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Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
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Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

Μπορεί το φούσκωμα σας να προκαλείται από 
τροφική δυσανεξία;

Δρ Αμερίκος Αργυρίου 1924 -  2020

Εμβόλια στην εγκυμοσύνη

Το μυστικό για οικογενειακές διακοπές 
χωρίς άγχος

Σησαμοειδίτιδα
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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

19η Έκδοση Το Φαρμακείο σας
Το Καλοκαίρι έφτασε! Μετά από ένα τόσο έντονο και απαιτητικό 
χειμώνα, η εποχή που χαρίζει απλόχερα χαμόγελα και ανεβάζει 
τη διάθεση είναι εδώ. Ήλιος, θάλασσα και παραλία συνθέτουν 
ένα τέλειο, ανέμελο σκηνικό.

Πιστοί στο ραντεβού μας με ακόμα ένα ολοκαίνουριο τεύχος, 
θέλουμε να δώσουμε τις δικές μας συμβουλές για το καλοκαίρι.

Ιατροί και σύμβουλοι υγείας μας χαρίζουν μέσα από τα άρθρα 
τους συμβουλές, για το πώς να περάσουμε την πιο ξέγνοιαστη 
εποχή του χρόνου χωρίς προβλήματα.

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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ΕΜΒΟΛΙΑ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ
Τα εμβόλια είναι ένας αποτελεσματικός τρόπος προστασίας από σοβαρές και 
ενδεχομένως απειλητικές για τη ζωή ασθένειες. Γι’ αυτό και τα προγράμματα 
εμβολιασμού σε όλο τον κόσμο ξεκινούν όσο νωρίτερα είναι δυνατό, από τη βρεφική 
ηλικία ώστε να θωρακίσουν τα μωρά απέναντι στα απειλητικά νοσήματα. Τι γίνεται 
όμως στο διάστημα πριν από την γέννηση (και μετά) ενός βρέφους μέχρι τη στιγμή, 
που θα ενισχυθεί το ανοσοποιητικό του με τους εμβολιασμούς; 

Είναι ασφαλή τα εμβόλια στην εγκυμοσύνη; 

Τα εμβόλια στην εγκυμοσύνη συστήνονται από διεθνείς επιστημονικές επιτροπές 
σε όλο τον κόσμο, αλλά και από την Εθνική Επιτροπή Εμβολιασμών. Στην Ελλάδα 
και Κύπρο ο εμβολιασμός στην κύηση προτείνεται για συγκεκριμένα εμβόλια, τα 
οποία έχει αποδειχτεί επιστημονικά ότι είναι ασφαλή. Τα εμβόλια αυτά χορηγούνται 
καλύτερα στο 2ο ή 3ο τρίμηνο της κύησης, αν και μπορούν να χορηγηθούν και από 
το 1ο τρίμηνο, ειδικά της Γρίπης.

Εμβόλιο κοκκύτη στην εγκυμοσύνη 

Ο κοκκύτης μεταδίδεται στα βρέφη κυρίως από τους ενήλικες, με πάνω από το 50% 
των βρεφών να αποκτούν την λοίμωξη από το οικογενειακό περιβάλλον.

Το γεγονός αυτό και η βαρύτητα της λοίμωξης κατά την εγκυμοσύνη κατέστησε 
αναγκαία την λήψη του αντικοκκυτικού εμβολίου κατά την κύηση και ίσως μάλιστα 
σε κάθε κύηση σύμφωνα με πρόσφατες οδηγίες.

Αυτό συμβάλλει και στην παθητική ανοσοποίηση των νεογνών τους πρώτους δύο 

μήνες της ζωής τους, μέσω της διαπλακουντιακής μεταφοράς αντισωμάτων. Για να 
επιτευχθεί η παθητική ανοσοποίηση απαιτείται το εμβόλιο να χορηγηθεί σε χρόνο 
μεγαλύτερο της μίας εβδομάδας από τον τοκετό. 

Όλες οι εγκυμονούσες λαμβάνουν μία δόση εμβολίου Tdap (Τέτανος –Διφθερίτιδα 
– Ακυτταρικό Κοκκύτη τύπου ενήλικα), κατά προτίμηση από την 27η έως την 
36η εβδομάδα κύησης ή τουλάχιστον μια εβδομάδα προ του τοκετού. Το εμβόλιο 
συστήνεται επίσης σε ανεμβολίαστες λεχωίδες, ανεξάρτητα από το διάστημα που 
μεσολάβησε από προηγούμενο εμβολιασμό με Td ή Tdap. 

Εμβόλιο γρίπης στην εγκυμοσύνη 

Η γρίπη διαδράμει βαριά στην εγκυμοσύνη και με αυξημένο κίνδυνο επιπλοκών. 

Ο εμβολιασμός μειώνει σημαντικά τον κίνδυνο των επιπλοκών. Είναι καλό όλες οι 
εγκυμονούσες να λαμβάνουν το εμβόλιο της γρίπης, πριν από την εποχή έναρξης 
της γρίπης και ανεξάρτητα από το στάδιο της εγκυμοσύνης και συστήνεται επίσης η 
χορήγηση του στις λεχωίδες και τις θηλάζουσες μητέρες. 

Εμβολιασμοί μετά τον τοκετό 

Μπορεί να χορηγηθεί οποιοδήποτε εμβόλιο, που συνιστάται για τον γενικό πληθυσμό. 
Ιδιαίτερη μέριμνα πρέπει να ληφθεί, ώστε σε ανεμβολίαστες μητέρες, να χορηγηθούν 
άμεσα τα εμβόλια MMR (Ιλαρά – Ερυθρά – Παρωτίτιδα) και της Ανεμοβλογιάς.

Δρ Αργύρης Αργυρίου
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ΜΠΟΡΕΙ ΤΟ ΦΟΥΣΚΩΜΑ ΣΑΣ ΝΑ 
ΠΡΟΚΑΛΕΙΤΑΙ ΑΠΟ ΤΡΟΦΙΚΗ 
ΔΥΣΑΝΕΞΙΑ;

Η φουσκωμένη κοιλιά είναι ένα πρόβλημα από το οποίο πολλοί ταλαιπωρούνται 
καθ ‘όλη τη διάρκεια του χρόνου, ειδικά κατά τους καλοκαιρινούς μήνες, όταν μια 
μεγάλη ποικιλία από εποχιακά φρούτα χειροτερεύουν το πρόβλημα. Αυτό κάνει 
το φούσκωμα ιδιαίτερα δυσάρεστο, όταν οι περισσότεροι από εμάς θέλουμε να 
νιώθουμε καλά όταν πάμε στην παραλία ή όταν θέλουμε να νιώθουμε πιο άνετα 
φορώντας τα πιο εφαρμοστά καλοκαιρινά μας ρούχα.

Αυτό το κοινό πρόβλημα αφήνει τους ανθρώπους να αναρωτιούνται αν έχουν τροφική 
αλλεργία ή τροφική δυσανεξία, χρησιμοποιώντας αυτούς τους όρους εναλλακτικά 
και καταφεύγοντας σε διάφορα τεστ δυσανεξίας. Στις περισσότερες περιπτώσεις τα 
αποτελέσματα προκαλούν ακόμη περισσότερη σύγχυση, απογοήτευση και στέρηση 
πολλών τροφών.

Θα ήθελα να σας δώσω κάποιες γενικές συμβουλές σχετικά με τις τροφές που 
μπορείτε να αποφεύγετε περιστασιακά για το φούσκωμα πριν την παραλία ή τις μέρες 
που θέλετε να νιώσετε πιο άνετα φορώντας τα εφαρμοστά σας ρούχα. Αλλά πρώτα, 
ας κατανοήσουμε τη διαφορά μεταξύ της τροφικής αλλεργίας και της τροφικής 
δυσανεξίας και γιατί δεν συνιστάται η αποφυγή οποιασδήποτε τροφής για μεγάλο 
χρονικό διάστημα. Οποιαδήποτε μακροπρόθεσμη λύση απαιτεί επαγγελματική 
καθοδήγηση.

Όταν οι άνθρωποι αντιδρούν στα τρόφιμα, πολλοί υποθέτουν ότι έχουν τροφική 
αλλεργία, όταν όμως υποβάλλονται σε τροφική πρόκληση, το «χρυσό πρότυπο» της 
διάγνωσης της τροφικής αλλεργίας, μόνο λίγοι είναι στην πραγματικότητα αλλεργικοί. 
Ως εκ τούτου, η υπερευαισθησία στα τρόφιμα δεν σημαίνει απαραίτητα αλλεργική 
αντίδραση. Υπάρχουν διαφορετικοί τύποι αντιδράσεων για υπερευαισθησία στα 
τρόφιμα, οι περισσότερες από τις οποίες είναι δυσανεξίες.

Οι δυσανεξίες κυμαίνονται από ήπιες αντιδράσεις όπως ήπιο φούσκωμα και 
πονοκεφάλους, έως ισχυρότερες αντιδράσεις όπως διάρροια, κράμπες και 
υπερβολικό φούσκωμα συνοδευόμενο από πόνο. Καθώς η κοιλιακή δυσφορία 
έχει γίνει σχετικά συχνή, τα άτομα αυτοδιαγνώνονται όλο και περισσότερο με 
σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου (IBS), οδηγώντας σε υψηλές αναφορές IBS χωρίς 
συγκεκριμένη διάγνωση. Συνιστάται αυτοί που υποφέρουν από κοιλιακή δυσφορία 
να συμβουλευτούν έναν Γαστρεντερολόγο, για να βεβαιωθούν ότι τα σημεία ή/και τα 
συμπτώματά τους δεν προκαλούνται από οποιαδήποτε άλλη διαταραχή ή ασθένεια, 
καθώς αυτό μπορεί να επηρεάσει σημαντικά την κατάλληλη διατροφική προσέγγιση.

Διαφορετικές τροφικές δυσανεξίες μπορεί να σχετίζονται με ένα ευρύ φάσμα 
τροφών, γι ‘αυτό είναι απαραίτητη η κατάλληλη μεθοδολογία για την ανίχνευσή τους. 
Δεν υπάρχουν στοιχεία που να βασίζονται στην αυστηρή επιστημονική μέθοδο ότι 
ένα μόνο τεστ μπορεί να ανιχνεύσει ταυτόχρονα όλες τις τροφικές δυσανεξίες (aaai.
org, eaaci.org). Πολλά τεστ δυσανεξίας που προσφέρονται, οδηγούν το άτομο να 
εξαλείψει μια ολόκληρη παλέτα τροφών στα οποία μπορεί να μην έχει δυσανεξία. 
Αυτό οδηγεί σε περιττούς περιορισμούς εις βάρος της ψυχολογίας του ατόμου, 
στερώντας επίσης το σώμα από πολύτιμα θρεπτικά συστατικά και ως εκ τούτου 
επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα ζωής και επιδεινώνοντας ακόμη περισσότερο 
την υγεία.

Κατά γενικό κανόνα, κάποιος πρέπει να αφαιρέσει όσο το δυνατόν λιγότερες τροφές 
από τη διατροφή του. Για να γίνει αυτό, θα πρέπει να ληφθεί ένα λεπτομερές ιστορικό 
για την ανίχνευση σημείων και συμπτωμάτων όπως και περαιτέρω παραγόντων (π.χ. 
άγχος) και να γίνει μια ταξινόμηση του τύπου IBS όπου είναι δυνατόν και απαραίτητο. 
Βάσει αυτού, στη συνέχεια αφαιρούνται οι τροφές που υποπτεύονται ότι σχετίζονται 
ειδικά με τα σημεία/συμπτώματα του ατόμου για ενα μικρό και καθορισμένο 
χρονικό διάστημα. Αυτό μπορεί να είναι η αφαίρεση μίας μόνο τροφής ή ενός 
συνδυασμού διαφόρων τροφών, για παράδειγμα ορισμένες τροφές που περιέχουν 
fodmaps, όπως επίσης και αδιάλυτες ίνες. Μετά την αρχική φάση αφαίρεσης, τα 
τρόφιμα επανεισάγονται στη διατροφή ένα προς ένα, για να γίνει η ανίχνευση των 
«προβληματικών» τροφών. Στη συνέχεια, η διατροφή προσαρμόζεται λαμβάνοντας 

υπόψη παράγοντες όπως τρόπος ζωής και διατροφικές ανάγκες και προτιμήσεις. 

Δυστυχώς, οι δίαιτες αυτές που προορίζονται για διαγνωστικούς σκοπούς, όπως η 
δίαιτα fodmap, έχουν παρερμηνευτεί ως νέα «trends» και χρησιμοποιούνται από 
πολλούς ως τρόπος ζωής. Στην πραγματικότητα, μια πρόσφατη μελέτη έδειξε ότι 
η εξάλειψη των περιττών fodmap για μεγάλο χρονικό διάστημα μπορεί να μειώσει 
τα ευεργετικά βακτήρια του εντέρου, αυξάνοντας τελικά τον πόνο του IBS και 
οδηγώντας τον πάσχοντα σε έναν φαύλο κύκλο (Hill P. et al., 2017). Τα fodmaps 
μπορεί σε ορισμένες περιπτώσεις να είναι η βασική αιτία των συμπτωμάτων και 
η προσεκτική και επιλεκτική αφαίρεση τους μπορεί πράγματι να είναι επωφελής, 
ωστόσο, αυτό πρέπει να εφαρμοστεί με την καθοδήγηση ενός επαγγελματία και για 
καθορισμένο χρονικό διάστημα με σωστή επανεισαγωγή. 

Έτσι, τώρα που έχουμε καταλάβει καλύτερα τι είναι οι τροφικές δυσανεξίες, ο σωστός 
τρόπος ανίχνευσης τους και γιατί η αφαίρεση οποιασδήποτε τροφής δεν συνιστάται 
ως μακροχρόνια λύση υγείας, χωρίς επαγγελματική καθοδήγηση, ας δούμε πολύ 
γενικευμένα ποιές τροφές θεωρούνται οι πιο κατάλληλες (για τους περισσότερους) 
για να αποφύγετε το φούσκωμα όσο το δυνατόν περισσότερο, όπου είναι απαραίτητο.

M.Sc. troph. Stephany Piper
Nutritional Scientist & Ecotrophologist, Germany

Ορισμένες βασικές τροφές που δεν προκαλούν φούσκωμα

Φρούτα Ώριμη μπανάνα, πεπόνι, ανανάς, γλυκές φράουλες, 
γλυκό σταφύλι χωρίς κουκούτσια

Λαχανικά Κολοκύθι, καρότο, φασολάκι (καλοβρασμένο)

Υδατάνθρακες Πατάτα βραστή/τζάκετ (χωρίς φλούδα), άσπρο ρύζι, 
άσπρη πίτα ή άσπρο ψωμί (χωρίς σπόρους/σησάμι), 
άσπρα ζυμαρικά, φαγόπυρο, σκέτα δημητριακά καλα-
μποκιού, ρυζογκοφρέτες

Γαλακτοκομικά και 
Υποκατάστατα Γάλακτος 

Γάλα delact, στραγγιστό γιαούρτι delact, Κεφαλοτύρι, 
παρμεζάνα 
Γάλα καρύδας ή ρυζιού (χωρίς ζάχαρη, αγαύη)

Ξηροί Καρποί Λίγα φυστίκια ή φυστικοβούτυρο (χωρίς ζάχαρη, φοινι-
κέλαιο), λίγα φουντούκια ,καρύδια ή αμύγδαλα (χωρίς 
φλούδα)

Κρέας & Ψάρι & Αυγά Άπαχο κρέας και όλα τα ψάρια στη σχάρα με ελάχιστο 
λάδι (με μπαχαρικά/καρυκεύματα όπως αναφέρεται 
πιο κάτω), μελάτα αυγά

Γλυκά & Γλυκαντικά Γλυκό του κουταλιού (κολοκύθι), λίγη μαύρη σοκολάτα, 
ρυζογκοφρέτες με επικάλυψη μαύρης σοκολάτας
Ζάχαρη, γλυκόζη, σιρόπι σφενδάμου

Καρυκεύματα και 
Κοινά Βότανα & 
Μπαχαρικά

Λευκό βαλσάμικο ξύδι, βιολογική μαγιονέζα (1-2 κ.γ.), 
μουστάρδα (ήπια, αλεσμένη, χωρίς προσθήκη ζάχα-
ρης)
Μαϊντανός, βασιλικός, ρίγανη, θυμάρι, δεντρολίβανο, 
μέντα/δυόσμος, πάπρικα, κανέλα, γαρίφαλο, κόλια-
ντρο, κύμινο, τζίντζερ

Ροφήματα Νερό, τσάι (χωρίς μέλι), καφές (όχι στιγμιαίος)
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ΧΩΡΙΣ

παραμπέν
SLS 
λιμονένιο
λιναλοόλη
αλκοόλη
νανοσωματίδια

ΔΡΑΣΗ
ΔΙΠΛΗ 

ΜΗΠΩΣ ΤΑ ΚΡΥΑ Η ΖΕΣΤΑ ΡΟΦΗΜΑΤΑ 
ΣΑΣ ΠΡΟΚΑΛΟΥΝ ΠΟΝΟ ΣΤΑ ΔΟΝΤΙΑ;
Ανακουφιστείτε από τη δυσφορία γρήγορα, 
με αποτέλεσμα που διαρκεί, και φροντίστε 
με ήπιο τρόπο τη στοματική σας υγεία χάρη 
στη σειρά προϊόντων GUM® SensiVital®+

ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

ΤΟ ΜΥΣΤΙΚΟ ΓΙΑ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΕΣ 
ΔΙΑΚΟΠΕΣ ΧΩΡΙΣ ΑΓΧΟΣ
 «Σημασία έχει το ταξίδι και όχι ο προορισμός…»

Αυτό το ρητό προορίζεται για φανατικούς ταξιδιώτες με σακίδια στην πλάτη που τα-
ξιδεύουν χωρίς παιδιά. Για τους γονείς, η ατελείωτη διαδρομή με τα συνεχόμενα 
ερωτήματα «είμαστε ακόμα εδώ;», τα σταματήματα για την τουαλέτα, και το γενικό 
χάος, κάνουν αυτή την εμπειρία μοναδική και εξαιρετικά γεμάτη. Και αυτό πριν να 
έχετε να αντιμετωπίσετε ηλιακά εγκαύματα, προβλήματα με το φαγητό ή τα καλο-
καιρινά έντομα.

Εάν η ίδια η σκέψη σας προκαλεί πανικό αναπολώντας και τις καλοκαιρινές διακοπές 
του περασμένου έτους, μην ανησυχείτε. Υπάρχουν βήματα που μπορείτε να ακολου-

θήσετε για να διασφαλίσετε ότι τα πράγματα θα λειτουργήσουν λίγο πιο ομαλά. Απλά 
συνεχίστε να σκέφτεστε την παραλία και τη ξαπλώστρα …

Εδώ είναι κάποιες συμβουλές και καλή τύχη!

1. Προμηθευτείτε υγιεινά σνακ για τη διαδρομή…

Μόλις αντικαταστήσετε την κανονική ρουτίνα του σπιτιού με τη φρενίτιδα ενός μα-
κρινού ταξιδιού με αυτοκίνητο ή την επίπονη αναμονή σε ένα τερματικό του αε-
ροδρομίου, τα γεύματα καθίστανται ολοένα και πιο δύσκολα να οργανωθούν. Για 
να αποφύγετε τα όποια «ατυχήματα» κατά την πτήση ή το ταξίδι με το αυτοκίνητο, 
φροντίστε να συσκευάζετε υγιεινά σνακ χωρίς άγχος. Είδη που μπορούν εύκολα να 
καταναλωθούν χωρίς να προκαλούν ή να δημιουργούν ακαταστασία. Φέτες μήλου, 
σταφίδες και ποπ κορν, είναι πάντα καλές επιλογές.

2. Και παιχνίδια επίσης…

Διατηρήστε τα μικρά απασχολημένα, έχοντας γεμάτες ώρες ευχάριστης απασχόλη-
σης. Μπορείτε να επιβάλλετε περιορισμούς χρόνου για τηλεόραση στο σπίτι, αλλά 
αξίζει να χαλαρώνετε την πολιτική σας ενώ βρίσκεστε στο δρόμο. Έχοντας ένα iPad 
γεμάτο από παιδικά προγράμματα και ταινίες καλό είναι για να κρατάτε τα παιδιά για 
κάποιες ώρες ευχαριστημένα. Φέρτε μαζί σας μερικά βιβλία με αυτοκόλλητα και 
άλλα παιχνίδια έτοιμα για ταξίδια σε περίπτωση που το iPad υποστεί κάποια βλάβη 
ή κλείσει από μπαταρία.

3. Περιορίστε, όσο το δυνατό, τις δικές σας αποσκευές

Σε κάποιο σημείο κατά τη διάρκεια της εκδρομής, θα χρειαστεί να μεταφέρετε το 
μπουφάν / τσάντα / λούτρινο του παιδιού σας ή θα πρέπει να μεταφέρετε το παιδί 
σας. Έτσι, μην υπερφορτώνετε τον εαυτό σας με τις δικές σας αποσκευές, επειδή θα 
έχετε σίγουρα τα χέρια σας γεμάτα τις περισσότερες στιγμές της εκδρομής – όσο 
ευχάριστο και να μην είναι.

4. Βρείτε, δώστε χρόνο και στον εαυτό σας. Αρκετό.

Ίσως να ήσασταν ένας πολύ δεινός αλλά συνάμα και χαλαρός ταξιδιώτης πριν την 
ύπαρξη των παιδιών. Να είχατε αρκετό χρόνο πριν την επιβίβαση στο αεροπλάνο 
ή χρόνο για να σπαταλήσετε. Λοιπόν, τα πράγματα είναι διαφορετικά με τα παιδιά. 
Πολύ διαφορετικά. Τα παιδιά δεν έχουν καμία αίσθηση του χρόνου και του χρονο-
διαγράμματος. Κάθονται στο πάτωμα χωρίς λόγο. Απαιτούν διαρκή και αρκετά δια-
λείμματα για τουαλέτα, συνεχή διασκέδαση και ενθάρρυνση. Αντί να αγχώνεστε και 
στρεσάρεστε, γιατί δεν προσπαθείτε να επηρεάσετε αυτές τις (πολύ προβλέψιμες) 
καθυστερήσεις στο πρόγραμμά σας. Αυτό θα σας βοηθήσει να διατηρήσετε την ηρε-
μία και ψυχραιμία σας.

5. Πάρτε όλες τις πιθανές προφυλάξεις υγείας

Εάν πηγαίνετε κάπου μακριά, βεβαιωθείτε ότι το παιδί σας έχει κάνει όλους τους 
απαραίτητους εμβολιασμούς. Συμβουλευτείτε από τον παθολόγο σας για το ποια 
φαρμακευτική αγωγή πρέπει να πάρετε μαζί σας. Αυτό ισχύει και για τα πιο σύντομα, 
σε διάρκεια, διαλείμματα. Δεν υπάρχει τίποτα περισσότερο να σας προκαλέσει πανι-
κό, από το να προσπαθείτε να βρείτε τη συγκεκριμένη μάρκα παιδικού σιροπιού για 
το βήχα, σε ένα ξένο φαρμακείο ή σε μία περιοχή.

6. Βεβαιωθείτε ότι ο τελικός σας προορισμός ενδείκνυται για παιδιά

Τα καταφέρατε και φτάσατε στον τελικό προορισμό σας! Μπράβο! Ας ελπίσουμε ότι 
έχετε κάνει την έρευνά σας και ο επιλεγμένος προορισμός σας είναι κάπου με παιδι-
κό κλαμπ, babysitters (για μια νύχτα που θα χρειαστείτε για εσάς) και πολλές, φιλικές 
προς τα παιδιά, δραστηριότητες και μενού.

Για να διατηρήσετε ήσυχες τις ημέρες των διακοπών και τις ώρες στην παραλία, η 
Frezyderm, διαθέτει μία ολοκληρωμένη σειρά αντηλιακών προϊόντων για παιδιά και 
ενήλικες, για κάθε τύπο και ανάγκη δέρματος.

Καλές Διακοπές!! 

Athanasios Heracleous
Sales Manager Pharmacist- Pharmacy Division
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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.
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Μοναδικός συνδυασμός τεσσάρων 
συστατικών

-  Πολυμιξίνη Β και η Νεομυκίνη. Είναι αντιβιοτικά 
δραστικά εναντίον ευρέως φάσματος θετικών και 

αρνητικών κατά gram βακτηρίων. 

-  Αμινακρίνη.  
Είναι ένα ισχυρό βακτηριοστατικό όπου ενεργεί 

κατά οργανισμών που συχνά εμπλέκονται σε 
λοιμώξεις του αυτιού. 

-  Υδροκορτιζόνη.  
Είναι ισχυρό αντιφλεγμονώδες.

-  Βενζοκαίνη.  
Είναι τοπικό αναισθητικό.

Ολοκληρωμένη αντιμετώπιση  
της ωτίτιδας με τις ωτικές σταγόνες 

Δοσολογία: 2-4 σταγόνες, σύμφωνα με τις οδηγίες του ιατρού.
Μπορεί να χρησιμοποιηθεί από ενήλικες και παιδιά.
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Δρ Αμερίκος Αργυρίου 
1924 -  2020

Η Κύπρος ευτύχησε να έχει στους κόλπους του ιατρικού της κόσμου, ένα γιατρό 
που συνδυάζοντας την επιστήμη με την αίσθηση του καθήκοντος και της προσφο-
ράς, ανέπτυξε μια αξιοζήλευτη δράση που ευεργέτησε και θα συνεχίσει να ευερ-
γετεί μεγάλο αριθμό συνανθρώπων μας. 

Ο παιδίατρος Αμερίκος Αργυρίου που έφυγε από τη ζωή στις 18 Φεβρουαρίου 
2020, πλήρης ημερών, έγραψε με χρυσά γράμματα το όνομά του στο πάνθεο των 
κυπρίων γιατρών και άφησε το στίγμα του στην ιστορία του τόπου.   

Γεννήθηκε στην Πόλη της Χρυσοχούς το 1924. Αποφοίτησε από το Παγκύπριο Γυ-
μνάσιο και την Αμερικανική Ακαδημία Λάρνακας και στη συνέχεια σπούδασε ια-
τρική στο Πανεπιστήμιο Αθηνών. Μετεκπαιδεύτηκε στην Παιδιατρική στο Ηνωμένο 
Βασίλειο και με υποτροφία της Παγκόσμιας Οργάνωσης Υγείας, παρακολούθησε 
για ένα χρόνο δημόσια υγεία βρεφών και μητέρων στο Αμερικανικό Πανεπιστήμιο 
Βηρυτού.

Το 1970 εγκατέλειψε τη θέση του Διευθυντή του Παιδιατρικού Τμήματος του Νοσο-
κομείου Λεμεσού και ιδιώτευσε δημιουργώντας την πρώτη στην Κύπρο ιδιωτική 
παιδιατρική κλινική, εξοπλισμένη με 4 θερμοκοιτίδες.  Κατέγραψε μια αξιοζήλευτη 
επαγγελματική πορεία δεκαετιών υπηρετώντας την παιδιατρική με ανιδιοτέλεια 
και ήθος, θεραπεύοντας, ανακουφίζοντας και παρηγορώντας, όπως προστάζει ο 
Ιπποκρατικός όρκος.

Άνθρωπος με ανήσυχο πνεύμα και έχοντας έντονα το αίσθημα της κοινωνικής 
ευθύνης, προχώρησε το 1969, μαζί με άλλους διακεκριμένους συμπολίτες του, 
στη δημιουργία του Ιδρύματος ΘΕΟΤΟΚΟΣ. Ύψιστος στόχος τους ήταν να εξασφα-
λίσουν συνθήκες αξιοπρεπούς διαβίωσης και φροντίδας στα παιδιά με νοητική 
υστέρηση που μέχρι τότε ζούσαν στην σκιά, περιφρονημένα από την κοινωνία και 
την πολιτεία. Με ζήλο και αφοσίωση, συχνά εις βάρος της προσωπικής του ζωής, 
ο γιατρός στάθηκε στην ηγεσία του ιδρύματος μέχρι και τα γεράματά του, πολλα-
πλασιάζοντας τις υπηρεσίες που αυτό προσέφερε, όπως η έγκαιρη παρέμβαση, η 
εκπαίδευση, η κοινωνική ένταξη κ.ά. Η θαρραλέα στάση του γιατρού και η επιμονή 
του μέσα από το Ίδρυμα ΘΕΟΤΟΚΟΣ, επηρέασαν σημαντικά ώστε η απαξίωση, η 

περιθωριοποίηση και η απορριπτική στάση απέναντι στα άτομα με νοητική υστέρη-
ση, να αλλάξουν στην χωρίς προκαταλήψεις αποδοχή και ενσωμάτωση.     

Όταν από τη δεκαετία του ’70, διαφαίνονταν στον Ευρωπαϊκό χώρο νέες επιστημο-
νικές και τεχνολογικές δυνατότητες για την πρόληψη ορισμένων μορφών νοητικής 
υστέρησης, ο γιατρός ένιωσε συνειδησιακά υπεύθυνος για να εφαρμοστούν και 
στη χώρα μας. Τα δικά του χαρακτηριστικά λόγια : «Είναι εγκληματικό να γνω-
ρίζουμε ότι υπάρχουν τρόποι να προλαμβάνονται οι νοητικές μειονεξίες και να 
μένουμε απαθείς»  ή «Και ένα παιδί να σωθεί αξίζει κάθε θυσία». Οι προσπάθειές 
του να πείσει τους τότε Υπουργούς Υγείας να αναλάβουν δράση στον τομέα αυτό, 
απέβησαν άκαρπες.  Και ο ίδιος δεν έμεινε με τα χέρια σταυρωμένα. 

Με πρωτοβουλία δική του και έχοντας ως βάση το Ίδρυμα Θεοτόκος, προχώρησε 
το 1988 στη δημιουργία του Κέντρου Πρόληψης Πνευματικής Καθυστέρησης. Ενέ-
γραψε τον οργανισμό ως ξέχωρο φιλανθρωπικό ίδρυμα και εξασφάλισε χρηματο-
δότηση από φίλους και εκτιμητές του έργου του, για να προχωρήσει στην εδραί-
ωση μαζικών ανιχνευτικών προγραμμάτων. Με πρώτο, το 1989, το Πρόγραμμα 
Προληπτικού Ελέγχου Νεογνών για την εξέταση όλων των νεογνών (κρατικού 
και ιδιωτικού τομέα) για δύο μεταβολικά νοσήματα: το συγγενή υποθυρεοειδι-
σμό και τη φαινυλοκετονουρία. Μερίμνησε να εξασφαλίσει τη συνεργασία όλων 
των παιδιάτρων της χώρας και να διασφαλίσει ότι, οι υπηρεσίες θα προσφέρονταν 
δωρεάν σε όλους. Κανένα παιδί δεν έπρεπε να μείνει έξω από το πρόγραμμα. Η 
προσπάθεια ήταν τιτάνια, αλλά ο ίδιος ανυποχώρητος. Και η επιτυχία δεν άργησε 
να έρθει. Σε πολύ σύντονο χρονικό διάστημα, άρχισαν να εντοπίζονται πάσχοντα 
νεογνά και έγκαιρα να τους προσφέρεται η θεραπεία που τους εξασφάλιζε μια 
υγιή ανάπτυξη. Δεν άργησε να έρθει και η στήριξη από το Υπουργείο Υγείας, με 
μερική χρηματοδότηση. 

Το 1991 το Κέντρο προχώρησε στο δεύτερο εθνικό ανιχνευτικό  πρόγραμμα. Το 
Πρόγραμμα Προγεννητικού Ελέγχου, προσφέροντας, και πάλι δωρεάν, σε όλες 
τις έγκυες κρατικού και ιδιωτικού τομέα, βιοχημικές εξετάσεις για την ανίχνευση 
χρωμοσωμικών ανωμαλιών, με πιο συχνή την τρισωμία 21. Μέχρι σήμερα τα δύο 
αυτά προγράμματα προσφέρονται κατ’ αποκλειστικότητα από το Κέντρο, με μεγάλη 
επιτυχία και τη συμμετοχή όλου του πληθυσμού.

Το ανήσυχο πνεύμα και η διορατικότητα του γιατρού τον ώθησαν να διαβλέψει την 
αναγκαιότητα επέκτασης των ανιχνευτικών προγραμμάτων του Κέντρου, σε ένα 
ξέχωρο από την νοητική υστέρηση τομέα: τη νεογνική βαρηκοΐα.  Το 2004 ξεκινά 
την προσφορά του Ανιχνευτικού Προγράμματος Ακοής Νεογνών, καλύπτοντας πά-
ντοτε όλο τον πληθυσμό δωρεάν.  Η επιτυχία και αποδοχή κι αυτού του προγράμ-
ματος ήταν άμεσες. Η εισαγωγή του επέβαλλε και την αλλαγή στην ονομασία του 
οργανισμού που μετονομάστηκε σε Κέντρο Προληπτικής Παιδιατρικής. 

Για τις υπηρεσίες του, ο οραματιστής και πρωτοπόρος γιατρός ανακηρύχθηκε σε 
Επίτιμο Πρόεδρο της Παιδιατρικής Εταιρείας Κύπρου και τιμήθηκε από πολλούς 
φορείς. Το 2016 έλαβε το Μετάλλιο Εξαιρετικής Προσφοράς της Δημοκρατίας και 

        
  

  

το 2017 το βραβείο του Ευρωπαίου Πολίτη από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Η 
μνήμη του γιατρού θα μείνει αιώνια στη σκέψη όλων όσων ευεργετήθηκαν και 
όσων θα ευεργετηθούν στο μέλλον από το έργο του.  Ο ίδιος, πολύ σεμνά, ένιωθε 
ότι πήρε περισσότερα από ότι έδωσε. Γιατί η ικανοποίηση που ένιωθε γνωρίζοντας 
ότι οι προσπάθειες του έσωσαν τόσα παιδιά, ήταν μεγάλη.

Πατρούλα Χατζήπαπα

Διευθύντρια Κέντρου Προληπτικής Παιδιατρικής
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Σησαμοειδίτιδα
Σηασαμοειδή οστά είναι τα οστά που συνδέονται μόνο με τένοντες ή είναι ενσωμα-
τωμένα στους μύες.

Όπως για παράδειγμα είναι η επιγονατίδα, η οποία είναι το μεγαλύτερο σησαμοει-
δές. Επίσης, δύο ακόμη πολύ μικρά σησαμοειδή βρίσκονται στην κάτω-πελματιαία 
πλευρά του προσθίου ποδός στο επίπεδο το μεγάλου δάκτυλου του ποδιού. Το ένα 
βρίσκεται στην εξωτερική πλευρά του ποδιού προς την καμάρα και το άλλο πιο κοντά 
στο μέσο του ποδιού προς το μικρό δάκτυλο.

Πως μπορούν να τραυματιστούν :

Όπως η επιγονατίδα, έτσι και τα σησαμοειδή παρομοιάζονται με τη λειτουργιά μιας 
“τροχαλίας” των τενόντων που ελέγχουν το δάκτυλο. Με την υπερβολική πίεση 
που ασκείται στα οστάρια, πολύ συχνά έχουμε κατάγματα και φλεγμονές. Επειδή τα 
οστάρια είναι ανάμεσα σε τένοντες, η σησαμοειδίτιδα έχει και τη μορφή τενοντίτιδας, 
δηλαδή φλεγμονή των τενόντων αυτών. Αυτή η μορφή τενοντοπάθειας είναι συχνή 
στους χορευτές μπαλέτου, δρομείς και επαγγελματίες αθλητές.

Συμπτώματα:

• Ο πόνος μπορεί να αναπτυχθεί σταδιακά κάτω από το μεγάλο δάχτυλο. Ο πόνος 
είναι μέτριος στην αρχή και αυξάνεται σταδιακά κατά την υπερβολική άσκηση 
και καταλήγει οξύς και θρομβώδης.

• Μπορεί να εμφανιστούν οίδημα και μώλωπες τοπικά.

• Μπορεί να υπάρχει δυσκολία και πόνος, όταν κάμπτεται και όταν τεντώνει το 
μεγάλο δάκτυλο του ποδιού.

Θεραπεία :

• Σταματήστε τη δραστηριότητα που προκαλεί τον πόνο.

• Ξεκούραση μαζί με εξειδικευμένα ορθωτικά πέλματα μετά από 
πελματογράφημα και εμβιομηχανική εξέταση, για να γίνει ανακατανομή των 
τραυματικών πιέσεων.

• Το μεγάλο δάκτυλο μπορεί να δεθεί με ταινία, ώστε να παραμένει λυγισμένο 
ελαφρώς προς τα κάτω (πελματιαία κάμψη).

• Χρήση πάγου με ελαφριές μαλάξεις κάθε 10 με 15 λεπτά.

• Χρήση αντί-φλεγμονωδών φαρμάκων μπορούν να ανακουφίσουν τον πόνο.

• Φορέστε παπούτσια με μαλακή σόλα και χαμηλό τακούνι. Μπορούν επίσης να 
είναι άνετα τα

• Παπούτσια με άκαμπτη σόλα, όπως τα τσόκαρα από πλαστικό ή φελλό.

• Επιστρέψτε στη δραστηριότητα σταδιακά και συνεχίστε να φοράτε ένα ένθετο 
από πυκνό αφρώδες ελαστικό ή σιλικόνη κάτω από τα σησαμοειδή για 
υποστήριξη και/ή ορθωτικά πέλματα.

Healthy Feet Center by Michalis Polyviou

MYCO ONYX
Ανανεωτικό διάλυμα νυχιών

Νέα προσέγγιση ενάντια 
σε διαταραχές των νυχιών

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

Βελτιώστε τον μηχανισμό άμυνας των 
κυττάρων στα νύχια σας με την βοήθεια 
του φυσικού διαλύματος MycoOnyx και 
απαλλαγείτε από τις διάφορες ασθένειες 
που επηρεάζουν την εμφάνιση τους. 




