
ΠΕΙΦΑΣΥΝ
news ΤΕΥΧΟΣ 62 | Φθινόπωρο 2022

Πώς να 
μειώσετε
τη ζάχαρη
στη διατροφή
των παιδιών;

Διαφορές στη 
συμπεριφορά
των παιδιών
στο σπίτι και
στο σχολείο

Διατροφικές 
συνήθειες
για αύξηση
της γονιμότητας

Μουσικο
θεραπεία

Iνομυώματα 
της μήτρας

Δέκα 

πράγματα που 

δεν δίνουμε στα 

κατοικίδιά μας





|  editorial  |

Φθινόπωρο 2022 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  3

Το φθινόπωρο είναι ήδη εδώ...
...και αυτό ισοδυναμεί με την επιστροφή στο σχολείο και  στη δουλειά και 
στην επανέναρξη όλων των υποχρεώσεων της καθημερινότητας. Από 

την άλλη όμως σημαίνει και ευκαιρία για επαναπροσδιορισμό και επανεκκίνηση 
σε πολλούς τομείς της ζωής μας. Ας αφήσουμε στην άκρη τη μελαγχολία του 
καιρού και ας προσπαθήσουμε με θετική διάθεση να ξεχωρίσουμε ποιες πραγ-
ματικά είναι οι σημαντικές προτεραιότητες στη ζωή μας.

Σε αυτό το τεύχος ενημερωθείτε για τις διατροφικές συνήθειες που είναι καλό να εντάξετε 
στο πρόγραμμά σας και ποιες να αποφύγετε, ώστε η σύλληψη να έρθει πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά.

Μάθετε τι είναι η διατροφική ετικέτα που βοηθά στην επιλογή υγιεινών τροφίμων και συγ-
χρόνως συμβάλλει στην υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.

Η μουσικοθεραπεία αποτελεί μία σύγχρονη επιστήμη, η οποία άρχισε να αναπτύσσεται τον 
20ο αιώνα και η οποία μπορεί να είναι ταυτόχρονα τέχνη, επιστήμη αλλά και διαπροσωπική 
σχέση. 

Ακολουθήστε τις συμβουλές μας για να δώσετε στο δέρμα σας ενυδάτωση και αντιοξειδω-
τική προστασία, ενέργεια και λάμψη, ανάλογα με την κάθε ηλικία.
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Γνωρίστε περισσότερα για τους λόγους εμφάνισης της ακμής τόσο σε 
έφηβους όσο και σε αρκετούς ενήλικες, καθώς για το πώς μπορείτε να 
περιποιηθείτε το ακνεϊκό δέρμα.

Αποκτήστε περισσότερες γνώσεις για την προοδευτική τριχόπτωση ή 
ανδρογενετικού τύπου αλωπεκία, που απασχολεί ιδιαίτερα τους άνδρες.

Πώς θα γίνει καλύτερη η σχέση μεταξύ γιατρού και ασθενή και που 
πρέπει να βασίζεται για να γίνεται συνεχώς καλύτερη και πιο ουσιαστική; 

Ποια είναι τα συμπτώματα των ινομυωμάτων, ποιοι είναι οι τύποι τους και ποιοι οι τρόποι 
θεραπείας τους;

Προστατέψτε τα παιδιά σας από την παχυσαρκία, μειώνοντας τη ζάχαρη στη διατρο-
φή τους. 

Μάθετε τις αιτίες που η συμπεριφορά των παιδιών σας είναι διαφορετική στο σχολείο 
από το σπίτι και πώς μπορείτε να αντιμετωπίσετε αυτήν την αλλαγή. 

Ενημερωθείτε για τον κομβικό ρόλο του φαρμακοποιού για τη δημόσια υγεία και για την 
παροχή πληθώρας υπηρεσιών στους πελάτες του.

Γνωρίστε τα σημαντικά οφέλη του εμβολιασμού ενηλίκων, που αποτελεί τον καλύτερο 
σύμμαχο της φυσικής ανοσίας του ανθρώπινου οργανισμού.

Ποια «ανθρώπινα τρόφιμα» είναι απόλυτα ασφαλή για τα κατοικίδιά σας και ποια είναι 
επικίνδυνα, ακόμα και θανατηφόρα για τον σκύλο σας;

Σας παρουσιάζουμε τη δράση του ΚΕΝΤΡΟΥ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ 
με ΑΝΑΠΗΡΙΑ «Ορίζοντες» που συμβάλλει στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινότητας 
των ανθρώπων με νοητική αναπηρία και των οικογενειών τους.

Δοκιμάστε δύο υπέροχες γευστικές συνταγές «Σούπα βε-
λουτέ με γλυκοπατάτα, λουκάνικα αγριογούρουνου, πράσο 
και φέτα» και «Μοσχαρίσιες στηθοπλευρές σε μαρινάδα 
από πετιμέζι, μπαχαρικά και αρωματικά βότανα».

Τέλος, σας προτείνουμε να οργανώσετε μια απόδραση στη 
Λιβαδειά και να περιηγηθείτε στα αξιοθέατά της.

Καλό φθινόπωρο!

Το Δ.Σ του ΠΕΙ.ΦΑ.ΣΥΝ

ΤΟ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟ ΣΑΣ ΤΟ ΠΡΟΣΦΕΡΕΙ ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΕΙΟ
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Tα ενυπόγραφα άρθρα εκφράζουν τις απόψεις των συγγραφέων τους και δεν απηχούν απα-
ραίτητα τις θέσεις του περιοδικού. Tα θέματα υγείας έχουν σκοπό την πληροφόρηση και 
ενημέρωση του αναγνωστικού κοινού και, σε καμμία περίπτωση, δεν αντικαθιστούν την προ-
σωπική επαφή του ασθενούς με τον γιατρό. Oποιαδήποτε αναδημοσίευση ή αναπαραγωγή 
της ύλης επιτρέπεται μόνον έπειτα από έγγραφη συναίνεση της διεύθυνσης του περιοδικού.

Η γνώμη σας για το περιοδικό μας ΠΕΙΦΑΣΥΝ 
NEWS είναι σημαντική για μας. Βοηθήστε 
μας να διαμορφώσουμε τα επόμενα τεύχη 
μας. Μπορείτε να επικοινωνήσετε μαζί μας 
στην ηλεκτρονική δ/νση: info@peifasyn.gr

Eλπίζουμε ότι θα κρατήσετε 
αυτό το τεύχος στο σπίτι σας 
για πάντα, αλλά αν αποφασί-
σετε να το αποχωριστείτε, πα-
ρακαλούμε ανακυκλώστε το.
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σύλληψη στα ζευ-
γάρια αποτελεί ένα 
ολοένα και αυξανό-

μενο πρόβλημα λόγω του σύγχρο-
νου τρόπου ζωής, που την καθιστά 
ακόμα δυσκολότερη από ότι τα πα-
λαιότερα χρόνια.

H Πέραν από τα φυτικά συμπληρώματα 
που χρησιμοποιούνται για αύξηση της 
γυναικείας ή αντίστοιχα της αντρικής 
γονιμότητας και για ρύθμιση της ορ-
μονικής ισορροπίας, τα οποία θα ήταν 
καλό να λάβουν υπό την επίβλεψη 
του ιατρού τους, η διατροφή είναι 
ένα από τα κομμάτια στα οποία 

Μαρία Δεσινιώτη
Διαιτολόγος Διατροφολόγος
MSc στην Αθλητική Διατροφή

‣ Αποφυγή trans λιπαρών 

Επεξεργασμένες τροφές, τηγανιτά, μαργαρίνη, 
αναψυκτικά, fast food.

‣ Αύξηση πρόσληψης καλών λιπαρών οξέων ω3

Ωμό ελαιόλαδο, αβοκάντο, ξηροί καρποί, σολο-
μός, σαρδέλες, σκουμπρί, ρέγκα, γαύρος.

‣ Μείωση ζωικών και αύξηση φυτικών πρωτε-
ϊνών 

Η αυξημένη πρόσληψη κόκκινου κρέατος έχει 
φανεί πως μπορεί να προκαλέσει πρόβλημα στη 
σύλληψη. Προτιμήστε τροφές όπως όσπρια, φα-
κές, φασόλια, ξηρούς καρπούς.

‣ Προσοχή στην ποιότητα των υδατανθράκων

Αρκετές μελέτες έχουν δείξει πως οι γυναίκες 
που κατανάλωναν τροφές με υψηλό γλυκαιμικό 
δείκτη εμφάνισαν προβλήματα ωορρηξίας και 
γονιμότητας, σε αντίθεση με αυτές που είχαν ένα 
διαιτολόγιο πλούσιο σε φυτικές ίνες και σύνθε-
τους υδατάνθρακες. 

‣ Αποφυγή απλών υδατανθράκων

Γλυκά, ζάχαρη, λευκά μακαρόνια, λευκό ψωμί, 
αναψυκτικά με ζάχαρη, πατάτες, ρύζι.

‣ Αύξηση σύνθετων υδατανθράκων και φυτικών 
ινών 

Προϊόντα ολικής, αναποφλοίωτο ρύζι, φρούτα, 
λαχανικά, όσπρια.

Διατροφικές συνήθειες που αυξάνουν τη γονιμότητα στη γυναίκα

‣ Προτιμούμε πλήρη γαλακτοκομικά αντί για άπαχα ή ημιάπαχα

Η υπερκατανάλωση γαλακτοκομικών με χαμηλά λιπαρά μπορεί 
να αυξήσει τον κίνδυνο υπογονιμότητας, ενώ σε πολλές έρευνες 
έχει φανεί πως τα πλήρη γαλακτοκομικά αυξάνουν τη γονιμό-
τητα.

‣ Απαραίτητη η αύξηση πρόσληψης φολικού και ψευδαργύρου

Ψευδάργυρος: μοσχάρι, καρύδια, κάσιους, ρεβίθια, κόκκινα φα-
σόλια, κοτόπουλο

Φολικό: βρώμη, κινόα, ηλιόσποροι, μπρόκολο, γιαούρτι, φρούτα, 
λαχανικά.

‣ Αύξηση πρόσληψης σιδήρου 

Σπανάκι, συκώτι, όσπρια, κινόα, κόκκινο κρέας, μαύρη σοκολάτα, 
αποξηραμένα φρούτα, σκούρα πράσινα λαχανικά, μανιτάρια. 

‣ Πρόσληψη σιδήρου συνδυαστικά με βιταμίνη C 

Η πρόσληψη σιδήρου συνδυαστικά με βιταμίνη C αυξάνει την 
απορρόφηση του σιδήρου. Για παράδειγμα πρόσθεσε στο κρέας 
σου λεμόνι.

‣ Επαρκής ενυδάτωση

Απαραίτητη η λήψη της απαιτούμενης ποσότητας νερού για κα-
λύτερη ενυδάτωση και ελάττωση της πιθανότητας εμφάνισης 
ουρολοίμωξης κατά τη διάρκεια της προσπάθειας για σύλληψη.

‣ Η σημασία του πρωινού

Εάν εντάξουν ένα πλούσιο πρωινό στη καθημερινότητά τους οι 
γυναίκες που έχουν προβληματικό κύκλο αυξάνουν τις πιθανό-
τητες σύλληψης.

πρέπει να δώσουν τη δέουσα 
σημασία εάν θέλουν να επιτύχουν το 
στόχο τους. Πάμε να δούμε παρακά-
τω ποιες διατροφικές συνήθειες είναι 
καλό να εντάξουν στο πρόγραμμά 
τους και ποιες να αποφύγουν, ώστε 
η σύλληψη να έρθει πιο γρήγορα και 
αποτελεσματικά.
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‣ Όπως οι γυναίκες έτσι και οι άντρες πρέπει να απο-
φύγουν τα trans λιπαρά, να μειώσουν την κατανάλωση 
ζωικού λίπους και να αυξήσουν την κατανάλωση κα-
λών λιπαρών οξέων όπως τα ω3.   

‣ Επίσης και σε αυτούς είναι απαραίτητη η αύξηση της 
πρόσληψης φολικού, ψευδαργύρου, βιταμίνης C και 
λυκοπενίου που βρίσκεται στην ντομάτα και στα προϊ-
όντα της όπως η σάλτσα, στο καρπούζι. Όλα τα παρα-
πάνω έχει αποδειχθεί πως αυξάνουν την κινητικότητα 
και την ποσότητα του σπέρματος καθώς και τα επίπεδα 
τεστοστερόνης η οποία παίζει σημαντικό ρόλο στη γο-
νιμοποίηση. 

‣ Μείωση βάρους σε παχύσαρκα ή υπέρβαρα άτομα

Σε υπέρβαρες ή παχύσαρκες γυναίκες έχει παρατηρη-
θεί υπογονιμότητα γιατί μεταβάλλεται η αναλογία οι-
στρογόνων-τεστοστερόνης λόγω του υπερβάλλοντος 
βάρους.

Σε άντρες με υπερβάλλον βάρος και αυξημένη λιπώδη 
μάζα έχει παρατηρηθεί πως τα επίπεδα τεστοστερόνης 
μειώνονται.

‣ Περιορισμός αλκοόλ και καφεΐνης 

Πολλές μελέτες έχουν συσχετίσει το αλκοόλ και την 
καφεΐνη με προβλήματα στη γονιμότητα. Προσοχή η 
καφεΐνη δεν περιέχεται μόνο στον καφέ αλλά και στο 
τσάι, σε κάποια αναψυκτικά τύπου κόλα, σε ισοτονικά 
ποτά κ.α.

‣ Αύξηση πρόσληψης φυτικών ινών

Φαίνεται πως αυξάνουν την κινητικότητα του σπέρ-
ματος.

‣ Αποφυγή ψαριών με αυξημένες τιμές βαρέων με-
τάλλων

Ξιφίας, τόνος. Έχει βρεθεί ότι μειώνουν τη γονιμότητα.

‣ Αποφυγή συνηθειών που αυξάνουν τη θερμοκρασία 
του οσχέου

Στενά ρούχα, πολύωρη καθιστική θέση. Η αύξηση της 
θερμοκρασίας τοπικά μπορεί να επηρεάσει την ποιότη-
τα του σπέρματος.

‣ Περιορισμός ή καλύτερα αποφυγή καπνίσματος

Ο καπνός επιβαρύνει την παραγωγή υγιών ωαρίων και 
υποβαθμίζει την ποιότητα του σπέρματος.

‣ Λήψη πολυβιταμινούχου τακτικά

Ισχύει και για τους δύο λόγω των κακών διατροφικών 
συνηθειών με μειωμένη πρόσληψη φρούτων και λα-
χανικών που έχουν οι περισσότεροι από εμάς. Μελέ-
τες έχουν δείξει πως η λήψη μιας πολυβιταμίνης μέρα 
παρά μέρα αυξάνει τη γονιμότητα.

‣ Ψυχολογική κατάσταση

Το άγχος και η κακή ψυχολογία διαταράσσουν τον κύ-
κλο της γυναίκας άρα και την πιθανότητα σύλληψης και 
στον άντρα μειώνει την κινητικότητα του σπέρματος.

Διατροφικές συνήθειες που αυξάνουν τη γονιμότητα στον άντρα

Γενικές οδηγίες και για τους δύο
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ς «διατροφική ετικέ-
τα» ορίζεται οποιαδή-
ποτε σήμανση, εμπορικό 

σήμα, εικόνα, ένδειξη ή άλλη περιγρα-
φή, η οποία είναι αποτυπωμένη στη 
συσκευασία και μας παρέχει πληρο-
φορίες σχετικά με το τρόφιμο.

Ω
Ολυμπία Μαλεβίτη

Κλινική Διαιτολόγος, ΒSc,
Queen Margaret University

Η ετικέτα τροφίμων προστατεύει 
τον καταναλωτή στις αγορές του, 
διότι με βάση τους κανονισμούς της 
Ευρωπαϊκής Ένωσης ο παραγωγός 
υποχρεούται να αναγράφει συγκε-
κριμένες πληροφορίες, οι οποί-
ες σύμφωνα με τον κανονισμό (ΕΕ) 
αριθ. 1169/2011, είναι:

1. H ονομασία του τροφίμου.

2. O κατάλογος των συστατικών. Σε 
όλα τα συσκευασμένα τρόφιμα είναι 
υποχρεωτικό να αναγράφονται τα 
συστατικά που περιέχουν. Επίσης, 
πρέπει να αναγράφεται αν αποτε-
λεί προϊόν βιολογικής καλλιέργειας, 
καθώς και οι ουσίες που προέρχο-
νται από Γενετικά Τροποποιημένους 
Οργανισμούς (ΓΤΟ). Υποχρεωτική 
είναι και η καταγραφή για τα πρό-
σθετα τροφίμων, τις φυσικές ή συν-
θετικές ουσίες, όπως χρωστικές, 
σταθεροποιητές, συντηρητικά κτλ, 
που φέρουν έναν κωδικό αριθμό 
«Ε», που δηλώνει την έγκριση της 
ουσίας από την Ευρωπαϊκή Ένωση.

Κάθε συστατικό ή ουσία που προ-
καλεί αλλεργίες ή δυσανεξίες και 
χρησιμοποιείται στην παραγωγή 
ή παρασκευή ενός τροφίμου και 
εξακολουθεί να υπάρχει στο τελικό 
προϊόν.

3. H καθαρή ποσότητα του τροφί-
μου.

4. H ημερομηνία ελάχιστης διατή-
ρησης ή τελική ημερομηνία ανάλω-
σης («ανάλωση κατά προτίμηση πριν 
από» ή «ανάλωση έως»).

5. Oι τυχόν ιδιαίτερες συνθήκες 
αποθήκευσης ή/και συνθήκες χρή-
σης.

6. Tο όνομα ή η εμπορική επωνυμία 
και η διεύθυνση του υπεύθυνου επι-
χείρησης τροφίμων.

7. H χώρα καταγωγής ή ο τόπος 
προέλευσης του προϊόντος.

8. Oι οδηγίες χρήσης.

9. H διατροφική δήλωση.

10. Ο αριθμός παρτίδας, ο οποίος 
είναι ιδιαιτέρως χρήσιμος για την 
ασφάλεια των τροφίμων.

Τι είναι
η διατροφική

ετικέτα;



|  διατροφή  |

Φθινόπωρο 2022 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  11

Στη διατροφική ετικέτα αναγράφονται πληροφορίες για 
την περιεκτικότητα σε ενέργεια και θρεπτικά συ-
στατικά ανά 100 γρ. ή 100 ml του τροφίμου ή/και ανά με-
ρίδα του προϊόντος.

Συγκεκριμένα, αναγράφεται υποχρεωτικά η περιεκτικότητα 
ενός τροφίμου σε:

1. Ενέργεια

Οι θερμίδες που αντιστοιχούν στα 100 γρ. αλλά και στη με-
ρίδα του προϊόντος. Η ενεργειακή αξία θα πρέπει να εκφρά-
ζεται σε kilocalories (kcal) και kilojoules (kJ).

2. Υδατάνθρακες

Η τιμή τους εκφράζεται σε γραμμάρια. Δύο είναι οι βασικές 
κατηγορίες, οι σύνθετοι και οι απλοί υδατάνθρακες ή αλλιώς 
σάκχαρα.

3. Σάκχαρα

Υψηλή περιεκτικότητα: πάνω από 22,5 γρ. σακχάρων ανά 
100 γρ. προϊόντος. Χαμηλή περιεκτικότητα: 5 γρ. σακχάρων 
ή λιγότερο ανά 100 γρ. προϊόντος.

4. Συνολικά λιπαρά

Υψηλή περιεκτικότητα: πάνω από 17,5 γρ. συνολικών λιπα-
ρών ανά 100 γρ. προϊόντος. Χαμηλή περιεκτικότητα: 3 γρ. 
συνολικών λιπαρών ή λιγότερο ανά 100 γρ. προϊόντος. Δι-
ακρίνονται σε τρεις κατηγορίες: τα κορεσμένα λιπαρά, τα 
trans λιπαρά και τα ακόρεστα λιπαρά, όπως τα μονοακόρε-
στα και πολυακόρεστα.

5. Κορεσμένα Λιπαρά

Υψηλή περιεκτικότητα: πάνω από 5 γρ. κορεσμένου λίπους 
ανά 100 γρ. προϊόντος. Χαμηλή περιεκτικότητα: 1,5 γρ. κορε-
σμένου λίπους ή λιγότερο ανά 100 γρ. προϊόντος.

6. Πρωτεΐνες 

Η τιμή των πρωτεϊνών εκφράζεται σε γραμμάρια. Πηγές 
πρωτεΐνης αποτελούν κυρίως το κρέας, τα πουλερικά, τα 
ψάρια, τα γαλακτοκομικά προϊόντα και τα όσπρια.

7. Νάτριο- Αλάτι

Υψηλή περιεκτικότητα: πάνω από 1,5 γρ. άλατος ή 0,6γρ. 
νατρίου ανά 100 γρ. προϊόντος. Χαμηλή περιεκτικότητα: λι-
γότερο από 0,3 γρ. άλατος ή 0,1 γρ. νατρίου ανά 100 γρ. 
προϊόντος. Το νάτριο είναι «συστατικό» του αλατιού, γι' αυτό 
και το αλάτι (έως 5-6 γραμμάρια την ημέρα) μπορεί να ανα-
γράφεται και ως χλωριούχο νάτριο.

8. Βιταμίνες & Ανόργανα στοιχεία

H αναγραφή τους δηλώνεται αν περιέχονται στο τρόφιμο 
σε σημαντική ποσότητα. Οι πληροφορίες σχετικά με τις βι-
ταμίνες και τα ανόργανα άλατα πρέπει να εκφράζονται ως 
ποσοστό της Προσλαμβανόμενης Ποσότητας Αναφοράς (RI) 
ανά μερίδα προϊόντος που αντιστοιχούν στη διατροφή ενός 
μέσου υγιούς ενήλικα. 

Τι προσέχουμε όταν διαβάζουμε τη διατροφι-
κή ετικέτα;

1. Τη σειρά αναγραφής των συστατικών. Τα συστατι-
κά που εμπεριέχονται στο προϊόν αναγράφονται κατά 
φθίνουσα σειρά, δηλαδή από την υψηλότερη περιε-
κτικότητα προς τη χαμηλότερη. Ειδικά όσον αφορά 
συγκεκριμένα συστατικά, όπως τα σάκχαρα, τα κο-
ρεσμένα λιπαρά, τα υδρογονωμένα ή μερικώς υδρο-
γονωμένα λιπαρά καλό είναι να επιλέγουμε τρόφιμα 
που δεν τα περιέχουν ή περιέχουν μικρή ποσότητα 
από αυτά.

2. Τις κρυφές πηγές ζάχαρης. Στη λίστα των συστα-
τικών, η ζάχαρη μπορεί να αναγράφεται με αρκετές 
διαφορετικές ονομασίες σακχάρων όπως για παρά-
δειγμα η σακχαρόζη, η μαλτόζη, η δεξτρόζη, η γλυκό-
ζη, η φρουκτόζη, το ιμβερτοσάκχαρο, οι μελάσες, το 
μερικώς υδρολυμένο άμυλο, το σιρόπι φρουκτόζης, 
το σιρόπι γλυκόζης.

3. Σύγκριση ανά 100 γρ. προϊόντος. Όταν συγκρίνου-
με προϊόντα, είναι καλύτερο η σύγκριση να γίνεται 
στα 100 γρ και όχι ανά μερίδα, διότι η μερίδα μπορεί 
να είναι διαφορετική ή να καταναλώνουμε μεγαλύτε-
ρη ποσότητα.

4 Φυτικές ίνες. Προτιμάμε τα τρόφιμα εκείνα που 
περιέχουν πάνω από 5 γραμμάρια φυτικών ινών ανά 
100 γραμμάρια. Τα τρόφιμα πλούσια σε φυτικές ίνες 
αυξάνουν την αίσθηση του κορεσμού, έχουν καλύτε-
ρη επίδραση στη γλυκόζη του αίματος και συμβάλ-
λουν στην καλή λειτουργία του εντέρου.

Έτσι, η προσεκτική ανάγνωση της διατροφικής 
ετικέτας μας βοηθά να κάνουμε πιο υγιεινές επι-
λογές τροφίμων και συγχρόνως συμβάλλει στην 
υιοθέτηση υγιεινών διατροφικών συνηθειών.
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Χρησιμοποιήστε τη 
μουσικοθεραπε ία 
ως θεραπευτικό 
μέσο για την καλ-
λιέργεια του λόγου 
και της ομιλίας με 
τεχνικές, ειδικά σχε-
διασμένες για να βο-
ηθούν παιδιά αλλά 
και ενήλικες
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πό την αρχαιότητα είναι γνω-
στές οι θεραπευτικές χρήσεις 
της μουσικής. Οι Αρχαίοι Έλλη-

νες φιλόσοφοι θεωρούσαν πως η μουσική μπο-
ρούσε να λειτουργεί ως θεραπευτικό μέσο για 
αυτούς που αντιμετώπιζαν αρκετές αρρώστιες. Η 
μουσική αποτελεί ένα αγαπητό και εύκολα προ-
σβάσιμο αντικείμενο για πολύ κόσμο. Αρκετοί 
άνθρωποι έχουν ασχοληθεί σε κάποιο βαθμό με 
τη θετική επίδραση της μουσικής στην καθημε-
ρινή τους ζωή. Η ιδιότητα αυτή της μουσικής, να 
επιδρά στον άνθρωπο, είναι που αξιοποιεί στην 
πραγματικότητα η μουσικοθεραπεία.

A Πέρα από το γεγονός ότι η μουσική δη-
μιουργεί ζωή και έκφραση, υπάρχει μια 
πληθώρα χαρακτηριστικών που 
επιτυγχάνονται με τη βοήθειά της. 
Όπως για παράδειγμα, μπορεί να ενθαρ-
ρύνει την κίνηση, προσελκύει αλλά και 
διατηρεί την προσοχή, απελευθερώνει τα 
συναισθήματα και διευκολύνει τη διαδι-
κασία της μάθησης. Επιπλέον, εφόσον η 
μουσική χρησιμοποιεί όλες τις περιοχές 
του εγκεφάλου είναι δυνατόν να συμ-
μετέχουν άνθρωποι από όλα τα επίπεδα 
ικανοτήτων.

Η μουσικοθεραπεία 
αποτελεί μία σύγ-
χρονη επιστήμη, 
η οποία άρχισε να 
αναπτύσσεται τον 
20ο αιώνα. Η μουσι-
κοθεραπεία μπορεί 
όμως να είναι ταυ-
τόχρονα τέχνη, επι-
στήμη αλλά και δι-
απροσωπική σχέση.

Μουσικοθεραπεία:
Θεραπευτικό μέσο για την καλλιέργεια 

του λόγου και της ομιλίας!

Νίκη Σταμάτη
Λογοθεραπεύτρια
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Μερικές από τις τεχνικές αυτές αποτελούν το 
παίξιμο της μουσικής με διάφορα μουσικά 
όργανα, πληθώρα κινητικών ασκήσεων, 
επαναλαμβανόμενη μουσική όπου η 
ακρόαση πραγματοποιείται με τη 
χρήση ακουστικών, μουσική και 
συμβολισμός, σύνθεση τραγου-
διού, συνδυασμός μουσικής με 
άλλες δημιουργικές τέχνες και 
θεραπεία με ρυθμικό συγχρο-
νισμό. 

Από τη φύση του το ανθρώ-
πινο σώμα συγχρονίζεται 
με τον ρυθμό που υπάρχει 
στη μουσική. Όταν η μουσι-

κή εισέρχεται στο ακουστικό νεύρο και στο Κεντρικό 
Νευρικό Σύστημα, τότε οι περισσότερες πληροφορί-
ες πηγαίνουν στον εγκέφαλο για να τις επεξεργαστεί. 
Ωστόσο ορισμένες φορές πηγαίνουν απευθείας στους 
κινητικούς νευρώνες στον νωτιαίο μυελό, με αποτέλε-
σμα να επιτρέπει στους μυς να ξεκινούν να 
κουνιούνται χωρίς να το σκέφτονται.

Επομένως, όταν κάποιος ακού-
ει μουσική, συνήθως ξεκινά 
να κινείται στον ρυθμό του 
τραγουδιού, χτυπώντας το 
πόδι του, χορεύοντας στον 
ρυθμό ή περπατώντας με 
ρυθμό χωρίς πολλή προ-
σπάθεια. Επιπλέον, όταν 
ένα άτομο ακούει μουσι-
κή ή τραγουδάει μαζί με 
τη μουσική, χρησιμοποιεί 
το ίδιο ακριβώς νευρολο-
γικό σύστημα που χρησι-
μοποιεί και όταν εκφράζε-
ται με ομιλία. Η μουσική, ο 
ρυθμός, ακόμη και τα λόγια 
μοιράζονται ουσιαστικά το 
ίδιο νευρολογικό σύστημα που 
χρησιμοποιείται για τη γλώσσα.

Η μουσικοθεραπεία λοιπόν «εκμεταλλεύεται» 
αυτήν την ικανότητα του εγκεφάλου αλλά και τις δεξιότητες του συγχρονισμού για να 
μπορέσει να βοηθήσει το άτομο να αυξήσει τις γλωσσικές του ικανότητες, την ομιλία 
του, την έκφραση των συναισθημάτων του, την ισορροπία του αλλά και τον κινητικό 
του συντονισμό.

Διάφορες μελέτες δείχνουν ότι ο συγχρονισμός στη μουσικοθεραπεία βο-
ηθά τόσο στη γνωστική ανάπτυξη, ιδιαίτερα μάλιστα στην ανάπτυξη του 
λόγου και της ομιλίας όσο και στην κινητική ανάπτυξη. Πολύ συχνά μάλιστα 
η μουσική αποτελεί βασικό θεραπευτικό εργαλείο για άτομα που δεν έχουν καθόλου 
ομιλία, καθώς και για τα παιδιά που παρουσιάζουν καθυστέρηση στον λόγο και στην 
ομιλία.

Κατά τη διαδικα-
σία της μουσικο-
θεραπείας χρη-
σιμοποιούν ται 
αρκετές τεχνι-
κές, ειδικά σχε-
διασμένες για να 
βοηθούν παιδιά 
αλλά και ενήλι-
κες, βασισμένες 
πάντα στις ιδι-
αιτερότητες του 
καθενός.
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νική Εταιρεία Μουσικοθεραπεί-
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musictherapy.org
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communication. In R. F. Unkefer 
& M. H. Thaut (Eds.), Music 
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adults with mental disorders: 
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interventions (pp. 42–59). MMB 
Music. 
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Music Key for Non-Verbal 
Children and Children with 
Speech and Language Delays, 
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Xρυσούλα Γκούσκου
Φαρμακοποιός

Quality & Training Manager
FREZYDERM ΑΒΕΕ

Η
Ποια είναι η απάντηση; 
Μια δερμοκαλλυντική σύνθεση – διαφορετική για την κάθε ηλικία 
- θα προσφέρει στο δέρμα ενυδάτωση και αντιοξειδωτική προστα-
σία, ενέργεια και λάμψη. Μια ανάλαφρη κρέμα, εμπλουτισμένη με 
ενεργά συστατικά που 

‣ θα βελτιώσουν την ενυδάτωση σε όλα τα επίπεδα του δέρματος 

‣ θα ενισχύσουν τον υδρολιπιδικό μανδύα για να αποτραπεί ο κίν-
δυνος αφυδάτωσης και ερεθισμών

‣ θα ενεργοποιήσουν την παραγωγή κολλαγόνου 

‣ θα ενισχύσουν την ελαστικότητα και το σφρίγος του δέρματος

‣ θα μειώσουν το αρνητικό περιβαλλοντικό αποτύπωμα και 

‣ θα καθυστερήσουν την εμφάνιση των ρυτίδων

νεανική επιδερμίδα είναι σφριγηλή, ελαστική, χω-
ρίς ορατά σημάδια φθοράς με φυσικό ισχυρό μηχανι-
σμό αυτο-προστασίας και ανάπλασης. Δυστυχώς η καθη-

μερινή έκθεση σε ένα εχθρικό περιβάλλον και το stress δοκιμάζουν την 
αντοχή της .

Η αφυδάτωση είναι ο υπ’ αριθμόν 1 εχθρός του δέρματος καθώς μειώνει 
την ελαστικότητά του. Το υδρολιπιδικό φιλμ της επιδερμίδας φθείρεται 
και από τα κενά που δημιουργούνται χάνεται πολύτιμη υγρασία με απο-
τέλεσμα ευαισθησία, λεπτές γραμμές και ρυτίδες, απώλεια λάμψης.

Ένας απρόσμενος σύμμαχος 
της επιδερμίδας
Ένα μικυλλιακό νερό καθαρισμού – Micellar 
water – αφαιρεί το μακιγιάζ, το σμήγμα, 
τους ρύπους και τη σκόνη από την επιδερμί-
δα, παγιδεύοντάς τα μέσα σε αόρατα μικρο-
σφαιρίδια - τα ονομαζόμενα μικκύλια - και 
απομακρύνοντάς τα με τη βοήθεια της νω-
πής ροδέλας καθαρισμού.

Ένα υψηλής ποιότητας μικυλλιακό 
νερό 

‣ δεν ξηραίνει, δεν ερεθίζει και γενικά δεν 
διαταράσσει την άνεση της επιδερμίδας

‣ δεν κλείνει τους πόρους και δεν ευνοεί τα 
μαύρα στίγματα

‣ θεωρείται πολύ ήπιο καθαριστικό 

‣ σέβεται το pH και γενικά την ισορροπία 
της επιδερμίδας 

‣ είναι υποαλλεργικό και κατάλληλο για 
κάθε τύπο δέρματος

‣ ενυδατώνει και τρέφει την επιδερμίδα, 
αφήνοντάς την λαμπερή, φρέσκια και απαλή

‣ αντικαθιστά το γαλάκτωμα καθαρισμού, 
το ντεμακιγιάζ ματιών όπως και την τονω-
τική λοσιόν

Ν ε α ν ι κ ή 
επιδερμίδα 
για πάντα
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Ακμή
και περιποίηση ενός
ακνεϊκού δέρματος
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Νικολέττα Γαβαλά
Αισθητικός

ακμή είναι το πιο συνηθισμένο πρό-
βλημα στους εφήβους. Σχεδόν όλοι οι 
έφηβοι θα έρθουν κάποια στιγμή αντιμέτω-

ποι με αυτό το πρόβλημα.

Στην εφηβεία, το λιπαρό δέρμα 
μπορεί να μετατραπεί εύκολα 
σε ακνεϊκό με μαύρα στίγματα και 
σπυράκια. Η αιτία αυτής της αλλα-
γής είναι η αύξηση της ποσότητας 
του σμήγματος σε συνδυασμό με 
την αλλαγή της ποιότητας του σμήγ-
ματος.

Το δέρμα γίνεται πιο παχύ, οι πόροι 
κλείνουν, το σμήγμα μπλοκάρει και 
αναπτύσσονται βακτήρια δημιουρ-
γώντας φλεγμονώδη κόκκινα ση-
μάδια.

Το περιβάλλον και η διατροφή παίζουν σημαντικό ρόλο για 
την ανάπτυξη της ακμής. 

Ο ορισμός ακμής 
Η ακμή είναι μια πάθηση των σμηγματογόνων αδένων του 
δέρματος και του πόρου μέσω του οποίου το περιεχόμενό 
τους, που λέγεται σμήγμα, διοχετεύεται στην επιφάνεια 
του δέρματος. Οι αδένες αυτοί υπάρχουν κυρίως στο πρό-
σωπο, ράχη και στήθος. Επίσης, επειδή η ακμή συνοδεύ-
εται και από αυξημένη παραγωγή λίπους, τα άτομα που 
πάσχουν από ακμή παραπονούνται συχνά για λιπαρότητα 
στο δέρμα τους.

H Εμφάνιση ακμής
Η ακμή εκδηλώνεται με βλάβες στο δέρμα, όπως τα σπυ-
ράκια, μαύρα στίγματα ή μικρές λευκές διογκώσεις, τις 
βλατίδες, δηλαδή σκληρά συμπαγή σπυράκια, συνήθως 
κόκκινα και επώδυνα μη συμπαγή σπυράκια που περιέχουν 
πύο. Η ακμή δεν κρύβει σοβαρό κίνδυνο για την 
υγεία, μπορεί όμως να προκαλέσει μόνιμα σημάδια και 
ουλές.

Τα μέτρα προστασίας κατά της ακμής που περιορίζουν τα 
σπυράκια και μειώνουν την πιθανότητα εμφάνισης μόνι-
μων σημαδιών είναι τα ακόλουθα:

‣ Αποτελεσματικός καθαρισμός του δέρματος. Αυτό 
έχει πολύ μεγάλη σημασία για όσους έχουν δέρμα με τάση 
ακμής, μιας και ο καθαρισμός απομακρύνει τα βακτήρια 
που αναπτύσσονται σε συνθήκες λιπαρότητας

‣ Τα σπυράκια δεν πρέπει να σπάζονται, να πειράζονται με 
τα χέρια και να μην γίνεται καθαρισμός σε ειδικούς επαγ-
γελματίες όσο είναι σε έξαρση

‣ Αποφυγή της έκθεσης στον ήλιο και αντηλιακή προστα-
σία όλο τον χρόνο

‣ Συχνή αλλαγή πετσέτας προσώπου και μαξιλαροθήκης

‣ Περιορισμός του άγχους

‣ Σωστή επιλογή των κατάλληλων τοπικών προϊόντων για 
το ακνεϊκό δέρμα

‣ Πλύσιμο του προσώπου πρωί βράδυ για να απομακρύ-
νονται οι ρύποι. Είναι πολύ σημαντικό να καθαρίζουμε 
σχολαστικά το δέρμα μας πριν πάμε για ύπνο. Το δέρμα 
αποκαθίσταται φυσικά, ενώ εμείς κοιμόμαστε, δίνοντας 

Η ακμή, δεν 
απασχολεί μόνο 
τους εφήβους, 
αλλά και αρκε-
τούς ενήλικες 
που παρατη-
ρούν ότι ξαφνι-
κά στα τριάντα 
τους εμφανί-
ζουν σπυράκια 
στο πρόσωπο. 
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‣ Εξίσου καλή ιδέα είναι να βεβαιωθού-
με ότι η ενυδατική μας περιέχει γλυκερίνη 
που θα εξασφαλίσει ότι το δέρμα μας θα 
παραμείνει ενυδατωμένο

‣ Η ρετινόλη επίσης είναι ένα εξαιρετικό 
ενεργό συστατικό για την αντιμετώπιση 
της ακμής, απομακρύνει τα νεκρά κύττα-
ρα από την επιφάνεια του δέρματός μας 
και απολεπίζει τους πόρους. Αυτό αυξάνει 
την κυτταρική ανανέωση, συμβάλλοντας 
στην καταπολέμηση των συμπτωμάτων 
της ακμής. Τα νέα κύτταρα είναι ευάλω-
τα στις επιπτώσεις του ηλιακού φωτός, γι’ 
αυτό μην ξεχνάμε να εφαρμόζουμε καθη-
μερινά SPF όταν χρησιμοποιούμε κρέμα 
με ρετινόλη

‣ Μία φορά την εβδομάδα εφαρμογή μά-
σκας προσώπου για ακμή για να δώσουμε 
στο δέρμα μας τις απαραίτητες θρεπτικές 
ουσίες

‣ Για τα έντονα συμπτώματα της ακμής 
χρησιμοποιούμε προϊόντα εντατικής διόρ-
θωσης, τα οποία όχι μόνο θεραπεύουν τα 
σπυράκια αλλά συγχρόνως αποτρέπουν 
τη δημιουργία ανεπιθύμητων ουλών

‣ Συμπληρώνουμε την καθημερινή μας 
φροντίδα χρησιμοποιώντας κρέμα με 
χρώμα για την ακμή προκειμένου να ενο-
ποιήσουμε τον τόνο της επιδερμίδας μας

‣ Είναι ιδιαίτερα σημαντικό, κυρίως αν 
έχουμε δέρμα με τάση ακμής, να θυμόμα-
στε, στο τέλος της ημέρας, να αφαιρούμε 
το μακιγιάζ μας σωστά, για να απομακρύ-
νουμε το υπερβολικό σμήγμα και τους 
ρύπους. Σε αντίθετη περίπτωση κινδυνεύ-
ουμε να αφήσουμε τους πόρους φραγμέ-
νους, ενθαρρύνοντας έτσι την υπερβολική 
έκκριση σμήγματος που θα οδηγήσει σε 
νέα σπυράκια. Επίσης, εμποδίζουμε να γί-
νουν οι επιδιορθώσεις, μεταξύ των οποί-
ων και η δημιουργία νέων δερματικών 
κυττάρων

‣ Πολύ σημαντικό είναι να συμβουλευ-
όμαστε τον δερματολόγο μας πριν ξεκι-
νήσουμε ή δοκιμάσουμε κάποια νέα πρα-
κτική.

στα καλλυντικά μας προϊόντα τη δυνατότητα να εργασθούν. Έτσι, ο καθα-
ρισμός του προσώπου μας πριν τον ύπνο εμποδίζει τα βακτήρια αυτά να 
προκαλέσουν σπυράκια

‣ Χρήση τζελ καθαρισμού, σαπουνιών και ποιοτικών λοσιόν για την ακμή

‣ Κατά καιρούς εφαρμογή πίλινγκ που αφαιρεί τα νεκρά κύτταρα του δέρ-
ματος και επιταχύνει την ανάπλασή του

‣ Επιλογή προϊόντων καθαρισμού δέρματος χωρίς αλκοόλ γιατί δεν ερεθί-
ζουν την επιδερμίδα και δεν την ξηραίνουν

‣ Κατά τη διάρκεια της ημέρας, απαγορεύεται να αγγίζουμε χωρίς λόγο 
το καθαρισμένο δέρμα. Ο λόγος είναι ότι υπάρχει αυξημένος κίνδυνος να 
μεταφέρουμε ανεπιθύμητα βακτήρια στα σημεία με ακμή

‣ Απαιτείται πολύ καλή ενυδάτωση του δέρματος έπειτα από τον καθαρι-
σμό, η οποία επιτυγχάνεται με ειδικές κρέμες προσώπου για ακμή ή ορούς. 
Εφαρμόζουμε μια ενυδατική μετά τον καθαρισμό, για να σιγουρευτούμε ότι 
το δέρμα μας δεν θα γίνει υπερβολικά ξηρό. Αν ο τύπος του δέρματός μας 
είναι κανονικός, ακόμα και μια ενυδατική με βάση το λάδι είναι αρκετό. Αν 
έχουμε δέρμα με τάση ακμής, αναζητούμε μια ενυδατική με ικανοποιητική 
συγκέντρωση σαλικυλικού οξέος 



|  υγεία  |

Φθινόπωρο 2022 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  19

Η προοδευτική τριχόπτωση 
ή ανδρογενετικού τύπου αλω-
πεκία είναι μια κατάσταση που 

απασχολεί ιδιαίτερα τους άνδρες, οι 
οποίοι συχνά έρχονται αντιμέτωποι 
με αυτή. Συνήθως η ανδρογενε-
τική αλωπεκία οφείλεται στην 
κληρονομικότητα και έτσι συχνά 
θα παρατηρήσουμε ότι στους άνδρες 
με αλωπεκία, τα μαλλιά αρχίζουν να 
αραιώνουν από νεαρή σχετικά ηλικία.

Alopexy:
Ο σύμμαχός σου για
να αντιμετωπίσεις
την τριχόπτωση!
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Η χρήση της μινοξιδίλης συνιστάται 
από τους επιστήμονες υγείας ως η 
πλέον αποτελεσματική φαρμακευτική 
θεραπεία στους ασθενείς με προο-
δευτική τριχόπτωση, από ένα στάδιο 
εξέλιξης και έπειτα. 

Γιατί όμως να επιλέξετε 
μινοξιδίλη;*
Πριν μιλήσουμε για το πώς δρα και 
τι προσφέρει στα μαλλιά σας, θα κά-
νουμε μια σύντομη αναδρομή στην 
ιστορία της. Η μινοξιδίλη υπάρχει 
περισσότερα από 50 χρόνια και στη 
δεκαετία του 1970 χρησιμοποιήθηκε 
αρχικά ως φάρμακο για τη θεραπεία 
της αρτηριακής πίεσης, ωστόσο αυτό 
που τράβηξε την προσοχή κατά τη 
χρήση της, είναι ότι πολλοί ασθενείς 
παρατήρησαν και ανέφεραν την ξαφ-
νική ανάπτυξη των μαλλιών τους. 

Πώς δρα η μινοξιδίλη;
Η τοπική εφαρμογή της μινοξιδίλης 
διεγείρει την ανάπτυξη των μαλλιών 
και σταθεροποιεί το φαινόμενο της 
απώλειάς τους. Η δράση της αυτή έχει 

αποδειχθεί σε πολυάριθμες μελέτες, 
ωστόσο είναι σημαντικό να αναφέ-
ρουμε ότι, καθώς αντιμετωπίζει ένα 
χρόνιο φαινόμενο, το αποτέλεσμα 
είναι ορατό μετά από 2 με 4 μήνες 
χρήσης, γί αυτό και πρέπει να είμαστε 
συνεπείς στις οδηγίες χρήσης της.

Το Alopexy είναι ένα φάρμακο σε 
μορφή δερματικού διαλύματος που 
περιέχει μινοξιδίλη σε περιεκτικό-
τητα 50 mg/ml και ενδείκνυται σε 
ορισμένες περιπτώσεις ανδρογενετι-
κής αλωπεκίας (απώλειας μαλλιών) 
στους άνδρες, μέτριας έντασης. Η 
ΝΕΑ σύνθεσή του είναι μη λιπαρή - 
μη κολλώδης, καθιστώντας το, ένα 
εύχρηστο προϊόν καθημερινής χρή-
σης για τον σύγχρονο άνδρα. Είναι 
εύκολο στη μεταφορά (μπορείτε να 
το πάρετε μαζί σας ακόμη κι αν ταξι-
δεύετε με αεροπλάνο) και τέλος έχει 
2 τρόπους εφαρμογής: με το βαθμο-
νομημένο σταγονόμετρο ή με τη δο-
σιμετρική αντλία.

Εκτός από τη χρήση του Alopexy 
υπάρχουν ακόμη ορισμένα tips που 
μπορείτε να εφαρμόσετε για τη 
μείωση της απώλειας μαλλιών. 

Αυτά είναι:

1. Μια ισορροπημένη διατροφή, 
πλούσια σε βιταμίνες

2. Το λούσιμο των μαλλιών με απαλά 
καθαριστικά που δεν περιέχουν σά-
πωνες και δεν ταλαιπωρούν την τρίχα 
και το τριχωτό

3. Την αποφυγή χρήσης ζελ και προϊ-
όντων με πολλαπλές δράσεις και

4. Τέλος είναι καλό να κάνετε μασάζ 
στο κεφάλι σας όταν εφαρμόζετε το 
Alopexy για να διεγείρετε την κυκλο-
φορία του αίματος και να τονώσετε 
την ανάπτυξη των μαλλιών.

Για την υγεία των μαλλιών σου θυ-
μήσου: Δεν υπάρχει δε γίνεται, όταν 
υπάρχει το Alopexy

*Πηγές:

Alonso L & Elaine Fuchs The hair cycle. 
Journal of Cell Science. 2006; 119, 391-393 - 

English RS. A hypothetical pathogenesis 
model for androgenic alopecia: clarifying 

the dihydrotestosterone paradox and rate-
limiting recovery factors. Medical Hypotheses 

111 (2018) 73–81
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Η σχέση γιατρού με τον ασθενή 

του είναι δημιουργική και εξελισ-

σόμενη. Προάγει την Υγεία όχι 

μόνο στο επίπεδο της υλικής υπό-

στασης του ανθρώπου αλλά και 

στην εξισορρόπηση σώματος- ψυ-

χής. Χωρίς κανένα πρέπει! 

κούμε συχνά ότι η σχέ-
ση γιατρού με ασθενή 
πρέπει να βασίζεται στην 

αμοιβαία εμπιστοσύνη. Να βασίζε-
ται στην κατανόηση, στον αλ-
ληλοσεβασμό και στη συμπόνια. 
Τόσα πρέπει, μας κάνουν καλυτέρους 
τελικά; Κάνουν καλύτερη τη σχέση; 
Εύκολα γράφονται και διαβάζονται οι 
λέξεις, αλλά τι γίνεται στην πράξη; 

Α

Λεμονιά Π. Παπαδάκη
Παθολόγος MD, MS 

Μια δύσκολη σχέση:
Γιατρός με ασθενή

Το ύψιστο αγαθό, η Υγεία μας, προϋ-
ποθέτει κόπο, επιμονή, υπομονή, 
γνώσεις από την πλευρά του για-
τρού με αυτές τις αρετές να απαιτούν 
συνεχή ενασχόληση και καλλιέργεια 
κατά βάθος στην Ιατρική Επιστήμη, 
βάζοντας στην άκρη προκαταλήψεις, 
προσωπικές ιδεολογίες, κόπωση, έλ-
λειψη χρόνου. Και με αυτά τα εφόδια 
να αντιμετωπίζει τον άνθρωπο που 
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προσφεύγει στις υπηρεσίες του 
σαν λευκό χαρτί. Ο ασθενής, 
πάντα μοναδικός, αναζητά 
εξιδεικευμένη προσέγγιση, αντι-
μετώπιση και θεραπεία. 

Το ιατρικό λειτούργημα 
απαιτεί Αρετή και Τόλμη! 
Είναι ξεχωριστό και ιδιαίτερο 
επάγγελμα γιατί στον πυρήνα 
του έχει τον Άνθρωπο. Η ανθρω-
ποκεντρική, ολιστική προσέγγιση 
του ασθενή είναι ο μόνος δρόμος 
για ένα επιτυχές αποτέλεσμα στη 
σχέση γιατρού - ασθενή. 

Ο ασθενής-πελάτης είναι μια 
άλλη σχέση. Περισσότερο πρα-
κτική και κανείς γιατρός δεν θα 
έπρεπε να στηρίζεται μόνο σε 
αυτήν. Όσο και αν είναι επιτυχής 
δεν παύει να είναι ένα είδος συ-
ναλλαγής! 

Μια τρίτη διάσταση στη σχέση 
γιατρού - ασθενή είναι η βελτί-
ωση του ίδιου του γιατρού. 
Μια πρόκληση που ο γιατρός 
δεν πρέπει να χάσει. Μέσα από 
αυτήν, ο γιατρός εμβαθύνει στον 
τομέα της ιατρικής εμπειρίας, 
αποκτά πείρα και βελτιώνει τις 
ικανότητές του για την καλύτερη 
αντιμετώπιση του ανθρώπινου 
«πόνου». 

Πάντα να έχουμε κατά νου, ότι 
όταν η επικοινωνία μεταξύ για-
τρού και ασθενή στηρίζεται και 
εμπλουτίζεται από αμοιβαία 
εμπιστοσύνη, τότε η σχέση των 
δύο γίνεται παραγωγική και δεν 
ωφελεί μόνο τον ασθενή αλλά 
και τον γιατρό, που νοιώθει ψυ-
χική ανάταση και αντλεί δύναμη 
να συνεχίζει για το καλύτερο. 

Όσα προσφέρουμε κάθε φορά 
στον συνάνθρωπό μας, αυτόν 
που κυρίως πάσχει, δεν κοστο-
λογούνται ούτε μπορούν να 
αποτιμηθούν σε χρήμα. Έτσι από 
κάθε πράξη στη σχέση γιατρού 
και ασθενή-πελάτη δεν πρέπει 
να προσδοκούμε και να στηρί-
ζουμε την επαγγελματική μας 
ευμάρεια στην υπεραξία των 
προσφερόμενων υπηρεσιών.

Πρακτικές οδηγίες σε νέους γιατρούς και όχι: 

‣ Δώστε χρόνο στον ασθενή σας. Αφήστε τον να μιλήσει. Η εμπειρία λέει 
ότι θα σας καθοδηγήσει στην πραγματική αιτία του προβλήματος. 

‣ Δεν είναι όλοι οι άνθρωποι ίδιοι. Επομένως ούτε όλοι οι ασθενείς μας 
είναι ίδιοι. 

Απεναντίας καθένας από εμάς είναι μοναδικός και με ξεχωριστό τρόπο θα εκδη-
λώσει και θα μιλήσει για τα συμπτώματά του. 

‣ Ο φόβος της αρρώστιας, του πόνου και του θανάτου δεν είναι καλός 
οδηγός και πολλές φορές βγάζει τον χειρότερο εαυτό μας. Ο γιατρός καλείται 
να ακούσει, να αφουγκραστεί με ενσυναίσθηση και υπομονή τον προσερχόμενο 
σε αυτόν για τη θεραπεία όσων τον ταλανίζουν. 

‣ Να αντισταθούμε στη μετατροπή του ιατρικού λειτουργήματος σε 
ένα συνηθισμένο επάγγελμα παρά τις αντιξοότητες που βιώνει ο ιατρικός 
κόσμος. 

Και τέλος, 

Να μην ξεχνάμε ότι και στα πιο δύσκολα το ΧΑΜΟΓΕΛΟ δεν έβλαψε ποτέ κα-
νέναν. 
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της μήτρας
Ινομυώματα
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Νικόλαος Μουτούσης
Γυναικολόγος - Μαιευτήρας

ΤΙ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ
ΤΗΣ ΜΗΤΡΑΣ;

Τα ινομυώματα της μήτρας είναι 
όγκοι που αναπτύσσονται στο 
τοίχωμα της μήτρας. Ευτυχώς, 
σχεδόν όλα τα ινομυώματα είναι μη 
καρκινικά.

ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ ΠΙΟ ΠΙΘΑΝΟ
ΝΑ ΑΝΑΠΤΥΞΕΙ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ;

Αυτή η κατάσταση επηρεάζει έως και 
το 50% των γυναικών.

Ωστόσο, τα ινομυώματα είναι πιο συ-
νηθισμένα στις γυναίκες στις δεκαε-
τία των 30 και των 40.

Ορισμένες μελέτες έχουν επίσης δια-
πιστώσει ότι τα ινομυώματα είναι πιο 
διαδεδομένα στις αφροαμερικανικές 
γυναίκες και σε εκείνες με οικογενεια-
κό ιστορικό της πάθησης.

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΩΜΑΤΑ
ΤΩΝ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΝ;

Τα συμπτώματα των ινομυωμάτων 
της μήτρας ποικίλλουν από άτομο 
σε άτομο. Ο πυελικός πόνος, η βα-
ριά αιμορραγία κατά τη διάρκεια 
των περιόδων, η συχνή ούρηση, το 
φούσκωμα, ο πόνος στη μέση και 
ο πόνος κατά τη σεξουαλική επα-
φή είναι όλα κοινά σημάδια αυτής της 
κατάστασης.

ΠΩΣ ΔΙΑΓΙΓΝΩΣΚΟΝΤΑΙ
ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ;

Μπορείτε να ξέρετε με βεβαιότητα 
αν έχετε ινομυώματα με πυελική 
εξέταση. Μπορεί να υποβληθείτε 
σε υπερηχογράφημα ή ακόμη σε MRI 
αν απαιτηθεί, ώστε να μπορέσουμε 
να έχουμε μια λεπτομερή εικόνα της 
μήτρας και της περιοχής της πυέλου 
σας.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΝΑ 
ΜΕΤΑΤΡΑΠΟΥΝ ΣΕ ΚΑΡΚΙΝΟ;

Τα ινομυώματα πολύ σπάνια γίνο-
νται καρκινικά. Λιγότερες από μία 
σε κάθε 1.000 γυναίκες θα αναπτύ-
ξουν ένα καρκινικό ινομύωμα. Η τρέ-
χουσα έρευνα δείχνει ότι τα ινομυώ-
ματα δεν αυξάνουν ούτε τον κίνδυνο 
καρκίνου.

ΤΙ ΠΡΟΚΑΛΕΙ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ
ΣΤΙΣ ΓΥΝΑΙΚΕΣ;

Ενώ δεν γνωρίζουμε την ακριβή αιτία 
των ινομυωμάτων, υποψιαζόμαστε 
ότι τα υψηλά επίπεδα οιστρο-
γόνων αυξάνουν τον κίνδυνο δημι-
ουργίας αυτών των αναπτύξεων. Τα 
ινομυώματα μπορεί επίσης να έχουν 
γενετικές αιτίες.

ΥΠΑΡΧΟΥΝ ΤΡΟΦΙΜΑ
ΠΟΥ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΠΟΦΕΥΓΩ;

Αν και δεν είμαστε ακόμα σίγουροι 
ποια τρόφιμα προκαλούν την ανά-
πτυξη των ινομυωμάτων, έχουμε δει 
συνδέσεις μεταξύ της κατανάλωσης 
πολλών ζαμπόν και κόκκινου κρέ-
ατος και του κινδύνου ανάπτυξης 
ινομυωμάτων.

ΠΟΣΟ ΕΠΩΔΥΝΑ ΕΙΝΑΙ
ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ;

Οι περισσότερες γυναίκες με ινομυ-
ώματα βιώνουν λίγα έως καθόλου 
συμπτώματα. Ωστόσο, οι ασθενείς 
μπορεί περιστασιακά να εμφανίσουν 
πόνο σε ινομυώματα. Οι ασθενείς μας 
συνήθως περιγράφουν τον πόνο ως 
μια πίεση και αίσθημα βάρους στην 
περιοχή της πυέλου.

ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΑΙ ΟΙ ΤΥΠΟΙ ΤΩΝ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΩΝ;

Τα ινομυώματα ταξινομούνται με βάση τη θέση τους 
στη μήτρα σε τέσσερις τύπους:

Υποορογόνια: Τα υποορογόνια ινομυώματα αναπτύσσονται στο εξω-
τερικό του τοιχώματος της μήτρας.

Υποβλεννογόνια: Αυτά τα ινομυώματα αναπτύσσονται κάτω από τον 
ιστό της μήτρας και μερικές φορές μπορούν να εισέλθουν στην κοιλό-
τητα της μήτρας.

Ενδοτοιχωματικά: Τα ενδοτοιχωματικά ινομυώματα αναπτύσσονται 
μέσα στο τοίχωμα της μήτρας.

Μισχωτά: Αυτός ο τύπος ινομυώματος αναπτύσσεται σε μίσχους που 
συνδέονται με το τοίχωμα της μήτρας.
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ΤΙ ΓΙΝΕΤΑΙ ΑΝ ΕΙΜΑΙ ΕΓΚΥΟΣ;

Τα ινομυώματα δεν τείνουν να 
αποτελούν κίνδυνο για την 
εγκυμοσύνη.

Οι περισσότερες γυναίκες μπορούν 
ακόμα να μείνουν με επιτυχία έγκυες 
παρά τα ινομυώματα. Ωστόσο, μπο-
ρεί να διατρέχετε αυξημένο κίνδυνο 
επιπλοκών, όπως η συχνότητα αυτό-
ματης αποβολής είναι αυξημένη σε 
ασθενείς με ινομυώματα της μήτρας, 
ο τοκετός με καισαρική τομή, η πιθα-
νότητα ανώμαλης προβολής εμβρύου 
π.χ. ισχιακής και ο πρόωρος τοκετός.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΣΟΥΝ ΣΤΕΙΡΟΤΗΤΑ;

Στη συντριπτική πλειοψηφία των πε-
ριπτώσεων, τα ινομυώματα δεν προ-
καλούν στειρότητα. Ωστόσο, μπορούν 
να κάνουν τη σύλληψη πιο δύσκολη 
καθώς μπορεί να μπλοκάρουν τις 
σάλπιγγες ή/και να ελαχιστοποιήσουν 
τον χώρο μέσα στη μήτρα.

ΠΟΤΕ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΑΝΑΖΗΤΗΣΩ 
ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΓΙΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ;

Δε χρειάζεται να αναζητήσετε 
θεραπεία για ινομυώματα , εκτός 
εάν έχετε παρατηρήσει δυσφορία ή 
επώδυνα συμπτώματα ή διαταραχές 
στην έμμηνο ρύση. Πολλοί ασθενείς 
δεν εμφανίζουν καθόλου συμπτώ-
ματα.

ΕΙΝΑΙ ΕΠΩΔΥΝΗ Η ΘΕΡΑΠΕΙΑ;

Η θεραπεία για τα ινομυώματα δεν πρέπει να είναι επώδυνη. Ενώ μπορεί 
να έχετε κάποιο αίσθημα τάσης και δυσφορίας ενώ αναρρώνετε από μια επέμ-
βαση, δεν πρέπει να νοιώσετε σημαντικό πόνο.

ΠΟΤΕ ΜΠΟΡΩ ΝΑ ΕΠΙΣΤΡΕΨΩ ΣΤΗΝ ΕΡΓΑΣΙΑ;

Η ανάρρωση ποικίλει ανάλογα με τη θεραπεία που κρίνετε καλύτερη για 
εσάς. Τα πλεονεκτήματα της ελάχιστα επεμβατικής χειρουργικής επέμβασης 
δηλ. λαπαροσκοπικής ινομυωματεκτομής είναι αδιαμφισβήτητα τόσο στον χρό-
νο ανάρρωσης όσο και στον ελάχιστο μετεγχειρητικό πόνο. Η επέμβαση μπορεί 
να απαιτήσει λίγες ημέρες ανάπαυσης.

ΜΠΟΡΟΥΝ ΤΑ ΙΝΟΜΥΩΜΑΤΑ ΝΑ ΕΠΑΝΕΜΦΑΝΙΣΤΟΥΝ;

Τα ινομυώματα μπορεί τελικά να αναπτυχθούν ξανά μετά τη θεραπεία. 
Ο μόνος τρόπος για να διασφαλίσετε ότι θα μείνετε απαλλαγμένοι οριστικά 
από ινομυώματα στο μέλλον είναι με την αφαίρεση της μήτρας, αλλά αυτό είναι 
ένα ακραίο μέτρο.

ΤΙ ΕΙΔΟΥΣ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΕΣ ΕΠΙΛΟΓΕΣ ΥΠΑΡΧΟΥΝ;

Αν και η αιτία των ινομυωμάτων είναι ασαφής, έχουμε πολλές επιλο-
γές θεραπείας για την επιτυχή αφαίρεση των ινομυωμάτων. Μπορού-
με να συνταγογραφήσουμε φάρμακα ή να προτείνουμε μια χειρουργική 
διαδικασία για την εξάλειψη του πόνου και της δυσφορίας.

Ακολουθεί μια σύντομη επισκόπηση των θεραπειών που υπάρχουν:

Η ελάχιστα επεμβατική λαπαροσκόπηση – Λαπαροσκοπική 
χειρουργική ή λαπαροσκόπηση: είναι μια διαδικασία που τοποθετεί 
κάμερα οπτικών ινών μέσω μιας μικρής τομής που γίνεται στον ομφαλό 
της γυναίκας ασθενούς. Μόλις εισέλθει η κάμερα μπορεί να ανιχνεύσει 
διεξοδικά την παρουσία οποιωνδήποτε κύστεων, ινομυωμάτων, συμ-
φύσεων ή βλαβών στα αναπαραγωγικά όργανα και να επιτρέψει στον 
θεράποντα ιατρό σας να δημιουργήσει ένα άμεσο σχέδιο για την αντι-
μετώπιση των προβλημάτων.

Φαρμακευτική αγωγή: μπορούν να χρησιμοποιηθούν φάρμακα για 
να συρρικνωθούν τα ινομυώματα ή να σας βοηθήσει να αντιμετωπίσετε 
τον πόνο μέχρι τη χειρουργική επέμβαση. Όλα αυτά κατόπιν σχετικής 
οδηγίας του θεράποντος ιατρού σας.

Ινομυωματεκτομή: Αυτή η διαδικασία μας επιτρέπει να αφαιρέσουμε 
τα ινομυώματα από το τοίχωμα της μήτρας. Ενδέχεται να επιτευχθεί μια 
πλήρης ή μερική αφαίρεση του ινομυώματος .

Εμβολισμός της αρτηρίας της μήτρας: Αυτή η διαδικασία γίνεται 
από ακτινολόγους και όχι από ειδικούς αναπαραγωγικής χειρουργικής. 
Ως εκ τούτου, δεν συνιστούμε αυτή την επιλογή για όποια θέλει να δια-
τηρήσει τη γονιμότητά της τώρα ή στο μέλλον.

Υστερεκτομή: Αυτή είναι μια ακραία διαδικασία που δεν συνιστούμε 
ή δεν εκτελούμε. Ωστόσο, θα πρέπει να εξετάσετε αυτήν την επιλογή 
κυρίως μόνο εάν δεν επιθυμείτε να αποκτήσετε άλλα παιδιά.
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Πώς να
μειώσετε
τη ζάχαρη
στη διατροφή
των παιδιών;

α παιδιά αποτελούν το μέλ-
λον και είναι το ένα τρίτο του 
πληθυσμού μας. Όπως γνω-

ρίζουμε η υγιεινή διατροφή είναι 
σημαντική για όλα τα στάδια της 
ζωής, στην παιδική ηλικία όμως απο-
τελεί προϋπόθεση για τη διασφάλιση 
της σωματικής και πνευματικής υγεί-
ας των παιδιών.

T
Νάντια Μαρνέρου

Διαιτολόγος-Διατροφολόγος (Β.Sc)
& Καθηγήτρια Φυσικής Αγωγής

& Αθλητισμού
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ΠΩΣ ΝΑ ΜΕΙΩΣΕΤΕ
ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΖΑΧΑΡΗΣ
ΣΤΑ ΠΑΙΔΙΑ

‣ Δεν είναι σωστή η υπερ-
κατανάλωση γλυκών, 
όμως και η πλήρης απαγόρευ-
ση είναι λανθασμένη τεχνική, 
θα πρέπει να δίνονται με μέ-
τρο.

‣ Δεν πρέπει να δίνονται 
γλυκά πριν το γεύμα γιατί 
μειώνουν την όρεξη ή προκα-
λούν κορεσμό.

‣ Δεν πρέπει να δίνονται 
γλυκά ως επιβράβευση ή 
δώρο για την κατανάλωση 
κάποιου φαγητού.

‣ Προτιμήστε νερό και 
γάλα. Το γάλα σε αντίθεση 
με τα αναψυκτικά, ενεργεια-
κά ποτά και άλλα ζαχαρούχα 
ποτά περιέχει φυσική ζάχαρη 
(λακτόζη), πρωτεΐνη, ασβέ-
στιο, συστατικά δηλ. απαραί-
τητα για την ανάπτυξή τους. 

‣ Μειώστε την κατανά-
λωση συσκευασμένων 
χυμών φρούτων & φρουτο-
ποτών.

‣ Προτιμήστε φρέσκες 
τροφές. 

‣ Ικανοποιήστε την ανά-
γκη του παιδιού για γλυκό 
με κάποιο φρούτο.

ΠΟΣΗ ΖΑΧΑΡΗ
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΔΙΑ

Υπολογίζεται πως το 17% 
των συνολικών ημερήσιων 
θερμίδων της διατροφής των 
παιδιών είναι ζάχαρη! (το πο-
σοστό αυτό είναι μεγάλο). Να 
ΤΟΝΙΣΤΕΙ επίσης πως ένα 
μεγάλο μέρος και σε αρκετές 
περιπτώσεις το ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟ 
μέρος της ζάχαρης που κα-
ταναλώνουν τα παιδιά προ-
έρχεται από τα ΖΑΧΑΡΟΥΧΑ 
ποτά δηλ. αναψυκτικά, χυμούς, 
ενεργειακά ποτά ΚΑΙ όχι από 
τις τροφές που καταναλώνουν!

ΠΟΣΗ ΖΑΧΑΡΗ ΕΠΙΤΡΕΠΕΤΑΙ ΝΑ 
ΚΑΤΑΝΑΛΩΝΟΥΝ ΤΑ ΠΑΙΔΙΑ 

Ο κάθε επιστημονικός οργανισμός έχει τα 
δικά του όρια όσον αφορά στην ποσότητα 
της ημερήσιας προστιθέμενης ζάχαρης που 
συνιστάται σαν κατανάλωση στα παιδιά. 
ΕΝΔΕΙΚΤΙΚΑ σύμφωνα με την Αμερικανική 
Καρδιολογική Εταιρεία για τα παιδιά δεν θα 
πρέπει να ξεπερνά τα 25 γρ προστιθέμενης 
ζάχαρης (δηλ. τα 6 κουταλ. του γλυκού ημε-
ρησίως).

ΔΩΣΤΕ ΠΡΟΣΟΧΗ: ΟΛΟΙ οι επιστημονικοί 
οργανισμοί προτείνουν να αποφεύγεται η 
κατανάλωση ζάχαρης στο ΕΛΑΧΙΣΤΟ!

ΓΙΑΤΙ ΔΕΝ ΘΕΛΟΥΜΕ ΤΗ ΖΑΧΑΡΗ ΣΤΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩN ΠΑΙΔΙΩΝ

Ένα από τα σοβαρότερα προβλήματα 
διατροφής στην παιδική ηλικία είναι η 
παιδική παχυσαρκία. Η παιδική παχυ-
σαρκία αποτελεί μεγάλο πρόβλημα για 
τη δημόσια υγεία και αποτελεί παγκό-
σμιο φαινόμενο με τα ποσοστά συνεχώς 
να αυξάνονται. Η αύξηση της κατανάλω-
σης θερμιδογόνων τροφών, πλούσιων 
σε ζάχαρη είναι μια από τις πιο βασικές 
αιτίες που συνδέονται με τα αυξανόμενα 
ποσοστά παχυσαρκίας στα παιδιά.

ΠΩΣ Η ΖΑΧΑΡΗ ΕΠΗΡΕΑΖΕΙ
ΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΤΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ

Τα προστιθέμενα σάκχαρα, με κύ-
ριο εκπρόσωπο τη ζάχαρη, προ-
σφέρουν:

1) ενέργεια χωρίς όμως να προσ-
δίδουν άλλα θρεπτικά συστατικά 
(βιταμίνες, ανόργανα στοιχεία) 
αλλά μόνο ΚΕΝΕΣ θερμίδες

2) αντικαθιστούν άλλες πιο ποιοτι-
κές τροφές (π.χ. φρούτα, λαχανικά)
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α σχολεία ανοίξανε και πάλι. Σε λίγο καιρό θα 
έρθει η ώρα που θα ρωτήσετε παιδαγωγούς, 
νηπιαγωγούς ή δασκάλους για τη συμπερι-

φορά του παιδιού σας στο σχολείο. Συχνά συμβαίνει 
να νομίζετε ότι σας περιγράφουν άλλο παιδί... 
Γιατί μπορεί να ισχύει αυτό; Μπορεί να κρύβεται κάτι; 
Μπορείτε εσείς ως γονείς να κάνετε κάτι για αυτό;

Υπάρχουν δύο περιπτώσεις...

Στην πρώτη περίπτωση τα παιδιά στο σχολείο 
μπορεί να είναι ήρεμα και συγκροτημένα ενώ στο 
σπίτι νευρικά, εριστικά, επιθετικά και γενικά να 
έχουν μία συμπεριφορά δύσκολη για εσάς ώστε να 
μπορέσετε να τη διαχειριστείτε... Αυτό μπορεί να κρύβει 
από πίσω πολλές αιτίες. Μία από αυτές είναι ότι για το παι-
δί το σπίτι του είναι ένα οικείο περιβάλλον, που μπορεί να 
εκδηλωθεί και να εκφραστεί χωρίς την έννοια της κρίσης 
από συνομηλίκους ή παιδαγωγούς.

T
Ευδοκία Φλυτζάνη

Παιδαγωγός προσχολικής ηλικίας

Διαφορές στη 
συμπεριφορά των παιδιών 

στο σπίτι και στο σχολείο
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Μέσα από την υγιή προσκόλληση στους γονείς, τα παι-
διά νιώθουν ασφάλεια μαζί τους, ξέρουν ότι τα αγαπάνε 
χωρίς όρους και δείχνουν τον «πραγματικό» τους εαυτό 
όπως πολλές φορές μπορεί να κάνουμε και εμείς όταν 
μπαίνουμε στο σπίτι μας και τα κοινωνικά «πρέπει» μέ-
νουν έξω από την πόρτα μας. Αυτό δείχνει βέβαια ότι το 
παιδί μας είναι σε θέση να ακολουθήσει κοινω-
νικούς κανόνες και όταν αντιληφθεί όρια μπορεί 
να τα διαχειριστεί και να τα ακολουθήσει. Επίσης 
σημαντικό χαρακτηριστικό των παιδιών αυτής της ηλικί-
ας είναι η μίμηση συμπεριφοράς των συνομηλίκων αλλά 
και της δασκάλας. 

Τα παιδιά στο σχολείο είναι μέλη μιας ομάδας που αλλη-
λοεπιδρούν και επηρεάζονται το ένα με το άλλο, μιμού-
μενα συμπεριφορές. Από το πιο απλό, που στο σχολείο το 
παιδί τρώει για παράδειγμα σπανακόρυζο ενώ στο σπίτι 
δεν θέλει ούτε να το βλέπει, που κάθεται στο τραπέζι να 
φάει μόνο του ενώ στο σπίτι το κυνηγάμε να το ταΐσουμε 
ή θέλει οθόνη για να φάει, μέχρι πιο σοβαρά όπως η επι-
θετικότητα που μπορεί να βγάλει ένα παιδί επειδή βλέπει 
τους φίλους του να κάνουν το ίδιο. Ακόμη τα παιδιά στο 
σχολείο ξέρουν τι συμπεριφορά οφείλουν να έχουν και τι 
επιπτώσεις θα έχουν αν δεν ακολουθήσουν κανόνες. Μία 
άλλη πιθανή αιτία της σωστής συμπεριφοράς που έχει το 
παιδί στο σχολείο και θέλει διερεύνηση από τους γονείς 
είναι το ενδεχόμενο το σχολικό περιβάλλον να είναι αρκε-
τά καταπιεστικό και να μην αφήνει το παιδί να εκφραστεί 
και να είναι ελεύθερο να συμπεριφερθεί όπως θα ήθελε. 
Το σίγουρο είναι ότι οι γονείς από τη μεριά τους στο σπίτι 
πρέπει να θέτουν όρια και να διαχωρίζουν τις επιτρεπτές 
και μη επιτρεπτές συμπεριφορές των παιδιών τους και τότε 
αυτό θα έχει θετικό αποτέλεσμα και σε αυτό το πλαίσιο.

Στη δεύτερη περίπτωση που το παιδί είναι ήρεμο 
στο σπίτι και στο σχολείο μάς περιγράφουν ότι 

έχει δύσκολη ως προς τη διαχείρισή της συμπερι-
φορά, μπορεί να συμβαίνουν διάφορα όπως το παιδί να 
θέλει το χρόνο του να προσαρμοστεί στο νέο περιβάλλον 
και η όλη του συμπεριφορά να έχει να κάνει με τη μετά-
βαση και την αλλαγή που βιώνει μέσα του. Σε αυτή την 
περίπτωση θα πρέπει να του δώσουμε χρόνο ώστε 
να ενταχθεί στο νέο πλαίσιο, να νιώσει ασφάλεια 
και να ηρεμήσει. Τα παιδιά στην περίοδο της προσαρμο-
γής τους στο σχολείο βιώνουν έντονα συναισθήματα, κάτι 
που μπορεί να τα δυσκολεύει και να βγάζουν αυτήν την 
αρνητική εικόνα.

Αν πάλι ο καιρός περνάει και η κατάσταση παρα-
μένει ίδια περισσότερο από τρεις μήνες το σημα-
ντικότερο που έχετε να κάνετε είναι να μιλήσετε 
με το παιδί, να δείτε τι είναι αυτό που το δυσκολεύει, 
ανοίξτε τα αυτιά σας και την αγκαλιά σας, διαβεβαιώστε 
το ότι είστε εκεί γι’ αυτό και ό,τι και να συμβαίνει εσείς 
θα είστε δίπλα του να το στηρίζετε. Παράλληλα κουβε-
ντιάστε με τη δασκάλα να σας πει τι μπορεί να θεωρεί 
εκείνη ως αιτία αυτής της συμπεριφοράς αλλά και πώς 
εκείνη αντιλαμβάνεται την έννοια της «σωστής» και της 
«λάθος» συμπεριφοράς και ακόμη για να δείτε και τι προσ-
δοκίες έχει. Ζητήστε τη γνώμη της αλλά και τη συμ-
βουλή της για το πώς μπορείτε να τη βοηθήσετε. 
Επίσης ρωτήστε την για τη σχέση της με το παιδί και του 
παιδιού με τους συμμαθητές και μήπως η δυσκολία στη 
μεταξύ τους σχέση μπορεί να κάνει το παιδί να αισθάνεται 
παρεξηγημένο ή θυμωμένο.

Αν τέλος όλες οι προσπάθειές σας πέφτουν στο κενό και η 
κατάσταση δεν αλλάζει ή και χειροτερεύει τότε η επίσκεψη 
σε έναν ειδικό και πιο συγκεκριμένα σε έναν παιδοψυ-
χολόγο που έχει τις απαραίτητες γνώσεις ίσως να είναι 
η λύση για το θέμα σας και το παιδί να βρει την ισορροπία 
του και στα δυο περιβάλλοντα.



1. ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: IBUTOMOL, 200 mg+500 mg, επικαλυμμένα με λεπτό υμέ-
νιο δισκία. 2. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε δισκίο περιέχει 200 mg ιβουπροφαίνης και 500 mg 
παρακεταμόλης. Για τον πλήρη κατάλογο των εκδόχων, βλ. παράγραφο 6.1. 3. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ. 
Επικαλυμμένο με λεπτό υμένιο δισκίο. Λευκά προς υπόλευκα, επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία σχήματος 
οβάλ, με διαστάσεις 19,7 mm x 9,2 mm. 4. ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 4.1 Θεραπευτικές ενδείξεις: Για ανακού-
φιση από τον ήπιο έως μέτριο πόνο που σχετίζεται με ημικρανία, κεφαλαλγία, οσφυαλγία, πόνο περιόδου, οδοντι-
κό πόνο, ρευματικό και μυϊκό πόνο, πόνο μη σοβαρής αρθρίτιδας, συμπτώματα κρυολογήματος και γρίπης, πονό-
λαιμο και πυρετό. Το προϊόν αυτό ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον πόνο που απαιτεί ισχυρότερη αναλγητική δράση 
από αυτή που προσφέρει μόνη της η ιβουπροφαίνη ή η παρακεταμόλη. Το IBUTOMOL ενδείκνυται για χρήση σε 
ενήλικες ηλικίας 18 ετών και άνω. 4.2 Δοσολογία και τρόπος χορήγησης Δοσολογία: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες 
μπορούν να ελαχιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για τη μικρότερη απαιτού-
μενη διάρκεια, για τον έλεγχο των συμπτωμάτων (βλ. παράγραφο 4.4). Ο ασθενής πρέπει να συμβουλευτεί γιατρό 
εάν τα συμπτώματά του επιμείνουν ή επιδεινωθούν, ή σε περίπτωση που απαιτηθεί χρήση του προϊόντος για 
περισσότερο από 3 ημέρες. Ενήλικες: Ένα δισκίο, το οποίο πρέπει να λαμβάνεται έως και τρεις φορές την 
ημέρα με νερό. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον έξι ώρες ανάμεσα στις δόσεις. Εάν η δόση του ενός δισκίου 
δεν ελέγξει τα συμπτώματα, τότε μπορείτε να πάρετε τη μέγιστη δόση των δύο δισκίων έως και τρεις φορές την 
ημέρα. Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον έξι ώρες ανάμεσα στις δόσεις. Μην πάρετε περισσότερα από έξι δισκία 
(3000 mg παρακεταμόλης, 1200 mg ιβουπροφαίνης) σε οποιοδήποτε χρονικό διάστημα 24 ωρών. Ηλικιωμένοι: 
Δεν απαιτούνται ειδικές τροποποιήσεις της δοσολογίας (βλ. παράγραφο 4.4). Οι ηλικιωμένοι διατρέχουν αυξημέ-
νο κίνδυνο εκδήλωσης σοβαρών επιπτώσεων από τις ανεπιθύμητες ενέργειες. Εάν η λήψη ενός ΜΣΑΦ κριθεί 
απαραίτητη, τότε πρέπει να χρησιμοποιείται η χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για τη μικρότερη δυνατή χρονι-
κή διάρκεια. Ο ασθενής πρέπει να παρακολουθείται τακτικά για γαστρεντερική αιμορραγία κατά τη διάρκεια της 
θεραπείας με ΜΣΑΦ. Παιδιατρικός πληθυσμός: Δεν προορίζεται για χρήση από παιδιά κάτω των 18 ετών. Τρόπος 
χορήγησης: Για χορήγηση από του στόματος. Για την ελαχιστοποίηση των ανεπιθύμητων ενεργειών, συνιστάται 
οι ασθενείς να λαμβάνουν το IBUTOMOL με τροφή. 4.3 Αντενδείξεις Το προϊόν αυτό αντενδείκνυται: - Σε ασθε-
νείς με γνωστή υπερευαισθησία στη δραστική ουσία ή σε κάποιο από τα έκδοχα που αναφέρονται στην παράγρα-
φο 6.1. - Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης με άλλα προϊόντα που περιέχουν παρακεταμόλη, -αυξημένος κίνδυ-
νος ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. παράγραφο 4.5). - Σε ασθενείς με ιστορικό αντιδράσεων υπερευαισθησίας 
(π.χ. βρογχόσπασμος, αγγειοοίδημα, άσθμα, ρινίτιδα ή κνίδωση) που σχετίζονται με ακετυλοσαλικυλικό οξύ ή 
άλλα μη στεροειδή αντιφλεγμονώδη φάρμακα (ΜΣΑΦ). - Σε ασθενείς με ιστορικό ή υφιστάμενο γαστρεντερικό 
έλκος/διάτρηση ή αιμορραγία, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με ΜΣΑΦ (βλ. παράγραφο 4.4). - Σε 
ασθενείς με διαταραχές πήξης. - Σε ασθενείς με σοβαρή ηπατική ανεπάρκεια, σοβαρή νεφρική ανεπάρκεια ή 
σοβαρή καρδιακή ανεπάρκεια (Κατηγορίας IV κατά NYHA) (βλ. παράγραφο 4.4). - Σε περίπτωση ταυτόχρονης 
χρήσης με άλλα προϊόντα που περιέχουν ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένων των ειδικών αναστολέων κυκλο-οξυγε-
νάσης-2 (COX-2) και των δόσεων ακετυλοσαλικυλικού οξέος άνω των 75 mg ημερησίως - αυξημένος κίνδυνος 
ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. ενότητα 4.5). - Σε περίπτωση ταυτόχρονης χρήσης με άλλα προϊόντα που περιέ-
χουν παρακεταμόλη,- αυξημένος κίνδυνος ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. παράγραφο 4.5). - Κατά τη διάρκεια του 
τελευταίου τριμήνου της κύησης, λόγω του κινδύνου πρόωρης σύγκλεισης του αρτηριακού πόρου με πιθανότητα 
πνευμονικής υπέρτασης (βλ. παράγραφο 4.6) 4.4 Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση: Ο 
κίνδυνος υπερδοσολογίας παρακεταμόλης είναι μεγαλύτερος σε ασθενείς με μη κιρρωτική αλκοολική ηπατική 
νόσο. Σε περίπτωση υπερδοσολογίας πρέπει να ζητηθεί άμεση ιατρική βοήθεια, ακόμη και αν ο ασθενής αισθά-
νεται καλά, λόγω του κινδύνου όψιμης σοβαρής ηπατικής βλάβης. Να μη λαμβάνεται με οποιοδήποτε άλλο προϊόν 
που περιέχει παρακεταμόλη. Εάν συμβεί αυτό πρέπει να ζητήσετε άμεση ιατρική βοήθεια, ακόμη και αν αισθάνε-
στε καλά, καθώς μπορεί να οδηγήσει σε υπερδοσολογία (βλ. παράγραφο 4.9). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπο-
ρούν να ελαχιστοποιηθούν χρησιμοποιώντας τη χαμηλότερη αποτελεσματική δόση για τη μικρότερη απαιτούμενη 
διάρκεια, για τον έλεγχο των συμπτωμάτων (βλ. παράγραφο 4.2, καθώς και τους γαστρεντερικούς και καρδιαγ-
γειακούς κινδύνους παρακάτω), καθώς και με τη λήψη της δόσης με τροφή από τους ασθενείς (βλ. παράγραφο 
4.2). Ηλικιωμένοι: Οι ηλικιωμένοι έχουν αυξημένη συχνότητα εμφάνισης ανεπιθύμητων ενεργειών με τα ΜΣΑΦ, 
ειδικότερα γαστρεντερική αιμορραγία και διάτρηση, η οποία μπορεί να αποβεί θανατηφόρος (βλ. παράγραφο 4.2). 
Απαιτείται προσοχή σε ασθενείς με συγκεκριμένες παθήσεις: Αναπνευστικές διαταραχές: Σε ασθενείς που 
έχουν ιστορικό ή πάσχουν από βρογχικό άσθμα ή αλλεργική πάθηση, έχει αναφερθεί ότι τα ΜΣΑΦ προκαλούν 
βρογχόσπασμο. Καρδιαγγειακές, νεφρικές και ηπατικές διαταραχές: Η χορήγηση ΜΣΑΦ μπορεί να προκαλέσει 
δοσοεξαρτώμενη μείωση στη σύνθεση προσταγλανδινών και να προκαλέσει νεφρική ανεπάρκεια. Οι ασθενείς 
που διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο εμφάνισης αυτής της αντίδρασης είναι όσοι έχουν έκπτωση νεφρικής λει-
τουργίας, καρδιακή δυσλειτουργία, ηπατική δυσλειτουργία, όσοι λαμβάνουν διουρητικά και οι ηλικιωμένοι. Η νε-
φρική λειτουργία αυτών των ασθενών πρέπει να παρακολουθείται (βλ. παράγραφο 4.3). Καρδιαγγειακές και αγ-
γειακές εγκεφαλικές επιδράσεις: Για τους ασθενείς με ιστορικό υπέρτασης ή/και ήπιας έως μέτριας 
συμφορητικής καρδιακής ανεπάρκειας απαιτείται η κατάλληλη παρακολούθηση και ιατρική συμβουλή, καθώς έχει 
αναφερθεί κατακράτηση υγρών, υπέρταση και οίδημα σε σχέση με τη θεραπεία ΜΣΑΦ. Οι κλινικές μελέτες 
υποδεικνύουν ότι η χρήση ιβουπροφαίνης, ειδικότερα στην υψηλή δόση (2400 mg/ημέρα), μπορεί να σχετίζεται 
με μικρή αύξηση του κινδύνου αρτηριακών θρομβωτικών επεισοδίων (π.χ. έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλι-
κό επεισόδιο). Συνολικά, οι επιδημιολογικές μελέτες δεν υποδεικνύουν ότι η χαμηλή δόση ιβουπροφαίνης (π.χ. 
≤1200 mg/ημέρα) σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αρτηριακών θρομβωτικών επεισοδίων. Οι ασθενείς με μη 
ελεγχόμενη υπέρταση, συμφορητική καρδιακή ανεπάρκεια (NYHA II-III), εγκατεστημένη ισχαιμική καρδιοπάθεια, 
περιφερική αρτηριοπάθεια ή/και αγγειακή εγκεφαλική νόσο, πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία με ιβουπροφαίνη 
μόνο κατόπιν προσεκτικής αξιολόγησης και οι υψηλές δόσεις (2400 mg/ημέρα) πρέπει να αποφεύγονται. Πρέπει 
επίσης να εξετάζονται προσεκτικά οι περιπτώσεις έναρξης μακροχρόνιας θεραπείας σε ασθενείς με παράγο-
ντες κινδύνου για καρδιαγγειακά επεισόδια (π.χ. υπέρταση, υπερλιπιδαιμία, σακχαρώδη διαβήτη, κάπνισμα), ειδι-
κά εάν απαιτούνται υψηλές δόσεις ιβουπροφαίνης (2400 mg/ημέρα). Γαστρεντερική αιμορραγία, έλκος και διά-
τρηση: Τα ΜΣΑΦ πρέπει να χορηγούνται με προσοχή σε ασθενείς με ιστορικό γαστρεντερικής πάθησης (ελκώδη 
κολίτιδα, νόσο του Crohn), καθώς υπάρχει κίνδυνος παρόξυνσης αυτών των παθήσεων (βλ. παράγραφο 4.8). Η 
γαστρεντερική αιμορραγία, το έλκος και η διάτρηση, τα οποία μπορεί να αποβούν θανατηφόρα, έχουν αναφερθεί 
με όλα τα ΜΣΑΦ οποιαδήποτε στιγμή κατά τη διάρκεια της θεραπείας, με ή χωρίς προειδοποιητικά συμπτώματα 
ή προηγούμενο ιστορικό σοβαρών γαστρεντερικών συμβάντων. Ο κίνδυνος γαστρεντερική αιμορραγίας, έλκους 
ή διάτρησης είναι υψηλότερος όσο μεγαλύτερες είναι οι δόσεις των ΜΣΑΦ, σε ασθενείς με ιστορικό έλκους, 
ειδικότερα εάν έχουν εμφανιστεί επιπλοκές αιμορραγίας ή διάτρησης (βλ. παράγραφο 4.3), καθώς και στους 
ηλικιωμένους. Οι ασθενείς αυτοί πρέπει να ξεκινούν τη θεραπεία στη χαμηλότερη διαθέσιμη δόση. Η συνδυαστι-
κή θεραπεία με προστατευτικούς παράγοντες (π.χ. μισοπροστόλη ή αναστολείς αντλίας πρωτονίων) πρέπει να 
εξετάζεται ως ενδεχόμενο για τους ασθενείς αυτούς, όπως επίσης και για τους ασθενείς που χρειάζονται συγ-
χορήγηση με ακετυλοσαλικυλικό οξύ χαμηλής δόσης ή άλλα φάρμακα που είναι πιθανό να αυξήσουν τον γαστρε-
ντερικό κίνδυνο (βλέπε παρακάτω και 4.5). Οι ασθενείς με ιστορικό γαστρεντερικής τοξικότητας, ειδικότερα οι 
ηλικιωμένοι, πρέπει να αναφέρουν κάθε ασυνήθιστο κοιλιακό σύμπτωμα (ειδικά τη γαστρεντερική αιμορραγία), 
κυρίως στα αρχικά στάδια της θεραπείας. Πρέπει να εφιστάται η προσοχή στους ασθενείς που λαμβάνουν συγ-
χορηγούμενες φαρμακευτικές αγωγές, οι οποίες θα μπορούσαν να αυξήσουν τον κίνδυνο εξέλκωσης ή αιμορρα-
γίας, όπως τα από του στόματος κορτικοστεροειδή, τα αντιπηκτικά, όπως η βαρφαρίνη, οι εκλεκτικοί αναστολείς 
επαναπρόσληψης σεροτονίνης ή οι αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες, όπως το ακετυλοσαλικυλικό οξύ (βλ. παρά-
γραφο 4.5). Εάν παρουσιαστεί γαστρεντερική αιμορραγία ή εξέλκωση σε ασθενείς που λαμβάνουν προϊόντα, τα 
οποία περιέχουν ιβουπροφαίνη, η θεραπεία πρέπει να τερματίζεται. ΣΕΛ και μικτή νόσος συνδετικού ιστού: Σε 
ασθενείς με συστηματικό ερυθηματώδη λύκο (ΣΕΛ) και μικτή νόσο του συνδετικού ιστού, ενδεχομένως να υπάρ-
χει αυξημένος κίνδυνος άσηπτης μηνιγγίτιδας (βλ. παράγραφο 4.8). Δερματολογικές επιδράσεις: Σοβαρές δερ-
ματικές αντιδράσεις, ορισμένες εξ αυτών θανατηφόρες, συμπεριλαμβανομένης της αποφολιδωτικής δερματίτι-
δας, του συνδρόμου Stevens-Johnson και της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης, έχουν αναφερθεί πολύ σπάνια 
σε σχέση με τη χρήση των ΜΣΑΦ (βλ. παράγραφο 4.8). Οι ασθενείς φαίνεται να διατρέχουν υψηλότερο κίνδυνο 
εκδήλωσης αυτών των αντιδράσεων στα πρώιμα στάδια της θεραπείας, καθώς στην πλειοψηφία των περιπτώσε-
ων η αντίδραση εκδηλώνεται εντός του πρώτου μήνα της θεραπείας. Η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να 
τερματίζεται με την πρώτη εμφάνιση δερματικού εξανθήματος, βλαβών του βλεννογόνου ή οποιασδήποτε άλλης 
ένδειξης υπερευαισθησίας. Διαταραχή γυναικείας γονιμότητας: Η χρήση του προϊόντος μπορεί να βλάψει τη γυ-
ναικεία γονιμότητα και δεν συνιστάται σε γυναίκες που προσπαθούν να συλλάβουν. Σε γυναίκες που αντιμετωπί-
ζουν δυσκολίες σύλληψης ή υποβάλλονται σε εξετάσεις για πιθανή υπογονιμότητα, πρέπει να εξετάζεται το εν-
δεχόμενο τερματισμού της λήψης του προϊόντος. 4.5 Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα και 
άλλες μορφές αλληλεπίδρασης Το προϊόν αυτό (όπως και κάθε άλλο προϊόν που περιέχει παρακεταμόλη) 
αντενδείκνυται σε συνδυασμό με άλλα προϊόντα που περιέχουν παρακεταμόλη - αυξημένος κίνδυνος ανεπιθύμη-
των ενεργειών (βλ. παράγραφο 4.3). Το προϊόν αυτό (όπως και κάθε άλλο προϊόν που περιέχει ιβουπροφαίνη και 
ΜΣΑΦ) αντενδείκνυται σε συνδυασμό με: • Ακετυλοσαλικυλικό οξύ: Η ταυτόχρονη χορήγηση ιβουπροφαίνης και 
ακετυλοσαλικυλικού οξέος δεν συνιστάται γενικά, λόγω της πιθανότητας αυξημένων ανεπιθύμητων ενεργειών. 
• Άλλα ΜΣΑΦ, συμπεριλαμβανομένων των εκλεκτικών αναστολέων κυκλο-οξυγενάσης-2, καθώς αυξάνουν τον 
κίνδυνο ανεπιθύμητων ενεργειών (βλ. παράγραφο 4.3). Το προϊόν αυτό (όπως και κάθε άλλο προϊόν που περιέχει 
παρακεταμόλη) πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε συνδυασμό με: • Χλωραμφαινικόλη: Αυξημένη συγκέ-
ντρωση χλωραμφαινικόλης στο πλάσμα. • Χολεστυραμίνη: Η ταχύτητα απορρόφησης της παρακεταμόλης μειώ-
νεται από τη χολεστυραμίνη. Συνεπώς, η χολεστυραμίνη δεν πρέπει να λαμβάνεται εντός μίας ώρας, εάν απαι-
τείται μέγιστη αναλγητική δράση. • Μετοκλοπραμίδη και Δομπεριδόνη: Η απορρόφηση της παρακεταμόλης 
αυξάνεται από τη μετοκλοπραμίδη και τη δομπεριδόνη. Ωστόσο, δεν είναι απαραίτητη η αποφυγή της ταυτόχρο-
νης χρήσης. • Βαρφαρίνη: Η αντιπηκτική δράση της βαρφαρίνης και άλλων κουμαρινών μπορεί να ενισχυθεί από 
την παρατεταμένη τακτική χρήση παρακεταμόλης, με αυξημένο κίνδυνο αιμορραγίας· οι περιστασιακές δόσεις 
δεν έχουν σημαντική επίδραση. Το προϊόν αυτό (όπως και κάθε άλλο προϊόν που περιέχει ιβουπροφαίνη και 
ΜΣΑΦ) πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε συνδυασμό με: • Αντιπηκτικά: Τα ΜΣΑΦ μπορούν να ενισχύ-
σουν τις επιδράσεις των αντιπηκτικών, δηλ. της βαρφαρίνης (βλ. παράγραφο 4.4). • Αντιϋπερτασικά (αναστολείς 
ΜΕΑ και ανταγωνιστές αγγειοτασίνης ΙΙ) και διουρητικά: Τα ΜΣΑΦ μπορεί να μειώσουν τις επιδράσεις αυτών των 
φαρμάκων. Σε ορισμένους ασθενείς με διαταραγμένη νεφρική λειτουργία (π.χ. αφυδατωμένοι ασθενείς ή ηλικιω-
μένοι ασθενείς με διαταραγμένη νεφρική λειτουργία), η συγχορήγηση ενός αναστολέα ΜΕΑ ή ανταγωνιστή αγ-
γειοτασίνης ΙΙ με παράγοντες που αναστέλλουν την κυκλο-οξυγενάση μπορεί να οδηγήσει σε περαιτέρω επιδεί-
νωση της νεφρικής λειτουργίας, συμπεριλαμβανομένης της πιθανότητας οξείας νεφρικής ανεπάρκειας, η οποία 
είναι συνήθως αναστρέψιμη. Αυτές οι αλληλεπιδράσεις πρέπει να λαμβάνονται υπόψη σε ασθενείς που λαμβά-
νουν μια κοξίβη ταυτόχρονα με αναστολείς ΜΕΑ ή ανταγωνιστές αγγειοτασίνης ΙΙ. Συνεπώς, ο συνδυασμός αυτός 
πρέπει να χορηγείται με προσοχή, ειδικά στους ηλικιωμένους. Οι ασθενείς πρέπει να ενυδατώνονται επαρκώς 
και πρέπει επίσης να επιδεικνύεται προσοχή στην παρακολούθηση της νεφρικής λειτουργίας μετά την έναρξη 
της συγχορηγούμενης θεραπείας και περιστασιακά από εκεί και έπειτα. Τα διουρητικά μπορούν να αυξήσουν τον 
κίνδυνο νεφροτοξικότητας των ΜΣΑΦ. • Αντιαιμοπεταλιακοί παράγοντες και εκλεκτικοί αναστολείς επαναπρό-
σληψης σεροτονίνης (SSRI): Αυξημένος κίνδυνος γαστρεντερικής αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 4.4). Ακετυλοσα-
λικυλικό οξύ: Πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ιβουπροφαίνη ενδέχεται να αναστέλλει ανταγωνιστικά 
την επίδραση της χαμηλής δόσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος στη συσσωμάτωση αιμοπεταλίων, σε περίπτωση 
συγχορήγησης. Παρόλο που υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά την παρέκταση αυτών των δεδομένων σε κλι-
νικές συνθήκες, η πιθανότητα μείωσης της καρδιοπροστατευτικής δράσης της χαμηλής δόσης ακετυλοσαλικυλι-
κού οξέος από την τακτική και μακροχρόνια χρήση ιβουπροφαίνης δεν μπορεί να αποκλειστεί. Καμία κλινικά 
σχετική επίδραση δεν θεωρείται πιθανή με την περιστασιακή χρήση ιβουπροφαίνης (βλ. παράγραφο 5.1). • 
Καρδιακές γλυκοσίδες: Τα ΜΣΑΦ μπορούν να επιδεινώσουν την καρδιακή ανεπάρκεια, να μειώσουν το ρυθμό 
σπειραματικής διήθησης (GFR) και να αυξήσουν τα επίπεδα των γλυκοσιδών στο πλάσμα. • Κυκλοσπορίνη: Αυ-
ξημένος κίνδυνος νεφροτοξικότητας. • Κορτικοστεροειδή: Αυξημένος κίνδυνος γαστρεντερικής εξέλκωσης ή 
αιμορραγίας (βλ. παράγραφο 4.4). • Διουρητικά: Μειωμένη διουρητική δράση. Τα διουρητικά μπορούν να αυξή-
σουν τον κίνδυνο νεφροτοξικότητας των ΜΣΑΦ. • Λίθιο: Μειωμένη αποβολή του λιθίου. • Μεθοτρεξάτη: Μειω-

μένη αποβολή της μεθοτρεξάτης. • Μιφεπριστόνη: Τα ΜΣΑΦ δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται για 8-12 ημέρες 
μετά τη χορήγηση μιφεπριστόνης, καθώς τα ΜΣΑΦ μπορούν να μειώσουν την επίδραση της μιφεπριστόνης. • 
Αντιβιοτικά κινολόνης: Δεδομένα από μελέτες σε πειραματόζωα υποδεικνύουν ότι τα ΜΣΑΦ μπορούν να αυξή-
σουν τον κίνδυνο σπασμών που σχετίζονται με τα αντιβιοτικά κινολόνης. Οι ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ και 
κινολόνες μπορεί να διατρέχουν αυξημένο κίνδυνο εκδήλωσης σπασμών. • Τακρόλιμους: Πιθανός αυξημένος 
κίνδυνος νεφροτοξικότητας όταν τα ΜΣΑΦ χορηγούνται με τακρόλιμους. • Ζιδοβουδίνη: Αυξημένος κίνδυνος 
αιματολογικής τοξικότητας όταν τα ΜΣΑΦ χορηγούνται με ζιδοβουδίνη. Υπάρχουν ενδείξεις αυξημένου κινδύνου 
αιμάρθρων και αιματώματος σε HIV (+) αιμορροφιλικούς ασθενείς που λαμβάνουν ταυτόχρονα θεραπεία με ζι-
δοβουδίνη και ιβουπροφαίνη. 4.6 Γονιμότητα, κύηση και γαλουχία Κύηση: Δεν υπάρχει εμπειρία από τη χρήση 
του προϊόντος αυτού σε ανθρώπους κατά τη διάρκεια της εγκυμοσύνης. Έχουν αναφερθεί συγγενείς ανωμαλίες 
σε σχέση με τη χορήγηση ΜΣΑΦ σε άνδρες. Ωστόσο, η συχνότητα εμφάνισής τους είναι χαμηλή και δεν φαίνεται 
να ακολουθούν ένα διακριτό μοτίβο. Δεδομένων των γνωστών επιδράσεων των ΜΣΑΦ στο καρδιαγγειακό σύστη-
μα του εμβρύου (κίνδυνος σύγκλεισης του αρτηριακού πόρου), η χρήση κατά τη διάρκεια του τελευταίου τριμήνου 
αντενδείκνυται. Η έναρξη του τοκετού μπορεί να καθυστερήσει και η διάρκειά του να αυξηθεί, με αυξημένη αι-
μορραγική τάση τόσο στη μητέρα όσο και στο παιδί (βλ. παράγραφο 4.3). Τα ΜΣΑΦ δεν πρέπει να χρησιμοποιού-
νται κατά τη διάρκεια των δύο πρώτων τριμήνων της κύησης ή στον τοκετό, εκτός αν το δυνητικό όφελος για την 
ασθενή υπερτερεί του πιθανού κινδύνου για το έμβρυο. Επιδημιολογικές μελέτες σε εγκύους δεν έχουν δείξει 
κάποια δυσμενή επίδραση από τη χρήση παρακεταμόλης στη συνιστώμενη δοσολογία. Επομένως, εάν αυτό είναι 
δυνατό, η χρήση αυτού του προϊόντος πρέπει να αποφεύγεται κατά τους πρώτους έξι μήνες της εγκυμοσύνης και 
αντενδείκνυται στους τελευταίους τρεις μήνες της εγκυμοσύνης (βλ. παράγραφο 4.3). Θηλασμός: Η ιβουπροφαί-
νη και οι μεταβολίτες της μπορούν να περάσουν σε πολύ μικρές ποσότητες (0,0008% της μητρικής δόσης) στο 
μητρικό γάλα. Δεν υπάρχουν γνωστές επιβλαβείς επιδράσεις στα νεογνά. Η παρακεταμόλη απεκκρίνεται στο 
μητρικό γάλα, αλλά όχι σε κλινικά σημαντική ποσότητα. Τα διαθέσιμα δημοσιευμένα δεδομένα δεν δικαιολογούν 
κάποια αντένδειξη για τη χρήση κατά τη διάρκεια του θηλασμού. Επομένως, δεν απαιτείται διακοπή του θηλασμού 
για τη βραχυχρόνια θεραπεία με τη συνιστώμενη δόση αυτού του προϊόντος. Γονιμότητα: Βλ. παράγραφο 4.4 
αναφορικά με τη γυναικεία γονιμότητα. 4.7 Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων: Οι 
ανεπιθύμητες ενέργειες, όπως η ζάλη, η νωθρότητα, η κόπωση και οι διαταραχές όρασης, είναι πιθανές μετά τη 
λήψη ΜΣΑΦ. Οι ασθενείς που εμφανίζουν αυτές τις ανεπιθύμητες ενέργειες δεν πρέπει να οδηγούν ή να χρησι-
μοποιούν μηχανήματα. 4.8 Ανεπιθύμητες ενέργειες: Οι κλινικές δοκιμές με προϊόντα ιβουπροφαίνης/παρακετα-
μόλης δεν έχουν δείξει κάποια άλλη ανεπιθύμητη ενέργεια, εκτός από αυτές που αντιστοιχούν στις μονοθερα-
πείες με ιβουπροφαίνη ή παρακεταμόλη. Πίνακας ανεπιθύμητων ενεργειών: Στον ακόλουθο πίνακα παρατίθενται 
οι προερχόμενες από δεδομένα φαρμακοεπαγρύπνησης ανεπιθύμητες ενέργειες, τις οποίες έχουν εμφανίσει 
ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με ιβουπροφαίνη ή με παρακεταμόλη μόνο, σε βραχυχρόνια και μακροχρόνια 
χρήση. Στον ακόλουθο πίνακα παρουσιάζονται οι ανεπιθύμητες ενέργειες που έχουν συσχετιστεί με τη θεραπεία 
με ιβουπροφαίνη μόνο ή παρακεταμόλη μόνο, ταξινομημένες ανά κατηγορία / οργανικό σύστημα και συχνότητα. 
Οι συχνότητες ορίζονται ως εξής: πολύ συχνές (≥1/10), συχνές (≥1/100 έως <1/10), όχι συχνές (≥1/1.000 
έως <1/100), σπάνιες (≥1/10.000 έως <1/1.000), πολύ σπάνιες (<1/10.000) και μη γνωστές (δεν μπορούν 
να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα). Οι ανεπιθύμητες ενέργειες παρατίθενται κατά φθίνουσα σειρά 
σοβαρότητας εντός κάθε κατηγορίας συχνότητας εμφάνισης.

Κατηγορία/οργανικό σύστημα Συχνότητα Ανεπιθύμητη ενέργεια

Διαταραχές του αιμοποιητικού 
και του λεμφικού συστήματος

Πολύ σπάνιες Διαταραχές του αιμοποιητικού1

Διαταραχές του ανοσοποιητικού 
συστήματος

Όχι συχνές Υπερευαισθησία με κνίδωση και κνησμό2

Πολύ σπάνιες Σοβαρές αντιδράσεις υπερευαισθησίας. Τα συμπτώματα 
μπορεί να περιλαμβάνουν οίδημα προσώπου, γλώσσας και 
φάρυγγα, δύσπνοια, ταχυκαρδία, υπόταση (αναφυλαξία, 
αγγειοοίδημα ή σοβαρή καταπληξία)2

Ψυχιατρικές διαταραχές Πολύ σπάνιες Σύγχυση, κατάθλιψη και παραισθήσεις
Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

Όχι συχνές Κεφαλαλγία και ζαλάδα
Πολύ σπάνιες Άσηπτη μηνιγγίτιδα3, παραισθησία, οπτική νευρίτιδα 

και υπνηλία
Οφθαλμικές διαταραχές Πολύ σπάνιες Οπτική διαταραχή
Διαταραχές του ωτός και του 
λαβυρίνθου

Πολύ σπάνιες Εμβοές και ίλιγγος

Καρδιακές διαταραχές Πολύ σπάνιες Καρδιακή ανεπάρκεια και οίδημα4

Αγγειακές διαταραχές Πολύ σπάνιες Υπέρταση4

Διαταραχές του αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα και 
του μεσοθωρακίου

Πολύ σπάνιες Αντιδραστικότητα του αναπνευστικού, συμπεριλαμ-
βανομένων των εξής: άσθμα, παρόξυνση άσθματος, 
βρογχόσπασμος και δύσπνοια2

Διαταραχές του γαστρεντερικού Συχνές Κοιλιακός πόνος, έμετος, διάρροια, ναυτία, δυσπεψία και 
κοιλιακή δυσφορία5

Όχι συχνές Πεπτικό έλκος, γαστρεντερική διάτρηση ή γαστρεντερική 
αιμορραγία, μέλαινα, αιματέμεση6, στοματικό έλκος, 
παρόξυνση κολίτιδας και νόσου του Crohn’s7, γαστρίτιδα, 
παγκρεατίτιδα, μετεωρισμός και δυσκοιλιότητα

Ηπατοχολικές διαταραχές Πολύ σπάνιες Μη φυσιολογική ηπατική λειτουργία, ηπατίτιδα και ίκτερος8

Διαταραχές του δέρματος και 
του υποδόριου ιστού

Συχνές Υπεριδρωσία
Όχι συχνές Διάφορα δερματικά εξανθήματα2

Πολύ σπάνιες Πομφολυγώδεις αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένου του 
συνδρόμου Stevens-Johnson, του πολύμορφου ερυθήμα-
τος και της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης2. Αποφολιδω-
τικές δερματοπάθειες, πορφύρα, φωτοευαισθησία 

Μη γνωστές Αντίδραση σε φάρμακο με ηωσινοφιλία και συστηματικά 
συμπτώματα (σύνδρομο DRESS)

Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών

Πολύ σπάνιες Νεφροτοξικότητα σε διάφορες μορφές, συμπεριλαμβανο-
μένης της διάμεσης νεφρίτιδας, του νεφρωσικού συνδρό-
μου και της οξείας και χρόνιας νεφρικής ανεπάρκειας9

Γενικές διαταραχές και κατα-
στάσεις της οδού χορήγησης

Πολύ σπάνιες Κόπωση και αδιαθεσία

Παρακλινικές εξετάσεις Συχνές Αυξημένη αλανινική αμινοτρανσφεράση, αυξημένη 
γ-γλουταμυλοτρανσφεράση και παθολογικά ευρήματα σε 
εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας με την παρακεταμόλη. 
Αυξημένη κρεατινίνη αίματος, αυξημένη ουρία αίματος

Όχι συχνές Αυξημένη ασπαρτική αμινοτρανσφεράση, αυξημένη αλκαλι-
κή φωσφατάση αίματος, αυξημένη κρεατινική φωσφοκινάση 
αίματος, μειωμένη αιμοσφαιρίνη και αυξημένος αριθμός 
αιμοπεταλίων.

 Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών 1Τα παραδείγματα περιλαμβάνουν ακοκκιοκυττάρωση, αναι-
μία, απλαστική αναιμία, αιμολυτική αναιμία, λευκοπενία, ουδετεροπενία, πανκυτταροπενία και θρομβοκυτταρο-
πενία. Τα πρώτα σημεία είναι πυρετός, πονόλαιμος, επιφανειακά στοματικά έλκη, συμπτώματα τύπου γρίπης, 
σοβαρή εξάντληση, ανεξήγητη αιμορραγία και μωλωπισμός, και ρινορραγία. 2Έχουν αναφερθεί αντιδράσεις 
υπερευαισθησίας. Αυτές μπορεί να αποτελούνται από (α) μη ειδικές αλλεργικές αντιδράσεις και αναφυλαξία, 
(β) δραστηριότητα της αναπνευστικής οδού, π.χ. άσθμα, επιδεινούμενο άσθμα, βρογχόσπασμος ή δύσπνοια, ή 
(γ) διάφορες δερματικές αντιδράσεις, συμπεριλαμβανομένων των εξής: εξανθήματα διαφόρων τύπων, κνησμός, 
κνίδωση, πορφύρα, αγγειοοίδημα και, πιο σπάνια, αποφολιδωτικές και πομφολυγώδεις δερματοπάθειες (συμπε-
ριλαμβανομένης της τοξικής επιδερμικής νεκρόλυσης, του συνδρόμου Stevens-Johnson και του πολύμορφου 
ερυθήματος). 3Ο μηχανισμός παθογένεσης της φαρμακοεπαγόμενης άσηπτης μηνιγγίτιδας δεν είναι πλήρως 
κατανοητός. Ωστόσο, τα διαθέσιμα δεδομένα για τη μηνιγγίτιδα που σχετίζεται με τα ΜΣΑΦ καταδεικνύουν μια 
αντίδραση υπερευαισθησίας (η οποία οφείλεται στη χρονική σχέση με τη λήψη του φαρμάκου, με εξαφάνιση των 
συμπτωμάτων μετά τον τερματισμό του φαρμάκου). Αξίζει να σημειωθεί ότι έχουν παρατηρηθεί μεμονωμένα 
περιστατικά άσηπτης μηνιγγίτιδας σε ασθενείς με υπάρχουσες αυτοάνοσες διαταραχές (όπως ο συστηματικός 
ερυθηματώδης λύκος και η μικτή νόσος συνδετικού ιστού) κατά τη διάρκεια της θεραπείας με ιβουπροφαίνη, 
με συμπτώματα όπως: δυσκαμψία του αυχένα, κεφαλαλγία, ναυτία, έμετο, πυρετό ή αποπροσανατολισμό (βλ. 
παράγραφο 4.4). 4Οι κλινικές μελέτες υποδεικνύουν ότι η χρήση ιβουπροφαίνης ειδικότερα στην υψηλή δόση 
(2400 mg/ημέρα), μπορεί να σχετίζεται με μικρό αυξημένο κίνδυνο αρτηριακών θρομβωτικών επεισοδίων (για 
παράδειγμα, έμφραγμα του μυοκαρδίου ή εγκεφαλικό επεισόδιο) (βλ. παράγραφο 4.4). 5Οι ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες που παρατηρούνται συχνότερα είναι γαστρεντερικής φύσης. 6Ορισμένες φορές με θανατηφόρο έκβαση, ει-
δικότερα στους ηλικιωμένους. 7Βλ. παράγραφο 4.4. 8Σε περίπτωση υπερδοσολογίας, η παρακεταμόλη μπορεί να 
προκαλέσει οξεία ηπατική ανεπάρκεια, ηπατική ανεπάρκεια, ηπατική νέκρωση και ηπατική βλάβη (βλ. παράγραφο 
4.9). 9Ειδικά σε περίπτωση μακροχρόνιας χρήσης, σχετίζεται με αυξημένη ουρία ορού και οίδημα. Περιλαμβάνει 
επίσης τη θηλοειδή νέκρωση. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών: Η αναφορά πιθανολογού-
μενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του φαρμακευτικού προϊόντος είναι 
σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου του φαρμακευτικού προϊόντος. 
Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέρ-
γειες μέσω του εθνικού συστήματος αναφοράς:
Ελλάδα Εθνικός Οργανισμός Φαρμάκων Μεσογείων 284 GR-15562 Χολαργός, Αθήνα
Τηλ: + 30 21 32040380/337 Φαξ: + 30 21 06549585 Ιστότοπος: http://www.eof.gr 
Κύπρος Φαρμακευτικές Υπηρεσίες Υπουργείο Υγείας CY-1475 Λευκωσία 
Τηλ: +357 22608607 Φαξ: + 357 22608649 Ιστότοπος: www.moh.gov.cy/phs
 4.9 Υπερδοσολογία Παρακεταμόλη Η ηπατική βλάβη είναι πιθανή σε ενήλικες που έχουν λάβει 10 g (ισοδυναμεί 
με 20 δισκία) παρακεταμόλης ή περισσότερο. Η λήψη 5 g (ισοδυναμεί με 10 δισκία) παρακεταμόλης ή περισσό-
τερο μπορεί να οδηγήσει σε ηπατική βλάβη εάν ο ασθενής έχει έναν ή περισσότερους από τους ακόλουθους 
παράγοντες κινδύνου: α) Λαμβάνει μακροχρόνια θεραπεία με καρβαμαζεπίνη, φαινοβαρβιτόνη, φαινυτοΐνη, πριμι-
δόνη, ριφαμπικίνη, υπερικό (St John’s Wort) ή άλλα φάρμακα που επάγουν τα ηπατικά ένζυμα. β) Καταναλώνει 
τακτικά αλκοόλ σε ποσότητες μεγαλύτερες από τις συνιστώμενες. γ) Είναι πιθανό να έχει μειωμένη γλουταθειό-
νη, π.χ. διατροφικές διαταραχές, κυστική ίνωση, λοίμωξη HIV, ασιτία, καχεξία. Συμπτώματα: Τα συμπτώματα της 
υπερδοσολογίας παρακεταμόλης κατά τις πρώτες 24 ώρες περιλαμβάνουν ωχρότητα, ναυτία, έμετο, ανορεξία 
και κοιλιακό πόνο. Η ηπατική βλάβη μπορεί να καταστεί εμφανής 12 με 48 ώρες μετά την κατάποση, με μη φυσι-
ολογικά ευρήματα στις εξετάσεις ηπατικής λειτουργίας. Ενδεχομένως να παρουσιαστούν διαταραχές στον μετα-
βολισμό της γλυκόζης και μεταβολική οξέωση. Σε περίπτωση σοβαρής δηλητηρίασης, η ηπατική ανεπάρκεια 
μπορεί να εξελιχθεί σε εγκεφαλοπάθεια, αιμορραγία, υπογλυκαιμία, εγκεφαλικό οίδημα και θάνατο. Η οξεία νε-
φρική ανεπάρκεια με οξεία σωληναριακή νέκρωση, η οποία υποδηλώνεται έντονα από οσφυϊκό πόνο, αιματουρία 
και πρωτεϊνουρία, μπορεί να αναπτυχθεί ακόμα και χωρίς σοβαρή ηπατική βλάβη. Έχουν αναφερθεί καρδιακές 
αρρυθμίες και παγκρεατίτιδα. Διαχείριση: Η άμεση θεραπεία είναι ζωτικής σημασίας για τη διαχείριση της υπερ-

δοσολογίας παρακεταμόλης. Παρά την έλλειψη σημαντικών πρώιμων συμπτωμάτων, οι ασθενείς πρέπει να πα-
ραπέμπονται επειγόντως σε νοσοκομείο για άμεση ιατρική βοήθεια. Τα συμπτώματα μπορεί να περιορίζονται 
μόνο σε ναυτία ή έμετο και μπορεί να μην είναι ενδεικτικά της σοβαρότητας της υπερδοσολογίας ή του κινδύνου 
οργανικής βλάβης. Η διαχείριση πρέπει να γίνεται σύμφωνα με τις καθιερωμένες κατευθυντήριες οδηγίες θερα-
πείας. Το ενδεχόμενο χορήγησης θεραπείας με ενεργό άνθρακα πρέπει να εξετάζεται εάν η υπερδοσολογία 
έλαβε χώρα εντός 1 ώρας. Η συγκέντρωση της παρακεταμόλης στο πλάσμα πρέπει να μετράται στις 4 ώρες ή 
αργότερα μετά την κατάποση (οι προγενέστερες συγκεντρώσεις είναι μη αξιόπιστες). Η θεραπεία με Ν-ακετυ-
λοκυστεΐνη μπορεί να χρησιμοποιηθεί έως και 24 ώρες μετά την κατάποση της παρακεταμόλης ωστόσο, η μέγι-
στη προστατευτική δράση επιτυγχάνεται έως και 8 ώρες μετά την κατάποση. Η αποτελεσματικότητα του αντιδό-
του μειώνεται απότομα μετά από αυτό το χρονικό διάστημα. Εάν χρειαστεί, ο ασθενής πρέπει να λάβει 
ενδοφλέβια Ν-ακετυλοκυστεΐνη, σύμφωνα με το καθιερωμένο δοσολογικό πρόγραμμα. Εάν ο έμετος δεν είναι 
πρόβλημα, η από στόματος μεθειονίνη μπορεί να είναι μια κατάλληλη εναλλακτική για απομακρυσμένες περιοχές, 
εκτός νοσοκομείου. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία μετά το πέρας 24 ωρών από 
την κατάποση της παρακεταμόλης, πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία σύμφωνα με τις καθιερωμένες κατευθυντήρι-
ες οδηγίες. Ιβουπροφαίνη: Στα παιδιά, η κατάποση ποσότητας ιβουπροφαίνης άνω των 400 mg/kg μπορεί να 
προκαλέσει συμπτώματα. Στους ενήλικες, η δοσοεξαρτώμενη επίδραση είναι λιγότερο σαφής. Ο χρόνος ημιζωής 
στην υπερδοσολογία είναι 1,5-3 ώρες. Συμπτώματα: Οι περισσότεροι ασθενείς που έχουν καταναλώσει κλινικά 
σημαντικές ποσότητες ΜΣΑΦ θα εμφανίσουν απλά ναυτία, έμετο, επιγαστρικό πόνο ή, πιο σπάνια, διάρροια. Η 
εμφάνιση εμβοών, πονοκεφάλου και γαστρεντερικής αιμορραγίας είναι επίσης πιθανή. Σε πιο σοβαρές περιπτώ-
σεις δηλητηρίασης, παρατηρείται τοξικότητα στο κεντρικό νευρικό σύστημα, η οποία εκδηλώνεται ως νωθρότητα 
και σε ορισμένες περιπτώσεις ως έξαψη και αποπροσανατολισμό ή κώμα. Σε κάποιες περιπτώσεις, οι ασθενείς 
εμφανίζουν σπασμούς. Σε περίπτωση σοβαρής δηλητηρίασης, υπάρχει πιθανότητα μεταβολικής οξείδωσης και 
παράτασης του χρόνου προθρομβίνης / INR, πιθανώς εξαιτίας της αλληλεπίδρασης με τη δραστηριότητα των 
κυκλοφορούντων θρομβωτικών παραγόντων. Σε περίπτωση ταυτόχρονου συμβάντος αφυδάτωσης, τότε υπάρχει 
πιθανότητα οξείας νεφρικής ανεπάρκειας και ηπατικής βλάβης. Η παρόξυνση του άσθματος είναι πιθανή στους 
ασθματικούς. Διαχείριση: Η διαχείριση πρέπει να είναι συμπτωματική και υποστηρικτική, και περιλαμβάνει τη δι-
ασφάλιση ανοικτού αεραγωγού και την παρακολούθηση της καρδιακής λειτουργίας και των ζωτικών σημείων μέ-
χρι τη σταθεροποίηση. Εξετάστε το ενδεχόμενο χορήγησης ενεργού άνθρακα εάν ο ασθενής παρουσιαστεί εντός 
1 ώρας από την κατάποση της δυνητικά τοξικής ποσότητας. Εάν είναι συχνοί ή παρατεταμένοι, οι σπασμοί πρέπει 
να αντιμετωπίζονται με ενδοφλέβια διαζεπάμη ή λοραζεπάμη. Χορηγήστε βρογχοδιασταλτικά για το άσθμα. 5. 
ΦΑΡΜΑΚΟΛΟΓΙΚΕΣ ΙΔΙΟΤΗΤΕΣ. 5.1 Φαρμακοδυναμικές ιδιότητες: Φαρμακοθεραπευτική κατηγορία: Αντιφλεγ-
μονώδη και αντιρευματικά προϊόντα, μη στεροειδή, παράγωγα προπιονικού οξέος. Συνδυασμοί ιβουπροφαίνης, 
κωδικός ATC: M01AE51 Οι φαρμακολογικές δράσεις της ιβουπροφαίνης και της παρακεταμόλης διαφέρουν ως 
προς τη θέση και τον μηχανισμό δράσης τους. Αυτοί οι συμπληρωματικοί τρόποι δράσης είναι συνεργιστικοί, κάτι 
που έχει ως αποτέλεσμα μεγαλύτερη αντιαλγαισθητική και αντιπυρετική δράση σε σύγκριση με τους μεμονωμέ-
νους δραστικούς παράγοντες. Η ιβουπροφαίνη είναι ένα ΜΣΑΦ που έχει δείξει την αποτελεσματικότητά του σε 
κοινά πειραματικά ζωικά μοντέλα φλεγμονής, μέσω αναστολής της σύνθεσης προσταγλανδινών. Οι προσταγλαν-
δίνες ευαισθητοποιούν τις αντιαλγαισθητικές απολήξεις των προσαγωγών νεύρων σε μεσολαβητές, όπως η 
βραδυκινίνη. Η ιβουπροφαίνη προκαλεί συνεπώς μια αναλγητική δράση μέσω της περιφερικής αναστολής του 
ισοενζύμου κυκλοξυγενάσης-2 (COX-2), με επακόλουθη μείωση της ευαισθητοποίησης των απολήξεων των 
προσαγωγών νεύρων. Η ιβουπροφαίνη έχει επίσης δείξει ότι αναστέλλει την επαγόμενη μετανάστευση λευκοκυτ-
τάρων στις φλεγμονώδεις περιοχές. Η ιβουπροφαίνη έχει αξιοσημείωτη δράση εντός του νωτιαίου μυελού, η 
οποία οφείλεται εν μέρει στην αναστολή του COX. Η αντιπυρετική δράση της ιβουπροφαίνης προέρχεται από την 
κεντρική αναστολή των προσταγλανδινών στον υποθάλαμο. Η ιβουπροφαίνη αναστέλλει αναστρέψιμα τη συσσω-
μάτωση αιμοπεταλίων. Στον άνθρωπο, η ιβουπροφαίνη μειώνει τον φλεγμονώδη πόνο, τα οιδήματα και τον πυρε-
τό. Πειραματικά δεδομένα υποδεικνύουν ότι η ιβουπροφαίνη ενδέχεται να αναστέλλει ανταγωνιστικά την επίδρα-
ση της χαμηλής δόσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων, σε περίπτωση 
συγχορήγησης. Ορισμένες φαρμακοδυναμικές μελέτες δείχνουν ότι όταν λαμβάνονται μεμονωμένες δόσεις 
ιβουπροφαίνης 400 mg εντός 8 ωρών πριν ή εντός 30 λεπτών μετά από δοσολογία ακετυλοσαλικυλικού οξέος 
άμεσης αποδέσμευσης (81 mg), παρουσιάζεται μειωμένη επίδραση του ακετυλοσαλικυλικού οξέος στον σχημα-
τισμό θρομβοξάνης ή στη συσσώρευση των αιμοπεταλίων. Παρόλο που υπάρχουν αβεβαιότητες όσον αφορά την 
παρέκταση αυτών των δεδομένων σε κλινικές συνθήκες, η πιθανότητα μείωσης της καρδιοπροστατευτικής 
δράσης της χαμηλής δόσης ακετυλοσαλικυλικού οξέος από την τακτική και μακροχρόνια χρήση ιβουπροφαίνης 
δεν μπορεί να αποκλειστεί. Καμία κλινικά σχετική επίδραση δεν θεωρείται πιθανή με την περιστασιακή χρήση 
ιβουπροφαίνης (βλ. παράγραφο 4.5). Ο ακριβής μηχανισμός δράσης της παρακεταμόλης εξακολουθεί να μην εί-
ναι απολύτως καθορισμένος. Ωστόσο, υπάρχουν σημαντικές ενδείξεις που υποστηρίζουν την υπόθεση της κε-
ντρικής αντιαλγαισθητικής δράσης. Μια σειρά από βιοχημικές μελέτες υποδεικνύουν αναστολή της κεντρικής 
δραστηριότητας του COX-2. Η παρακεταμόλη δύναται επίσης να διεγείρει τη δραστηριότητα των καθοδικών μο-
νοπατιών 5-υδροξυτρυπταμίνης (σεροτονίνης), τα οποία αναστέλλουν τη μετάδοση αντιαλγαισθητικών σημάτων 
στον νωτιαίο μυελό. Υπάρχουν δεδομένα που δείχνουν ότι η παρακεταμόλη είναι ένας πολύ αδύναμος αναστολέ-
ας των περιφερειακών ισοενζύμων COX-1 και 2. Η κλινική αποτελεσματικότητα της ιβουπροφαίνης και της παρα-
κεταμόλης έχει καταδειχθεί στον πόνο που σχετίζεται με την κεφαλαλγία, τον οδοντικό πόνο, τη δυσμηνόρροια 
και τον πυρετό. Επιπλέον, έχει δειχθεί αποτελεσματικότητα σε ασθενείς με πόνο και πυρετό που σχετίζονται με 
κρυολόγημα και γρίπη, καθώς και σε μοντέλα πόνου όπως ο πονόλαιμος, ο μυϊκός πόνος ή ο τραυματισμός μα-
λακών ιστών και η οσφυαλγία. Το προϊόν αυτό ενδείκνυται ιδιαίτερα για τον πόνο που απαιτεί ισχυρότερη αναλ-
γητική δράση από αυτή που προσφέρει μόνη της η ιβουπροφαίνη 400 mg ή η παρακεταμόλη 1000 mg, και ταχύ-
τερη ανακούφιση από τον πόνο σε σχέση με την ιβουπροφαίνη. Σύνοψη κλινικών δεδομένων 2 δισκίων: Έχουν 
διεξαχθεί τυχαιοποιημένες, διπλά τυφλές, ελεγχόμενες με εικονικό φάρμακο μελέτες με τον συνδυασμό, χρησι-
μοποιώντας το μοντέλο οξέος πόνου για τον μετεγχειρητικό οδοντικό πόνο. Οι μελέτες δείχνουν ότι: • Τα επι-
καλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ιβουπροφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg παρέχουν αποτελεσματικό-
τερη ανακούφιση από τον πόνο σε σχέση με την παρακεταμόλη 1000 mg (p<0,0001) και την ιβουπροφαίνη 400 
mg (p< 0,05), η οποία είναι κλινική και στατιστικά σημαντική. • Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ιβου-
προφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg έχουν ταχεία έναρξη δράσης, με «επιβεβαιωμένη αισθητή ανακού-
φιση από τον πόνο» σε διάμεσο χρονικό διάστημα 18,3 λεπτών. Η έναρξη δράσης ήταν σημαντικά ταχύτερη σε 
σχέση με την ιβουπροφαίνη 400 mg (23,8 λεπτά, p=0,0015). Η «ουσιαστική ανακούφιση από τον πόνο» για τα 
δισκία ιβουπροφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg επιτεύχθηκε σε διάμεσο χρονικό διάστημα 44,6 λεπτών, 
το οποίο ήταν σημαντικά μικρότερο σε σχέση με την ιβουπροφαίνη 400 mg (70,5 λεπτά, p<0,0001). • Η διάρκεια 
της αναλγησίας ήταν σημαντικά μεγαλύτερη για τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ιβουπροφαίνης/παρακε-
ταμόλης 200 mg/500 mg (9,1 ώρες), σε σύγκριση με την παρακεταμόλη 500 mg (4 ώρες) ή 1000 mg (5 ώρες). 
• Η συνολική αξιολόγηση της φαρμακευτικής αγωγής της μελέτης από τους συμμετέχοντες έδειξε υψηλά επί-
πεδα ικανοποίησης, καθώς το 93,2% εξ αυτών βαθμολόγησαν τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ιβουπρο-
φαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg ως «καλά», «πολύ καλά» ή «εξαιρετικά» στην επίτευξη της ανακούφισης 
από τον πόνο. Το σταθερό συνδυαστικό προϊόν είχε σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σύγκριση με την παρακε-
ταμόλη 1000 mg (p<0,0001). Έχει διεξαχθεί μια τυχαιοποιημένη, διπλά τυφλή, ελεγχόμενη κλινική μελέτη με τα 
επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ιβουπροφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg για τη θεραπεία του χρό-
νιου πόνου στο γόνατο. Η μελέτη έδειξε ότι: • Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία ιβουπροφαίνης/παρακε-
ταμόλης 200 mg/500 mg παρέχουν αποτελεσματικότερη ανακούφιση από τον πόνο σε σχέση με την παρακετα-
μόλη 1000 mg σε βραχυχρόνια (p<0,01) και μακροχρόνια θεραπεία (p<0,01). • Η συνολική αξιολόγηση των 
επικαλυμμένων με λεπτό υμένιο δισκίων ιβουπροφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg από τους συμμετέχο-
ντες έδειξε υψηλά επίπεδα ικανοποίησης, καθώς το 60,2% εξ αυτών βαθμολόγησαν το προϊόν ως «καλό» ή 
«εξαιρετικό» ως μακροχρόνια θεραπεία για τον πόνο στο γόνατο. Τα επικαλυμμένα με λεπτό υμένιο δισκία 200 
mg/500 mg είχαν σημαντικά καλύτερες επιδόσεις σε σχέση με την παρακεταμόλη 1000 mg (p<0,001). 5.2 
Φαρμακοκινητικές ιδιότητες Απορρόφηση: Η ιβουπροφαίνη απορροφάται καλά από τη γαστρεντερική οδό και 
δεσμεύεται σε μεγάλο βαθμό από τις πρωτεΐνες του πλάσματος. Η ιβουπροφαίνη διαχέεται στο αρθρικό υγρό. Τα 
επίπεδα ιβουπροφαίνης στο πλάσμα από δισκία ιβουπροφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg ανιχνεύονται 
από τα 5 λεπτά και οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα επιτυγχάνονται εντός 1-2 ωρών μετά την κατάποση 
με άδειο στομάχι. Στις περιπτώσεις όπου τα δισκία ιβουπροφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg ελήφθησαν 
με τροφή, τα μέγιστα επίπεδα ιβουπροφαίνης στο πλάσμα ήταν χαμηλότερα και καθυστερημένα κατά ένα διάμεσο 
χρονικό διάστημα 25 λεπτών, αλλά ο συνολικός βαθμός της απορρόφησης ήταν ισοδύναμος. Βιομετασχηματι-
σμός: Η ιβουπροφαίνη μεταβολίζεται στο ήπαρ σε δύο μείζονες μεταβολίτες με κύρια οδό αποβολής μέσω των 
νεφρών, είτε ως έχει είτε ως μείζονα συζεύγματα, σε συνδυασμό με μια αμελητέα ποσότητα άθικτης ιβουπροφαί-
νης. Η αποβολή μέσω του νεφρού είναι ταχεία και πλήρης. Ο χρόνος ημιζωής αποβολής είναι περίπου 2 ώρες. Σε 
περιορισμένες μελέτες, η ιβουπροφαίνη ανιχνεύεται στο μητρικό γάλα σε πολύ χαμηλές συγκεντρώσεις. Δεν 
παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στο φαρμακοκινητικό προφίλ της ιβουπροφαίνης στους ηλικιωμένους. Η 
παρακεταμόλη απορροφάται άμεσα από το γαστρεντερικό σύστημα. Η δέσμευση με τις πρωτεΐνες του πλάσματος 
είναι αμελητέα στις συνήθεις θεραπευτικές συγκεντρώσεις, ωστόσο αυτό εξαρτάται από τη δόση. Τα επίπεδα 
παρακεταμόλης στο πλάσμα από δισκία ιβουπροφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg ανιχνεύονται από τα 5 
λεπτά και οι μέγιστες συγκεντρώσεις στο πλάσμα επιτυγχάνονται εντός 0,5-0,67 ωρών μετά την κατάποση με 
άδειο στομάχι. Στις περιπτώσεις όπου τα δισκία ιβουπροφαίνης/παρακεταμόλης 200 mg/500 mg ελήφθησαν με 
τροφή, τα μέγιστα επίπεδα παρακεταμόλης στο πλάσμα ήταν χαμηλότερα και καθυστερημένα κατά ένα διάμεσο 
χρονικό διάστημα 55 λεπτών, αλλά ο συνολικός βαθμός της απορρόφησης ήταν ισοδύναμος. Η παρακεταμόλη 
μεταβολίζεται στο ήπαρ και απεκκρίνεται στα ούρα ως γλυκουρονίδια και θειικές ενώσεις ενώ το 10% περίπου 
αντιστοιχεί σε συζεύγματα γλουταθειόνης. Ένα ποσοστό κάτω του 5% απεκκρίνεται ως αμετάβλητη παρακεταμό-
λη. Ο χρόνος ημιζωής αποβολής είναι περίπου 3 ώρες. Ένας ελάσσων υδροξυλιωμένος μεταβολίτης, ο οποίος 
παράγεται συνήθως σε πολύ μικρές ποσότητες από οξειδάσες μικτής λειτουργίας στο ήπαρ και αποτοξινώνεται 
μέσω σύζευξης με ηπατική γλουταθειόνη, μπορεί να συσσωρευτεί ακολούθως της υπερδοσολογίας παρακετα-
μόλης και να προκαλέσει ηπατική βλάβη. Δεν παρατηρούνται σημαντικές διαφορές στο φαρμακοκινητικό προφίλ 
της παρακεταμόλης στους ηλικιωμένους. Η βιοδιαθεσιμότητα και τα φαρμακοκινητικά προφίλ της ιβουπροφαίνης 
και της παρακεταμόλης που λαμβάνονται με τη μορφή αυτού του προϊόντος δεν τροποποιούνται όταν το προϊόν 
χορηγείται σε συνδυασμό ως εφάπαξ ή επαναλαμβανόμενη δόση. Το προϊόν αυτό παρασκευάζεται χρησιμοποιώ-
ντας μια τεχνολογία, η οποία απελευθερώνει ταυτόχρονα ιβουπροφαίνη και παρακεταμόλη, έτσι ώστε τα δραστι-
κά συστατικά να προκαλούν συνδυαστική δράση. 5.3 Προκλινικά δεδομένα για την ασφάλεια: Τα τοξικολογικό 
προφίλ ασφάλειας της ιβουπροφαίνης και της παρακεταμόλης έχει τεκμηριωθεί σε πειράματα σε ζώα και στους 
ανθρώπους από την εκτεταμένη κλινική εμπειρία. Δεν υπάρχουν νέα προκλινικά δεδομένα ενδιαφέροντος για τον 
συνταγογράφο, επιπροσθέτως των ήδη υφιστάμενων δεδομένων που παρουσιάζονται στην παρούσα Περίληψη 
Χαρακτηριστικών του Προϊόντος. 6. ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ. 6.1 Κατάλογος εκδόχων: Άμυλο αραβο-
σίτου, Κροσποβιδόνη, Διοξείδιο του πυριτίου, κολλοειδές άνυδρο, Ποβιδόνη K-30, Άμυλο, προζελατινοποημένο 
(αραβοσίτου), Τάλκης, Στεατικό οξύ, Πολύβινυλική αλκοόλη Τάλκης, Μακρογόλη 3350, Διοξείδιο του τιτανίου (Ε 
171) 6.2 Ασυμβατότητες: Δεν εφαρμόζεται. 6.3 Διάρκεια ζωής: 3 χρόνια 6.4 Ιδιαίτερες προφυλάξεις κατά τη 
φύλαξη του προϊόντος: Δεν υπάρχουν ειδικές οδηγίες φύλαξης για αυτό το φαρμακευτικό προϊόν. 6.5 Φύση και 
συστατικά του περιέκτη: Κυψέλες από αλουμίνιο-PVC/PVDC σε κουτιά των 6, 10, 12, 18, 20 & 24 επικαλυμμένων 
με λεπτό υμένιο δισκίων. Μπορεί να μην κυκλοφορούν όλες οι συσκευασίες. 6.6 Ιδιαίτερες προφυλάξεις απόρ-
ριψης: Καμία ειδική υποχρέωση για απόρριψη. 7. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: WIN MEDICA A.E: Οι-
δίποδος 1-3 & παράδρομος Αττικής οδού 33-35, 
15238 Χαλάνδρι, Αθήνα Τηλ: +30 210 7488821, 
info@winmedica.gr 8. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ ΚΥ-
ΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: 53089/08-06/2021 9. ΗΜΕΡΟΜΗ-
ΝΙΑ ΠΡΩΤΗΣ ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ: 14/07/2021 
10. ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕ-
ΝΟΥ: 14/07/2021

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»



➤ πόνο ➤ πυρετό ➤ φλεγμονή
ΑΠΕΛΕΥΘΕΡΩΝΕΙ από

γρήγορα και με διάρκεια!

2δραστικά 
συστατικά

ΙΒΟΥΠΡΟΦΑΙΝΗ 200 mg
ΠΑΡΑΚΕΤΑΜΟΛΗ 500 mg

Οιδίποδος 1-3 & Παράδρομος
Αττικής Οδού 33-35, 15238 Χαλάνδρι 
Τηλ.: 2107488821, Fax: 2107488827
info@winmedica.gr,  www.winmedica.gr

● Πυρετός;
● Πονόδοντος;
● Συπτώματα κρυολογήματος και γρίπης;
● Πονόλαιμος;
● Ημικρανία;
● Πονοκέφαλος;
● Πόνοι περιόδου;
● Οσφυαλγία;
● Πόνος σε μυς ή αρθρώσεις;
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Μέγιστη δόση έως 6 δισκία σε διάστημα 24 ωρών.
Αφήστε να περάσουν τουλάχιστον 6 ώρες ανάμεσα στις δόσεις.

Για άνω των 18 ετών
Να μην γίνεται χρήση για περισσότερες από 3 ημέρες
ΤΟ ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΓΕΙΑΣ ΚΑΙ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΚΑΙ Ο ΕΘΝΙΚΟΣ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΣ ΦΑΡΜΑΚΩΝ ΣΥΝΙΣΤΟΥΝ: ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΠΡΟΣΕΚΤΙΚΑ ΤΙΣ ΟΔΗΓΙΕΣ 
ΧΡΗΣΗΣ - ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΕΙΤΕ ΤΟ ΓΙΑΤΡΟ Ή ΤΟ ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟ ΣΑΣ.

Εάν το 1 δισκίο δεν ελέγξει 
τα συμπτώματα, μπορείτε 
να πάρετε 2 δισκία έως και 
3 φορές την ημέρα. 

1 3 φορές
την ημέρα
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λοι μας έχουμε ακούσει την έκφραση «φαρμακείο είσαι». Αυτή 
προέρχεται από παλιότερες εποχές, όπου τα φαρμακεία είχαν κατά 
κανόνα ακριβά προϊόντα. Εδώ και αρκετά χρόνια όμως, διαδραμα-

τίζεται ένα μεγάλο κύμα αλλαγής, που καθιστά αυτή την έκφραση... μάλλον άτοπη.

Η οικονομική κρίση, που έγινε αισθητή στην Ελλάδα από τα τέλη της δεκαετί-
ας των 00’s, οδήγησε σε μία σταδιακή αλλαγή της νοοτροπίας μας. Αρχίσαμε να 
δίνουμε πολύ μεγαλύτερη βάση στην τιμή, την προσφορά, την έκπτωση και να 
κάνουμε μια σαφώς μεγαλύτερη έρευνα αγοράς. Και, φυσικά, αυτή η νοοτροπία 
επηρέασε και τα φαρμακεία.

Ό Τα φαρμακεία πλέον παρέχουν 

εκπτώσεις, το φυσικό φαρμα-

κείο είναι ανταγωνιστικό σε 

σχέση με τα υπόλοιπα κανάλια 

διανομής κοινών προϊόντων 

(βιταμίνες, καλλυντικά κλπ)

Χάρης Παππάς 
Φαρμακοποιός

...Στις υπηρεσίες σας!
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Ο φαρμακοποιός είναι ένα 
άτομο με ρόλο κομβικό για τη 
δημόσια υγεία και με τη δυ-
νατότητα παροχής πληθώρας 
υπηρεσιών στην Πολιτεία.

Είναι όμως αυτό το μόνο που 
έχει σημασία; Η βιωσιμότητα δη-
λαδή κάθε φαρμακείου εξαρτάται 
μόνο από τις τιμές των σκευασμάτων 
του;

Η απάντηση είναι όχι. Το φαρμα-
κείο δεν είναι ένα απλό μαγαζί του 
εμπορίου και ο φαρμακοποιός δεν 
είναι απλώς ένα άτομο πίσω από τον 
πάγκο που «κατεβάζει κουτάκια από 
τα ράφια». Ο φαρμακοποιός είναι 
ένας επαγγελματίας υγείας με μία 
πολύ σημαντική επιπρόσθετη προ-
σφορά στους πελάτες/ασθενείς του: 
Την παροχή υπηρεσιών.

Και με αυτόν τον συνδυασμό ιδιοτήτων, ο φαρμακοποιός μπορεί και παρά-
σχει στο κοινό πολλές και συχνά αναντικατάστατες υπηρεσίες.

Ποιες είναι όμως αυτές;

‣ Μέτρηση αρτηριακής πίεσης: Τέτοιος βασικός έλεγχος διεξάγεται εδώ 
και δεκαετίες σε πολλά φαρμακεία. Ένα βήμα παραπέρα αποτελεί η δια-
τήρηση ιστορικού, ώστε να είναι πιο εύκολη η μεταφορά των αναλυτικών 
δεδομένων στον κατάλληλο ιατρό.

‣ Διεξαγωγή εμβολίων και ορών: Προς το παρόν, οι φαρμακοποιοί εί-
μαστε πιστοποιημένοι μόνο για τη διεξαγωγή των ετησίων αντιγριπικών εμ-
βολίων και των αντιτετανικών ορών.

‣ Παροχή πρώτων βοηθειών: Τα φαρμακεία αποτελούμε συχνά τον 
πρώτο σταθμό για την παροχή πρώτων βοηθειών. Αυτό μπορεί να σημαίνει 
από κάτι απλό, όπως η περιποίηση κάποιου μικρού τραύματος, έως σαφώς 
πιο σοβαρές καταστάσεις, όπως η άσκηση βασικής υποστήριξης ζωής, με 
ΚΑΡΠΑ = καρδιοπνευμονική αναζωογόνηση ή απινιδωτή και η αντιμετώπιση 
αναφυλακτικού σοκ.

‣ Διάφορες υπηρεσίες λόγω κορωνοϊού: Τα φαρμακεία είχαν ενεργό 
και διαρκή ρόλο σε όλη τη διάρκεια της πανδημίας, με την παρασκευή και 
πώληση υγειονομικού υλικού, την άμεση και έγκυρη ενημέρωση του κοινού 
για τις καθημερινές εξελίξεις, τη διαχείριση των ραντεβού εμβολιασμών, τη 
διάθεση self-tests, τη διεξαγωγή rapid tests, κλπ.

‣ Ψυχολογική υποστήριξη: Για δεκαετίες ο συνοικιακός φαρμακοποιός 
έχει αποτελέσει έναν άτυπο «ψυχολόγο». Με τη στοργή ενός φίλου και την 
παρατηρητικότητα ενός επιστήμονα, είναι πάντα εκεί, ακούει τους προβλη-
ματισμούς και τα πάθη του κόσμου, παρηγορεί, προτείνει τρόπους διαχείρι-
σης, λύσεις και παραπέμπει σε κατάλληλους ειδικούς.

‣ Παροχή συμβουλών υγείας: Το τελευταίο και σημαντικότερο. Το πεδίο 
συμβουλευτικής που σχετίζεται με τον επιστήμονα φαρμακοποιό είναι ευρύ-
τατο, τόσο που εδώ θα κάνουμε αναγκαστικά μια μικρή μόνο αναφορά. Αρ-
χικά, ο φαρμακοποιός μπορεί να συμβουλεύσει σχετικά με τις αντενδείξεις, 
ασυμβατότητες, ανεπιθύμητες ενέργειες και ο,τιδήποτε άλλο αφορά στη 
φαρμακευτική αγωγή. Ειδικά για συγκεκριμένες παθήσεις – π.χ. διαχείριση 
οξέος πόνου – ο φαρμακοποιός είναι και ο πρώτος επαγγελματίας υγείας 
στον οποίο θα απευθυνθεί συνήθως κάποιος. Επιπλέον, είναι σε θέση να 
δώσει συμβουλές για τον τρόπο ζωής και έχει και την ευχέρεια να είναι κοντά 
ώστε να υποστηρίξει τυχόν αλλαγές, σχετικές πχ. με τη διατροφή, τη γυμνα-
στική, τη διακοπή του καπνίσματος ή άλλων βλαβερών συνηθειών. Τέλος, 
ο φαρμακοποιός συχνά είναι και αυτός που θα κάνει την αρχική 
παραπομπή του ασθενούς σε ιατρό κατάλληλης ειδικότητας.

Τί είναι όμως αυτό που τον κα-
θιστά το κατάλληλο άτομο;

1. Το πρώτο κομμάτι του ρόλου του 
είναι η εγγύτητά του με το κοινό. Ο 
φαρμακοποιός έχει συχνά το προνό-
μιο να γνωρίζει τους πελάτες του σε 
προσωπικό επίπεδο και να ακολουθεί 
τις ζωές τους από κοντά. Αυτό του 
επιτρέπει απ’ τη μία ένα πλήθος από 
πολύτιμες πληροφορίες, όπως ένα 
ευρύτατο ιστορικό φαρμακευτικής 
αγωγής, που άλλοι επαγγελματίες 
υγείας θέλουν πολύ περισσότερο 
χρόνο να συγκεντρώσουν και απ’ 
την άλλη μια οικειότητα, χάρη στην 
οποία προσεγγίζει τους πελάτες του 
σε ένα πιο ανθρώπινο επίπεδο.

2. Έπειτα, ο φαρμακοποιός είναι 
ένας επιστήμονας υγείας. Κατέχει με-
γάλη θεωρητική γνώση πριν καν πε-
ράσει πίσω απ’ τον πάγκο, την οποία 
εμπλουτίζει μόνιμα με τη δια βίου εκ-
παίδευσή του.

3. Τρίτον, χάρη στην εμπορική του 
υπόσταση, ο φαρμακοποιός εναρμο-
νίζει όλο το θεωρητικό του υπόβαθρο 
με την πράξη, δηλαδή τα φάρμακα 
και παραφάρμακα που κυκλοφορούν 
στο εμπόριο.

Συμπερασματικά, τα χιλιάδες φαρμα-
κεία ανά τη χώρα μας, σε όλα τα μήκη 
και πλάτη της, είναι πολλά διάσπαρτα 
μικρά διαμαντάκια με τεράστια συνει-
σφορά στην κοινωνία. Ας τα τιμήσου-
με, αυτά και τις αμέτρητες – και συχνά 
αφιλοκερδείς – υπηρεσίες τους, ώστε 
να συνεχίσουν να βάζουν το λιθαράκι 
τους στη δημόσια υγεία μας για πολλά 
πολλά ακόμα χρόνια!
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Νίκος Κορκάρης
Φαρμακοποιός

Εμβολιασμός 
ενηλίκων

α τελευταία χρόνια εξοικειωθήκα-
με με την έννοια του εμβολιασμού 
και την αξία του προλαμβάνειν. 

Όσο κι αν κάποιοι προσπαθούν ανά τους και-
ρούς να τα λοιδορήσουν, τα εμβόλια από το 
πρώτο (1796 κατά της ευλογιάς, αναζητήστε 
την πολύ ενδιαφέρουσα ιστορία) μέχρι και 
σήμερα, έχουν αποδεδειγμένα συνει-
σφέρει τα μέγιστα στη διασφάλιση της 
υγείας των ανθρώπων, κατατασσόμενα 
τρίτα στη σχετική λίστα πίσω από το πόσι-
μο νερό και τα αντιβιοτικά. Η ευλογιά είναι η 
1η που εξαφάνισαν από τον χάρτη κι αν δεν 
υπήρχε το αντιεμβολιαστικό κίνημα την ίδια 
τύχη θα είχε εδώ κι αρκετά χρόνια κι ο ιός 
της πολιομυελίτιδας.

T Κατατάσσονται στην επίκτητη ανοσία (την αποκτούμε 
κατά τη διάρκεια της ζωής μας) και σκοπός τους είναι 
να βοηθήσουν τον ίδιο τον οργανισμό να αντισταθεί 
στον εχθρό. Σε αυτά έχει εισαχθεί ειδικά επεξεργασμέ-
νος βλαπτικός παράγοντας (αντιγόνο) σε συγκεκριμέ-
νη ποσότητα (ζώντες εξασθενημένοι μικροοργανισμοί 
ή αδρανοποιημένοι- ολόκληροι, τμήματα αυτών, το-
ξοειδή), ο οποίος εισερχόμενος στον οργανισμό προ-
καλεί τον τελευταίο να μάθει να τον αναγνωρίζει στο 
μέλλον και να έχει τον τρόπο να αμυνθεί εναντίον του. 
Ενισχύει τη φυσική ανοσία και ταυτόχρονα 
χρησιμοποιεί κύτταρα αυτής. Τονίζεται σε αυτό 
το σημείο ότι ο βλαπτικός παράγοντας που εισέρχεται 
στον οργανισμό είναι αρκετός για να προκαλέσει ανο-
σολογική απόκριση, αλλά σε καμία περίπτωση ικανός 
να προκαλέσει νόσηση του ατόμου.

Τα εμβόλια 
α π ο τ ε λ ο ύ ν 
τον καλύτε-
ρο σύμμαχο 
της φυσικής 
ανοσίας του 
ανθρώπινου 
οργανισμού, 
τους τρό-
πους άμυνας 
που διαθέ-
τουμε από τη 
γέννησή μας.
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Για τα εμβόλια που χορηγού-
νται σε έναν άνθρωπο από τη 
γέννησή του μέχρι την παιδική 
ηλικία ενημερωνόμαστε υπεύ-
θυνα από τον παιδίατρο.

Τι ισχύει όμως γι’ αυτά που 
οφείλουμε να επαναλαμ-
βάνουμε ή να μας χορη-
γούνται για πρώτη φορά 
στην ενήλικη ζωή μας;

Ελπίζω να ανέδειξα ως έναν βαθμό, στα πλαί-
σια του άρθρου αυτού, τη σημασία του εμβο-
λιασμού.

Σειρά έχει ο αναμνηστικός εμβολιασμός κατά 
του τετάνου, της διφθερίτιδας και του κοκκύτη. 
ΠΡΟΣΟΧΗ εδώ! Τα πράγματα είναι τόσα απλά και τα 
περιπλέκουμε μόνοι μας λόγω άγνοιας ή μη ενημέρωσης 
από τους αρμόδιους φορείς. Ο κοκκύτης είναι μια άκρως 
λοιμώδης βακτηριακή νόσος που προσβάλλει τους 
πνεύμονες και τους αεραγωγούς. Μεταδίδεται εύκολα 
με τα σταγονίδια κι ένα άτομο τον μεταδίδει περίπου σε 
17. Στους ενήλικες δε δημιουργεί μεγάλα προβλήματα 
κι εκδηλώνεται συνήθως με συνάχι κι έναν ξηρό βήχα 
που στην πορεία γίνεται παροξυσμικός και μπορεί να 
«εγκατασταθεί» μέχρι και για 3,5 μήνες. Ένας ενήλικας 
μπορεί να είναι μολυσματικός χωρίς να νοσεί και να τον 
μεταδίδει εν αγνοία του, άμεσα ή εμμέσως, στα άτομα 
που κινδυνεύουν πραγματικά, τα βρέφη. Οι επιπλοκές 
σε αυτά ξεκινούν με πνευμονία, πολύ σοβαρή κοκκυτική 
εγκεφαλοπάθεια έως και θάνατο. Το πρόβλημα σχετικά 
με τον κοκκύτη είναι η υποδιάγνωση από ιατρούς στους 
ενήλικες, αλλά η λύση απλούστατη: Αναμνηστική δόση 
του εμβολίου (3πλο κοκκύτης, διφθερίτιδα, τέτανος) ανά 
10 έτη.

Το εμβόλιο αυτό κι η επανάληψή του είναι ικανή να μας 
προστατεύσει κι ενάντια της τοξίνης του τετάνου που 
αποτελεί τη 2η πιο θανατηφόρα παγκοσμίως. Τα σπόρια 
του τετάνου βρίσκονται παντού κι είναι πολύ πιο εύκολο 
κανείς να εκτεθεί σε αυτά από όσο ο μέσος αναγνώστης 
θεωρεί. Κατά του τετάνου δυστυχώς η φυσική ανοσία 
δεν επαρκεί, ούτε αποτελεί λύση η χορήγηση αντιτετανι-
κού ορού αφού ο χρόνος επώασης του βάκιλλου μπορεί 
να είναι από 8-21 μέρες μέχρι και μήνες μετά. Η μοναδι-
κή αποτελεσματική κι ενδεδειγμένη λύση είναι ο εμβο-
λιασμός. Οι 3 δόσεις των κατάλληλων εμβολίων έχουν 
συνήθως χορηγηθεί πριν την ενήλικη ζωή κι αρκεί το εμ-
βόλιο που αναφέρθηκε παραπάνω ανά 10 χρόνια για να 
διατηρήσει εμάς και τους συνανθρώπους μας ασφαλείς 
➔ με ένα σμπάρο, 3 τρυγόνια.

Άνθρωποι άνω των 
65 χρόνων (ή σε ομά-
δες υψηλού κινδύ-
νου) εμβολιάζονται 
σύμφωνα με το ΕΠΕ 
κατά του πνευμονιό-
κοκκου. Τα εμβόλια 
είναι 2 και πρέπει να γί-
νονται αμφότερα με με-
σοδιάστημα ενός έτους. 
Εάν έχουν χορηγηθεί 
πριν το 65ο έτος της ηλι-
κίας θα ακολουθήσει μία 
αναμνηστική δόση με το 
πέρας αυτού του ηλικια-
κού ορίου.

Εξίσου απαραίτητος 
είναι ο εμβολιασμός 
έναντι του έρπητος 
ζωστήρα. Είναι ο ίδιος 
ο ιός της ανεμοβλογιάς 
που «κοιμάται» στο σώμα 
μας και μετά το 60ο έτος 
της ηλικίας επανενεργο-
ποιείται σε περίπου έναν 
στους 4 ανθρώπους και 
είναι ικανός να επιφέρει 
σοβαρότατες επιπλοκές 
(έντονο χρόνιο πόνο έως 
κώφωση ή τύφλωση του 
ατόμου). Το εμβόλιο χο-
ρηγείται μία φορά στη 
ζωή ενός ατόμου, δωρε-
άν από το 60ο-75ο ηλι-
κιακό έτος (ΠΡΟΣΟΧΗ σε 
ανοσοκατεσταλμένους). 

Ξεκινάμε με το 1ο 
εμβόλιο (γνωστό 
τοις πάσι) που αφο-
ρά στον εποχικό εμ-
βολιασμό, κατά του 
ιού της γρίπης. Επο-
χικός ονομάζεται επειδή 
επαναλαμβάνεται μία 
φορά τον χρόνο πριν την 
έναρξη της περιόδου 
έξαρσης κρουσμάτων 
στη χώρα.

Πιο συγκεκριμένα, το εμ-
βόλιο πρέπει να χορηγεί-
ται 4-6 εβδομάδες νωρί-
τερα (συνήθως κατά τον 
Νοέμβριο) αφού χρει-
άζονται τουλάχιστον 2 
εβδομάδες για ανοσολο-
γική απάντηση από τον 
οργανισμό.

Οι άνθρωποι άνω των 
60 ετών είναι απαραί-
τητο να εμβολιάζονται, 
αλλά και το ευρύτερο 
πλέον μέρος του πλη-
θυσμού, αφού δύσκολα 
δεν πληροί τα κριτήρια 
εμβολιασμού, όπως για 
παράδειγμα συνανα-
στροφή με ηλικιωμέ-
νους ή βρέφη. Οι άν-
θρωποι που ανήκουν 
στις ομάδες υψηλού 
κινδύνου φυσικά έχουν 
προτεραιότητα.

Τυχαίνει πιθανώς να μην έχουμε ποτέ ακούσει για την 
ύπαρξη κάποιων εξ αυτών και την ανάγκη χορήγησής 
τους στην κατάλληλη ηλικία ή όταν διαφορετικοί παρά-
γοντες το επιβάλλουν.

Παρακάτω θα προσπαθήσω εν συντομία να σας κατατο-
πίσω για το ποια είναι αυτά, πότε πρέπει να γίνονται και 
σε πόσες δόσεις σύμφωνα με το ΕΠΕ (Εθνικό Πρόγραμμα 
Εμβολιασμού) σε έναν ενήλικα, δεδομένου ότι δεν ανήκει 
σε κάποια ειδική κατηγορία εμβολιαζόμενου (ανοσοκα-
ταστολή, χρόνια νοσήματα, επαγγελματίες υγείας).

Κλείνω χρησιμοποιώντας το κλισέ πλέον της ατομικής ευθύνης. Ο εμ-
βολιασμός σώζει ζωές, τις δικές σας αλλά και των διπλανών σας. 
ΕΜΒΟΛΙΑΣΤΕΙΤΕ!
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Ενώ υπάρχουν «αν-
θρώπινα τρόφιμα» που 
είναι απόλυτα ασφαλή 
για τα κατοικίδιά σας, 
κάποια άλλα μπορεί να 
είναι επικίνδυνα, ακόμα 
και θανατηφόρα για τον 
αγαπημένο σας φίλο. 

ι περισσότεροι 
ιδιοκτήτες σκύ-
λων θα έλεγαν 

ότι τα σκυλιά τους τρώνε 
οτιδήποτε τους δώσουν. Εάν 
θεωρείτε τον σκύλο μέλος 
της οικογένειάς σας και του 
δίνετε ένα κομμάτι από 
το φαγητό σας κάθε τόσο, 
κάντε το με προσοχή.

πράγματα που 
δεν δίνουμε στα 
κατοικίδιά μας10

Οι σκύλοι ανήκουν στα σαρκοφάγα, αν και στην πραγμα-
τικότητα βρίσκονται κάπου μεταξύ ενός σαρκοφάγου και 
ενός παμφάγου. Το σώμα ενός σκύλου επεξεργάζε-
ται την τροφή πολύ διαφορετικά από εμάς. Ο ορ-
γανισμός μας μπορεί να διασπάσει τροφές ή άλλες χημικές 
ουσίες που εκείνος δεν μπορεί να ανεχθεί. Επιπλέον το 
πόσο επικίνδυνη είναι μια τροφή εξαρτάται από πολλούς 
παράγοντες, όπως το μέγεθος, η ράτσα, η σύνθεση και η 
ποσότητα που καταναλώνεται. 
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Και 
οι γάτες;

Γιατί όμως εστιάζουμε μόνο 
στους σκύλους; Οι έρευνες δεί-

χνουν ότι παρόλο που οι γάτες είναι 
το ίδιο ευαίσθητες με τους σκύλους, 
ωστόσο δεν αντιμετωπίζουν 
συχνά τέτοια προβλήματα 

γιατί είναι πιο επιλεκτι-
κές στο φαγητό 

τους.

Η 
ζάχαρη, αν και 

δεν είναι απαγορευ-
τική, δεν προσφέρει κανέ-

να καλό στον οργανισμό του 
σκύλου σας. Αν θέλετε να του 
δώσετε ένα γλυκό σνακ, μπορεί-
τε να την αντικαταστήσετε πολύ 
εύκολα με μέλι ή κάποιο γλυκό 

φρούτο όπως η μπανάνα, 
το καρπούζι το αχλάδι 

και το μήλο.

t ip

Τέλος υπάρχουν κάποια τρόφιμα όπως τα γαλακτοκομικά 
προϊόντα που δεν είναι ακριβώς απαγορευτικά για όλους 
τους σκύλους. Απλά ένα αρκετά μεγάλο ποσοστό σκύλων 
έχουν δυσανεξία στη λακτόζη, όπως και ο άνθρωπος και γι’ 
αυτό καλό θα ήταν να αποφεύγονται. 

Ωμό κρέας: το ωμό κρέας μπορεί να περιέχει αρκετά 
επιβλαβή βακτήρια όπως E. Coli, Salmonella spp. κ.α. που 
μπορούν να αρρωστήσουν τον σκύλο σας. 

Τηγανιτά και λιπαρά τρόφιμα: τα κομμάτια κρέατος 
που περιβάλλονται από λίπος είναι πολύ γευστικά και 
σίγουρα ο σκύλος σας τα λατρεύει, όμως η τακτική χο-
ρήγηση τέτοιων τροφών μπορεί δυνητικά να προκαλέσει 
μια σοβαρότατη ασθένεια για τη ζωή του, που ονομάζεται 
παγκρεατίτιδα.

Κόκκαλα: πολλοί ιδιοκτήτες γνωρίζουν ότι δεν πρέπει 
να πετάξουν κόκκαλα γαλοπούλας στον σκύλο τους. Αλλά 
η αλήθεια είναι ότι ο κίνδυνος βρίσκεται σε όλα τα είδη 
οστών. Ακόμα και ένα μικρό κόκκαλο που δίνεται σαν «λι-
χουδιά» μπορεί να οδηγήσει εσάς και το κατοικίδιο στον 
κτηνίατρο. Τα κόκκαλα προκαλούν ένα πλήθος από ασθέ-
νειες όπως απόφραξη εντέρου, πνιγμό, δυσκοιλιότητα, 
πληγές στο στόμα, διάρροια, αιμορραγική γαστρεντερίτι-
δα, ακόμα και θάνατο.

Αλάτι και αλμυρά σνακ: τα αλμυρά τρόφιμα σε μικρές 
ποσότητες το πιθανότερο είναι να μην προκαλέσουν κά-
ποιο πρόβλημα στον σκύλο σας. Αν όμως ο σκύλος φάει 
μια ολόκληρη σακούλα με πατατάκια, αυτό μπορεί να τον 
οδηγήσει σε σοβαρή γαστρεντερίτιδα. 

Κρεμμύδια: τα κρεμμύδια, το σκόρδο και το σχοινόπρα-
σο είναι επιβλαβή για τον σκύλο σας ακόμα και σε μικρές 
ποσότητες. Μπορούν να προκαλέσουν εμετό, διάρροια και 
αδιαθεσία, γι’ αυτό καλό θα ήταν να αποφεύγετε να δίνετε 
σάλτσες και φαγητά που τα περιέχουν, ακόμα και όταν εί-
ναι μαγειρεμένα. 

Τι δεν πρέπει να τρώει ο σκύλος μας

Σταφύλια: τα σταφύλια και οι σταφίδες είναι 
πολύ τοξικά για τα ζώα. Ακόμα και μερικές ρό-
γες μπορούν να προκαλέσουν οξεία νεφρική 
ανεπάρκεια. 

Σοκολάτα: η σοκολάτα αν και είναι εντελώς 
ακίνδυνη για τους ανθρώπους, ωστόσο περιέχει 
τη θεοβρωμίνη, μια ουσία παρόμοια με την κα-
φεΐνη, που είναι πολύ τοξική για τα ζώα επειδή 
δεν μπορούν να τη μεταβολίσουν. Τα συμπτώ-
ματα δηλητηρίασης από θεοβρωμίνη περιλαμ-
βάνουν ναυτία, εμετό, διάρροια, μυικό τρόμο, 
καρδιακές αρρυθμίες, επιληπτικές κρίσεις, ακό-
μα και θάνατο. 

Μακαντέμια: οι ξηροί καρποί μακαντέμια είναι 
πολύ επιβλαβείς για τους μικρούς μας φίλους. 
Μπορεί να προκαλέσουν εμετό, πυρετό, μυικό 
τρόμο και αδυναμία. 

Κουκούτσια: τα κουκούτσια που βρίσκονται σε 
όλα τα φρούτα περιέχουν μια ουσία, το κυανι-
ούχο άλας, το οποίο είναι τοξικό για όλους τους 
οργανισμούς και δεν θα πρέπει να καταναλώ-
νεται. 

Ξυλιτόλη: πολλοί ιδιοκτήτες σκύλων μπορεί 
να μην δίνουν ζάχαρη στα κατοικίδιά τους, αλλά 
πολλά προϊόντα χωρίς ζάχαρη που περιέχουν 
ξυλιτόλη, μπορεί να είναι θανατηφόρα γι’ αυτά. 
Η ξυλιτόλη μπορεί να προκαλέσει υπογλυκαιμία 
και σε πιο σοβαρές περιπτώσεις ηπατική ανε-
πάρκεια. 

Όταν πρόκειται για το τι θα φάει ο καλύτερός 
σας φίλος, καλύτερα να μην ρισκάρετε. Αν δεν 
είστε απολύτως βέβαιοι ή αν έχετε απορίες και 
προβληματισμούς σχετικά με ένα τρόφιμο, ρω-
τήστε τον κτηνίατρό σας.
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Νοητική Αναπηρία ως ισότιμων με-
λών στο κοινωνικό σύνολο. 

Tο Κέντρο Διημέρευσης & 
Ημερήσιας Φροντίδας Ατό-
μων με Αναπηρία (ΚΔΗΦ) του 
Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες», που 
αποτελεί και τον πρωταρχικό – βασικό 
πυλώνα των υπηρεσιών μας, προσφέ-
ρει χρόνια εκπαιδευτικές, θεραπευτι-
κές & ψυχοκοινωνικές υπηρεσίες σε 
εφήβους και ενηλίκους με νοητική 

Έχοντας συμπληρώσει 25 
χρόνια πορεία αφοσίω-
σης και προσφοράς στον 

χώρο της Ειδικής Αγωγής λει-
τουργούμε από το 2013 το Κέντρο 
Διημέρευσης και Ημερήσιας Φροντί-
δας, δυναμικότητας 104 Ανθρώπων 
με Νοητική Αναπηρία, στον Δήμο 
Ηλιούπολης, όπου ο οργανισμός έχει 
την έδρα του, ενώ το 2018 ιδρύεται 
και λειτουργεί η Στέγη Υποστηριζόμε-
νης Διαβίωσης «Ανοιχτοί Ορίζοντες - 
Μαίρη Βρεττού».

Επιπλέον, με πρωτοβουλίες κοινωνι-
κής συνεταιριστικής επιχειρηματικό-
τητας, υποστηρίζουμε την εργα-
σιακή ένταξη των Ανθρώπων με 

Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α. «Ορίζοντες
αναπηρία, διαταραχές αυτιστικού φά-
σματος, συνδρόμου Down και άλλων 
συνδρόμων. Στο πλαίσιο της πολυ-
διάστατης παροχής υπηρεσιών και 
ελάφρυνσης της οικογένειας δίνεται 
η δυνατότητα σίτισης και μεταφοράς 
από τον Φορέα μας.

Η Διεπιστημονική του Ομάδα 
εποπτεύει και καταρτίζει την εξατομι-
κευμένη παρέμβαση σύμφωνα πάντα 
με τις ανάγκες, τις δυνατότητες, αλλά 
και τις επιθυμίες κάθε ωφελούμενου 
του Φορέα μας. Βασική συνιστώσα 
των παρεχόμενων υπηρεσιών μας εί-
ναι η ολιστική προσέγγιση του Ατόμου 
με Αναπηρία και η διαρκής υποστήρι-
ξη και συνεργασία της οικογένειας. 

Από το 1997 το ΚΕΝΤΡΟ ΕΙΔΙΚΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗΣ ΠΑΙ-
ΔΙΩΝ & ΕΝΗΛΙΚΩΝ με ΑΝΑΠΗΡΙΑ «Ορίζοντες»,   συμ-
βάλλει  στην ποιοτική αναβάθμιση της καθημερινό-
τητας των Ανθρώπων με Νοητική Αναπηρία και των 
οικογενειών τους, παρέχοντας δια βίου εκπαίδευση, 
σταθμισμένη στις ανάγκες και στις επιθυμίες τους, 
υποστήριξη στην αυτόνομη διαβίωσή τους καθώς και 
υπηρεσίες ένταξης στην αγορά εργασίας.
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‣ Η παροχή ίσων ευκαιριών στους 
Ανθρώπους με Νοητική Αναπηρία 
στους τομείς της εκπαίδευσης, 
της αυτόνομης διαβίωσης και της 
εργασίας εξασφαλίζοντάς τους 
μια ολόπλευρη στήριξη.

‣ Η κατάρτιση και δημιουργική 
απασχόληση των εκπαιδευομέ-
νων στα εξειδικευμένα θεραπευ-
τικά-παραγωγικά εργαστήρια με 
σκοπό την εργασιακή ένταξη.

‣ Η εκπαίδευση των Ανθρώπων 
με Νοητική Αναπηρία σε δραστη-
ριότητες καθημερινής ζωής που 
ενισχύουν την αυτοεξυπηρέτηση 
και κατ’ επέκταση την αυτοεκτί-
μησή τους.

‣ Η αναγνώριση της ενηλικιότη-
τας των Ανθρώπων με Νοητική 
Αναπηρία.

‣ Η στήριξη της ψυχικής και νο-
ητικής υγείας και η αντιμετώ-
πιση του κοινωνικού στίγματος 
για τους Ανθρώπους με Νοητική 
Αναπηρία και τις οικογένειές τους.

‣ Η ανάπτυξη της προσωπικότη-
τας των Ανθρώπων με Νοητική 
Αναπηρία.

‣ Η ανάπτυξη συνεργασιών μέσα 
στα πλαίσια ενός βιώσιμου δικτύ-
ου.

‣ Η κοινωνική προσαρμογή και 
ενσωμάτωση μέσα από προγράμ-
ματα κοινωνικοποίησης και συμ-
μετοχής σε ψυχαγωγικές-πολιτι-
στικές-αθλητικές εκδηλώσεις.

Ο δεύτερος πυλώνας των υπηρε-
σιών μας, που αφορά στην προ-
στατευόμενη – ημιαυτόνομη 
διαβίωση έχει λειτουργήσει 
ενισχυτικά στην αυτοεικόνα των 
ενοίκων με αναπηρία καθώς τους 
δίνεται η δυνατότητα καλλιέργει-
ας των δεξιοτήτων αυτοεξυπηρέ-
τησης και αυτοφροντίδας. Στον 
τομέα αυτό συντελεί η εκπαί-
δευσή τους σε Δραστηριότητες 
Καθημερινής Ζωής όπως οι Οικι-
ακές Εργασίες, η Ατομική Υγιεινή, 
η Δημιουργία ενός νέου – καινο-
τόμου εργαστηριακού αντικειμέ-

νου, η Διαχείριση Ελεύθερου χρόνου 
& Χρημάτων. Εξίσου σημαντική συμ-
βολή έχει το πρόγραμμα ψυχοθερα-
πευτικής παρέμβασης, εκγύμνασης 
& κοινωνικοποίησης που στοχεύουν 
να εκμεταλλευτούν τις ευκαιρίες που 
προσφέρει η κοινότητα, δημιουργώ-
ντας μια ισότιμη και ανεξάρτητη ζωή 
για τους ενοίκους. 

Τέλος, συνεπείς στο όραμά μας για 
την εργασιακή ένταξη των Ανθρώ-
πων με νοητική αναπηρία, προχωρή-
σαμε στη δημιουργία της ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ. 
«Ανοιχτοί Ορίζοντες» με διακριτικό 
τίτλο «Το Παρεάκι ΚΟΙΝ.Σ.ΕΠ.» το 
οποίο ιδρύθηκε το καλοκαίρι του 
2017(15/6/2017) σύμφωνα με τις δι-
ατάξεις του Ν.4430/2016 περί Κοινω-
νικής και Αλληλέγγυας οικονομίας με 

Βασική επιδίωξη της ΚΟΙΝΣΕΠ είναι η ίδρυση και λειτουργία ενός καινο-
τόμου Κέντρου Αναψυχής, Πολιτισμού και Δράσεων Αστικής Αειφορίας 
στην Πλατεία Παναγούλη, μέσω της λειτουργίας επιχείρησης αναψυ-
κτηρίου - εστίασης. Η λειτουργία του αναψυκτήριου θα επιτρέψει σε 
εργαζόμενους με Νοητική Αναπηρία να αποκτήσουν εργασιακή εμπειρία 
εντός προστατευόμενου περιβάλλοντος. Καταληκτικός στόχος αποτε-
λεί η πλήρης ένταξη των συμπολιτών μας με νοητική αναπηρία στην 
ελεύθερη αγορά εργασίας, υπό την υποστήριξη της Κοινωνικής Υπηρε-
σίας των Οριζόντων. 

«Ανοίγουμε τους Ορίζοντες... Κερδίζουμε τη ζωή»

έδρα το Δήμο Αγίου Δημητρίου Ατ-
τικής κατόπιν πρωτοβουλίας του Κέ-
ντρου Ειδικής Εκπαίδευσης Παιδιών 
– Ενηλίκων με Αναπηρία (Κ.Ε.Ε.Π.Ε.Α.) 
«Ορίζοντες».

Η ενέργεια αυτή εντάσσεται στην 
προσπάθειά μας να ικανοποιήσουμε 
το Όραμά μας και τις ανάγκες των 
ωφελουμενών μας με την υποστήρι-
ξη των όμορων δήμων (παραχώρη-
ση ακινήτου) και ενεργών πολιτών. 
Κύριος σκοπός του Συνεταιρισμού 
αποτελεί η ανάπτυξη δράσεων και 
πρωτοβουλιών στην κατεύθυνση της 
κοινωνικής οικονομίας και της τοπι-
κής συλλογικότητας προκειμένου να 
διευκολυνθεί η οργανική ένταξη ΑμεΑ 
στην αγορά εργασίας και στην τοπική 
κοινωνία.
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Εκτέλεση:
Καθαρίζουμε τις γλυκοπατάτες και τα πράσα, τα ξεπλένουμε, τα κόβουμε 
σε χοντρά κομμάτια καθώς και τα λουκάνικα σε φέτες. Βάζουμε μία κα-
τσαρόλα βαθιά σε μέτρια θερμοκρασία και ρίχνουμε μέσα λίγο ελαιόλαδο 
τόσο ώστε να καλύψουμε τον πάτο. Προσθέτουμε τα λουκάνικα και τα σο-
τάρουμε σε μέτρια θερμοκρασία μέχρι να πάρουν χρώμα. Αφού πάρουν 
χρώμα, τα βάζουμε σε ένα πιάτο και τα αφήνουμε στην άκρη.

Προσθέτουμε τις γλυκοπατάτες, τα πράσα, αλάτι και πιπέρι και δυναμώ-
νουμε την θερμοκρασία σοτάροντας τα για 3’ και ανακατεύοντας για να 
μην μας καούν. Σβήνουμε με το κονιάκ και ρίχνουμε το νερό, σκεπάζου-
με και αφήνουμε να βράσει σε δυνατή θερμοκρασία 30’ με 35’ περίπου. 
Ελέγχουμε με ένα πιρούνι τις γλυκοπατάτες αν έχουν βράσει καλά και εάν 
χρειαστεί, βράζουμε λίγο παραπάνω. Με μία τρυπητή κουτάλα παίρνουμε 
μέσα από την κατσαρόλα τις γλυκοπατάτες και τα πράσα και τα βάζουμε 
στο μούλτι και τα χτυπάμε μέχρι να γίνουν κρέμα. Αν χρειάζεται βοήθεια 
στο χτύπημα της κρέμας, προσθέτουμε λίγο ζωμό από την κατσαρόλα. 
Βάζουμε την κρέμα πίσω στην κατσαρόλα και ανακατεύουμε καλά για 
να γίνει ένα ο ζωμός με την κρέμα. Βάζουμε και τα λουκάνικα που είχαμε 
στην άκρη και σιγοβράζουμε για 2’. Σερβίρουμε σε βαθιά πιάτα ρίχνοντας 
από πάνω σπασμένη τη φέτα.

Σούπα βελουτέ
με γλυκοπατάτα, λουκάνικα 
αγριογούρουνου, πράσο και φέτα

ΥΛΙΚΑ

300 γρ. λουκάνικα 

αγριογούρουνου

1.200 γρ. γλυκοπατάτες

150 γρ. πράσο

200 γρ. φέτα

50 γρ. κονιάκ

1.600 γρ. νερό ζεστό

Αλάτι

Πιπέρι

Ελαιόλαδο

Ο ΣΕΦ
ΠΡΟΤΕΙΝΕΙ...

Μάνος Σιακήρ
Executive chef
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Εκτέλεση:
Βάζουμε όλα τα υλικά της μαρινάδας σε ένα μπολ και ανακατεύουμε καλά 
και το αφήνουμε στην άκρη. Σε ένα σκεύος βάζουμε το κρέας και το περι-
χύνουμε με τη μισή ποσότητα από τη μαρινάδα μας, αλείφουμε καλά με τα 
χέρια μας να απλωθεί παντού στο κρέας η μαρινάδα. Στρώνουμε τα φύλλα 
του αλουμινόχαρτου και από πάνω τοποθετούμε τα φύλλα της λαδόκολλας.

Βάζουμε στη μέση το κρέας και το τυλίγουμε καλά. Τυλίγουμε γύρω απ’ 
αυτό άλλη μια στρώση αλουμινόχαρτο και το πιέζουμε να κλείσει καλά. 
Προσέχουμε να είναι πολύ καλά κλειστό για να μην μας φύγουν οι χυμοί και 
η σάλτσα που θα δημιουργηθούν από το κρέας και τα μπαχαρικά.

Βάζουμε το κρέας σε ένα βαθύ ταψί και ρίχνουμε νερό μέχρι τη μέση του 
ταψιού. Προσέχουμε να συμπληρώνουμε νερό στο ταψί για όσο ψήνουμε 
το κρέας. Ψήνουμε για 3 ώρες και 30’ σε προθερμασμένο φούρνο στους 
190 βαθμούς. Μόλις περάσει η ώρα του ψησίματος βγάζουμε το ταψί από 
τον φούρνο και το ξεσκεπάζουμε προσεχτικά για να μην μας χυθεί η σάλ-
τσα μέσα από το κρέας. Δυναμώνουμε τον φούρνο στους 230 βαθμούς. 
Περιχύνουμε πάνω από το κρέας μας την υπόλοιπη μαρινάδα και ρίχνουμε 
πάνω από κάθε κομμάτι κρέας λίγη καστανή ζάχαρη. Βάζουμε το κρέας 
ξεσκέπαστο πίσω στον φούρνο και ψήνουμε μέχρι να καραμελώσει και να 
ροδοκοκκινίσει (περίπου 8’ με 10’) ανάλογα τον φούρνο. Μόλις είναι έτοιμο 
βγάζουμε και σερβίρουμε, παίρνοντας μέσα από τη λαδόκολλα τη σάλτσα 
που έχει δημιουργηθεί.

ΥΛΙΚΑ

2 κιλά μοσχαρίσιες 
στηθοπλευρές

3 κουτ. της σούπας καστανή 
ζάχαρη

2 φύλλα μεγάλα λαδόκολλα

2 φύλλα μεγάλα 
αλουμινόχαρτο

ΓΙΑ ΤΗ ΜΑΡΙΝΑΔΑ

150 γρ. πετιμέζι

1/2 κουτ. του γλυκού 
κόλιανδρο τριμμένο

1 κουτ. του γλυκού πάπρικα 
καπνιστή

1/2 κουτ. του γλυκού κύμινο

1/2 κουτ. του γλυκού 
κουρκουμά

1/2 κουτ. του γλυκού τσίλι 
ξερό τριμμένο

1/2 κουτ. του γλυκού μάραθο 
ξερό τριμμένο

2 κλωνάρια δεντρολίβανο 
φρέσκο

2 κουτ. του γλυκού αλάτι

1/2 κουτ. του γλυκού πιπέρι 
κόκκινο τριμμένο

80 γρ. ελαιόλαδο

Μοσχαρίσιες 
στηθοπλευρές 
σε μαρινάδα από πετιμέζι, 
μπαχαρικά και αρωματικά βότανα
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Κάθε μέρα Centrum για 
δυνατό ανοσοποιητικό!

Η Centrum, η Νο1 πολυβιταμίνη στον 
κόσμο1, με 40 χρόνια εμπειρίας στην επι-
στήμη της διατροφής, παρουσιάζει δύο 
νέα προϊόντα με βιταμίνη C για την ενί-
σχυση του ανοσοποιητικού.

Τα νέα Centrum Immunity Vitamin C Max 
και Centrum Immunity με Elderberry!

Το Centrum Immunity Vitamin C 
Max περιέχει:

• Βιταμίνη C 1000 mg, Βιταμίνη D και 
Ψευδάργυρο που συμβάλλουν στη φυσι-
ολογική λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και στην ενίσχυση της φυσι-
κής άμυνας του οργανισμού, ειδικά κατά 
τη διάρκεια του χειμώνα και του κρυολο-
γήματος.

• Βιταμίνη D που συμβάλλει στη διατή-
ρηση της φυσιολογικής λειτουργίας των 
μυών και των οστών.

• Σύμπλεγμα βιταμινών Β (Β1, Β2, Β6, 
Β12) που συμβάλλουν στην υποστήριξη 
των καθημερινών αναγκών για ενέργεια.

14 πρακτικά φακελάκια αναβράζουσας 
σκόνης. Χρήση: 1 φακελάκι την ημέρα.
 1Nicholas Hall’s global database, volume & value
Sell-out data, YTD 12/2020

Το Centrum Immunity με 
Elderberry περιέχει:

• Βιταμίνη C 750mg, Βιταμίνη D, 
Ψευδάργυρο και Σελήνιο που 
συμβάλλουν στη φυσιολογική 
λειτουργία του ανοσοποιητικού 
συστήματος και την ενίσχυση της 
φυσικής άμυνας του οργανισμού.

• Βιταμίνη Ε και Ψευδάργυρο 
που συμβάλλουν στην προστασία 
των κυττάρων από το οξειδωτικό 
στρες.

• Εκχύλισμα φρούτου Elderberry 
από το φυτό Sambucus.

60 μαλακές κάψουλες για ευκολία 
στην κατάποση και ταχεία απορ-
ρόφηση. Χρήση: Προτείνεται να 
λαμβάνετε 2 κάψουλες την ημέρα, 
μαζί με νερό και κατά προτίμηση 
με κάποιο γεύμα.

Κρέμα Χεριών ECO-
FARM 2 σε 1
Με αντιμικροβιακό παράγοντα

Η μοναδική Κρέμα Χεριών 
ECOFARM 2 σε 1 προσφέρει 
διπλή δράση – ενυδάτωση και 
προστασία! Χάρη στην ειδική της 
σύνθεση με Αλλαντοΐνη, Γλυ-
κερίνη, Πανθενόλη, Βιταμίνη Ε, 
Βρώμη   και Shea Butter (χωρίς 
Triclosan και Triclocarban), είναι 
κατάλληλη για όλους τους τύ-
πους δέρματος, ακόμα και για 
ξηρή και αφυδατωμένη επιδερ-
μίδα. Απορροφάται γρήγορα χω-
ρίς να αφήνει ίχνη λιπαρότητας. 

Ταυτόχρονα, είναι δραστική κατά 
των παθογόνων μικροοργανι-
σμών χάρη στον αντιμικροβιακό 
παράγοντα SymGuard® CD που 
περιέχει και αποτελεί τη σύγχρο-
νη, ασφαλή και φιλική προς το 
περιβάλλον τεχνολογία υγιεινής. 

Διατίθεται σε 2 αρώματα: Αλόη 
& Πούδρα σε συσκευασία που 
διατηρεί ακέραιο το περιεχόμενο 
(airless dispenser).

Δερματολογικά ελεγμένο - 
94,39% Συστατικά φυσικής 
προέλευσης - Ελληνικό προϊόν 
– Διατίθεται αποκλειστικά στα 
φαρμακεία.
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Bepanthene Hydrogel
Φροντίδα μικρών τραυμάτων και 
επούλωση πληγών 4 σε 1

Το νέο προϊόν Bepanthene 
Hydrogel ανακουφίζει άμεσα 
από τον πόνο μέσω της ελαφράς 
ψύξης, χωρίς να προκαλεί τσού-
ξιμο. Συμβάλλει στην αποφυ-
γή μολύνσεων δημιουργώντας 
προστατευτικό φραγμό κατά 
των βακτηρίων. Ταυτόχρονα επι-
ταχύνει την επούλωση πληγών 
παρέχοντας πλήρη επούλω-
ση εντός 12 ημερών. Τέλος, το 
Bepanthene Hydrogel οδηγεί σε 
ένα καλύτερο αισθητικό αποτέ-
λεσμα μειώνοντας τις πιθανότη-
τες σχηματισμού ουλών.

Propolaid
Σειρά συμπληρωμάτων δι-
ατροφής βασισμένη στην 
Πρόπολη

Η σειρά συμπληρωμάτων 
διατροφής Propolaid είναι 
βασισμένη στην Πρόπολη, 
με φόρμουλες οι οποίες ενι-
σχύουν το ανοσοποιητικό 
σύστημα και παράλληλα 
προστατεύουν το ανώτερο 
αναπνευστικό από τα συ-
μπτώματα των ιώσεων και 
κρυολογημάτων. Τα συμπλη-
ρώματα Propolaid προσφέ-
ρονται σε πολλές μορφές, 
κατάλληλες για παιδιά και 
ενήλικους: spay για το λαι-
μό, σιρόπι, βάμμα, κάψουλες. 
Οι ευεργετικές ιδιότητες της 
πρόπολης ενισχύονται από 
συγκεκριμένα συστατικά της 
φόρμουλας, τα οποία τονώ-
νουν το ανοσοποιητικό σύ-
στημα. 

Τα συμπληρώματα της σει-
ράς Propolaid περιέχουν πο-
λύτιμα για την υγεία συστα-
τικά: Acerola είναι πλούσια σε 
βιταμίνη C, απαραίτητη για τη 
σωστή λειτουργία του ανο-
σοποιητικού συστήματος και 
για την παραγωγή ενέργειας 
στα κύτταρα. Η Echinacea 
είναι ένα φυσικό ανοσοδιε-
γερτικό ικανό να ενισχύσει 
την άμυνα του οργανισμού. 
To Sisymbrium officinale ή 
αλλιώς το φυτό των τραγου-
διστών, ενισχύει την υγεία 
του ανοσοποιητικού. Τα αιθέ-
ρια έλαια ευκάλυπτου έχουν 
βαλσαμικές ιδιότητες, ικανά 
να καθαρίζουν τους αερα-
γωγούς, διευκολύνοντας την 
αναπνευστική διαδικασία. 
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Μάριον Χωρεάνθη

Obliqua

Με αφορμή την είδηση του θανάτου της μητέρας του, ο Σπύρος επιστρέ-
φει από το εξωτερικό όπου ζούσε απ’ τα εφτά του χρόνια, μεγαλω-
μένος από θετούς γονείς. Σκοπός του είναι να σώσει την ετεροθαλή 

αδελφή του Αργυρώ από τα χέρια του πατέρα της, τον οποίο η Αλίκη, η μητέρα 
τους, παρουσίαζε στα γράμματά της σαν ένα τέρας αυταρχισμού και απανθρω-
πιάς. Όμως η πραγματικότητα που συναντά ο Σπύρος είναι πολύ διαφορετική: 
προτού βρεθεί νεκρή από αδιευκρίνιστη αιτία, η Αλίκη είχε εξαφανιστεί για πέ-
ντε χρόνια, έχοντας για ανεξήγητους λόγους εγκαταλείψει την οικογένειά της. 
Και σαν να μην έφτανε αυτό, σχεδόν τίποτα στο σπίτι του Βαλέριου Ακρέπη, 
επιχειρηματία από οικογένεια Κωνσταντινουπολιτών προσφύγων, δεν είναι έτσι 
όπως το περιέγραφε στον γιο της. Τίποτα εκτός απ’ το ίδιο το σπίτι – ένα λαβυ-
ρινθώδες νεοκλασικό που μοιάζει σαν να βγήκε από ταινία τρόμου. Πόρτες που 
ποτέ δεν κλείνουν, σφραγισμένα πατάρια και αεραγωγοί, ένα δώμα που δεν 
είναι προσβάσιμο από πουθενά. Πράγματα μετακινούνται σε απρόσιτα σημεία, 
ενώ κάθε τόσο εμφανίζονται αινιγματικά σημειώματα και ακούγονται περίεργοι 
θόρυβοι. Μήπως υπάρχει και τέρας στο υπόγειο; Οι απορίες που γεννιούνται 
στον Σπύρο είναι πολλές και η λύση τους αποθαρρυντικά περίπλοκη.

Σελίδες 536 - Εκδόσεις: 24 ΓΡΑΜΜΑΤΑ

Στέφανος Ξενάκης

Ναι

Γιατί ΝΑΙ; – Γιατί ΝΑΙ είναι η πιο σύντομη και δυνατή λέξη. ΝΑΙ είναι η μη-
τέρα κάθε Δημιουργίας. Όλα ξεκινούν με ένα ΝΑΙ. ΝΑΙ είπε ο Θεός πριν 
δημιουργήσει τον κόσμο. ΝΑΙ είπαν οι γονείς σου πριν σε φέρουν στη ζωή. 

ΝΑΙ είπαν οι πρόγονοί μας το ’21 πριν ξεκινήσουν την Επανάσταση. ΝΑΙ είπε η 
Ελλάδα την 28η Οκτωβρίου πριν αγωνιστεί για την ελευθερία της. – Το 1940 η 
Ελλάδα είπε ΟΧΙ. – Είπε ΟΧΙ στους Ιταλούς, αλλά ΝΑΙ στην ελευθερία της. Πίσω 
από ένα μεγάλο ΟΧΙ υπάρχει ένα ακόμη μεγαλύτερο ΝΑΙ. Ένα ΟΧΙ είναι αρκετό 
για να μη χάσεις. Μόνο με ένα δυνατό ΝΑΙ θα κερδίσεις. Όταν είσαι ανάμεσα 
σε ΝΑΙ και ΟΧΙ, πες ΝΑΙ. Και πες το σήμερα. Μέσα από 20 διαλόγους πάνω σε 
έννοιες που δεν μας έμαθαν, ο συγγραφέας μάς προσκαλεί σε ένα ταξίδι ανα-
ζήτησης. Βαθύ, διεισδυτικό, απελευθερωτικό, το ΝΑΙ ξεκινάει σαν ψίθυρος και 
μεταμορφώνεται σε έναν ύμνο για τη ζωή. ΝΑΙ!

Σελίδες 296 - Εκδόσεις: KEY BOOKS

Ελένη Καπλάνη

Μαύρο ρόδο

Η επιστροφή στο πατρικό είναι ταυτόχρονα και επιστροφή στο παρελθόν, 
τότε που όλα άλλαξαν απότομα στη ζωή της νέας κοπέλας. Η πάλη ανά-
μεσα στο θέλω και το πρέπει, το πρέπει και το μπορώ, με τις σκιές του 

χθες να βαραίνουν το πεπρωμένο της. Πέρασε μεγάλο μέρος της ζωής της, 
χωρίς η ίδια να το έχει επιλέξει, σ’ ένα χώρο που της άφησε τα σημάδια του, μ’ 
έναν τρόπο σκέψης μακριά από των υπολοίπων. Οι εσωτερικές συγκρούσεις 
τεράστιες. Τι θα ακολουθήσει; Όταν ο άλλος σου δίνει ένα κομμάτι της ψυχής 
σου που δεν είχες καν αντιληφθεί ότι σου έλειπε, τότε μήπως η αγάπη είναι ένα 
λουλούδι που πρέπει να του επιτρέψεις να ανθίσει; Ποτέ δεν μπορείς να γνωρί-
ζεις τι ορίζει η μοίρα. Η αγάπη είναι το μεγαλύτερο δώρο που μας έκανε ο Θεός. 
Ένα μυθιστόρημα όχι μόνο για τον έρωτα, αλλά και για την αγνότητα της ψυχής, 
ένα καθηλωτικό και κατανυκτικό βιβλίο.

Σελίδες 307 - Εκδόσεις: ΕΚΔΟΤΙΚΟΣ ΟΙΚΟΣ Α. Α. ΛΙΒΑΝΗ 
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Νέα μεγάλη διεθνής με-
λέτη αποκαλύπτει πως 
το αλκοόλ εγκυμονεί κιν-
δύνους για την υγεία των 
νέων και πως ωφελεί μόνο 
τους άνω των 40 ετών σε 
μικρές ποσότητες.

«Οι νέοι 
δεν πρέπει 
να πίνουν, 
αλλά οι 
ηλικιωμένοι 
μπορεί να 
ωφεληθούν 
από μικρές 
ποσότητες» 
λένε οι επιστήμονες

Στο συμπέρασμα πως οι νέοι δεν πρέπει να πίνουν καθώς το αλκοόλ εγκυμονεί 
κινδύνους για την υγεία τους κατέληξαν οι επιστήμονες στο Global Burden of 
Diseases, του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον στο Σιάτλ, το οποίο παράγει δεδο-

μένα για τα αίτια ασθενειών και θανάτων σε όλο τον κόσμο.

Επιπλέον η ίδια έρευνα πριν 4 χρόνια ανέφερε πως ακόμη και το περιστασιακό ποτό 
είναι επιβλαβές για την υγεία και πρότεινε οι κυβερνήσεις να συμβουλεύουν τους 
πολίτες να απέχουν πλήρως.

Ύστερα από την ανάλυση νέων δεδομένων, οι επιστήμονες κατέληξαν σε νέα συμπε-
ράσματα. Συγκεκριμένα, οι νέοι αντιμετωπίζουν υψηλότερο κίνδυνο για την υγεία 
τους από την κατανάλωση αλκοόλ συγκριτικά με τους ηλικιωμένους. Επιπροσθέτως, 
οι άνω των 40 ετών χωρίς υποκείμενα νοσήματα μπορεί να επωφεληθούν από την 
περιορισμένη κατανάλωση αλκοόλ, όπως ένα ποτήρι κρασί την ημέρα.

«Το μήνυμά μας είναι απλό: οι νέοι δεν πρέπει να πίνουν, αλλά οι ηλικιωμένοι μπορεί 
να ωφεληθούν από μικρές ποσότητες», δήλωσε η επικεφαλής συγγραφέας, Εμμα-
νουέλα Γακίδου, Καθηγήτρια Μετρικών Επιστημών Υγείας στην Ιατρική Σχολή του 
Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.

«Αν και μπορεί να μην είναι ρεαλιστικό να πιστεύουμε ότι οι νεαροί ενήλικες θα απέ-
χουν από το ποτό, πιστεύουμε ότι είναι σημαντικό να κοινοποιήσουμε τα πιο πρόσφα-
τα στοιχεία, ώστε ο καθένας να μπορεί να λάβει τεκμηριωμένες αποφάσεις για την 
υγεία του» συμπλήρωσε.

Αξίζει να σημειωθεί πως για το έτος 2020 υπολογίζεται πως 1.34 δισεκατομμύρια άν-
θρωποι έχουν καταναλώσει επιβλαβείς ποσότητες αλκοόλ, σύμφωνα με την ανάλυση 
καταναλωτικών συνηθειών σε 204 χώρες.

in.gr
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Πόλη της Περιφερειακής Ενότητας 
Βοιωτίας και έδρα Δήμου, χτισμένη 
στους πρόποδες του Ελικώνα, η Λιβα-

δειά ιδρύθηκε σύμφωνα με τη μυθική παρά-
δοση από τον Aθηναίο ήρωα, Λέβαδο. Η πόλη 
φημιζόταν στην αρχαιότητα για το μαντείο 
του Tροφωνίου Διός. Από τον 8ο αιώνα π.X. συμμετείχε 
στη Βοιωτική Ομοσπονδία, ενώ υπέστη καταστροφές από 
τον Σπαρτιάτη Λύσανδρο (395 π.Χ.) και τον στρατό του Μι-
θριδάτη (86 π.Χ.).

Στους κατοπινούς αιώνες γνώρισε βαρβαρικές επιδρομές 
και διάφορους κατακτητές, έως το 1460, όταν κατελήφθη 
από τους Τούρκους. Στην Επανάσταση του 1821 η Λιβα-
δειά ήταν από τις πρώτες πόλεις της Ρούμελης που ξεση-
κώθηκαν, με επικεφαλής τον Αθανάσιο Διάκο.

Το κάστρο της Λιβαδειάς
Πάνω από την πόλη, στον φύσει οχυρό λόφο του Προφήτη 
Ηλία, βρίσκεται το κάστρο της. Ο εν λόγω λόφος, που ορ-
θώνεται πάνω από το φαράγγι της Έρκυνας, κατηφορίζει 
αρκετά απότομα προς τη σύγχρονη πόλη. 

Το κάστρο (τα περισσότερα από τα ορατά λείψανα χρονο-
λογούνται στην περίοδο κατά την οποία κύριοι της πόλης 
ήταν οι Καταλανοί, τον 14ο αιώνα) έχει τριγωνικό σχήμα 
και τρεις περιβόλους. 

Στο εσωτερικό του πρώτου περιβόλου, όπου βρισκόταν η 
καταλανική πόλη της Λιβαδειάς, δεν διατηρούνται κτίρια. 

Ο δεύτερος περίβολος είναι ιδιαίτερα εντυ-
πωσιακός, με ένα ισχυρό τείχος που προ-
στατεύεται από τρεις ορθογώνιους πύργους. 
Το μοναδικό κτίριο που διατηρείται σήμερα 
εντός του δεύτερου περιβόλου είναι ένα μι-
κρό διώροφο οικοδόμημα. Στον όροφο του 

οικοδομήματος αυτού στεγάζεται η εκκλησία της Αγίας 
Σοφίας, στο δε ισόγειό του η εκκλησία της Αγίας Βαρ-
βάρας. 

Οι πηγές της Κρύας
Ένας ακόμη πόλος έλξης για τους επισκέπτες της Λιβα-
δειάς είναι η περιοχή των πηγών του ποταμιού της Έρ-
κυνας (η Έρκυνα ήταν η όμορφη κόρη του Τροφωνίου και 
στενή φίλη της Περσεφόνης, που χάθηκε αναζητώντας τη 
χαμένη της χήνα), γνωστή ως Κρύα. Εδώ εικάζεται ότι 
βρισκόταν κατά την αρχαιότητα το μαντείο του Τροφω-
νίου Διός με τις πηγές της Λήθης και της Mνημοσύνης, οι 
οποίες αναφέρονται από τον Παυσανία. 

Η περιοχή της Κρύας αποτελεί κύριο τόπο αναψυχής και 
περιπάτου των κατοίκων της Λιβαδειάς, καθώς τα αιωνό-
βια πλατάνια, τα άφθονα τρεχούμενα νερά και οι μικροί κα-
ταρράκτες συνθέτουν ένα τοπίο ιδιαίτερου φυσικού κάλ-
λους, που συνδυάζεται αρμονικά με τα πέτρινα γεφυράκια 
και τα αποκατεστημένα οικοδομήματα.

Βαγγέλης Στεργιόπουλος
in.gr

Λιβαδειά
Το κάστρο και οι πηγές της Κρύας

Μύθος και ιστορία 
στους πρόποδες του 
Ελικώνα



|  κουίζ  |

Φθινόπωρο 2022 | ΠΕΙΦΑΣΥΝ NEWS  49

9

2

6

4

1

5

3

7

8

3

4

7

9

2

8

5

6

1

1

5

8

7

6

3

4

2

9

5

1

3

6

7

2

9

8

4

6

9

4

8

3

1

2

5

7

8

7

2

5

4

9

6

1

3

4

6

9

1

5

7

8

3

2

2

8

1

3

9

6

7

4

5

7

3

5

2

8

4

1

9

6

3

2

8

6

6

4

5

7

2

8

9

4

5

2

1

7

8

2

8

3

4

3

5

8

1

4

5

6

9

3

7

8

1

2

9

7

1

8

2

5

3

6

4

3

8

2

1

6

4

5

7

9

5

9

4

7

1

3

6

2

8

6

1

8

2

5

9

4

3

7

7

2

3

4

8

6

9

5

1

2

4

5

6

9

1

7

8

3

8

6

7

3

4

2

1

9

5

1

3

9

5

7

8

2

4

6

3

7

1

3

6

8

6

9

5

3

6

8

1

9

4

7

2

6

5

1

2

6

9

1

7

7

2

1

1

9

8

6

1. Το 1, το 2, και το 3, γιατί 1 + 2 + 3 = 6 και 1 x 2 x 3 = 6
2. Ζυγίζει 90 κιλά
3. Το όνειρο
4. Το κερί
5. Η ηχώ
6. Το 482

Ποιοι τρεις αριθμοί δίνουν το ίδιο αποτέλεσμα όταν 
πολλαπλασιάζονται και όταν προστίθενται μεταξύ τους; 

1
Όταν είναι μικρό είναι ψηλό. Όταν γεράσει είναι κοντό. 
Τι είναι;

4

Ένας άνθρωπος ζυγίζει 60 κιλά συν το 1/3 του βάρους 
του. Πόσα κιλά ζυγίζει;

2
Της μιλώ και μού μιλά, τραγουδώ και τραγουδά. Τι είναι; 

5

Άμα βλέπω δεν το βλέπω και το βλέπω όταν δεν βλέπω. 
Τι είναι;

3 Είναι ένας τριψήφιος αριθμός. Το δεύτερο ψηφίο εί-
ναι 4 φορές μεγαλύτερο από το τρίτο ψηφίο. Το πρώτο 
ψηφίο είναι τέσσερα ψηφία μικρότερο από το δεύτερο 
ψηφίο. Ποιος είναι αυτός ο αριθμός;

6

ΜΕΤΡΙΟ

ΛΥΣΕΙΣ

ΔΥΣΚΟΛΟ



Έργα τέχνης!

Αλήθεια;

Ωωωωω!
Τέλεια!

Η πηγή της
έµπνευσής µου!

Είσαι η
µούσα µου!

Κι εσύ ο αγαπηµένος
µου καλλιτέχνης!

Αχ! Πολύ θέλω να
δω τα έργα σου!

Μµµµµ....
Νοµίζω πως αυτά τα έργα
θα µείνουν στην ιστορία!

Ναι!
∆είξε µου!
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