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editorial
Άνοιξη 2023

Επιτέλους, η άνοιξη είναι εδώ! Η 
ωραιότερη εποχή του χρόνου έρχεται 
για να μας γεμίσει θετική ενέργεια, 
διάθεση και όμορφες μυρωδιές!

Ποια είναι τα θέματα Υγείας και Ομορφιάς που θα μας 
απασχολήσουν αυτούς τους μήνες;

Στο τεύχος αυτό, ξεκινώντας από την ενότητα «Ευ ζην, ομορφιά 
και διατροφή», θα ενημερωθείτε για τα πολύτιμα οφέλη της 
βιταμίνης Ε για το δέρμα και θα διαβάσετε τα 8 βήματα 
περιποίησης που δεν θα πρέπει να παραλείπετε ποτέ πριν τον ύπνο! 
Στη συνέχεια, παρουσιάζονται πρακτικές διατροφικές συμβουλές 
για το σύνδρομο ευερέθιστου εντέρου, αλλά και τα είδη της 
χορτοφαγικής διατροφής, μία νέας τάσης που φαίνεται να κερδίζει 
όλο και πιο πολλούς φανατικούς «οπαδούς»!

Στις σελίδες του αφιερώματος, με θέμα: «Με επίκεντρο τη 
γυναίκα..», αναλύουμε τους πιθανούς κινδύνους που ενέχει μία 
εγκυμοσύνη μετά τα 40, παρουσιάζουμε προϊόντα φυτοθεραπείας 
για την ανακούφιση συχνών γυναικολογικών προβλημάτων και 
τέλος, όλα τα μυστικά για ένα όμορφο και σφριγηλό δέρμα κατά 
την εμμηνόπαυση. 

Στην ενότητα «Υγεία, πρόληψη και θεραπεία», θα γνωρίσετε τα 
οφέλη της άθλησης για την καρδιά και θα μάθετε τα πάντα για 
τις εποχικές αλλεργίες και το άσθμα που εμφανίζονται την άνοιξη. 
Το τεύχος ολοκληρώνεται με ενδιαφέρουσες πληροφορίες που 
αφορούν το υαλουρονικό οξύ, τις ενδείξεις και τα οφέλη από την 
κατανάλωση των αντίστοιχων συμπληρωμάτων διατροφής. 

Το Περιοδικό Υγεία & Ομορφιά, μεταφέρει έγκυρες πληροφορίες 
μέσω της αρθρογραφίας επιστημόνων υγείας, επικοινωνώντας 
επίκαιρα, εποχικά θέματα που επικεντρώνονται στους τομείς της 
υγείας, ομορφιάς, πρόληψης, διατροφής και θεραπείας. 

Το Περιοδικό αναρτάται ψηφιακά στο site www.yo.gr και 
διατίθεται ως έντυπο σε μεγάλο δίκτυο φαρμακείων στην Κύπρο, 
συνεχίζοντας έτσι το αξιόπιστο έργο του, χάρη στην εμπιστοσύνη 
και τη θετική ανταπόκριση που δείχνετε! 

Χαρείτε την Άνοιξη, γεμάτη ανθισμένες χαρές και μοσχοβολιστές 
στιγμές!  

Καλή ανάγνωση!

Σ’ αυτό το τεύχος 
συνεργάστηκαν:
ΑΡΙΣΤΕΙΔΗΣ ΚΟΥΝΑΣ, ΜΑΡΙΛΕΝΑ ΑΔΙΚΗΜΕΝΑΚΗ, 
ΟΛΓΑ-ΙΩΑΝΝΑ ΛΙΟΛΙΟΥ, ΣΟΦΙΑ ΚΑΡΑΐΣΚΟΥ, 
ΚΑΤΕΡΙΝΑ ΤΡΙΑΝΤΟΠΟΥΛΟΥ, ΕΙΡΗΝΗ ΠΑΤΕΜΤΖΗ,  
ΝΙΚΗ ΚΑΒΒΑΔΙΑ, ΒΑΣΙΛΙΚΗ ΤΣΑΝΤΗΛΑ, ΣΕΜΙΝΑ 
ΣΙΔΕΡΗ

Charami SA Aplication
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Ερωτήσεις
  
Απαντήσεις

Έχω αλλεργία ή κρυολόγημα; 

Η σύγχυση της αλλεργικής ρινίτιδας 
με το κοινό κρυολόγημα, είναι κάτι 
σύνηθες, καθώς τα συμπτώματα είναι 
παρόμοια. Πράγματι, το συνάχι αποτελεί 
σύμπτωμα τόσο του κρυολογήματος, 
όσο και των αλλεργιών, ωστόσο παρα-
τηρώντας συγκεκριμένες λεπτομέρειες 
διαπιστώνουμε πως υπάρχουν σαφείς 
διαφορές. Η πρώτη, εντοπίζεται στην 
πυκνότητα και το χρώμα των υγρών 
της μύτης. Στις αλλεργίες και τα πρώιμα 
στάδια του κρυολογήματος, τα υγρά της 
μύτης είναι διάφανα και αραιά. Αν αυτά 
γίνουν κίτρινα, πράσινα ή πιο παχύρ-
ρευστα, τότε μιλάμε για πιθανή λοίμωξη. 

Αν εκδηλωθούν πονοκέφαλος και 
πόνοι σε όλο το σώμα, πρόκειται, 
κατά πάσα πιθανότητα, για γρίπη. Όταν 
εκδηλώνεται πονόλαιμος, η αιτία είναι 
ιογενής, ενώ το αίσθημα της φαγούρας, 
μάλλον μαρτυρά αλλεργία. Πέρα από τα 
παραπάνω, θα πρέπει να παρατηρούμε 
επίσης τη συχνότητα εκδήλωσης των 
συμπτωμάτων, αλλά και τη χρονική 
διάρκειά τους (η ρινική καταρροή και 
συμφόρηση που οφείλονται σε κρυολό-
γημα, δεν θα διαρκέσουν περισσότερο 
από μερικές μέρες, ενώ αντίθετα τα 
συμπτώματα της αλλεργικής ρινίτιδας 
θα είναι συνεχή). Σε κάθε περίπτωση 
και αν τα συμπτώματα είναι έντονα ή 
διαρκή, θα πρέπει να καταφεύγουμε στη 
συμβουλή ενός ειδικού. 

Ποιοι είναι οι λόγοι εκδήλωσης ατοπι-
κής δερματίτιδας; 

Η ατοπική δερματίτιδα είναι η πιο κοινή 
μορφή δερματίτιδας που εμφανίζεται σε 
παιδιά, αλλά και σε ενήλικες. Η αντιμε-
τώπισή της είναι συνήθως μακροχρόνια 
και περιορίζεται στη χρήση προϊόντων 
τοπικά, στις πάσχουσες περιοχές. 
Πρόκειται για μια ιδιαίτερη, κληρο-
νομική ευαισθησία του δέρματος με 
αλλεργικές εκδηλώσεις. Σημαντικός 
παράγοντας για την εκδήλωσή της, 
αποτελεί η κακή συνοχή των κερα-
τινοκυττάρων στην επιδερμίδα, με 
αποτέλεσμα να μην παρέχει επαρκή 
προστασία, επιτρέποντας στα αλλερ-
γιογόνα και τους μολυσματικούς 
παράγοντες να τη διαπερνούν. 

Η φαρμακευτική θεραπεία περι- 
λαμβάνει τη χρήση τοπικών κορτι- 
κοστεροειδών για τη φλεγμονή, αντιι-
σταμινικών για την καταπράυνση του 
κνησμού, καθώς και από του στόματος 
ή τοπικών αντιβιοτικών σε περίπτωση 
βακτηριακής επιμόλυνσης. Ακόμη, 
τοπικά μαλακτικά και ενυδατικά 
προϊόντα χρησιμοποιούνται για την 
αναδόμηση του επιδερμικού φραγμού 
και αντιμετώπιση των συμπτωμάτων, 
όπως η ξηρότητα, η δυσφορία και ο 
ερεθισμός. 

Μπορούν τα στοματικά διαλύματα να 
αντικαταστήσουν το βούρτσισμα των 
δοντιών;

Τα στοματικά διαλύματα δρουν συμ-
πληρωματικά με το βούρτσισμα των 
δοντιών, περιορίζοντας τον σχηματι-
σμό οδοντικής πλάκας. Μερικά είναι 
εμπλουτισμένα με φθόριο, ενισχύ-
οντας το σμάλτο των δοντιών. Άλλα 
έχουν θεραπευτική δράση, μειώνοντας 
τις φλεγμονές. Ωστόσο, ένα στοματικό 
διάλυμα, δεν αντικαθιστά τη μηχανική 
δράση του βουρτσίσματος. Το διάλυμα, 
μπορεί να φτάσει σε δυσπρόσιτες 
περιοχές, αλλά δεν απομακρύνει τα 
υπολείμματα τροφών, γι’ αυτό και το 
βούρτσισμα είναι απαραίτητο για τη 
βέλτιστη υγιεινή των δοντιών και του 
στόματος. Προσοχή, τα στοματικά δια-
λύματα με αντισηπτική δράση (π.χ. 
χλωρεξιδίνη), δεν πρέπει να χρησιμο-
ποιούνται για περισσότερες από δέκα 
ημέρες, καθώς υπάρχει κίνδυνος δια-
τάραξης της ισορροπίας της στοματικής 
χλωρίδας ή εμφάνισης καφέ χρώματος 
στη γλώσσα και τα δόντια. Μπορούν να 
αποτελέσουν προσωρινή θεραπευτική 
λύση όταν υπάρχουν έλκη (πληγές). 

Σημείωση: Η συχνότητα του βουρτσί-
σματος θα πρέπει να είναι τουλάχιστον 
2 φορές την ημέρα, με τη χρήση της 
κατάλληλης οδοντόκρεμας. Για μία 
διαδικασία ολοκληρωμένου καθαρι-
σμού, καλό είναι μετά το βούρτσισμα να 
καθαρίζονται οι μεσοδόντιοι χώροι με 
οδοντικό νήμα, για την αποτελεσματική 
απομάκρυνση όλων των υπολειμμάτων 
τροφών. 

συχνές ερωτήσεις

&



 Αθήνα Λεωφόρος Αγίας Μαρίνας 9, ΒΙ.ΠΕ. Κορωπίου, 19400, Κορωπί  
Τηλ.: 801 700 77 01(αστική χρέωση), 210 9641162 l Φax: 210 9600954 l Ε-mail: info@health-plus.gr l Web site: www.health-plus.gr

 Θεσσαλονίκη EIFRON, Λεωφόρος Πολυγύρου 32, ΤΚ 57001, ΤΘ 60681 l τηλ.: 2310 540575
 Κύπρος IAMA Pharmaceuticals Ltd l τηλ.: 2520 9500

Η ΑΜΥΝΑ ΣΟΥ 
ΓΙΑ ΤΟ ΚΑΛΟΚΑΙΡΙ ΑΠΕΝΑΝΤΙ 

ΣΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
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ο μ ο ρ φ ι ά
ΕΥ ΖΗΝ

για το δέρμα σας

Από τον Αριστείδη Κούνα, 

Φαρμακοποιό 

Τα πολύτιμα 
οφέλη  

της βιταμίνης Ε 
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Δεν είναι τυχαίο ότι  
η βιταμίνη Ε βρίσκεται 

ως συστατικό  
στα περισσότερα 

καλλυντικά προϊόντα,  
καθώς είναι ιδιαίτερα 
ωφέλιμη για το δέρμα!  

Διαθέτοντας 
ενυδατικές και 
αντιοξειδωτικές 

ιδιότητες,  
αποτελεί μια από 
τις πολυτιμότερες 

βιταμίνες για  
το δέρμα,  

αλλά και την υγεία 
γενικότερα.  
Μπορεί να 

προσληφθεί μέσω 
συμπληρωμάτων 

διατροφής,  
ωστόσο βρίσκεται και 

σε πολλά τρόφιμα!
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ο μ ο ρ φ ι ά
ΕΥ ΖΗΝ

Ας ανακαλύψουμε τα οφέλη της βιτα-
μίνης Ε για το δέρμα μας…

ΠΡΟΛΗΨΗ ΤΗΣ ΓΗΡΑΝΣΗΣ 
ΤΟΥ ΔΕΡΜΑΤΟΣ
Η βιταμίνη Ε συνιστάται ιδιαίτερα για την 
πρόληψη της γήρανσης του δέρματος, 
καθώς επιβραδύνει τον σχηματισμό 
των ρυτίδων, εμποδίζοντας παράλληλα 
τα σημάδια που προκαλούνται από τις 
ελεύθερες ρίζες, χάρη στις πολύτιμες 
αντιοξειδωτικές της ιδιότητες.
Επιπλέον, βοηθά στην παραγωγή 
κολλαγόνου, για τη διατήρηση της 
ελαστικότητας και τονικότητας του 
δέρματος. Θα μπορούσε λοιπόν να 
χαρακτηριστεί ως η βιταμίνη της «νεό-
τητας». Συνιστάται η εφαρμογή μιας 
μάσκας προσώπου, με βάση τη βιταμίνη 
Ε, μια φορά την εβδομάδα, προκειμέ-
νου να αποφευχθεί ο σχηματισμός των 
ρυτίδων. Εκτός από το δέρμα, θα πρέπει 
να σημειωθεί πως και τα μαλλιά και τα 
νύχια, επωφελούνται των ευεργετικών 
δράσεων της βιταμίνης Ε.

ΓΙΑ ΑΠΑΛΗ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ…
Η βιταμίνη Ε βοηθά στη διατήρηση 
μιας ενυδατωμένης επιδερμίδας, 
κάνοντάς την απαλή, ενώ παράλληλα 
ενισχύει τη νεανική της όψη. Άλλωστε, 
δεν είναι τυχαίο που τόσες και τόσες 
κρέμες προσώπου την περιέχουν στα 
συστατικά τους. Για όμορφη και νεα-
νική επιδερμίδα, συνιστάται ταυτόχρονα 
και η κατανάλωση βιταμίνης Ε μέσω 
συμπληρωμάτων διατροφής ή μιας 
ισορροπημένης και πλούσιας σε βιτα-
μίνη Ε διατροφής. Είναι λιποδιαλυτή και 
απορροφάται καλύτερα από τον οργα-
νισμό όταν καταναλώνεται με φαγητό. 

Τρόφιμα πλούσια σε βιταμίνη Ε, είναι: 
φουντούκια, καρύδια, αμύγδαλα, απο-
ξηραμένα βερίκοκα, αραβοσιτέλαιο, 
φυστικοβούτυρο, αβοκάντο, ακτινίδια 
κ.ά. Σε κάθε άλλη περίπτωση, μπο-
ρείτε να λάβετε βιταμίνη Ε μέσω ενός 
συμπληρώματος διατροφής.

ΠΏΣ ΜΠΟΡΕΙΤΕ ΝΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΗΣΕΤΕ ΤΗ ΒΙΤΑΜΙΝΗ Ε;

Λάδι βιταμίνης Ε: Η εφαρμογή του συνίσταται περισσότερο σε ξηρές επιδερμίδες 
και με απαλές κινήσεις, πάνω σε καθαρό δέρμα. Η βιταμίνη Ε μέσω του ελαίου, 
διεισδύει στην επιφάνεια, προστατεύοντας και ενυδατώνοντας τα ανώτερα και 
μεσαία στρώματα της επιδερμίδας.

Καλλυντικά (κρέμα ή μάσκα) που περιέχουν βιταμίνη Ε: Οι ετικέτες των προ-
ϊόντων συνήθως την αναφέρουν ως τοκοφερόλη ή τοκοτριενόλη. Ενυδατικές 
κρέμες που περιέχουν συγκέντρωση της βιταμίνης 0,1%, μπορούν να βελτιώσουν 
σημαντικά το δέρμα. Ακόμα καλύτερα, προτιμήστε προϊόντα που περιέχουν στη 
σύστασή τους και βιταμίνη C, για ενισχυμένη δράση.

ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ 
ΤΟΥ ΕΚΖΕΜΑΤΟΣ,  
ΤΟΥ ΗΛΙΑΚΟΥ 
ΕΓΚΑΥΜΑΤΟΣ, ΤΗΣ 
ΑΚΜΗΣ, Κ.Α.

Η βιταμίνη Ε συμβάλλει 
σημαντικά στην αντιμετώπιση 
του εκζέματος και της ακμής, 
καθώς προάγει τη διαδικασία 
επούλωσης και αναγέννησης 
του δέρματος. Η επαρκής πρό-
σληψη βιταμίνης προστατεύει 
από την ακμή, ενώ θα πρέπει 
να σημειωθεί πως σύμφωνα 
με μελέτες, οι άνθρωποι που 
έχουν ακμή τείνουν να έχουν 
και χαμηλότερα επίπεδα βιτα-
μίνης Ε στο αίμα, από εκείνους 
που δεν ταλαιπωρούνται από 
το πρόβλημα αυτό.

Επιπλέον, βοηθά στην αποκα-
τάσταση του δέρματος, μετά 
από ηλιακά εγκαύματα. Τέλος, 
είναι σημαντικό να αναφερθεί 
και η προστασία που παρέχει 
στην επιδερμίδα από τις βλαβε-
ρές ακτίνες του ηλίου, γεγονός 
που περιορίζει τις πιθανότητες 
εμφάνισης καρκίνου και πρό-
ωρης γήρανσης του δέρματος.

ΚΑΤΑΠΡΑΥΝΣΗ  
ΤΗΣ ΔΕΡΜΑΤΙΤΙΔΑΣ…
Η βιταμίνη Ε βοηθά στην αντιμετώπιση 
δερματικών προβλημάτων, όπως η 
δερματίτιδα, μια φλεγμονή του δέρμα-
τος. Με την κατανάλωση βιταμίνης Ε 
ή χρήση ειδικών δερμοκαλλυντικών 
που την περιέχουν, καταπραΰνεται η 
κοκκινίλα, το αίσθημα καψίματος και 
η φαγούρα στο δέρμα.
Η βιταμίνη Ε προάγει τη διαδικασία 
επούλωσης της επιδερμίδας και επιτρέ-
πει την ταχύτερη εξάλειψη των ουλών.
Συνεπώς, για τέτοιου είδους δερμα-
τίτιδες αναζητήστε στο φαρμακείο της 
γειτονιάς σας, κρέμες πλούσιες σε 
βιταμίνη Ε.
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ο μ ο ρ φ ι ά
ΕΥ ΖΗΝ

8 βασικά 
ΒΉΜΑΤΑ 

περιποίησης 
πριν τον ύπνο
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Είναι γνωστό πως η σωστή ξεκούραση  
και ένας ποιοτικός ύπνος, σας ανανεώνουν… 
Στο άρθρο αυτό, θα διαβάσετε τα πάντα  
για το «τελετουργικό ομορφιάς» που θα πρέπει  
να ακολουθείτε πριν τον ύπνο,  
ώστε να διατηρείτε το δέρμα σας ξεκούραστο  
και λαμπερό!

Από τη Μαριλένα Αδικημενάκη,

Φαρμακοποιό 
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ο μ ο ρ φ ι ά
ΕΥ ΖΗΝ

ΑΦΑΙΡΕΣΤΕ ΤΟ ΜΑΚΙΓΙΑΖ, 
Η ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΚΙΝΗΣΗ!
Αν υπήρχε μόνο ένα πράγμα 
που θα έπρεπε να κάνετε 

οπωσδήποτε πριν πάτε για ύπνο, αυτό θα 
ήταν να αφαιρέσετε το μακιγιάζ! Όταν το 
δέρμα δεν καθαρίζεται σωστά, ασφυκτιά. 
Οι πόροι μένουν φραγμένοι και αναγεννάται 
λιγότερο καλά κατά τη διάρκεια της νύχτας. 

2

1

 ΚΑΘΑΡΙΣΤΕ  
ΤΟ ΔΕΡΜΑ ΣΑΣ

ΑΚΟΜΑ ΚΑΙ ΟΤΑΝ  
ΔΕΝ ΦΟΡΑΤΕ ΜΑΚΙΓΙΑΖ
Ακόμα κι αν δεν φοράτε μακιγιάζ, το δέρμα 
σας πρέπει να καθαρίζεται το βράδυ. 
Ιδρώτας, σμήγμα, σκόνη, ρύποι… εναπο-
τίθενται στην επιδερμίδα κατά τη διάρκεια 
της ημέρας. Όταν το δέρμα δεν καθαρίζε-
ται, συγκρατεί τις τοξίνες, γίνεται θαμπό, 
στερείται λάμψης, εμφανίζοντας παράλ-
ληλα σπυράκια και κοκκινίλες. Οι τοξίνες 
αυτές, επιταχύνουν επίσης τη γήρανση του 
δέρματος.

ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ Η ΕΝΥΔΑΤΏΣΗ 
Η κυτταρική αναγέννηση πραγματοποιείται κατά τη διάρκεια 
της νύχτας. Όταν κοιμάστε, το δέρμα προσπαθεί να επα-
νορθώσει τις επιθέσεις που υπέστη την ημέρα. Εξ ου και 
η σημασία της καλλυντικής ενυδατικής φροντίδας από την 
οποία θα αντλήσει το μέγιστο όφελος, καθώς προσφέρει 
στο δέρμα ό,τι χρειάζεται για να αναγεννηθεί. Πώς να επι-
λέξετε την κρέμα νυκτός σας; Ανάλογα με τις ανάγκες του 
δέρματός σας και την ηλικία. Με την πάροδο του χρόνου, μία 
ενυδατική κρέμα με αντιγηραντικές ιδιότητες θα προσδώσει 
περισσότερα οφέλη στο δέρμα. 

3

ΦΡΟΝΤΙΣΤΕ ΤΟ ΧΑΜΟΓΕΛΟ ΣΑΣ
Ένα όμορφο χαμόγελο απαιτεί άψογη οδοντική υγιεινή. Το βούρ-
τσισμα των δοντιών σας πριν πάτε για ύπνο είναι απαραίτητο όχι 
μόνο για την ομορφιά, αλλά και για την καλή υγεία της στομα-

τικής κοιλότητας. Μόλις τελειώσετε, θυμηθείτε να απλώσετε στα χείλη σας ένα 
πλούσιο βάλσαμο. Τα χείλη είναι πράγματι μια λεπτή και εύθραυστη περιοχή του 
προσώπου, που απαιτεί ενυδάτωση και άνεση. Μη διστάσετε να ξεπεράσετε λίγο 
στο περίγραμμα των χειλιών για να ενυδατώσετε και να εξομαλύνετε τις μικρές 
εκκολαπτόμενες λεπτές γραμμές.

4
5 ΒΟΥΡΤΣΙΣΤΕ ΤΑ ΜΑΛΛΙΑ ΣΑΣ

Πριν πάτε για ύπνο, βουρτσίστε τα μαλλιά σας για να 
απομακρύνετε όλη τη σκόνη και τους ρύπους που συσ-

σωρεύονται κατά τη διάρκεια της ημέρας. Το βούρτσισμα 
είναι ωφέλιμο για τα ξηρά μαλλιά, καθώς διανέμει το σμήγμα 

από τις ρίζες σε όλος το μήκος, ενισχύοντας την ενυδάτωση 
όλης της τρίχας! 

7

 ΓΙΑ ΒΕΛΟΥΔΙΝΑ ΧΕΡΙΑ
Η περιποίηση των χεριών, αποτελεί βασικό βήμα, καθώς 
καθημερινά βρίσκονται εκτεθειμένα στο κρύο ή τον ήλιο, ταλαι-
πωρούνται από τις διάφορες εργασίες και έρχονται συχνά σε 
επαφή με νερό και αντισηπτικά, με αποτέλεσμα τα χέρια μαζί με 

το λαιμό, να προδίδουν την ηλικία μας. Πριν πάτε για ύπνο, η ενυδάτωση των 
χεριών είναι λοιπόν μια βασική κίνηση. Ανάλογα με τις ανάγκες, μπορείτε να 
επιλέξετε μια ενυδατική, θρεπτική, ή antispot κρέμα. Κάντε ένα απαλό μασάζ, 
με κυκλικές κινήσεις, και ανάμεσα στα δάχτυλα για καλύτερο αποτέλεσμα… 

6

ΚΟΙΜΗΘΕΙΤΕ ΚΑΛΑ
Για να διατηρήσετε όμορφο δέρμα, είναι σημαντικό 
να πηγαίνετε για ύπνο νωρίς, πριν από τις 23:00. Η 
διαδικασία επανόρθωσης λαμβάνει χώρα τη νύχτα, 
και η αιχμή της κυτταρικής ανανέωσης είναι μεταξύ 
1 π.μ. και 3 π.μ. Όταν διαταράσσεται ο κύκλος του 
ύπνου, το ίδιο συμβαίνει και με τον κύκλο αναγέν-
νησης του δέρματος. Είναι σημαντικό για να έχετε 
το καλύτερο δέρμα να κοιμάστε περίπου 8 ώρες 
κάθε βράδυ (σεβόμενοι το βιολογικό σας ρολόι) 
και φυσικά να αποφεύγετε τις οθόνες και τις πηγές 
φωτός στην κρεβατοκάμαρα, καθώς διαταράσσουν 
τον ύπνο.

8
ΕΝΥΔΑΤΏΣΤΕ ΤΑ ΠΟΔΙΑ ΣΑΣ

Θέλετε απαλά πόδια; Το βράδυ είναι η ιδανική στιγμή 
για να τα φροντίσετε! Κάντε τους μασάζ με μια πλούσια 
κρέμα και βάλτε ένα ζευγάρι κάλτσες για να κρατήσετε 
τα πόδια σας ζεστά και να ενισχύσετε τη διείσδυση των 
ενεργών συστατικών της κρέμας. Το πρωί, το δέρμα 

τους θα είναι πιο ελαστικό, και οι φτέρνες, σημείο που 
συχνά είναι πολύ ξηρό, θα είναι πιο απαλές.
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δ ι α τ ρ ο φ ή

ΕΥ ΖΗΝ

Χορτοφαγική 
διατροφή: 
Τάση ή φιλοσοφία ζωής; 

Τη σημερινή εποχή παρατηρούμε όλο και 
περισσότερους ανθρώπους να υιοθετούν 
μια καθημερινή χορτοφαγική (vegetarian) ή 
vegan διατροφή, αποκλείοντας  
την κατανάλωση ζωικών τροφών  
(κρέατος, ψαριού κ.λπ.) ή και παραγώγων 
τους (γαλακτοκομικών προϊόντων,  
αυγών, μελιού κ.λπ.).  
Αναλόγως με τη διαμόρφωση  
της διατροφής, και κατανάλωση ή όχι 
ζωικών παραγώγων, παρατηρούμε 
αρκετές παραλλαγές, χαρακτηριζόμενες 
από διαφορετικούς όρους. 

Από την Πόπη Χαραμή, 

Φαρμακοποιό
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διατροφή

ΕΥ ΖΗΝ

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ, 
ΓΑΣΤΡΟΝΟΜΙΑ  
ΚΑΙ ΚΟΙΝΏΝΙΚΗ ΖΏΗ
Στην Ελλάδα, η παράδοση είναι απόλυτα 
συνυφασμένη με την κατανάλωση κρέ-
ατος. Αποτελεί μέρος της κουλτούρας, 
περιλαμβάνοντας έθιμα και συνταγές, 
βασισμένα στο κρέας. Η γαστρονομία 
μας λοιπόν επικεντρώνεται σε πιάτα με 
τοπικές καταβολές, όπου το κρέας, τα 
πουλερικά, τα ψάρια, τα λαχανικά και τα 
δημητριακά, παίζουν σημαντικό ρόλο 
στη γευστική ευχαρίστηση, όχι μόνο 
όταν τα δοκιμάζουμε, αλλά και όταν τα 
μαγειρεύουμε.

Όσον αφορά την κοινωνική ζωή, ακόμη, 
δεν είναι πολύ εύκολο για κάποιον να 
είναι χορτοφάγος, ακόμα κι αν οι οπαδοί 
της διατροφής αυτής, φαίνεται να είναι 
όλο και περισσότεροι. Βρισκόμενοι 
σε μία παρέα φίλων ή οικογενειακό 
τραπέζι, όπου το παραδοσιακό «καλό 
φαγητό» που είναι στο προσκήνιο, περι-
έχει κρέας, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα 
να νιώσετε «εκτός», μην έχοντας τη 
δυνατότητα να καταναλώσετε τα τρό-
φιμα της επιλογής σας. 

Ωστόσο, σήμερα πλέον, σε ένα καλό 
εστιατόριο ή ακόμη και σε μερικά μπι-
στρό, δεν θα έχετε κανένα πρόβλημα, 
καθώς στο μενού περιλαμβάνονται 
πιάτα ειδικά για vegetarians ή vegans. 
Επιπλέον, τα χορτοφαγικά εστιατόρια 
έχουν πολλαπλασιαστεί τα τελευταία 
χρόνια, τόσο σε μεγάλες πόλεις όσο και 
στην επαρχία, δίνοντας περισσότερες 
επιλογές για εξόδους.

ΠΟΙΕΣ ΕΙΝΑΙ ΑΥΤΕΣ; 
• Lacto-vegetarianism: ο όρος 

αναφέρεται στην υιοθέτηση χορτο-
φαγικής διατροφής με ταυτόχρονη 
κατανάλωση γαλακτοκομικών προ-
ϊόντων (γάλακτος, τυριού κ.λπ.)

• Ovo-vegetarianism: με τον όρο 
αυτό, περιγράφεται η χορτοφαγική 
διατροφή κατά την οποία κατα-
ναλώνονται αυγά ή τροφές που 
περιέχουν αυγό, αποκλείοντας την 
κατανάλωση των γαλακτοκομικών 
προϊόντων. 

• Lacto-ovo-vegetarianism: ανα-
φέρεται στον συνδυασμό των 
παραπάνω, εντάσσοντας παράλ-
ληλα στη χορτοφαγική διατροφή, 
γαλακτοκομικά προϊόντα και αυγά. 

• Pescatarianism: αφορά την κατα-
νάλωση ψαριού, αλλά απομόνωση 
κάθε άλλου είδους ζωικής τροφής. 
Θα μπορούσαμε να πούμε λοιπόν 
πως δεν αποτελεί αμιγώς χορτοφα-
γική διατροφή, αν και στηρίζεται σε 
μεγάλο βαθμό σ’ αυτή.

• Veganism: κατά τη διατροφή αυτή, 
όλα τα ζωικά προϊόντα, συμπε-
ριλαμβανομένων των λιπών 
(βούτυρο, κρέμα γάλακτος, λαρδί, 
και λίπος πάπιας ή χήνας) εξαλείφο-
νται συστηματικά. Καταναλώνονται 
μόνο φυτικά προϊόντα.

ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΗ ΔΙΑΙΤΑ ΚΑΙ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ
Όταν η χορτοφαγική διατροφή υιοθετείται 
σωστά, με πειθαρχεία και λαμβάνοντας 
τις απαραίτητες πρωτεΐνες, δεν υπάρχει 
κανένας κίνδυνος για τον οργανισμό. 
Παροχή πρωτεϊνών εξασφαλίζεται 
χάρη στους συνδυασμούς διαφορετι-
κών δημητριακών (έτσι ώστε να έχουν 
όλα τα απαραίτητα αμινοξέα), αλλά και 
τη συχνή κατανάλωση σόγιας (τόφου 
και γάλακτος), καθώς και φυκιών. Μια 
διατροφή πλούσια σε υδατάνθρακες και 
αντιοξειδωτικά, χαμηλή σε κορεσμένα 
λιπαρά οξέα, αποτελεί έναν εξαιρετικό 
προστατευτικό παράγοντα κατά των 
καρδιαγγειακών και εντερικών παθή-
σεων, των καρκίνων κ.λπ.

Μερικές συμβουλές:
• Μειώστε την υπερβολική κατανάλωση 

του κρέατος και αλλαντικών

• Εντάξτε τα ψάρια στη διατροφή σας

• Προτιμήστε εποχιακά φρούτα και λαχα-
νικά, δημιουργώντας νόστιμες συνταγές 
όπως μία βελουτέ σούπα 

• Καταναλώστε όσπρια

ΚΑΙ ΓΙΑΤΙ ΟΧΙ  
ΜΙΑ ΗΜΙ-ΧΟΡΤΟΦΑΓΙΚΗ 
ΔΙΑΤΡΟΦΗ;
Πέραν από τις προσωπικές 
αντιλήψεις και επιλογές, μια 
ισορροπημένη διατροφή 
όπου το κρέας και τα λίπη δεν 
θα κυριαρχούν, συνίσταται για 
τη διατήρηση της υγείας του 
οργανισμού. 

ΤΑΣΗ Η ΦΙΛΟΣΟΦΙΑ; 
Η υιοθέτηση μιας χορτοφαγικής 
διατροφής ενδέχεται να εμπεριέ-
χει πολλά κίνητρα. Είναι η τάση, ως 
μέρος μιας γενικότερης φιλοσο-
φίας του ευ ζην που προωθείται 
και από τα κοινωνικά δίκτυα; Είναι 
μία φιλοσοφία όπου βασίζεται στη 
συναισθηματική σύνδεση με τα 
ζώα και τις πρακτικές εκμετάλ-
λευσής τους; Είναι μία γενικότερη 
προσέγγιση για τη διατήρηση της 
υγείας; Σίγουρα, αποτελεί μία 
τάση που αποκτά όλο και περισ-
σότερους οπαδούς, αναζητώντας 
εναλλακτικά προϊόντα, συνταγές 
και προτάσεις από εστιατόρια... 

Θα πρέπει να σημειωθεί, πως δεν 
υπάρχει κίνδυνος για έλλειψη σιδή-
ρου λόγω της απουσίας κατανάλωσης 
κρέατος (που παρέχει τον περισσότερο 
σίδηρο στην καλύτερη απορροφήσιμη 
μορφή), εάν φροντίζετε να κατανα-
λώνετε καθημερινά εσπεριδοειδή 
των οποίων η βιταμίνη C προάγει την 
απορρόφηση του σιδήρου, να μην 
πίνετε πολύ τσάι που έχει το αντίθετο 
αποτέλεσμα και να προσθέτετε συχνά 

τα λαχανικά και τα φρούτα στη διατροφή 
σας. Αυτά, αντισταθμίζουν ταυτόχρονα 
και την έλλειψη ιωδίου λόγω της απου-
σίας ψαριών και οστρακοειδών.

Παρ ‘όλα αυτά, η χορτοφαγική διατροφή 
δεν ενδείκνυται σε ανθρώπους με 
παθήσεις που επηρεάζουν τα επίπεδα 
σιδήρου ή έχουν αναιμία, στα παιδιά, 
αλλά και στις εγκύους, καθώς ενέχεται 
επίσης ο κίνδυνος αναιμίας.
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Σύνδρομο Ευερέθιστου 
Εντέρου (ΣΕΕ) 
ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΕΣ 

ΣΥΜΒΟΥΛΕΣ 

δ ι α τ ρ ο φ ή

ΕΥ ΖΗΝ
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Το ΣΕΕ αποτελεί μία λειτουργική διαταραχή του εντέρου, 
κατά την οποία εκδηλώνεται πληθώρα ενοχλητικών 
συμπτωμάτων, επηρεάζοντας σημαντικά την ποιότητα 
ζωής του ατόμου.  
Αξίζει να σημειωθεί, πως παρατηρείται στο 11-15%  
του γενικού πληθυσμού, αφορά κυρίως τους ενήλικες  
και ειδικότερα τις γυναίκες.

Από την Όλγα-Ιωάννα Λιόλιου, 

MSc, Κλινική Φαρμακοποιό
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δ ι α τ ρ ο φ ή

ΕΥ ΖΗΝ

Εάν η κατανάλωση ορισμένων τροφίμων είναι επώδυνη 
για το στομάχι και το έντερο, αποφύγετέ την:

ΠΑΡΑΔΕΙΓΜΑΤΑ ΤΡΟΦΏΝ ΠΟΥ ΣΥΧΝΑ ΕΙΝΑΙ 
ΕΠΏΔΥΝΕΣ ΓΙΑ ΤΟ ΕΥΕΡΕΘΙΣΤΟ ΕΝΤΕΡΟ 
• Λίπος: ισχυρό διεγερτικό των εντερικών συσπάσεων 

(σε λιπαρές σάλτσες, τηγανιτά, αρτοσκευάσματα, 
γρήγορο φαγητό).

• Πικάντικα τρόφιμα και τρόφιμα που προκαλούν 
μετεωρισμό (κρεμμύδια, λάχανο, φασόλια, μπρό-
κολο, κουνουπίδι), κρίνονται ανεπαρκώς ανεκτά 
από ένα ευερέθιστο έντερο.

• Κατανάλωση καφεΐνης: προωθεί την κινητικότητα 
του εντέρου.

• Υπέρμετρη και καθημερινή κατανάλωση σύνθετων 
υδατανθράκων (π.χ. μπύρα), και ταννινών (κόκκινο 
κρασί). 

ΠΡΟΣΘΕΣΤΕ ΣΤΗ ΔΙΑΤΡΟΦΗ ΣΑΣ:
• Φυτικές ίνες: συστατικά άκρως αποτελεσματικά, 

τόσο κατά της διάρροιας όσο και κατά της δυσκοι-
λιότητας, κατά προτίμηση μη διαλυτές (πίτουρα, 
δημητριακά ολικής άλεσης, φρούτα και λαχανικά).

• Φυσικά καθαρτικά, π.χ. θρυμματισμένοι σπόροι 
ψύλλιου. Στα φαρμακεία, θα βρείτε ποικιλία φυτικών 
προϊόντων, τα οποία δεν καθίστανται εθιστικά για 
μεγάλο χρονικό διάστημα, εν αντιθέσει με τα χημικά 
καθαρτικά.

• Αρκετά υγρά, πχ. 6-8 ποτήρια νερό, χυμούς, φρούτα 
και λαχανικά, ημερησίως.

Συμπερασματικά, επιβάλλεται να συμβουλευτείτε τον 
γιατρό σας όταν εκδηλωθούν έντονα και ανησυχητικά 
συμπτώματα, απώλεια βάρους (ίσως σηματοδοτεί ασθέ-
νεια), παρουσία αίματος στα κόπρανα (ίσως υποδηλώνει 
ασθένεια) και τέλος για μία ορθή πληροφόρηση σχετικά 
με τη διαταραχή αυτή, ώστε να βελτιωθεί η ποιότητα της 
καθημερινής σας ζωής…

ΜΙΑ ΟΛΙΣΤΙΚΗ ΘΕΡΑΠΕΥΤΙΚΗ ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ, ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ 
ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΏΝ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΏΝ, ΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΕΙ:

  Διατροφική μέριμνα, μέσω διατροφικών τροποποιήσεων.

  Φαρμακευτική αντιμετώπιση προς αποκατάσταση της εύρυθμης λειτουρ-
γίας του πεπτικού συστήματος με συμβολή τόσο του παθολόγου όσο και 
γαστρεντερολόγου.

  Βελτίωση της ποιότητας ζωής του ατόμου, που συμπεριλαμβάνει και 
ψυχοθεραπευτική αντιμετώπιση. 

  Καταλυτικής σημασίας κρίνεται και η σωστή ενημέρωση του ασθενούς 
και η συνεργασία με τον εκάστοτε ιατρό-θεραπευτή, στα πλαίσια μίας πιο 
εξατομικευμένης θεραπείας.

Χρήσιμες συμβουλές:
Για την ανακούφιση από τον πόνο, συνίστανται:

 Ξεκούραση. Σε περίπτωση κοιλιακού 
άλγους, τοποθετήστε ένα μπουκάλι με ζεστό 
νερό, ή ένα μαξιλάρι θέρμανσης στην κοιλιά 
σας.

 Βαθιές εισπνοές, χαλάρωση και ύπνος, ή για 
τουλάχιστον 30 λεπτά ημερησίως κάντε ένα 
ζεστό μπάνιο, ακούστε απαλή μουσική, ή 
ασχοληθείτε με οποιαδήποτε άλλη δραστη-
ριότητα η οποία πραγματικά σας ευχαριστεί.

 Κατανάλωση ενός παυσίπονου. ΠΡΟΣΟΧΗ 
όμως, σε χρόνια βάση μειώστε το, προς 
αποφυγή εθισμού στα συγκεκριμένα 
φάρμακα.

Tο ΣΕΕ χαρακτηρίζεται από 
ένα σύνολο ποικίλων και 
ε π α ν α λ α μ β α ν ό μ ε ν ω ν 
συμπτωμάτων, των οποίων 

η διάρκεια υπερβαίνει τους 3 μήνες. 
Συνήθη συμπτώματα είναι: κοιλιακό 
άλγος μετά από γεύμα ή περίοδο 
στρες, διάρκειας 2-3 ή περισσότερων 
ωρών, διάρροια ή δυσκοιλιότητα ή 
πιθανή εναλλαγή και των δύο, κοιλι-
ακή διάταση (φούσκωμα), κράμπες και 
μετεωρισμός, αυξημένη κινητικότητα 
του εντέρου και μερικές φορές ημικρα-
νίες και αϋπνία. 

Η διάγνωση της διαταραχής γίνεται εξ 
αποκλεισμού άλλων οργανικών παθή-
σεων. Αξίζει να σημειωθεί πως τα αίτια 
του ΣΕΕ ερευνώνται για περισσότερο 
από δύο αιώνες, ωστόσο ακόμη δεν 
έχει εξακριβωθεί ποια είναι η ακριβής 
αιτία για την εμφάνισή του. Γενικά, 
υπάρχουν τρεις θεωρίες που επεξη-
γούν εν μέρει ότι:

• Συνιστά απόρροια δίαιτας,

• Αποδίδεται σε διαταραχές κινητι-
κότητας του εντέρου, 

• Αποτελεί ψυχογενή-σωματο-
ποιημένη απόκριση ως μορφή 
λειτουργικής διαταραχής του 
εντέρου.

Παράλληλα όμως, ο κίνδυνος εμφάνι-
σης ΣΕΕ αυξάνεται κατά 6 φορές, ως 
αποτέλεσμα έντονων γαστρεντερικών 
μολύνσεων.

Ορμονικές μεταβολές, η κατανάλωση 
ορισμένων τροφών, το άγχος και η 
κατάθλιψη, διαδραματίζουν καθοριστικό 
ρόλο στην εκδήλωσή του. Διάφορα 
συναισθήματα επηρεάζουν δυναμικά 
και ασυνείδητα τη λειτουργία του εντέ-
ρου, ειδικότερα, συναισθήματα που 
σχετίζονται με έντονα και δυσάρεστα 
γεγονότα, όπως το πένθος και η απώ-
λεια εργασίας. Γι’ αυτό θα πρέπει να 
αναφερθεί και η κοινωνιολογική διά-
σταση του νοσήματος, όπου συχνά ο 
ασθενής αναζητά περίθαλψη βάσει της 
γενικότερης στάσης ζωής του, και όχι 
αυτών καθαυτών των συμπτωμάτων. 

Αξίζει να αναφερθεί η διαχρονικής 
αξίας φράση του Ιπποκράτη: «Είναι πιο 
σημαντικό να γνωρίζεις τον άνθρωπο 
που φέρει την ασθένεια ολιστικά, από το 
ποια ασθένεια φέρει ο κάθε άνθρωπος». 

Εάν η κατανάλωση 
ορισμένων 
τροφίμων  

είναι επώδυνη 
για το στομάχι και  

το έντερο, 
αποφύγετέ την.

”

“
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Μ ε  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ η  γ υ ν α ί κ α . . .
ΑΦΙΕΡΩΜΑ

Φυτοθεραπεία 
για συχνά 

γυναικολογικά
     προβλήματα

Η ζωή κάθε γυναίκας είναι μια πρόκληση, καθώς καθ’ όλη  
τη διάρκειά της καλείται να αντιμετωπίσει αρκετές επώδυνες 
ή άβολες καταστάσεις γυναικολογικής φύσεως, όπως  
η έμμηνος ρύση, εμμηνόπαυση και διάφορα συμπτώματα 
που μπορεί να προκαλούνται από ορμονικές διαταραχές,  
τη δραστήρια ζωή της ή άλλους παράγοντες.

Από τη Σοφία Καραΐσκου, 

Φαρμακοποιό
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μ ε  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ η  γ υ ν α ί κ α . . .

Εκτός από τη χρήση φαρμά-
κων, τα προβλήματα αυτά 
μπορούν να ανακουφιστούν 
και με φυσικούς τρόπους. 

Η θεραπευτική που βασίζεται στη 
χρήση των φυτών για την ανακούφιση 
συμπτωμάτων και την αντιμετώπιση 
διαφόρων προβλημάτων υγείας, ορί-
ζεται ως φυτοθεραπεία, και δεν είναι 
τυχαίο που επί αιώνες αποτελούσε τη 
βάση της παραδοσιακής ιατρικής.

Σε ποιες περιπτώσεις όμως μπορούν 
να ικανοποιήσουν τα φυτά τη γυναικεία 
ανάγκη για καλή ζωή, χωρίς ενοχλητικά 
συμπτώματα;

ΠΡΟΕΜΜΗΝΟΡΡΟΪΚΟ ΣΥΝΔΡΟΜΟ 
(PMS)
Είναι το σύνολο των σωματικών και 
ψυχικών συμπτωμάτων που εμφανί-
ζονται 2 με 15 μέρες πριν την έμμηνο 
ρύση και επηρεάζει 3 στις 4 γυναίκες. 
Οφείλονται σε ορμονικές διαταραχές, 
σε μη επαρκή πρόσληψη ορισμένων 
θρεπτικών συστατικών και σε άλλους 
παράγοντες, με την ψυχολογία να παί-
ζει πολύ σημαντικό ρόλο στην ένταση 
των συμπτωμάτων. Στα συμπτώματα 
περιλαμβάνονται κοιλιακός πόνος, 
δυσμηνόρροια, ευαισθησία και διό-
γκωση των μαστών, ευερεθιστότητα, 
νευρικότητα, κατάθλιψη, ατονία, μειω-
μένη ενέργεια, πονοκέφαλοι, ακμή κ.α.

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
Η εμμηνόπαυση είναι η οριστική παύση 
της εμμήνου ρύσης και της γονιμότητας. 
Η έμμηνος ρύση σπανίως διακόπτεται 
απότομα. Αντίθετα, υπάρχει μια μεταβα-
τική περίοδος μέχρι την εμμηνόπαυση, 
κατά την οποία συμβαίνουν σημαντικές 
διακυμάνσεις στα επίπεδα των ορμο-
νών, γεγονός που βέβαια προκαλεί 
ποικίλα συμπτώματα.

Συνήθη συμπτώματα που εμφανίζονται 
πριν, κατά τη διάρκεια ή ακόμα και μετά 
την εμμηνόπαυση είναι: εξάψεις, εφι-
δρώσεις, ευερεθιστότητα, νευρικότητα, 
κατάθλιψη, αϋπνία, μειωμένη ενέργεια, 
ξηρότητα του κόλπου, ταχυκαρδίες κ.α.

Κόκκινο τριφύλλι (Trifolium Pretense): 
Σύμφωνα με μελέτες, συμβάλλει στη 
μείωση των συμπτωμάτων της εμμη-
νόπαυσης διότι περιέχει ισοφλαβόνες, 
που είναι φυτο-οιστρογόνα. Σε αντί-
θεση με τις ισοφλαβόνες από σόγια, 
οι ισοφλαβόνες από κόκκινο τριφύλλι 
μπορούν να ληφθούν από άτομα με 
ιστορικό τροφικών αλλεργιών, καθώς 
το βότανο αυτό δεν προκαλεί αλλεργίες.

Λυγαριά (Agnus Castus): Συμβάλλει 
στη μείωση της ευαισθησίας, της διό-
γκωσης και του πόνου στο στήθος, 
μειώνοντας τα επίπεδα της προλακτί-
νης, ενώ παράλληλα συμβάλλει στη 
μείωση και άλλων συμπτωμάτων 
του PMS, όπως διαταραχές στη διά-
θεση, ευερεθιστότητα, νευρικότητα, 
κοιλιακό πρήξιμο, ακμή κ.α. Σπάνια 
μπορεί να εμφανιστούν πονοκέφαλοι, 
αυξημένη ροή περιόδου ή αλλεργικές 
αντιδράσεις.

Νυχτολούλουδο (Evening Primrose): 
Το έλαιο νυχτολούλουδου είναι πλούσιο 
σε ωμέγα-6 λιπαρά οξέα, όπως γ- λινο-
λενικό οξύ, που μετατρέπεται στο σώμα 
σε προσταγλανδίνη Ε1, η οποία με τη 

σειρά της μειώνει τη δράση της προ-
λακτίνης (υπεύθυνη για μερικά από τα 
συμπτώματα του PMS). Μελέτες δεί-
χνουν ότι συμβάλλει στη μείωση του 
κοιλιακού πόνου και της ευαισθησίας 
στο στήθος, της κατάθλιψης, της ευε-
ρεθιστότητας και κατακράτησης υγρών 
που σχετίζονται με το PMS. 

ΣΤΡΕΣ, ΑΥΠΝΙΑ ΚΑΙ ΚΑΤΑΘΛΙΨΗ
Χρυσή ρίζα (Rhodiola Rosea): Βότανο 
με προσαρμογόνο δράση, που βοηθάει 
τον οργανισμό να ανταπεξέλθει συνο-
λικά και να προσαρμοστεί σε διάφορα 
είδη στρες. Σύμφωνα με μελέτες, συμ-
βάλλει στην αύξηση της πνευματικής 
και σωματικής απόδοσης, στη μείωση 
της κόπωσης λόγω αυξημένου άγχους, 
στην οξυγόνωση του εγκεφάλου και 
των μυών, αλλά και στην ενίσχυση των 
επιπέδων της ενέργειας. 

Βαλεριάνα (Valerian Root): Θεωρείται 
φυσικό ηρεμιστικό και υπνωτικό, ενώ 
χρησιμοποιείται παραδοσιακά για την 
αντιμετώπιση της ευερεθιστότητας, της 
νευρικότητας, της αϋπνίας, αλλά και σε 
καταστάσεις υστερίας. Δεν πρέπει να 
λαμβάνεται παράλληλα με ηρεμιστικά 
φάρμακα ή άλλα φάρμακα που επη-
ρεάζουν το κεντρικό νευρικό σύστημα 
χωρίς τη συμβουλή γιατρού. Επίσης, 
ενδέχεται να μειώσει την εγρήγορση.

Βαλσαμόχορτο (Hypericum perfora-
tum): Γνωστό και ως βότανο του Αγίου 
Ιωάννη ή υπερικόν, έχει χρησιμοποι-
ηθεί παραδοσιακά για τις ηρεμιστικές 
και αντικαταθλιπτικές του ιδιότητες, 
αλλά και για τη φροντίδα των πλη-
γών. Σύμφωνα με μελέτες, μπορεί να 
μετριάσει τα συμπτώματα της κατά-
θλιψης, αυξάνοντας τη διαθεσιμότητα 
ορισμένων νευροδιαβιβαστών, όπως 
της σεροτονίνης, της νορεπινεφρίνης 
και της ντοπαμίνης στον εγκέφαλο, 
ενώ παράλληλα μπορεί να βελτιώ-
σει συμπτώματα όπως νευρικότητα ή 
αϋπνία. Δεν πρέπει να λαμβάνεται με 
φάρμακα για την κατάθλιψη, ενώ ακόμη 
μπορεί να επηρεάσει την αποτελεσμα-
τικότητα ορισμένων φαρμάκων, όπως 
τα αντισυλληπτικά ή τα αντιισταμινικά.

ΠΟΙΑ ΦΥΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΟΥΝΤΑΙ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΚΟΥΦΙΣΗ ΤΏΝ ΠΑΡΑΠΑΝΏ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΏΝ;

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 
ΠΡΟΣΕΧΟΥΜΕ ΟΤΑΝ 
ΕΠΙΛΕΓΟΥΜΕ ΤΗ 
ΦΥΤΟΘΕΡΑΠΕΙΑ
Υπάρχουν φυτά και βότανα 
με πολύ ήπια δράση που 
μπορούν να ληφθούν από τον 
καθένα, ωστόσο υπάρχουν και 
αυτά με ισχυρή δράση, όπως 
το βαλσαμόχορτο και η βαλε-
ριάνα, τα οποία θα πρέπει να 
λαμβάνονται με σύνεση και 
με την προϋπόθεση ότι δεν 
λαμβάνονται κάποια συγκε-
κριμένα φάρμακα. Σε κάθε 
περίπτωση συνίσταται η 
αναζήτηση συμβουλής και 
οδηγιών από τον γιατρό ή τον 
φαρμακοποιό, για τη σωστή 
χρήση των συμπληρωμάτων 
διατροφής. 



C

M

Y

CM

MY

CY

CMY

K

A4.pdf   1   9/3/23   2:32 PM



30  • ΤΕΥΧΟΣ 28 | ΑΝΟΙΞΗ 2023

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μ ε  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ η  γ υ ν α ί κ α . . .

Από την Κατερίνα Τριαντοπούλου, 

Φαρμακοποιό MSc 



31 • ΤΕΥΧΟΣ 28 | ΑΝΟΙΞΗ 2023

Εμμηνόπαυση:
Ο νικηφόρος συνδυασμός 

για όμορφο και 
σφριγηλό δέρμα

Ως εμμηνόπαυση ορίζουμε τη χρονική περίοδο παύσης 
της εμμήνου ρύσης της γυναίκας, μια φυσιολογική εξέλιξη, συνήθως μετά τα 45 έτη.

 Πρέπει να αναγνωριστεί ωστόσο, ότι οι μεταβολές που συνεπάγεται 
δεν είναι πάντα ευχάριστες. Αναφερόμενοι ειδικότερα στο δέρμα, 

θα πρέπει να τονιστεί πως επηρεάζεται σημαντικά από τις ορμονικές αλλαγές, 
χρήζοντας ιδιαίτερης περιποίησης και φροντίδας...
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μ ε  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ η  γ υ ν α ί κ α . . .

Εμμηνόπαυση ή όχι, το δέρμα 
μας γερνάει! Με την πάροδο 
του χρόνου, προσβολή από 
τις ακτίνες του ηλίου και τις 

ελεύθερες ρίζες, η ελαστικότητα και 
σφριγηλότητα του δέρματος, μειώνονται 
σταδιακά. Ιδιαίτερα με την παύση της 
περιόδου και παραγωγής των ορμονών 
κατά την εμμηνόπαυση, η γήρανση του 
δέρματος τείνει να επιταχυνθεί, με απο-
τέλεσμα να χαλαρώνει και οι ρυτίδες 
να βαθαίνουν.

ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ: ΓΗΡΑΝΣΗ ΚΑΙ 
ΑΠΏΛΕΙΑ ΟΡΜΟΝΏΝ
Είναι γεγονός πως η γήρανση του 
δέρματος επιταχύνεται κατά την εμμη-
νόπαυση, καθώς η παραγωγή των 
οιστρογόνων που εκκρίνονται κατά τη 
διάρκεια της ζωής της γυναίκας από τις 
ωοθήκες και παίζουν προστατευτικό 
ρόλο για το δέρμα, μειώνεται. Ακόμη, 
κατά τη γήρανση, οι γυναίκες αντιμε-
τωπίζουν και τη μείωση του λίπους 
κυρίως στο δέρμα του προσώπου, 
γεγονός που προκαλεί επιπρόσθετη 
χαλάρωση.

ΑΝΤΙΓΗΡΑΝΤΙΚΗ ΑΙΣΘΗΤΙΚΗ 
ΙΑΤΡΙΚΗ: ΝΕΕΣ ΤΑΣΕΙΣ
Για τους αισθητικούς γιατρούς η τάση 
είναι να συνδυάζονται δύο τεχνικές 
για την επίτευξη αποτελεσμάτων όσον 
αφορά τη σφριγηλότητα του δέρματος 
σε μετεμμηνοπαυσιακές γυναίκες: 
carboxytherapy σε συνδυασμό με ραδι-
οσυχνότητες. Ο συνδυασμός αυτών των 
δύο τεχνικών, ανταποκρίνεται απόλυτα 
στις ανάγκες του δέρματος, προσφέρο-
ντας άμεσα αποτελέσματα. Από την άλλη, 
η ποιότητα του δέρματος έχει γίνει μια 
σημαντική απαίτηση για τους ασθενείς, 
οι οποίοι επιθυμούν όχι μόνο ένα σφρι-
γηλό δέρμα χωρίς έντονες ρυτίδες, αλλά 
και με μια πιο φυσιολογική χροιά χωρίς 
ευρυαγγείες, ερυθρότητα και κηλίδες.

Από την πλευρά των τεχνικών που προ-
τείνονται για την επίτευξη ενός τέτοιου 
αποτελέσματος, η τάση είναι να συνδυ-
άζονται, μέσα στην ίδια συνεδρία. 

Στην πράξη, μέσω της υπερ-οξυγόνω-
σης του δέρματος, η carboxytherapy 
διεγείρει τον σχηματισμό νέων αγγείων 
και την παραγωγή κολλαγόνου. Επίσης, 
επιτυγχάνεται η αποκατάσταση του σχή-
ματος του προσώπου, δίνοντας ένα 
αναζωογονητικό αποτέλεσμα.

Όσον αφορά τη ραδιοσυχνότητα (RF), 
μέσω των εξαιρετικά γρήγορων αλλα-
γών πολικότητας, δημιουργεί μια 
κίνηση μορίων η οποία, με τριβή και 
σύγκρουση, μετατρέπει την ενέργεια 
που καταναλώνεται σε θερμότητα. Η 
θερμότητα αυτή, δρα με δύο τρόπους: 
έναν άμεσο με τη συστολή του κολλα-
γόνου και έναν έμμεσο με τη διέγερση 
των ινοβλαστών. Οι τεχνικές αυτές, 
εφαρμόζονται από τον ειδικό γιατρό, 
φυσικά πάντα με εξατομικευμένη διά-
γνωση και προσαρμογή στις ανάγκες 
του κάθε δέρματος.

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΤΗΣ 
ΓΗΡΑΝΣΗΣ ΤΟΥ 
ΔΕΡΜΑΤΟΣ 
ΣΤΗΝ ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ
Πώς όμως θα διατηρήσετε τη 
νεανικότητα του δέρματός σας 
κατά την εμμηνόπαυση και 
θα «φρενάρετε» τα δυσάρε-
στα επακόλουθά της; Φυσικά, 
προστατεύοντας την επιδερ-
μίδα σας από τον ήλιο, καθώς 
η ακτινοβολία UV είναι ο 
κύριος παράγοντας πρόωρης 
γήρανσης του δέρματος, ενυδα-
τώνοντάς τη, χρησιμοποιώντας 
αντιγηραντική καλλυντική φρο-
ντίδα και φυσικά, υιοθετώντας 
μία υγιεινή διατροφή, ιδίως για 
την ενίσχυση της πρόσληψης 
των απαραίτητων αντιοξειδω-
τικών συστατικών. Η αισθητική 
ιατρική μπορεί επίσης να δώσει 
σημαντική ώθηση και να βοη-
θήσει τη διατήρηση ενός πιο 
σφριγηλού και νεανικού δέρμα-
τος, μειώνοντας έτσι τις ρυτίδες 
και τη χαλάρωση.

ΤΙ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΚΑΝΕΤΕ 
ΟΤΑΝ ΦΤΑΣΕΙ Η 
ΕΜΜΗΝΟΠΑΥΣΗ;
Μπορείτε φυσικά να ακολου-
θήσετε μία θεραπεία ορμονικής 
υποκατάστασης, η οποία συνι-
στάται επί του παρόντος μόνο σε 
περιπτώσεις πολύ έντονων και 
ενοχλητικών συμπτωμάτων, 
που επηρεάζουν την ποιότητα 
ζωής. Ωστόσο μην ξεχνάτε, 
κατά κύριο λόγο θα πρέπει να 
προσαρμόσετε τις καθημερινές 
συνήθειες περιποίησής σας. 
Πάρα πολλές γυναίκες πιστεύ-
ουν ότι μπορούν να κρατήσουν 
όλη τους τη ζωή τα ίδια προϊό-
ντα που χρησιμοποιούσαν από 
τριάντα ετών! Οι μάρκες καλ-
λυντικών προσφέρουν πλέον 
εξαιρετικά πλούσιες και εξελιγ-
μένες κρέμες, καθώς και ορούς 
βαθιάς φροντίδας, που ταιριά-
ζουν απόλυτα στο εύθραυστο 
εμμηνοπαυσιακό δέρμα.

Τέλος, ακόμη και μετά την εμμηνό-
παυση, ένας υγιεινός τρόπος ζωής 
(άσκηση, σωστή διατροφή και καλός 
ύπνος), καθιστά δυνατή την περαι-
τέρω καθυστέρηση των επιπτώσεων 
της γήρανσης του δέρματος και την 
επιβράδυνση εμφάνισης δυσάρεστων 
συμπτωμάτων.



Ο «πράσινος 
χρυσός 
του μέλλοντος» 
στην υπηρεσία κάθε γυναίκας
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μ ε  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ η  γ υ ν α ί κ α . . .

Από την Ειρήνη Πατεμτζή, 

Φαρμακοποιό 

ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ  
ΜΕΤΆ ΤΆ 40:  
ΠΟΙΟΙ ΕΙΝΆΙ ΟΙ ΚΙΝΔΥΝΟΙ;
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Συνδυάζοντας  
την επαγγελματική με  
την προσωπική τους ζωή,  
όλο και περισσότερες 
γυναίκες σήμερα, 
επιλέγουν να αποκτήσουν 
παιδί σε μεγαλύτερη 
ηλικία. Η επιλογή αυτή 
ωστόσο, ενδέχεται  
να οδηγήσει σε δυσκολίες 
σύλληψης ή και 
επιπλοκές κατά  
τη διάρκεια  
της εγκυμοσύνης. 
Πριν από οποιαδήποτε 
απόφαση επομένως, 
είναι σημαντικό να 
ενημερωνόμαστε για  
τους πιθανούς κινδύνους, 
τόσο για τη μελλοντική 
μητέρα, όσο και για  
το παιδί που πρόκειται  
να φέρει στον κόσμο.
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Η ΕΞΕΛΙΞΗ ΤΗΣ ΕΠΙΣΤΗΜΗΣ, Η 
ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ ΚΑΙ  
Η ΠΡΟΣΟΧΗ, ΜΠΟΡΟΥΝ ΝΑ 
ΠΑΡΑΚΑΜΨΟΥΝ ΤΑ ΕΜΠΟΔΙΑ!
Σε μια νεαρή γυναίκα, η εκδήλωση 
μίας σχετικά απλής επιπλοκής, εύκολα 
γίνεται παθολογική πέραν των 40 ετών. 

Ωστόσο, σήμερα πλέον είναι τεχνικά 
δυνατό να παρακαμφθούν ορισμένα 
εμπόδια που αφορούν την εγκυμοσύνη 
μετά τα 40. Η ποιότητα της προγεννη-
τικής ιατρικής παρακολούθησης και η 
άμεση διαχείριση του νεογέννητου σε 
περίπτωση προβλημάτων, έχουν εξε-
λιχθεί σε τεράστιο βαθμό και καθιστούν 
δυνατή την ικανοποιητική πραγματοποί-
ηση αυτού του τύπου εγκυμοσύνης.

Αντιμέτωπες με την επιθυμία για σύλ-
ληψη σε μεγάλη ηλικία, είναι σημαντικό 
να είστε καλά ενημερωμένες για τους 
κινδύνους που διατρέχουν τόσο η μέλ-
λουσα μητέρα, όσο και το μωρό της και 
να φροντίσετε για μια εξατομικευμένη 
και τακτική ιατρική παρακολούθηση. 

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Μ ε  ε π ί κ ε ν τ ρ ο  τ η  γ υ ν α ί κ α . . .

Η ΓΟΝΙΜΟΤΗΤΑ ΜΕΙΏΝΕΤΑΙ 
ΜΕ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ
Επί του παρόντος, στην Ελλάδα, οι 
εγκυμοσύνες σε μεγάλη ηλικία αντι-
προσωπεύουν ένα σχετικά μικρό 
ποσοστό. Η τάση αυτή ωστόσο, τείνει να 
αυξάνεται όλο και περισσότερο, καθώς 
ο αριθμός των εγκύων γυναικών ηλι-
κίας 40 έως 44 ετών, έχει διπλασιαστεί 
τα τελευταία 10 χρόνια!

Τα δεδομένα πλέον έχουν αλλάξει, με 
το προσδόκιμο ζωής να έχει αυξη-
θεί σημαντικά, αλλά και τη θέση των 
γυναικών στην κοινωνία να είναι πολύ 
πιο ενεργή, καθώς στα σαράντα τους, 
μόλις ξεκινούν το δεύτερο μισό της 
ζωής τους. Παρ’ όλα αυτά, φυσιολο-
γικά, θεωρούνται «ηλικιωμένες» για 
να συλλάβουν ένα παιδί.

Από την άλλη όμως, μία καλή επίβλεψη 
με στενή ιατρική παρακολούθηση, καθι-
στά δυνατό τον περιορισμό των πιθανών 
επιπλοκών.

ΥΨΗΛΟΤΕΡΟ ΠΟΣΟΣΤΟ ΑΠΟΒΟΛΗΣ 
ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΗΛΙΚΙΑ ΤΏΝ 40 ΕΤΏΝ
Οι εγκυμοσύνες σε μεγάλη ηλικία, συχνά 
οδηγούν σε αποβολές. Περισσότερες 
από τις μισές αποβολές οφείλονται σε 
εμβρυϊκές δυσπλασίες και στο ποσο-
στό των χρωμοσωμικών ανωμαλιών 
(ιδιαίτερα της τρισωμίας) στο έμβρυο, το 
οποίο αυξάνεται απότομα με την ηλικία 
της μητέρας: 1,6% στα 38 έτη, ενώ φτάνει 
το 4% στα 42 έτη.

ΠΡΟΏΡΟΣ ΤΟΚΕΤΟΣ, ΧΑΜΗΛΟ 
ΒΑΡΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ ΚΑΙ ΑΛΛΕΣ 
ΕΠΙΠΛΟΚΕΣ ΣΤΗΝ ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗ 
ΜΕΤΑ ΤΑ 40 
Η εγκυμοσύνη σε προχωρημένη ηλικία 
είναι πιθανό να προκαλέσει την εμφάνιση 
προηγουμένως σιωπηλών παθολογιών, 
συμπεριλαμβανομένου του διαβήτη και 
της υψηλής αρτηριακής πίεσης, οι οποίες 
προκαλούν επιπλοκές, τόσο για τη μητέρα 
όσο και για το έμβρυο.

Επιπλέον, οι μεταβολές στις ανταλλαγές 
θρεπτικών ουσιών μέσω του πλακούντα, 
αυξάνουν τον κίνδυνο πρόωρης γέννη-
σης ή χαμηλού βάρους γέννησης. Τα 
παιδιά αυτά, συνήθως χρειάζονται πρό-
σθετη φροντίδα και αλλά και τη χορήγηση 
ιατρικής αγωγής από τη γέννησή τους.

ΚΑΙΣΑΡΙΚΗ ΤΟΜΗ, ΟΛΟ ΠΙΟ 
ΣΥΧΝΗ ΧΡΗΣΗ ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΏΣΗ 
ΕΓΚΥΜΟΣΥΝΗΣ ΣΕ ΜΕΓΑΛΕΣ 
ΗΛΙΚΙΕΣ 
Κατά τη διάρκεια του τοκετού, η καισα-
ρική τομή είναι συχνότερη σε μεγάλες 
ηλικίες, ειδικά λόγω κακής θέσης του 
μωρού ή διαταραχών συστολής της 
μήτρας. Τέλος, τα επακόλουθα του τοκε-
τού μπορεί να είναι περίπλοκα: λοιμώξεις 
της μήτρας, φλεβίτιδα και αιμορραγίες.

Ώς εκ τούτου, είναι σημαντικό 
να γνωρίζουμε τους κινδύνους 
που ενέχει μία εγκυμοσύνη μετά 
τα 40:

  Αποτυχία σύλληψης,

  Επιπλοκές κατά τη διάρκεια της 
εγκυμοσύνης,

  Κίνδυνοι για την υγεία της μητέ-
ρας, του μωρού,

  ή ακόμη και των δύο.

Όσο περισσότερο περιμένετε για να 
μείνετε έγκυος, τόσο αυξάνονται και οι 
πιθανότητες αποτυχίας της σύλληψης, 
λόγω ηλικίας. Πράγματι, είναι αναμ-
φισβήτητο ότι η γονιμότητα μειώνεται 
σταδιακά με την ηλικία, παρουσιάζοντας 
μία απότομη πτώση μετά τα 40 έτη.

Ως αποτέλεσμα, πολλές γυναίκες που 
επιθυμούν να αποκτήσουν παιδί μετά 
την ηλικία των 40 ετών, κάνουν μεγα-
λύτερη χρήση των αναπαραγωγικών 
τεχνολογιών, με τον κίνδυνο δίδυμης 
εγκυμοσύνης (δίδυμα) και επιπλο-
κών κατά τη διάρκεια της κύησης, να 
αυξάνονται.

Οι εγκυμοσύνες  
σε μεγάλη ηλικία, 
συχνά οδηγούν  

σε αποβολές. ”
“
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Είθε 
η άθληση 
να είναι 
ο σύμμαχος 
της καρδιάς σας!
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Από τη Νίκη Καββαδία,

Φαρμακοποιό Mgr. 

Η σωματική άσκηση είναι 
ευεργετική για όλους μας. 
Πλέον έχει αποδειχθεί ότι μειώνει 
τον καρδιαγγειακό κίνδυνο, 
ενώ στους πάσχοντες από 
στεφανιαία νόσο ή καρδιακή 
ανεπάρκεια, εξασφαλίζει μία 
καλύτερη ποιότητα ζωής. 
Πιο συγκεκριμένα, βελτιώνει
τη στεφανιαία δυσλειτουργία και 
έτσι αυξάνει τη ροή του αίματος 
προς την καρδιά, μειώνοντας 
τα συμπτώματα. 
Επιπλέον, τείνει να καθυστερήσει 
την ανάπτυξη νέων 
στεφανιαίων βλαβών.



40  • ΤΕΥΧΟΣ 28 | ΑΝΟΙΞΗ 2023

ΥΓΕΙΑ
Πρόληψη

H τακτική σωματική δραστη-
ριότητα είναι ένας τρόπος 
πρόληψης του καρδιαγ-
γειακού κινδύνου σε υγιή 

άτομα. Σε σύγκριση με τα άτομα που 
δεν αθλούνται, τα μέτρια ενεργά 
άτομα έχουν 30 έως 40% λιγότερες 
πιθανότητες να αποβιώσουν λόγω 
καρδιαγγειακών παθήσεων. Η έλλειψη 
σωματικής δραστηριότητας συνδέεται 
συχνά και με άλλους παράγοντες καρ-
διακού κινδύνου, όπως η παχυσαρκία, 
η υψηλή αρτηριακή πίεση και η υπερ-
βολική χοληστερόλη.

ΕΡΑΣΙΤΕΧΝΕΣ ΑΘΛΗΤΕΣ: 
ΠΡΟΣΕΞΤΕ ΤΗΝ ΚΑΡΔΙΑ ΣΑΣ
Αναμφισβήτητα η σωματική δραστηριό-
τητα συμβάλει στη βελτίωση της υγείας. 
Ωστόσο, το να αθλείστε στα 20 σε σχέση 
με το ξεκινήσετε να αθλείστε στα σαρά-
ντα σας, με λίγα παραπάνω κιλά, δεν 
είναι το ίδιο. 

Οι άνδρες ηλικίας 35 έως 55 ετών, θα 
πρέπει να είναι ιδιαίτερα προσεκτικοί 
σε προειδοποιητικά συμπτώματα, όπως 
η μη φυσιολογική δύσπνοια κατά τη 
διάρκεια της άσκησης, το αίσθημα καρ-
διακών παλμών, ο πόνος στο στήθος...

Τα επικίνδυνα συμπτώματα που ορί-
ζονται παραπάνω, ισχύουν ανεξάρτητα 
από την ηλικία, το επίπεδο εκπαίδευσης 
και απόδοσης ή τα αποτελέσματα προη-
γούμενου καρδιακού ελέγχου. 

Σε υγιή άτομα, είτε πρόκειται για ανά-
καμψη είτε για νέα αρχή, το σημαντικό 
είναι να δραστηριοποιούνται σταδιακά 
και με το δικό τους ρυθμό. Αυτό που 
χρειάζεται είναι κανονικότητα, όχι 
ένταση.

Ιδιαίτερα ο ασθενής με στεφανιαία νόσο 
θα πρέπει να το συζητήσει με το για-
τρό του, προκειμένου να καθορίσει τον 
καταλληλότερο τύπο δραστηριότητας 
και τους τρόπους ενός προοδευτικού 
προγράμματος άθλησης. 

Με στόχο την πρόληψη καρδιαγγειακών συμβάντων σε άνδρες ηλικίας 35 έως 
55 ετών, συνιστάται να ακολουθούνται ορισμένοι κανόνες κατά την άσκηση:

8 ΧΡΥΣΟΙ ΚΑΝΟΝΕΣ 
1.  Προθέρμανση πριν από οποιαδήποτε αθλητική δραστηριότητα + 10 λεπτά 

αποθεραπείας.

2.  Κατανάλωση νερού (3-4 γουλιές), κάθε 20 λεπτά, κατά τη διάρκεια της 
άσκησης.

3.  Αποφυγή επίπονης άσκησης σε ακραίες καιρικές συνθήκες (κάτω των -5°C 
ή άνω των +30°C).

4.  Αποφυγή καπνίσματος μία ώρα πριν την άθληση και δύο ώρες μετά.

5.  Αποφυγή ντους στο τέταρτο της ώρας μετά την άσκηση.

6.  Σε περίπτωση πυρετού, ακόμη και ήπιου, αποφυγή άθλησης. Σε περίπτωση 
ανάρρωσης από γρίπη, συνιστάται αποφυγή της σωματικής δραστηριότητας 
έως και 8 μέρες μετά.

7.  Μετά την ηλικία των 35 ετών για τους άνδρες και των 45 ετών για τις γυναί-
κες, διενέργεια ιατρικού ελέγχου πριν από την επανέναρξη της αθλητικής 
δραστηριότητας.

8.  Οποιοσδήποτε πόνος στο στήθος, μη φυσιολογική δύσπνοια, αίσθημα καρ-
διακών παλμών ή ενόχληση που εμφανίζονται κατά τη διάρκεια ή αμέσως 
μετά την άσκηση, θα πρέπει να αναφέρεται στον γιατρό.

ΜΕΤΑ ΑΠΟ ΕΝΑ ΕΜΦΡΑΓΜΑ: ΤΡΕΙΣ ΕΒΔΟΜΑΔΕΣ  
ΓΙΑ ΜΙΑ ΓΥΜΝΑΣΜΕΝΗ ΚΑΡΔΙΑ
Τίποτα δεν είναι πιο επικίνδυνο για έναν καρδιοπαθή ασθενή από την αδρά-
νεια! Πράγματι, η σωματική δραστηριότητα καθιστά δυνατή την ανάπτυξη των 
στεφανιαίων αρτηριών και έτσι, την οξυγόνωση της καρδιάς. Έπειτα από ένα 
έμφραγμα, το ιδανικό είναι να γίνει επανέναρξη της δραστηριότητας ως μέρος 
μιας αποκατάστασης που επιτρέπει, τόσο την καλή παρακολούθηση του ασθε-
νούς, όσο και τη σωματική άσκηση και πάντα φυσικά, σύμφωνα με τις οδηγίες 
του γιατρού.

Η συνήθης διάρκεια των προγραμμάτων καρδιακής αποκατάστασης που συνι-
στώνται, είναι τρεις εβδομάδες: 

1η εβδομάδα 

Είναι η ήρεμη, αλλά αποφασιστική επανέναρξη της δραστηριότητας με τη γυμνα-
στική να βρίσκεται στο προσκήνιο. Για πολλούς, ο πόνος στις αρθρώσεις και 
τους μυς είναι επακόλουθα, ωστόσο εξασθενούν γρήγορα με την προπόνηση. 
Στο τέλος της πρώτης εβδομάδας, ξεκινούν σιγά σιγά οι βόλτες έξω.

2η εβδομάδα 

Το ποδήλατο είναι η πιο κατάλληλη άσκηση κατά τη διάρκεια της δεύτερης εβδο-
μάδας, καθώς επιτρέπει τη σταδιακή αύξηση της σωματικής δραστηριότητας, 
καθιστώντας δυνατή την προσαρμογή της προσπάθειας στον καρδιακό ρυθμό. 
Η γυμναστική συνεχίζεται, καθώς και το περπάτημα που θα γίνεται πλέον για 
3/4 της ώρας και σε πιο ανώμαλα εδάφη.

3η εβδομάδα

Η τρίτη εβδομάδα σηματοδοτεί την επιστροφή της φυσικής κατάστασης: η ποδη-
λασία είναι πιο διαρκής, οι βόλτες έξω γίνονται σε τραχύ και απότομο έδαφος 
και η απόδοσή σας βελτιώνεται σημαντικά.

Το σημαντικό τώρα είναι να πείσετε τον εαυτό σας ότι αυτό που κάνατε μέχρι 
τώρα, μπορείτε να το συνεχίσετε και στο υπόλοιπο της ζωής σας!
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Διανέμονται από την Iama Pharmaceutical Ltd.

Θα το βρείτε σε επιλγμένα Φαρμακεία σε όλες τι πόλεις.
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Άσθμα και 

αλλεργίες:  
γενικά στοιχεία και συμβουλές 

Από τη Βασιλική Τσαντήλα, 

Φαρμακοποιό 

Εκτιμάται πλέον ότι σχεδόν το 20%  
των ανθρώπων υποφέρουν από κάποια 
αναπνευστική, τροφική ή δερματική αλλεργία 
(άσθμα, ρινίτιδα, τροφική αλλεργία, έκζεμα). 
Ειδικά την περίοδο της άνοιξης, όπου  
τα συχνότερα αλλεργιογόνα, όπως η γύρη, 
κάνουν την εμφάνισή τους, η αντιμετώπιση 
των αλλεργιών που αφορούν το αναπνευστικό, 
έρχεται στο προσκήνιο. 



44  • ΤΕΥΧΟΣ 28 | ΑΝΟΙΞΗ 2023

ΥΓΕΙΑ
Θεραπεία

ΟΣΟΝ ΑΦΟΡΑ 
ΤΙΣ ΑΝΑΠΝΕΥΣΤΙΚΕΣ ΑΛΛΕΡΓΙΕΣ, 
ΔΙΑΚΡΙΝΟΥΜΕ:

• Αλλεργίες στο ανώτερο αναπνευ-
στικό: Αντιπροσωπεύονται κυρίως 
από ρινίτιδα (που ονομάζεται επί-
σης αλλεργική ρινίτιδα), αλλά και 
ρινοκολπίτιδα.

• Αλλεργίες στο κατώτερο αναπνευ-
στικό: Αφορούν κυρίως το άσθμα, 
τη λαρυγγίτιδα και την τραχειίτιδα.
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Άλλα σημάδια που θα πρέπει να 
προσέξετε:

ΠΙΕΣΗ ΣΤΟ ΣΤΗΘΟΣ
Εκδηλώνεται όταν ο συριγμός και η 
δυσκολία στην αναπνοή συνοδεύονται 
από ένα ενοχλητικό αίσθημα βάρους 
στο στήθος (πίεση), δίνοντας την 
εντύπωση ότι εξαντλείται ο αέρας. Σε 
περίπτωση σοβαρής κρίσης άσθματος 
και ελλείψει επείγουσας θεραπείας, η 
κατάσταση μπορεί να εξελιχθεί έως 
πολύ σοβαρή. 

ΕΞΑΝΤΛΗΣΗ
Ο βήχας και η δυσκολία στην αναπνοή 
είναι επίσης εξαντλητικά συμπτώ-
ματα. Τα παιδιά με άσθμα που βήχουν 
συνεχώς και δυσκολεύονται να ανα-
πνεύσουν κανονικά, υποφέρουν από 
κόπωση. Τα συμπτώματα του άσθματος 
είναι επίσης επώδυνα για την οικογέ-
νεια, το σχολείο, την επαγγελματική 
ζωή...

ΠΟΙΑ ΕΙΝΑΙ ΤΑ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ;

Στο άσθμα, οι μικροί βρόγχοι που βρίσκονται βαθιά στους πνεύμονες και εξα-
σφαλίζουν τη διέλευση οξυγόνου στο αίμα, τείνουν να στενεύουν και να κλείνουν. 
Η απόφραξη αυτή, προκαλεί φλεγμονή που οδηγεί σε τυπικά συμπτώματα, τα 
οποία εξελίσσονται σε περισσότερο ή λιγότερο έντονα όπως:

	συριγμό κατά την αναπνοή

	δυσκολίες στην εισπνοή αλλά κυρίως στην εκπνοή,

	παραγωγικό βήχα

	πτύελα (οι βρόγχοι είναι φλεγμονώδεις),

	αγωνιώδη δύσπνοια

Σε περίπτωση 
σοβαρής κρίσης 

άσθματος και 
ελλείψει επείγουσας 

θεραπείας,  
η κατάσταση  

μπορεί  
να εξελιχθεί έως  

πολύ σοβαρή. 

”

“
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ΠΡΟΣΑΡΜΟΓΗ ΤΗΣ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΤΟΥ ΑΣΘΜΑΤΟΣ

Επομένως, είναι σημαντικό να επισκέπτεστε τακτικά τον γιατρό σας, να παρακολουθείτε 
την εξέλιξη της νόσου και να προσαρμόζετε τη θεραπεία. Πράγματι, η χορήγηση της 
σωστής αγωγής (συχνότερα βρογχοδιασταλτικά), βοηθά στον καλύτερο έλεγχο της 
κατάστασης και αποτροπή εμφάνισης επεισοδίων. Για να μην αναφέρουμε, φυσικά, 
τα αντιισταμινικά που μπορούν να περιορίσουν την αλλεργική αντίδραση. Συνδυασμοί 
των παραπάνω, μπορούν επίσης να είναι ιδιαίτερα ωφέλιμοι στη διαχείριση του άσθμα-
τος, έπειτα από την απόφαση του γιατρού και τις ανάγκες του ασθενή. Σημαντικό να 
αναφερθεί, η ανάγκη για απόλυτη συμμόρφωση του ασθενή με τη θεραπεία, σωστή 
χρήση των αναπνευστικών συσκευών, παρατήρηση κάθε ύποπτου συμπτώματος και 
άμεση αναφορά στον γιατρό ή τον φαρμακοποιό. 

Τέλος, ο γιατρός θα σας δώσει τις κατάλληλες καθημερινές συμβουλές, εφιστώντας την 
προσοχή στους παράγοντες κινδύνου που ενέχει η καθημερινή ζωή: ακάρεα σκόνης, 
μούχλα, κάπνισμα, κατοικίδια ζώα κ.λπ. 

ΕΠΙΒΑΡΥΝΤΙΚΟΙ ΚΑΙ ΠΑΡΑΓΟΝΤΕΣ 
ΕΝΕΡΓΟΠΟΙΗΣΗΣ
Συνήθη αλλεργιογόνα αποτελούν η γύρη, 
οι τρίχες ζώων, τα ακάρεα σκόνης κ.λπ.,- 
ενώ παράγοντες επιβάρυνσης, ορισμένες 
κλιματολογικές συνθήκες και η ρύπανση. 
Έτσι, ο κρύος αέρας, η ομίχλη και οι καται-
γίδες, αυξάνουν τον κίνδυνο κρίσεων 
άσθματος. Αντίθετα, η τακτική και ήρεμη 
αναπνοή καθαρού και φυσιολογικού αέρα, 
βοηθά στη μείωση των συμπτωμάτων.

ΑΣΘΜΑ: ΤΑ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ  
ΤΗΣ ΑΠΕΙΛΗΤΙΚΗΣ  
ΓΙΑ ΤΗ ΖΏΗ ΕΠΕΙΓΟΥΣΑΣ ΑΝΑΓΚΗΣ
Το απειλητικό για τη ζωή επείγον περιστα-
τικό είναι η σοβαρή οξεία κρίση άσθματος, 
που απαιτεί άμεση αντιμετώπιση. Τα 
συμπτώματα:

		μεγάλη δυσκολία στην αναπνοή,

		αδιάκοπος βήχας,

		αίσθημα αυξανόμενης πίεσης στο 
στήθος,

		δυσκολία στην ομιλία,

		γενική αδυναμία με ζάλη, σύγχυση,

		μπλε χείλη ή νύχια,

		έλλειψη βελτίωσης μετά τη λήψη 
της συνήθους θεραπείας της κρί-
σης (απειλητική για τη ζωή έκτακτη 
ανάγκη).

ΤΟ ΑΣΘΜΑ ΕΙΝΑΙ ΜΙΑ ΑΣΘΕΝΕΙΑ  
ΠΟΥ ΑΠΑΙΤΕΙ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ
Ο στόχος της θεραπείας είναι να επιτευ-
χθεί καλός έλεγχος του άσθματος για τη 
μείωση της έντασης και της συχνότητας 
των συμπτωμάτων. Ο γενικός ιατρός ή ο 
πνευμονολόγος είναι αυτοί που παρακο-
λουθούν σωστά το άσθμα... δηλαδή, πολύ 
συχνά. Πράγματι, περισσότεροι από τους 
μισούς ασθενείς πάσχουν από ανεξέλεγκτο 
ή ατελώς ελεγχόμενο άσθμα. Ωστόσο, το 
άσθμα που δεν ανταποκρίνεται στη θερα-
πεία δεν πρέπει ποτέ να παραμεληθεί, 
καθώς η επιδείνωση της υγείας του ασθε-
νούς μπορεί πράγματι να είναι ταχεία.

Είναι σημαντικό  
να επισκέπτεστε τακτικά  

τον γιατρό σας,  
να παρακολουθείτε την εξέλιξη 

της νόσου και να προσαρμόζετε τη 
θεραπεία. 

”
“
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ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟ ΟΞΥ 
και συμπληρώματα  

υαλουρονικού οξέος: 
ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ και ΟΦΕΛΗ 

από τη χορήγησή τους 

Από τη Σεμίνα Σιδέρη, 

Φαρμακοποιό
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Το υαλουρονικό 
οξύ, είναι ένας 

πολυσακχαρίτης που 
απαντάται ευρέως 

στον οργανισμό μας, 
επιτελώντας πολλές 

και σημαντικές 
λειτουργίες, όπως: 

επούλωση πληγών, 
διατήρηση  

της ελαστικότητας  
του δέρματος,  

λίπανση των 
αρθρώσεων κ.α. 
Χρησιμοποιείται  

σε ενέσιμη μορφή,  
ως συστατικό  

σε προϊόντα ομορφιάς,  
αλλά και ως 

συμπλήρωμα 
διατροφής…
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ΥΓΕΙΑ
Θεραπεία

ΟΙ ΜΟΡΦΕΣ ΧΟΡΗΓΗΣΗΣ ΤΟΥ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ, ΕΙΝΑΙ:

• Ενέσεις υαλουρονικού οξέος για 
την άρθρωση του γονάτου ή του 
ισχίου, σε περιπτώσεις οστεοαρ-
θρίτιδας γόνατος ή ισχίου. 

• Οροί προσώπου ή προϊόντα 
περιποίησης που περιέχουν υαλου-
ρονικό οξύ, αλλά και ενέσιμα, για 
τη μείωση του βάθους των ρυτί-
δων και τη βελτίωση της όψης του 
δέρματος.

• Συμπληρώματα διατροφής.

Μία από τις πιο σημαντικές χρήσεις 
των συμπληρωμάτων διατροφής με 
υαλουρονικό οξύ, είναι η διαχείριση 
των συμπτωμάτων της οστεοαρθρί-
τιδας. Ωστόσο, χρησιμοποιούνται και 
σε μία ποικιλία άλλων καταστάσεων, 
όπως: 

• Σύνδρομο χρόνιας κόπωσης

• Χρόνια δυσφορία

• ΣΔ (στυτική δυσλειτουργία)

• Ινομυαλγία

• Αϋπνία

• Οστεοπόρωση

• Ρυτίδες στο δέρμα

• Λοιμώξεις του ουροποιητικού 
συστήματος

Σε κάθε περίπτωση, η χορήγηση του 
συμπληρώματος θα πρέπει να είναι 
εξατομικευμένη, σύμφωνα με τις 
ανάγκες του καθενός και έπειτα από 
σύσταση του επαγγελματία υγείας. 
Θεραπεία παθολογικών καταστάσεων 
δεν θα πρέπει να βασίζεται στα συμπλη-
ρώματα διατροφής. 

ΠΟΙΑ ΤΑ ΟΦΕΛΗ  
ΤΗΣ ΚΑΤΑΝΑΛΏΣΗΣ 
ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΟΥ ΟΞΕΟΣ 
ΏΣ ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑ ΔΙΑΤΡΟΦΗΣ;

Το υαλουρονικό οξύ είναι ένα πολύτιμο 
συστατικό, το οποίο μεταξύ άλλων, χρη-
σιμεύει  στο να διατηρεί τις αρθρώσεις 
υγρές και να διευκολύνει την κίνηση. 
Σε άτομα με σοβαρή οστεοαρθρί-
τιδα γόνατος, ένας τύπος ενέσιμου 
υαλουρονικού οξέος που ονομάζε-
ται hyaluronan μπορεί να προσφέρει 
βραχυπρόθεσμη ανακούφιση από τον 
πόνο και τη δυσκαμψία. Εναλλακτικά, 
η κατανάλωση πόσιμου υαλουρονικού 
οξέος, φαίνεται πως επιφέρει επίσης 
θετικά αποτελέσματα. Σύμφωνα με 
έρευνα που δημοσιεύθηκε το 2017 
στο Journal of Medical Food, η από του 
στόματος χορηγούμενη υαλουρονάνη, 
είχε συγκρίσιμα οφέλη με τη χορήγηση 
του ενέσιμου σκευάσματος. 

Μεταξύ των 72 ατόμων με αρθρίτιδα 
γόνατος που αποτέλεσαν το δείγμα της 
μελέτης, παρατηρήθηκαν τα εξής:

• Μειωμένη αίσθηση πόνου

• Καλύτερη ποιότητα ύπνου

• Σημαντική μείωση στην κατανά-
λωση αναλγητικών, σε σύγκριση με 
όσους έλαβαν εικονικό φάρμακο.

Η χορήγηση υαλουρονικού οξέος ως 
συμπλήρωμα διατροφής, πέρα από 
την ανακούφιση των συμπτωμάτων 
οστεοαρθρίτιδας, συμβάλλει στην 
ενδυνάμωση των αρθρώσεων και των 
ιστών, ενώ παράλληλα διατηρεί την επι-
δερμίδα υγιή και λαμπερή. 






