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Bradex: Συμμετείχε για 1η χρονιά  
στο Pharma Point 2019

03

Η πρόληψη & η αυτοθεραπεία  
στην ατοπική δερματίτιδα05

Για πρώτη φορά αποστολή φαρμάκων  
σε ασθενείς με drone
Από την αλυσίδα φαρμακείων CVS Pharmacy και την εταιρεία 
courier UPS

Η αλυσίδα φαρμακείων 
CVS Pharmacy είναι 
η πρώτη εταιρεία που 
παρέδωσε φάρμακα 
μέσω drones σε ιδιώτες, 
και συγκεκριμένα στο 
σπίτι ενός ασθενή με 
κινητικά προβλήματα και 
σε ένα γηροκομείο.
Την αποστολή ανέλαβε 
μία από τις μεγαλύτερες 
εταιρείες courier, η UPS, 
η μόνη σήμερα εταιρεία 
που έχει άδεια για χρήση 

drones από την ομοσπονδιακή αρχή της αεροπορίας των ΗΠΑ (FAA), σύμφωνα με 
το Reuters.
Οι δύο πρώτες αποστολές πραγματοποιήθηκαν την 1η Νοεμβρίου στο Λος Άντζελες 
και τα δέματα με τα φάρμακα, μεγέθους περίπου σαν ένα κουτί παπουτσιών, 
κατέβηκαν από ύψος 20 ποδιών (περίπου 6 μέτρων). Η UPS έχει πραγματοποιήσει 
και άλλες αποστολές φαρμάκων με drones στο παρελθόν, αλλά μόνο προς δημόσια 
νοσοκομεία. Είναι η πρώτη φορά που τα φάρμακα παραδόθηκαν απευθείας στους 
ασθενείς.
Σύμφωνα με τον Kevin Hourican, πρόεδρο της αλυσίδας φαρμακείων CVS 
Pharmacy, οι αποστολές με drone έχουν μεγάλες δυνατότητες σε απομακρυσμένες/
αγροτικές περιοχές «όπου απαιτούνται φάρμακα σωτήρια για τη ζωή των ασθενών 
και οι ίδιοι οι ασθενείς αδυνατούν κατά καιρούς να επισκεφτούν κάποιο από τα 
καταστήματά μας».

ΣΤΑΥΡΌΣ ΦΑΡΜΑΚΕΊΩΝ: 
ΑΝΑΜΜΕΝΌΣ ΜΌΝΌ 
ΌΤΑΝ ΤΌ ΦΑΡΜΑΚΕΊΌ 
ΛΕΊΤΌΥΡΓΕΊ 
Διευκρινίσεις για τον τρόπο λειτουργίας και 
την σκοπιμότητα που εξυπηρετούν οι φωτεινοί 
σταυροί των φαρμακείων δίνει ο πρόεδρος του 
Φαρμακευτικού Συλλόγου Αττικής, Κώστας 
Λουράντος με αφορμή το σαφάρι προστίμων 
που έχουν ξεκινήσει στο Δήμο Θεσσαλονίκης 
σε όσα φαρμακεία παραβαίνουν τους 
κανονισμούς.
Όπως επισημαίνει ο Κ. Λουράντος οι σταυροί 
των φαρμακείων δεν αποτελούν διαφημιστικό 
μέσον αυτών, αλλά σημείο ύπαρξης 
λειτουργούντος φαρμακείου.
«Αυτό έχουμε δηλώσει και στους Δήμους 
που ζητούν την καθαίρεσή τους από τους 
στύλους και αυτό είναι το όπλο μας απέναντι 
στην επιμονή των διαφόρων αρμοδίων 
στην εξαφάνισή τους! Δυστυχώς, ορισμένοι 
συνάδελφοι δεν αντιλαμβάνονται ότι οι 
αναμμένοι σταυροί, όταν τα φαρμακεία τους 
είναι κλειστά, προκαλούν μεγάλο πρόβλημα 
στο Σύλλογο και ακυρώνουν τα επιχειρήματά 
του», επισημαίνει.
«Τα κλειστά φαρμακεία οφείλουν να έχουν 
σβηστούς τους σταυρούς και τις πινακίδες, 
διαφορετικά λειτουργούν ως διαφημιστικά 
μέσα και παραπλανούν τους πολίτες που 
ψάχνουν για διανυκτερεύοντα  φαρμακεία. 
Στο Σύλλογο φθάνουν συνεχώς καταγγελίες 
και μάλιστα πρόσφατα μία από αυτές 
κοινοποιήθηκε στο υπουργείο Υγείας και σε 
άλλους αρμόδιους παράγοντες. Ας είμαστε 
λοιπόν προσεκτικοί, γιατί ορισμένοι θα πάρουν 
στο λαιμό τους όλο τον κλάδο. Ας είμαστε 
προσεκτικοί επίσης στα ηλεκτρονικά μηνύματα 
που εκπέμπουμε μέσω των αναμμένων 
σταυρών διότι όπως είπαμε ο σταυρός δεν 
είναι προωθητικό μέσον πώλησης, αλλά 
σημείο αναφοράς λειτουργούντος και μόνο 
φαρμακείου», καταλήγει.

PFIZER: ΑΥΞΉΘΉΚΑΝ ΤΑ ΚΕΡΔΉ ΤΉΣ  
ΤΌ 3ο ΤΡΊΜΉΝΌ 2019
Κέρδη που ξεπέρασαν τις προσδοκίες των αναλυτών κατέγραψε η Pfizer το τρίτο 
τρίμηνο 2019, με ώθηση από τις πιο υψηλές πωλήσεις του φαρμάκου για τον καρκίνο 
Ibrance. Όπως μεταδίδει το Reuters, η μετοχή της αμερικανικής φαρμακευτικής 
εταιρείας ενισχύεται 3%. Οι πωλήσεις του Ibrance ενισχύθηκαν 25%, στο 1,28 δισ. 
δολάρια και ήταν υψηλότερες από τη μέση εκτίμηση για 1,21 δισ. δολάρια.  
Τα κέρδη ανήλθαν σε $7,68 δισ. ή $1,36 ανά μετοχή, από $4,11 δισ. ή 69 σεντς  
ανά μετοχή, έναν χρόνο πριν.
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Δ ΙΟΡΓΆΝΩΣΗ

Επιβραβεύουν Καινοτομία & Ποιότητα σε 
Επαγγελματικούς Χώρους και Θεραπείες 
στους κλάδους της Υγείας της Ομορφιάς 
και της Άντιγήρανσης

Εκμεταλλευτείτε μια μοναδική ευκαιρία αναγνώρισης 
και διάκρισης των επαγγελματικών χώρων σας και των 
θεραπειών σας, διεκδικώντας ένα βραβείο, το οποίο θα 
αποτελέσει εργαλείο μάρκετινγκ προς το ευρύ κοινό.

25 διακεκριµένοι Ακαδηµαϊκοί, Θεσµικοί Παράγοντες  
και Επιστηµονικοί Συνεργάτες από τον χώρο της υγείας 
της οµορφιάς και της αντιγήρανσης πιστοποιούν τους 
χώρους και τις θεραπείες σας.

ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Άννα Μαρία Παπίρη, Τ: 210 6617777 (εσωτ.377), Μ: 6945753004, Ε: ampapiri@boussias.com 

ΥΠΟΨΗΦΙΟΤΗΤΕΣ: Έλενα Καλογρίτσα, Τ: 210 6617777 (εσωτ.122), Μ: 6947897798, Ε: ekalogritsa@boussias.com 
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ΥΠΟΒΟΛH ΤΩΝ ΥΠΟΨΗΦΙΟΤHΤΩΝ EΩΣ ΤΗΝ 

Παρασκευή 13 Δεκεμβρίου
ΤΕΛΕΤH ΑΠΟΝΟΜHΣ

Φεβρουάριος 2020

ΥΠΟΒAΛΕΤΕ ΤΙΣ ΥΠΟΨΗΦΙOΤΗΤEΣ ΣΑΣ 

www.medicalbeautyawards.gr

http://www.medicalbeautyawards.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print


3BOUSSIAS COMMUNICATIONS

Δεν υπάρχει κλινικό όφελος από την 
αύξηση της δόσης των εισπνεόμενων 
κορτικοστεροειδών σε παιδιά και νέους που 
παρουσιάζουν κρίση άσθματος ανέφερε το 
βρετανικό Ινστιτούτο για την Υγεία και τη 
Φροντίδα (NICE) σε νέες οδηγίες του προς 
τους επαγγελματίες υγείας.
Η νέα οδηγία έρχεται σε πλήρη αντίθεση 
με παλιότερες κατευθύνσεις του 2017 που 
εξέταζαν το ενδεχόμενο τετραπλασιασμού 
της κανονικής δόσης των εισπνεόμενων 
κορτικοστεροειδών σε παιδιά με άσθμα τη 
στιγμή της κρίσης.
Οι νέες συστάσεις, που αντικαθιστούν 
τις παλιές, αναφέρουν ακόμα ότι 
οι επαγγελματίες υγείας πρέπει να 
εκπαιδεύουν τους ασθενείς τους στο τι 
πρέπει να κάνουν στην περίπτωση κρίσης 
άσθματος, να τους ενημερώνουν ότι δεν 
υπάρχουν στοιχεία κλινικού οφέλους 
από την αύξηση της δόσης και να τους 
παραπέμπουν στον ειδικό για επανεξέταση. 
Επίσης αναφέρεται ότι οι ασθενείς θα 
πρέπει να ενθαρρύνονται να χρησιμοποιούν 
τα εισπνεόμενα φάρμακά τους με συνέπεια 
για να αποφεύγουν την επιδείνωση των 
συμπτωμάτων.
Η NICE διευκρινίζει ότι τα στοιχεία δεν 
δείχνουν οφέλη αλλά ούτε και βλάβες από 
την αύξηση της δόσης, γι’ αυτό τα παιδιά 
και οι νέοι που αισθάνονται ότι ωφελήθηκαν 
από αυτή, θα μπορούν να το κάνουν 
στο πλαίσιο όμως μιας συμφωνημένης 
αυτοδιαχειριζόμενης αγωγής, αλλά 
καλούνται παράλληλα να εξετάσουν με 
έναν επαγγελματία υγείας αν χρησιμοποιούν 
σωστά τις εισπνευστικές τους συσκευές για 
την αποφυγή των κρίσεων.

Πόσο σημαντική είναι η Συναισθηματική 
Νοημοσύνη για τους People Managers;
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Bradex: Συμμετείχε για 1η χρονιά  
στο Pharma Point 2019
Περισσότεροι από 1.000 φαρμακοποιοί επισκέφτηκαν το περίπτερό της

H φαρμακευτική εταιρεία Bradex του 
Ομίλου Βιομηχανίας Φαρμάκων DEMO 
συμμετείχε για 1η χρονιά στο Pharma 
Point 2019, που πραγματοποιήθηκε 
στη Θεσσαλονίκη με κεντρικό θέμα: 
«Φαρμακευτική φροντίδα με τον ασθενή στο 
επίκεντρο» και τελούσε υπό την αιγίδα των 
Τμημάτων Φαρμακευτικής ΑΠΘ, ΕΚΠΑ και 
Πανεπιστημίου Πατρών, καθώς και του ΠΦΣ.
Η εταιρεία είχε την ευκαιρία να ενημερώσει 
για όλα τα προϊόντα της περισσότερους 

από 1.000 φαρμακοποιούς που προσήλθαν από όλη τη Βόρειο Ελλάδα, ανάμεσά τους 
και πολλούς επαγγελματίες υγείας που επισκέφθηκαν την έκθεση, παρουσιάζοντας τις 
καινοτομίες και τη συνεισφορά τους σε θέματα υγείας και πρόληψης.
Τα προϊόντα της Bradex τα τελευταία χρόνια έχουν προσδώσει προστιθέμενη αξία στο χώρο 
της υγείας τόσο στον φαρμακοποιό όσο και στον ασθενή. Στα ιατροτεχνολογικά προϊόντα 
περιλαμβάνονται το επουλωτικό spray για πληγές και τραύματα Biosilver, το στείρο διάλυμα 
έκπλυσης Bradesept, το διάλυμα πολλαπλών χρήσεων για φακούς επαφής Hydrosept, το 
στείρο φυσιολογικό ορό Nasolast, το επίθεμα και γέλη σιλικόνης για τις υπερτροφικές ή 
χηλοειδείς ουλές Activ’M και τους επιδέσμους και ταινίες για αθλητικές εφαρμογές Elastus.
Τα συμπληρώματα διατροφής περιλαμβάνουν τη σειρά για παιδιά Bradbear, με τρεις 
υπέροχες γεύσεις σε μορφή ζελεδάκια και σε 3 τύπους: πολυβιταμίνη, Ωμέγα-3 και 
προβιοτικά, καθώς και το προϊόν Iviprosil, με εκχύλισμα φύλλων κισσού, σε διασπειρόμενες 
ταινίες. Το σκεύασμα Iviprosil διακρίθηκε στα Best in Pharmacy Awards το 2019 με δύο 
σημαντικά βραβεία: Πιο καινοτόμο προϊόν φαρμακείου (gold), σχεδιασμό συσκευασίας (silver). 
Τη γκάμα των προϊόντων κλείνει το καλλυντικό Myogel, που έχει έντονο ψυκτικό αποτέλεσμα 
σε καταπονημένους μυς και αρθρώσεις.
Σε μία εποχή που ο χώρος του φαρμακείου αντιμετωπίζει μεγάλη πίεση, από τη δραματική 
μείωση της δημόσιας φαρμακευτικής δαπάνης και τη σταδιακή είσοδο των super market 
στις κατηγορίες των OTC, η Bradex στέκεται αρωγός δίπλα στο φαρμακοποιό με προϊόντα 
υψηλής ποιότητας, που αποδεδειγμένα δίνουν λύσεις στα προβλήματα υγείας που 
αντιμετωπίζει ο σύγχρονος άνθρωπος.

Από αριστερά: Αντιγόνη Μπίσκα - προϊσταμένη Β. Ελλάδος, 
Στέφανος Φοβάκης - πωλητής, Χρήστος Χαρίτος - 
Product Manager, Φίλιππος Μώκιος - πωλητής,  
Σπύρος Μεσσαριτάκης - Area Manager Greece

ΝΕΕΣ ΣΥΣΤΑΣΕΊΣ  
ΓΊΑ ΤΑ ΕΊΣΠΝΕΌΜΕΝΑ 
ΚΌΡΤΊΚΌΣΤΕΡΌΕΊΔΉ
Δεν ωφελεί τα παιδιά η αύξηση  
της δόσης σε κρίσεις άσθματος 

ΔΉΛΩΣΕΊΣ ΔΊΕΥΡΥΜΕΝΌΥ ΩΡΑΡΊΌΥ ΓΊΑ ΤΌ ΔΊΜΉΝΌ 
ΊΑΝΌΥΑΡΊΌΣ-ΦΕΒΡΌΥΑΡΊΌΣ
Η προθεσμία είναι έως τις 2 Δεκεμβρίου

Έως τις 2 Δεκεμβρίου καλούνται να δηλώσουν το διευρυμένο τους ωράριο για το δίμηνο 
Ιανουάριος-Φεβρουάριος 2020 οι ενδιαφερόμενοι φαρμακοποιοί. Κάθε υποβολή δήλωσης 
πρέπει να φέρει τη σύμφωνη γνώμη του υπεύθυνου φαρμακοποιού και να γίνεται εμπρόθεσμα 
και στο Σύλλογο και στην αντίστοιχη περιφερειακή διεύθυνση που ανήκει το φαρμακείο.
Υπενθυμίζεται ότι το διευρυμένο ωράριο δεν επιτρέπεται πλέον να ξεπερνάει τις 21:00 τις 
καθημερινές και τις 20:00 τα Σάββατα, ενώ τις Κυριακές και τις επίσημες αργίες τα φαρμακεία 
παραμένουν κλειστά (εκτός από τα εφημερεύοντα-διανυκτερεύοντα), άρα οι δηλώσεις που 
ξεπερνούν το νόμιμο ωράριο θα απορρίπτονται.

Ο Φαρμακευτικός Σύλλογος Αττικής (ΦΣΑ) υπενθυμίζει ότι υπάρχει  
η δυνατότητα δήλωσης διευρυμένου ωραρίου και μέσω της ηλεκτρονικής 
πλατφόρμας του Συλλόγου εδώ. 

https://www.fsa-platforma.gr/fsa
http://www.peoplemanagement.gr/?utm_source=daily_newsletters_banners&utm_medium=print
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ΔΙΑΦHΜΙΣΗ: Βαρβάρα Τασάκου Τ. 210-6617777 (εσωτ. 385) E. b.tassakou@boussias.com 
Διονυσία Βολίκα T. 210-6617777 (εσωτ. 266) E. dvolika@boussias.com

ΑΦΙΕΡΩΜΑΤΑ Β’ Εξαμήνου 2019

ΝΟΈΜΒΡΙΟΣ 2019
25-26/11
ΜΑΚΙΓΙΑΖ

ΔΈΚΈΜΒΡΙΟΣ 2019
17-19/12
ΒΑΘΙΑ ΕΝΥΔΑΤΩΣΗ

ΙOYΛΙΟΣ ΑΥΓΟΥΣΤΟΣ

ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟΣ ΟΚΤΩΒΡΙΟΣ

ΝΟΕΜΒΡΙΟΣ ΔΕΚΕΜΒΡΙΟΣ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ ΔΕ ΤΡ ΤΕ ΠΑ ΣΑΚΥ ΠΕ

Ποιο είναι το RoI του  
Coaching with Compassion;
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Η ELPEN στον αγώνα κατά της Άνοιας
H Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία ELPEN 
για την πρόληψη της Άνοιας, στήριξε  τη 
δημιουργία  ενός πρωτοποριακού ηλεκτρονικού 
εργαλείου για τη νοητική ενδυνάμωση των 
ατόμων με Ήπια Νοητική Έκπτωση και Άνοια 

αρχικού σταδίου. Πρόκειται για μια καινοτόμα εξατομικευμένη υπηρεσία που έχει τη 
μορφή λογισμικού, λειτουργεί σε περιβάλλον διαδικτύου (web based software tool) και 
αναπτύχθηκε από την εταιρεία SingularLogic.
Η άνοια συνιστά νευροεκφυλιστική νόσο που οδηγεί σε σταδιακή έκπτωση και απώλεια 
της νοητικής λειτουργίας με την εξέλιξή της να επιδεινώνεται με την πάροδο του χρόνου. 
Οι άνθρωποι που ζουν με άνοια ανέρχονται σήμερα στα 50 εκατομμύρια παγκοσμίως, 
ενώ στη χώρα μας ξεπερνούν τους 200.000, αριθμός που προβλέπεται να υπερβεί τους 
600.000 το 2050. Η ανάπτυξη του SOCIABLE βασίστηκε στα ευρήματα επιστημονικών 
μελετών, σύμφωνα με τα οποία οι πολυδιάστατες παρεμβάσεις που στοχεύουν στην 
ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών ενισχύουν το θεραπευτικό αποτέλεσμα των 
φαρμακευτικών θεραπειών, επιβραδύνοντας σημαντικά την εξέλιξη της νόσου στα άτομα 
που βρίσκονται σε προανοϊκό στάδιο. Ο σχεδιασμός του έγινε από επαγγελματίες υγείας 
και ειδικούς πληροφορικής, οι οποίοι προχώρησαν στη δημιουργία «παιχνιδιών» για την 
ενδυνάμωση των νοητικών λειτουργιών.
Περιλαμβάνοντας ένα ευρύ φάσμα ασκήσεων διαφορετικού βαθμού δυσκολίας, το 
SOCIABLE στοχεύει στην ενίσχυση της μνήμης, της αντίληψης, της γλώσσας, της 
οπτικο-χωρικής ικανότητας, του προσανατολισμού, των εκτελεστικών ικανοτήτων, των 
κατασκευαστικών ικανοτήτων, της προσοχής και της λογικής. 
Το SOCIABLE είναι εύκολο στη  χρήση ακόμη κι από άτομα, που δεν είναι εξοικειωμένα 
με το ψηφιακό περιβάλλον. Η διαμόρφωσή του στη χώρα μας αποτελεί συνέχεια του 
ομώνυμου Ευρωπαϊκού Προγράμματος (www.sociable.gr), που υλοποιήθηκε με τη 
συμμετοχή της εταιρείας SingularLogic, του Ιατρείου Μνήμης του Νοσοκομείου ΥΓΕΙΑ 
και άλλων οργανισμών από τέσσερις ευρωπαϊκές χώρες. 

ISOPLUS: ΣΥΝΕΡΓΑΣΊΑ 
ΤΉΣ MYELEMENTS 
SPORTS ΜΕ ΤΉΝ ΑΕΚ 

Η σειρά 
συμπληρωμάτων 
διατροφής 
για αθλητές & 
αθλούμενους 
myelements 

sports από την ISOPLUS ανακοινώνει την 
έναρξη της χορηγικής της συνεργασίας 
με την ΑΕΚ. Κατά τη διάρκεια της 
αγωνιστικής περιόδου 2019-2020, τα 
συμπληρώματα διατροφής myelements 
sports θα αποτελούν τον Επίσημο 
Προμηθευτή Συμπληρωμάτων Διατροφής 
για όλα τα τμήματα του Συλλόγου της 
ΑΕΚ, καλύπτοντας όλες τις ανάγκες των 
αθλητών. Με τη νέα αυτή συνεργασία, η 
myelements sports στηρίζει το όραμα και 
τις αξίες της ΑΕΚ, ενισχύοντας παράλληλα 
τη δική της φιλοσοφία για την προώθηση 
ενός υγιεινού τρόπου ζωής, βασικό κομμάτι 
του οποίου είναι και ο αθλητισμός. Η σειρά 
συμπληρωμάτων διατροφής myelements 
sports από την ISOPLUS είναι ειδικά 
σχεδιασμένη για να καλύπτει τις αυξημένες 
ανάγκες του οργανισμού που αθλείται πριν, 
κατά τη διάρκεια και μετά την άσκηση. 
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Αρχισυντάκτρια: Βάσω Καλυβιώτη T: 6940-65.49.36 E: vasikal@hotmail.com
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Γίνετε συνδρομητής και εξασφαλίστε διαρκή  
ενημέρωση και ρεπορτάζ γύρω από την υγεία,  
το φάρμακο και τη λειτουργία των φαρμακείων. 

Καθημερινές δόσεις ενημέρωσης στον υπολογιστή σας!

O Κορυφαίος Richard Boyatzis θα δώσει 
απαντήσεις την Τετάρτη 13 Νοεμβρίου 2019 

FORUM:

ΠΡΟΣΟΧΗ! Δεν συνιστώνται αντιισταμινικά για τον κνησμό,  
διότι υπάρχει η θεωρία ότι ο κνησμός στην ατοπική δερματίτιδα  
δεν σχετίζεται με την ισταμίνη, ενώ τα τοπικά προϊόντα  
έχουν συσχετιστεί με ευαισθητοποίηση.

Η πρόληψη & η αυτοθεραπεία  
στην ατοπική δερματίτιδα
Η ατοπική δερματίτιδα είναι μια κοινή φλεγμονώδης κατάσταση της επιδερμίδας και 
της δερμίδας, που παρουσιάζει εξάρσεις και υφέσεις. Εμφανίζονται ερυθηματώδεις  
και οιδηματώδεις βλάβες με εξιδρώματα και εφελκίδες, καθώς και κνησμός.  
Το 80% των περιστατικών είναι ήπια και αντιμετωπίζονται με ασφάλεια με μη 
συνταγογραφούμενα προϊόντα.

Πρόληψη
Ο φαρμακοποιός πρέπει να συμβουλεύει τους ασθενείς ότι η πρόληψη των εξάρσεων και η 
συνεχής ενυδάτωση του δέρματος είναι ύψιστης σημασίας. Αυτό σημαίνει πρακτικά ότι:

•   Να διατηρούν την επιδερμίδα τους ενυδατωμένη. Συστήστε κρέμες που περιέχουν 
ενυδατικούς, κερατολυτικούς και μαλακτικούς παράγοντες που ενισχύουν την 
ενυδάτωση και αποκαθιστούν τον επιδερμιδικό φραγμό. Η χρήση τους συνιστάται 
τουλάχιστον δύο φορές ημερησίως ως προληπτική και συντηρητική θεραπεία.

•   Να αποφεύγουν ερεθιστικούς παράγοντες, για παράδειγμα την έκθεση σε χημικά όπως 
αρώματα, σαπούνια, απορρυπαντικά και βαφές, ορισμένα αλλεργιογόνα και το άγχος.

•   Η πρόληψη και η διαχείριση δερματικών μολύνσεων είναι σημαντική σε ασθενείς με 
ατοπική δερματίτιδα, επειδή το δέρμα με βλάβες είναι επιρρεπές. Τα τοπικά αντιβιοτικά 
μπορεί να μειώσουν τον αποικισμό του δέρματος, αλλά δεν συνιστάται η συστηματική 
τους λήψη.

Αυτοθεραπεία
Ένα τοπικό κορτικοστεροειδές είναι η πρώτης γραμμής αντιμετώπιση. Η υδροκορτιζόνη 
καταστέλλει τις κυτοκίνες που σχετίζονται με την ανάπτυξη της φλεγμονής και του κνησμού. 
Εφαρμόζεται δύο φορές την ημέρα στις βλάβες, πριν από τη χρήση ενυδατικών κρεμών, 
σχεδόν σε οποιαδήποτε περιοχή του σώματος (και στο πρόσωπο και στη βουβωνική χώρα) 
και σε παιδιά ηλικίας άνω των 2 ετών. Δεν πρέπει να χρησιμοποιείται μακροπρόθεσμα σε 
δέρμα ανοιχτό ή με μολύνσεις. Η συνεχής χρήση μπορεί να μειώσει την ανταπόκριση.
Εάν δεν υπάρξει βελτίωση μπορεί να χορηγηθεί και συστηματική θεραπεία.

Το Dr Tolonen’s E-EPA είναι 
ένα εξειδικευμένο ιχθυέλαιο 
με σύνθεση 4 φορές πιο 
περιεκτική σε σχέση με τα 
κοινά ιχθυέλαια. Το E-EPA 
είναι πιο λιποφιλικό από 
το EPA, με αποτέλεσμα να 
απορροφάται καλύτερα και να διαπερνά 
ευκολότερα τον αιματοεγκεφαλικό φραγμό. 
Για το λόγο αυτό, θεωρείται η ιδανική 
μορφή ωμέγα-3 για την υγεία του νευρικού 
συστήματος και την καλή λειτουργία του 
εγκεφάλου. Τα τελευταία χρόνια, ο όγκος 
των μελετών με E-EPA αυξάνεται, έχοντας 
πολύ ενθαρρυντικά αποτελέσματα σε 
άτομα με ψυχολογικές και νευρολογικές 
διαταραχές. Θεωρείται ιδανικό συμπλήρωμα 
για καταστάσεις όπως η κακή διάθεση, το 
έντονο ψυχολογικό στρες, η κατάθλιψη, 
οι διαταραχές συμπεριφοράς, η διπολική 
διαταραχή, η δυσλεξία, ο αυτισμός, η 
σχιζοφρένεια κ.ά. Το E-EPA συμβάλλει 
παράλληλα στην υγεία της καρδιάς και των 
αγγείων. Βοηθά στη διατήρηση φυσιολογικών 
επιπέδων τριγλυκεριδίων και χοληστερίνης 
και έχει αντιφλεγμονώδη δράση. Δεν περιέχει 
βαρέα μέταλλα και δεν έχει παρενέργειες. 
Μπορεί να ληφθεί παράλληλα με αγχολυτικά 
και αντικαταθλιπτικά φάρμακα. Προτεινόμενη 
δοσολογία: 1 έως 2 κάψουλες την ημέρα 
μετά το φαγητό. Προτεινόμενη λιανική τιμή: 
25,95€ (60 κάψουλες). Για περισσότερες 
πληροφορίες www.douni.gr

DR TOLONEN’S E-EPA: 
ΕΞΕΊΔΊΚΕΥΜΕΝΌ 
ΊΧΘΥΕΛΑΊΌ ΜΕ 500mg 
ETHYL-EPA ΑΝΑ ΚΑΨΌΥΛΑ
Από την Douni Health Products
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ΔΙΕΥΘΥΝΤΡΙΑ ΣΥΝΤΑΞΗΣ: Νέλλη Καψή
nellykapsi@yahoo.com

ΑΡΧΙΣΥΝΤΑΚΤΡΙΑ: Βάσω Καλυβιώτη
vasikal@hotmail.com

ΣΥΝΤΑΞΗ ΕΙΔΗΣΕΩΝ: Αναστασία Σαράφη
asarafi@boussias.com

SALES EXECUTIVE MANAGER: 
Βαρβάρα Τασάκου Τ: 210 66 17 777 (εσ. 385)
b.tassakou@boussias.com

ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΣΥΝΔΡΟΜΩΝ & ΔΙΑΦΗΜΙΣΕΩΝ: 
Διονυσία Βολίκα Τ: 210 66 17 777 (εσ. 266)
dvolika@boussias.com

ART DIRECTOR: Γιώργος Τριχιάς 
ΣΕΛΙΔΟΠΟΙΗΣΗ: Βίκυ Κουμπαρέλου 

ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑΣ: Τ: 210 6617777, 
F: 210 6617778, Δ: Κλεισθένους 338, 153 44 
Γέρακας www.boussias.com

ΕΚΔΟΤΗΣ:  
Μιχάλης Μπούσιας

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΕΚΔΟΣΕΩΝ:  
Δημήτρης Κορδεράς

SPONSORING & ADVERTISING SALES HEAD:
Νένα Γιαννακίδου

CONFERENCES, AWARDS  
& SUBSCRIPTIONS DPT. SALES HEAD: 
Eιρήνη Φαφούτη

Τιμή ετήσιας συνδρομής: 224€ + ΦΠΑ 24%

ΕΛΛΉΝΊΚΉ 
ΡΕΥΜΑΤΌΛΌΓΊΚΉ 
ΕΤΑΊΡΕΊΑ: ΤΑΞΊΔΕΨΕ  
ΣΤΑ ΕΛΛΉΝΊΚΑ ΝΉΣΊΑ  
ΜΕ ΤΉΝ ΌΜΑΔΑ ΑΊΓΑΊΌΥ 

Το «παρών» στη 
χειμερινή αποστολή 
της Ομάδας Αιγαίου 
έδωσε η Ελληνική 
Ρευματολογική 
Εταιρεία και «Το 
σώμα σου μιλάει, 

άκουσέ το!», ενισχύοντας την ομάδα των 
εθελοντών με ιατρό ρευματολόγο.  
Η Ομάδα Αιγαίου επισκέφθηκε τρία μικρά  
κι απομακρυσμένα νησιά, την Ίο, τη Σχοινούσα 
και την Ηρακλειά με την εθελοντική 
συμμετοχή του ρευματολόγου Θεμιστοκλή 
Τεμεκονίδη με σκοπό την έγκαιρη διάγνωση 
και θεραπεία των ρευματικών παθήσεων.  
Σε αυτά τα νησιά η πλειονότητα των 
κατοίκων είναι άνω των 50 ετών και 
καθώς οι περισσότεροι ασχολούνται με 
χειρωνακτικές εργασίες (αγρότες, ψαράδες 
ή οικοδόμοι), το μυοσκελετικό τους σύστημα 
έχει επιβαρυνθεί. Η έλλειψη ρευματολόγου  
σε αυτούς τους τόπους φάνηκε από τη 
μεγάλη προσέλευση των κατοίκων στο 
κέντρο Υγείας Ίου και στα αγροτικά ιατρεία 
και τα σχολεία της Σχοινούσας και της 
Ηρακλειάς όπου πραγματοποιήθηκαν οι 
δωρεάν ιατρικές εξετάσεις. Ο ρευματολόγος 
Θ. Τεμεκονίδης επισημαίνει: «Τα περισσότερα 
περιστατικά αφορούσαν οστεοαρθρίτιδα και 
στα δύο φύλα και οστεοπόρωση σε γυναίκες, 
ενώ κάποια αφορούσαν ρευματολογικά 
νοσήματα όπως ρευματοειδή αρθρίτιδα, 
ρευματική πολυμυαλγία και σκληροδερμία». 

Roche Hellas: «Φοράμε λευκό» 
Καμπάνια ευαισθητοποίησης για τον καρκίνο του πνεύμονα 

Με κεντρικό μήνυμα «Φοράμε λευκό» η εταιρεία 
Roche Hellas δημιουργεί μια πρωτότυπη καμπάνια 
ενημέρωσης και ευαισθητοποίησης του κοινού 
στην Ελλάδα για τον καρκίνο του πνεύμονα. 
Με δημιουργικό όχημα το λευκό, το χρώμα της 
διαφάνειας, της καθαρότητας, της ελπίδας, αλλά 
και διεθνές χρώμα-σύμβολο της εκστρατείας 
ενάντια στον καρκίνο του πνεύμονα, η εταιρεία 

επιχειρεί να ενημερώσει και να ευαισθητοποιήσει τους πολίτες γύρω από μια από 
τις πιο διαδεδομένες νόσους παγκοσμίως. Η καμπάνια τελεί υπό την αιγίδα της 
Εταιρείας Ογκολόγων Παθολόγων Ελλάδος, της Ελληνικής Ομοσπονδίας Καρκίνου 
& της Ελληνικής Εταιρείας Ακτινοθεραπευτικής Ογκολογίας, ενώ συμπαραστάτες 
και πρεσβευτές από το χώρο του πολιτισμού και του αθλητισμού σε αυτή τη μεγάλη 
προσπάθεια είναι η Σμαράγδα Καρύδη, ο Μάριος Φραγκούλης και ο Παναγιώτης 
Γιαννάκης. Για την πληρέστερη ενημέρωση του κοινού ως προς τη σημασία της 
πρόληψης, της έγκαιρης διάγνωσης και της αντιμετώπισης της νόσου, δημιουργήθηκε 
το site www.foramelefko.gr, ενώ μέσω του hashtag #foramelefko, έχει ξεκινήσει 
ανοιχτός διάλογος στο διαδίκτυο, όπου ο καθένας μπορεί να εκφράσει τις απορίες,  
τους προβληματισμούς του, αλλά και να μεταδώσει το δικό του προσωπικό μήνυμα.  
Και επειδή «Φοράμε λευκό» και στο Facebook, δημιουργήθηκε Facebook Frame  
http://bit.ly/foramelefko με τo οποίο ο καθένας μπορεί να «φορέσει λευκό»  
στη photo profile του, συμμετέχοντας ενεργά στην καμπάνια ευαισθητοποίησης. 

Ή DEMO ABEE ΣΤΌ 19ο PHARMA POINT 
Η Βιομηχανία Φαρμάκων DΕΜΟ ΑΒΕΕ συμμετείχε στο 19o PHARMA point, το οποίο διεξήχθη 
στο Συνεδριακό Κέντρο «Ι. Βελλίδης» στη Θεσσαλονίκη, μεταξύ 2-3 Νοεμβρίου 2019.  
Η Ελληνική Φαρμακοβιομηχανία DEMO ΑΒΕΕ, διευρύνει το ήδη εκτεταμένο νοσοκομειακό της 
χαρτοφυλάκιο, αναπτύσσοντας σημαντικό αριθμό ενέσιμων φαρμακευτικών προϊόντων.  
Ενισχύει την παρουσία της στην αγορά εκτός νοσοκομείου με νέες, από του στόματος 
χορηγούμενες θεραπείες, ενώ επεκτείνεται και στην κατηγορία των συμπληρωμάτων διατροφής 
και ιατροτεχνολογικών προϊόντων, επιλέγοντας σκευάσματα υψηλών προδιαγραφών και 
κλινικώς πιστοποιημένα. Το «παρών» έδωσαν διακεκριμένοι πανεπιστημιακοί και επιστήμονες 
από το χώρο της Υγείας και του Φαρμάκου, απάντησαν σε ερωτήματα των συνέδρων σχετικά 
με την ανάπτυξη του φαρμακείου στις σύγχρονες απαιτητικές οικονομικές συνθήκες και 
πρότειναν λύσεις σε καίρια ζητήματα του κλάδου των φαρμακοποιών.

https://www.facebook.com/farmakeutikoskosmos/
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