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Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας

έκ
δο

ση
 1

7
Δε

κέ
μβ

ρι
ος

 1
9 

- Φ
εβ

ρο
υά

ρι
ος

  2
0

Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

Ελεύθερες ρίζες και αντιοξειδωτικά

Συμβουλές για υγιές και λαμπερό δέρμα τον 
χειμώνα

Ψωρίαση. Mια φλεγμονή με μεγάλη ποικιλία 
συμπτωμάτων και τρόπων αντιμετώπισης

Βρογχικό άσθμα-βασανιστικό, αλλά...
Αντιμετωπίζεται πλήρως

Ασπίδα στο κρυολόγημα



2 3Το Φαρμακείο σας | Τεύχος 17 Το Φαρμακείο σας | Τεύχος 17

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
Τ Η Λ :  2 2  0 5 6  3 0 0 .  Δ Ι ΑΤ Ι Θ Ε ΤΑ Ι  Σ Ε  Ο Λ Α  ΤΑ  Φ Α Ρ Μ Α Κ Ε Ι Α

Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

17η Έκδοση Το Φαρμακείο σας
Αγαπητοί αναγνώστες, 

O Δεκέμβριος φόρεσε τα γιορτινά του έτοιμος να υποδεχτεί την 
καινούρια χρονιά. 

Το κρύο και οι βροχές έρχονται να ολοκληρώσουν το γιορτινό 
σκηνικό της εποχής με όλους εμάς μικρούς και μεγάλους να 
περιμένουμε τον Άγιο Βασίλη με τα δώρα.

Εμείς σαν συντακτική ομάδα του ενημερωτικού εντύπου «Το 
Φαρμακείο σας» ευχόμαστε σε όλο τον κόσμο υγεία και ευτυχία 
με ένα 2020 γεμάτο αγάπη για όλους. 

Πάρτε μια κούπα ζεστό τσάι και μετροφυλλίστε το περιοδικό 
μας και ενημερωθείτε μέσα από τα άρθρα που μοιράζονται μαζί 
μας οι συνεργάτες μας. 

Καλή ανάγνωση. 

Η Συντακτική Ομάδα

Μαρία Πελεκάνου
Βασίλης Νικολάου
Βαγγέλης Λυσιώτης

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ

Ιδιοκτήτης του εντύπου αυτού είναι 
τα Ενωμένα Φαρμακεία Κύπρου
 

Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού 
TK: 8501, Τ.θ: 62410, 
Τ.Τ: 8064 Πάφος, Κύπρος
Τηλ: 00357 26 819 595
Φαχ: 00357 26 819 595
Email:info@kedifap.com 
www.kedifap.com

ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ η αναδημοσίευση και γενικά η αναπαραγωγή αυτών των κειμένων
με οποιοδήποτε μέσο ή τρόπο, χωρίς τη γραπτή άδεια των Ενωμένων Φαρμακείων Κύπρου
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ΕΛΕΥΘΕΡΕΣ ΡΙΖΕΣ ΚΑΙ 
ΑΝΤΙΟΞΕΙΔΩΤΙΚΑ
 

Κατά τη διάρκεια των φυσιολογικών ανθρώπινων διεργασιών – παραγωγή ενέργει-
ας, αποτοξίνωση από τοξικές ουσίες και ανοσολογική απόκριση, παράγονται από τον 
οργανισμό ελεύθερες ρίζες. Η μη ελεγχόμενη παραγωγή ελεύθερων ριζών επιτα-
χύνει την παθογένεση των ασθενειών και τη γήρανση. Οι ελεύθερες ρίζες αντισταθ-
μίζονται από τις αντιοξειδωτικές ουσίες, οι οποίες βρίσκονται στις τροφές (και στα 
συμπληρώματα διατροφής).

Τα διαιτητικά αντιοξειδωτικά όπως επίσης και τα αντιοξειδωτικά ένζυμα, δισμουτάση 
του σουπεροξειδίου και υπεροξειδάση της γλουταθειόνης προσφέρουν σημαντική 
προστασία έναντι της βλάβης που προκαλούν οι ελεύθερες ρίζες. Το οξειδωτικό 
στρες προκύπτει όταν το ισοζύγιο προοξειδωτικών / αντιοξειδωτικών γέρνει υπέρ 
των προοξειδωτικών, δηλαδή από τη μεριά των ελεύθερων ριζών. Με μια αλυσι-
δωτή αντίδραση, οι ελεύθερες ρίζες μπορούν να προκαλέσουν κυτταρική ζημιά. Τα 
αντιοξειδωτικά εμποδίζουν την παραγωγή των ενώσεων που δημιουργούν φλεγμο-
νή στον οργανισμό.

Όλο και μεγαλύτερη βιβλιογραφία συσσωρεύεται, η οποία δείχνει ότι το οξειδωτικό 
στρες εμπλέκεται σε μια μεγάλη ποικιλία παθολογικών διεργασιών όπως:

• Ρευματοειδής αρθρίτιδα

• Άλλες αρθρίτιδες 

• Άσθμα 

• Σακχαρώδης διαβήτης 

• Καρκίνος 

• Νευροεκφυλιστικές ασθένειες όπως Πάρκινσον και Αλτσχάιμερ

• Αθηροσκλήρυνση

• Κηλιδώδης εκφυλισμός

• Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

• Φλεγμονώδης νόσος του εντέρου

• Περιβαλλοντική ευαισθησία

Εξέταση Οξειδωτικού Στρες

Για να εξεταστεί το ισοζύγιο μεταξύ οξειδωτικής βλάβης και αντιοξειδωτικών απο-
θεμάτων, είναι αναγκαίο να μετρηθούν οι αποθήκες των ενώσεων που παρέχουν 
προστασία, τα ένζυμα που εξουδετερώνουν τις ελεύθερες ρίζες και η βλάβη που έχει 
ήδη προκληθεί από αυτές. Με ένα δείγμα αίματος μπορούν να μετρηθούν με μεγάλη 

ακρίβεια και ευαισθησία τόσο η αντιοξειδωτική προστασία, όσο και η οξειδωτική 
ζημιά και η ενζυμική δραστικότητα:

• Ολική αντιοξειδωτική προστασία

• Τα ένζυμα δισμουτάση του σουπεροξειδίου (SOD) και υπεροξειδάση της 
γλουταθειόνης βιοδείκτες (GPX)

• Λιπιδικά υπεροξείδια (ζημιά στις κυτταρικές μεμβράνες)

• Ζημιά στο DNA

Κλινική Σημασία

• Η ισορροπία (ή ανισορροπία) μεταξύ αναγωγικών και οξειδωτικών 
αντιδράσεων (οξειδοαναγωγική κατάσταση) καθορίζει τα επίπεδα του 
οξειδωτικού στρες, τα οποία με τη σειρά τους συνδέονται με πολλές ασθένειες

• Τα αντιοξειδωτικά αποθέματα είναι απαραίτητα για την απόσβεση των 
ελευθέρων ριζών και για τη σωστή λειτουργία του ανοσολογικού, 
νευρολογικού, ενδοκρινούς και αποτοξινωτικού συστήματος

• Οι βλάβες στους ιστούς μπορούν να εκτιμηθούν γρήγορα και να ανιχνευτεί 
το επίπεδο της ανισορροπίας, έτσι ώστε να καταρτιστεί μια εξατομικευμένη 
θεραπευτική αγωγή με αντιοξειδωτικά.

Δρ. Χάρης Τύμβιος
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ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ ΓΙΑ ΥΓΙΕΣ ΚΑΙ ΛΑΜΠΕΡΟ 
ΔΕΡΜΑ ΤΟΝ ΧΕΙΜΩΝΑ

Ο χειμώνας πλησιάζει και οι παρακάτω συμβουλές θα σας βοηθήσουν να δια-
τηρήσετε το δέρμα σας υγιές και λαμπερό για τους κρύους μήνες του χειμώνα.

H περιποίηση του δέρματός μας παίζει ρόλο για τη συνολική υγεία του οργανισμού 
μας και δεν πρέπει να την αμελούμε.

Το δέρμα είναι το μεγαλύτερο όργανο του σώματος και συμμετέχει σε πολλές 
λειτουργίες, όπως:

Η αναπνοή, η αποβολή τοξινών, η παραγωγή βιταμίνης D, η ρύθμιση της θερμοκρα-
σίας του σώματος και πολλές ακόμη.

Η φροντίδα του καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου είναι εξαιρετικά σημαντική 
για τη διατήρηση της υγείας και της ομορφιάς ολόκληρου του οργανισμού.

Κατά τη διάρκεια των χειμερινών μηνών, οι χαμηλές θερμοκρασίες και ο ψυχρός 
αέρας μπορούν να βλάψουν το δέρμα, προκαλώντας σκασίματα, ξηρότητα και ερε-
θισμό.

Γι’ αυτό η καθημερινή φροντίδα και περιποίησή του είναι ιδιαίτερα σημαντική 
κατά τη χειμωνιάτικη περίοδο.

Ακολουθώντας μικρές συμβουλές μπορούμε εύκολα και αποτελεσματικά να διατη-
ρήσουμε το δέρμα μας υγιές και λαμπερό καθ’ όλη τη διάρκεια του χρόνου!

Η καθημερινή έκθεση στο κρύο μπορεί να είναι επιζήμια για το δέρμα, έτσι η συχνή 
ενυδάτωση είναι πολύ σημαντική κατά τη διάρκεια των φθινοπωρινών και χειμερι-
νών μηνών.

Πολύ σημαντικό είναι να μην παραλείπουμε  ενυδάτωση των άκρων, και ιδιαί-
τερα των χεριών, καθώς πρόκειται για ευαίσθητες περιοχές και η έκθεσή τους 
στο κρύο μπορεί να προκαλέσει σκασίματα και ξηρότητα.

Ένα lip balm θα δώσει τέλος στο πρόβλημα των σκασμένων χειλιών, ενώ μία ενυ-
δατική κρέμα για το πρόσωπο και το σώμα περιορίζοντας τη χρήση προϊόντων που 
περιέχουν αλκοόλ είναι η απάντηση στην ξηρότητα που προκαλεί το κρύο της ατμό-
σφαιρας.

Συμβουλή νούμερο δυο: η απολέπιση παρότι αφήνει το δέρμα απαλό, απομακρύνει 
τα νεκρά κύτταρα και βελτιώνει την κυκλοφορία του αίματος, καλό είναι να γίνεται 
με μέτρο τους χειμερινούς μήνες.

Αυτό διότι η εξωτερική στιβάδα του δέρματος είναι πιο ξηρή και ευαίσθητη λόγω του 
κρύου απ’ ότι τον υπόλοιπο χρόνο και ενδέχεται να τραυματιστεί.

Τον χειμώνα ξεχνάμε την αντηλιακή φροντίδα. Η υπεριώδης ακτινοβολία αποτελεί 
κίνδυνο για την επιδερμίδα, όχι μόνο το καλοκαίρι, αλλά καθ’ όλη τη διάρκεια του 
χρόνου.

Μην αφήνετε τις γκρίζες χειμωνιάτικες ημέρες να σας ξεγελάσουν, καθώς οι επικίν-
δυνες ακτινοβολίες διαπερνούν τα σύννεφα και βλάπτουν το δέρμα.

Για τον λόγο αυτό η καθημερινή χρήση αντηλιακών προϊόντων είναι απαραίτη-
τη ακόμη και κατά τους χειμερινούς μήνες.

Μπορεί ένα ζεστό μπάνιο με ατμούς να μοιάζει με όαση μέσα στο τσουχτερό χειμω-
νιάτικο κρύο, όμως κάτι τέτοιο σίγουρα δεν είναι ιδανικό για το δέρμα.

Αντίθετα, ένα σύντομο ντους με όχι πολύ καυτό νερό είναι εξίσου αναζωογονητικό, 
αλλά λιγότερο επιβλαβές για το δέρμα, του οποίου η παρατεταμένη έκθεση σε πολύ 
υψηλές θερμοκρασίες (όπως το καυτό νερό) μπορεί να προκαλέσει σκασίματα και 
ερυθρότητα.

Ρυθμίστε τη θερμοκρασία και Διατηρήστε την υγρασία στον χώρο σας

Μόλις η θερμοκρασία αρχίσει να πέφτει, κανείς δεν μπορεί να αντισταθεί σε ένα 
ζεστό σπιτικό.

Όμως οι συσκευές θέρμανσης ξηραίνουν την ατμόσφαιρα, κάτι το οποίο έχει άμεσο 
αντίκτυπο και στο δέρμα.

Παράλληλα, η απότομη αλλαγή της θερμοκρασίας από έναν εσωτερικό σε έναν 
εξωτερικό χώρο επηρεάζει την επιδερμίδα και μπορεί να προκαλέσει ξηρό-
τητα.

Καλό θα ήταν λοιπόν, να ρυθμίσετε τον θερμοστάτη σε μια σταθερή θερμοκρασία, 
η οποία δεν θα υπερβαίνει κατά πολύ τους 25ο C, για να εξασφαλίσετε ένα υγιές 
δέρμα.

Η συνεχόμενη χρήση συσκευών θέρμανσης δημιουργεί ξηρή ατμόσφαιρα στον 
χώρο, η οποία είναι επιβλαβής για όλο τον οργανισμό και φυσικά για την επιδερμίδα.

Μία καλή λύση είναι η χρήση ενός υγραντήρα στο σπίτι ή στον χώρο εργασίας σας, 
καθώς θα επαναφέρει την υγρασία στην ατμόσφαιρα και θα βοηθήσει να παραμένει 
το δέρμα ενυδατωμένο.

Τέλος μια ισορροπημένη διατροφή, πλούσια σε βιταμίνες και ωμέγα-3 λιπαρά οξέα 
ενδείκνυται όλο τον χρόνο, εάν θέλετε να έχετε λαμπερό και υγιές δέρμα.

Ιδιαίτερα τον χειμώνα, μια τέτοια διατροφή θα βοηθήσει να διατηρήσετε το δέρμα 
σας ενυδατωμένο, ενώ δεν πρέπει να ξεχνάτε να πίνετε και αρκετό νερό και να χρη-
σιμοποιείτε προϊόντα εξωτερικής ενυδάτωσης του σώματος και του προσώπου σας.

Άννα Κωνσταντινίδου
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Ψωρίαση
Mια φλεγμονή με μεγάλη ποικιλία συμπτωμάτων 
και τρόπων αντιμετώπισης

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια φλεγμονώδης δερματοπάθεια. Η εμφάνιση της ψωρία-
σης μπορεί να προκληθεί σε άτομα με γενετική προδιάθεση στη νόσο, όταν έρθουν 
αντιμέτωπα με διάφορους παράγοντες. Οι κόκκινες φολιδωτές πλάκες με τις οποίες 
εκδηλώνεται η ψωρίαση, μπορεί να αντιμετωπιστούν με τη χρήση κρεμών, φωτοθε-
ραπείας και ιαματικών λουτρών.

Τα συμπτώματα της ψωρίασης είναι: κόκκινες φολιδωτές πλάκες κυρίως γύρω από 
τα γόνατα και τους αγκώνες.

Η ψωρίαση είναι μια χρόνια δερματοπάθεια με ποικίλα συμπτώματα. Τα συνηθέστε-
ρα συμπτώματα της ψωρίασης είναι οι τραχιές κόκκινες πλάκες με καλοσχηματι-
σμένο περίγραμμα. Αυτές οι στρογγυλές ή οβάλ πλάκες ψωρίασης καλύπτονται από 
παχιά λευκή επιδερμίδα, που ονομάζεται φολίδα (λέπι). Τόσο το μέγεθος, όσο και ο 
αριθμός των βλαβών ποικίλει. Αυτή η πολύ συνηθισμένη δερματοπάθεια μπορεί να 
εμφανιστεί σε οποιαδήποτε ηλικία. Η ψωρίαση εμφανίζεται συνήθως σε σημεία του 
δέρματος που υπόκεινται σε τριβή, όπως τα γόνατα, οι αγκώνες, η κοιλιά και το κάτω 
τμήμα της πλάτης. Μπορεί επίσης να εμφανιστεί στο τριχωτό, τα χέρια και τα πόδια, 
τα νύχια και τις βλεννογόνους μεμβράνες.

Η διαδικασία ανανέωσης των κυττάρων επιταχύνεται

Δεν γνωρίζουμε ακόμη με ακρίβεια τα αίτια που προκαλούν τη ψωρίαση. Ωστόσο, 
γνωρίζουμε ότι η ψωρίαση μπορεί να εμφανιστεί σε άτομα με γενετική προδιάθεση 
στην ασθένεια αυτή, όταν συντρέχουν συγκεκριμένοι παράγοντες όπως: 

• άγχος

• υπερβολική εργασία

• ψυχολογικό σοκ

• ρούχα που τρίβονται στο δέρμα

• συγκεκριμένα φάρμακα

• κάποια μόλυνση (ρινοφαρυγγίτιδα, φαρυγγίτιδα)

Ουσιαστικά η ψωρίαση προκαλείται από χρόνια φλεγμονή του δέρματος, η οποία 
επιβεβαιωμένη από την παρουσία Τ-λεμφοκυττάρων, επιταχύνει τη διαδικασία ανα-
νέωσης των κυττάρων, με αποτέλεσμα την επιτάχυνση της παραγωγής κερατινοκυτ-
τάρων, δηλαδή επιδερμικών κυττάρων. Αντί της συνήθους διαδικασίας ανανέωσης 
των 28 ημερών, τα κερατινοκύτταρα χρειάζονται μόλις 3-4 ημέρες για να περάσουν 
από τη βασική στιβάδα στην κερατίνη στιβάδα της επιδερμίδας. Τα κύτταρα παραμέ-
νουν στην επιφάνεια της επιδερμίδας και αρχίζουν να συσσωρεύονται. Αυτό προ-
καλεί τις κόκκινες φολιδωτές πλάκες ή αλλιώς τη ψωρίαση. Αν και αυτές οι πλάκες 
ψωρίασης μπορεί ορισμένες φορές να είναι δυσδιάκριτες, άλλες είναι πολύ εμφα-
νείς και συνεπώς αποτελούν μειονέκτημα για τα άτομα που πάσχουν από ψωρίαση.

Αντιμετώπιση της ψωρίασης: κρέμες, αλοιφές, φωτοθεραπεία, ιαμα-
τικά λουτρά

Η αντιμετώπιση της ψωρίασης γίνεται με τους εξής τρόπους:

• Με αλοιφές, κρέμες καθώς και διάφορες λοσιόν που προτείνουν οι 
δερματολόγοι, ώστε να σταματήσει η φλεγμονή. Επίσης αφαιρούν τις 
πλεονάζουσες φολίδες και λειαίνουν το τραχύ δέρμα. Οι  ενυδατικές κρέμες 
είναι αποτελεσματικές για την καταπράυνση του κνησμού.

• Με φωτοθεραπεία που προτείνεται και χρησιμοποιεί ακτίνες UVA, UVB ή 
λέιζερ για την επιβράδυνση της παραγωγής των δερματικών κυττάρων.

• Με φάρμακα σε μορφή χαπιών που χρησιμοποιούνται σε πολύ σοβαρές μορφές 
ψωρίασης. Τέλος, η θεραπεία με ιαματικά λουτρά επίσης χρησιμοποιείται 
για την αντιμετώπιση της ψωρίασης του δέρματος. Το ιαματικό νερό έχει 
επουλωτικές και αντιφλεγμονώδεις ιδιότητες που βοηθούν στη μείωση του 
αριθμού και του μεγέθους των βλαβών.

ΡΟ∆Ι
Πλούσιο σε βιταμίνες A,B,C,E 

και γνωστό για την αντιοξειδωτική 
του δράση, προστατεύει από 

την επίθεση των ελεύθερων ριζών. 

2

GINGER ΚΑΙ ΧΑΜΟΜΗΛΙ
Για την ενίσχυση και ενδυνάμωση 

των δοντιών και των ούλων
κατά των βακτηρίων.

3

ΣΥΝΕΝΖΥΜΟ 
Q10

Συνώνυμο με τη νιότη και τη 
μακροζωία, διαδραματίζει 
αντιοξειδωτικό ρόλο και 

δρα ενάντια στην ουλίτιδα.

1
 

 ΥΓΙH ΟYΛΑ
ΚΑΙ ∆OΝΤΙΑ

ΓΙΑ ΜΙΑ ΖΩΗ

Με την αντιοξειδωτική
δύναμη του συνενζύμου

Q10 και του ροδιού,
αλλά και την ενίσχυση

που προσφέρει το
ginger και το χαμομήλι,

η νέα GUM Activital
προστατεύει ούλα και

δόντια καθημερινά.

 

 Χωρίς διαβρωτικά συστατικά  Χωρίς αλκοόλ
 Χωρίς SLS  Χωρίς parabens

   


  

1450ppm στην
οδοντόκρεμα 
248ppm στο
στοματικό διάλυμα

ΠΕΡΙΕΚΤΙΚΟΤΗΤΑ 
ΦΘΟΡΙΟΥ:
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ΒΡΟΓΧΙΚΟ ΑΣΘΜΑ
Βασανιστικό, αλλά...αντιμετωπίζεται πλήρως

Η αύξηση των αλλεργιογόνων και η μόλυνση του περιβάλλοντος έχουν ως αποτέ-
λεσμα τα τελευταία χρόνια να παρατηρείται σημαντική αύξηση του αριθμού όσων 
πάσχουν από άσθμα. Ωστόσο, η συγκεκριμένη νόσος με την κατάλληλη αγωγή είναι 
αναστρέψιμη. Πώς μπορούμε, όμως, να εξασφαλίσουμε καλή ποιότητα ζωής «ξε-
χνώντας» το άσθμα;

Το άσθμα είναι σύγχρονη νόσος με πανάρχαια ιστορία. Γνωστό ήδη από την αρχαιό-
τητα, παρουσιάζει μεγάλη έξαρση τα τελευταία χρόνια, με συνέπεια να έχει αυξηθεί 
σημαντικά ο αριθμός των ατόμων που πάσχουν από αυτό. Αιτία θεωρείται η μόλυνση 
του περιβάλλοντος, η αύξηση των αλλεργιογόνων και η απομάκρυνση του ανθρώ-
που από το φυσικό περιβάλλον. Η λέξη άσθμα προέρχεται από την αρχαία ελληνική 
γλώσσα και σημαίνει λαχάνιασμα. Ο επίσημος ιατρικός όρος για την ασθένεια είναι 
«βρογχικό άσθμα». Με τον όρο αυτόν περιγράφεται η στένωση που προκαλείται 
στους βρόγχους (στους αγωγούς που μεταφέρουν τον αέρα στους πνεύμονες) εξαι-
τίας κάποιας χρόνιας φλεγμονής. Οι αγωγοί αυτοί έχουν φυσιολογικά συγκεκριμένη 
διάμετρο. Όταν ο ευαίσθητος ασθενής έρθει σε επαφή με κάποιον ερεθιστικό παρά-
γοντα (π.χ. αλλεργιογόνα, λοιμώξεις, ερεθιστικές ουσίες), αρχίζει σειρά διεργασιών 
φλεγμονής. Η φλεγμονή αυτή προκαλεί οίδημα στα τοιχώματα των βρόγχων, με 
αποτέλεσμα η διάμετρός τους να μικραίνει και ο αυλός τους να γεμίζει παχύρρευ-
στη βλέννη. Έτσι, η διάμετρος των βρόγχων μειώνεται και ο αέρας δυσκολεύεται να 
περάσει μέσα από αυτούς. Αυτό κάνει την κάθε ανάσα δύσκολη και ο ασθενής έχει 
βήχα, συνήθως αρχικά ξηρό και παραπονιέται για δύσπνοια. Η αναπνοή του γίνεται 
θορυβώδης, η εκπνοή αέρα παρατεταμένη και μερικές φορές ακούγεται ακόμα και 
από μακριά. Μπορεί να συνυπάρχει και πόνος (βάρος στο στήθος). Όταν η απόφραξη 
είναι πολύ μεγάλου βαθμού και απότομη, έχουμε μια κατάσταση που μπορεί να είναι 
απειλητική για τη ζωή, που ονομάζεται «status asthmaticus», και χρειάζεται άμεση 
αντιμετώπιση. Στη φάση αυτή, ο ασθματικός ασθενής μπορεί να χρειαστεί νοσηλεία 
σε Μονάδα Εντατικής Θεραπείας και διασωλήνωση για τη διασφάλιση του αεραγω-
γού και για τον επαρκή αερισμό του.

Τι πρέπει να γνωρίζουμε

Η στένωση των βρόγχων στο άσθμα είναι γενικά αναστρέψιμη, υποχωρεί σταδιακά 
πλήρως με τη χορήγηση της κατάλληλης αγωγής και αυτό διαχωρίζει το άσθμα από 
τη χρόνια βρογχίτιδα.

Πρέπει να γνωρίζουμε ότι:

1. Το άσθμα δεν είναι λοιμογόνος νόσος και δε μεταδίδεται.

2. Υπάρχει κάποια κληρονομική - γενετική επιβάρυνση, καθώς η πιθανότητα να 
εμφανίσει κάποιο άτομο άσθμα είναι γενικά γύρω στο 6%, ενώ το ποσοστό αυτό 
αυξάνεται στο 30% περίπου, όταν ο ένας γονιός έχει άσθμα και φτάνει στο 70% όταν 
και οι δύο γονείς πάσχουν από τη νόσο.

3. Τα ποσοστά νόσησης αυξάνονται όταν το παιδί μεγαλώνει σε περιβάλλον καπνι-
στών, καθώς και όταν έχει συχνές λοιμώξεις του ανώτερου ή του κατώτερου ανα-
πνευστικού σε μικρή ηλικία.

4. Αλλεργικό άσθμα είναι το βρογχικό άσθμα, στο οποίο η φλεγμονή στους βρόγχους 
προκαλείται από κάποια αλλεργική αντίδραση. Τα πιο συνηθισμένα αλλεργιογόνα 
που μπορούν να προκαλέσουν κρίση βρογχικού άσθματος είναι τα ακάρεα της οι-
κιακής σκόνης, η γύρη, το τρίχωμα των κατοικίδιων ζώων, διάφοροι μύκητες κ.ά.

5. Η αλλεργική ρινίτιδα (έντονη ρινόρροια, δακρύρροια, φταρνίσματα κατά τη διάρ-
κεια της άνοιξης και του φθινοπώρου) σχετίζεται με το άσθμα με την έννοια, ότι όσοι 
πάσχουν από ρινίτιδα εμφανίζουν άσθμα συχνότερα.

Διάγνωση και θεραπεία

Η διάγνωση του άσθματος στηρίζεται στην ευαισθητοποίηση του ασθενούς, στον 
έγκαιρο εντοπισμό από τον ιατρό και στη διενέργεια της σωστής διαγνωστικής εξέ-
τασης. Η εξέταση για τη διάγνωση του άσθματος είναι η σπιρομέτρηση πριν και μετά 
τη χορήγηση βρογχοδιασταλτικού φαρμάκου και η κλινική εξέταση από ειδικό πνευ-
μονολόγο. Η φαρμακευτική αγωγή του άσθματος έχει στόχο την ανακούφιση των 
συμπτωμάτων του ασθενούς και την ελαχιστοποίηση των κρίσεων, ώστε να ζει μια 
φυσιολογική ζωή. Τα κυριότερα φάρμακα που χρησιμοποιούνται είναι τα βρογχοδι-
ασταλτικά (οι β2 διεγέρτες βραχείας και μακράς δράσης) που αυξάνουν τη διάμετρο 
των αεραγωγών, και τα εισπνεόμενα κορτικοστεροειδή, που μειώνουν τη φλεγμονή 
τους. Πρέπει να σημειωθεί ότι γενικά τα φάρμακα αυτά έχουν τοπική δράση στο 
αναπνευστικό, ελάχιστη συστηματική απορρόφηση και άρα ελάχιστες παρενέργειες. 
Έτσι, όσον αφορά στα παιδιά η εισπνεόμενη κορτιζόνη αυτού του τύπου δεν επηρε-
άζει την ανάπτυξή τους. Το βασικότερο σημείο της θεραπείας είναι η συστηματική, 
υπό ιατρική παρακολούθηση, λήψη της φαρμακευτικής αγωγής. Συμπερασματικά, το 
άσθμα αποτελεί καλοήθη νόσο του αναπνευστικού, για την αντιμετώπιση της οποί-
ας υπάρχουν αρκετά όπλα στη φαρμακευτική φαρέτρα των ειδικών. Ο ασθματικός 
ασθενής θα πρέπει να αποταθεί έγκαιρα σε ειδικό ιατρό και να παρακολουθεί την 
ασθένειά του τακτικά, ώστε να μπορέσει να διαφυλάξει την καλή ποιότητα της ζωής 
του.

Γράφει η Χριστίνα Δ. Μυστακέλλη,
Πνευμονολόγος - Εντατικολόγος,

Neo Gum
Aphtha Solution

CPL CO PHARM LTD
Διεύθυνση : Βιομηχανική Περιοχή Ανατολικού, ΤΚ: 8501, Πάφος - Κύπρος
t: +357 26 822285 | info@copharm.com.cy

To Neo Gum Aphtha Solution διάλυμα για 
άφθες είναι ένα πρωτοποριακό και ασφαλές 
προϊόν το οποίο χρησιμοποιείται για πρώτη 
φορά για την καταπολέμηση των αφθων.

Against Gingivitis, Oral 
Lichen Planus, Periodontitis and Stomotitis
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Το τεστ για έλεγχο του άσθματος, είναι ένα απλό ερωτηματολόγιο, που μπορεί να σε 

βοηθήσει να δεις πόσο καλά ελέγχεις το άσθμα σου.

Τα αποτελέσματα του ACT μπορεί να είναι χρήσιμα και για τον ιατρό που σε παρακολουθεί 
για να κάνει οποιαδήποτε τροποποίηση στην θεραπεία σου, εάν χρειάζεται.
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Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
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παρουσιαστούν με την χρήση οποιουδήποτε προϊόντος της GSK. Κατά την αναφορά, 
παρακαλείσθε να παρέχετε όσο το δυνατόν περισσότερες πληροφορίες, συμπεριλαμβανομένων 
των πληροφοριών σχετικά με το ιατρικό ιστορικό, οποιαδήποτε συγχορήγηση με άλλο 
φάρμακο/εμβόλιο, καθώς και τις ημερομηνίες εμφάνισης και θεραπείας της 
ανεπιθύμητης ενέργειας. 
Υπενθυμίζεται ότι οι ανεπιθύμητες ενέργειες μπορούν να αναφέρονται στην
GlaxoSmithKline (Cyprus) Ltd, τηλ 22397000, ή σύμφωνα με το εθνικό σύστημα αυθόρμητων 
αναφορών στην Επιτροπή  Φαρμακοεπαγρύπνησης, Φαρμακευτικές Υπηρεσίες, 1475 
Λευκωσία (Fax. 22 608639) συμπληρώνοντας την Κίτρινη Κάρτα που είναι διαθέσιμη 
στα κρατικά φαρμακεία ή ηλεκτρονικά στην ιστοσελίδα www.kitrinikarta.gov.cy.
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Για κρυολόγημα,
πονόλαιμο ή βήχα 

η φύση έχει τη λύση

Τα συμπληρώματα δ ιατροφής δεν  ε ίνα ι  υποκατάστατα μ ιας  ποικ ίλης
 και  ισορροπημένης δ ιατροφής και  ενός υγ ιούς τρόπου ζωής.

Για πρόληψη, αλλά και αντιμετώπιση του 
κρυολογήματος η φύση έχει τη λύση

Το  Propex «Χειμερινή Προστασία»,  ενισχύει 
την άμυνα του οργανισμού και προλαμβάνει 
το κρυολόγημα, με τη δύναμη της πρόπολής και 
της βιταμίνης D3 που περιέχει. Κατάλληλο από 
3ων χρονών και άνω. 

Το Propex Express, αντιμετωπίζει τα πρώτα 
συμπτώματα του κρυολογήματος και 
επαναφέρει άμεσα τον οργανισμό. Κατάλληλο 
για ηλικίες από 6 ετών και άνω.  

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΑΣΠIΔΑ ΣΤΟ ΚΡΥΟΛΟΓΗΜΑ

Ενδυναμώστε τον οργανισμό σας και διώξτε μακριά το κρυολόγημα και τις ιώσεις, 
ακολουθώντας 6 βασικούς κανόνες υγιούς τρόπου ζωής.
Καλό χειμώνα.

1. Σωστή διατροφή

Η σωστή για την εποχή διατροφή δίνει στο σώμα ό,τι ακριβώς χρειάζεται για να 
προστατευθεί από το κρυολόγημα. 

Φρούτα & λαχανικά εποχής:

Τα φρέσκα φρούτα και λαχανικά που είναι πλούσια σε βιταμίνη C (π.χ. πορτοκάλια, 
ακτινίδια, πιπεριές) ενισχύουν δυναμικά την άμυνα του οργανισμού μας.

Νερό, τσάγια & φρεσκοστυμμένοι χυμοί:

Η ενυδάτωση του οργανισμού είναι ασπίδα προστασίας του. Εκτός από τα 8 ποτήρια 
νερού καθημερινώς, ενισχύστε τον οργανισμό σας με τσάγια από βότανα και φρε-
σκοστυμμένους χυμούς (πορτοκάλι, μανταρίνι, καρότο κ.ά).

Αχνιστές σούπες και μάλιστα καυτερές: 

Ο χειμώνας είναι ο κατάλληλος καιρός για να απολαύσετε τη νοστιμιά μιας αχνιστής 
σούπας. Προτιμήστε τις σούπες με κοτόπουλο για να δώσετε στον οργανισμό σας 
την πρωτεΐνη που χρειάζεται και προσθέστε καυτερά μπαχαρικά όπως το τζίντζερ, το 
κάρι και το τσίλι, τα οποία είναι γνωστά για τις αντιβακτηριδιακές τους ιδιότητες, αλλά 
και για την ικανότητά τους να αποσυμφορίζουν τη μύτη.

2. Ξεκούραση, ύπνος & ήπια άσκηση

Σύμφωνα με μελέτες, οι άνθρωποι που κοιμούνται λιγότερο από 7 ώρες είναι πε-
ρισσότερο επιρρεπείς σε ιούς από εκείνους που κοιμούνται 8 ή περισσότερες ώρες 
κάθε βράδυ. Ο ύπνος βοηθά σημαντικά στην Πρόληψη, αλλά και στην ανάκαμψη από 
τη γρίπη, αφού ενισχύει δραστικά τη λειτουργία του ανοσοποιητικού συστήματος.

Ένας από τους βασικούς παράγοντες που βοηθά στην πρόληψη του κρυολογήματος 
είναι και η ξεκούραση. Τον χειμώνα επιλέξτε πιο ήπιες μορφές γυμναστικής που 

θα σας βοηθήσουν να διατηρήσετε τη φόρμα σας, αλλά δεν θα εξουθενώσουν τον 
οργανισμό σας.

3. Αναχαιτίστε το στρες

Η κακή ψυχολογική κατάσταση και το στρες μειώνουν τις αντιστάσεις του οργα-
νισμού μας, με αποτέλεσμα να γινόμαστε πιο ευάλωτοι στις ιώσεις. Η μουσική, ο 
περίπατος στη φύση και οι ασκήσεις όπως η γιόγκα και το πιλάτες βοηθούν τον 
οργανισμό να χαλαρώσει και πάνω απ’ όλα να οξυγονωθεί.

4. Δράστε άμεσα

Μην περιμένετε να επιδεινωθεί η κατάστασή σας. Αντιμετωπίστε το κάθε σύμπτωμα 
στην εμφάνισή του. Εάν οποιαδήποτε από τα πρώτα συμπτώματα επιμένουν ή γίνο-
νται εντονότερα, ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας είναι ο καταλληλότερος για να σας 
δώσει τις σωστές συμβουλές.

Πονόλαιμος: Αντιμετωπίστε τον από τις πρώτες ενοχλήσεις. Δοκιμάστε να ανακου-
φιστείτε με παστίλιες λαιμού. Για εντονότερα πρώτα συμπτώματα, τα σπρέι λαιμού ή 
τα σιρόπια μπορούν να σας κάνουν να αισθανθείτε καλύτερα.

Βήχας: Δοκιμάστε ζεστό τσάι με μέλι και προλάβετε την έξαρσή του με φυσικά σκευ-
άσματα και σιρόπια, που θα καταπραΰνουν άμεσα τον λαιμό και θα σας ανακουφί-
σουν από τον βήχα.

Βουλωμένη μύτη: Εκτός από τα καυτερά φαγητά, τα αποσυμφορητικά σπρέι ή και τα 
σιρόπια μπορούν να σας βοηθήσουν να αναπνεύσετε καλύτερα.

Πονοκέφαλος: Αντιμετωπίστε τον άμεσα με ένα παυσίπονο, ώστε τα συμπτώματα 
να υποχωρήσουν ευκολότερα και γρηγορότερα.

Μυϊκός πόνος: Το ζεστό μπάνιο θα σας βοηθήσει να ηρεμήσετε, θα χαλαρώσει τους 
μύες και ο ατμός θα σας βοηθήσει στην αντιμετώπιση της βουλωμένης μύτης. Κα-
τάλληλη για σας πολυβιταμίνη, που θα αποτελέσει την ασπίδα προστασίας σας καθ’ 
όλη τη διάρκεια του χρόνου.

Προβιοτικά & πολυβιταμίνες: Χρησιμοποιήστε προβιοτικά και πολυβιταμίνες μετά 
από κάθε μορφή κρυολογήματος ή ίωσης που ταλαιπώρησε τον οργανισμό σας και 
βοηθήστε τον να επανακτήσει την άμυνά του. Όλες οι πιο πάνω συμβουλές δεν υπο-
καθιστούν τις συμβουλές του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας. Για οποιαδήποτε 
θέματα υγείας είναι σημαντικό να επισκέπτεστε τον ειδικό και να ακολουθείτε τις 
οδηγίες του.

5. Ντυθείτε με προσοχή

Τα πρωινά είναι ψυχρά, τα μεσημέρια ζεστά και οι νύχτες κρύες. Βάλτε μια ελαφριά 
μπλούζα και μια ζακέτα το πρωί πριν φύγετε από το σπίτι και πάρτε μαζί σας ένα 
σακάκι για το βράδυ.

6. Θωρακιστείτε με βιταμίνες

Με τη βοήθεια του γιατρού ή του φαρμακοποιού σας επιλέξτε την κατάλληλη για σας 
πολυβιταμίνη, που θα αποτελέσει την ασπίδα προστασίας σας καθ’ όλη τη διάρκεια 
του χρόνου.

Προβιοτικά & πολυβιταμίνες: Χρησιμοποιήστε προβιοτικά και πολυβιταμίνες μετά 
από κάθε μορφή κρυολογήματος ή ίωσης που ταλαιπώρησε τον οργανισμό σας και 
βοηθήστε τον να επανακτήσει την άμυνά του.

Athanasios Heracleous
Sales Manager Pharmacist- Pharmacy Division

CPL CO PHARM LTD
www.copharm.com.cy

Φυτικό σιρόπι που αντιμετωπίζει 
αποτελεσματικά τα συμπτώματα 
του κρυολογήματος σε ενήλικες και 
παιδιά, όπως βήχα και καταρροή ενώ 
καταπραΰνει τον ερεθισμένο λαιμό.

Συμβατά με ομοιοπαθητικές θεραπείες, 
και κατάλληλα για διαβητικούς ασθενείς.

ΜΟΝΟ ΣΤΑ 
ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ




