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Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
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Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

Γιατί είναι σημαντικό να φοράμε αντηλιακό όλο 
τον χρόνο

Ανακοίνωση Παιδιατρικής Εταιρείας για τον    
ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Διαβήτης και τα προβλήματα στα πόδια

Γιατί εμφανίζονται οι αιμορροΐδες

Τα κουνούπια και οι κρότωνες  (τσιμπούρια) 
πέφτουν σε χειμερία νάρκη - Μύθος!
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SECOND SKIN
TECHNOLOGY

Βελούδινη αίσθηση

Ματ όψη για 6 ώρες

Μη λιπαρή υφή

Απάλυνση της όψης των ρυτίδων

Ανθεκτικότητα στο νερό

Επιτρέπει στο δέρµα να αναπνέει

Sun Screen
Velvet
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ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

18η Έκδοση Το Φαρμακείο σας
Αγαπητοί αναγνώστες, 

Ακόμα ένα τεύχος του ενημερωτικού εντύπου το «Φαρμακείο 
σας» είναι κοντά σας, για να υποδεχτούμε όλοι μαζί την περίοδο 
της Άνοιξης. 

Για ακόμα μια φορά θέματα από την καθημερινότητα που μας 
ενδιαφέρουν όλους!

Σας ευχόμαστε 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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Γιατί είναι σημαντικό να φοράμε 
αντηλιακό όλο τον χρόνο
Η χρήση αντηλιακού καθόλη τη διάρκεια του χρόνου και όχι μόνο το καλοκαίρι (και 
σίγουρα όχι μόνο όταν πάμε διακοπές) είναι το μυστικό για όμορφο, νεανικό δέρμα 
σε πιο ώριμη ηλικία.

Παρακάτω ακολουθούν οι λόγοι για τους οποίους πρέπει να φοράμε αντηλιακό όλο 
τον χρόνο ενώ σας παραθέτουμε τις ώρες όπου το δέρμα είναι περισσότερο ευά-
λωτο στις υπεριώδεις ακτίνες, ακόμα και κατά το φθινόπωρο, τον χειμώνα και την 
άνοιξη.

Υπεριώδεις ακτίνες: ένας συνεχής κίνδυνος

Το δέρμα σας υφίσταται βλάβες και γήρανση λόγω της υπεριώδους ακτινοβολίας του 
ήλιου. Υπάρχουν διαφορετικά είδη τέτοιας ακτινοβολίας που βλάπτουν το δέρμα με 
διάφορους τρόπους.

Η UVA είναι το είδος ακτινοβολίας που προκαλεί γήρανση και η UVB είναι το είδος 
που προκαλεί εγκαύματα και είναι γνωστή για τη συμβολή της στην εμφάνιση καρκί-
νου. Και οι δύο εισέρχονται στην ατμόσφαιρα με το ηλιακό φως ακόμα και κατά τους 
χειμερινούς μήνες.

Είναι πολύ σημαντικό να κατανοήσουμε ότι τα σύννεφα δεν φιλτράρουν όλη την υπε-
ριώδη ακτινοβολία. Ακόμα και ένα συννεφιασμένο απόγευμα στην ατμόσφαιρα θα 
εισέρχονται σημαντικά ποσοστά ακτινοβολίας UVA που μπορεί να προκαλέσουν πρό-
ωρη γήρανση. Γι’ αυτό και είναι τόσο σημαντική η χρήση αντηλιακού όλο τον χρόνο.

Ενημερωθείτε για όλους τους παράγοντες κινδύνου

Η εποχή του χρόνου στην οποία βρισκόμαστε δεν μπορεί να αποτελέσει κριτήριο 
για το ποσοστό της υπεριώδους ακτινοβολίας. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες που 
μπορούν να επηρεάσουν την έκθεση στη βλαβερή ακτινοβολία. Θα πρέπει να τους 
γνωρίζετε προκειμένου να προστατευτείτε. Ορισμένοι μπορεί να συνεπάγονται και 
υψηλά ποσοστά ακτινοβολίας ακόμη και το χειμώνα.

Ξεκινάμε με το υψόμετρο. Όπως ορίζει ο Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας για κάθε 
100 μέτρα υψόμετρου που ανεβαίνουμε, λαμβάνουμε 10% περισσότερη υπεριώδη 
ακτινοβολία. Αυτό σημαίνει πως ακόμα και στις ορεινές περιοχές το χειμώνα, θα 
πρέπει να προστατεύουμε το δέρμα μας.

Το χιόνι έχει επίσης μεγάλη επίδραση. Αντανακλά την υπεριώδη ακτινοβολία όπως 
αντανακλά και το ορατό φως. Οι υπεριώδεις ακτίνες που έχουν απορροφηθεί από το 
έδαφος επιστρέφουν στο δέρμα μας. Όταν αυτό συνδυαστεί με το υψόμετρο, καταλα-
βαίνουμε γιατί οι σκιέρ χρειάζονται περισσότερη φροντίδα ακόμα και κάτω από τον 
χειμωνιάτικο, συννεφιασμένο ουρανό.

Τέλος, το γεωγραφικό πλάτος επηρεάζει επίσης και το ποσοστό της υπεριώδους 
ακτινοβολίας που φτάνει στο δέρμα σας. Η Γη δεν είναι απόλυτα σφαιρική, αλλά 
εμφανίζει ένα μικρό εξόγκωμα στο κέντρο, τον Ισημερινό. Αν σκοπεύετε να επισκε-
φτείτε αυτές τις περιοχές, βεβαιωθείτε πως παίρνετε επιπλέον προφυλάξεις.

Αθανάσιος Ηρακλέους
Sales Manager Pharmacist- Pharmacy Division
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ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΠΑΙΔΙΑΤΡΙΚΗΣ 
ΕΤΑΙΡΕΙΑΣ ΓΙΑ ΤΟΝ ΝΕΟ ΚΟΡΩΝΟΪΟ

Απαντήσεις σε συχνές Ερωτήσεις για τον νέο κορωνοϊό (2019 nCoV) από την 
Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου

Τι είναι ο νέος κορωνοϊός;

Είναι ένας νέος ιός που εμφανίστηκε στην πόλη Wuhan της Κίνας το 2019. Ανήκει 
στην οικογένεια των κορωνοϊών. Παρόλο που στην ίδια οικογένεια των κορωνοϊών 
ανήκουν πολύ διαδεδομένοι ιοί που προκαλούν «κοινό κρυολόγημα», δηλαδή μια 
εντελώς αθώα κατάσταση, ο ιός αυτός όπως και ο συγγενικός με αυτόν ιός, SARS 
που εμφανίστηκε το 2002, προκαλούν συνήθως πιο σοβαρή κλινική εικόνα στους 
ασθενείς.

Πρόσφατα δόθηκε στο νέο αυτό κορωνοϊό το όνομα SARS-CoV-2, για να τονιστεί 
ότι είναι συγγενικός με τον ιό SARS που προκάλεσε επίσης σοβαρά προβλήματα. 
Η νόσος από τον ιό ονομάστηκε COVID-19 από τα αρχικά CΟronaVΙrusDisease που 
εμφανίστηκε το 2019.

Πόσο επικίνδυνος είναι ο ιός αυτός;

Όπως και άλλες λοιμώξεις του αναπνευστικού ο νέος αυτός κορωνοϊός μπορεί να 
προκαλέσει ήπια συμπτώματα από το αναπνευστικό σύστημα όπως για παράδειγμα 
ρινική καταρροή, πόνο στο λαιμό, βήχα και πυρετό. Σε κάποια άτομα όμως μπορεί 
να εκδηλωθεί, με πιο σοβαρή εικόνα και να προκαλέσει πνευμονία ή δυσκολία στην 
αναπνοή ώστε ο ασθενής να χρειαστεί να νοσηλευτεί σε νοσοκομείο. Πιο σπάνια 
μπορεί να προκαλέσει τον θάνατο. Τα άτομα που είναι πιο ευάλωτα στον ιό και έχουν 
περισσότερες πιθανότητες να νοσήσουν σοβαρά, είναι οι ηλικιωμένοι καθώς και οι 
άνθρωποι με υποκείμενα νοσήματα όπως ο Σακχαρώδης διαβήτης και η καρδιο-
πάθεια.

Με ποιο τρόπο μεταδίδεται ο ιός;

Τα μέχρι σήμερα επιδημιολογικά δεδομένα δείχνουν ότι ο ιός μεταδίδεται με τα 
σταγονίδια των εκκρίσεων του αναπνευστικού συστήματος που παράγονται κατά το 
φτάρνισμα, τον βήχα ή την εκπνοή. Είναι πολύ σημαντικό ότι όποιος βήχει ή φταρνί-
ζεται θα πρέπει να καλύπτει το πρόσωπο του με χάρτινο μαντηλάκι το οποίο αμέσως 
μετά να πετά στο καλάθι απορριμμάτων και αμέσως μετά να πλένει τα χέρια του. Το 
συχνό πλύσιμο των χεριών με σαπούνι και νερό είναι πολύ σημαντικό. Αν τα χέρια 
δεν είναι εμφανώς λερωμένα με εκκρίσεις ή άλλη οργανική ύλη μπορεί επίσης να 
πλύνει κάποιος τα χέρια του και με διάλυμα οινοπνεύματος 70%.

Πόσο επιβιώνει ο ιός σε επιφάνειες;

Το στοιχείο αυτό δεν είναι ακόμα απόλυτα γνωστό. Υπάρχουν κάποια προκαταρκτικά 
στοιχεία που δείχνουν ότι ο ιός μπορεί να ζήσει για μερικές ώρες ή για περισσότερο. 
Ο ιός καταστρέφεται εύκολα με τα συνηθισμένα αντισηπτικά.

Πόσος είναι ο χρόνος επώασης;

Ο χρόνος επώασης (δηλαδή ο χρόνος που μεσολαβεί από την έκθεση του ατόμου 
στον ιό μέχρι και την έναρξη των συμπτωμάτων) εκτιμάται σήμερα από δύο μέχρι 
14 ημέρες.

Μπορεί ο ιός να μεταδοθεί από άτομο που παρότι νοσεί δεν παρουσιάζει συ-
μπτώματα;

Αυτή την στιγμή γνωρίζουμε ότι ο ιός μπορεί να μεταδοθεί κατά την περίοδο που ο 
ασθενής εμφανίζει συμπτώματα της νόσου. Υπάρχουν όμως κάποια κενά στις γνώ-
σεις μας, κατά πόσον ακόμα και ασθενείς με πολύ ήπια νόσο ή ακόμα και χωρίς 
συμπτώματα μπορούν επίσης να μεταδώσουν τη νόσο.

Μπορώ να κολλήσω την νόσο από το κατοικίδιο μου;

Όχι. Μέχρι στιγμής δεν υπάρχει καμία επιστημονική ένδειξη για κάτι τέτοιο.

Είναι ασφαλές να παραλάβω πακέτο που παράγγειλα από την Κίνα;

Ναι, είναι ασφαλές. Άτομα που παραλαμβάνουν πακέτα από την Κίνα δεν κινδυνεύ-
ουν να κολλήσουν τον νέο κορωνοϊό. Από προηγούμενη εμπειρία με άλλους κορω-
νοϊούς, γνωρίζουμε ότι οι ιοί αυτοί δεν επιβιώνουν για πολύ πάνω σε αντικείμενα 
όπως γράμματα ή πακέτα.

Μπορώ να προλάβω την νόσο με την χρήση αντιβιοτικών;

Όχι, τα αντιβιοτικά δεν είναι δραστικά εναντίον ιών. Τα αντιβιοτικά δρουν εναντίον 
μικροβίων. Το συγκεκριμένο παθογόνο είναι ιός και επομένως τα αντιβιοτικά δεν 
έχουν απολύτως καμία δράση.

Πρόκειται να ταξιδέψω σε περιοχή που έχει αυξημένα περιστατικά.           
Πως μπορώ να προλάβω την νόσο;

Σε περίπτωση ταξιδιού σε περιοχή με περιστατικά της νόσου και με μετάδοση 
στην κοινότητα όπως η Κίνα (https://www.ecdc.europa.eu/en/areas-presumed-
ongoing-community-transmission-2019-ncov) θα πρέπει να λαμβάνετε τα πιο 
κάτω μέτρα για την προστασία σας:

• Αποφύγετε την στενή επαφή με άτομα που είναι άρρωστα ιδιαίτερα με 
συμπτώματα από το αναπνευστικό, π.χ. βήχα

• Αποφύγετε την επίσκεψη σε αγορές όπου πωλούνται νεκρά ή ζωντανά ζώα

• Ακολουθείστε αυστηρούς κανόνες προσωπικής υγιεινής καθώς και υγιεινής 
των τροφίμων που καταναλώνετε

• Πλύνετε καλά τα χέρια σας με σαπούνι και νερό ή χρησιμοποιείστε διάλυμα 
αλκοόλ πριν φάτε, μετά την χρήση της τουαλέτας και μετά από κάθε επαφή 
με ζώα.

• Αποφύγετε την επαφή με ζώα, τις εκκρίσεις ή τα κόπρανά τους.

Ποια είναι τα συμπτώματα της νόσου που προκαλεί ο νέος κορωνοϊός;

Από την πληροφόρηση την οποία έχουμε σήμερα, ο ιός μπορεί να προκαλέσει ήπια 
συμπτώματα που μοιάζουν με γρίπη όπως:

• Πυρετός

• Βήχας

• Δύσπνοια

• Πόνοι στους μυς και αρθρώσεις

• Αίσθημα κόπωσης

Σε πιο σοβαρές περιπτώσεις μπορεί να αναπτύξουν σοβαρή πνευμονία, σοβαρό σύν-
δρομο αναπνευστικής δυσχέρειας, εικόνα σηπτικής καταπληξίας τα οποία μπορεί να 
οδηγήσουν και στον θάνατο του ασθενούς.

Υπάρχουν άτομα που έχουν περισσότερες πιθανότητες να αναπτύξουν σοβαρή 
νόσο;

Γενικά, οι ηλικιωμένοι άνθρωποι καθώς και οι άνθρωποι με υποκείμενα χρόνια νο-
σήματα (πχ υπέρταση, Σακχαρώδη διαβήτη, καρδιοπάθεια, νόσοι του ήπατος καθώς 
και χρόνια νοσήματα του αναπνευστικού) αναμένεται να έχουν περισσότερες πιθα-
νότητες να αναπτύξουν σοβαρή νόσο.

Υπάρχει ειδική θεραπεία για την νόσο από τον νέο κορωνοϊό;

Δεν υπάρχει ειδική θεραπεία για τον ιό. Η θεραπεία που προσφέρεται είναι υπο-
στηρικτική ( εφόσον υπάρξει ανάγκη γίνεται υποστήριξη της αναπνοής, χορήγηση 
υγρών ή και κάποιων αντιικών φαρμάκων που όμως δεν έχουν ακόμα επιβεβαιω-
μένη δράση κατά του ιού).

Ποιος ο σημερινός κίνδυνος για όσους διαμένουν σε χώρες της Ευρωπαϊκής 
Ένωσης;

Στη φάση αυτή έχει διαγνωστεί μικρός αριθμός περιστατικών σε κάποιες χώρες της 
Ευρώπης. Κάποια από αυτά ήταν εισαγόμενα (δηλαδή πήραν την νόσο στο εξωτερι-
κό, συνήθως στην Κίνα) και κάποια άλλα περιστατικά προήλθαν από μετάδοση της 
νόσου εντός των ευρωπαϊκών χωρών.

Όμως στην φάση αυτή τα περιστατικά είναι πολύ λίγα.

Ο κίνδυνος να νοσήσει σήμερα κάτοικος ευρωπαϊκής χώρας από τον ιό χωρίς να 
μετακινηθεί από την χώρα του εκτιμάται από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Ελέγχου νόσων 
(ECDC)(εκτίμηση κινδύνου 16 Φεβρουαρίου 2020)ως χαμηλός.

Ο κίνδυνος να προσβληθεί κάποιος που θα ταξιδέψει προς τις περιοχές της Κίνας 
που έχουν προσβληθεί με τον ιό εκτιμάται ως μέτριος προς ψηλός.

Το κείμενο βασίστηκε στις πρόσφατες αντίστοιχες εκδόσεις της Παγκόσμιας Οργά-
νωσης Υγείας , του Ευρωπαϊκού Κέντρου Ελέγχου Νόσων (ECDC) και του Αμερικα-
νικού Κέντρου Ελέγχου Νόσων (CDC).

Του κειμένου επιμελήθηκε η Δρ Μαρία Κολιού, Επίκουρος Καθηγήτρια Παιδιατρι-
κής Λοιμωξιολογίας στην Ιατρική Σχολή του Πανεπιστημίου Κύπρου.
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Επουλωτικοί παράγοντες: 
Αλόη Βέρα, Προβιταµίνη Β5,
Βιταµίνη Ε.

ΥΓΙΗ ΟΥΛΑ, 
ΓΙΑ ΥΓΕΙΑ ΣΕ ΟΛΟΚΛΗΡΟ 
ΤΟΝ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ

Για ούλα που αιµορραγούν.

Για ερεθισµένα και
πρησµένα ούλα. 

Συμβουλευτείτε τον οδοντίατρό σας. 
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ  ΣΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Διαβήτης και τα προβλήματα στα πόδια
Άνθρωποι με διαβήτη που έχουν πάρα πολύ γλυκόζη (ζάχαρη) στο αίμα τους και 
συμπεριλαμβανομένων των προβλημάτων στα πόδια, μπορούν να προκαλέσουν 
σοβαρές επιπλοκές, 

Πώς μπορεί ο διαβήτης να έχει επιπτώσεις στα πόδια μου; 

Ο διαβήτης μπορεί να προκαλέσει δύο προβλήματα που μπορούν να έχουν επιπτώ-
σεις στα πόδια σας: 

Διαβητική Νευροπάθεια:  Ο ανεξέλεγκτος διαβήτης μπορεί να επηρεάσει τα νεύ-
ρα σας.  Εάν έχετε επηρεασμένα νεύρα στα πόδια σας υπάρχει περίπτωση να μην 
μπορείτε να αισθανθείτε τη θερμότητα, το κρύο, ή τον πόνο στα κάτω άκρα.  Αυτή 
η έλλειψη ή μειωμένη αίσθηση ορίζεται ως «αισθητήρια διαβητική νευροπάθεια.» 
Εάν δεν αισθάνεστε τον πόνο ή μια πληγή στο πόδι σας λόγω της νευροπάθειας τότε 
βρίσκεστε σε ρίσκο όπου πρέπει να παίρνεται επιπλέον μέτρα προστασίας ώστε να 
αποτρέψετε  μια ανοιχτή πληγή να επηρεαστεί από βακτήρια και να πάρει διαστάσεις 
μολύνσεως. Υπολογίζεται ότι μέχρι 10% των ανθρώπων με διαβήτη αναπτύσσουν  
έλκος στο πόδι. Τα έλκη στα πόδια εμφανίζονται λόγω της ζημίας νεύρων και της 
απομακρυσμένης αγγειακής ασθένειας.

Η νευροπάθεια επίσης επηρεάζει τους μύες των ποδιών με τη μη ικανοποιητικοί λει-
τουργία τους.  Αυτό μπορεί να αναγκάσει το πόδι βιομηχανικά να μην ευθυγραμμίσει 
κατάλληλα στο έδαφος κατά την διάρκεια τις βάδισης και να δημιουργεί περισσότε-
ρες αυξανόμενες πιέσεις σε μια περιοχή του ποδιού. Σημεία στα οποία υπάρχει με-
γάλη πίεση και τριβή κατά την διάρκεια ορθοστασίας και βάδισης είναι ποιο επιρρεπή 
στην δημιουργία έλκους.    

Αγγειοπάθεια: Ο διαβήτης έχει επιπτώσεις επίσης στη ροή του αίματος.  Χωρίς καλή 
ροή αίματος, παίρνει περισσότερο χρόνο μια πληγή να επουλωθεί.  Η φτωχή ροή 
αίματος στα χέρια και στα πόδια αποκαλείται «περιφερειακοί αγγειακή νόσος.»  Η 
περιφερειακοί αγγειακή νόσος συνήθως επηρεάζει τα αγγεία τα οποία ευρίσκονται 
μακριά από την καρδιά.  Εάν έχετε μια πληγή με μόλυνση που δεν θεραπεύετε λόγω 
της φτωχής ροής αίματος στην περιοχή τότε διατρέχετε τον κίνδυνο για την δημιουρ-
γία έλκους ή γάγγραινας (ο θάνατος του ιστού λόγω έλλειψης αίματος). 

Ποια είναι τα ποιο κοινά προβλήματα στα πόδια σε ανθρώπους με διαβήτη; 

Ο καθένας γνωρίζει τα κοινά προβλήματα που επηρεάζουν το πόδι. Για τους αν-
θρώπους με το διαβήτη, εντούτοις, αυτά τα κοινά προβλήματα στα πόδια μπορούν 
ενδεχομένως να οδηγήσουν σε μόλυνση και σε σοβαρές επιπλοκές, όπως ο ακρω-
τηριασμός.  

Δερματικές μυκητιάσεις: Η δερματική μυκητίαση στο πόδι προκαλεί, τον ερεθισμό, 
ξηροδερμία και ραγίσματα  στο δέρμα με αποτέλεσμα μικρών πληγών. Τα μικρό-
βια μπορούν να εισέλθουν μέσω των ρωγμών στο δέρμα σας και να προκαλέσουν 
μόλυνση.  Η αντιμετώπιση της δερματικής μυκητίασης γίνεται με φαρμακευτική πε-
ρίθαλψη. Αυτά τα φάρμακα μπορούν να είναι σε χάπια ή / και κρέμες που χρησιμο-
ποιούνται άμεσα στην προβληματική περιοχή. 

Ονυχομυκητίαση: Νύχια που είναι μολυσμένα με μύκητες συνήθως παρουσιάζουν  

αποχρώσεις (κίτρινο-καφέ ή άσπρο), είναι χονδρά σε πάχος, εύθραυστα, και μπο-
ρούν να ξεκολλήσουν από το από το υπόλοιπο νύχι. Σε μερικές περιπτώσεις, το νύχι 
μπορεί να θρυμματιστεί μετά από χτύπημα. Το σκοτεινό, υγρό και θερμό περιβάλλον 
των παπουτσιών μπορεί να προαγάγει υπερτροφία του μύκητα.  Επιπλέον, μια ζημία 
έναντι του νυχιού μπορεί να σας βάλει σε κίνδυνο για μια μυκητιακή μόλυνση. Οι 
μυκητιακές μολύνσεις νυχιών είναι δύσκολο να αντιμετωπισθούν. Τα φάρμακα που 
χρησιμοποιούνται άμεσα στα νύχια είναι διαθέσιμα, αλλά βοηθούν μόνο έναν μι-
κρό αριθμό μυκητιακών προβλημάτων. Μια από τις θεραπείες είναι και η περιοδική 
αφαίρεση του επηρεασμένου νυχιού από την ριζά του.

Τυλώδες Ιστός (κάλος): Ο κάλος είναι η συγκέντρωση του σκληρού δέρματος, συ-
νήθως στην πελματική περιοχή του ποδιού. Ο κάλλος προκαλείται από την ανώμαλη 
διανομή του βάρους και τριβής στο πόδι. Παρουσιάζεται  στο κατώτατο σημείο του 
μπροστινού μέρους του ποδιού (Μετατάρσια) ή στην πτέρνα. Ο κάλος μπορεί επίσης 
να προκληθεί από ακατάλληλα παπούτσια. Λάβετε υπόψη ότι κάποιος βαθμός σχη-
ματισμού κάλων στο πέλμα του ποδιού είναι κανονικός ώστε να λειτουργεί ως προ-
στατευτικός μηχανισμός. Η κατάλληλη προσοχή είναι απαραίτητη  εάν έχετε κάλους. 
Μετά από το μπάνιο ή το ντους σας, χρησιμοποιήστε ελαφρόπετρα για να αφαιρέσετε 
ήπια τη συγκέντρωση του σκληρού ιστού που βρίσκεται συγκεντρωμένο κάτω από το 
πόδι σας. Χρησιμοποιήστε στο εσωτερικό των παπουτσιών σας πέλματα φτιαγμένα 
από μαλακό υλικό ώστε να μειώσετε την τριβή και την πίεση στα σημεία που δημι-
ουργείτε ο κάλλος. Μην χρησιμοποιήσετε φάρμακα που μπορούν να επηρεάσουν και 
να μαλακώσουν τους κάλους.  Μην προσπαθήστε ποτέ να κόψετε ή να αφαιρέσετε με 
αιχμηρό αντικείμενο οποιονδήποτε είδους σκληρό δέρμα που σας δημιουργεί πόνο. 
Καλύτερα επισκεφτείτε τον ποδίατρο σας. 

Φουσκάλες.  Οι φουσκάλες μπορούν να διαμορφωθούν όταν μεγάλη τριβή δημι-
ουργείται και ασκείται μέσα στο παπούτσι σας στο ίδιο σημείο κατά την διάρκεια 
που στέκεστε η περπατάτε. Η χρησιμοποίηση φθαρμένων παπουτσιών ή φορώντας 
παπούτσια χωρίς κάλτσες μπορεί να προκαλέσει τις φουσκάλες, οι οποίες μπορούν 
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μενων νυχιών είναι η πίεση από τα παπούτσια. Άλλες αιτίες όπως κακό κόψιμο των 
νυχιών και συνεχόμενος τραυματισμός του νυχιού από οποιασδήποτε είδους άσκη-
ση μπορεί να επιφέρουν ονυχοκρύπτοση. Διατηρώντας τα νύχια σου κομμένα σωστά 
είναι ο καλύτερος τρόπος να αποφύγεις την ονυχοκρύπτοση. Εάν η ονυχοκρύπτοση 
εμφανίζεται και δημιουργεί χρόνιο πρόβλημα με μολύνσεις είναι καλύτερα να επι-
κοινωνήσετε με τον ποδίατρο σας.

Ακροχορδώνες / Σκαθάρια: Οι πελματικές ακροχορδώνες παρουσιάζονται σε όλη 
την επιφάνια των ποδιών και ιδιαίτερα σε σημεία μεταφερόμενης πίεσης. Το παρου-
σιαστικό τους στα πρώτα στάδια έχει πολλές ομοιότητες με κάλλους και εύκολα μπο-
ρεί κάποιος να μπερδευτεί. Κυρίως παρουσιάζουν στο κέντρο μικρές οπές σε μαύρο 
χρώμα που έχουν διάμετρο κεφαλής καρφίτσας. Οι ακροχορδώνες είναι συνήθως 
επίπονοι και μπορούν να αναπτυχθούν μεμονωμένα ή και να εξαπλωθούν γύρο από 
το πρωτοεμφανιζόμενο σημείο. Οι πελματικές ακροχορδώνες προκαλούνται από 
έναν ιό που μολύνει το εξωτερικό στρώμα του δέρματος στα πέλματα των ποδιών. 
Μην χρησιμοποιήστε φάρμακα η κρέμες για να διαλύσετε τις ακροχορδώνες εάν δεν 
είστε βέβαιοι ότι υποφέρετε από αυτό. Επικοινωνήστε με τον ποδίατρο σας προτού 
προχωρήσετε.  

Μπορούν αυτά τα προβλήματα των ποδιών να αποτραπούν; 

Η κατάλληλη πρόληψη και προστασία των ποδιών μπορεί να αποτρέψει τα κοινά 
προβλήματα που παρουσιάζονται στα πόδια και έτσι μπορούν να αποφευχθούν οι 
σοβαρές επιπλοκές. Ακολουθώντας τις πιο κάτω οδηγίες πιστά, μπορείτε να αποτρέ-
ψετε οποιαδήποτε προβλήματα στα πόδια σας και να τα διατηρήσετε σε πολύ καλή 
κατάσταση. 

1. Φροντίστε τον εαυτό σας και ρυθμίστε τον διαβήτη σας. Ακολουθήστε τις συμ-
βουλές του διατροφολόγου σας σχετικά με την σωστή διατροφή. Ακολουθήστε 
ένα πρόγραμμα σωστής άσκησης. Κρατήστε το επίπεδο γλυκόζης αίματός σας 
μέσα στη σειρά που συστήνεται από το γιατρό σας.  

2. Πλένεται τα πόδια σας σε χλιαρό νερό κάθε μέρα, χρησιμοποιώντας ένα ήπιο 
σαπούνι. Σκουπίστε τα πόδια σας καλά, ειδικά ανάμεσα στα δάχτυλα σας.  

3. Ελέγξτε τα πόδια σας καθημερινά από πληγές, φουσκάλες, κοκκινίλες, κάλ-
λους, ή οποιαδήποτε από τα προβλήματα που έχουν αναφέρθη πιο πάνω. Εάν 
δεν έχετε καλή κυκλοφορία αίματος στα πόδια, είναι ιδιαίτερα σημαντικό να 
γίνετε καθημερινός έλεγχος ώστε να αποτρέψετε πληγές από βακτηριακό επη-
ρεασμό.  

4. Εάν το δέρμα στα πόδια σας είναι ξηρό, κρατήστε το ενυδατωμένα με την 
χρησιμοποίηση ενυδατικης κρέμας, πάντα μετά από ένα καλό πλύσιμο και 
στέγνωμα των πόδια σας. Μην αλείψετε την ενυδατικη κρέμα ανάμεσα στα 
δάχτυλα σας ώστε να μην δημιουργήσετε αυξημένη υγρασία στα πόδια σας. 
Ο ποδίατρος σας μπορεί να σας πρωτεΐνη την κατάλληλη ενυδατικη κρέμα για 
τα πόδια σας.  

5. Χρησιμοποιήστε ελαφρόπετρα ώστε να μειώσετε την υπερκεράτοση και δημι-
ουργία των κάλων στα πόδια σας. Προσπαθήστε να κάνετε αυτό μετά από το 
μπάνιο σας ή το ντους σας, όπου το δέρμα σας γίνεται πιο μαλακό. 

6. Ελέγξτε τα νύχια σας μία φορά την εβδομάδα. Τακτοποιήστε τα νύχια σας κό-
βοντας τα με ειδικό κόφτη νυχιών είτε με νυχοκόπτη. 

7. Τα νύχια σας πρέπει να κόβονται ευθεία και λίγο στις άκριες ώστε να τα απο-
τρέπουμε να εισχωρούν στο δέρμα και να τα βοηθούμε να μεγαλώνουν σωστά. 
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ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΣΟΥ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ? 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΣΟΥ

ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
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.

Κάνε το ACT σήμερα από το φυλλάδιο ή βρες το στο διαδίκτυο στο: 

www.asthmacontroltest.com
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Αυτές οι πληροφορίες προορίζονται για γενική πληροφόρηση και ενημέρωση του κοινού και σε καμία 
περίπτωση δεν μπορούν να αντικαταστήσουν τη συμβουλή ιατρού ή άλλου αρμόδιου επαγγελματία υγείας GSK Cyprus
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Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών του προϊόντος.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να 
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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ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΣΟΥ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ? 
ΚΑΝΕ ΤΟ ΤΕΣΤ ΓΙΑ ΕΛΕΓΧΟ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

ΓΙΑ ΝΑ ΜΑΘΕΙΣ ΠΟΣΟ ΚΑΛΑ ΕΛΕΓΧΕΙΣ ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΣΟΥ

ΘΑ ΠΑΡΕΙ ΜΟΝΟ ΜΕΡΙΚΑ ΔΕΥΤΕΡΟΛΕΠΤΑ
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.

Κάνε το ACT σήμερα από το φυλλάδιο ή βρες το στο διαδίκτυο στο: 

www.asthmacontroltest.com
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Πρόσκληση για αναφορά εικαζόμενων/πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων 
ενεργειών του προϊόντος.
Παρακαλείσθε να αναφέρετε οποιεσδήποτε ανεπιθύμητες ενέργειες που μπορεί να 
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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Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μιας ποικίλης δίαιτας. Να μην γίνεται υπέρβαση της συγκεκριμένης συνιστώμενης ημερήσιας δόσης. Να φυλάσσονται μακριά από μικρά παιδιά.

Μία βιταμίνη για όλα! 

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235 Λατσιά, Λευκωσία – Κύπρος Tηλ: +35722450980

Γνωρίστε όλα τα προϊόντα στην σελίδα μας: www. karpasia-hp.com

Γιατί εμφανίζονται οι αιμορροΐδες
Οι αιμορροΐδες εντοπίζονται φυσιολογικά στο κατώτερο τμήμα του εντέρου. Ο ρόλος 
τους είναι προστατευτικός για τον πρωκτό και την ομαλή λειτουργία των κενώσεων. 
Οι αιμορροΐδες κατηγοριοποιούνται με βάση το σημείο που βρίσκονται και είναι είτε 
εξωτερικές (κάτω από την οδοντωτή γραμμή) είτε εσωτερικές (πάνω από την οδο-
ντωτή γραμμή).

Η διαταραχή στις αιμορροΐδες παρουσιάζεται όταν διογκωθούν ή ερεθιστούν και 
ονομάζεται αιμορροϊδοπάθεια. Η νόσος απαντάται πολύ συχνά και μάλιστα σε άτομα 
διαφορετικών ηλικιών (ακόμη και παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν αιμορροϊδοπά-
θεια). Ωστόσο, φαίνεται ότι οι άνδρες υποφέρουν από διογκωμένες αιμορροΐδες σε 
μεγαλύτερη συχνότητα σε σχέση με τις γυναίκες. Στις γυναίκες εμφανίζεται αρκετά 
συχνά κατά την περίοδο της εγκυμοσύνης και μετά τον τοκετό, ωστόσο με την κατάλ-
ληλη θεραπευτική αγωγή και ιατρική παρακολούθηση υποχωρούν άμεσα. Έχει υπο-
λογιστεί ότι το 50% των ατόμων άνω των 50 ετών παρουσιάζουν αιμορροϊδοπάθεια.

Τα αίτια πρόκλησης της αιμορροϊδοπάθειας δεν είναι απολύτως σαφή και διαφέρουν 
από άτομο σε άτομο. Η αγγειακή προσέγγιση αναφέρει ότι μπορεί να οφείλεται σε 
χαλάρωση και υπερχείλιση των άνω αιμορροϊδικών αρτηριών, οι οποίες προκαλούν 
οίδημα, σχηματισμό όζων που προεξέχουν από τον πρωκτό. Συχνότερη αιτία είναι η 
έντονη πίεση στον πρωκτικό σωλήνα.

Άλλα πιθανά αίτια είναι:

• η δυσκοιλιότητα

• η εγκυμοσύνη

• ο τοκετός

• η παχυσαρκία

• η διατροφή που είναι φτωχή σε φυτικές ίνες

• τα προβλήματα στον προστάτη ή στην πύελο

• η άρση μεγάλου βάρους

• η έλλειψη σωματικής άσκησης

Είναι πολύ σημαντικό ένας ασθενής να απευθυνθεί άμεσα στο γιατρό για να αντι-
μετωπίσει τη νόσο, καθώς αν καθυστερήσει ενέχει ο κίνδυνος επιπλοκών όπως η 
λοίμωξη, η αναιμία, η περίσφιξη ή η νέκρωση. Αυτές οι επιπλοκές μπορεί να οδη-
γήσουν σε σοβαρό κίνδυνο την υγεία του ασθενούς. Όσο πιο νωρίς απευθυνθεί στο 
γιατρό και τις θεραπεύσει, τόσο πιο αποτελεσματική θα είναι η θεραπεία και τόσο 
μικρότερος θα είναι ο κίνδυνος επιπλοκών. Μην ντρέπεσαι να αναζητήσεις ιατρική 
βοήθεια για να απαλλαγείς οριστικά από αυτές.

Αν χρειάζεσαι μια πιο εμπεριστατωμένη και σαφή γνώμη και λύση για το θέμα που 
σε απασχολεί, το καλύτερο για την υγεία σου είναι να απευθυνθείς σε ένα γιατρό. 

8. Πάντοτε πρέπει να φορείτε κλειστά παπούτσια και παντόφλες. Μην χρησιμο-
ποιείται σαντάλια και μην περπατάτε χωρίς παπούτσια, ακόμη και μέσα στο 
ίδιο σας το σπίτι.  

9. Πάντα να φοράτε μαλακές κάλτσες. Πάντοτε να επιλέγεται κάλτσες φτιαγμένες 
από βαμβάκι. Επίσης οι κάλτσες σας πρέπει να έχουν καλή εφαρμογή και να 
είναι ελαστικές ώστε να μην σας στενεύουν. Εάν η ραφές είναι έντονες προτι-
μήστε να φοράτε τις κάλτσες σας από την ανάποδη πλευρά.

10. Φορέστε παπούτσια τα οποία έχουν σωστή εφαρμογή. Αγοράστε παπούτσια 
φτιαγμένα από κάμβας ή δέρμα. Πλατύτερα παπούτσια τα οποία είναι ευρύ-
χωρα και βοηθούν ανθρώπους με παραμορφώσεις στα πόδια είναι διαθέσιμα 
στα καταστήματα.  

11. Προστατέψετε τα πόδια σας από τη θερμότητα και το κρύο. Φορέστε τα παπού-
τσια σας στην παραλία ή στο καυτό πεζοδρόμιο. Φορέστε τις κάλτσες σας τη 
νύχτα εάν τα πόδια σας κρυώνουν.  

12. Προσπαθήστε να διατηρείται καλή κυκλοφορία αίματος στα πόδια σας. Απλώ-
στε τα πόδια σας ψηλά όταν ξαπλώνεται. Κινήστε τα δάχτυλα των ποδιών σας 
και τους αστραγάλους σας αρκετές φορές ημερησίως ώστε να βοηθάτε την 
καλύτερη κυκλοφορία του αίματος στα πόδια σας. 

13. Σταματήστε το κάπνισμα. Το κάπνισμα είναι αποδειγμένο ότι μειώνει την κυ-
κλοφορία του αίματος και την οξυγόνωση των ιστών  στα πόδια.  

14. Εάν παρουσιάζετε οποιοδήποτε πρόβλημα στα πόδια σας και νομίζεται ότι χει-
ροτερεύει οπωσδήποτε πρέπει να έρθετε σε επαφή με τον ποδίατρο σας ώστε 
να ερευνηθεί το πρόβλημα και να ακολουθηθεί μια σωστή θεραπεία. 

15. Όλοι οι διαβητικοί ασθενείς θα πρέπει να εξετάζονται τουλάχιστον μια φορά 
τον χρόνο για πιθανά προβλήματα στα πόδια. Όσοι ασθενείς εμφανίζουν βε-
βαιωμένους παράγοντες κινδύνου, θα πρέπει να εξετάζονται συχνότερα (κάθε 
1-6 μήνες). 

16. Δείτε τον ποδίατρο σας ακόμα κι αν δεν έχετε οποιαδήποτε προβλήματα στα 
πόδια σας. Η απουσία συμπτωμάτων δεν σημαίνει ότι τα πόδια είναι υγιή, κα-
θώς ο ασθενής μπορεί να έχει νευροπάθεια, περιφερειακή αγγειακή νόσο ή 
ακόμα και έλκος χωρίς να έχει ενοχλήσεις.

Πότε θα έπρεπε να έρθω σε επαφή με τον Ποδίατρο μου; 

Ελάτε σε επαφή με το ποδίατρο σας εάν παρουσιάζετε οποιαδήποτε από τα ακόλου-
θα προβλήματα: 

• Αλλαγές στο χρώμα του δέρματος στα πόδια.  

• Αλλαγές στη θερμοκρασία δέρματος στα πόδια   

• Διόγκωση στο πόδι ή τον αστράγαλο.  

• Πόνος στα πόδια. 

• Ανοικτές πληγές στα πόδια που παίρνουν πολύ καιρό να επουλωθούν και 
εκκρίνουν πυογενές υγρό.  

• Εισερχόμενα νύχια στο δέρμα ή νύχια που είναι επηρεασμένα από μύκητες.  

• Κάλους   

• Ξηρές ρωγμές στο δέρμα, ειδικά γύρω από την πτέρνα.  

• Ασυνήθιστη ή / και παράξενη μυρωδιά ποδιών

Όλοι οι διαβητικοί ασθενείς πρέπει να ενημερώνονται κατάλληλα και να ακολουθούν 
πιστά τους τρόπους που μπορούν να αποτρέψουν τις τυχόν σοβαρές επιπλοκές στα 
πόδια τους. Με την σωστή ενημέρωση, τη σωστή παρακολούθηση και έλεγχο του 
διαβήτη από τον Ιατρό σας και την συχνή εξέταση των ποδιών από τον Ποδίατρο 
σας, μειώνεται το ποσοστό επηρεασμού από ανεπιθύμητες επιπλοκές στα πόδια σας.

ΜΙΧΑΛΗΣ ΠΟΛΥΒΙΟΥ
ΠΟΔΙΑΤΡΟΣ 
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Ξεκλείδωσε τη δύναµη των οστών σου

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

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

∆ιατήρησε τα οστά σου γερά και δυνατά µε το συµπλήρωµα διατροφής Osteocare. 

Με έναν ισορροπηµένο συνδυασµό ανθρακικού ασβεστίου, µαγνησίου, ψευδαργύρου αλλά και βιταµίνη D στην ιδανική της µορφή (D3), όπως 
παράγεται φυσικά από τον οργανισµό, το συµπλήρωµα διατροφής Osteocare συµβάλλει στη διατήρηση της υγείας των οστών. 

Η επιστήµη της καλής δοµής των οστών #StrengthUnlocked

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

Τα κουνούπια και οι κρότωνες 
(τσιμπούρια) πέφτουν σε 
χειμερία νάρκη - Μύθος!

Διαβάστε για τη συμπεριφορά των κουνουπιών και τσιμπουριών καθώς και τα μέτρα 
προστασίας που θα πρέπει να λαμβάνονται για πρόληψη πιθανών νοσημάτων από 
τσιμπήματα κουνουπιών και αρθροπόδων, με την ορθή χρήση συνδυασμών με από-
λυτα αποτελεσματικά φυτικά προϊόντα, αντί χημικών. 

Ο χειμώνας του 2020 μας έχει χαρίσει μια πολύ ευεργετική περίοδο βροχών, η οποία 
βέβαια μας προσέφερε και μια γερή δόση δοκιμασίων με έντομα, κουνούπια και 
κροτώνες (τσιμπούρια)*, τα οποία είναι επίσης ευεργετικά για το ισοζύγιο της φύσης. 
Μας αφήνουν όμως συχνά ενοχλημένους και ανήσυχους με πολλά και διάφορα να 
γράφονται κατά καιρούς, άλλοτε ορθά, άλλοτε ανακριβή και άλλοτε δραματοποιη-
μένα με αποτέλεσμα να τρομοκρατούν το κοινό, χωρίς εκτεταμένη έρευνα, είτε από 
επιστημονικής πλευράς, είτε από πρακτικής, αλλά κυριότερα χωρίς να παρέχουν 
επιλογές απλών και φυσικών λύσεων, που να μην ελλοχεύουν κινδύνους για την 
υγεία.  

*Τα τσιμπούρια δεν προτιμούν μόνο σκυλιά ή ζώα γενικότερα, αλλά και τον άνθρωπο 
και είναι δυνατό να μεταδώσουν την αρκετά επικίνδυνη νόσο του Lyme.

Ας πάρουμε τα πράγματα από την αρχή. Διαθέτουμε δεκάδες άρθρα  με επιστημονικά 
αποδεδειγμένα στοιχεία χωρίς εικασίες, αλλά θα αναφερθούμε στα πιο βασικά: 

Τα κουνούπια δεν πέφτουν σε χειμέρια νάρκη. Διαβιώνουν γύρω μας και τον χειμώ-
να, γι’ αυτό και πάντοτε ακούμε κάποιον να παραπονιέται ότι έχει τσιμπηθεί Νοέμ-
βριο ή Δεκέμβρη μήνα ακόμα, όπου γίνεται βέβαια και πιο σπάνιο, γιατί τα κουνούπια 
δεν είναι ανθεκτικά στο κρύο και προτιμούν ζεστούς χώρους όπως είναι τα σπίτια 
μας.  Αυτό δεν σημαίνει ότι τα κουνούπια είναι ανθεκτικά στον ήλιο και συνήθως 
δεν τσιμπούν την ημέρα το καλοκαίρι, εκτός και αν είναι σκιερό, δροσερό ή υγρό 
το μέρος, όπως πολλές περιοχές της Μεσογείου γενικότερα. Στην Κύπρο ενδημούν 
κάπου 35 είδη κουνουπιών από τα 95 περίπου που ενδημούν στην Ευρώπη και τα 
3500 ανακαλυφθέντα είδη που υπάρχουν γενικότερα στον κόσμο. 

Μερικά από τα είδη ήταν και είναι επικίνδυνα και δεν πρόκειται για κάποια καινούρια 

…μόδα, το γεγονός ότι κάποια είδη είναι ικανά να μεταφέρουν ασθένειες σε ένα 
πολύ μικρό για τα δεδομένα μας ποσοστό. Πληροφοριακά, δεν τσιμπούν πάρα μόνο 
τα θηλυκά αφού χρειάζονται την πρωτεΐνη του αίματος μας για να επωάσουν και να 
πολλαπλασιαστούν σε ένα τόσο μικρό κύκλο επώασης και ζωής που οι ψεκασμοί 
εξολόθρευσής τους, είτε με χημικά είτε με ‘ακίνδυνα’ ζιζανιοκτόνα, δεν είναι μόνο 
άσκοποι αλλά και επιζήμιοι για το λοιπό περιβάλλον χλωρίδας και πανίδας που κά-
ποιες φορές καταλήγει στο πιάτο μας, ακόμα και αν είμαστε χορτοφάγοι.

Σ’ αυτό το άρθρο δεν θα ασχοληθούμε με τις ασθένειες και τα επακόλουθα τους. 
Θα ασχοληθούμε με την πρόληψη που είναι αποδεδειγμένα η καλύτερη συνταγή. 
Πρέπει να αναφερθούμε επίσης σε κάποιες πολύ σημαντικές πληροφορίες που είναι 
καθοριστικές για την αντίληψη του κοινού, ως προς τη γνώση και παιδεία για το θέμα 
της προστασίας του με βάση το περιβάλλον γενικότερα, αλλά ειδικά τις επιλογές των 
μέτρων προστασίας, με γνώμονα την υγεία: 

Ενημερωτικά, κάποια πιθανή ασθένεια δεν μπορεί να μεταδοθεί παρά σε πολύ μικρά 
ποσοστά συχνότητας για την ώρα, τα οποία όντως αυξάνονται με την αλλαγή του 
κλίματος σε τροπικό, σε παγκόσμιο και τοπικό επίπεδο. Οι πιθανές αυτές ασθένειες 
μπορούν μόνο να μεταδοθούν από το τσίμπημα κουνουπιού που είναι πιθανός φο-
ρέας. Το μέγεθος της πληγής ποικίλει μετά την αλλεργική αντίδραση του οργανισμού 
μας στο σάλιο που χρησιμοποιεί το θηλυκό κουνούπι ως θρομβολυτικό για να τραφεί 
απρόσκοπτα, μέσω της προβοσκίδας. Έτσι και η ανάλογη ένταση της φαγούρας, την 
οποία ακολουθεί τις περισσότερες φορές η μόλυνση της πληγής την οποία προ-

καλούμε συνήθως εμείς οι ίδιοι αν δεν έχουμε πλυθεί καταλληλά. Αντί λοιπόν να 
πλύνουμε τα χεριά και ακολούθως να πλύνουμε την πληγή, εάν βέβαια δεν έχουμε 
τις κατάλληλες συνθήκες γύρω μας, πρέπει να αντιμετωπίσουμε το πιθανό τσίμπημα 
άμεσα, με καταλληλά φυτικά σκευάσματα που να μην περιέχουν αμμωνία, αλκοόλ ή 
χημικά, που μπορεί μεν να κατευνάζουν την φαγούρα, προκαλούν δε πιθανώς άλλα 
προβλήματα στο δέρμα και στον οργανισμό.

Όσον αφορά τα μέτρα προστασίας από τα κουνούπια και τους κρότωνες, δείτε τα 
πιο κάτω:

Αδίκως προτείνεται στο κοινό να φοράει μακριά ρούχα. Τα κουνούπια εισέρχονται 
και εγκλωβίζονται με αποτέλεσμα να τσιμπούν σε περισσότερα σημεία.

1) Προστατεύεστε με καταλληλά φυτικά προϊόντα, αποδεδειγμένης αποτελεσματι-
κότητας που θα σας συστήσει κυριότερα ο Φαρμακοποιός σας, πάντοτε βάσει του 
επιπέδου μόλυνσης της περιοχής που ζείτε ή ξοδεύετε τις περισσότερες ώρες. 

Αδίκως προτείνεται στο κοινό να χρησιμοποιεί σήτες στα παράθυρα αποκλειστικά 
για αυτό το λόγο. Τα κουνούπια εισέρχονται από άλλα σημεία μέχρι και αγωγούς 
κλιματιστικών και έχουν ήδη ανυποψίαστες φωλιές στα σπίτια από πριν την Άνοιξη.

2) Προστατεύεστε με φυτικούς συνδυασμούς προϊόντων, βάσει του βαθμού επι-
κινδυνότητας των ενδημικών κουνουπιών και των αρθροπόδων της περιοχής που 
βρίσκεστε ή ενδέχεται να επισκεφθείτε.

Αδίκως προτείνεται στο κοινό να ψεκάζει το δέρμα με χημικά που έχουν αποδειχτεί 
επικίνδυνα, όπως DEET, ICARDIN, IR3535, χωρίς καμιά αναφορά στους κίνδυνους 
που ελλοχεύουν για την υγεία.

3) Καθώς τα δεδομένα του κλίματος αλλάζουν επικίνδυνα, υποβοηθώντας τον κύ-
κλο επώασης των κουνουπιών και την επιμήκυνση της περιόδου επικινδυνότητας, 
εισηγούμαστε να μεταφέρετε πάντοτε μαζί σας συνδυασμό φυτικών λύσεων, από 
μακροχρόνους κατασκευαστές, οι οποίοι έχουν την εμπειρία και κυριότερα την ανα-
τροφοδότηση της αποτελεσματικότητας των προϊόντων, ακόμα και στα πιο σκληρά 
για τον άνθρωπο περιβάλλοντα, στην Μεσόγειο ή τις Τροπικές ζώνες.  

Νικόλας Δημητρίου
Managing Director

PARAKITO




