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Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας

το μεγαλύτερο ποσοστό τους προκαλούνται από ακατάλληλο παπούτσι, είναι αυτά
της ονυχοκρύπτωσης (είσφρυση νυχιού στο δέρμα), πόνος στην καμάρα του ποδιού
και αστραγάλου λόγω πλατυποδίας και σχετικών παθολογιών, όπως επίσης και
τραυματισμών στα νύχια (ονυχογρύπωσης).

20η Έκδοση Το Φαρμακείο σας

Σε πολλές περιπτώσεις γίνεται διάγνωση ορθοπεδικών παθήσεων στο ιατρείο
όπως βλαισοποδίας, ραιβοποδίας, πλατυποδίας, όπου από τα 5 έτη ενός παιδιού
πρέπει να γίνεται ανάλυση βάδισης από ποδίατρο και να εξακριβωθεί η πιθανή
ανάγκη συνταγογράφησης και παραγωγής ορθοτικών πελμάτων εξατομικευμένων
στις ανάγκες του ποδιού του ασθενή, που θα φοριούνται στο σχολικό παπούτσι,
ως προς τη θεραπεία και κυρίως υποστήριξη των πιο πάνω παθήσεων. Το παιδί
συχνά θα παραπονεθεί για συμπτώματα, έπειτα από υπερ-χρήση του ποδιού, το
οποίο μορφολογικά έχει λάθος κατανομή των πελματιαίων πιέσεων. Τα συμπτώματα
μπορεί να είναι κούραση, άλγος στον αστράγαλο, στην περιοχή της καμάρας του
ποδιού και πιο συχνά παιδική φλεγμονή στην πτέρνα (Νόσος Severs).

Αγαπητοί αναγνώστες,
Ο Σεπτέμβριος ο πρώτος φθινοπωρινός μήνας, είναι
συνυφασμένος με την έναρξη της νέας σχολικής χρονιάς και
την επιστροφή στην καθημερινότητα. Το φετινό όμως σκηνικό
είναι ιδιαίτερα πρωτόγνωρο. Η πανδημία του κορωνοϊού έχει
επηρεάσει σημαντικά την καθημερινότητα όλων μας.

Συμβουλές

Εμείς θέλοντας να σας κρατήσουμε συντροφιά και να σας
ενημερώσουμε για θέματα υγείας που σας ενδιαφέρουν,
είμαστε για ακόμα μια φορά κοντά σας, για την καλύτερη
ενημέρωσή σας.

Σχολικά Παπούτσια

Με υπομονή, επιμονή και συλλογική προσπάθεια θα τα
καταφέρουμε!
Σας ευχόμαστε καλή ανάγνωση.
Η Συντακτική Ομάδα
Μαρία Πελεκάνου
Βασίλης Νικολάου
Βαγγέλης Λυσιώτης

Τα πόδια μας τα παραμελούμε, τα κακομεταχειριζόμαστε, τα περιφρονούμε παρόλο
που αυτά μας στηρίζουν μια ολόκληρη ζωή. Αρκεί να αναλογισθούμε ότι, από την
ημέρα που αρχίζουμε να τα χρησιμοποιούμε μέχρι το τελευταίο μας βήμα, διανύουμε
κατά μέσο όρο 75 000 χιλιόμετρα, ακόμα και αν κάνουμε καθιστική ζωή.

4.

Ο κλάδος της Ποδιατρικής-Ποδολογίας, αφοσιώνεται στο να διαγνώσει και να
θεραπεύσει, όχι μόνο πόδια ενηλίκων και ηλικιωμένων, διαβητικών και μη,
αλλά και παιδικά, εφόσον ως ποδολόγοι, περνούμε αρκετό χρόνο στην ιατρική
καρέκλα με τους μικρούς μας φίλους, οι οποίοι κατατάσσονται στις υπηρεσίες της
ποδοπαιδιατρικής.

6.

Το πόδι του μωρού είναι εύθραυστο και ασταθές. Η στρογγυλή και παχουλή μάζα,
καλύπτει και προφυλάσσει μια σύνθετη κατασκευή από χόνδρους και μύες που
βρίσκονται σε μια συνεχή ανάπλαση και ανασχηματισμό. Έτσι το παχουλό ποδαράκι
του μωρού εξελίσσεται σε ένα σύνθετο μηχανισμό, αποτελούμενο από 26 οστά
συνδεόμενα μεταξύ τους με 30 αρθρώσεις και 50 συνδέσμους. Προτού φτάσει όμως
ένα ποδαράκι σ’ αυτήν την εξέλιξη από τη γέννηση του, μέχρι και στα 10 έτη ηλικίας,
έχει ολοκληρωθεί μόνο το 80% της ανάπτυξης του ποδιού.

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ
Χαιρετισμός Συντακτικής Ομάδας
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4

Ασπίδα Στο Κρυολόγημα

6

Η Πανδημία - Το Άγχος και η Μουσικοθεραπεία

8

Διαχειριστείτε το βάρος σας προσαρμόζοντας τις αναλογίες
τροφών στα γεύματά σας

Ένα ορθοπεδικό παπούτσι θα βοηθήσει το μωρό στα πρώτα του βήματα και θα
συνεχίσει να προωθεί την απαιτούμενη ισορροπία και ασφάλεια, καθώς και άνεση
και προφύλαξη από προβλήματα υγείας του σώματος, που μπορεί να προκαλέσει
κάποιο μη ορθοπεδικό παιδικό παπούτσι. Πολύ λίγα παιδιά γεννιούνται με ανωμαλίες
των κάτω άκρων. Ωστόσο, μόνο το 40% των ενηλίκων έχουν πόδια υγιή, πράγμα
που οφείλεται κυρίως στη χρήση ακατάλληλων παπουτσιών κατά την παιδική ηλικία.
Κάποια από τα πιο συχνά προβλήματα που θεραπεύουμε καθημερινά, όπου κατά
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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

Συμβουλευτείτε τον γιατρό ή τον φαρμακοποιό σας
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5.
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9.
10.
11.
12.
13.

Να έχει καλή εφαρμογή, είναι το βασικό στοιχείο επιλογής παπουτσιού.
Μέτρηση ποδιού 2 φορές το χρόνο. Το πόδι μεγαλώνει 0,8εκ. κάθε χρόνο.
Κατά τη μέτρηση το παιδί πρέπει να είναι όρθιο, για να μην ανασηκώνονται τα
δάκτυλα.
Στο μήκος πρέπει να υπάρχει ένα περιθώριο 1 με 1,1/2 εκατοστό μπροστά από
το μεγάλο δάκτυλο για να επιτραπεί η ανάπτυξη. Το μεγαλύτερο παπούτσι, δεν
επιτρέπει σωστή στήριξη και ισορροπία.
Το παπούτσι να μην είναι πολύ μεγάλο, έτσι ώστε να γίνεται τριβή στο δέρμα
του ποδιού.
Στο φάρδος, ψηλαφίζετε το πόδι του παιδιού. Θα πρέπει να εφαρμόζει μεν,
χωρίς να στενεύει.
Το μικρό παπούτσι εμποδίζει την ανάπτυξη του, τόσο στο μήκος, όσο και στο
φάρδος, με πολύ κακή επίδραση στη διαμόρφωση των χόνδρων, των οστών,
των νευρών, αλλά και των αιμοφόρων αγγείων.
Μην αγοράζετε μεγαλύτερα παιδικά παπούτσια με την προϋπόθεση ότι, το
παιδί θα μεγαλώσει και δεν θα του κάνουν σύντομα.
Μην δίνετε τα παπούτσια σε άλλο παιδί, ασχέτως εάν «του κάνουν». Κάθε παιδί
έχει τη δική του ιδιομορφία.
Το υλικό κατασκευής τους να είναι από δέρμα, κυρίως στα παιδικά παπούτσια
για την καλή αναπνοή του ποδιού και προφύλαξη από υπερίδρωση και
πρόληψη έτσι από μυκητιάσεις.
Να εξετάζεται και η «γνησιότητα» των υλικών των καλτσών. Συμβουλές
ποιότητας όπως 70% ή 80% να είναι βαμβάκι ή μαλλί, είναι αποδεκτές.
Προσέξετε για σημάδια που δείχνουν την ακαταλληλότητα του παπουτσιού στο
δέρμα, στα νύχια, παραμορφώσεις στα δάκτυλα, πόνο στην καμάρα και πτέρνα.
Μην αγοράζετε παπούτσια, χωρίς υποστήριξη στην καμάρα, όπως πάνινα,
λαστιχένια ή στυλ μπαλαρίνας.
Χριστιάνα Καλλονά
Ποδίατρος
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3.

Το ανοσοποιητικό σύστημα στα μικρά παιδιά δεν είναι πλήρως ανεπτυγμένο,
σε αντίθεση με τις μεγαλύτερες ηλικίες.

4.

Σε παιδιά άνω των 3 χρονών που έχουν υπερτροφικές αμυγδαλές και κρεατάκια, οι πιθανότητες ωτίτιδας αυξάνονται.

5.

Παιδιά που χρησιμοποιούν συστηματικά πιπίλα έχουν διπλάσιες πιθανότητες
να πάθουν ωτίτιδα.

Ποια είναι τα συμπτώματα:
Τα βρέφη μπορεί να παρουσιάσουν:
•

Ανησυχία και κλάμα.

•

Ανορεξία και δυσκολία στη σίτιση.

•

Δυσκολία στον ύπνο.

•

Πυρετό.

•

Απώλεια ακοής.

Τα μεγαλύτερα παιδιά μπορεί να παρουσιάσουν:

Ωτίτιδα (Οξεία μέση ωτίτιδα)
Τι είναι η οξεία μέση ωτίτιδα:
Είναι η φλεγμονή (μόλυνση) του μέσου αυτιού, που είναι μια κοιλότητα που περιέχει
αέρα και βρίσκεται μεταξύ του τυμπάνου και του λαβυρίνθου.
Η ωτίτιδα εμφανίζεται περίπου 4-7 ημέρες μετά από ένα κοινό κρυολόγημα.
Η οξεία μέση ωτίτιδα είναι πιο συχνή κατά τους χειμερινούς μήνες, σε αντίθεση με
την εξωτερική ωτίτιδα (φλεγμονή του ακουστικού πόρου) που είναι πιο συχνή το
καλοκαίρι.
Ανατομία-Φυσιολογία
Το τύμπανο είναι μια μεμβράνη που πάλλεται, όταν δέχεται τα ηχητικά κύματα και
μεταφέρει τον ήχο σε τρία μικρά οστάρια (κόκκαλα), που με τη σειρά τους τον μεταφέρουν στο έσω αυτί. Εκεί διεγείρεται το ακουστικό νεύρο, το οποίο μεταφέρει το
σήμα στον εγκέφαλο και έτσι γίνεται αντιληπτός ο ήχος.

•

Πόνο στο αυτί.

•

Αίσθημα ότι το αυτί είναι γεμάτο νερό.

•

Απώλεια ακοής.

•

Ίσως πυρετό.

Πού οφείλεται:

•

Σπάνια, ναυτία και εμετό.

Οι πιο πολλές ωτίτιδες οφείλονται σε ιούς, σε ορισμένες όμως περιπτώσεις οι αιτιολογικοί παράγοντες είναι μικρόβια όπως ο αιμόφιλος της ινφλουέντσας, ο πνευμονιόκοκκος και πιο σπάνια άλλα μικρόβια.

Πόνος στο αυτί δεν σημαίνει πάντοτε ωτίτιδα. Μπορεί να οφείλεται στη έκφυση των
δοντιών ή σε τραχηλική λεμφαδενίτιδα.

Γιατί εμφανίζεται πιο συχνά σε μικρές ηλικίες;
Η οξεία μέση ωτίτιδα είναι μια πολύ συνηθισμένη λοίμωξη στα βρέφη και τα μικρά
παιδιά. Τα πιο πολλά παιδιά θα έχουν τουλάχιστον ένα επεισόδιο ωτίτιδας μέχρι την
ηλικία των 3 χρονών.
Οι κύριοι λόγοι είναι:
1.

Η ευσταχιανή σάλπιγγα (το σωληνάριο που ενώνει το μέσο αυτί με τον ρινοφάρυγγα) είναι πιο κοντή και πιο ευθεία σε σχέση με τους ενήλικες και τα
μικρόβια μεταφέρονται πιο εύκολα στο μέσο αυτί .

2.

Εύκολη μετάδοση ιών και μικροβίων από συγχρωτισμό (πολλά παιδιά σε κλειστά δωμάτια στα νηπιαγωγεία).

Δρ. Νίκος Περσιάνης
Παιδιατρική Εταιρεία Κύπρου
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Ασπίδα Στο Κρυολόγημα
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.

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 κάρυ και το τσίλι, τα οποία είναι γνωστά για
τις αντιβακτηριδιακές τους ιδιότητες, αλλά και για την ικανότητά τους στην αποσυμφόρηση της βουλωμένης μύτης.

3. Αναχαιτίστε το στρες
Η κακή ψυχολογική κατάσταση και το στρες μειώνουν τις αντιστάσεις του οργανισμού 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.

2. Ξεκούραση, ύπνος & ήπια άσκηση

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 φρεσκοστυμμένους χυμούς (πορτοκάλι, μανταρίνι, καρότο κ.ά).

Σύμφωνα με μελέτες, οι άνθρωποι που κοιμούνται λιγότερο από 7 ώρες είναι περισσότερο 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.

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 γίνονται εντονότερα, ο γιατρός ή ο φαρμακοποιός σας είναι ο καταλληλότερος για να σας
δώσει τις σωστές συμβουλές.

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.

Πονόλαιμος: Αντιμετωπίστε τον από τις πρώτες ενοχλήσεις. Δοκιμάστε να ανακουφιστείτε 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 σκευάσματα και σιρόπια, που θα καταπραΰνουν άμεσα τον λαιμό και θα σας ανακουφίσουν από τον βήχα.
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι υποκατάστατα μιας ποικίλης
και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιούς τρόπου ζωής.

Βουλωμένη μύτη: Εκτός από τα καυτερά φαγητά, τα αποσυμφορητικά σπρέι 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.

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.
ΔΙΑΤΙΘΕΤΑΙ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΕΙΑ

Τα συμπληρώματα διατροφής δεν είναι υποκατάστατα μιας ποικίλης
και ισορροπημένης διατροφής και ενός υγιούς τρόπου ζωής.
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Τα συμπληρώματα διατροφής δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται ως υποκατάστατο μίας ισορροπημένης δίαιτας και δεν προορίζονται για την πρόληψη, αγωγή ή θεραπεία ανθρώπινης νόσου.
Υπεύθυνος Κυκλοφορίας: G.P. HELLENIC SOIL LTD Διανομή: C.A. Papaellinas Ltd, Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235, Λατσιά, Λευκωσία, Κύπρος, Τη.: +357 22741741

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 υποκαθιστούν τις συμβουλές του γιατρού ή του
φαρμακοποιού σας. Για οποιαδήποτε θέματα υγείας είναι σημαντικό να επισκέπτεστε
τον ειδικό και να ακολουθείτε τις οδηγίες του.
Athanasios Heracleous
Sales Manager Pharmacist- Pharmacy Division
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Η Πανδημία - Το Άγχος και
η Μουσικοθεραπεία

τον εαυτό του και τους γύρω του, να ενδυναμώσει την αυτοεκτίμησή του και να
περιορίσει το άγχος του.
Ακούγοντας ή διαβάζοντας τον όρο μουσικοθεραπεία, πολλοί θεωρούν ότι είναι μια
διαδικασία ακρόασης μουσικής. Ωστόσο, η μουσικοθεραπεία είναι, μεταξύ άλλων,
μια ψυχοθεραπευτική διαδικασία, που δύναται να βοηθήσει άτομα κάθε ηλικίας να
αντιμετωπίσουν το άγχος, τις φοβίες, τις αγωνίες, τον ψυχικό και σωματικό πόνο.
Είναι μια μη λεκτική θεραπεία κατάλληλη για άτομα που έχουν δυσκολία να εκφραστούν μέσα από τον λόγο. Επίσης, προσφέρεται για πρόληψη, ενώ ακόμη συμβάλλει
τόσο στη διατήρηση, όσο και στην αποκατάσταση της υγείας.

Το 2020 στιγματίστηκε από την πανδημία του κορωνοϊού COVID 19, που απορύθμισε
ολόκληρο τον πλανήτη, αλλάζοντας τους ρυθμούς και ανατρέποντας την καθημερινότητα και τη ρουτίνα δισεκατομμυρίων ανθρώπων. Οι δύσκολες και πρωτόγνωρες
συνθήκες που προέκυψαν εξαιτίας της πανδημίας, επηρέασαν τη ζωή όλων σε διάφορους τομείς (κοινωνικούς, προσωπικούς, οικονομικούς και πολιτιστικούς). Επίσης, το όλο σκηνικό συνέβαλε στην ενίσχυση ποικίλων αρνητικών αισθημάτων σε
πολλούς συνανθρώπους μας, που βίωσαν ή βιώνουν έντονα τον φόβο, το άγχος, τη
μοναξιά και την απογοήτευση. Πως όμως μπορούμε να διαχειριστούμε έντονες καταστάσεις που επηρεάζουν τη ζωή μας και ποια είναι η θέση της μουσικοθεραπείας;

Μέσα από τη μουσικοθεραπεία μπορεί κάποιος να εκφραστεί και να επικοινωνήσει
μη λεκτικά. Βρίσκοντας ανταπόκριση μέσα από τη θεραπευτική διαδικασία και τον
μουσικοθεραπευτή/τρια, οδηγείται στην «ανακάλυψη» τρόπων αντιμετώπισης του
άγχους, μέσα από δημιουργικές μουσικές δραστηριότητες (χωρίς να προαπαιτείται
οποιαδήποτε μουσική γνώση). Οι ήχοι, η αρμονία, η μελωδία και γενικά τα στοιχεία της μουσικής που χρησιμοποιούνται ή δημιουργούνται (με τη χρήση ποικίλων
μουσικών οργάνων, αλλά και της φωνής) κατά τη διάρκεια της θεραπείας, μπορούν
να βοηθήσουν το άτομο να αντλήσει ουσιαστική ικανοποίηση από τη ζωή του και να
διαχειριστεί στρεσογόνες καταστάσεις.

Θα μπορούσαμε να ονομάσουμε το άγχος σαν αντίδραση στην αντίληψη ενός εξωτερικού κινδύνου, μιας προσβολής που προβλέπει και αναμένει, περιμένει κανείς.
Επίσης οι καταστάσεις για τις οποίες αισθάνεται κανείς άγχος είναι φανερό ότι, θα
εξαρτηθούν σε μεγάλη έκταση από τις γνώσεις και το συναίσθημα ισχύος που έχει
αυτό το άτομο, σχετικά με τον εξωτερικό κόσμο. (Σιγκμουντ Φροϋντ: To Άγχος). Είναι φυσικό σ’ αυτή την περίοδο που διανύουμε όπου υπάρχει παγκόσμια αβεβαιότητα πολλοί άνθρωποι να βιώνουν άγχος, άλλοι σε μεγαλύτερο και άλλοι σε μικρότερο
βαθμό. Μαθητές, εκπαιδευτικοί, γονείς, επαγγελματίες και γενικότερα κάθε ενεργός
πολίτης προβληματίζεται και μπορεί να αγχώνεται για το πως μπορεί να προστατέψει
τον εαυτό του, αλλά και τους γύρω του από την απειλή της πανδημίας, καθώς και για
πολλά άλλα θέματα (οικονομικά, επαγγελματικά κ.ά.) που μπορεί να προκύπτουν ως
απόρροια της ευρύτερης αναστάτωσης που επικρατεί.

Οι συνεδρίες μουσικοθεραπείας είναι δομημένες γύρω από τις ανάγκες του ατόμου
ή της ομάδας. Μια μεγάλη ποικιλία από κρουστά ή άλλα μουσικά όργανα επιλέγονται για την καταλληλότητα και την ευκολία στη χρήση τους, έτσι δεν υπάρχει ανάγκη
για προηγούμενη μουσική εμπειρία. Ο θεραπευτής χρησιμοποιεί ευαίσθητες μουσικές απαντήσεις, για να βοηθήσει τον θεραπευόμενο, δίνοντάς του την ευκαιρία
να εκφράσει τις ανησυχίες και τα συναισθήματά του, να ολοκληρώσει το ταξίδι της
αυτογνωσίας του και να αντιμετωπίσει με επιτυχία δύσκολες καταστάσεις.

Ο κάθε άνθρωπος μπορεί να βιώσει αισθήματα άγχους και αβεβαιότητας, γι’ αυτό
καλό είναι να αναζητούνται τρόποι διαχείρισης και αντιμετώπισής τους, έτσι ώστε να
μην επηρεάζουν την αγάπη για τη ζωή και τον καθημερινό αγώνα του καθενός για
επιβίωση και αξιοπρέπεια.

Παναγιώτα Καπνίση
Mουσικοθεραπεύτρια (MA MUSIC THERAPY)
Soprano-Μουσικός (MA-BA)

Εάν κάποιος αντιμετωπίζει σημαντικές δυσκολίες στην καθημερινότητά του, τόσο με
τον εαυτό του, όσο και με τους γύρω του, είναι καλό να ζητήσει υποστήριξη από
τον κατάλληλο ειδικό. Η μουσικοθεραπεία είναι μια από τις επιλογές, καθώς βοηθά
πολύ ένα άτομο να διαχειριστεί τα αρνητικά συναισθήματα που βιώνει σε σχέση με

Μία βιταμίνη για όλα!
CPL CO PHARM LTD

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

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.

ΕΙΣΑΓΩΓΕΑΣ: KARPASIA HEALTH PRODUCTS LTD
Λεωφόρος Γιάννου Κρανιδιώτη 179, 2235 Λατσιά, Λευκωσία – Κύπρος Tηλ: +357 22741741
Γνωρίστε όλα τα προϊόντα στην σελίδα μας: www. karpasia-hp.com
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Διαχειριστείτε το βάρος σας
προσαρμόζοντας τις αναλογίες
τροφών στα γεύματά σας
Με την αλλαγή των εποχών, έτσι και η αλλαγή στις διατροφικές μας προτιμήσεις
και συμπεριφορές. Κατά τους καλοκαιρινούς μήνες επικεντρωνόμαστε κυρίως στη
διαχείριση των φουσκωμάτων και του βάρους, για να νιώθουμε καλά όταν πάμε
στην παραλία ή όταν θέλουμε να νιώθουμε πιο άνετα φορώντας τα εφαρμοστά
καλοκαιρινά μας ρούχα. Κατά τους χειμερινούς μήνες, ανησυχούμε λιγότερο
για αυτές τις ατέλειες, καθώς είναι πολύ πιο εύκολο να τις καλύψουμε κάτω από
τα χειμερινά μας ρούχα. Ωστόσο, δεν χρειάζεται να είναι έτσι. Ο χειμώνας δεν
χρειάζεται να σχετίζεται με την αύξηση βάρους. Στην πραγματικότητα, γνωρίζοντας
μερικά κόλπα για το πώς να κάνουμε διορθώσεις και προσαρμογές στις αναλογίες
τροφών στα γεύματά μας, η διαχείριση βάρους θα είναι πολύ πιο εύκολη ανεξάρτητα
από την εποχή ή τις περιστάσεις. Με αυτόν τον τρόπο, μπορούμε να αποφύγουμε τον
επαναλαμβανόμενο κύκλο απώλειας και αύξησης βάρους εντελώς. Δεν χρειάζεται
να στερηθούμε τα αγαπημένα μας γεύματα, όταν ξέρουμε πώς να τα φτιάχνουμε
σωστά και φυσικά όταν είμαστε λογικοί με την ποσότητα και τη συχνότητά τους.
Ας ρίξουμε μια ματιά σε μερικά παραδοσιακά κυπριακά χειμερινά γεύματα και πώς
μπορούμε να προσαρμόσουμε την αναλογία τους, για να τα κάνουμε πιο φιλικά προς
την ινσουλίνη, κάτι που αποτρέπει/μειώνει την αύξηση του λίπους, διατηρώντας
παράλληλα τη μυϊκή μάζα, για να αποφευχθούν οι πτώσεις του μεταβολισμού

Throat spray

SILVER Plus

Γεύμα

Αν το γεύμα σας
περιέχει...

...τότε προσαρμόστε την
αναλογία τροφών στο
γεύμα σας ως εξής

Σούπα
αυγολέμονο

1-1½ φλ. ρύζι, περίπου
100 γρ. μπούτι/στήθος
κοτόπουλου

½ φλ. ρύζι μακρύκοκκο και
περίπου 150 γρ. στήθος
κοτόπουλου ή 150 γρ. ½/½
στήθος και μπούτι κοτόπουλου

Σούπα τραχανάς

1-1½ φλ πηκτός
τραχανάς, περίπου
100 γρ. μπούτι/στήθος
κοτόπουλου, 2-3 φέτες
χαλούμι

1-½ φλ. υδαρής τραχανάς,
περίπου 150 γρ. στήθος
κοτόπουλου ή 150 γρ. ½/½
στήθος και μπούτι κοτόπουλου,
1 φέτα χαλούμι

Χορτόσουπα με
κρέας και πατάτα

Κρέας, διάφορα
πράσινα λαχανικά,
μπόλικο καρότο και
πατάτα, περισσότερο
από 1 κ.σ. ελαιόλαδο
ανα μερίδα

Άπαχο κρέας (ψαρονέφρι/
μοσχάρι/ στήθος κοτόπουλο
ή ½/½ στήθος και μπούτι
κοτόπουλου), διάφορα πράσινα
λαχανικά, ελάχιστο καρότο και
ελάχιστη πατάτα, μέχρι 1 κ.σ.
ελαιόλαδο ανα μερίδα

Γιαχνιστά

Όσπρια/λαχανικά
με κρέας/μπούτι
κοτόπουλου, μπόλικο
καρότο και πατάτα,
σάλτσα ντομάτας με
περισσότερο από 1 κ.σ.
ελαιόλαδο ανα μερίδα

Όσπρια/λαχανικά με άπαχο
κρέας (ψαρονέφρι/μοσχάρι/
στήθος κοτόπουλο ή ½/½
στήθος και μπούτι κοτόπουλο),
ελάχιστο καρότο και ελάχιστη
πατάτα, σάλτσα ντομάτας με
μέχρι 1 κ.σ. ελαιόλαδο ανα
μερίδα

Χωριάτικα
μακαρόνια με
κοτόπουλο και
τρίμμα αναρή

1½ φλ. χωριάτικα
μακαρόνια, περίπου
100 γρ. μπούτι/στήθος
κοτόπουλου, 3-4 κ.σ.
τρίμμα αναρή

¾-1 φλ. χωριάτικα μακαρόνια,
περίπου 150 γρ. στήθος
κοτόπουλο ή 150 γρ. ½/½
στήθος και μπούτι κοτόπουλου,
1-2 κ.σ. τρίμμα αναρή

Σπρέι για λαιμό
Βοηθάει στην ανακούφιση
του ερεθισμένου λαιμού
που προκαλείται από
βακτηριακές και
ιικές λοιμώξεις.

CPL CO PHARM LTD

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