΛΗΡΗ
ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ
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transit

Χωρίς παρενέργειες φαρμάκων

ELUSANES

Χωρίς να προκαλεί εθισμό

Η νέα αποτελεσματική φυσική
καταπολέμηση της δυσκοιλιότητας

aa

Χωρίς φούσκωμα, αέρια
και επώδυνες κενώσεις

Διώξτε τα ίχνη του
κρυολογήματος
όσο το περνάτε
στο πόδι
Το δέρμα σας υφίσταται το «χτύπημα» του κρυολογήματος, για αυτό προφυλλάξτε το και κρύψτε τα
ίχνη, αν τα συμπτώματα επιμένουν. Αρκουν οι παρακατω συμβουλές, για να ανακάμψετε, ή να αναρρώσετε, διατηρώντας στην όψη την φρεσκάδα υγείας.

Το ντούς
Ενα καλό ζεστό ντούς βοηθά συχνά το βαρύ πονοκέφαλο
που φέρνει το κρυολόγημα. Το δέρμα όμως σκληραίνει. Για
να προστατέυσετε την υγρασία του σώματος περιορίστε τον
χρόνο σας στο μπάνιο σε πέντε με δέκα λεπτά. Προτιμήστε
το χλιαρό νερό και όχι το ζεστό ή το καυτό, και μην κάνετε
περισσότερα από ένα ντους την ημέρα, (κάθε 24 ώρες).
Σε ώρες κρυολογήματος προτιμήστε τα καθαριστικά σώματος , χωρίς σαπούνι.
Ο καθηγητής Krishmamourthy, διευθυντήςτης Κοσμετολογικής Δερματολογίας του Ιατρικού κέντρου Montefiore,
υπενθυμίζει ότι το σαπούνι αφαιρεί το στρώμα λίπους της
επιδερμίδας , ενώ σε συνθήκες κρυολογήματος είναι σημαντικό να συγκρατούμε την λιπαρότητα του δέρματος μαζί με
την ενυδάτωσή του.
Το αντιβακτηριακό σαπούνι ή το αρωματισμένο , τα προιόντα peeling του δέρματος καθώς και τα αλκοολόυχα ερεθίζουν την επιδερμίδα και την επιβαρύνουν δυσάρεστα τις
στιγμές που ο οργανισμός, μαζί και το δέρμα, αμύνονται στο
κρυολόγημα.

Ενυδατώνετε συχνά
Μετά το μπάνιο φροντίστε, τις ημέρες του κρυολογήματος,
να χρησιμοποιήσετε το ενυδατικό αμέσως, ιδανικά, και ενώ
το δέρμα σας είναι ακόμα υγρό. Απλώστε την ενυδατική
προστασία στο σώμα πριν καν ακόμα βγείτε από το ντους,
επιμένει ο καθηγητής Krishmamourthy. Oσο πιο βαριάς πυκνότητος είναι η ενυδατική κρέμα ,διευκρινίζει ο ειδικός από
το εξιδικευμένο κέντρο της Νέας Υόρκης , τόσο καλύτερα θα
«εγκλωβίσει» την υγρασία του σώματος
Φροντήστε να επαναλαμβάνετε την ενυδάτωση αρκετές φορές μέσα στη μέρα. Επειδή θα επαναλαμβάνετε το πλύσιμο
των χεριών κρατήστε μία ενυδατική κρέμα δίπλα στο σημείο
που πλένετε τα χέρια. Αν νιώθετε ενοχλήσεις , σκληρότητα
και κνησμό στο δέρμα, ειδικά στα χέρια- τις αρθρώσεις- και
στα πόδια-, επαναλαμβάνετε την ενυδάτωση. Ενυδατώνετε
για ακόμα μία φορά πριν τον ύπνο.

Προστατευτείτε
όταν κυκλοφορείτε έξω
Προστατέψτε το δέρμα σας όταν χρειάζετε να κυκλοφορήσετε, έστω και δέκα λεπτά, μέσα στην πόλη ενώ κουβαλάτε
κρυολόγημα. Ο ήλιος , ο αέρας και το κρύο μπορέι να είναι
όλοι οι εχθροί σας όταν το δέρμα σας είναι ξηρό και ταλαιπωρημένο. Οι ακτίνες του ήλιου, ενώ είναι συνήθως πολύ ηπιότερες σε συνθήκες κρύου , μπορεί να σας δημιουργήσουν
έγκαυμα, παρ΄ολα αυτά, δημιουργώντας ερεθισμούς και δυ-

σάρεστο ξεφλούδισμα. Για αυτό το λόγο είναι πολύ σημαντικό να φοράτε αντιλιακή προστασία σε όλη τη διάρκεια του
χρόνου. Χρησιμοποιήστε, συνιστούν οι περισσότεροι ειδικοί,
αντιηλιακό με 30 δέικτη προστασίας.

Προφυλάξτε
την υγρασία στον χώρο σας
Ο στεγνός αέρας στον εσωτερικό χώρο μπορεί να ερεθίσει
το δέρμα και το αναπνευστικό σας σύστημα. Είναι σημαντικό
να φροντίζουμε εντός του σπιτιού να διατηρείται η σωστή
υγρασία στα επιθυμητά επίπεδα.
Για όσους γνωρίζουν από ειδικά θερμόμετρα, η υγρασία στο
εσωτερικό του σπιτιού πρέπει να παραμένει σε επίπεδα μεταξύ 30 και 50 %. Αυτό, εξηγούν οι ειδικοί , βοηθά την ίδια την
λειτουργία της αναπνευστικής οδού να παλέψει αποτελεσματικά με τα βακτήρια και τους ιούς που μας τριγυρίζουν.

Υδατώστε το σώμα σας διατροφικά
Καταναλώστε ξηρούς καρπούς , ηλιόσπορους και καρύδια τις
ημέρες του κρυολογήματος, και μην ξεχάσετε ότι τα Ω3 λιπαρά είναι η καλύτερη ασπίδα για να επαναφέρουν στο δέρμα
σας την απαιτούμενη λιπαρότητα την ώρα που το κρυολόγημα ξηραίνει το δέρμα και το καταπονεί.
Ωφέλιμες επίσης τροφές για αυτές τις μέρες τα πουλερικά , τα
ολικής αλέσεως και τα όσπρια.
■

Aρ. Γνωστοποίησης ΕΟΦ: 29336/10-4-13
Προτεινόμενη λιανική τιμή 7,70€

> Πλούσιο σε φυτικές ίνες ακακίας
> Κατάλληλο για μακροχρόνια χρήση
> Κατάλληλο για διαβητικούς,
καρκινοπαθείς και γυναίκες
με οστεοπόρωση

Για πληροφορίες επικοινωνήστε με την εταιρία
Τηλ.: 210 72 34 582

ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ PIERRE FABRE

Αναδείξτε την πραγµατική σας φύση

Ιωσεισ
Η
ΑΠΟΛΥΜΑΝΣΗ
Οταν κάποιος έχει αρρωστήσει
στο σπίτι, εσείς καθαρίζετε διαρκώς τα πράγματα τριγύρω του
και πετάτε όλα τα χρησιμοποιημένα του ρούχα στο πλυντήριο;
Λάθος, είναι υπερβολή.
Η παιδίατρος Alanna Leven, του κέντρου Tapan
της Νέας Υόρκης, επιμένει ότι είναι η μετάδοση
της ίωσης από τα ένα άτομο στο άλλο περιορίζεται αρκετά αν εστιάζετε τι καθάρισμα στις πιο πολυσύχναστες από πλευράς μικροβίων επιφάνειες.

• Πως απολυμαίνετε
Ο μικροβιολόγος Phillip Geis, καθηγητής στο πανεπιστήμιο της Φλόριντα, υπογραμμίζει ότι τα σφουγγάρια και τα
ξεσκονόπανα είναι σχεδόν απαγορευτικά, σε περιόδους
που οι ιώσεις επιτίθενται γιατί σκορπούν μικρόβια όσο
προσεκτικά και αν προσπαθήσει να τα χρησιμοποιήσει
κανείς.
Το απλό χαρτί κουζίνας είναι ιδανικό με ένα σωστό απολυμαντικό χώρων, για το οποίο είναι καλό να ελέγχεται την
αντιβακτηριδιακή του δράση πριν το αγοράσετε.
Το λάθος το οποίο πολλοί επαναλαμβάνουν την ώρα του
καθαρισμού είναι ότι ψεκάζουν με απολυμαντικό προϊόν
και περνώντας το από πάνω μόνο με σφουγγάρι αφήνουν
την επιφάνεια υγρή και αυτό καθυστερεί την εξουδετέρωση των μικροοργανισμών.

7 σημεία sos,
απαραίτητα για απολύμανση.
Η διευθύντρια του κέντρου υγιεινής και υγείας, στο κέντρο
Simmons της Βοστόνης Elizabeth Scott, τονίζει ότι οδηγός
μας γα την απολύμανση ως όπλο πρόληψης της μετάδοσης
της ίωσης, είναι απλά το να παρατηρούμε ποια αντικείμενα,
χώρους ή επιφανείς μοιραζόμαστε στο σπίτι συχνά.

Τα βασικότερα:

1.

2.

3.

4.
5.
6.

7.

Το σταθερό τηλέφωνο, 80% των τηλεφώνων σε σπίτια που υπάρχουν παιδιά με ίωση ή γρίπη κουβαλούν
τον ιό της γρίπης (που ζει περισσότερο από τους υπόλοιπους ιούς του κρυολογήματος και τις ιώσεις), από
λίγες ώρες μέχρι και λίγες ημέρες, λέει ο καθηγητής
μικροβιολογίας Chuck Gebra στο πανεπιστήμιο της
Αριζόνα του Tucson.
Το remote control, είναι ένα από τα περισσότερα
χρησιμοποιημένα και λιγότερο καθαρισμένα αντικείμενα στο σπίτι, συγκεντρώνουν σε χρόνο μηδέν τους
ιούς, όταν κάποιος για παράδειγμα φταρνιστεί και με
το χέρι του αγγίξει το remote control, τονίζει ο καθηγητής Leven.
Η τουαλέτα, το καπάκι της λεκάνης της τουαλέτας σε
τεστ που έχουν γίνει από πανεπιστημιακά κέντρα υγιεινής, αποδεικνύεται θετικό στον ιό της γρίπης στο
50% των περιπτώσεων που στο σπίτι υπάρχει ένα
άτομο με ίωση ή γρίπη, δηλώνει ο καθηγητής Gebra,
ο οποίος συστήνει να υπενθυμίζουμε στο άτομο που
πάσχει από ίωση, να χρησιμοποιεί την δική του αποκλειστικά πετσέτα χεριών ή μαντιλάκια πριν αγγίξει
μια κοινόχρηστη τουαλέτα.
Τα computer, αν οι οδηγίες του pc σας ή του laptop
το επιτρέπουν καθαρίζετε ο πληκτρολόγιο και την
οθόνη με ειδικά καθαριστικά και χαρτί συχνά.
Τα τραπέζια, ένας πολύ κοινόχρηστος χώρος μικροβίων και ιών. Εστίες ιών της γρίπης και του κρυολογήματος, το κάθε τραπέζι στο σπίτι ή στο γραφείο.
Τα λούτρινα, ειδικά αν αρρωστήσουν τα μικρά και
δεν αποχωρίζονται τα αρκουδάκια τους, βάλτε τα
στο πλυντήριο αν η κατασκευή τους το επιτρέπει ή
απομακύντε τα από τον χώρο για λίγες ημέρες ώστε
να αφήστε τους ιούς να πεθάνουν, αποφεύγοντας την
μετάδοση τους.
Σεντόνια, πετσέτες και κουβέρτες, τα κλινοσκεπάσματα και οι πετσέτες των ατόμων που περνάνε ίωση
στο σπίτι, πρέπει να πλένονται σε υψηλές θερμοκρασίες, ενώ τα παπλώματα που δεν μπαίνουν στο
πλυντήριο, να τινάζονται και να μένουν στον ήλιο για
ώρα για την απομάκρυνση των μικροβίων, προσοχή:
πλύνετε τα χέρια σας αφού τα πιάσετε όλα αυτά για
να τα βάλετε για πλύσιμο.

Ιωσεισ
SOS!
το κοινο
κρυολογΗμα
Απειλει τον
πασχων με
ασθματικη ΚΡΙΣΗ
Σύμφωνα με Βρετανούς επιστήμονες, το 80-90% των
ασθματικών κρίσεων, προκαλούνται από ιούς που
μολύνουν τους αεραγωγούς. Οι περισσότεροι από
αυτούς είναι ρινοϊοί του κοινού κρυολογήματος.
Οπως δημοσίευσαν οι επιστήμονες της Μ. Βρετανίας στην
επιστημονική επιθεώρηση Science of Translational Medecin
του Οκτωβρίου ένα σημαντικό μόριο , το IL-25 παίζει τον μεγαλύτερο ρόλο στην ενεργοποίηση της ασθματικής κρίσης
από κρυολόγημα.
«Η έρευνά μας απέδειξε για πρώτη φορά ότι τα κύτταρα
στους αεραγωγούς των ασθματικών ατόμων είναι περισσότερο επιρρεπή στο να παράγουν αυτό το συγκεκριμένο κύτταρο, το οποίο στην συνέχεια εμφανίζεται ότι ενεργοποιεί
μια σειρά αντιδράσεων στον οργανισμό που οδηγούν στην
ασθματική κρίση», δήλωσε ένας από τους βασικούς ερευνητές της συγκεκριμένης μελέτης, ο Nathan Bartlett του πανε-

πιστημίου Imperial.
Απομονώνοντας αυτό το συγκεκριμένο μόριο έχουμε πια
πολλές ελπίδες να ανακαλύψουμε την θεραπεία που θα ελέγχει αυτή την αντίδραση, που μπορεί ακόμα και να απειλήσει
την ζωή των ατόμων που υποφέρουν από άσθμα, σε περιόδους που οι ιώσεις κυκλοφορούν.
Για την διεξαγωγή της μελέτης οι ερευνητές συνέκριναν τα
κύτταρα των πνευμόνων ατόμων που πάσχουν από άσθμα
και εκείνων που δεν έπασχαν.
Οταν, τεχνητά στο εργαστήριο, τα κύτταρα των ασθματικών
μολύνθηκαν από ρινοϊό παρήγαγαν δεκαπλάσιες ποσότητες

του συγκεκριμένου κυττάρου που ενεργοποιεί την ασθματική κρίση, σε σύγκριση με την δραστηριότητα στα πνευμονικά κύτταρα των μη ασθματικών ατόμων.
Σε ενά άλλο πείραμα οι ερευνητές μόλυναν με ρινοϊό εθελοντές και βρήκαν επίσης, πολύ υψηλότερα τα επίπεδα του ILκυττάρου στους αεραγωγούς των ατόμων που έπασχαν από
άσθμα σε σύγκριση με εκείνων που δεν έπασχαν.
Η συγκεκριμένη ανακάλυψη έχει αναζωπυρώσει τις ελπίδες
στον χώρο των ειδικών για την δημιουργία μιας καθοριστικής σημασίας θεραπεία που να θωρακίζει τους ασθματικούς
σε περιόδους ιώσεων.
■

TEVA

«ΤαιριάΖουμε στην Αίγινα»
3ήμερο εκδηλώσεων ευαισθητοποίησης
κοινού για τη διαφορετικότητα
Αθήνα, 7 Οκτωβρίου 2014. Με επιτυχία ολοκληρώθηκε από τις 3 ως
5 Οκτωβρίου το πρόγραμμα εκδηλώσεων «Ταιριάζουμε στην Αίγινα»,
μια πρωτοβουλία του Πανελλήνιου Συλλόγου Προσαρμοσμένων
Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ και του Συλλόγου Ατόμων με Σκλήρυνση
Κατά Πλάκας, σε συνεργασία με το Δήμο Αίγινας και τη χορηγία της
φαρμακευτικής εταιρείας Teva.
Σκοπός της μεγάλης γιορτής είναι η ευαισθητοποίηση και ενημέρωση του κοινού για την ανάδειξη των ικανοτήτων των ατόμων με
αναπηρία και τη σημασία της ένταξής τους στην κοινωνία ως ισότιμα
μέλη. Την έναρξη των εκδηλώσεων χαιρέτησαν οι Πρόεδροι των Συλλόγων ΑΛΜΑ και ΣΑμΣκΠ, κ.κ. Κ. Γιαννακοπούλου και Β. Μαράκα,
καθώς και οι εκπρόσωποι της τοπικής αυτοδιοίκησης, κ.κ. Δέδες και
Σακκιώτης.
Η πρωτοβουλία δράσης, που έχει γίνει πλέον θεσμός, πραγματοποιήθηκε για 3η συνεχή χρονιά στην Αίγινα και πλέον ταξιδεύει προς το
Φάληρο. Ο Αντιδήμαρχος Π. Φαλήρου κ. Γ. Φωστηρόπουλος παρέλαβε συμβολικά τη σημαία της εκδήλωσης, σηματοδοτώντας το Φάληρο ως το νέο προορισμό φιλοξενίας της για την επόμενη χρονιά.
Το πρόγραμμα κοινωνικών δράσεων και εκδηλώσεων την πρώτη
μέρα περιέλαβε μουσικοχορευτικά δρώμενα, έκθεση φωτογραφίας
των μαθητών του ΓΕΛ Αίγινας με τίτλο «Μια εικόνα, χίλιες λέξεις», τη
θεατρική παράσταση «Το χαρούμενο λιβάδι» και μουσική από το συγκρότημα «Jazz Ensemble». Η δεύτερη μέρα ξεκίνησε με Zumba και
ακολούθησε «Eργαστήρι Aνακύκλωσης», όπου με χάρτινες γιρλάντες

και βαρκούλες στολίστηκε το λιμάνι, ενώ το απόγευμα διοργανώθηκε
«Εργαστήρι Πηλού» και Καλλιτεχνικό Εργαστήρι Ζωγραφικής με τίτλο «Μοιάζει η ζωή με ζωγραφιά», κλείνοντας με τη μουσική συντροφιά των Radiomix. Την Κυριακή το πρωί πραγματοποιήθηκε Αγώνας
Δρόμου με τη συμμετοχή παιδιών, μαμάδων, επισκεπτών και ατόμων
με Αναπηρία, οι οποίοι, όλοι μαζί, έτρεξαν για την ελπίδα ενός κόσμου
που δεν χωρά προκαταλήψεις.
Οπως δήλωσε η Ιωάννα Καρώνη, Corporate & Public Affairs Manager
της Teva Hellas: «Η αποδοχή της αναπηρίας αλλά και κάθε μορφής
διαφορετικότητας σε μια κοινωνία χτίζεται στην παιδική ηλικία. Αυτό
επεδίωξαν να πετύχουν με τις δράσεις τους στην Αίγινα ο Πανελλήνιος Σύλλογος Προσαρμοσμένων Δραστηριοτήτων ΑΛΜΑ και ο Σύλλογος Ατόμων με Σκλήρυνση κατά Πλάκας και είναι τιμή για την Teva
που μας επέλεξαν ως συνοδοιπόρους σε αυτή την παραδειγματική
προσπάθεια τα τελευταία τρία χρόνια. Αίγινα ευχαριστούμε και καλή
συνέχεια! Επόμενος σταθμός το Παλαιό Φάληρο!»

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ TEVA
Η Teva Pharmaceutical Industries Ltd. (Χρηματιστήριο Νέας Υόρκης
[NYSE]: TEVA) είναι μια κορυφαία διεθνής φαρμακευτική εταιρεία, η
οποία έχει δεσμευθεί να διευρύνει την πρόσβαση σε υψηλής ποιότητας υγειονομική περίθαλψη μέσα από την ανάπτυξη, την παραγωγή
και την εμπορία προσιτών σε τιμές γενόσημων φαρμάκων, καθώς και
καινοτόμων και εξειδικευμένων φαρμακευτικών σκευασμάτων και

δραστικών ουσιών. Με έδρα το Ισραήλ, η Teva έχει καθιερωθεί ως
ηγέτιδα εταιρεία παγκόσμιας εμβέλειας στην αγορά γενόσημων φαρμάκων, με ένα διεθνές χαρτοφυλάκιο προϊόντων που περιλαμβάνει
πάνω από 1.000 μόρια και άμεση παρουσία σε περίπου 60 χώρες. Η
έρευνα και ανάπτυξη πρωτότυπων φαρμακευτικών μορίων της Teva
εστιάζει κυρίως στις θεραπευτικές κατηγορίες του Κεντρικού Νευρικού Συστήματος, της ογκολογίας, της αντιμετώπισης του πόνου, του
αναπνευστικού και της υγείας της γυναίκας, καθώς επίσης και στα βιολογικά φάρμακα. Η Teva απασχολεί σήμερα περίπου 46.000 εργαζόμενους παγκοσμίως και το 2012 κατέγραψε καθαρά έσοδα $20,3 δις.

ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΤΗN TEVA HELLAS
Η Teva Hellas, δραστηριοποιείται στην Ελλάδα από το 2008 και διαθέτει σκευάσματα, στις κατηγορίες των καινοτόμων, γενοσήμων και
βιο-ομοειδών φαρμακευτικών σκευασμάτων.
Περισσότερες πληροφορίες για την TEVA: www.tevapharm.com
Επόμενος σταθμός… το Παλαιό Φάληρο
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Συνεντεύξη

Ολο το σύστημα είχε κίνητρο
να δίνει το ακριβότερο φάρμακο

Θεόδωρος Τρύφων

Πρόεδρος Πανελλήνιας
Eνωσης Φαρμακοβιομηχανίας

-Αυτό είναι και το σοβαρό πρόβλημα, εμείς εδώ λοιπόν λέμε δυο
πράγματα: το πρώτο είναι ότι αυτή την στιγμή υπάρχουν Ελληνικά παραγόμενα φάρμακα, γενόσημα, αλλά και πρωτότυπα, τα
οποία κυκλοφορούν πάνω από τριάντα χρόνια. Αυτά αποδεδειγμένα έχουν καλύψει επιτυχώς ένα μεγάλο κομμάτι των ασθενών.
και εξάγονται σε εξήντα χώρες, άρα έχει αποδειχθεί η ποιότητα
και η ασφάλεια τους. Εμείς λέμε λοιπόν ότι αυτά τα φάρμακα μπορούν να καλύψουν το 70% των αναγκών των ασθενών σε οικονομικές τιμές. Οικονομικές τιμές δεν σημαίνει ότι είναι χειρότερα,
είναι ότι αυτή την ώρα με οικονομικές τιμές που θα δώσουμε, θα
μπορεί και ο ασθενής να έχει χαμηλότερη συμμετοχή, το οποίο
είναι ένα πολύ μεγάλο ζητούμενο αυτή την περίοδο.
Aρα ασφαλή φάρμακα, οικονομική ανάσταση στα ταμεία, χαμηλές τιμές, και χαμηλή συμμετοχή.

- Στην Ινδία δεν παράγονται μόνο γενόσημα φάρμακα ,
παράγονται και φάρμακα φασόν από πολυεθνικές εταιρίες, άρα θέλω να πω ότι το θέμα δεν είναι τόσο απλό, ούτε
όλα τα εργοστάσια σε οποιοδήποτε μέρος του κόσμου
έχουν θέματα και είναι ελαττωματικά, αλλά ούτε θέλουμε
να τρομοκρατήσουμε κανέναν. Εμείς όμως λέμε κάτι συγκεκριμένο. Eχεις ένα κουτάκι από φάρμακο εδώ, το όποιο
είναι ξεκάθαρο, δεν λέμε για καινούργιο φάρμακο, ήδη έχει
αποδεδειγμένο προφίλ ασφάλειας και αποτελεσματικότητας, ήδη έχει χαμηλότερη συμμετοχή για τον ασθενή, ήδη
έχει χαμηλότερη τιμή για τα ταμεία , άρα είναι θέμα υλοποίησης μιας πολιτικής ώστε να πειστεί ο Eλληνας ότι και άλλοι
150.000 συμπατριώτες μου πχ, παίρνουν αυτό το φάρμακο
και γίνονται καλά και έχουν και σημαντικά οφέλη και στην
τσέπη τους .
«Το γίνονται καλά» στα μάτια του ασθενή είναι μια
γκρίζα περιοχή. Πως μπορεί να είναι σίγουρος ο
Eλληνας καταναλωτής για το πόσο καλά αποδίδει το
φάρμακο που λαμβάνει.
-Πιάνουν τον στόχο τον οποίο θέτει ο γιατρός τους , ανάλογα με το προφίλ του κάθε ασθενή.

Αυτό γιατί δεν έχει γίνει μέχρι τώρα;

-Εγώ εδώ ξεχωρίζω τα καινοτόμα φάρμακα με τα φάρμακα τα
οποία προσφέρουν παρόμοιες θεραπευτικές ιδιότητες και αντίστοιχες ενδείξεις. Είναι δύο κατηγορίες φαρμάκων για μένα, τα
καινοτόμα, τα οποία πραγματικά είναι φάρμακα που πρέπει να
χορηγούνται στους Eλληνες ασθενείς, -και εκεί θα έλεγα με όσο
το δυνατόν χαμηλότερη συμμετοχή-, και τα άλλα τα φάρμακα,
τα οποία αφορούν σε βασικές παθήσεις , αφορούν την ίδια θερα-

Είναι κάτι πολύ σημαντικό αν ισχύει. Πράγματι ελέγχει ο ΕΟΦ κάθε παρτίδα, και στο ελληνικό φάρμακο;

Ναι, μιλάτε για τα γενόσημα, μα αυτό είναι που επηρεάζει αρνητικά στα μάτια του ελληνικού κοινού
ακόμα και το εθνικό φάρμακο όταν είναι γενόσημο.

Αυτό το οποίο προέχει αυτήν την ώρα και από την πλευρά του
κόσμου τουλάχιστον, είναι ότι ο Eλληνας ασφαλισμένος βρίσκεται σε ένα χάος από πλευράς σιγουριάς και ασφάλειας σε σχέση
με το φάρμακο το οποίο λαμβάνει. Διότι όλος ο αντίλογος, είτε
είναι πολιτικός, είτε οικονομικός, είτε είναι φαρμακευτικός, είτε
πρόκειται για το πρωτότυπο ή το γενόσημο, όλος ο αντίλογος
παίζεται πάνω στο αίσθημα ασφαλείας του ασθενούς και κατά
πόσο θα πληρώσει παραπάνω ή δεν θα πληρώσει. Εκεί λοιπόν
υπάρχει ένας μετεωρισμός, που δεν είναι μόνο του συστήματος,
αλλά και τς επικοινωνίας για το καλό φάρμακο που βομβάρδισε
τον Eλληνα τόσα χρόνια.

Oταν λέτε «όλο το σύστημα» πως το συγκεκριμενοποιείτε
όλο το σύστημα;

συνολικής στρατηγικής για το φάρμακο μαζί με την κυβέρνηση, είναι ξεκάθαρο ότι θα πρέπει να αναβαθμιστεί ο
ΕΟΦ. Σε συνεργασία με την ελληνική φαρμακοβιομηχανία
μπορεί πραγματικά να κάνει κάποια πολύ συγκεκριμένα
βήματα, όπως είναι ένα Κέντρο Αναφοράς Ανεπιθύμητων
Ενεργειών, καθώς και το να κοινοποιήσει ο ΕΟΦ αυτό που
κάνει προς τα έξω, δηλαδή ότι ελέγχεται κάθε παρτίδα.

-Oταν εισάγονται όχι, από εκεί και πέρα εξαρτάται πού
παράγει το κάθε εργοστάσιο τα φάρμακά του. Δεν θέλω
να πω κάτι για τα φάρμακα τα οποία εισάγονται αλλά είναι
ξεκάθαρο ότι δεν είναι τυχαίο ότι 18 ινδικά εργοστάσια
κλείσανε το τελευταίο διάστημα

Πίστεψε και έδωσε σάρκα και οστά στην επιτυχημένη εκδοχή της Ελληνικής Φαρμακοβιομηχανίας, αυτής που μπόρεσε επάξια να άνταγωνιστεί τους πολυενθικούς κολοσσούς και να
σταθεί στις διεθνείς αγορές. Σήμερα υπόσχεται
να καταφέρει να καλύψει «ελληνικά» το 70% της
φαρμακευτικής κατανάλωσης του εντός Ελλάδος πληθυσμού.

-Διότι αυτά τα πράγματα για να γίνουν πρέπει να υπάρχει μια συνολική φαρμακευτική πολιτική. Eνα μέρος αυτής είναι να ενημερωθεί το κοινό για την ασφάλεια αυτών των φαρμάκων που ήδη
κυκλοφορούν. Των ελληνικών παραγόμενων φαρμάκων, σε συνεργασία του ΕΟΦ με την Ελληνική φαρμακευτική βιομηχανία και
το Υπουργείο Υγείας.
Και δεύτερον, να υπάρχει ένα σύστημα κατεύθυνσης και κινήσεων προς τα εκεί. Αυτή την ώρα δυστυχώς, η πολιτική που υπήρχε
μέχρι πριν λίγο καιρό καθοδηγούσε την κίνηση σε ακριβά φάρμακα, δηλαδή όλο το σύστημα είχε κίνητρο να δίνει το ακριβότερο φάρμακο.
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πευτική κατηγορία, με ίδιες ενδείξεις, εκεί λοιπόν πρέπει να γίνει
μια στροφή προς καταξιωμένες, ποιοτικές και οικονομικότερες
θεραπείες. Αυτή την στιγμή, τα φάρμακα τα οποία δίνονται στην
Ελλάδα, ευτυχώς σε πολύ μεγάλο βαθμό, είναι φάρμακα δοκιμασμένα, καταξιωμένα, και για αυτό υπάρχουν πολύ λίγες ανεπιθύμητες ενέργειες.
Τι εννοείτε σε πολύ μεγάλο βαθμό, πόσο ασφαλή είναι τα
υπόλοιπα δηλαδή;
-Μπορεί να υπάρχουν και κάποια καινούργια φάρμακα, τα οποία
ακόμα δεν έχουν ουσιαστικά έναν μεγάλο αριθμό ασθενών ώστε
να ξέρουμε το post marketing, πως κινούνται, αλλά θεωρώ ότι
αυτή την στιγμή καλύπτεται επαρκέστατα ο ελληνικός πληθυσμός με φάρμακα.
Από εδώ και μπρος εμείς προτείνουμε κάποιες λύσεις. Θεωρούμε λοιπόν ότι με την σωστή ενημέρωση του κοινού και κατεύθυνσης, και τα κατάλληλα κίνητρα, καθώς και την συνεργασία
με γιατρούς και φαρμακοποιούς μπορεί να επιτευχθεί το 70%
και παραπάνω των αναγκών της δημόσια περίθαλψης και ένα
μεγάλο μέρος της νοσοκομειακής να καλυφτεί με καταξιωμένα

φάρμακα που ήδη κυκλοφορούν στην ελληνική αγορά.
Θέλω να επανέλθω στο κοινό, γιατί το κοινό αυτή την στιγμή
είναι ο πρώτος και ο τελευταίος καταναλωτής, σε ότι αφορά
την ασφάλεια του φαρμάκου και την ποιότητα του, και επίσης επιμένω και επανέρχομαι γιατί και ο τύπος, και ο ιατρικός τύπος, έχουν συμβάλλει πάρα πολύ στο να πειστεί για
την μοναδικότητα των πολύ καλών φαρμάκων ο Eλληνας.
-Αυτή την ώρα λοιπόν χρειάζονται πολύ δυνατά επιχειρήματα
για τον κάθε έναν ασθενή και λήπτη του φαρμάκου ξεχωριστά
ώστε να να αντικαταστήσει το φάρμακο το οποίο πίστεψε -με όλο
το ενημερωτικό marketing που υπήρχε τριγύρω του- με κάποιο
φάρμακο το οποίο εσείς εγγυάστε ότι είναι ασφαλές.
Eχετε προβλέψει τρόπους να εγκαταστήσετε την έννοια της
ασφάλειας του ελληνικού φαρμάκου στον κοινό, φερειπείν
ένα ανοιχτό κέντρο καταγγελίας, πράγματα τα οποία κάνουν προηγμένες κοινωνίες που θέλουν να προωθήσουν
την εθνική τους παραγωγή.
-Στα πλαίσια της όπως είπαμε χάραξης της επικαιροποίησης μια

Εσείς πιστεύετε ότι σύντομα ο Eλληνας, δεδομένης
και της κακουχίας που υπάρχει, της περιρρέουσας
κακουχίας, ότι σύντομα ο Eλληνας δεν θα ψάχνει
πόσο καλύτερα μπορεί να νιώσει με ένα φάρμακο
που έπαιρνε σε σχέση με αυτό που του δίνουν τώρα;
-Νομίζω αυτό είναι κάτι το οποίο θα το καταλάβει ο καθένας μόνος του, και έχει σχέση όπως είπαμε με το συνολικό προφίλ του ασθενούς και τι άλλα φάρμακα παίρνει.
Κανείς δεν μπορεί να απομονώσει κάτι σήμερα ειδικά σε
έναν ασθενή κάποιας ηλικίας, που δυστυχώς υπάρχουν
συνυπάρχουσες παθήσεις, και παίρνει δυο τρία τέσσερα
φάρμακα.
Ξέρετε πολύ καλά ότι πριν από μια εικοσαετία περίπου, η πρώτη έρευνα που έγινε για την διαδραστικότητα των πολλών διαφορετικών φαρμάκων σε έναν
ασθενή, ξεκίνησε από τον John Hopkins και απέδειξε, από τότε, ότι το 90% των θανάτων των εντός νοσοκομείων οφείλονται σε λανθασμένο συνδυασμό
διαφορετικών φαρμάκων που χορηγούνται σε έναν
ασθενή. Αυτή την στιγμή, μέσα σε ένα πεδίο απόλυτου συναταγογραφικού χάους όπως είναι η Ελλάδα,
και με δεδομένη πια την άγνοια του ασθενούς για τις
λεπτομέρειες που αφορούν την ασφάλεια του, πέρα
από το πόσο τυφλά εμπιστεύεται το φάρμακο του ή
όχι, αναφέρατε ότι ο ΕΟΦ κάνει μια πολύ καλή δουλειά και ελέγχει τις παρτίδες.
Θέλουμε και εμείς να το πιστεύουμε, αλλά από εκεί
και πέρα νιώθετε ότι με την αλλαγή των τάσεων, την
αλλαγή των σκευασμάτων και την αλλαγή των συ-

νταγογραφήσεων δεν κινδυνεύει ο ασθενής;
-Εγώ νιώθω ότι αυτή την στιγμή δεν είναι κάτι το οποίο μπορεί
να απαντηθεί ναι ή όχι, αλλά είναι σίγουρο ότι εάν λειτουργήσει
κανονικά το Π.Ε.Δ.Υ, το Ε.Σ.Υ. , η κάρτα υγείας, και φυσικά και στο
σύστημα αυτό ενταχθούν ιδιώτες γιατροί, θα έχουμε μια πάρα
πολύ καλή εικόνα, και θα μειωθούν σίγουρα οι πιθανότητες να
γίνουν λάθη. Ο ΕΟΦ έχει ένα τμήμα φαρμακοεπαγρύπνησης το
οποίο λειτουργεί, άρα θεωρώ ότι κάνει την δουλειά του, αν και το
κομμάτι αυτό δεν είναι στελεχωμένο.
«Θεωρείτε» γιατί εμείς από το ρεπορτάζ δεν είχαμε και πολύ
αντίστοιχη άποψη.
-Μην ξεχνάτε ότι ένα πρόβλημα που έχουμε στην Ελλάδα σήμερα, και δεν έχει λυθεί με την φαρμακευτική πολιτική, είναι ένας
μεγάλος αριθμός συνταγών. Ενώ έχουν γίνει φοβερές μειώσεις
τιμών στα φάρμακα, δεν έχουν γίνει διαρθρωτικά μέτρα προσφοράς και ζήτησης, άρα οι συνταγές, με βάση και στοιχεία που
παρουσίασε ο διοικητής του ΕΟΠΥ, έχουν αυξηθεί σε αριθμό τα
τελευταία δυο χρόνια. Παρόλα αυτά με βάση τον αυξημένο αριθμό των συνταγών οι ανεπιθύμητες ενέργειες για τα θέματα αυτά
είναι σχετικά λίγες.
Γιατί, εσείς πιστεύετε ότι αναφέρονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες; Οτι φτάνουν από τα νοσοκομεία στον ΕΟΦ; Τα νοσοκομεία αναφορά φαρμάκων δεν έχουν, ή τουλάχιστον δεν την
τηρούν, όπως έχει αποδείξει το ρεπορτάζ.
-Αυτό δεν μπορούμε να το πιστοποιήσουμε, είναι βέβαιο ότι θα
πρέπει να γίνει ένα σημείο υποδοχής προβλημάτων στον ΕΟΦ,
θεωρούμε ότι με τα εγχώρια παραγόμενα φάρμακα τα προβλήματα αυτά θα είναι λίγα.
Τι θα συμβουλεύατε τον Έλληνα ασθενή τώρα, ως προς την
σχέση του με το φάρμακο; Να ακούει τον φαρμακοποιό;
-Εγώ νομίζω ότι ο Έλληνας ασθενής θα έπρεπε να μπορεί να παίρνει φάρμακα μόνο με βάση την συνταγή του γιατρού, και από
εκεί και πέρα να τον ενημερώνει ο φαρμακοποιός εάν υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις, παρόμοιες, με κάποια οικονομικά οφέλη
για αυτόν. Αλλά νομίζω ότι είναι ξεκάθαρο ότι η συνταγογραφία
πρέπει να βγαίνει μόνο από τον γιατρό, με ταυτοποίηση και του
παραγωγού, για θέματα ασφάλειας και ποιότητας. Δηλαδή είτε με
επώνυμο φάρμακο, είτε με συγκεκριμένου παράγωγο, το οποίο
εμπιστεύεται ο γιατρός.
Σε τι χώρες εξάγετε το ελληνικό φάρμακο σήμερα;
-Σε εξήντα χώρες, στην Δυτική Ευρώπη, κεντρική Ευρώπη, άπω
Ανατολή, μέση Ανατολή σε όλον τον κόσμο, Καναδά, 19 ελληνικά
εργοστάσια.
Ποια είναι η στάση των γιατρών στο ελληνικό φάρμακο;
Το υποστηρίζουν, το αγκαλιάζουν, το προτιμούν;
-Η στάση των γιατρών είναι θετική, για αυτό σε κάποιες κατηγορίες έχουμε πιάσει ήδη 30-40% μερίδιο αγοράς και αυτό είναι συγκεκριμένο, συνολικά έχουμε 18%, νομίζω ότι ο γιατρός εάν έχει
την δυνατότητα να επιλέξει επώνυμο ελληνικό φάρμακο θα το
κάνει πλέον.
Μια ερώτηση «για τα μάτια» του καταναλωτή. Δεν ξέρω αν
έχετε υπόψιν σας, είναι πάρα πολύ πιθανό να χορηγηθεί σε
έναν ασθενή ένα πολύ καλό, το καλύτερο ίσως ελληνικό φάρμακο που έχουμε, και να μην είναι σε θέση ο ίδιος να καταλάβει ούτε αν είναι ελληνικό ούτε αν είναι ασφαλές ούτε αν είναι
κάπως καλύτερο από το τελευταίο «ινδικό» που μπορεί να κυκλοφορεί.
-Ευτυχώς δεν κυκλοφορούμε ινδικά φάρμακα.
Εν πάσει περιπτώσει, ο λήπτης πως τα διαχωρίζει;
-Ρωτάς τον γιατρό σου, από εκεί πρέπει να στηριχτείς. Τώρα το τι
γράφει ο γιατρός είναι θέμα του κάθε γιατρού, ρωτάς τον γιατρό
σου ρωτάς τον φαρμακοποιό σου, αυτούς πρέπει να ρωτήσεις
δεν μπορείς να πάρεις μια απόφαση μόνος σου. Η επωνυμία πάντως είναι το Α και το Ω και στα γενόσημα για να υπάρχει πολιτική
■
για γενόσημα φάρμακα.

Ιωσεισ

Συνεντεύξη

Το νέο πακέτο των φαρμακων
απαιτεί τον πιό εξυπνο σχεδιασμό
Χτύπησε το χέρι στο τραπέζι και μίλησε έξω απ τα
δόντια πολλές φορές , από τις πρώτες ακόμη ημέρες
του μνημονίου, προκειμένου οι πολιτικές ηγεσίες να
ακούσουν και να δεχθουν το δικάιωμα στο φάρμακο του Ελληνα ασθενή. Πέτυχε να εξασφαλίσει, παρά
την κρίση, τα πρωτοπορα φάρμακα να χορηγούνται
και να εγκρίνονται, μια και αυτά είναι που συμβάλλουν, στις δυτικές κοινωνίες, στην παράταση ζωής.
Σήμερα, σκύβει ως manager πάνω απο το ιδιο το
πρόβλημα της χώρας να υλοποιηθουν οι περικοπές,
αποφασισμένος να δώσει λύση...
Κύριε Πρόεδε, στις ζωές των Ελλήνων, πόσο έχει κοστίσει
μέχρι τώρα το τσεκούρι στην φαρματευτικής δαπάνη; Οι
οριζόντιες και κάθετες, όπως λέτε, περικοπές;
-Δεν νομίζω ότι υπάρχει κανείς σ' αυτη τη χώρα που να αμφισβητεί το τεράστιο πλήγμα που υφίσταται η Υγεία του Ελληνα. Αρκεί να έχει κάποιον ασθενή στην οικογένειά του για
να καταλάβει το οδυνηρό, ότι ή δεν μπορεί να πληρώσει τα
ποσοστά συμμετοχής και συνασφάλισης, ή ότι ψάχνει να βρει
και δεν βρίσκει φάρμακα στα νοσοκομεία, ή ότι ψάχνει γιατρό
και δεν μπορεί να κλείσει ραντεβού μαζί του, ή ότι ως χρόνια
πάσχων, δεν έχει τα αναγκαία χρήματα, και τελικά θα χρειαστεί να αναβάλει την θεραπεία, ή την κάνει σε αραιους χρόνους λόγω οικονομικής δυσπραγίας. Αυτά και μόνο αρκούν.
Είναι τριτοκοσμικά...
Είστε ο πρώτος που μιλήσατε, και στην διεθνή κοινή
γνώμη, για εμφανή μέιωση του προσδόκιμου επιβίωσης
λόγω μνημονίων. Το όριο ζωής μας έχεικάνει βουτιά...
-Ο χάρτης που απεικονίζει αυτή τη βουτιά είναι έντονα εμφανής, και στον περίγυρο του καθενός. Υπάρχει έξαρση καταθλίψεων, εμφραγμάτων, καρδιακών παθήσεων, μεταδοτικών
ασθενειών. Στο τέλος της ημέρας αυτό καταλήγει στη μείωση
του προσδόκιμου ζωής των Ελλήνων.
Στην Δυτική Ευρώπη –ιδιαίτερα στις χώρες της ευρωζώνης– το
προσδόκιμο ζωής είναι γύρω στα 86 χρόνια. Στην Ελλάδα ήταν
81 χρόνια γύρω στο 2009-2010. Σύμφωνα με τα επίσημα στοιχεία, τελευταία 5 χρόνια χάσαμε τουλάχιστον 2-3 χρόνια μια
άσχημη κληρονομιά για την επόμενη γενιά. Η Ανατολική Ευρώπη, που ελπίζω να μην τη φτάσουμε, έχει μέσο προσδόκιμο
ζωής τα 68 χρόνια η Ρωσία κάτω από 60. Διαφορά 15 χρόνων
στο προσδόκιμο ζωής από την μία άκρη στην άλλη της ίδιας
της Ευρώπης.
Ο όρος φαρμακοβιομηχανία για το Ελληνικό κοινό, έχει
δημιουργήσει τα τελευταία χρόνια μία αχλή, όχι απαραίτητα θετική, λόγω των «δέλεαρ πολυτελείας», που έχουν
περιγραφεί κατά καιρούς ότι η φαρμακοβιομηχανία έχει
προσφέρει εκτεταμένα στον ιατρικό κόσμο, με ακριβοπληρωμένα ταξίδια στο εξωτερικό, και με αντάλλαγμα
την ευνοική, για την χορηγό εταιρία συνταγογράφηση,.
Αυτό φαντάζει προκλητικό πια, στις γκρίζες ημέρες της
φτωχής Ελλάδας, και προσφέρει μάλιστα και το φιλολαικό επιχείρημα στην πολιτική ηγεσία να σας περικόπτει,
ας πούμε « αλύπητα»
-Τα διεθνή συνέδρια και η παρακολούθησή τους από τους
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Κωσταντίνος Φρουζής
Πρόεδρος Συνδέσμου
Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος
επιστήμονες του κόσμου, ήταν ο κοινός τόπος συνάντησης
της ερευνητικής γνώσης -για την οποία η φαρμακοβιοηχανία
επενδύει πολλα δις για να αποκτηθεί- και των κλινικών και
ερευνητικών επιστημόνων, που μετείχαν με αυτό τον τρόπο
στην διεθνή δεξαμενή ενημέρωσης.
Ετσι, θα έλεγα, ότι και οι Ελληνες γιατροί, όπως και οι συνάδελφοί τους διεθνώς, είχαν την τύχη να επιμορφώνονται σε
υψηλό επιστημονικό επίπεδο πριν συνταγογραφήσουν ένα
σκεύασμα, για την αποτελεσματικότητα όπως και την ασφάλειά του. Είναι βέβαιο ότι οι φαρμακοβιομηχανίες δεν έκαναν
κάτι διαφορετικό σε σχέση με όλες τις υπόλοιπες χώρες της
Δύσης ως προς τις εκπαιδευτικές ευκαιρίες που προσέφεραν
στον Ελληνικό ιατρικό κόσμο.
Η ιατρική επιστημονική γνώση, με την έννοια της διεθνούς
ανταλλαγής πληροφορίας, έλλειψε, αντίθετα, το ίδιο διάστημα από τις χώρες της πρώην Ανατολικής Ευρώπης, και όπως
σας είπα και πρίν, τα αποτελέσματά αυτής την έλλειψης στις
ζωές των ασθενών των πρωην Ανατολικών χωρών είναι ανάγλυφα. Δεν θέλουμε να πιστέψουμε ότι με τις οριζόντιες και
κάθετες, όπως είπαμε, περικοπές στο φάρμακο που έχουν
επιβληθεί, ο Ελληνας γιατρός από την μία μέρα στην άλλη θα
χάσει την προνομιακά εμπλουτισμένη κατάρτιση που κέρδισε μέχρι σήμερα, –σώζοντας σαφώς πολλαπλάσια τον Ελληνα
ασθενή-, γιατί ξαφνικά θα καταδικαστεί σε επιλογές φαρμακευτικής θεραπείες, που ένας γιατρός θα είχε 30 χρόνια πριν
στην ίδια χώρα, και σε μια απομόνωση ιατρικής ενημέρωσης
που θα τον συστοιχίσει με τους συναδέλφους της πρωην Ανατολικής Ευρώπης.
Εξάλλου, σας θυμίζω, σε επίπεδο αυστηρά επιστημονικό, η
Φαρμακευτική αγορά και βιομηχανια λογοδοτούν στην Επιστήμη της Ηθικής, για την οποία, και εσέις προσωπικά γνωρίζετε καλά, ότι επιτηρεί διεθνώς την Ηθική που διέπει τις την
φαρμακευτική περίθαλψη των πολιτών.

Ακριβώς, θα ήταν ενδιαφέρον, να απαντήσει σήμε ρα απο
την άλλη πλευρά η Επιστήμη της Ηθικής, για παράδειγμα
στο πόσο ηθικό είναι από πλευράς της πολιτείας να ακούμε περιστατικά που καταγγέλονται συχνά στα ραδιόφωνα και τις τηλεοράσεις απο απλούς πολίτες, (όπως το ότι
«από τα δύο ψυχοθεραπευτικά φάρμακα που λάμβανε
για δέκα χρόνια η γυναίκα μου για την άνοια, ακούστηκε
πρόσφατα, «πήγαμε στο γιατρό και μας είπε θα διαλέξετε
ένα από τα δυο»). Αυτό υπερβαίνει την κάθε λογική λιτότητας, και εκτός του πόσο θέτεις σε κίνδυνο εναν ασθενή, αναλογίζομαι προσωπικά, και το πόσο αυτή η απελπισία που, αντί για φάρμακο, εισπράττει ο πολίτης, μπορεί
να αποβεί μοιραία για τη ζωή του. Με δυο λόγια, το χάος
στο οποίο η περικοπή της φαρμακευτικής δαπάνης καταδικάζει τον πάσχοντα, μήπως αυτό και μόνο είναι ένας
παράγοντας κινδύνου για να ακυρώσει και τη πιο αποτελεσμτατική θεραπεία;
-Ξέρουμε ότι έγιναν, και γίνονται ακόμα λάθη στο τρόπο που
το μνημόνιο «τσεκούρεψε» αδιακρίτως κάθε θεραπευτικό πλεονέκτημα που ο μέσος ασφαλισμένος στη χώρα είχε εξασφαλίσει. Εχετε δίκιο για την απελπισία του πολίτη, και διαπιστώνουμε όλοι, οτι μέσα στη ταλαιπωρία και στα προβλήματα που
έχει ο σημερινός πάσχων στην Ελλάδα –καθώς και τα άτομα
της οικογενείας του, που επωμίζονται δίπλα την αγωνία για να
εξασφαλίσουν ιατρική φροντίδα στον άνθρωπό τους- αυτή η
απελπισία, θα έλεγα, σε ένα τεράστιο μέρος είναι η άμμεση
παρενέργεια της έλλειψης καθοδήγησης, που εισέπραξε με το
μνημόνια και την αιφνίδια κακουχία, ο Ελληνας ασθενής.
Αυτή είναι μία διπλή εγκληματική αμέλεια, στην ψυχολογία και
βιολογία του κοινού. Το να μην μπορεί ο πολίτης να απευθυνθεί πουθενά, ούτε καν για να ρωτήσει, ούτε και να καταγγείλει,
και με απόγνωση να προσφεύγει εναγωνίως στην φωνή του
ραδιοφώνου ή της τηλεόρασης. (Οταν μάλιστα δεν υπάρχουν
καν πολλοί τηλεοπτικοί ή ραδιοφωνικοί σταθμοί που φιλοξε-

ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ
ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΩΝ
ΕΠΙΧΕΙΡΗΣΕΩΝ
ΕΛΛΑΔΟΣ

νούν αυτή την κραυγή απόγνωσης....)
Το παράθυρο για την καταγγελία του πολίτη, το ερωτημά του
για ασφάλειά του για κάθε σκέυασμα, ή για την ασφάλεια του
συνδυασμού και αλλαγής σχήματος των φαρμάκων με τα νέα
δεδομένα, είναι βέβαια ευθύνη του ΕΟΦ, και πρέπει να γίνει
και δική μας Κοινωνική Ευθύνη. Ως Σύνδεσμος Φαρμακευτικών Επιχειρήσεων Ελλάδος (ΣΦΕΕ), ασχολούμαστε με το θέμα
μέσω της Κοινωνικής μας Ευθύνης ευθυγραμμισμένη στην Επιστήμη της Ηθικής των σύγχρονων κοινωνιών.
Μια και η Ελλάδα αποκαλείται το «πείραμα», της Ευρώπης η
Κοινωνική Ευθύνη όλων μας σε αυτό το πείραμα, οφείλει να
είναι καταφανώς πολλαπλάσια.
Εχετε καταγγείλει πρόσφατα επίσήμως τις κυβερνητικές
πρακτικές, ότι σε σχεση με το φάρμακο παραβάζουν την
νομοιθεσία ακόμη και του ίδιου του ελληνικού κράτους
-Εχουμε επισήμως διαπιστώσει σοβαρές στρεβλώσεις. Το
πρώτο είναι το Υπουργείο Υγείας τα τελευταία χρόνια - συνεχίζει να ανέχεται σοβαρά λάθη στις τιμές των φαρμάκων,
κάτι που είναι ενάντια στην κείμενη νομοθεσία. Οι τιμές των
φαρμάκων είναι ο μέσος όρος των τριών χαμηλότερων τιμών
στην Ευρώπη των 28. Υπάρχουν πραγματικά πολλά φάρμακα που είναι πολύ χαμηλότερα και από αυτόν τον μέσο όρο.
Αυτό το έχουμε επισημάνει στους υπουργούς - όχι μόνο στον
τελευταίο, λέμε δηλαδή ότι όταν κάποιος τιμολογεί εκατοντάδες φάρμακα, είναι κατανοητό να κάνει λάθος. Είναι ομως
παράλογο, να μην τα διορθώνει, και να παραμένουν οι τιμές
στο ίδιο επίπεδο. Εδω υπάρχει Ηθικό ζήτημα σε επίπεδο διαφάνειας, -δεν μπορεί να υποστηρίξει κανείς ότι σε μια χώρα
υπάρχει διαφάνεια όταν οι τιμές επιμόνως παραμένουν λανθασμένες και διαχρονικά -, σημαίνει επίσης ότι από πίσω μπορεί
να υπάρχουν ακόμη και συμφέροντα επιχειρηματικά κάποιων,
και αυτό όλοι οφείλουμε να το προσέξουμε.
Εκτός αυτού, νομίζω, σας ανακοινώθηκε και απο πλευράς του κράτους προς εσάς, το «δεν πληρώνω»....
-Ναι, ακριβώς, υποχρεούμαστε, εκ των υστέρων, και αφού
έχουμε παραδώσει τις παραγγελίες που μας έχουν ζητηθεί, να
επιστρέψουμε το 35-40% της δαπάνης των φαρμάκων πίσω,
την ώρα μάλιστα που, τα όποια χρήματα πάρουμε, θα τα εισπράξουμε μετά από ένα χρόνο.
Οι παραγγελίες φαρμάκων από την ελληνική πολιτεία - έχοντας την χαμηλότερη τιμή στην Ευρώπη με εκατοντάδες λάθη
προς τα κάτω στις τιμές - είναι 2.6 δισεκατομμύρια ευρώ για το
2014. Αυτές είναι οι παραγγελίες της Πολιτείας, η καθαρή δημόσια δαπάνη φαρμάκων βάσει των πολιτών και των ασθενών.
Αυτά μας παραγγέλνουν ο ΕΟΠΥΥ και τα ιδιωτικά φαρμακεία.
Εμείς δεν μπορούμε να μην παραδώσουμε αυτά τα φάρμακα
διότι θα κληθούμε να πληρώσουμε πρόστιμα. Ερχεται λοιπόν
η Πολιτεία, μας παραγγέλνει φάρμακα αξίας 2,6 δισεκατομμυρίων ευρώ και μας λέει στο τέλος: θα σας πληρώσω 2 δισεκατομμύρια ευρώ! Πρέπει εμείς να επιστρέψουμε 600 εκατ.
ευρώ στα 1,6 δις που αναλογεί στην φαρμακοβιομηχανία. Με
το έτσι θέλω.
Αντιδράσατε πράγματι πολύ δυναμικά σ΄αυτό. Δεν έχετε
καμμία απάντηση;
-Εμείς ζητάμε οι παραγγελίες να ταυτιστούν με τον δημόσιο
προϋπολογισμό συν πλην 2%-3%, μέχρι εκεί ας πούμε ότι είναι
κατανοητό, αντιλαμβάνεστε πόσο απέχει από το 35-40%
Την δημόσια δαπάνη, πως θα την διαχειριζόσασταν εσείς,
απο την θέση της πολιτείας; Τι θα ζητούσατε ιδανικά;
-Δύο πράγματα. Το ποσοστό της δημόσιας δαπάνης ζητάμε
και επιμένουμε ότι πρέπει να προσαρμοστεί, αλλα εμείς
ζητάμε να αυξηθούν και οι συνεχείς έλεγχοι, από πλευράς
του κράτους, οι οποίοι θα πρέπει να διενεργούνται απαρέγγλιτα, –έλεγχοι σε όγκους και τεμάχια- για περιστολή

Aποστολή του ΣΦEE είναι η δημιουργία ευνοϊκών συνθηκών αγοράς, οι οποίες θα επιτρέψουν στην Eρευνητική
Φαρμακοβιομηχανία να συμμετέχει και να επωφεληθεί
από τη διεθνή επιστημονική πρόοδο, να εδραιώσει την
ανταγωνιστικότητα της και να συνεισφέρει στην όσο το
δυνατόν μεγαλύτερη ανάπτυξη φαρμάκων ερεύνης προς
όφελος της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασθενών.

O ΣΦEE εκπροσωπεί τη
Φαρμακευτική Bιομηχανία Eρεύνης

της όποιας σπατάλης. Μπορεί λοιπόν, και αυτό σημαίνει
ορθολογισμός, να γίνουν και κάποιες περιστολές ώστε οι
δύο προσπάθειες να συναντηθούν στην μέση. Λέμε ότι εσύ
κράτος παραγγέλνεις 2,6 δισεκατομμύρια ευρώ, έχεις είχες
προϋπολογισμό 2 δισεκατομμύρια ευρώ. Ελα να συναντηθούμε στη μέση, στα 2,3 δισεκατομμύρια ευρώ, προϋπολόγισε αυτή την ελάχιστη δαπάνη.
Αναφέρετε τα καινοτόμα φάρμακα ως τον καθοριστικό
παράγοντα συμβολής στην παράταση του προσδόκιμου
επιβίωσης, και είναι σαφές, προκύπτει από πολλές πλευρές το πόσο απαραίτητα είναι να εξασφαλιστούν για τον
Έλληνα, ακόμα και αν χρειαστεί ο κάθε ασθενής να αλλάξει πλέον, τα επώνυμα φάρμακα που λάμβανε ίσως και σ΄
όλη την ζωή του, με αντίστοιχα αντίγραφα ή γενόσημα,
προκειμένου να του εξασφαλλισει το σύστημα ότι θα έχει
τα καινοτόμα, αν τα χρειαστέι. Με το χέρι στην καρδιά,
και, ας πούμε, οχι στην τσέπη των φαρμακοβηομηχανιών, ποια θα ήταν κατά την εκτίμησή σας η ιδανική συνταγή για την φαρμακευτική προσβασιμότητα του Ελληνα ;
-Αναμφίβολα τα καινοτόμα φάρμακα, και από εκεί και πέρα
μια επιστημονική συνταγή επανασυνδυασμού, με φτηνότερα,
και από πλευράς διεθνών βιομηχανιών και Ελληνικών, γενοσήμων ή off-patent. Η συνταγή αυτή όμως θα πρέπει να οριστεί,αυστηρά, με κριτήρια επιστημονικής και διεθνούς Ιατροφαρμακευτικής αξιολόγησης. Ενα «Special Combo» χρειάζεται
η Υγεία των Ελλήνων, ως ασθενής. Οπως ακριβώς θα ονομάζαμε μία εξατομικευμένη φαρμακευτική συνδυαστική θεραπεία
για την περίπτωση ενός ασθενούς, φανταστέιτε ένα τέτοιο
συνδυασμό για όλες τις θεραπείες, με βάση και τα κριτήρια της
εξοικονόμισης, ως προιόν της πιο σύγχρονης επιστημονικής
αξιολόγησης από ειδικούς των καλύτερων πανεπιστημίων του
κόσμου. Μ΄αλλα λόγια, αυτή είναι η πρόκληση για την πολιτική, και την φαρμακαγορά, η δημιουργία ενός ευφυούς αλγορίθμου, για να σωθεί η Υγεία των Ελλήνων, έστω την τελευταία
στιγμή – πιστέψτε με είναι εφικτό.
■

Tα μέλη του ΣΦEE είναι 60 Φαρμακευτικές Eπιχειρήσεις
που δραστηριοποιούνται στην Eλλάδα και καλύπτουν
το σύνολο προϊόντων έρευνας και το 90% της Aγοράς
των Φαρμάκων.
Aποστολή του ΣΦEE είναι η δημιουργία συνθηκών
αγοράς, προσαρμοσμένων στην Eυρωπαϊκή Φαρμακευτική πολιτική, που εδραιώνει την ανταγωνιστικότητα και επιτρέπει την μεγαλύτερη δυνατή ανάπτυξη
φαρμάκων προς όφελος της φαρμακευτικής περίθαλψης των ασθενών.
O ρόλος του ΣΦEE είναι η διαμόρφωση ενός περιβάλλοντος συνεργασίας με όλους τους εμπλεκόμενους
φορείς π.χ. Yγειονομικές Aρχές, Yπηρεσιακούς Παράγοντες, Iατρική και Φαρμακευτική Kοινότητα, το οποίο
θα επιτρέψει στη Φαρμακοβιομηχανία Eρεύνης να
ανταποκριθεί στις σημερινές και μελλοντικές προσδοκίες των Eλλήνων πολιτών. Ο ΣΦEE δεσμεύεται στην
προώθηση νομοθετικών ρυθμίσεων, οικονομικών και
πολιτικών συνθηκών και την εφαρμογή της υφισταμένης νομοθεσίας, ώστε να ευνοείται η ανάπτυξη πρωτοποριακής έρευνας. Mια τέτοια έρευνα οδηγεί σε νέες
θεραπείες που βελτιώνουν την ποιότητα ζωής αλλά
και σώζουν τη ζωή εκατομμυρίων ασθενών.
Oι απαραίτητες επενδύσεις για την πρωτοποριακή
αυτή έρευνα θα βοηθήσουν τη Φαρμακευτική Bιομηχανία να συμβάλλει ακόμη περισσότερο στην οικονομική ανάπτυξη, τη δημιουργία θέσεων εργασίας και
την ανταγωνιστικότητα της βιομηχανίας.
Kαθιέρωση του ΣΦEE ως αξιόπιστου συνομιλητού
και συμβούλου της πολιτικής ηγεσίας προκειμένου η
ακολουθούμενη πολιτική να αποφασίζεται μετά από
διάλογο με τους εκπροσώπους των ενδιαφερομένων
μερών (γιατροί, φαρμακοποιοί, βιομηχανία, ασθενείς)
προς όφελος της περίθαλψης των ασθενών.
Δημιουργία ευνοϊκού κλίματος για την έρευνα και ανάπτυξη νέων φαρμάκων αξιοποιώντας το επιστημονικό
δυναμικό της χώρας.
Kαθιέρωση νομοθετικού πλαισίου που να εξασφαλίζει
την ποιότητα, την αποτελεσματικότητα και την ασφάλεια των νέων φαρμάκων.
Kαθιέρωση συνθηκών υγιούς ανταγωνισμού ώστε η
ακολουθούμενη πολιτική και οι νομοθετικές ρυθμίσεις
να επιτρέπουν τις επενδύσεις στην έρευνα και ανάπτυξη καινοτόμων φαρμάκων.
Στήριξη των επενδύσεων με νομοθετικές ρυθμίσεις
που θα ευνοούν την επέκταση στη διεθνή αγορά και
την αποτελεσματική προστασία της πνευματικής ιδιοκτησίας.
■
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Ιωσεισ
Ο ζεστός, το τσάι και η σούπα έχουν ανακουφιστική δράση στο λαιμό και την ρινική κοιλότητα και βοηθούν στην ενυδάτωση της περιοχής.

ΕΠΤΑΗΜΕΡΗ
ΔΙΑΙΤΑ ΓΙΑ
ΤΗΣ ΗΜΕΡΕΣ
ΤΗΣ ΙΩΣΗΣ
ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΡΙΠΗΣ

Ημέρα 4η
Πρωινό: δημητριακά με χαμηλό σε λιπαρά, με
καρύδια κ.α. ξηρούς καρπούς, φράουλες και
μπανάνες και με ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι.
Μεσημεριανό: φασολάδα με φρέσκια ντομάτα,
καρότα, σέλινο και κρεμμύδια, συνοδευμένο με
λευκό τυρί χωρίς λιπαρά και ψωμί ολικής αλέσεως, φρούτο και ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι.
Bραδινό: μακαρονάδα με μακαρόνια ολικής
αλέσεως, ντομάτα μανιτάρια και σκόρδο, συνοδέψτε με κουνουπίδι/μπρόκολο και πιείτε ένα
ποτήρι γάλα χαμηλών λιπαρών.

Οι τροφές που ενισχύουν την άμυνα, βοηθούν την
ίαση και καταπολεμούν τον βήχα. Ο καθηγητής David
Leopold από το κέντρο Srippts του San Diego, συστήνει να βρισκόμαστε σε διατροφική “ετοιμότητα”
όσο μπαίνουμε στο διάστημα που ιοί και βακτήρια
σέρνονται και παραμονεύουν.

Πως βοηθούν όλα αυτά
το ανοσοποιητικό σύστημα.

Ακολουθήστε τις συμβουλές για μια επταήμερη δίαιτα κατάλληλης διατροφικής επάρκειας που, με βάση επίσημες
έρευνες, θα σας επιτρέψει να μειώσετε τα συμπτώματα, να
γίνετε γρηγορότερα καλά, ακόμη και να γλιτώσετε το κρεβάτωμα. Αποφύγετε καταρχήν τα αναψυκτικά, την πλαστική
τροφή και τα γλυκά. Είναι απαραίτητο μέρος του διατροφικού σχεδίου.

Ημέρα 1η
Πρωινό: ψωμί ολικής αλέσεως με αυγό ποσέ ή σκραμπλ.
Μπορείτε να διαλέξετε και αυγά εμπλουτισμένα με Ω3. Συνδυάστε το με τυρί χαμηλών λιπαρών και ένα ποτήρι και ένα
ποτήρι γάλα χαμηλών λιπαρών. Απαραίτητα για την βιταμίνη
D που χρειάζεστε.
Μεσημεριανό: κοτόπουλο ή γαλοπούλα με σαλάτα ντομάτα
και κρεμμύδι, ψωμί ολικής αλέσεως και ένα φλιτζάνι τσάι.
Bραδινό: σαλάτα σπανάκι με γαύρο μαρινάτο ή αντζούγια ή
τέτοιου είδους ψαρικό ώστε να σας προσδώσει τα Ω3 και ένα
μπολ σούπας λαχανικών. Και ένα ακτινίδιο για την απαραίτητη βιταμίνη C.

Πως βοηθούν όλα αυτά
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Η κατανάλωση προϊόντων ολικής αλέσεως περιέχουν σελήνιο απαραίτητο για το ισχυρό ανοσοποιητικό σύστημα.
Το σπανάκι περιέχει πολλά διατροφικά στοιχεία που βοηθούν
το ανοσοποιητικό, μεταξύ αυτών το φολικό οξύ, την βιταμίνη
Α και την βιταμίνη C. Τα υψηλά επίπεδα της βιταμίνης C τονώνουν εντυπωσιακά την άμυνα του οργανισμού και σύμφωνα
με ορισμένες έρευνες βοηθούν στο να περιοριστεί η διαρκεί
της ίωσης σε μισή με μια μέρα.
Το πράσινο τσάι έχει αποδειχθεί σε έρευνες στην Ιαπωνία ότι
μειώνει τον κίνδυνο θανάτου από πνευμονία σε γυναίκες. Η
κατανάλωση 2 έως 4 φλιτζανιών την ημέρα μειώνει ακόμα
περισσότερο τον κίνδυνο αυτό.
Τα Ω3 συμβάλλουν επίσης στην μείωση της πνευμονίας, και
ειδικά τα φυσικά Ω3, που περιέχονται σε ορισμένα έλαια.
Το ζεστό τσάι και η σούπα βοηθούν στην απόφραξη των
αεραγωγών

Ημέρα 2η
Πρωινό: γιαούρτι με φρούτα κατά προτίμηση ακτινίδια, μπανάνες, και μια μερίδα δημητριακά.

Μεσημεριανό: ένα μεγάλο σάντουιτς από ψωμί ολικής αλέσεως, με στήθος κοτόπουλο, μαρούλι, ντομάτα, κρεμμύδι και
ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι.
Βραδινό: σπανακόρυζο και λίγους ξηρούς καρπούς με καρύδια και αχλάδι ή άλλο φρούτο εποχής.

Πως βοηθούν όλα αυτά
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Οι αντιοξειδωτικές βιταμίνες κλειδιά, δηλαδή το φολικό οξύ,
η βιταμίνη C και η βιταμίνη Α, βρίσκονται στις φράουλες την
πράσινη σαλάτα, τις ντομάτες, ενώ μια ημερήσια δόση φυτικών Ω3 περιλαβαίνονται στην κατανάλωση λίγων καρυδιών.
Ο σίδηρος και ο ψευδάργυρος όταν παρουσιάζουν έλλειψη
στον οργανισμό μας κάνουν ευάλωτους στην κάθε μόλυνση,
αυτά μπορεί να τα προσλάβει κανείς πλούσια από το σπανακόρυζο και το κοτόπουλο. Το γιαούρτι ( με διάσημο στο εξωτερικό το ελληνικό γιαούρτι λόγο των προβιοτικών που περιλαμβάνει) μας οχυρώνει άμεσα απέναντι σε κρυολογήματα
και ιώσεις:βοηθά στην μείωση των συμπτωμάτων του πυρετού, του βήχα και της καταρροής., και περιορίζει παράλληλα
τις ημέρες που η ίωση διαρκεί σύμφωνα με μια μικρή έρευνα
που πρόσφατα δημοσιεύτηκε για τις ιώσεις στα νήπια.

Ημέρα 3η
Πρωινό: κέικ με αλεύρι ολικής αλέσεως και φρέσκα ακτινίδια/
φράουλες χυμό πορτοκάλι και γιαούρτι. Ζεστό τσάι ή καφέ.
Μεσημεριανό: σάντουιτς με τόνο σε ψωμί ή πίτα ολικής αλέσεως με κρεμμυδάκι και τουρσί, συνοδευμένα με φρέσκο καρότο, φρουτοσαλάτα και ζεστό τσάι ή καφέ.
Bραδινό: ένα μικρό κομμάτι βοδινό κρέας με μπρόκολο βραστό, και να αναποφλοίωτο ρύζι. Συνδυασμένο με μια μικρή
σούπα και κόκκινη πιπεριά.

Πως βοηθούν όλα αυτά
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Από το ψωμί και την πίτα ολικής αλέσεως καθώς και από το
αναποφλοίωτο ρύζι και τον τόνο προσλαμβάνεται το σελήνιο.
Ψευδάργυρο παίρνετε από το γιαούρτι και το άπαχο κρέας.
Το μπρόκολο και η κόκκινη πιπεριά δίνουν στο μενού της
ημέρας τα τρία βασικά συστατικά που πολεμούν την μόλυνση:φολικό οξύ, βιταμίνη C και βιταμίνη Α.
Ο τόνος κουβαλάει τα αντιφλεγμονώδη Ω3 που μειώνει τον
κίνδυνο της πνευμονίας, ενώ το γιαούρτι σας εξασφαλίζει την
ημερήσια δόση των προβιοτικών που υποστηρίζουν το ανοσοποιητικό σύστημα.

Η καφεΐνη από το τσάι και τον καφέ λειτουργούν σαν αντιισταμινικό στο σώμα σύμφωνα
με τον καθηγητή Leopold για να δράσουν όμως
έτσι πρέπει να είναι ο καφές φρεσκοαλεσμένος
και το τσάι καλής ποιότητας.
Το γάλα του πρωινού και του βραδινού σας παρέχουν την απαραίτητη δόση της βιταμίνης D
που είναι απαραίτητη για την μάχη που δίνει το
ανοσοποιητικό σύστημα.
Το ολικής αλέσεως ψωμί και τα μακαρόνια, σας
παρέχουν σελήνιο, ψευδάργυρο και σίδηρο,
ενώ η φασολάδα με τα συστατικά της μαζί και
με το κουνουπίδι και τα φρούτα προσφέρουν
το φολικό οξύ και την βιταμίνη A και C που
χρειάζεστε.
Η μακαρονάδα με την συγκεκριμένη σάλτσα
προσφέρει τα τρία απαραίτητα συστατικά που
χρειάζεται το ανοσοποιητικό για να δράσει
ενάντια στα βακτήρια και τους ιούς που του
επιτείνονται.
Τα μανιτάρια είναι γνωστά ότι ενεργοποιούν
στο σώμα τα κύτταρα που σκοτώνουν φυσιολογικά τα βακτήρια, το σκόρδο είναι γνωστό
για την αντιβακτηριδιακή και αντιιοική δράση,
και η σάλτσα βασισμένη στην ντομάτα είναι
πλούσια σε αντιοξειδωτικά στοιχεία μαζί με
αυτά βιταμίνες A και C.
Τα αντιφλεγμονώδη φυσικά Ω3 τα λαμβάνεται
από τους ξηρούς καρπούς και κυρίως τα καρύδια, και τα ζεστά υγρά βοηθούν την αναπνοή
ακόμη και με τον ατμό που εισπνέεται φέρνοντας κοντά στο πρόσωπό σας το φλιτζάνι.
Αν προτιμήσετε την φασολάδα ή και την σάλσα
καυτερή να ξέρετε ότι η βοήθεια των αεραγωγών από κάθε είδους πιπέρι ή πιπεριά είναι σημαντική των αεραγωγών της μύτης.

Ημέρα 5η
Πρωινό: δημητριακά (καλύτερα με ένδειξη
εμπλουτισμένα σε σίδηρο και βιταμίνη D) και
γάλα χαμηλών λιπαρών, μπανάνα και ένα φλιτζάνι πράσινο τσάι ή καφέ.
Μεσημεριανό: ένα τοστ με τυρί, κατά προτίμηση χαμηλών λιπαρών μαζί με κρεμμυδόσουπα
και μια μερίδα σταφύλι.
Bραδινό: ψάρι συνοδευμένο με κουνουπίδι ή
ψητά λαχανικά.

Πως βοηθούν όλα αυτά
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Εξασφαλισμένη δόση σιδήρου και βιταμίνης D
από το πρωινό και απαραίτητη δόση από Ω3
και σελήνιο από το δείπνο με ψάρι.
Τα κρεμμύδια είναι πλούσια σε κερσετίνη, ένα
συστατικό που έχει ιδιαίτερη αντιισταμινική
δράση και ειδικά στην ρινικές αποφράξεις.
Η κρεμμυδόσουπα τονώνει τον οργανισμό διπλά προσφέροντας και τον ευεργετικό ατμό για
την ρινική κοιλότητα όσο την καταναλώνουμε.

Ημέρα 6η
Πρωινό: ομελέτα με σπανάκι και μανιτάρι φτιαγμένη κατά προτίμηση με αυγά εμπλουτισμένα
με Ω3 σερβιρισμένα με τοστ από ψωμί ολικής
αλέσεως και γάλα χαμηλών λιπαρών.
Μεσημεριανό: ποικιλία τυριών ( χαμηλών λιπαρών) και φρούτων, συνοδευμένα με κράκερ ολικής αλέσεως.
Βραδινό: ψητό κοτόπουλο και μια πίτα ολικής
αλέσεως γεμισμένη με τυρί χαμηλών λιπαρών,
φασόλια, αβοκάντο, ντομάτα και κρεμμύδι.
Φρουτοσαλάτα με μήλα κ.α. φρούτα και γιαούρτι.

Πως βοηθούν όλα αυτά
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Η ομελέτα είναι εμπλουτισμένη διατροφικά με
τα κυριότερα συστατικά καταπολέμησης της
ίωσης. Τα αυγά περιέχουν βιταμίνη D και Ω3. Το
σπανάκι περιέχει φολικό οξύ και βιταμίνες Α και
C, και τα μανιτάρια το ειδικό συστατικό betaglucan που βοηθά το ανοσοποιητικό.
Το γιαούρτι συγκεντρώνει τα απαραίτητα προβιοτικά και την βιταμίνη D. Το κοτόπουλο προσφέρει το σίδηρο ενώ τα φασόλια το φολικό οξύ και
το σελήνιο.Τα μήλα και το κρεμμύδι προσθέτουν
την ευεργετική κερσετίνη.

Ημέρα 7η
Πρωινό: τοστ από ψωμί ολικής αλέσεως με φρέσκο βούτυρο και ψητά μήλα με κανέλα.
Μεσημεριανό: σαλάτα από κρύο μακαρόνι
με ζυμαρικά ολικής αλέσεως με κομμάτια από
φρέσκο μπρόκολο, ντομάτα, πράσινες ελιές και
ψημένα καρύδια και πέστο από σκόρδο λάδι και
βασιλικό και τυρί χαμηλών λιπαρών.
Βραδινό: άπαχο βοδινό κρέας στον φούρνο με
σκόρδο καρότα και πατάτες. Αχλάδι για φρούτο.

Πως βοηθούν όλα αυτά
το ανοσοποιητικό σύστημα.
Λαμβάνεται ισχυρή ποσότητα κερσετίνης από
τα μήλα τα αχλάδια το τσάι και τις ντομάτες με
ικανή αντιισταμινική δράση.
Το άπαχο βοδινό κρέας σας παρέχει σίδηρο ενώ
τα καρότα, οι πατάτες και το μπρόκολο βιταμίνη Α,C και φολικό οξύ.
Την βιταμίνη D την παρέχει το γάλα και τα απαραίτητα φυτικά Ω3 τα καρύδια.
Το ολικής αλέσεως ψωμί και τα ζυμαρικά εξασφαλίζουν το σελήνιο, ενώ το σκόρδο είναι
κλασικά γνωστό για την αντιιοική και αντιβα■
κτηριαδική του δράση.

Κάντε κούρα
ομορφιάς
τις ημέρες
τις κακουχίας
• Στο κρυολόγημα φροντίστε τον ύπνο
Kατά τα κρίσιμα εικοσιτετράωρα που το κρυολόγημα επιμένει «δώστε χρόνο στον ύπνο για να επανορθώσει στο σώμα και στο δέρμα σας
τις βλάβες που προκαλεί η Ιωση» επιμένει η δερματολόγος Debra
Jaliman, η δερματολόγος της Νέας Υόρκης. Η έλλειψη ύπνου επιβαρύνει ακόμα περισσότερο την όψη σε ένα ταλαιπωρημένο από
το κρύωμα οργανισμό γιατί απελευθερώνει την ορμόνη κορτιζόλη,
που κάνει εμφανή τα ίχνη της στην επιδερμίδα και την όψη του δέρματος.

Μερικές βασικές συμβουλές
• Εξαλείψτε τους μαύρους κύκλους
Η ταλαιπωρία και η έλλειψη ύπνου μπορεί να εμφανίσουν έντονα
μαύρους κύκλους κάτω από τα μάτια. Τα σπασμένα αγγεία κάνουν
τους κύκλους ακόμα εντονότερους. Για αυτό δράστε με φυσικές κομπρέσες για τα μάτια άμεσα κάθε φορά που καταναλώνετε ένα φλιτζάνι κόκκινο ή μαύρο τσάι κρυώστε το χρησιμοποιημένο φακελάκι
σε παγωμένο νερό και βάλτε το κάτω από τα μάτια. Η καφεΐνη και
το κρύο επίθεμα επαναφέρει τα αγγεία και εξαφανίζει τους κύκλους
όσο εντυπωσιακά δεν φαντάζεστε!

• Εξαφανίστε την ακμή
Το στρες που προκαλεί στον οργανισμό ένα κρυολόγημα ακόμα και
ο βήχας που επιμένει ή ο πυρετός δημιουργεί στρεσογόνα αντίδραση τέτοια που αναγκάζει το δέρμα του προσώπου να παράγει περισσότερη λιπαρότητα και πολύ συχνά να εμφανίζει σπυράκια ακμής.
Συστήνονται προϊόντα ρετινόλης ή και κάψουλες από το φαρμακείο.
Αλλά προσοχή με την παραπάνω περιποίηση η ακμή μπορεί να επιμένει. Θυμηθείτε το ενυδατικό προσώπου ότι είναι η καλύτερη προστασία αρκεί να μην είναι βαρύ και λιπαρό.

• Εξαφανίστε τις κοκκινίλες
Για την κόκκινη μύτη, που επιμένει όσο το κρύο προκαλεί καταρροή
χρησιμοποιείτε βαζελίνη στα σημεία της ερεθισμένης περιοχής,
μπορεί να βοηθήσουν και μαντιλάκια καθαρισμού προσώπου με ειδική λοσιόν αρκεί να μην είναι αλκοολούχα.
Μην ξεχνάτε να ελέγχεται την υγρασία του εσωτερικού χώρου αν
η ίωση σας κλείσει σπίτι σε συνθήκες εσωτερικής θέρμανσης. Να
θυμάστε να ανανεώνετε τον καθαρό αέρα στον χώρο που βρίσκεστε ανοίγοντας πάντα λίγο το παράθυρο και επωφεληθείτε λίγο
από αυτές τις στιγμές αφήνοντας το δέρμα σας να αναπνέει. Με την
εκθέτετε το πρόσωπο σας πάνω από το καλοριφέρ την σόμπα ή το
θερμαντικό για πολλές ώρες χωρίς να το ενυδατώσετε μετά.

• Σπασμένα χείλη
Βούτυρο κακάο ή απλή βαζελίνη αρκεί να συγκρατήσει το σπάσιμο
στα χείλη του στόματος που εμφανίζει το κρυολόγημα, και συστήνεται άφοβα από τους ειδικούς.

• Αποφύγετε τις επιπλέον ρυτίδες
Οσο και αν ακούγεται πολυτελές για τις «κρύες νυχτες στους χειμώνες τις κρίσης», η σατέν μαξιλαροθήκη προφυλάσσει το πρόσωπο
από τις ρυτίδες που μπορεί να σας φανούν πιο έντονες όσο η ίωση
σας ταλαιπωρεί. Το ιδανικότερο είναι να μάθετε να κοιμάστε ανάσκελα, γιατί έτσι αποφεύγετε κάθε πίεση που προέρχεται στο πρόσωπο τις ώρες του ύπνου που τα κύτταρά σας προσπαθούν να επανορθώσουν κάθε βλάβη.
■
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Τα πιο αισιοδοξα νέα από το
μέτωπο των καινούργιων φαρμάκων
Ελπίδες και αποτελέσματα για τον καρκίνο του πνέυμονα
από φυσικούς ανθρώπινους αναστολείς

Π

ροκειται για μια νέα κατηγορία φαρμάκων που έχουν
πυροδοτήσει πρόσφατα το
ενθουσιασμό στην ιατρική
κοινότητα γιατί αποτρέπουν στα καρκινικά κύτταρα ενός όγκου να καμουφλαριστούν. Δρουν αναστέλλοντας
αυτή την ικανότητα του όγκου ώστε
να επιτρέψουν στο ίδιο το ανοσοποιητικό σύστημα του οργανισμού να τα
αναγνωρίσει εγκάιρως και να επιτεθεί.
Επιβίωση για διάστημα εως και ενός χρόνου στο 41% των ασθενών με την πειραματική ανοσοθεραπεία nivolumab, έδειξαν οι
μελέτες σε ασθενείς προχωρημένης μορφής καρκίνου του πνέυμονα , του μη μικροκυτταρικού καρκίνου NSCLC.
Η θεραπεία μιας κοινής, αλλά ανίκητης μέχρι σήμερα, μορφής προχωρημένου καρκίνου του πνεύμονα με την πειραματική ανοσοθεραπεία nivolumab της Bristol-Myers
Squibb Co, οδήγησε σε ένα ποσοστό επιβίωσης ενός έτους σε ποσοστό 41 τοις εκατό, σε μέσο στάδιο των κλινικών δοκιμών,
σύμφωνα με τα στοιχεία που παρουσιάστηκαν για πρώτη φορά στις 30 Οκτωβρίου
διεθνώς , αναζωπυρώνοντας της ελπίδες
ολόκληρης της επιστημονικής κοινότητας
στη μάχη κατά της νόσου.
Παρά το γεγονός ότι η μελέτη, που ονομάζεται ΜΑΤ-063, δεν συνέκρινε το nivolumab
με άλλο φάρμακο ή εικονικό φάρμακο, τα
ποσοστα επιβιώσης των ασθενών θεωρούνται ιστορικά για αυτή την μορφή και αυτό
το στάδιο καρκίνου.
Η είδηση κατέκτησε , αμέσως μόλις ανακοινώθηκε, τον ενθουσιασμό των επενδυτών.
Η μετοχή της Bristol εκτινάχθηκε το ίδιο
πρωί πάνω από 8%.

Το nivolumab
Τα καρκινικά κύτταρα ενδέχεται να εκμεταλλεύονται τα «ρυθμιστικά» μονοπάτια,
όπως τα μονοπάτια σημείου ελέγχου για να
μην ανιχνεύονται από το ανοσοποιητικό σύστημα, και με αυτόν τον τρόπο προστατεύουν τον όγκο από την ανοσολογική επίθεση.
Το nivolumab είναι ένας υπό ανάπτυξη πλήρως ανθρώπινος αναστολέας του σημείου
ελέγχου PD-1 του ανοσοποιητικού συστήματος που συνδέεται στον υποδοχέα σημείου ελέγχου PD-1 (προγραμματισμένος
θάνατος-1), ο οποίος εκφράζεται στα ενεργοποιημένα Τ-κύτταρα.

Στον πνεύμονα,
η πιο ανθεκτική
μορφή της νόσου
Καταφέρνει να κρυφτεί στο σώμα
εώς και για 20 χρόνια!
Βρετανοί επιστήμονες ανακάλυψαν ότι ο καρκίνος του πνεύμονα
μπορεί να παραμείνει για 20 χρόνια κρυμμένος στο σώμα του ασθενούς πριν δώσει ενδείξεις
Οι ερευνητές, με επικεφαλής τον καθηγητή Τσαρλς Σουάντον του
Ινστιτούτου Καρκίνου του University College του Λονδίνου (UCL), μελέτησαν πλήρως το γονιδίωμα των όγκων επτά ασθενών, μεταξύ των
οποίων καπνιστές, αλλά και μη καπνιστές.
Η έρευνα κατέδειξε ότι μετά τα αρχικά γενετικά «σφάλματα» όπως
ονομάζονται οι μεταλλάξεις που προκαλούν τον καρκίνο, η νόσος
μπορεί να παραμέινει απαρατήρητη για πάρα πολλά χρόνια, εως
ότου νέες πρόσθετες μεταλλάξεις «πυροδοτήσουν» ταχύτερη εξέλιξη της ασθένειας.
Μάλιστα, διαπιστώθηκε ερευνητικά ότι ο κάθε όγκος του πνεύμονα
είναι γενετικά μοναδικός, καθώς διαφορετικές περιοχές του υφίστανται διαφορετικές μεταλλάξεις, Κάθε μία από τις μεταλλάξεις αυτές
στην συνέχεια, ακολουθεί το δικό της ξεχωριστό γενετικό «μονοπάτι» εξέλιξης. «Η επιβίωση από τον καρκίνο των πνευμόνων παραμένει
καταστροφικά χαμηλή, κατανοώντας όμως πλεον το πώς η νόσος αναπτύσσεται, έχουμε πια ανοίξει το «βιβλίο» της εξέλιξής της, πράγμα που
μας δίνει την ελπίδα ότι θα μπορούμε να κάνουμε περισσότερα βήματα
στο μέλλον», δήλωσε ο Σουάντον.

Το nivolumab θεαματικά αποτελεσματικό
και στο προχωρημένο μελάνωμα
Στο πρόσφατο Συνέδριο της Ευρωπαϊκής Εταιρείας Κλινικής Ογκολογίας παρουσιάστηκαν τα θετικά δεδομένα από τη μελέτη–της
Bristol-Myers Squibb- φάσης 3 με το nivolumab, σε ασθενείς
με προχωρημένο μελάνωμα που είχαν λάβει προηγουμένως
θεραπεία με ipilimumab. Αποτελεί την πρώτη παρουσίαση των
αποτελεσμάτων της μελέτης φάσης 3 για τον αναστολέα του

σημείου ελέγχου PD-1, του ανοσοποιητικού συστήματος.

Τα αποτελέσματα
l Το ποσοστό αντικειμενικής ανταπόκρισης ήταν 32% σε ασθενείς
που έλαβαν nivolumab και 11% στο σκέλος αναφοράς των ασθενών που υποβλήθηκαν σε χημειοθεραπεία.
l Η πλειονότητα (95%) των αποκρίσεων ήταν σε εξέλιξη σε ασθενείς
που έλαβαν nivolumab, ενώ δεν επιτεύχθηκε η διάμεση διάρκεια
ανταπόκρισης.
l Η συνολική συχνότητα των ανεπιθύμητων ενεργειών ήταν χαμηλότερη με το nivolumab συγκριτικά με τη χημειοθεραπεία. Οι
σχετιζόμενες με τη θεραπεία με nivolumab ανεπιθύμητες ενέργειες αντιμετωπίστηκαν με τη χρήση συνιστώμενων αλγορίθμων
θεραπείας.

Το προχωρημένο μελάνωμα
Το μελάνωμα είναι μια μορφή καρκίνου του δέρματος που χαρακτηρίζεται από την ανεξέλεγκτη ανάπτυξη των κυττάρων παραγωγής χρωστικής ουσίας (μελανοκύτταρα) που βρίσκονται στο δέρμα.
Το μεταστατικό μελάνωμα είναι η πιο θανατηφόρα μορφή της νόσου
και εμφανίζεται όταν ο καρκίνος μεταδίδεται πέρα από την επιφάνεια του δέρματος σε άλλα όργανα, όπως στους λεμφαδένες, τους
πνεύμονες, τον εγκέφαλο ή άλλες περιοχές του σώματος. Η συχνότητα εμφάνισης του μελανώματος αυξάνεται συνεχώς τα τελευταία
30 χρόνια. Το 2012, εκτιμάται ότι διαγνώστηκαν περίπου 232.130
περιπτώσεις μελανώματος παγκοσμίως. Το μελάνωμα είναι κυρίως
θεραπεύσιμο, όταν αντιμετωπιστεί στα πρώτα στάδια. Ωστόσο, στα
τελευταία στάδια, το μέσο ποσοστό επιβίωσης είναι, βάσει στοιχείων, μόλις έξι μήνες, με ποσοστό θνησιμότητας ενός έτους 75%, καθιστώντας το μία από τις πιο επιθετικές μορφές καρκίνου.
Η Bristol-Myers Squibb διεξάγει ένα ευρύ, παγκόσμιο πρόγραμμα
ανάπτυξης για τη μελέτη του nivolumab σε διάφορους τύπους καρκίνου που αποτελείται από περισσότερες από 35 μελέτες - ως μονοθεραπεία ή σε συνδυασμό με άλλες θεραπείες - στο οποίο έχουν
ενταχθεί περισσότεροι από 7.000 ασθενείς σε όλο τον κόσμο. Μεταξύ αυτών συγκαταλέγονται οι μελέτες για το μη μικροκυτταρικό
καρκίνο του πνεύμονα (NSCLC), το μελάνωμα, το νεφροκυτταρικό
καρκίνωμα (RCC), τον καρκίνο κεφαλής και τραχήλου, το γλοιοβλάστωμα και το μη Hodgkin λέμφωμα.
■

Η επιδημία Ebola στη Δ. Αφρική
συνεχίζεται: Ανάγκη συνεχούς
ετοιμότητας και συνεργασίας

Ο

αιμορραγικός πυρετός που προκαλείται
από τον ιό Ebola είναι μια σοβαρή και συχνά θανατηφόρος νόσος. Εμφανίστηκε αρχικά το 1976 στο Σουδάν και τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό. Η πρόσφατη επιδημία από τον
ιό Ebola στις χώρες της Δυτικής Αφρικής, ξεκίνησε
στις αρχές του 2014 και έχει εξελιχθεί στη μεγαλύτερη
επιδημία στην ιστορία του ιού, με απρόσμενη έκταση. Το γεγονός αυτό οδήγησε τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας (ΠΟΥ) να σημάνει κατάσταση έκτακτης
ανάγκης για την δημόσια υγεία σε παγκόσμια κλίμακα. Μέχρι σήμερα έχουν καταγραφεί επίσημα περίπου 14.000 κρούσματα με περισσότερους από 5.000
θανάτους, αλλά θεωρείται βέβαιο ότι ο πραγματικός
αριθμός των περιστατικών είναι τουλάχιστον διπλάσιος. Ανάμεσα στα άτομα που έχουν προσβληθεί από
τον ιό συγκαταλέγονται και 520 από το ιατρονοσηλευτικό προσωπικό με σχεδόν 280 θανάτους.
Αρχικά ο ιός μπορεί περνάει από τα ζώα στον άνθρωπό
μετά από άμεση επαφή με το αίμα ή τα υγρά του σώματος
κάποιου μολυσμένου ζώου (κυρίως πίθηκοι ή καρποφάγες
νυχτερίδες). Οι καρποφάγες νυχτερίδες μεταφέρουν και μεταδίδουν τον ιό, χωρίς να νοσήσουν. Δεν έχει τεκμηριωθεί
η μετάδοση μέσω του αέρα στο φυσικό περιβάλλον. Στις
χώρες της Δυτικής Αφρικής εκτεταμένες οικολογικές καταστροφές και μεταβολές στο οικοσύστημα, όπως η αποψίλωση των πυκνών τροπικών δασών, έπαιξαν σημαντικό ρόλο
στην εμφάνιση της επιδημίας. Οι καταστροφές αυτές είχαν
ως αποτέλεσμα οι νυχτερίδες και τα άγρια ζώα να μετακινηθούν προς κατοικημένες περιοχές, δημιουργώντας έτσι ευνοϊκές συνθήκες για την μεταφορά του ιού στον άνθρωπο.
Στην παρούσα επιδημία, ο ιός γρήγορα εξαπλώθηκε όχι
μόνο σε απομακρυσμένες, αγροτικές περιοχές, όπως συνέβαινε σε παλαιότερες επιδημίες, αλλά και σε πυκνοκατοικημένες πόλεις. Οι χώρες της Δυτικής Αφρικής είναι από τις
φτωχότερες στην Αφρικανική ήπειρο, λόγω και των συνεχών
εμφύλιων πολέμων, με μεγάλη έλλειψη όχι μόνο σε στοιχειώδη προστατευτικό εξοπλισμό και απολυμαντικά, αλλά αδυναμία πρόσβασης ακόμη και σε πολύ βασικά αγαθά, όπως
το νερό και το σαπούνι. Οι γιατροί των χωρών που έχουν
πληγεί, αλλά και ο ευρύτερος πληθυσμός, δεν είχαν εμπειρία από τα χαρακτηριστικά της λοίμωξης που προκαλεί ο ιός
Ebola, που πολλές φορές μιμείται νοσήματα με μεγάλη συχνότητα στις συγκεκριμένες περιοχές, όπως είναι η ελονοσία
και ο πυρετός Lassa. Η άγνοια αλλά και οι προκαταλήψεις, είχαν επιπλέον ως αποτέλεσμα πολλές οικογένειες να κρατούν
τους οικείους τους στο σπίτι, πιστεύοντας ότι έτσι θα έχουν
καλύτερη έκβαση, με αποτέλεσμα, ειδικά στη Λιβερία και
στη Σιέρρα Λεόνε, η επιδημία να επεκταθεί μέσω του οικογενειακού περιβάλλοντος και να πάρει μεγάλες διαστάσεις.
Και ενώ η μετάδοση του ιού συνεχίζεται σε Γουινέα, Λιβερία
και Σιέρρα Λεόνε, ενθαρρυντικό μήνυμα αποτέλεσε η ανακοίνωση του ΠΟΥ στις 27 Οκτωβρίου ότι η Νιγηρία και η
Σενεγάλη είναι «ελεύθερες Ebola» χώρες. Αυτό ήταν το αποτέλεσμα της αυξημένης ετοιμότητας που έδειξαν οι συγκεκριμένες χώρες με την ιχνηλάτηση όλων των περιστατικών
που καταγράφηκαν στις χώρες αυτές.

Σημαντικοί
παράγοντες
πρόληψης της μετάδοσης
του ιού αποτελούν η έγκαιρη διάγνωση, απομόνωση
του ασθενούς και χορήγηση
κατάλληλης υποστηρικτικής θεραπείας. Ολα αυτά
είναι απαραίτητα για τον
περιορισμό της επιδημίας στη Δυτική Αφρική, σε
συνδυασμό με τη συνεχή
πληροφόρηση του κοινού,
καθώς και τη βοήθεια από
τη διεθνή κοινότητα. Για την
Αθανάσιος Τσακρής
αντιμετώπιση της παρούΚαθηγητής Μικροβιολογίας
σας επιδημίας στις άμεσες
Ιατρικής Σχολής
προτεραιότητες είναι επίσης
Παν/μίου Αθηνών
και η υποστήριξη των χωρών σε στενή γειτνίαση με
τις τρεις χώρες έντονης μετάδοσης του ιού. Οι γείτονες αυτές
χώρες πρέπει να είναι προετοιμασμένες για τον εντοπισμό
και αντιμετώπιση τυχόντος περιστατικού. Βέβαια όλα αυτά
απαιτούν σημαντική οικονομική βοήθεια από τον αναπτυγμένο κόσμο και υπολογίζεται ότι για τις άμεσες ανάγκες μόνο
της αντιμετώπισης της επιδημίας θα χρειασθούν περισσότερα από 260 εκατ. δολάρια.
Ειδική θεραπεία για τον ιό δεν υπάρχει, αν και με ενθαρρυντικά αποτελέσματα έχει δοκιμασθεί η χορήγηση έτοιμων
αντισωμάτων από ασθενείς που έχουν αναρρώσει από τη
νόσο. Μήνυμα αισιοδοξίας αποτελεί επίσης η επίσπευση της
παρασκευής εμβολίου, το οποίο πλέον βρίσκεται σε φάση
κλινικής μελέτης. Τα δεδομένα που υπάρχουν δείχνουν ότι
στους επόμενους μήνες το εμβόλιο θα μπορεί να χρησιμο-

ποιηθεί σε μεγάλες κλινικές μελέτες στις χώρες που έχουν
πληγεί από τον ιό, παίζοντας σημαντικό ρόλο στην αναχαίτιση της επιδημίας.
Ουσιώδους σημασίας είναι η ύπαρξη παγκόσμιας συνεργασίας, ώστε να μπορέσει να σταματήσει η επιδημία στην πηγή
της, στις χώρες της Δυτικής Αφρικής. Μέχρι να γίνει όμως
αυτό εφικτό, είναι πιθανό να υπάρξουν μεμονωμένα κρούσματα στις αναπτυγμένες χώρες, όπως αυτά που είδαμε
πρόσφατα στις ΗΠΑ και την Ισπανία. Οι χώρες του αναπτυγμένου κόσμου, λόγω του υψηλού υγειονομικού τους συστήματος και της ετοιμότητας που βρίσκονται, πιστεύεται ότι
μπορούν έγκαιρα να αναγνωρίσουν, αλλά και να αντιμετωπίσουν την εξάπλωση ενός τέτοιου ιού. Το γεγονός, εξάλλου,
ότι ο ιός μεταδίδεται μόνο όταν ο ασθενής έχει συμπτώματα,
περιορίζει τις πιθανότητες εξάπλωσής του σε μια Ευρωπαϊκή
χώρα. Αυτό περιορίζει επίσης την πιθανότητα να ταξιδεύει
κάποιος με συμπτώματα της λοίμωξης και να μεταδώσει τη
νόσο στη διάρκεια του ταξιδιού, δεδομένου ότι είναι δύσκολο να ταξιδεύει κάποιος με τη βαριά συμπτωματολογία της
νόσου. Σε εθνικό επίπεδο το θέμα παρακολουθείται από το
ΚΕΕΛΠΝΟ, ώστε να υπάρχει επαρκής ενημέρωση, άλλα και
εκπαίδευση του ιατρικού προσωπικού, για τον άμεσο εντοπισμό και σωστή διαχείριση ύποπτων περιστατικών. Παράλληλα έχει εξασφαλισθεί η έγκαιρη διάγνωση οποιαδήποτε
κρούσματος από εργαστήρια αναφοράς με συνθήκες αυξημένων μέτρων βιοασφάλειας. Επίσης, απαιτείται κατάλληλα
εκπαιδευμένο προσωπικό για την ιατρική και νοσηλευτική
φροντίδα ύποπτων ή επιβεβαιωμένων περιστατικών, αλλά
και συνθήκες και διαδικασίες που θα διασφαλίζουν την υγεία
του προσωπικού. Η αποτελεσματική τήρηση των μέτρων
προστασίας από κατάλληλα εκπαιδευμένο προσωπικό και
η ιχνηλάτηση τυχόντος περιστατικού θα ελαχιστοποιήσουν
τις πιθανότητες εξάπλωσης του ιού.
■
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Κρυολόγημα ή Γρίπη;
Τσεκάρετε άλλη μια φορά τις γνώσεις σας	
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Aντιμετωπίσετε
	την ίωση με
φυσικούς τρόπους	

• Φυσήξτε την μύτη συχνά -αλλά σωστά!
Για την υγεία του οργανισμού επιβάλλεται να φυσάτε την μύτη στο κρυολόγημα ή την ίωση γιατί διαφορετικά, εισπνέοντας και ρουφώντας εσωτερικά, ανακυκλώνετε την μόλυνση της ρινικής κοιλότητας στον οργανισμό.
Όταν όμως φυσήξετε δυνατά, η πίεση μπορεί να δημιουργήσει πόνο ή
ακόμα και βλάβη στο αυτί. Ο καλύτερος τρόπος είναι να πιέζετε με το δάχτυλο το ένα ρουθούνι και να φυσάτε απαλά μέχρι να καθαρίσει το άλλο.
ΑΠΑΡΑIΤΗΤΑ πλύνετε τα χέρια αμέσως μετά και κάθε φορά που ένα φτέρνισμα ή η
καταρροή σας οδηγούν να καθαρίσετε την μύτη.

• Ξεκουραστείτε μόλις το κρυολόγημα «χτυπήσει».
Φροντίστε να εντοπίσετε την στιγμή που η ίωση επιτίθεται και ξαπλώστε σκεπασμένοι
με μια κουβέρτα όσο πιο έγκαιρα μπορείτε. Αυτό βοηθά το σώμα να κατευθύνει την
ενέργεια του σωστά στην μάχη που δίνει το ανοσοποιητικό ενάντια στην ίωση.

• Γαργάρες
Πριν κατευθυνθείτε στο φαρμακείο αντεπιτεθείτε με φυσικές γαργάρες
αλατόνερου 4 φορές την ημέρα.
Χρειάζεται ένα κουταλάκι του γλυκού αλάτι σε χλιαρό νερό.
Στην περίπτωση που ο λαιμός έχει αρχίσει ήδη και βραχνιάζει, ακόμα και
γαργάρα με τσάι το οποίο περιέχει τανίνη μπορεί να επαναφέρει την ελαστικότητα της εσωτερικής μεμβράνης στις αναπνευστικές κοιλόητες και να
σας προστατέψει αποτελεσματικά. Ενδείκνυται επίσης το κλασικό διάλυμα από φυσικό λεμόνι σε ζεστό νερό με μια κουταλιά μέλι, το οποίο όμως προσοχή πρέπει να
αφήσετε για λίγο σε θερμοκρασία δωματίου πριν αρχίσετε την γαργάρα
Παραδοσιακή συνταγή επίσης, αν το κάψιμο είναι έντονο, είναι και το
μέλι διαλυμένο σε μηλόξυδο.

• Πίνετε ζεστά.
Η κατανάλωση ζεστών υγρών ανακουφίζει την ρινική συμφόρηση, προλαμβάνει την αφυδάτωση και μαλακώνει την
φλεγμονή στις μεμβράνες της μύτης και του λάρυγγα. Βοηθα ως επι το πλειστον ο ατμός τον οποίο εισπνέετε

• Κάντε το μπάνιο σας χαμάμ
Ιδανικό για την αποσυμφόρηση της αναπνοής και την ανακούφιση της
ρινικής κοινότητας. Δεν χρειάζεται τίποτα παραπάνω από το να παραμείνετε στο δωμάτιο του μπάνιου, με την πόρτα κλειστή και ανοιχτό το
ζεστό νερό έως ότου δημιουργηθεί ικανή ποσότητα ατμού.
Τυλιχτείτε με ένα μπουρνούζι αν ο πυρετός ακόμα σας δημιουργεί κρυάδες και μην μείνετε πολύ ώρα κάτω από το νερό.
Καθαρίστε το σώμα σας με σφουγγάρι όσο το ζεστό νερό
τρέχει και δημιουργεί ατμό, ξεπλυθείτε γρήγορα και τυλιχτείτε αμέσως πάλι στα ζεστά.

Αν και η περίδος της εποχιακής γρίπης είναι από τον Οκτώβριο
μέχρι τον Απρίλιο, κατά τα τελευταία 35 χρόνια, οι περισσότεροι
εμφανίζουν γρίπη κατα τον μήνα Φεβρουάριο. Το φθινοπωρο θεωρειται το καταλληλότερο διάστημα για το εποχιακό εμβόλιο, ώστε
να προλάβει ο οργανισμός να δημιουργήσει ανοσία)

Ξυπνήσατε με κάψιμο στο λαιμό και καταρροή στη
μύτη. Πιθανότατα έχετε
■ Γρίπη
■ Κρυολόγημα
(Σωστό : Κρυολόγημα
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Μπορεί όντως να είναι και γρίπη, αν και η διαφορά των δύο
βρίσκεται στην βαρύτητα των συμπτωμάτων. Η γρίπη εμφανίζει
πυρετό, μυαλγίες, κάψιμο στο λαιμό και έντονο άισθημα κόπωσης)

• Κομπρέσες, απλές και φυσικές
Κόψτε ένα μικρό κομμάτι πετσέτας και ζεστάντε το στο microwave για 55 δευτερόλεπτα,
ή βρέξτε την πετσέτα με καυτό νερό τοποθετείστε την για λίγο κάτω από τις περιοχές
που είναι ερεθισμένες συνήθως γύρω γύρω
από την ερεθισμένη μύτη. Τόσο οι ζεστές κομπρέσες όσο και
οι παγωμένες βοηθούν και ανακουφίζουν εξίσου.
Αν το ένστικτο σας αναζητά παγοκύστη, ακόμη και ένα σακουλάκι κατεψυγμένα μπιζέλια απευθείας από την κατάψυξη μπορεί να λειτουργήσει σοφά!

• Αν χρειαστεί, και δεύτερο μαξιλάρι
Οσο κοιμάστε, χρειάζονται ανακούφιση οι αεραγωγοί της ρινικής κοιλότητας ειδικά σε ηλικιωμένους που μια ίωση μπορεί να τους ταλαιπωρήσει επιπλέον τους
αεραγωγούς το μέτρο θεωρείται απαραίτητο. Ιδανικά δημιουργήστε κλήση στα μαξιλάρια τέτοια που να επιτρέπει στο σώμα να ανακουφιστεί.

• Εννοείται, αποφύγετε την πτήση
Αν κουβαλάτε κρυολόγημα και ενώ χρειάζεται να ταξιδέψετε έστω και εντός
Ελλάδος, μην ξεχνάτε ότι στο αεροπλάνο, ο αέρας απόσυμπίεσης κατά την
διάρκεια μιας πτήσης επιβαρύνει το ανώτερο αναπνευστικό σύστημα, και
απειλεί επίσης με βλάβη το τύμπανο του αυτιού που βρίσκεται καταβεβλημένο και αυτό ταυτόχρονα από την φλεγμονή της ίωσης ή του κρυολογήματος. Αν παρόλα αυτά επιβάλλεται να πετάξετε, έχετε μαζί σας ένα ρινικό
σπρέι για τις στιγμές πριν την απογείωση και την
προσγείωση.
Μασάτε τσίχλα και φροντίζετε να καταπίνετε όσο
νιώθετε την πίεση στον αέρα κατά την διάρκεια της
πτήσης.
Οι γιατροί το συνιστούν ως απαραίτητο μέτρο,
προληπτικό και ανακουφιστικό.
Χρυσή συμβουλή: Αφήστε τον πυρετό να δουλέψει σοφά
Ο πυρετός είναι το αυθεντικό γιατροσόφι του
σώματος απέναντι στην κακουχία της ίωσης. Η
άνοδος του πυρετού πολεμά ενεργά την ίωση και
την γρίπη μετατρέποντας το σώμα σε μη φιλικό
περιβάλλον για τα μικρόβια. Πάνω από τους 38 με
38,5 βαθμούς μην ξεχνάτε επουδενί ότι πρέπει να
ειδοποιήσετε τον γιατρό σας.
Αν ο πυρετός πέσει άμεσα, με την λήψη αντιπυρετικού, είναι καλό σημάδι ότι η ίωση δεν είναι
βαριά και θα απομακρυνθεί.
■

■ Γαργάρα με αλατόνερο
■ Ενα παγάκι
■ Και τα δύο

2.

Τα συμπτώματα του κρυολογήματος εμφανίζονται
σταδιακά, ενώ της γρίπης αιφνίδια

■ Σωστό

(Σωστό: και τα δύο

■ Λάθος

(Σωστό: Σωστο

6.

H γρίπη χρειάζεται συνήθως τρείς με έξι ώρες για να εμφανίσει
συμπτώματα , και αυτό ενεργοποιείται απότομα. Το κρυολόγημα
μπρεί να «σέρνεται για ώρες»)

Η κατανάλωση υγρών βοηθά στην γριπη, όχι και στο
κρρυολόγημα

3.

( Σωστό: Λάθος

Το μέσο κρυολόγημα διαρκεί :

■ Δύο ημέρες
■ Μία εβδομάδα ■ Δύο εβδομάδες
( Σωστό: Μία εβδομάδα
Είναι η συχνοτερη διάρκεια ενός κρυολογήματος, αν και μπορεί
όντως να κρατήσει από δύο ημέρες εως δύο εβδομάδες, όσο κι
αν αυτό φαίνεται ατελείωτο. Αν μετά την μία εβδομάδα ένα απο
τα παρακάτω συμπτώματα επιμένουν, πρέπει να απευθυνθείτε
επειγόντως σε γιατρό. Υψηλός πυρετός, Πρησμένοι αδένες, Βήχα
με φλέματα, Πόνος στην ρινική κοιλότητα, Δύσπνοια)

4.

Μπορεί να κολλήσετε γρίπη απο κάποιον που δεν
εμφανίζει συμπτώματα

■ Σωστό

■ Λάθος

(Σωστό: Σωστό
Μπορεί να μεταδόσει κάποιος εύκολα την γρίπη μια ημέρα πριν
εμφανίσει συμπτώματα και εως επτά ημέρες μετά την εμφάνιση
συμπτωμάτων. Το κρυολόγημα, είναι σε μέγιστο βαθμό περισσότερο μεταδοτικό δύο εως τέσσερις ημέρες μετά την εμφάνιση των
συμπτωμάτων, διαρκέι όμως η περίοδος μολυσματικότητας, εως
και δύο εβδομάδες μετά)

5.

Αν έχετε κρυολόγημα πρέπει να μείνετε στο σπίτι

■ Σωστό

■ Λάθος

( Σωστό: Λαθος
Αν νιώθετε καταβεβλημένοι, βήχετε πολύ, και δεν μπορείτε να
συγκεντρωθείτε στα εργασιακά σας καθήκοντα, φυσικά και δικαιόύστε να μέινετε σπίτι. Επιβάλλεται να μείνετε σπίτι αν έχετε γρίπη)

Τι μπορεί να ανακουφίσει το κάψιμο στο λαιμο

■ Σωστό

■ Λάθος

Τόσο στη γρίπη όσο και στο κρυολόγημα, τα υγρά βοηθουν στην
αποσυμφόρηση και στην ανακούφιση το βλενογόνου. Ιδανικά
βοηθουν το πράσινο και μαύρο τσάι λόγω των φλεβονοειδών, το
χαμομίλι γι α τις φλεγμονές, και το τσαί απο τζίντζερ)

7.

Μπορείτε να επιστρέψετε στη δουλειά αμέσως μόλις
πέσει ο πυρετός

■ Σωστό

■ Λάθος

(Σωστό: Λάθος
Χρειάζεται τουλάχιστον ένα 24ωρο να μείνετε στο σπίτι αφού
υποχωρήσει ο πυρετός, και μάλιστα θα πρέπει να ελεγξετε τον οργανισμό να παραμέινετε απύρετοι χωρίς αντιπυρετικά. Αποφύγετε
επίσης όλα τα πολυσύχναστα μέρη, για να μην είστε μεταδοτικοί,
θέατρα, καφετέριες, δημόσιους χώρους κ.α.)

8.

Η εξάντηληση είναι συνήθως σύμπτωμα
■ Κρυολογήματος
■ Γρίπης
■ Και των δύο

Το παγάκι «μουδιάζει» τον ερεθισμένο λαιμό, και όντως οι γιατροί
το επιτρέπουν ως μέτρο ανακουφιστικο. Η γαργάρα με αλατόνερο
χρειάζεται ένα κουταλάκι του γλυκου αλάτι σε ένα ποτήρι χλιαρό
νερό για να λειτουργήσει ιδανικά, και φυσικά μια απαρέγγλιτη
συμβουλή: να μην το καταπίνετε ποτέ μετά την γαργάρα )

11.

Η κοτόσουπα βοηθά σημαντικά στο κρυολόγημα

■ Σωστό
( Σωστό: Σωστό

Η επιστημονική εξήγηση για το κλασσικό γιατροσόφι της γιαγιάς
βρίσκεται στο λίπος του κοτόπουλου που βοηθά καθοριστικά την
βλεννογόνο. Ο ατμός, επισης, της κοτόσουπας ανακουφίζει τους
ρινικούς αεραγωγούς, και σύμφωνα με μελέτες, μπορεί να αποτελέσει ασπιδα αναχαίτισης στην είσοδο των ιών και μικροβίων απο
την ρινική κοιλότηταστον οργανισμό. Συστήνεται ανεπιφύλακτα
και στο κρυολόγημα και στην γρίπη)

12.

Στο βαρύ κρυολόγημα πρέπει να πάρετε αντιβίωση

■ Σωστό

■ Λάθος

( Σωστό: Λάθος
Τα αντιβιοτικά βοηθουν μόνον την επιπλοκή απο το κρυολόγημα,
που είναι ιγμορίτιδα ή ωτίτιδα. Στο κρυολόγημα, που είναι ίωση και
προκαλέιται απο ιούς, η αντιβίωση δεν λειτουργεί, γιατί καταπολεμά βακτήρια και όχι ιούς)

(Σωστό: Γρίπης
Αν νιώθετε ότι δεν μπορείτε να σηκωθείτε από το κρεββάτι, μην το
κάνετε. Η σοβαρή εξάντληση, οι μυαλγίες και τα ρίγη είναι σαφής
ένδειξη ότι έχετε γρίπη. Χρειάζεστε λοιπόν πολύ ξεκούραση)

9.

Κινδυνέυετε περισσοτερο να αρτωστήσετε με γρίπη
Οκτώβριο
■ Δεκέμβριο ■ Φεβρουάριο

(Φεβρουάριο

■ Λάθος

Πηγή: WebMD
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Ιωσεισ

Προβιοτικά
Travelprobio

Πώς η ασπίδα ενάντια στο
κρυολόγημα περνά από το στομάχι

H

έρευνα της Ιατρικής και της Ανοσοσλογίας
έχει διαπιστώσει τα τελευταία χρόνια ότι
το πεπτικό σύστημα, η κεντρικότερη πύλη
προς το σώμα, χρησιμεύει ως ένα φυσικό
εμπόδιο κατά των παθογόνων παραγόντων, των
τοξινών, και των σωματιδίων των τροφών που δεν
απορροφωνται από την πέψη, με καθοριστικότερο
όργανο το έντερο.

Το έντερο ονομάζεται πλεον ο δεύτερος εγκέφαλος του οργανισμού.Οπως ερευνητικα αποδεικνύεται, η υγεια, ή η βλάβη του, «δίνουν σήμα» σ΄ολόκληρο το άνοσο σύστημα και
τα όργανα του σώματος, η βλάβη στα οποία επιβαρύνεται ή
αποκαθίσταται αντίστοιχα.
Η υγιής λειτουργία της «πύλης» απαιτεί σε απαρτία την
πλούσια χλωρίδα του εντέρου και του πεπτικού συστήματος, τα φυσικά ευεργετικα βακτήρια, τα πολύ γνωστά πια σε
ολους μας προβιοτικά. Όταν η ισσοροπία τους στο έντερο
επανέλθει, αποδεικνύεται ικανή να εξοντώσει τα μυριάδες
άλλα, εχθρικά βακτήρια, που επωφελούνται όσο ο στρατός
των προβιοτικών υποχωρεί, και μάχονται επιθετικά να επικρατήσουν για να αποικίσουν εκτενέστερα το σώμα.
Τα εχθρικά βακτήρια, ευνοούνται και θεριέυουν από αμέτρητες συνήθειες και παράγοντες της καθημερινότητας,
όπως η λήψη αντιβιοτικών,το στρες, η κακή διατροφή και η
πλαστική τροφή, καθώς όμως και οι ιοί του κρυολογήματος
και της γρίπης, όπως αποδείχθηκε πρόσφατα, εντυπωσιακά.
Τα προβιοτικά ωστόσο έχουν την ικανότητα να δράσουν
άμεσα και σ΄ αυτή την μάχη των εποχιακών ιών, και μάλιστα
αποτελεσματικά. Μόλις η χλωρίδα του στομάχου εξισσοροπηθεί με την αποκατάσταση ικανού αριθμού προβιοτικών,
επιτρέπεται αυτόματα, «δίνεται σήμα» στο ανοσοποιητικό
σύστημα να ανακάμψει, επεκτείνοντας την δράση τους
στην συστηματική κυκλοφορία του αίματος, καταπολέμώντας εκεί παθογόνους μικροοργανισμούς και τοξίνες.

Ενισχύουν τα ίδια
τα κύτταρα του
ανοσοποιητικού
Παράλληλα, απέδειξαν πρόσφατα οι έρευνες έχουν δείξει,
τα προβιοτικά δρουν ενεργά και ενισχύουν βασικές και καθοριστικες λειτουργίες του αμυντικού συστήματος, όπως
την άυξηση στην παραγωγή των ανοσοσφαιρινών και εξειδικευμένων κύτταρων του ανοσοποιητικού συστήματος, τα
γνωστά Τ-λεμφοκύτταρα και τα κύτταρα ΝΚ, του «φυσικούς
δολοφόνους» (Natural Killers).

Καταβροχθίζουν
ιούς, περιορίζουν
βαρύτητα και
διάρκεια
Συγκεκριμένα, μελέτες έχουν επιβεβαιώσει ότι τα προβιοτικά
βελτιώνουν την λειτουργία της φαγοκυττάρωσης, την ικανότητα δηλαδή των λευκών αιμοσφαιρίων να «καταβροχθίζουν» και να καταστρέφουν ιούς όπως του κρύολογήματος
και της γρίπης. Σύμφωνα με πρόσφατη έρευνα που δημοσιέυθηκε στην επιθεώρηση Cochrane, η λήψη προβιοτικών,
συμβάλλει καθοριστικά στο να περιορίσει κυρίως στα παιδιά
τη σοβαρότητα, αλλα και τη διάρκεια της ίωσης, της γρίπης ή
του κρυολογήματος.

Cranprobio
l Μολύνσεις του ουροποιητικού
l Μολύνσεις του γυναικείου κόλπου (κυστίτιδες, μυκητιάσεις, ουρολοιμώξεις, καντιδιάσεις)
l Αντιβακτηριακές ιδιότητες δηλαδή: αποτρέπει την εγκατάσταση βακτηρίων στα τοιχώματα της κύστης, απαραίτητη
η χρήση παράλληλα με αντισύλληψη

Ετσι, συχνά, και σε όλα τα μέρη του κόσμου, το εμβόλιο,
μπορεί να εμφανίζει σε διάφορους οργανισμούς μειωμένη
ανταπόκριση από το ανοσοποιητικό σύστημα μικρων και μεγάλων, και συνεπώς μειωμένη προστασία. Συμβαίνει πολλοί
μικροί ή μεγ΄λοι, να αρρωσταίνουν παρα το αντιγριπικό εμβόλιο, αν και, διαβεβαιώνουν οι ειδικοι, και το Κέντρο Ελέγχου Λοιμώξεων, το ΚΕΕΛΠΝΟ, ότι σ΄αυτές τις περιπτωσεις, ο
οργανισμός αρρωσταίνει ελαφρύτερα από ότι θα συνέβαινε
αν δεν υπήρχε καν αντιγριππική προστασία.
Τα προβιοτικά και εδώ, αποδεικνύεται ότι λειτουργούν σαν
μαγικό ραβδί.Εκτεταμένες και έγκυρες μελέτες έδειξαν ότι
τα άτομα που λαμβάνουν επιπλέον συμπληρώματα προβιοτικών ενώ παράλληλα εμβολιάζονται με το αντιγριππιικό εμβόλιο, έχουν πολύ λιγότερες πιθανότητες να αρρωστήσουν
από κρυολόγημα ή γρίπη.

Acidophilus

ΤΑ ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ
ΤΗΣ HEALTH AID
ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Ενισχύουν την
παραγωγή
εξειδικευμένων
αντισωμάτων
Αυξάνοντας την παραγωγή ειδικών αντισωμάτων τα οποία
μάχονται τα αντιγόνα που παράγονται απο τους ιούς της
γρίπης και του κρυολογήματος, τα ευεργετικά μικρόβια συνδράμουν το ανοσοποιητικό σύστημα να ανταποκριθεί άμεσα
στην ιογενή πρόκληση των εποχιακών ιώσεων, και προστατεύουν ενεργά από τις δευτερογενείς ιογενείς λοιμώξεις, με
κυρίαρχη την πνευμονία.

Ανακουφίζουν
Βοηθούν το
εμβόλιο να δράσει και απο φλεγμονές
Από τα πιο εντυπωσιακά στοιχεία των προσφατων μελετών,
είναι ότι τα προβιοτικά μπορούν να βελτιώσουν και την ανοσολογική απόκριση μικρών και μεγάλων στα εμβόλια της γρίπης. Κάθε χρόνο, όλο και περισσότεροι άνθρωποι επιλέγουν
να εμβολιαστούν εναντίον της γρίπης, παρόλα αυτά, κάθε
χρόνο, πολλοί περισσότεροι άνθρωποι αρρωστάινουν διεθνώς με κρυολόγημα και γρίπη.
Βασική αιτία, όπως εξηγούν οι επιστήμονες, είναι η μειωμένη
ανοσοσαντίδραση στο ετήσιο εμβόλιο της γρίπης, δηλαδη,
η αυξημένη ικανότητα του ιού της γρίπης και των εποχιακών ιώσεων, να μεταλλάσσονται έξυπνα, και να «νικούν» τον
ανθρώπινο οργανισμό και τα εκάστοτε διαθέσιμα όπλα της
επιστήμης, όπως τα φάρμακα και, κάθε χρόνο, το ετήσιο εμβόλιο της εποχιακής γρίπης.

l Πρακτική συσκευασία – δεν θέλει ψυγείο – οικονομική συσκευασία
Ιδανικό
για: - διάρροια ταξιδιωτών, οικονομική συσκευασία
l
για διάστημα αντιβίωσης

Η λήψη προβιοτικών, εμφανίζει ιδιότητες και αντιφλεγμονώδεις! Το κλασσικό γιαούρτι που αποτελεί το χαρακτηριστικό
γεύμα στο νοσοκομείο, και μάλιστα, είναι σχεδόν κανόνας
για τους ασθενέιες που έχουν χειρουργηθεί, σίγουρα δεν καθιερώθηκε τυχαία, αφού είναι η πιο πλήρης τροφή σε περιεκτικότητα προβιοτικών. Στις τελευταίες έρευνες, (που χρησιμοποιήθηκαν συμπληρώματα απο συγκεκριμένους τύπους
προβιοτικών), αποδείχθηκε ότι βελτιώνουν άμεσα την ρύθμιση των λειτουργιών της κυτοκίνης, και μειώνουν έτσι ευθέως,
και αποφασιστικά την φλεγμονή.
Αντίστοιχα, η αντιφλεγμονώδης δράση των προβιοτικών,
δείχνουν οι μελέτες, συμβάλλουν και στην πρόληψη και / ή
τη θεραπεία φλεγμονώδους νόσου του εντέρου την δυσανεξία στη λακτόζη και σε άλλες αλλεργίες του γάλακτος.
■

Immuprobio

Στην πραγματικότητα, το ανοσοποιητικό σύστημα
στο λεπτό έντερο καθορίζει σε ποσοστό μεγαλύτερο
του 70% την υγεία ολοκληρου του αμυντκού συστήματος του οργανισμού.
Είναι «τα διόδια», το φράγμα που το σώμα έχει προβλέψει ,η χλωρίδα του εντερου, για να αποβάλλει,
πριν την κυκλοφορία του αίματος στο σώμα, τους
βλαπτικούς παράγοντες τα βακτήρια και τις τοξίνες.
Η άμυνα του οργανισμού μας,έτσι, είναι προγραμματισμένη να «παίρνει σήμα» από το κεντρικό φράγμα του σώματος, και να εκδηλώνει με την μορφή ασθένειας ή αδιαθεσίας κάθε ρήγμα που παρουσιάζεται στο φράγμα αυτό.
Οσο η έρευνα για την δράση των προβιοτικών στο χτίσιμο
της χλωρίδας του εντέρου, ξεδιπλώνει το εύρος της αποτελεσματικότητάς τους, εκπλήσσεται κανείς για το πόσες
πολλές ασθένειες που αφορούν τον σύγχρονο άνθρωπο,
εξαρτώνται από τα προβιοτικά.
Αναζητήσαμε την πιο πλήρη σειρά προβιοτικών συμπληρωμάτων που μπορεί να βρει κανείς στην αγορά με την
μορφή συμπληρώματος διατροφής.
Η Health Aid προσφέρει μια εντυπωσιακά μεγάλη ποικιλία,
με εξειδικευμένη δράση από πλευράς των σοφών και φιλικών μας βακτηρίων, σε αμέτρητες ανάγκες της καθημερινότητας μας.

l Τόνωση ανοσοποιητικού
l Διάρροια από αντιβίωση
l Γαστρεντερίτιδα
l Eκζεμα
l Εμμηνόπαυση
l Στοματική υγειά
l Ηλικιωμένους
l Χρόνιες σοβαρές παθήσεις (IBS)

Colonease Plus
l Υγειά εντέρου (διπλή δράση καλή λειτουργεία εντέρου)
l Αποτοξίνωση γαστρεντερικού
l ΙΒS
l Αέρια, καούρες, φουσκώματα, δυσπεψία
l Δυσκοιλιότητα
l Αποτοξίνωση πεπτικού
l Σωστή απορρόφηση θρεπτικών συστατικών

Kidzprobio
l Γενική υγεία παιδικού γαστρεντερικού - ενίσχυση του ανοσοποιητικού
l Διάρροια αντιβίωσης
l Γαστρεντερίτιδα
l Αλλεργίες (έκζεμα κ.λ.π)
l Δυσκοιλιότητα

l Αυξάνει τον αριθμό φιλικών βακτηρίων για προληπτική ή
μακροχρόνια χρήση
Συντήρηση
της εντερικής χλωρίδας
l
l Καλύτερη απορρόφηση θρεπτικών συστατικών με πρεβιοτικά
l Δυσανεξία λακτόζης

Acidophilus Plus
l Εντερικές διαταραχές, διάρροια, δυσκοιλιότητα
l Κακή διατροφή
l Κολίτιδα- λήψη αντισυλληπτικών
l Καλύτερη αφομοίωση θρεπτικών συστατικών
l Καλύτερες κενώσεις με προβιοτικά

ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΟΛΑ ΤΑ
ΠΡΟΒΙΟΤΙΚΑ ΙΔΙΑ
Υπάρχουν πολλά προβιοτικά στην αγορά, αλλά δεν προσφέρουν όλα τα ίδια ευεργετικά αποτελέσματα στον οργανισμό. Κάποια περιέχουν ευαίσθητα βακτήρια τα οποία εύκολα μπορεί να καταστραφούν από τα οξέα του στομάχου.
Δηλαδή είναι σημαντικό να προμηθευόμαστε προβιοτικά
με ζώντα βακτήρια που μπορούν να φτάσουν στο έντερο
ανέπαφα.
■
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