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editorial

Δεκέμβριος! Έφτασε επιτέλους
ο αγαπημένος μήνας, τόσο για
τους μικρούς… όσο και για
τους μεγάλους που αισθάνονται
ακόμη παιδιά! Μήνας κρύος, αλλά
και γιορτινός! Μήνας χαράς και
αισιοδοξίας, μήνας γεμάτος μυρωδιές στους δρόμους από κάστανα
και τζάκια! Πλησιάζουν τα Χριστούγεννα, ακόμη ένας χρόνος
μας αποχαιρετά, ενώ ένας νέος χρόνος, με όνειρα και φιλοδοξίες
μας καλωσορίζει!
Ποια είναι τα θέματα Υγείας και Ομορφιάς που θα
μας απασχολήσουν τον φετινό χειμώνα;

Στο παρόν τεύχος, στην ενότητα «Ομορφιά» θα ενημερωθείτε
για τις τεχνικές αντιγήρανσης και τη συμβολή της αισθητικής
χειρουργικής, αλλά και για 5 συνήθειες που βλάπτουν την
επιδερμίδα σας. Στην ενότητα «Διατροφή», θα ανακαλύψετε πώς
τα αιθέρια έλαια μπορούν να αξιοποιηθούν και στη διατροφή σας,
ενώ η ενότητα ολοκληρώνεται με ένα πολύ ενδιαφέρον άρθρο για
αυξημένη ενέργεια και ενδυνάμωση, μέσω ειδικής διατροφής,
στην καρδιά του χειμώνα.
Στο Αφιέρωμα του τεύχους, με θέμα «Η απαραίτητη θωράκιση
του οργανισμού», σας δίνουμε συμβουλές για να αντιμετωπίσετε
τις ιώσεις του χειμώνα, καθώς και πληροφορίες για την ενίσχυση
του ανοσοποιητικού σας μέσω των συμπληρωμάτων διατροφής.
Το αφιέρωμα ολοκληρώνεται με ένα άρθρο για
τα αναρίθμητα οφέλη της γυμναστικής τον χειμώνα,
τόσο για τον οργανισμό, όσο για την ψυχική σας υγεία, καθώς…
«νους υγιής εν σώματι υγιεί»!
Στην ενότητα «Υγεία - Πρόληψη», θα διαβάσετε χρήσιμες
πληροφορίες για την προστασία των αρτηριών σας κατά
τις εναλλαγές κρύου και θερμού περιβάλλοντος,
ενώ στη συνέχεια αναλύουμε τη σημαντικότητα που έχουν
τα παιδικά εμβόλια.
Τέλος, στην ενότητα «Υγεία - Θεραπεία», θα διαβάσετε ένα άρθρο
με θέμα τον ασθενή του χειμώνα.
Το περιοδικό «Υγεία & Ομορφιά» μεταφέρει με αξιοπιστία
τις πολύτιμες συμβουλές επαγγελματιών υγείας σε κάθε σπίτι!
Διαβάστε το στην ηλεκτρονική του έκδοση στο www.yo.gr
Καλά Χριστούγεννα!
Ευτυχισμένο το νέο έτος 2023!
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συχνές ερωτήσεις

Ερωτήσεις
ΚΑΡΚΊΝΟΣ ΤΟΥ ΠΡΟΣΤΆΤΗ
«Από ποια ηλικία και μετά θα πρέπει
να γίνεται προληπτικός έλεγχος για τον
καρκίνο του προστάτη;»
Ο καρκίνος του προστάτη, που αποτελεί
το 25% των καρκίνων στους άνδρες, έχει
μεγάλες πιθανότητες να θεραπευτεί εάν
διαγνωστεί εγκαίρως. Στα πρώτα στάδιά
του είναι ασυμπτωματικός και συχνά
εξελίσσεται αργά. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι μόνο ο προληπτικός έλεγχος
μπορεί να τον διαγνώσει εγκαίρως. Ο
προληπτικός έλεγχος θα πρέπει να γίνεται κάθε χρόνο από άνδρες ηλικίας 50
ετών και άνω ή από την ηλικία των 45,
εάν κάποιος ανήκει σε ομάδα υψηλού
κινδύνου. Ο έλεγχος πραγματοποιείται
με δακτυλική εξέταση και μέτρηση
του προστατικού αντιγόνου (PSA) στο
αίμα. Πρόκειται για δύο πολύ απλές
και ανώδυνες εξετάσεις, οι οποίες
έχουν οδηγήσει τα τελευταία χρόνια
στην έγκαιρη διάγνωση της νόσου
και την αποτελεσματική θεραπεία σε
υψηλό ποσοστό πασχόντων. Φυσικά,
η θεραπεία του καρκίνου του προστάτη εξαρτάται -πέρα από το στάδιό
του- και από την ηλικία του ασθενή,
αλλά και από τη γενική κατάσταση της
υγείας του. Σε προχωρημένο στάδιο, ο
συγκεκριμένος καρκίνος προκαλεί διαταραχές στην ούρηση, ως αποτέλεσμα
της απόφραξης της ουρήθρας από τον
διογκωμένο προστάτη.
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Απαντήσεις

ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΑ ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ
«Μπορεί ένας ασθενής που κάνει
χημειοθεραπείες να λαμβάνει συμπληρώματα διατροφής με βάση την
εχινάκεια για να τονώσει το ανοσοποιητικό του;»
Όχι! Τα συμπληρώματα διατροφής
που έχουν ως βάση την εχινάκεια
(Echinacea angustifolia, Echinacea
purpurea και Echinacea pallida), λαμβάνονται παραδοσιακά από το στόμα
και έχουν ως στόχο την τόνωση του
ανοσοποιητικού στην πρόληψη ή τη
θεραπεία διαφόρων παθολογιών του
χειμώνα. Τα συγκεκριμένα συμπληρώματα διατροφής με βάση την
εχινάκεια, είναι ευρέως γνωστά για τις
ανοσοτροποποιητικές τους ιδιότητες.
Έτσι, η λήψη τους αντενδείκνυται σε
περιπτώσεις ανοσοανεπάρκειας ή σε
περιπτώσεις ανοσοκαταστολής (π.χ.
λοίμωξης από HIV, μεταμόσχευση
οργάνων, χημειοθεραπεία κ.λπ.), σε
περιπτώσεις αιματολογικών διαταραχών των λευκών αιμοσφαιρίων
(λευχαιμία, λέμφωμα), σε περιπτώσεις
φυματίωσης, σκλήρυνσης κατά πλάκας
ή άλλων αυτοάνοσων. Παράλληλα, οι
διαβητικοί ασθενείς θα πρέπει να χρησιμοποιούν την εχινάκεια με προσοχή
και να παρακολουθούν προσεκτικά
το σάκχαρό τους. Τέλος, συνιστάται
ιδιαίτερη προσοχή και από άτομα που
έχουν ιστορικό με αλλεργίες, επειδή η
εχινάκεια μπορεί να προκαλέσει περισσότερο ή λιγότερο σοβαρές αλλεργικές
αντιδράσεις (κνίδωση, αλλεργική ρινίτιδα, κρίση άσθματος, ακόμη και
αναφυλακτικό σοκ).
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ΒΕΛΟΝΙΣΜΌΣ ΚΑΙ ΗΜΙΚΡΑΝΊΑ
«Μπορεί ο βελονισμός να ανακουφίσει
από τις κρίσεις ημικρανίας;»
Τα τελευταία χρόνια, αρκετές κλινικές
μελέτες επιβεβαιώνουν τα οφέλη του
βελονισμού σε ασθενείς με ημικρανία.
Μάλιστα, έχουν αναλυθεί περισσότερες
από 20 κλινικές δοκιμές με συνολικά
πάνω από 5.000 άτομα τα οποία επιβεβαιώνουν τα οφέλη του βελονισμού
στην καταπολέμηση της ημικρανίας.
Πρόσφατα, μία τυχαιοποιημένη κλινική δοκιμή που διεξήχθη στην Κίνα,
απέδειξε επίσης την αποτελεσματικότητα αυτής της προσέγγισης. Οι 150
συμμετέχοντες ασθενείς με κρίσεις
ημικρανίας χωρίς αύρα, χωρίστηκαν
σε τρεις ομάδες: η πρώτη ομάδα λάμβανε μόνο τη συνήθη φροντίδα, ενώ οι
άλλες δύο ομάδες λάμβαναν -πέρα από
τη συνήθη φροντίδα- επιπλέον: είτε 20
«προσομοιωμένες» συνεδρίες βελονισμού, είτε 20 συνεδρίες «αληθινού»
βελονισμού. Τα αποτελέσματα, μετά από
μία παρακολούθηση 20 εβδομάδων,
έδειξαν σημαντική μείωση των κρίσεων ημικρανίας στα άτομα της ομάδας
που λάμβανε «αληθινό» βελονισμό. Θα
πρέπει να σημειωθεί επίσης ότι οι γνωστικές και συμπεριφορικές θεραπείες,
καθώς και οι ψυχοσωματικές τεχνικές
που βοηθούν στη διαχείριση του άγχους
(σοφρολογία, ύπνωση), συμβάλλουν
επίσης πολύ θετικά στη διαχείριση των
ημικρανιών.

ΕΥ ΖΗΝ
ομορφιά

Από τη Σεμίνα Σιδέρη,
Φαρμακοποιό

Με το πέρασμα του χρόνου, το δέρμα χάνει την ελαστικότητά του
και εμφανίζονται οι πρώτες ρυτίδες.
Λιποπλήρωση, υαλουρονικό οξύ, botox…
Η αισθητική χειρουργική εξελίσσεται συνεχώς.
Ας δούμε τις πιο κοινές τεχνικές για την αντιμετώπιση
των επιπτώσεων του χρόνου!
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ΕΥ ΖΗΝ
ομορφιά
ΤΟ LIFTING
ΤΟ ΥΑΛΟΥΡΟΝΙΚΌ ΟΞΎ

Με την πάροδο του χρόνου, η επιδερμίδα χάνει την
τονικότητά της και αρχίζει να χαλαρώνει. Είναι σαν ο
φάκελος να είναι πολύ μεγάλος για το περιεχόμενό
του. Για να φαίνεστε νεότεροι, λοιπόν, πρέπει να
αφαιρέσετε το περίσσιο μέρος! Η σύσφιξη του λαιμού είναι μία από τις πιο συνηθισμένες διαδικασίες.
Πραγματοποιείται μια διακριτική τομή από την εσωτερική άκρη των αυτιών και συνεχίζει προς το πίσω
μέρος του αυτιού εκεί όπου το αυτί συνδέεται με το
κεφάλι. Στη συνέχεια «τραβιέται» το δέρμα προς τα
πάνω, και έτσι ο λαιμός φαίνεται πιο σφριγηλός και
νεανικός. Η συγκεκριμένη τεχνική είναι πολύ αποτελεσματική, υπό την προϋπόθεση ότι εφαρμόζεται
από κάποιον έμπειρο και εξειδικευμένο πλαστικό
χειρούργο. Σε κάθε άλλη περίπτωση, το αποτέλεσμα
θα είναι ενδεχομένως δυσάρεστο, δηλαδή θα υπάρχει
ασυμμετρία.

Το υαλουρονικό οξύ χρησιμοποιείται
κυρίως για το γέμισμα των ρυτίδων
στο κάτω μέρος του προσώπου (γύρω
από τα χείλη και το πιγούνι). Το προϊόν
εγχέεται στην περιοχή και με το γέμισμα
ανακτάται σταδιακά ο όγκος. Το υαλουρονικό οξύ, είναι γενικά καλά ανεκτό
από το σώμα. Το πλεονέκτημά του είναι
ότι απορροφάται με την πάροδο του
χρόνου και έτσι, αποφεύγεται το φαινόμενο γνωστό και ως «χείλη πάπιας».

ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ…

Οι ενέσεις στα διάφορα σημεία γίνονται με μία πολύ λεπτή βελόνα και η
διαδικασία διαρκεί περίπου 30 λεπτά.
Η παρουσία ελαφρού αναισθητικού
στη σύριγγα, την καθιστά μία ανώδυνη
διαδικασία. Το αποτέλεσμα είναι άμεσα
ορατό και διαρκεί κατά μέσο όρο ένα
χρόνο. Δεν υπάρχει συγκεκριμένη
ηλικία για να προβείτε σε αυτήν τη διαδικασία, μπορείτε να το κάνετε και από
τα 40 σας, με την εμφάνιση των πρώτων
ρυτίδων.

ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ…

Η επέμβαση διαρκεί περίπου 2 με 3 ώρες και προηγείται τοπική ή γενική αναισθησία. Στη συνέχεια απαιτείται
νοσηλεία για 24 ώρες. Σε ορισμένες περιπτώσεις, μπορεί να εκδηλωθούν μώλωπες στην περιοχή, ενώ σε
πολύ σπάνιες περιπτώσεις δύναται να παρουσιαστεί
κάποια μόλυνση. Σε κάθε περίπτωση, το πρόσωπο
παραμένει πρησμένο για 8 ημέρες.
Χρειάζονται 15 έως 20 ημέρες μέχρι να επανέλθετε
πλήρως, ώστε να μπορέσετε να συνεχίσετε την κοινωνική και επαγγελματική σας καθημερινότητα. Το
βέλτιστο αποτέλεσμα επιτυγχάνεται μετά από 3 μήνες
και διαρκεί περίπου 7-10 χρόνια. Πριν πάρετε την απόφαση, καλό είναι να το σκεφτείτε πολύ προσεκτικά
και να απευθυνθείτε σε κάποιον έμπειρο και ικανό
χειρούργο (από τον οποίο έχετε «δει» τα αποτελέσματα
σε άλλα άτομα).

ΤΟ BOTOX
Το botox είναι η κατ’ εξοχήν θεραπεία των «γραμμών έκφρασης»,
κυρίως εκείνων που βρίσκονται στο
άνω μέρος του προσώπου: γραμμές
συνοφρυώματος στο μέτωπο, γύρω
από τα μάτια, κ.λπ. Το botox είναι μια
τοξίνη που χρησιμοποιείται ως ένα
φάρμακο για τη θεραπεία ασθενών
με υπερδραστικούς μύες. Η ένεση με
ελάχιστη δόση βοηθά στον αποκλεισμό της συστολής των μυών και στη
μείωση των ρυτίδων.

ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ…
Το προϊόν εγχέεται με μία εξαιρετικά
λεπτή βελόνα, έπειτα από τοπική
αναισθησία. Στη συνέχεια εμφανίζεται ένα μικρό πρήξιμο στο σημείο της
ένεσης, το οποίο βέβαια εξαφανίζεται
μετά από μία ώρα. Η όλη διαδικασία
διαρκεί περίπου 30 λεπτά. Το αποτέλεσμα είναι ορατό εντός 3 έως 4 ημερών
μετά την ένεση και διαρκεί περίπου 6
μήνες. Αν και υπάρχουν εξαιρέσεις,
το botox εφαρμόζεται από την ηλικία
των 40 περίπου.
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Η ΛΙΠΟΠΛΉΡΩΣΗ
Χαλαρά ζυγωματικά; απώλεια ελαστικότητας; διπλό πηγούνι; κανένα πρόβλημα! Η λιποπλήρωση,
η οποία συνίσταται στην αφαίρεση λίπους από τον ασθενή (μεταμόσχευση) και την έγχυσή του
μετά από φυγοκέντρηση, είναι επίσης μία από τις τεχνικές που χρησιμοποιούνται ενάντια στα
σημάδια της γήρανσης. Μάλιστα, η τεχνική αυτή προσελκύει όλο και περισσότερες γυναίκες
που δεν θέλουν να χρησιμοποιούν χημικά υλικά. Το αποτέλεσμα από τη λιποπλήρωση μπορεί
να διαρκέσει 2- 3 χρόνια. Αυτή η τεχνική χρησιμοποιείται επίσης ως εναλλακτική λύση στα
εμφυτεύματα στήθους σιλικόνης.

ΣΤΗΝ ΠΡΆΞΗ…
Η συγκεκριμένη επέμβαση διαρκεί 1 ώρα και 30 λεπτά με τοπική αναισθησία, ενώ μετά το
δέρμα σας θα είναι κόκκινο και ερεθισμένο για περίπου 3 με 4 ημέρες. Εάν λοιπόν το event
της χρονιάς είναι προγραμματισμένο για τη Δευτέρα, θα πρέπει η λιποπλήρωση να ξεκινήσει
την προηγούμενη Πέμπτη. Δεδομένου ότι η διαδικασία είναι επεμβατική, δεν συνιστάται πριν
την ηλικία των 40 ετών. Τέλος, αυτή η τεχνική αντενδείκνυται από άτομα που λαμβάνουν
αντιπηκτικά φάρμακα.
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ΕΥ ΖΗΝ
ομορφιά

Από τη Νίκη Καββαδία,
Φαρμακοποιό Mgr.
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Ίσως θεωρείτε ότι περιποιείστε σωστά
την επιδερμίδα του προσώπου σας. Πολλές
φορές όμως, μπορεί στην πραγματικότητα
να την ταλαιπωρείτε τελικά, χωρίς να
το αντιλαμβάνεστε! Η διαφορά βρίσκεται
στη λεπτομέρεια, γι’ αυτό δείτε τα μικρά
αλλά όχι και τόσο αθώα λάθη
που μπορεί να κάνετε.
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ΕΥ ΖΗΝ
ομορφιά

Η

περιποίηση της επιδερμίδας
του προσώπου θα πρέπει
να γίνεται ακολουθώντας τα
σωστά βήματα και πάντοτε
με τα κατάλληλα για τον τύπο της επιδερμίδας σας προϊόντα. Φυσικά, θα
πρέπει να αποφεύγονται και ορισμένες
«κακές» συνήθειες που βλάπτουν την
επιδερμίδα.

ΤΟ ΑΠΑΡΑΊΤΗΤΟ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΆΖ ΠΡΙΝ ΤΟΝ ΎΠΝΟ

Ας δούμε 5 από αυτές…

 Γαλάκτωμα + λοσιόν χωρίς αλκοόλη ή λάδι ντεμακιγιάζ ή υπερλιπαντικό
σαπούνι.
 Τη χρήση ενός spray με ιαματικό νερό που καταπραΰνει την επιδερμίδα.

Η ΥΓΙΕΙΝΉ ΤΩΝ ΧΕΡΙΏΝ
ΠΡΙΝ ΤΟ ΠΛΎΣΙΜΟ
ΤΟΥ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
Τα χέρια σας έρχονται καθημερινά σε
επαφή με πολλά αντικείμενα που μπορεί να έχουν πάνω τους εκατομμύρια
μικρόβια και μικροοργανισμούς. Είναι
πολύ σημαντικό να τα πλένετε καλά
και τακτικά με νερό και σαπούνι. Αν
δεν το έχετε κάνει και πλύνετε το πρόσωπό σας, πολλά από αυτά τα μικρόβια
μεταφέρονται πάνω του προκαλώντας
πιθανούς ερεθισμούς.

ΕΦΑΡΜΟΓΉ
ΤΗΣ ΚΡΈΜΑΣ ΠΡΟΣΏΠΟΥ
ΜΕ ΛΆΘΟΣ ΤΡΌΠΟ
Η εφαρμογή της κρέμας προσώπου είναι
μια εύκολη διαδικασία, που συχνά γίνεται με
λάθος τρόπο. Εφαρμόζοντας βιαστικά και με
δύναμη την κρέμα στο πρόσωπο, το ταλαιπωρείτε χωρίς λόγο. Ο σωστός τρόπος είναι να
την απλώνετε με απαλές κινήσεις κάνοντας
μασάζ από το κέντρο προς τα έξω.

Το make up δεν πρέπει να μένει πάνω στο δέρμα σας όλη τη νύχτα. Εκτός
από τους ρύπους που μπορεί να έχει απορροφήσει η επιδερμίδα από την
ατμόσφαιρα, τα υπολείμματα του μακιγιάζ δεν την αφήνουν να αναπνεύσει
και να ανανεωθεί φυσικά όπως έχει ανάγκη.
Πώς πρέπει να γίνεται ο κατάλληλος καθαρισμός - φροντίδα της επιδερμίδας τον Χειμώνα;

ΤΟ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΆΖ ΠΡΟΣΩΠΟΥ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ:

…και η κατάλληλη φροντίδα του περιλαμβάνει:
 Ενυδατική μάσκα 1-2 φορές την εβδομάδα.
 Peeling 1 φορά κάθε 15 μέρες για απομάκρυνση των νεκρών κυττάρων.
 Ορό αναδόμησης πριν από την κρέμα φροντίδας για τουλάχιστον 4
εβδομάδες.
 Πρωί και βράδυ την κατάλληλη κρέμα φροντίδας, ανάλογα με τον τύπο
και τις ανάγκες του δέρματος.
 Αντηλιακή προστασία 365 ημέρες τον χρόνο.

ΤΟ ΚΑΤΆΛΛΗΛΟ ΝΤΕΜΑΚΙΓΙΆΖ ΜΑΤΙΩΝ ΠΕΡΙΛΑΜΒΆΝΕΙ:
 Μία ειδική λοσιόν micellaire για τα μάτια.

…και η κατάλληλη φροντίδα τους περιλαμβάνει:
 Μία λεπτόρρευστη και μη λιπαρή κρέμα ματιών.

ΜΗ ΕΠΑΡΚΉΣ ΕΝΥΔΆΤΩΣΗ
Με τον ερχομό του χειμώνα, η θερμοκρασία είναι χαμηλή και το κρύο αισθητό…
Το γεγονός αυτό, αφήνει τα σημάδια του επάνω στο δέρμα σας, με αποτέλεσμα η επιδερμίδα σας να είναι ξηρή με σκασίματα που πολλές φορές μπορεί να
είναι και επώδυνα, ειδικά στα χείλη και στα χέρια. Σίγουρα είναι φυσιολογικό να
θέλετε να πλένεστε με ζεστό νερό, όμως όσο ευχάριστο και αν είναι αυτό, δεν είναι
καθόλου καλό για την επιδερμίδα σας. Χρειάζεται χλιαρό ή ακόμα και κρύο νερό,
που δεν την ξηραίνει και δεν απομακρύνει όλα τα φυσικά λιπαρά συστατικά που
της είναι απαραίτητα.

Tips:
ΚΑΚΉ ΣΤΆΣΗ ΎΠΝΟΥ

Η πιο σωστή στάση ύπνου είναι
ανάσκελα. Υπάρχουν πολλοί λόγοι
γι’ αυτό… ένας εκ των οποίων είναι η προστασία της επιδερμίδας του προσώπου από
την πρόωρη εμφάνιση ρυτίδων. Όταν το
πρόσωπο πιέζεται για πολλές ώρες πάνω
στο μαξιλάρι ταλαιπωρείται, κάνοντας πιο
εύκολα «γραμμές».
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 Για να στεγνώσετε το πρόσωπό σας, χρησιμοποιήστε ταμποναριστά μία
καθαρή, απορροφητική πετσέτα. Διαφορετικά, εάν και η πετσέτα φέρει
μικρόβια ή είναι τραχιά και την «τρίβετε» στο πρόσωπό σας, τότε ταλαιπωρείται περισσότερο την επιδερμίδα.
 Πέρα από τη στάση, θα πρέπει να φροντίσετε να κοιμάστε επαρκώς.
Έτσι το δέρμα έχει τον χρόνο που χρειάζεται για να ξεκουραστεί και να
ανανεωθεί!
 Να πίνετε αρκετά υγρά (1.5 με 2 λίτρα νερό την ημέρα).
 Να χρησιμοποιείτε ενυδατική κρέμα για τα χέρια, ειδικά μετά την επαφή
με το νερό.
 Να χρησιμοποιείτε προϊόντα για τα χείλη με ενυδατικά και μαλακτικά
συστατικά (π.χ. κερί μέλισσας, βούτυρο καριτέ ή βαζελίνη).

SKIN ACT ΚΑΘΑΡΙΣΤΙΚΟ ΤΖΕΛ ΠΡΟΣΩΠΟΥ
Το αφρώδες τζελ προσώπου Skin Act Gel είναι κατάλληλο για λιπαρές
και μεικτές επιδερμίδές με ατέλειες και τάση για ακμή. Χάρη στα
φυσικά συστατικά που περιέχει επαναφέρει την φυσιολογική λειτουργία του δέρματος χωρίς να προκαλεί αλλεργίες. Δερματολογικά
ελεγμένο.

SKIN ACT TOP CREAM
Η κρέμα προσώπου Skin Act Top είναι ιδανική για λιπαρά δέρματα
με ατέλειες και με ακμή. Ρυθμίζει την λιπαρότητα του δέρματος ενώ
ταυτόχρονα τα εκχυλίσματα βοτάνων που περιέχει βοηθούν στον
καθαρισμό, σύσφιξη και τόνωση της επιδερμίδας. Επίσης ενυδατώνουν, μαλακώνουν και ελαττώνουν κάθε ερεθισμό επαναφέροντας
την επιδερμίδα στην φυσιολογική λειτουργία της.

Θα τα βρείτε σε επιλεγμένα φαρμακεία σε όλες τις πόλεις
Διανέμονται από την IAMA PHARMACEUTΙCAL LTD - τηλ. 25209500
IAMA Pharmaceutical Ltd

SKIN ACT FAST CREAM
Η κρέμα προσώπου Skin Act Fast είναι ιδανική για λιπαρά και με
τάση για ακμή δέρματα. Με ενεργά συστατικά που θεραπεύουν και

ΕΥ ΖΗΝ
διατροφή

Τα αιθέρια έλαια
στη διατροφή σας
Από τη Χρύσα Μαστροδήμου,
Φαρμακοποιό, με Μεταπτυχιακό
στην Κλινική Διατροφή
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Γνωρίζατε ότι μπορείτε
να χρησιμοποιείτε
τα αιθέρια έλαια
στη μαγειρική αλλά και
στη ζαχαροπλαστική…
απολαμβάνοντας
μοναδικά πιάτα, ιδιαίτερες
μυρωδιές και
αρωματισμένα γλυκά;
Ας μάθουμε περισσότερα…
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ΕΥ ΖΗΝ
διατροφή

ΑΙΘΈΡΙΑ ΈΛΑΙΑ ΚΑΙ ΜΑΓΕΙΡΙΚΉ
Η εισαγωγή αιθέριων ελαίων στη
μαγειρική και στη ζαχαροπλαστική,
σας επιτρέπει, όχι μόνο να απολαύσετε
τις ιδιότητες και τα οφέλη τους για την
υγεία με έναν πρωτότυπο τρόπο, αλλά
και να ανακαλύψετε νέες γεύσεις. Έτσι,
μία σταγόνα αιθέριου ελαίου μέντας σε
μία «μούς» σοκολάτας θα βοηθήσει
στην πέψη. Παράλληλα θα δώσει μία
ευχάριστη και ασυνήθιστη γεύση στο
γλυκό. Εάν ο συνδυασμός μέντας και
σοκολάτας δεν είναι στα γευστικά σας
γούστα, δοκιμάστε μία σταγόνα αιθέριο
έλαιο μανταρινιού, το οποίο θα καταπραΰνει το στρες της καθημερινότητάς
σας και θα σας βοηθήσει να κοιμάστε
πιο εύκολα.

ΜΕΡΙΚΈΣ ΑΠΛΈΣ ΙΔΈΕΣ
ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΉΣΗ ΑΙΘΈΡΙΩΝ ΕΛΑΊΩΝ ΣΤΗΝ ΚΟΥΖΊΝΑ
 Μία σταγόνα αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου μπορεί να αρωματίσει μια ομελέτα με
βότανα. Ένα πιάτο με ωμά λαχανικά ή ζυμαρικά μπορεί να απογειωθεί με μία
σταγόνα από αιθέριο έλαιο βασιλικού.
 Μία σταγόνα αιθέριο έλαιο άνηθου, θα ενισχύσει τη γεύση μίας σούπας λαχανικών.
 Μία σταγόνα αιθέριο έλαιο θυμαριού σε ένα πιάτο σπιτικού πουρέ πατάτας, θα του
δώσει επιπλέον νοστιμιά.
 Πλούσια γεύση στο κρέας μπορεί να προσφέρει μία σταγόνα αιθέριου ελαίου από
φασκόμηλο.
 Μία σταγόνα αιθέριου ελαίου από περγαμόντο σε μια φρουτοσαλάτα ή σε μια μαρμελάδα φράουλας δίνει έξτρα νοστιμιά.
 Τέλος, μία σταγόνα αιθέριου ελαίου από μανταρίνι ή μία σταγόνα αιθέριου ελαίου
κανέλας στο μείγμα για τα ντόνατς ή στη ζύμη για τις τηγανίτες, θα εκπλήξει ευχάριστα

ΠΏΣ ΝΑ ΤΑ ΧΡΗΣΙΜΟΠΟΙΉΣΕΤΕ;
Ενώ ορισμένα αιθέρια έλαια (π.χ.
το αιθέριο έλαιο από περγαμόντο,
λεμόνι, μανταρίνι, γκρέιπφρουτ, λεβάντα) μπορούν να χρησιμοποιηθούν
για να αρωματίσουν τα γλυκά σας με
έναν πρωτότυπο τρόπο, ακόμη και
ορισμένα αλμυρά παρασκευάσματα,
ορισμένα άλλα αιθέρια έλαια απλώς
αντικαθιστούν τα συνήθη βότανα που
χρησιμοποιούνται στη μαγειρική, ειδικά
τον χειμώνα. Αυτό αφορά τα αιθέρια
έλαια από βασιλικό, θυμάρι, δεντρολίβανο, άνηθο, μέντα και μερικά ακόμη.
Ο βασικός κανόνας είναι να χρησιμοποιείτε πολύ μικρές ποσότητες από το
κάθε αιθέριο έλαιο.

Συμβουλή:
Στη μαγειρική σας, μπορείτε να συνδυάζετε
πολλά αιθέρια έλαια, για παράδειγμα: θυμάρι
και δεντρολίβανο. Σε κάθε περίπτωση, να
θυμάστε ότι τα αιθέρια έλαια δεν αναμειγνύονται με το νερό. Ενσταλάζονται πάντα
σε λιπαρή ουσία ή ταυτόχρονα με το λάδι,
κατά προτίμηση σε φυτικό έλαιο. Όσον αφορά
τα βρώσιμα αιθέρια έλαια, επιλέξτε να είναι
βιολογικής προέλευσης.
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ΑΡΩΜΑΤΊΣΤΕ ΤΟ ΕΛΑΙΌΛΑΔΌ ΣΑΣ
Μπορείτε να αρωματίσετε το ελαιόλαδό σας με δεντρολίβανο ή με αιθέριο έλαιο βασιλικού ή
συνδυάζοντας και τα δύο. Αρκεί να προσθέσετε σε ένα λίτρο παρθένο ελαιόλαδο 15 σταγόνες
αιθέριο έλαιο δεντρολίβανου ή βασιλικού ή 8 σταγόνες από το καθένα. Στη συνέχεια, ανακινήστε
καλά για να αναμειχθούν τα διάφορα έλαια μεταξύ τους και αφήστε το μείγμα σε δροσερό μέρος
για περίπου μία ημέρα. Ακολούθως, μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε για να αρωματίσετε ωμά
λαχανικά, ζυμαρικά, φιλέτα ψαριού και άλλα τρόφιμα.
Επιπλέον, τα αιθέρια έλαια μπορούν να αρωματίσουν ευχάριστα τη μαγιονέζα ή οποιαδήποτε
άλλη σάλτσα. Μία σταγόνα είναι υπεραρκετή για να απογειώσετε τη σάλτσα σας.

ΤΑ ΑΙΘΈΡΙΑ ΈΛΑΙΑ ΣΤΟ ΣΠΊΤΙ
ΑΙΘΈΡΙΟ ΈΛΑΙΟ ΜΠΛΕ
ΧΑΜΟΜΗΛΙΟΎ
Το αιθέριο έλαιο μπλε χαμομηλιού,
ως τσάι, έχει ηρεμιστική και κατευναστική επίδραση στο σώμα και στο
μυαλό σας. Παράλληλα, η δράση
του αντιμετωπίζει οποιουδήποτε
είδους φλεγμονή (εσωτερική ή
εξωτερική). Επιπλέον, η κατανάλωσή του καταπολεμά τις πέτρες
στα νεφρά και στη χοληδόχο
κύστη, ενώ τέλος βελτιώνει την
πέψη και συμβάλλει θετικά στην
αντιμετώπιση των ενοχλητικών
συμπτωμάτων της έμμηνου
ρύσεως και της εμμηνόπαυσης.
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Η χρήση των αιθέριων ελαίων συμβάλλει ακόμη
και στις όμορφες μυρωδιές του σπιτιού σας, καθώς
μαγειρεύοντας με αιθέρια έλαια, απομακρύνετε τις
δυσάρεστες ή τις έντονες μυρωδιές (π.χ. από κρεμμύδι, σκόρδο, ψάρια). Πέρα όμως από τη μαγειρική,
μπορείτε να διαχέετε το αιθέριο έλαιο της αρεσκείας
σας στους χώρους, μέσω μίας ειδικής συσκευής,
για 24ωρη ευωδία στο σπίτι σας!

ΤΑ ΑΙΘΈΡΙΑ ΈΛΑΙΑ ΚΑΙ
ΟΙ ΚΑΤΆΛΛΗΛΕΣ ΠΡΟΦΥΛΆΞΕΙΣ

Προσοχή! Η χρήση αιθέριων ελαίων
αντενδείκνυται αυστηρά σε μικρά παιδιά ή έγκυες/
θηλάζουσες γυναίκες. Γι’ αυτό λοιπόν, ακόμη και
αν έχετε την παραμικρή αμφιβολία για κάποιο
αιθέριο έλαιο, συμβουλευτείτε πρώτα έναν ειδικό!
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ΕΥ ΖΗΝ
διατροφή

Ειδική
διατροφή
για αυξημένη
ενέργεια και
ενδυνάμωση

Από την Ελίνα Ασημακοπούλου,
Διαιτολόγο - Διατροφολόγο, BSc
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Η ξεκούραση και ο καλός ύπνος είναι βασικοί
παράγοντες για να αυξήσετε τα αποθέματα
της ενέργειάς σας. Εξίσου σημαντικό ρόλο
όμως έχει και η κατάλληλη διατροφή.
Πριν βάλετε λοιπόν άλλο ένα φλιτζάνι καφέ,
διαβάστε τα παρακάτω…

Tips:

ΞΕΚΙΝΉΣΤΕ ΤΗΝ ΗΜΈΡΑ ΣΑΣ
ΜΕ ΈΝΑ ΚΑΛΌ ΠΡΩΙΝΌ
Τόσο κοινότυπο μα πέρα ως πέρα αληθινό! Είναι το
πρώτο γεύμα μετά την ολονύχτια νηστεία, που επαναφέρει τα επίπεδα γλυκόζης στα φυσιολογικά και
αποτρέπει της απότομες διακυμάνσεις, συμβάλλοντας στην αύξηση της ενέργειας και, σαφώς, παρέχει
στον οργανισμό πολύτιμα θρεπτικά συστατικά.
Πολλές μελέτες υποστηρίζουν πως η κατανάλωση
πρωινού, εκτός από την ενέργεια που παρέχει, αυξάνει τη δυνατότητα συγκέντρωσης και βοηθά στην
καλύτερη διαχείριση του σωματικού βάρους.

 Πλέον, οι προτάσεις ενός
«καλού» πρωινού γεύματος
είναι αμέτρητες! Δημητριακά με
γάλα, γιαούρτι με βρώμη, μέλι
και ταχίνι, αυγά με αβοκάντο,
ένα γεμιστό πολύσπορο κουλούρι Θεσσαλονίκης με τυρί
και σολομό, ένα τοστ και ένα
ποτήρι φρέσκο χυμό... Γλυκό ή
αλμυρό πρωινό, η επιλογή είναι
δική σας! Σημασία έχει να περιλαμβάνει τρόφιμα από όλες τις
ομάδες και να είναι χαμηλό σε
περιεκτικότητα ζάχαρης.
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ΕΥ ΖΗΝ
διατροφή

“

Τα φρούτα και
οι ξηροί καρποί
αποτελούν την πιο
απλή και υγιεινή
μορφή σνακ που
βοηθά στα υψηλά
επίπεδα
ενέργειας.

”

ΣΥΝΔΥΆΣΤΕ ΤΡΌΦΙΜΑ ΑΠΌ ΌΛΕΣ
ΤΙΣ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΈΣ ΟΜΆΔΕΣ
Ναι μεν οι υδατάνθρακες είναι η
βασικότερη πηγή ενέργειας για τον
οργανισμό, αλλά και η κατανάλωση
ενός πλήρους γεύματος κρίνεται ιδιαίτερα σημαντική, τόσο για την υγεία,
όσο και για τα επίπεδα της ενέργειάς
σας. Ένα γεύμα, λοιπόν, το οποίο συνδυάζει υδατάνθρακες (ψωμί, ρύζι,
ζυμαρικά, πατάτες, όσπρια, κ.λπ.), πρωτεΐνη (κοτόπουλο, κρέας, ψάρι, αυγό)
και λίπος (ελαιόλαδο, ελιές, αβοκάντο,
κ.λπ.), βοηθά στο αίσθημα κορεσμού,
βελτιώνει τη θρέψη -αφού προσλαμβάνεται μεγάλη ποικιλία θρεπτικών
συστατικών- και συμβάλλει στην ομαλή
αύξηση των επιπέδων γλυκόζης στο
αίμα, διατηρώντας έτσι τα επίπεδα της
ενέργειας σταθερά.

ΕΠΙΛΈΞΤΕ
ΤΟΥΣ ΣΩΣΤΟΎΣ ΥΔΑΤΆΝΘΡΑΚΕΣ

ΚΆΝΤΕ ΜΙΚΡΆ ΓΕΎΜΑΤΑ
ΑΝΆΜΕΣΑ ΣΤΑ ΚΥΡΊΩΣ ΓΕΎΜΑΤΑ
Είναι ο πιο σίγουρος τρόπος για να
διατηρήσετε την ενέργειά σας στα
ύψη. Προσοχή όμως στην ποσότητα
και την ποιότητα του σνακ που θα επιλέξετε! Όπως το λίγο φαγητό επηρεάζει
αρνητικά τα επίπεδα της ενέργειας, έτσι
και το πολύ μπορεί να σας προκαλέσει «βάρος» και υπνηλία. Αντίστοιχα,
μία επιλογή πλούσια σε ζάχαρη και
«κακά» λιπαρά μπορεί να καταλήξει
να δημιουργεί κόπωση και δυσφορία.
Τα φρούτα και οι ξηροί καρποί αποτελούν την πιο απλή και υγιεινή μορφή
σνακ που βοηθά στα υψηλά επίπεδα
ενέργειας. Αντίστοιχα, το γιαούρτι με
μέλι ή ένα smoothie με φρούτα, γάλα
(ζωικής προέλευσης ή φυτικό ρόφημα)
και κάποιο βούτυρο καρπών, αποτελούν εξίσου καλές επιλογές.
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Οι σύνθετοι υδατάνθρακες αποτελούν πλουσιότερη πηγή θρεπτικών
συστατικών σε σχέση με τους απλούς.
Περιέχουν περισσότερες φυτικές ίνες
και μεταβολίζονται στον οργανισμό με
πιο αργό ρυθμό, γεγονός που σημαίνει ότι διατηρούν σταθερά τα επίπεδα
σακχάρου στο αίμα και συμβάλλουν
σε ενέργεια υψηλή και αυξημένης
διάρκειας. Παράλληλα, βοηθούν και
στον καλύτερο έλεγχο της πείνας και,
επομένως, στην καλύτερη διαχείριση
του σωματικού βάρους. Στους σύνθετους υδατάνθρακες ανήκουν τα τρόφιμα
ολικής άλεσης (π.χ. ζυμαρικά, ψωμί,
παξιμάδια, δημητριακά), τα φρούτα, τα
λαχανικά, οι γλυκοπατάτες, η βρώμη, η
κινόα και τα όσπρια.

ΦΡΟΝΤΊΣΤΕ ΓΙΑ
ΤΗΝ ΕΠΑΡΚΉ ΕΝΥΔΆΤΩΣΗ
ΤΟΥ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟΎ ΣΑΣ
Πολλοί άνθρωποι δεν συνειδητοποιούν πως η κούραση που
μπορεί να νιώθουν, ενδεχομένως να οφείλεται στο ότι δεν
προσλαμβάνουν αρκετά υγρά.
Ένα από τα πρώτα συμπτώματα
της αφυδάτωσης είναι η αδυναμία
συγκέντρωσης και ο πονοκέφαλος. Αντίθετα, όσο υψηλότερα
είναι τα επίπεδα ενυδάτωσης
του οργανισμού, τόσο υψηλότερη
είναι η ενέργεια αλλά και η πνευματική και σωματική απόδοση.
Χαρακτηριστικό παράδειγμα
αποτελεί η ανάγκη για αυξημένη
αλλά και συχνή πρόσληψη υγρών
κατά τη διάρκεια της άσκησης. Η
απώλεια υγρών και ηλεκτρολυτών κατά την άσκηση είναι έντονη,
λόγω της αυξημένης εφίδρωσης.
Έτσι, δημιουργείται η ανάγκη αναπλήρωσής τους σε τακτά χρονικά
διαστήματα. Η μη επαρκής πρόσληψη υγρών μπορεί να καταλήξει
σε έντονη σωματική κόπωση αλλά
και εξάντληση, αφού εμποδίζει και
την ισορροπία των ηλεκτρολυτών.

ΜΗΝ ΕΝΔΊΔΕΤΕ (ΣΥΧΝΆ) ΣΕ ΔΙΑΤΡΟΦΙΚΟΎΣ ΠΕΙΡΑΣΜΟΎΣ
Ο λόγος γίνεται για τους γλυκούς (π.χ. σοκολάτα, κρουασάν, πάστες) αλλά και για
τους αλμυρούς πειρασμούς (π.χ. πατατάκια, τυροπιτάκια, κράκερ). Άνθρωποι
είμαστε και σίγουρα μία φορά στο τόσο θα ενδώσουμε! Όταν όμως αυτό γίνεται
κατ’ εξακολούθηση, συμβάλλει αρνητικά στα επίπεδα της ενέργειάς σας και
όχι μόνο. Τέτοιου είδους τροφές προκαλούν φούσκωμα και δυσφορία, ενώ
εκτοξεύουν στιγμιαία, συνήθως, τα επίπεδα σακχάρου στο αίμα, με αποτέλεσμα
πολύ σύντομα μετά την κατανάλωσή τους να αισθάνεστε κόπωση.
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
η απαραίτητη θωράκιση του οργανισμού

Από την Ελένη Μεϊντάνη,
Νοσηλεύτρια
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O χειμώνας αποτελεί παραδοσιακά
την «αγαπημένη» εποχή
των ιώσεων όπως η γρίπη,
το κοινό κρυολόγημα και άλλες
εποχιακές ιώσεις που αφορούν
κυρίως το αναπνευστικό
σύστημα, αλλά και το
γαστρεντερικό, ταλαιπωρώντας
μικρούς και μεγάλους…
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ΑΦΙΕΡΩΜΑ
η απαραίτητη θωράκιση του οργανισμού
ΜΕΤΆΔΟΣΗ ΙΏΣΕΩΝ
Η μετάδοση των περισσότερων ιώσεων
γίνεται από την άμεση επαφή μέσω
αντικειμένων ή χεριών που πρόσφατα
έχουν μολυνθεί από εκκρίσεις της
μύτης ή του φάρυγγα ασθενών ή αερογενώς, με την εισπνοή σταγονιδίων από
τον βήχα και το φτέρνισμα μολυσμένων
ατόμων.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΠΡΟΦΎΛΑΞΗΣ
ΑΠΌ ΤΙΣ ΧΕΙΜΕΡΙΝΈΣ ΙΏΣΕΙΣ
•

Καλός αερισμός κλειστών χώρων (σπιτιού,
εργασίας, σχολικές αίθουσες) τουλάχιστον
για 10΄ σε τακτά χρονικά διαστήματα και
θερμοκρασία 19-22ο C.

•

Αποφυγή καπνίσματος και έκθεσης σε
παθητικό κάπνισμα σε κλειστούς χώρους.
Το κάπνισμα αυξάνει την πιθανότητα εμφάνισης λοιμώξεων του αναπνευστικού, κυρίως
στα παιδιά.

ΑΙΤΊΕΣ ΕΜΦΆΝΙΣΗΣ

Οι σημαντικότεροι λόγοι αύξησης των
ιώσεων τον χειμώνα είναι η πτώση
της θερμοκρασίας, ο συνωστισμός σε
κλειστούς χώρους, τα ελλιπή μέτρα
προστασίας και υγιεινής και οι ρυθμοί
ζωής (έλλειψη σωματικής άσκησης,
ύπνου, κακή διατροφή, κάπνισμα…).
Στατιστικά, σαν ενήλικες είμαστε τουλάχιστον δύο με τέσσερις φορές τον
χρόνο με κάποια ίωση, ενώ στα παιδιά
η συχνότητα εμφάνισης είναι διπλάσια.

ΒΑΣΙΚΆ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ
ΧΕΙΜΕΡΙΝΏΝ ΙΏΣΕΩΝ
 Βήχας

•

Επαρκής ξεκούραση. Ο ύπνος είναι απαραίτητος, καθώς συμβάλλει στην ενίσχυση του
ανοσοποιητικού.

•

Ισορροπημένη και σωστή διατροφή, πλούσια σε λαχανικά, φρούτα και αντιοξειδωτικές
ουσίες, π.χ. λυκοπένιο, βιταμίνη C και E.

•

Αποφυγή ασπασμών και χειραψιών με
άτομα που έχουν συμπτώματα ίωσης.

•

Τακτικό πλύσιμο των χεριών και χρήση
αντισηπτικού.

•

Καλός καθαρισμός επιφανειών και αντικειμένων με τα οποία έρχεστε σε καθημερινή
επαφή.

•

Κάλυψη της μύτης και του στόματος με το
εσωτερικό του αγκώνα (όχι της παλάμης)
όταν βήχετε ή φτερνίζεστε και χρήση χαρτομάντηλων με άμεση απόρριψή τους στον
κάδο.

 Πυρετός
 Πονοκέφαλος
 Πονόλαιμος
 Βουλωμένη μύτη

•

 Μυϊκοί πόνοι

Συμπτώματα
γαστρεντερικό

από

το

ΠΡΈΠΕΙ ΝΑ ΕΠΙΣΚΕΦΤΕΊΤΕ
ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΌ ΌΤΑΝ…
 Ο βήχας είναι παραγωγικός με
φλέγματα και επιμένει πάνω
από 7 ημέρες.
 Ο πυρετός είναι πολύ υψηλός
πάνω από 38 οC ή επιμένει
πάνω από 3 ημέρες.
 Έχετε δύσπνοια, αισθάνεστε
δυσφορία, συν έντονη κεφαλαλγία ή κούραση.
Ο γιατρός, με την κλινική εξέταση
θα δώσει λύση στο πρόβλημά
σας.
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Ιδιαίτερη προσοχή των γονέων, καθώς
οι παιδικοί σταθμοί και τα νηπιαγωγεία
μετατρέπονται σε εστίες ιώσεων. Επίσης,
παραμονή των παιδιών στο σπίτι όταν είναι
άρρωστα.

•

Τακτική άσκηση.

•

Έγκαιρος αντιγριπικός εμβολιασμός, ειδικά
από τις ομάδες υψηλού κινδύνου.

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ
Τις ημέρες της ίωσης, αν είναι έντονα τα
συμπτώματα, καλό είναι να παραμείνετε σπίτι
και να ξεκουραστείτε. Επίσης, είναι απαραίτητη
η κατανάλωση πολλών υγρών, η χρήση αντιπυρετικών σε περίπτωση εμφάνισης πυρετού και
η χρήση αναλγητικών σε περίπτωση έντονων
συμπτωμάτων.

Προσοχή:
Στις ιώσεις δεν χορηγούμε αντιβιώσεις!
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Τα παιδιά είναι πιο ευπαθή στον συχνό βήχα, στις
ιώσεις και στη γρίπη, σε σχέση με τους ενήλικες,
καθώς το ανοσοποιητικό τους σύστημα δεν έχει
ακόμη αναπτυχθεί πλήρως. Επομένως, εκτιμάται
ότι θα αρρωστήσουν πολύ συχνά κατά τη διάρκεια
του έτους, συνήθως επειδή θα κολλήσουν από
τους φίλους τους στο σχολείο.

ΕΠΩΦΕΛΗΘΕΊΤΕ ΑΠΌ ΤΑ ΣΥΜΠΛΗΡΏΜΑΤΑ
ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ
Μία ισορροπημένη και σωστή διατροφή, παρέχει
επαρκώς τις απαραίτητες βιταμίνες, τα μέταλλα,
τα ιχνοστοιχεία και τα βότανα που ενισχύουν το
ανοσοποιητικό σύστημα. Αν όμως πιστεύετε ότι
δεν τρέφεστε σωστά, τότε καλό είναι να τα λαμβάνετε με τη μορφή συμπληρωμάτων διατροφής.
Μπορείτε να πάρετε για εσάς και το παιδί σας από
το φαρμακείο, πολυβιταμινούχα συμπληρώματα
διατροφής. Κατάλληλα είναι αυτά που περιέχουν
όλα τα απαραίτητα στοιχεία, και επιπλέον αυτά
με εκχύλισμα Ginseng G115 και Echinacea στη
σωστή ποσότητα και αναλογία.

ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ ΓΙΑ ΓΡΉΓΟΡΗ
ΑΝΆΡΡΩΣΗ
• Ακολουθήστε τους βασικούς κανόνες
υγιεινής.

• Επικοινωνήστε με τον γιατρό σας πριν
από τη χορήγηση φαρμάκων.

• Καταναλώστε πολλά υγρά για σωστή
ενυδάτωση.

• Καταναλώστε τροφές πλούσιες σε
βιταμίνες.

• Διακόψτε το κάπνισμα. Σύμφωνα με
πρόσφατες έρευνες, τα παιδιά που ζουν
με γονείς καπνιστές έχουν μεγαλύτερες
πιθανότητες εκδήλωσης ωτίτιδας και
αναπνευστικής λοίμωξης από τα υπόλοιπα παιδιά.

• Κάντε ζεστά μπάνια και εισπνοές ατμού.
• Προμηθευτείτε με συμπληρώματα
βιταμινών.

• Κοιμηθείτε και ξεκουραστείτε επαρκώς.
• Αποφύγετε το stress.
• Αποφύγετε την κατανάλωση αλκοόλ.

η αλφαVita της ζωής σας!
Οι βιταμίνες “VITASPER” καλύπτουν όλες τις
ενεργειακές ανάγκες του οργανισμού, ενισχύουν
την άμυνα και προσφέρουν τόνωση και ευεξία.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
η απαραίτητη θωράκιση του οργανισμού

Συμπληρώματα
ΔΙΑΤΡΟΦΉΣ
για την ενίσχυση
του ανοσοποιητικού
Η αλλαγή της εποχής είναι μία κρίσιμη περίοδος
για το ανοσοποιητικό σύστημα του ανθρώπου, αλλά ταυτόχρονα και
η κατάλληλη στιγμή για να το ενισχύσετε, ώστε να αντιμετωπίσετε
τις δύσκολες συνθήκες του χειμώνα.

30

• ΤΕΥΧΟΣ 27 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022

Από τον Αριστείδη Κούνα,
Φαρμακοποιό
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Π

αρόλο που βρισκόμαστε ακόμα
στην εποχή του κορωνοϊού,
αρκετοί είναι ενημερωμένοι για
την προστασία από ιώσεις, γρίπη
και άλλες λοιμώξεις, ωστόσο συχνά δεν
αναγνωρίζουν πότε το ανοσοποιητικό τους
είναι εξασθενημένο.
Το ανοσοποιητικό σύστημα, ουσιαστικά,
είναι ένα δίκτυο κυττάρων και πρωτεϊνών, που συνεργάζονται αρμονικά και
φροντίζουν για την καλή λειτουργία του
οργανισμού, με σκοπό την προστασία από
παθογόνους μικροοργανισμούς.
Βασικές συμβουλές:

ΙΣΟΡΡΟΠΗΜΈΝΗ ΔΙΑΤΡΟΦΉ
Ακολουθήστε μια ισορροπημένη διατροφή πλούσια σε φρούτα, λαχανικά,
πρωτεΐνες, καλά λιπαρά, προϊόντα
ολικής άλεσης και φυσικά άφθονο
νερό. Τρώτε ακόμα, λαχανικά και
φρούτα, ωμά, βρασμένα, μαγειρεμένα, ακόμα και αποξηραμένα.
Φροντίστε να καταναλώνετε καθημερινά άφθονη ποσότητα τροφών που
περιέχουν βιταμίνη C. Καταναλώστε
τροφές με προβιοτικά, όπως το γιαούρτι. Ενισχύστε την άμυνα του
οργανισμού σας με κάποιο συμπλήρωμα διατροφής ή βιταμίνες, αφού
συμβουλευτείτε τον γιατρό σας ή τον
φαρμακοποιό σας. Στα φαρμακεία της
γειτονιάς, μπορείτε να βρείτε πολλά
συμπληρώματα που αποσκοπούν
στην ενίσχυση του ανοσοποιητικού
συστήματος, όπως είναι η εχινάκεια,
ο ψευδάργυρος, ο βασιλικός πολτός,
η πρόπολη, η μελάσα κ.ά., ανάλογα με
τις ανάγκες του καθενός. Δώστε ιδιαίτερη έμφαση στην πρόσληψη όλων
των βασικών θρεπτικών συστατικών
που χρειάζεται το ανοσοποιητικό σας,
όπως οι βιταμίνες C, D, A, ο ψευδάργυρος και το σελήνιο. Χρησιμοποιήστε
το κατάλληλο συμπλήρωμα διατροφής
για ακόμη μεγαλύτερη υποστήριξη
και προστασία. Αποφύγετε επεξεργασμένες τροφές, αλκοόλ και ζάχαρη.
Σύμφωνα με πρόσφατες έρευνες, 5
ποτήρια οινοπνευματωδών ποτών
την ημέρα, μειώνουν τα επίπεδα των
λευκών αιμοσφαιρίων, τα οποία έχουν
ως στόχο την καταπολέμηση των
λοιμώξεων.
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ΟΡΙΣΜΈΝΑ ΑΠΌ ΤΑ ΠΙΟ
ΣΥΝΉΘΗ ΣΥΜΠΤΏΜΑΤΑ
ΕΝΌΣ ΕΞΑΣΘΕΝΗΜΈΝΟΥ
ΑΝΟΣΟΠΟΙΗΤΙΚΟΎ
ΣΥΣΤΉΜΑΤΟΣ ΕΊΝΑΙ:
•

Έντονη κόπωση και ατονία,
πρωινή εξάντληση, γενική
κούραση

•

Συχνές λοιμώξεις

•

Διαταραχές στη θερμοκρασία του σώματος

•

Διαταραχές στη λειτουργία
του εντέρου (π.χ. διάρροια)

•

Ανεξήγητη απώλεια ή πρόσληψη σωματικού βάρους

•

Αργή επούλωση πληγών

•

Εμφάνιση ή έξαρση αλλεργιών

προλάβει την πτώση του ανοσοποιητικού συστήματος.
Ένας άνθρωπος που δεν ασκείται στην καθημερινότητά του και κάνει καθιστική ζωή, είναι πολύ πιθανό να
μην έχει καλή λειτουργία το ανοσοποιητικό του. Ακόμα
και 30 λεπτά περπάτημα 2-3 φορές την εβδομάδα
μπορούν να το ενισχύσουν. Η καθημερινή κίνηση
είναι απαραίτητη για το λεμφικό σύστημα, το οποίο
βοηθά τα κύτταρα του ανοσοποιητικού να βρίσκονται
σε καλύτερη κατάσταση και να αποδίδουν τα μέγιστα
στις επιθέσεις ιών.

ΔΙΑΧΕΊΡΙΣΗ ΆΓΧΟΥΣ ΚΑΙ STRESS
Η διαχείριση και η αποφυγή των εντάσεων παίζουν
σημαντικό ρόλο στην υγεία. Το άγχος επηρεάζει τη
λειτουργία του ανοσοποιητικού και συντελεί αρνητικά στην άμυνα του οργανισμού. Δεν είναι τυχαίο ότι
οι διαφορετικές προσωπικότητες και χαρακτήρες,
έχουν και διαφορετικές ανοσολογικές αντιδράσεις.
Αναζητήστε μεθόδους χαλάρωσης που θα σας βοηθήσουν να διαχειριστείτε με άλλο τρόπο το άγχος.
Προσωπικά ενδιαφέροντα, όπως είναι η μουσική, η
τέχνη ή το μαγείρεμα, βοηθούν αρκετά. Εναλλακτικά,
αναζητήστε ένα συμπλήρωμα διατροφής με βαλεριάνα και βιταμίνες του συμπλέγματος Β, που
βοηθούν στη χαλάρωση και στην ηρεμία.

ΕΠΑΡΚΉΣ ΎΠΝΟΣ
Η ποιότητα και η χρονική διάρκεια του
ύπνου έχουν καθοριστικό ρόλο για τον
οργανισμό. Το ανοσοποιητικό σύστημα
απελευθερώνει πρωτεΐνες που ονομάζονται κυτοκίνες, οι οποίες είναι
απαραίτητες για την καταπολέμηση
της λοίμωξης (που προκαλεί φλεγμονή
στον οργανισμό), αλλά και για την αντιμετώπιση του άγχους. Ο ύπνος είναι
ο θεμέλιος λίθος του ανοσοποιητικού
συστήματος και σε περίπτωση που δεν
κοιμάστε σωστά, οι άλλες συνήθειες που
βοηθούν στην υγεία του ανοσοποιητικού, όπως η διατροφή και η άσκηση,
δεν θα έχουν αποτέλεσμα. Σε περίπτωση
που δυσκολεύεστε, μπορείτε να πάρετε
ένα συμπλήρωμα διατροφής που θα σας
βοηθήσει (με βαλεριάνα, χαμομήλι ή
τρυπτοφάνη).

ΣΩΜΑΤΙΚΉ ΆΣΚΗΣΗ
Τα περιττά κιλά επιβαρύνουν το ανοσοποιητικό και επηρεάζουν πολλά
όργανα και ιστούς, με αποτέλεσμα να
δημιουργούν πολλαπλές επιπτώσεις
στη σωματική υγεία. Η τακτική άσκηση
ακόμη και σε μεγάλη ηλικία μπορεί να
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ΗΛΙΟΘΕΡΑΠΕΊΑ
Η βιταμίνη D θεωρείται η βιταμίνη του ανοσοποιητικού συστήματος. Η λήψη της γίνεται με την
ολιγόλεπτη έκθεση στον ήλιο, τηρώντας φυσικά
πάντοτε τα κατάλληλα μέτρα προστασίας, προς αποφυγή εγκαυμάτων. Σε περίπτωση έλλειψης βιταμίνης
D, μπορείτε να προμηθευτείτε ένα συμπληρώματα
διατροφής που την περιέχει από το φαρμακείο της
γειτονιάς σας.

Επιπλέον συμβουλές για να αποφύγετε τους
ιούς και τα βακτήρια:
 
Να πλένετε τα χέρια σας αρκετές φορές
μέσα στην ημέρα.
 
Να αερίζετε τους χώρους εργασίας ή
του σπιτιού σας.
 
Να διατηρείτε τη θερμοκρασία στα
δωμάτια από 18ο έως 20ο C.
 
Σε περίπτωση επιδημίας, αποφύγετε
τα πολυσύχναστα μέρη.

ΑΦΙΕΡΩΜΑ
η απαραίτητη θωράκιση του οργανισμού

«Νους υγιής
εν σώματι υγιεί»…
τον χειμώνα
«Νους υγιής εν σώματι υγιεί»,
ένα αρχαίο γνωμικό που λεγόταν,
λέγεται και θα λέγεται.
Ένα γνωμικό που ίσχυε,
ισχύει και θα ισχύει
όσο υπάρχει ο άνθρωπος…
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Από την Ηλιάνα Ματιάκη,
Φαρμακοποιό, Mcs Κλινικής
Φαρμακολογίας Α.Π.Θ.,
MSc Γενετικής Δ.Π.Θ.
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Τ

ο σώμα επηρεάζει το πνεύμα
και αντίστροφα. Ιδιαίτερα
τώρα τον χειμώνα, πόσες
φορές σας έχει τύχει να έχετε
π.χ. μία ίωση… και αυτομάτως να βλέπετε τη διάθεσή σας να «πέφτει», να μην
έχετε όρεξη για φαγητό, για κοινωνικά
events, κ.ά.
Από την άλλη, πόσες φορές σας έχει
τύχει να αισθάνεστε το σώμα σας να
πονά, την καρδιά σας να χτυπά δυνατά,
το στομάχι σας να «δένεται κόμπο»…
και όλα αυτά λόγω άγχους; Ακόμα,
όταν κάτι σας προβληματίζει και βιώνετε θλίψη ή μελαγχολία, αισθάνεστε
αδύναμο το σώμα σας και καταπονημένο, λες και κάνατε χειρωνακτική
εργασία για ώρες! Το να προσπαθείτε
να διατηρήσετε την υγεία σας σε άριστα
επίπεδα, σημαίνει να προσέξετε πολύ
τον εαυτό σας, μένοντας μακρυά από
ψυχοσωματικά συμπτώματα.

ΠΡΙΝ ΞΕΚΙΝΉΣΕΤΕ ΤΗ ΓΥΜΝΑΣΤΙΚΉ…
ΘΥΜΗΘΕΊΤΕ:
Σε καμία περίπτωση δεν θα πρέπει να παραλείπετε την προθέρμανση, καθώς είναι απαραίτητη
για την πρόληψη πολλών τραυματισμών. Με 10 λεπτά προθέρμανσης προετοιμάζετε το σώμα
σας για τις επερχόμενες ανάγκες του καρδιαγγειακού, του αναπνευστικού και του μυϊκού συστήματος. Πέρα από την προθέρμανση, εάν το άθλημα είναι αρκετά έντονο, καλό είναι να δείτε έναν
γιατρό πριν το ξεκινήστε, ανεξάρτητα από την ηλικία σας. Το ίδιο ισχύει και σε περίπτωση που
έχει περάσει πολύς καιρός από την τελευταία φορά που γυμναστήκατε.

ΔΙΑΤΡΟΦΉ ΚΑΙ ΠΝΕΥΜΑΤΙΚΉ ΔΙΑΎΓΕΙΑ
Πολλοί άνθρωποι, ειδικά εκείνοι που γυμνάζονται τις πρωινές ώρες ή ετοιμάζονται για
να πάνε στη δουλειά τους, παραλείπουν το πρωινό γεύμα. Το πρωί όμως, η γλυκόζη στο
σώμα σας βρίσκεται σε χαμηλά επίπεδα. Αυτός είναι και ο λόγος που αισθάνεστε αδύναμοι,
κουρασμένοι και μειωμένη διαύγεια. Εάν γυμνάζεστε το πρωί, επιλέξτε το πρωινό σας
να περιλαμβάνει υδατάνθρακες που αφομοιώνονται γρήγορα και εύκολα, καθώς και μία
μικρή ποσότητα πρωτεϊνών και λιπαρών. Εάν δεν αθλείστε το πρωί και απλά παίρνετε
το πρωινό σας πριν φύγετε από το σπίτι, επιλέξτε βρώμη, τοστ με φυστικοβούτυρο και
μαρμελάδα, δημητριακά ολικής άλεσης (με γάλα και φρούτα) ή ένα σάντουιτς με αυγό.
Θυμηθείτε: Οι απαραίτητες βιταμίνες λαμβάνονται κυρίως από την κατανάλωση φρούτων,
λαχανικών και δημητριακών, ενώ οι υδατάνθρακες είναι ο πιο σημαντικός παράγοντας για
να έχετε ενέργεια και πνευματική διαύγεια! Προπάντων, μην παραλείπετε την ενυδάτωση
του οργανισμού σας, με τουλάχιστον 8 ποτήρια νερό την ημέρα.

Η ΣΥΜΒΟΛΉ ΤΟΥ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΎ
O αθλητισμός είναι ένα από τα σημαντικότερα πράγματα που μπορεί να κάνει
κανείς για να βελτιώσει την υγεία και
την ποιότητα ζωής του. Διατηρεί τα
οστά σε καλή κατάσταση, αυξάνει την
ευελιξία και τη δύναμη των μυών, καταπολεμά το άγχος, βοηθά στη χαλάρωση,
στην ξεκούραση, αυξάνει την ενέργεια
του πνεύματος και σας προστατεύει από
πολλές ασθένειες.
Οι κατάλληλες ώρες για να γυμνάζεστε, είναι κατά τη διάρκεια της ημέρας.
Καλό θα ήταν βέβαια, να αποφεύγετε
τις αθλητικές δραστηριότητες το βράδυ,
επειδή μπορεί να προκαλέσουν δυσκολίες στον ύπνο. Αντιθέτως, εάν αθλείστε
κατά τη διάρκεια της ημέρας, θα έχετε
έναν καλύτερο βραδινό ύπνο. Ρυθμίστε
το πρόγραμμά σας και προσπαθήστε
να γυμνάζεστε τουλάχιστον 3-4 φορές
την εβδομάδα. Μπορείτε να κάνετε μία
ήπια δραστηριότητα, όπως πεζοπορία
ή ασκήσεις μυϊκής δύναμης.
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ΥΓΕΊΑ, ΟΜΟΡΦΙΆ…
ΚΑΙ ΑΥΤΟΠΕΠΟΊΘΗΣΗ
Είναι ευρέως γνωστό ότι ο συνδυασμός διατροφής και άσκησης οδηγεί σε απώλεια βάρους.
Η γυμναστική, παράλληλα, σας βοηθά να αποκτήσετε ένα σμιλευμένο και γυμνασμένο
σώμα. Αντιλαμβάνεστε λοιπόν ότι, ακολουθώντας αυτόν τον δρόμο, της διατροφής και της
εκγύμνασης, θα είστε υγιείς, αδύνατοι, καλογυμνασμένοι… και πάνω από όλα η αυτοπεποίθησή σας θα βρίσκεται στα ύψη. Τί λέτε λοιπόν; Το σώμα επηρεάζει το πνεύμα και
αντίστροφα; Φυσικά και ναι!

ΕΠΑΡΚΉΣ ΎΠΝΟΣ ΚΑΙ
ΓΝΩΣΤΙΚΈΣ ΛΕΙΤΟΥΡΓΊΕΣ
Η πλειοψηφία των ανθρώπων, μετά από έναν βραδινό ύπνο, αισθάνονται ξεκούραστοι και
γεμάτοι ενέργεια… χωρίς καν να έχουν πιεί καφέ! Ο ύπνος κάνει καλό τόσο στη μακροπρόθεσμη υγεία σας, λαμβάνοντας υπόψη ότι μειώνει τον κίνδυνο εμφάνισης καρδιαγγειακών
παθήσεων -ειδικά όταν αθλείστε τουλάχιστον 3 φορές την εβδομάδα-, όσο και στη βραχυπρόθεσμη λειτουργία του εγκεφάλου σας, ενισχύοντας τις γνωστικές λειτουργίες: μνήμη,
προσοχή, δημιουργικότητα. Αντιθέτως, ο ανεπαρκής ύπνος προκαλεί κόπωση, άγχος,
μειώνει τη συγκέντρωση και την προσοχή σας, εμποδίζει τη μάθηση των παιδιών και
των εφήβων, σας κάνει λιγότερο παραγωγικούς, αυξάνει τον κίνδυνο εμφάνισης διαβήτη,
σχετίζεται με την αύξηση του βάρους, κ.λπ.
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ΥΓΕΙΑ
Πρόληψη

Εναλλαγή

κρύου - ζέστης.
Ας προστατεύσουμε
τις αρτηρίες μας
Από την Κατερίνα Τριαντοπούλου,
Φαρμακοποιό

Αν και το κυκλοφορικό μας σύστημα
διαχειρίζεται αρκετά καλά τις χαμηλές
θερμοκρασίες και προσαρμόζεται σε αυτές,
μερικές φορές υπολειτουργεί, «απαιτώντας»
τη σταδιακή επιστροφή στη θερμότητα.
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ΥΓΕΙΑ
Πρόληψη
εγκαύματος.

ΠΏΣ ΠΡΟΣΑΡΜΌΖΕΤΑΙ
ΤΟ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΚΌ ΜΑΣ ΣΎΣΤΗΜΑ
ΣΤΟ ΚΡΎΟ;
Το έντονο κρύο είναι ικανό να ρίξει
τη θερμοκρασία του σώματος κάτω
από τους 37°C και τότε, ενεργοποιούνται οι μηχανισμοί ρύθμισης της
θερμοκρασίας του σώματος, όπου τα
περιφερειακά αγγεία συστέλλονται, για
να περιορίσουν την ψύξη των οργάνων.
Τα άτομα που διατρέχουν τον μεγαλύτερο κίνδυνο, π.χ. λόγω καρδιακής
ανεπάρκειας και στεφανιαίας νόσου,
θα πρέπει να βρίσκονται σε εγρήγορση.
Στις αρτηρίες της καρδιάς, η σχετιζόμενη με το κρύο συστολή που σχετίζεται
με πιθανή αρτηριακή θρόμβωση και
η αυξημένη ανάγκη του μυοκαρδίου
για οξυγόνο, προάγουν τη στηθάγχη
ή και το έμφραγμα του μυοκαρδίου
σε περίπτωση πλήρους στένωσης
της αρτηρίας. Ακολουθώντας την ίδια
αρχή, αυξημένο κίνδυνο για εγκεφαλικό
έχουν κυρίως τα άτομα με υψηλή αρτηριακή πίεση και υπερχοληστερολαιμία.

ΓΙΑΤΊ ΤΟ ΚΡΎΟ ΕΊΝΑΙ
ΛΙΓΌΤΕΡΟ ΕΠΙΒΛΑΒΈΣ ΑΠΌ ΤΗ
ΖΈΣΤΗ;
Οι υψηλές θερμοκρασίες κάνουν
μεγαλύτερη «ζημιά» στις αρτηρίες
από το κρύο. Το κρύο προκαλεί
μία λιγότερο ή περισσότερο σημαντική αγγειοσυστολή του φλεβικού
συστήματος. Το αρτηριακό μας
σύστημα, όμως, τις περισσότερες
φορές ανέχεται εύκολα αυτές τις
συστολές, ακόμη και τη γρήγορη
επιστροφή στη ζεστασιά. Ωστόσο,
μερικοί άνθρωποι που πηγαίνουν
από το κρύο στη ζέστη έχουν πονοκεφάλους, λόγω συστολής των
εγκεφαλικών αρτηριών.
Στους ηλικιωμένους, οι νευρικές
απολήξεις είναι λιγότερο «ενεργές», επομένως αντιδρούν λιγότερο
στο κρύο ή τη ζέστη, με αποτέλεσμα την απώλεια της ευαισθησίας
των άκρων. Στη συγκεκριμένη
περίπτωση, υπάρχει κίνδυνος
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ΚΡΥΟΠΑΓΉΜΑΤΑ ΚΑΙ ΣΤΑΔΙΑΚΉ ΕΠΙΣΤΡΟΦΉ ΣΤΗ ΖΕΣΤΑΣΙΆ
Υπάρχουν 4 βαθμοί κρυοπαγημάτων, ως συνέπειες των πολύ χαμηλών
θερμοκρασιών. Μόνο ο 2ος και ο 3ος βαθμός απαιτούν νοσηλεία (λόγω
νέκρωσης του δέρματος ή λόγω οδύνης). Στον 1ο βαθμό συγκαταλέγονται τα απλά κρυοπαγήματα, που προκαλούν κοκκίνισμα του δέρματος.
Η παρουσία φυσαλίδων ή φυσαλίδων με διαυγές υγρό, χαρακτηρίζει
τον 2ο βαθμό. Αυτά τα δύο στάδια του κρυοπαγήματος, επουλώνονται
χωρίς συνέπειες. Επίσης, συνιστάται προσοχή από τους γονείς που
φοράνε μάρσιππο ή χρησιμοποιούν το πορτ-μπεμπέ για τη μεταφορά
του βρέφους, καθώς και στα δυο τα πόδια του μωρού είναι εκτεθειμένα στο κρύο. Αυτό, αυξάνει τον κίνδυνο κρυοπαγήματος των ποδιών.
Επιπλέον, θα πρέπει να αποφεύγετε το κάπνισμα, το οποίο είναι ισχυρό
αγγειοσυσταλτικό των μικρών αρτηριών.
Σε περίπτωση επιφανειακών κρυοπαγημάτων 1ου ή 2ου βαθμού (χέρια,
πόδια, αυτιά, μύτη), θα πρέπει να αποφεύγετε τις εναλλαγές κρύου/
ζέστης, και να μην κάθεστε κοντά σε εστίες θερμότητας. Η πρώτη λύση
για αναπροσαρμογή στη θερμότητα, σε περίπτωση κρυοπαγήματος, είναι
το μασάζ χεριών και ποδιών με λιπαρές κρέμες ή ακόμα και λουτρό
ποδιών και χεριών στους 35°C.

ΤΟ ΦΑΙΝΌΜΕΝΟ RAYNAUD
Το φαινόμενο Raynaud υπολογίζεται ότι παρουσιάζεται σε 3%
έως 5% του πληθυσμού και είναι συχνότερο στις γυναίκες. Στις
ελαφρές περιπτώσεις, τα άκρα των δακτύλων γίνονται κρύα, αλλάζουν χρώμα (μπλε-μωβ) και πονάνε, άλλες φορές λίγο και άλλες
φορές πολύ. Με λίγα λόγια, η κανονική αντίδραση του σώματος
στο παρατεταμένο κρύο, είναι η συστολή των αιμοφόρων αγγείων
για να μειώνεται η ροή του αίματος προς τα δάκτυλα των χεριών
και των ποδιών. Στους ανθρώπους με το σύνδρομο Raynaud, τα
αιμοφόρα αγγεία παρουσιάζουν μια ακραία αντίδραση στο κρύο.
Οι αντιδράσεις αυτές είναι πολύ πιο γρήγορες και σοβαρές. Ακόμη
και όταν παίρνουν κάτι από το ψυγείο, μπορεί να παρουσιάσουν
κρίση, με διάρκεια από ένα λεπτό έως μερικές ώρες.
Σε αυτήν την περίπτωση, η επιστροφή στη φυσιολογική θερμοκρασία πρέπει να γίνεται σταδιακά, διαφορετικά η αποκατάσταση
της κυκλοφορίας μπορεί να είναι πολύ επώδυνη.

ΕΡΎΘΗΜΑ ΑΠΌ ΘΕΡΜΌΤΗΤΑ
Όταν επιστρέφετε από ένα χειμερινό τζόκινγκ ή μια μεγάλη βόλτα στο
κρύο, μην πλησιάζετε πολύ τις πηγές θερμότητας (π.χ. σόμπα, τζάκι,
καλοριφέρ), καθώς υπάρχει κίνδυνος να εμφανιστεί στο δέρμα σας το
φλεβικό σας σύστημα σαν τατουάζ (στα χέρια, στα πόδια, στην κοιλιά,
κ.λπ.) και να μείνει εκεί για πολλούς μήνες. Αυτή η άκομψη καλλιτεχνική
παρέμβαση στο σώμα σας οφείλεται σε μία σπάνια μορφή δερματικής
νόσου, που ονομάζεται ερύθημα από θερμότητα. Συνδυάζει ερύθημα
και μελάγχρωση του φλεβικού δικτύου, λόγω αγγειοδιαστολής και
εσωτερικής στασιμότητας των τριχοειδών φλεβών και των μικροσκοπικών φλεβιδίων, που προκαλείται από τη χρόνια έκθεση σε μια πηγή
θερμότητας. Τέλος, μπορεί επίσης να προκληθεί από ζεστά μπάνια ή
και θερμοφόρες.
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Από την Άννα-Μαρία Χοσάδα,
Φαρμακοποιό,MSc
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Παιδικά εμβόλια
Πόσο απαραίτητα είναι;
Ο εμβολιασμός στη βρεφική
και παιδική ηλικία προβλέπεται
εδώ και πολλά χρόνια.
Τα προγράμματα εμβολίων
που συνιστώνται
από φορείς και οργανισμούς,
καλύπτουν περίπου
14 διαφορετικές ασθένειες.
Ας μάθουμε περισσότερα…
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ΥΓΕΙΑ
Πρόληψη

 
2 δόσεις για την ιλαρά, την παρωτίτιδα και την ερυθρά (MMR)

Ο

 
4 δόσεις για τον Haemophilus
influenza (Hib), μία κοινή λοίμωξη
του ανώτερου αναπνευστικού
που μπορεί επίσης να προκαλέσει
μηνιγγίτιδα

ι εμβολιασμοί, όχι μόνο προστατεύουν
το παιδί από θανατηφόρες ασθένειες,
όπως η πολιομυελίτιδα, ο τέτανος και
η διφθερίτιδα, αλλά προστατεύουν και
τα υπόλοιπα παιδιά, εξαλείφοντας ή μειώνοντας
σημαντικά τις επικίνδυνες ασθένειες που μεταδίδονταν από παιδί σε παιδί.
Το εμβόλιο αποτελείται από νεκρή ή εξασθενημένη εκδοχή ή τμήμα του παθογόνου
στελέχους που προκαλεί την εν λόγω ασθένεια.
Όταν τα παιδιά εκτίθενται σε μία ασθένεια μέσω
του εμβολίου, το ανοσοποιητικό τους σύστημα
είναι σε θέση να δημιουργήσει αντισώματα που
τα προστατεύουν από τη νόσηση εάν και όταν
εκτεθούν στην πραγματική ασθένεια. Η επανάληψη του εμβολίου, ουσιαστικά, «υπενθυμίζει»
στον οργανισμό την ύπαρξη της ασθένειας και
βοηθά στη δημιουργία νέων αντισωμάτων.
Παρ’ όλο που τα παιδιά μπορεί να εμφανίσουν
κάποια αντίδραση σε οποιοδήποτε εμβόλιο,
το σημαντικότερο που όλοι πρέπει να γνωρίζουμε είναι ότι τα οφέλη των εμβολιασμών
υπερτερούν κατά πολύ των πιθανών σπάνιων
παρενεργειών.
Οι περισσότεροι από τους εμβολιασμούς πραγματοποιούνται μεταξύ της γέννησης και της
ηλικίας των 6 ετών. Πολλά εμβόλια χορηγούνται
περισσότερες από μία φορές, σε διαφορετικές
ηλικίες και σε συνδυασμούς. Αυτό σημαίνει ότι
θα πρέπει να γίνεται καταγραφή του ιστορικού
εμβολιασμού του παιδιού.
Ζητήστε από τον γιατρό του παιδιού σας ένα
έντυπο αρχείου εμβολιασμού. Φυλάξτε το όπως
θα κάνατε με ένα πιστοποιητικό γέννησης και
κρατήστε το μαζί με άλλα απαραίτητα έγγραφα.
Μελέτες δείχνουν ότι περίπου στο ένα τέταρτο
των παιδιών προσχολικής ηλικίας έχει παραληφθεί τουλάχιστον ένας εμβολιασμός.
Ο εμβολιασμός δεν χρειάζεται να πραγματοποιηθεί από την αρχή για τα περισσότερα εμβόλια
εάν το παιδί έχει χάσει κάποιο. Οι προηγούμενοι
εμβολιασμοί είναι ακόμα εν ισχύ. Ο παιδίατρος
θα συνεχίσει το πρόγραμμα εμβολιασμού πραγματοποιόντας τις απαραίτητες δόσεις. Εάν για
οποιονδήποτε λόγο το παιδί λάβει πρόσθετες
δόσεις εμβολίου, δεν υπάρχει λόγος ανησυχίας.

ΠΌΣΕΣ ΔΌΣΕΙΣ ΧΡΕΙΆΖΟΝΤΑΙ;
Τα εμβόλια συνδυάζονται ώστε να μειωθεί ο
αριθμός των δόσεων που απαιτούνται.
Ακολουθεί μέρος ενός κοινού προγράμματος
εμβολιασμού που συνιστάται από το Εθνικό
Πρόγραμμα Εμβολιασμών Παιδιών και
Εφήβων.
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3 έως 4 δόσεις πολιομυελίτιδας (IPV)

ΤΕΛΙΚΈΣ ΣΥΜΒΟΥΛΈΣ
ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΕΜΒΟΛΙΑΣΜΟΎΣ
•

Οι συχνές παρενέργειες είναι ήπιες
και περιλαμβάνουν οίδημα στο
σημείο της ένεσης, πόνο και πυρετό.
Συζητήστε αυτές τις παρενέργειες
με τον γιατρό σας και ρωτήστε ποια
συμπτώματα απαιτούν επίσκεψη στο
ιατρείο.

•

Ρωτήστε τον παιδίατρό σας εάν
διαθέτει σύστημα υπενθύμισης εμβολιασμού, ώστε να σας υπενθυμίζει
πότε πρέπει να γίνουν εμβολιασμοί
και να σας προειδοποιεί εάν παραλείψετε κάποιο.

•

Να έχετε πάντα μαζί σας το αρχείο των
εμβολιασμών σε όλες τις επισκέψεις
στο ιατρείο και βεβαιωθείτε ότι ο γιατρός υπογράφει και χρονολογεί κάθε
εμβολιασμό.

 
4 δόσεις για διφθερίτιδα, τέτανο και
κοκκύτη (DPaT)
 
3 ή 4 δόσεις για την ηπατίτιδα Β
(HepB)
 
2 δόσεις για την ανεμοβλογιά που
συνιστάται μετά την ηλικία των 12
μηνών για παιδιά που δεν έχουν
νοσήσει. Η 2η δόση συστήνεται σε
ηλικία 24–47 μηνών, μπορεί όμως
να χορηγηθεί και νωρίτερα, αρκεί
να έχουν περάσει 3 μήνες μετά την
πρώτη.
 
Μία δόση Μηνιγγιτιδόκοκκου οροομάδας C συζευγμένο (MCC) όχι
νωρίτερα από την ηλικία των 12
μηνών.
 
Τρεις εμβολιασμοί για τον ροταϊό,
έναν ιό που προκαλεί σοβαρή διάρροια. Διατίθενται δύο εμβόλια που
χορηγούνται από το στόμα (πόσιμη
μορφή).
 
3 δόσεις για την πνευμονιοκοκκική
νόσο, μία κοινή αιτία λοιμώξεων του
ανώτερου και κατώτερου αναπνευστικού (PCV).
 
Μία δόση για τη φυματίωση (BCG)
στη γέννηση σε νεογνά αυξημένου
κινδύνου. Στο σχολείο πλέον, έχει
καθιερωθεί να γίνεται το εμβόλιο
της φυματίωσης (BCG). Το εμβόλιο προφυλάσσει από την ασθένεια
παιδιά με αρνητική αντίδραση στο
τεστ Mαντού (Mantoux). Δεν είναι
υποχρεωτικό εμβόλιο, ωστόσο οι
περισσότεροι γιατροί συνιστούν να
γίνεται για προληπτικούς λόγους.
 πό την ηλικία των 4 έως 6 ετών, το παιδί
Α
σας θα χρειαστεί ενισχυτικά εμβόλια
για DPT, IPV, MMR και ανεμοβλογιά. Τα
παιδιά θα πρέπει επίσης να αρχίσουν να
λαμβάνουν ετήσιο εμβόλιο γρίπης μετά
την ηλικία των 6 μηνών. Ο εμβολιασμός
για την ηπατίτιδα Α συνιστάται για όλα
τα παιδιά άνω των 2 ετών και αποτελείται από 2 δόσεις. Τέλος, ο εμβολιασμός
για τον ιό των ανθρωπίνων θηλωμάτων
(HPV) συνίσταται μετά την ηλικία των 11
ετών και σε κορίτσια και αγόρια και αποτελείται από 3 δόσεις.

Θυμηθείτε!
Τα εμβόλια είναι η ασφαλέστερη και
αποτελεσματικότερη λύση που διαθέτουμε, καθώς με τη βοήθειά τους έχουν
εξαλειφθεί πολλές επικίνδυνες παιδικές
ασθένειες.
Μην τα αμελείτε!

ΥΓΕΙΑ
Θεραπεία

Ο ασθενής
τον χειμώνα
Με την έλευση του χειμώνα και
την πτώση της θερμοκρασίας,
η συχνότητα εμφάνισης ή
επιδείνωσης συγκεκριμένων
παθολογιών αυξάνεται.
Οι ιώσεις, αποτελούν επίσης
ένα πρόβλημα, που μας απασχολεί
πολύ περισσότερο από κάθε άλλη
εποχή, αυτήν την περίοδο.
Ας δούμε όμως και πιο αναλυτικά,
τους κινδύνους που ενέχει
ο χειμώνας για τον οργανισμό μας...
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Από τη Βασιλική Τσαντήλα,
Φαρμακοποιό
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ΥΓΕΙΑ
Θεραπεία

ΤΙ ΣΑΣ ΠΡΟΤΕΊΝΟΥΜΕ:

 Να αποφεύγετε την παρατεταμένη
έκθεση σε χαμηλές θερμοκρασίες
και την απότομη μετάβαση από
κρύα σε ζεστά περιβάλλοντα και
αντίστροφα.
 Να φοράτε ζεστά ρούχα όταν βγαίνετε έξω, καλύπτοντας επιμελώς
τα άκρα, για τον περιορισμό των
φαινομένων επιβλαβούς αγγειοσύσπασης, ειδικά σε περίπτωση
καρδιαγγειακού κινδύνου.
Επιπλέον, κατ’ αυτόν τον τρόπο θα
αποφύγετε τους μυοσκελετικούς
πόνους που προκαλούνται από τις
εναλλαγές της θερμοκρασίας.

Τ

ον χειμώνα, η θερμοκρασία του
σώματος μειώνεται στους εξωτερικούς χώρους, γεγονός στο οποίο
ο οργανισμός ανταποκρίνεται με
θερμορύθμιση, συστολή των αγγείων και
αύξηση της αρτηριακής πίεσης. Η σύσπαση
των αγγείων, αυξάνει τις πιθανότητες στα
ευαίσθητα άτομα, για εμφάνιση καρδιαγγειακών προβλημάτων. Ακόμη, η συχνότητα
των αναπνευστικών λοιμώξεων αυξάνεται
σημαντικά κατά τη διάρκεια του χειμώνα,
λόγω ερεθισμού του βλεννογόνου της ανώτερης αναπνευστικής οδού και εισπνοής
κρύου αέρα.

48

• ΤΕΥΧΟΣ 27 | ΧΕΙΜΩΝΑΣ 2022

 Να αποφεύγετε το κάπνισμα
και την κατανάλωση αλκοόλ. Το
κάπνισμα εντείνει την αγγειοσύσπαση και προκαλεί ταχυκαρδία,
γεγονός που δεν λειτουργεί θετικά
για τον οργανισμό σας όταν κάνει
κρύο, ενώ η κατανάλωση αλκοόλ
προκαλεί απώλεια θερμότητας με
αγγειοδιαστολή των επιφανειακών
αγγείων του σώματος, με αποτέλεσμα τη μείωση της θερμοκρασίας
του σώματος κατά μισό βαθμό,
ανά πρόσληψη 50 γραμμαρίων
αλκοόλης.
 Αποφύγετε τις στρεσογόνες καταστάσεις, καθώς, -πέρα από το
γεγονός ότι ανεβάζουν την αρτηριακή σας πίεση- σε συνδυασμό
με τα παραπάνω, αυξάνουν σημαντικά τον καρδιαγγειακό κίνδυνο
(έμφραγμα του μυοκαρδίου και
σύνδρομο Raynaud). Προτείνεται
λοιπόν τακτική αυτομέτρηση της
αρτηριακής πίεσης!

ΥΓΕΙΑ
Θεραπεία

ΠΌΝΟΙ ΛΌΓΩ ΑΛΛΑΓΉΣ
ΘΕΡΜΟΚΡΑΣΊΑΣ

ΑΝΤΙΜΕΤΏΠΙΣΗ ΣΥΜΠΤΩΜΆΤΩΝ
ΠΟΥ ΟΦΕΊΛΟΝΤΑΙ ΣΕ ΙΏΣΕΙΣ
Η μειωμένη θερμοκρασία, παραμονή
σε κλειστούς χώρους και υγρασία,
οδηγούν στην αυξημένη μετάδοση των
ιώσεων, κατά τη διάρκεια του χειμώνα.
Ποια είναι τα συχνότερα συμπτώματα
και πώς αντιμετωπίζονται;
Για τη ρινική συμφόρηση… συνήθως
προτείνονται ρινικά αποσυμφορητικά.
Τα προϊόντα αυτά, εφαρμόζονται τοπικά
με τη μορφή ρινικών σταγόνων, αερολύματος, sprays, αλοιφής ή γέλης ή
χορηγούνται από το στόμα. Συνιστώνται
μόνο για οξείες καταστάσεις και για
χρονικό διάστημα 3-5 ημερών. Για την
ανακούφιση της ρινικής οδού, προτείνονται επίσης φυσικά προϊόντα, όπως
αιθέρια έλαια με μενθόλη ή ευκάλυπτο,
καθώς και προϊόντα με ισότονο ή υπέρτονο θαλασσινό νερό.
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Για τον βήχα… συνήθως προτείνονται φυσικά προϊόντα με βάση
την πρόπολη, για την αντιμετώπιση
του ξηρού βήχα που προέρχεται
από το ανώτερο αναπνευστικό.
Συνδυάζουν αντιμικροβιακή και
αντιϊκή δράση, χαρίζοντας άμεση
ανακούφιση, χωρίς καμία παρενέργεια. Άλλα φυσικά συστατικά,
όπως μέλι, θυμάρι, άγριο έλατο,
εκχύλισμα αλθαίας, φασκόμηλο,
έχουν επίσης αντιμικροβιακές
ιδιότητες και μαλακτική δράση,
ανακουφίζοντας από τον πονόλαιμο και επιταχύνοντας την
ανάρρωση. Για την αντιμετώπιση
του παραγωγικού βήχα, τα αποχρεμπτικά ή βλεννολυτικά σιρόπια
με βρωμεξίνη, καθώς και τα αναβράζοντα δισκία, βοηθούν στη
ρευστοποίηση των βλεννωδών
εκκρίσεων για την εύκολη απόχρεμψή τους.
Για τον πονόλαιμο… συνήθως προτείνονται στοματικά διαλύματα και
παστίλιες για τον λαιμό, τα οποία συνήθως έχουν έναν αντισηπτικό παράγοντα,
με ένα τοπικό αναισθητικό, για την ανακούφιση από τον πόνο.
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Ίσως είστε ανάμεσα σε εκείνους
που παραπονιούνται για μυοσκελετικούς πόνους όταν αλλάζει ο
καιρός. Οι συγκεκριμένοι πόνοι,
που οφείλονται συνήθως είτε
σε αρθρίτιδα είτε σε διάφορες
μετατραυματικές καταστάσεις,
εντοπίζονται συχνότερα στα
γόνατα, στα ισχία, στους καρπούς και στους ώμους. Ο πόνος
δεν εμφανίζεται μόνο όταν έχει
υγρασία, αλλά γενικότερα με την
αλλαγή του καιρού, προκαλώντας
πόνους στις αρθρώσεις, πονοκεφάλους και αλλαγές στη διάθεση.
Η υγρασία από την άλλη, επηρεάζει μια ομάδα υποδοχέων στις
αρθρώσεις που και αυτές με τη
σειρά τους, δημιουργούν πόνους
και φλεγμονές στην περιοχή.
Αρκετά συχνά, ο πόνος με την
αλλαγή του καιρού οφείλεται σε
παλιά τραύματα, όπως κατάγματα ή παθήσεις της σπονδυλικής
στήλης, π.χ. χρόνια οσφυαλγία,
ισχιαλγία, αυχενικό σύνδρομο
και άλλες επώδυνες καταστάσεις.
Για την αντιμετώπιση των συγκεκριμένων πόνων, συνήθως
προτείνονται θερμαντικές ή αντιφλεγμονώδεις αλοιφές, καθώς
προσφέρουν άμεση ανακούφιση
και είναι κατάλληλες για την αντιμετώπιση των μυοσκελετικών
πόνων, των πόνων στις αρθρώσεις, τον πόνο από την κακή στάση
του σώματος, τον πόνο από τα
μυϊκά «πιασίματα» στον αυχένα,
κ.ά. Εάν ο πόνος επιμένει, τότε η
αντιμετώπιση θα πρέπει να γίνει
με φυσικοθεραπεία, όπου ο φυσικοθεραπευτής θα σας προτείνει
επιπλέον μεθόδους ανακούφισης,
ενώ παράλληλα θα σας υποδείξει
ένα πρόγραμμα ενδυνάμωσης,
ειδικά για την πάσχουσα περιοχή.
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