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 Αυτοθεραπεία  

Ποια είναι η αυτοθεραπεία. Ο ορισμός της σύμφωνα τις συμβουλευτικές ομάδες  του 

Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας, για ζητήματα που άπτονται της φαρμακευτικής φροντίδας είναι ο 

ακόλουθος: αυτοθεραπεία είναι η επιλογή και η χρήση φαρμακευτικών σκευασμάτων από τους 

ίδιους τους ασθενείς για την αντιμετώπιση αυτοαναγνωριζόμενων ασθενειών ή συμπτωμάτων. Τα δε 

ΜΗΣΥΦΑ ορίζονται ως:  τα φαρμακευτικά εκείνα προϊόντα , τα οποία λόγω της σύνθεσης και του 

σκοπού τους έχουν προβλεφθεί και σχεδιασθεί προκειμένου να χρησιμοποιηθούν, χωρίς την 

παρέμβαση ιατρού, για τη διάγνωση, τη συνταγογράφηση ή την επίβλεψη της αγωγής. Όμως σε 

πολλές περιπτώσεις κρίνεται ως απαραίτητη η βοήθεια του φαρμακοποιού.  

  

Η  επίδραση της αγοράς των ΜΗΣΥΦΑ  στο σύστημα υγείας  

 Σε μια έκθεση εκτιμάται ότι αν το 2% των αυτοθεραπευομένων αποφάσιζε να επισκεφθεί 

τους ιατρούς της πρωτοβάθμιας περίθαλψης, τότε ο αριθμός των επισκέψεων θα αυξανόταν κατά 

62%. Αυτή η αύξηση των επισκέψεων εκτιμάται ότι θα οδηγούσε στην κατάρρευση της 

πρωτοβάθμιας περίθαλψης. Μάλιστα στην έκθεση εκτιμάται ότι εκείνοι που κυρίως αναζητούν λύση 

μέσω της αυτοθεραπείας ή της αυτοφροντίδας είναι οι υποασφαλισμένοι ή οι ανασφάλιστοι 

πολίτες. 

Ας δούμε όμως τους όρους και τις προϋποθέσεις υπό τις οποίες η αυτοφροντίδα και η αυτοθεραπεία 

μπορούν να εκπληρώσουν την αποστολή τους στη βελτίωση της υγείας του πληθυσμού, χωρίς να 

επιβαρύνουν τους πόρους των ασφαλιστικών συστημάτων. 
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Πρωταρχικής και καθοριστικής σημασίας είναι ο ρόλος της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης του 

κοινού. Η αυτοθεραπεία χωρίς την κατάλληλη ενημέρωση μπορεί να έχει ως αποτέλεσμα την 

καθυστέρηση της απαραίτητης αγωγής, προκαλώντας έτσι περισσότερα προβλήματα από όσα 

επιλύει, ιδιαίτερα εάν ο ασθενής αναζητήσει θεραπεία όταν πλέον η ασθένεια έχει προχωρήσει. Η 

έλλειψη κατάρτισης είναι ένα πρόβλημα υπαρκτό καθώς οι ασθενείς ή οι άνθρωποι που τους 

φροντίζουν αγοράζουν ΜΗΣΥΦΑ έχοντας μικρή ή καθόλου ενημέρωση σχετικά με τη δοσολογία και 

τις σχετικές παρενέργειες. Πρέπει να τονιστεί ότι αν και η αυτοθεραπεία αποτελεί βασικό παράγοντα 

στην κοινωνική αντιμετώπιση των προβλημάτων υγείας, δεν είναι σε καμία περίπτωση 

υποκατάστατο της ιατρικής περίθαλψης. 

Επιλογή  ΜΗΣΥΦΑ  

Ο ασθενής θα πρέπει να απαντήσει στα εξής ερωτήματα, όταν αντιμετωπίζει κάποιο πρόβλημα το 

οποίο μπορεί να αντιμετωπισθεί με ΜΗΣΥΦΑ: 

-Τι να πάρω; 

-Πως; 

-Πόσο, κάθε πότε; 

-Για πόσο χρόνο; 

-Τι πρέπει να προσέξω; 

  

Οι βασικές πηγές στις απαντήσεις του είναι: 

-Ο φαρμακοποιός 

-Ο γιατρός 

-Οι οδηγίες χρήσεως ή/και οι πληροφορίες στη συσκευασία 

-Τα έντυπα υγείας 

-Η ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε 

-Οι ειδικές εκδόσεις και προγράμματα φαρμακοποιών (self care και myhealth) 

-Τα μαθήματα σε σχολεία (τελευταίες τάξεις) 

 

 

 ΜΜΕ και  ΜΗΣΥΦΑ  

Η ενημέρωση από τα μέσα μαζικής ενημέρωσης δεν μπορεί να θεωρηθεί ως επαρκής πηγή 

πληροφοριών για τη διαμόρφωση γνώμης. Αντιθέτως συχνά έχει αρνητική συνεισφορά. Και αυτό 

πρώτον γιατί υποβιβάζει στο συλλογικό συνειδητό το φάρμακο ως κοινό καταναλωτικό αγαθό. 

Δηλαδή το αναγάγει σε προϊόν χαλαρής αγοράς και όχι ως χημικό παρασκεύασμα ειδικού σκοπού 

και χειρισμού. Και δεύτερον γιατί πραγματοποιείται κυρίως μέσω σποτ στο ίδιο πνεύμα με τις 
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διαφημίσεις προϊόντων άλλων καταναλωτικών κατηγοριών, που δηλαδή αποσκοπούν πρωτίστως στο 

να προκαλέσουν αγορές και όχι να ενημερώσουν ώστε κάποιος να βοηθηθεί στο να λάβει μια 

απόφαση. Δηλαδή ο ασθενής δεν αγοράζει φάρμακα μόνο στη βάση των θεραπευτικών αναγκών του 

αλλά αγοράζει υποκύπτοντας στις πολιτικές προώθησης. Είναι χρήσιμο να διευκρινιστεί ότι οι 

ασθενείς δεν είναι καταναλωτές με τη ευρύτερη σημασία της λέξης καθώς ενδιαφέρονται κυρίως για 

την έκβαση της θεραπείας παρά για το προϊόν αυτό καθαυτό.  

Το πόσο επιζήμια αποβαίνει η διαφήμιση, αναδεικνύει μια πρόσφατη έρευνα που 

πραγματοποιήθηκε στις ΗΠΑ, και δημοσιεύθηκε στο Journal of General Internal Medicine, όπου η 

ομάδα των ειδικών διαπιστώνει ότι οι 8 στις 10 διαφημίσεις που αφορούν τα ΜΗΣΥΦΑ είναι 

παραπλανητικές, καθώς αποκρύπτουν σημαντικές πληροφορίες, περιλαμβάνουν υπερβολές ή 

προχωρούν σε ανούσιους συσχετισμούς με επιθυμητούς τύπους lifestyle. Από αυτές 1 στις 10 

διατυπώνει πρόδηλα ψευδείς και αβάσιμους ισχυρισμούς. Γίνεται κατανοητό ότι η διαφήμιση που 

είναι ο κύριος τρόπος ενημέρωσης του κοινού κινείται στην αντίθετη κατεύθυνση από τους σκοπούς 

της αυτοθεραπείας, υποχρεώνοντας το φαρμακοποιό να αναπληρώσει αυτό το κενό να καταβάλει 

ακόμα μεγαλύτερη προσπάθεια στο συμβουλευτικό και επιμορφωτικό του ρόλο, προκειμένου να 

αποκαταστήσει εσφαλμένες αντιλήψεις των ασθενών που διαμορφώθηκαν από την παραπλανητική 

διαφήμιση.   

Καθοδήγηση στην επιλογή ΜΗΣΥΦΑ  

Γενικά το κενό που υπάρχει στην πληροφόρηση προκειμένου ένας ασθενείς να είναι σε θέση να 

προχωρήσει στην κατάλληλη επιλογή φαρμάκου θα πρέπει να καλύπτεται από την αλληλεπίδραση 

του ασθενούς με κάποιο επιστήμονα στο χώρο της υγείας. Η επίσκεψη σε ένα ιατρείο θα μπορούσε 

να βοηθήσει σημαντικά αλλά κρίνεται από τους πολίτες ως κοστοβόρα και χρονοβόρα, αποτελώντας 

τη λιγότερο συχνή πηγή πληροφοριών πριν από οποιαδήποτε αγορά ΜΗΣΥΦΑ. Τα προγράμματα που 

κυκλοφορούν και μπορούν να εγκατασταθούν σε διάφορες συσκευές από ηλεκτρονικούς 

υπολογιστές έως κινητά τηλέφωνα, δεν αποτελούν αξιόπιστη πηγή πληροφοριών καθώς ορισμένα 

από αυτά λειτουργούν ως προκάλυμμα στοχευμένης διαφήμισης ενώ άλλα συχνά χρησιμοποιούν ως 

πηγή πληροφοριών τα φύλλα οδηγιών τα οποία για αρκετούς παραμένουν δυσνόητα. 

Το πόσο μεγάλη πιθανότητα έχει να αποβεί επιζήμια η μη καθοδηγούμενη από ειδικό αγορά 

φαρμακευτικών σκευασμάτων, φαίνεται από μια έρευνα που επίσης πραγματοποιήθηκε στις Η.Π.Α1, 

προκειμένου να εκτιμηθεί ο κίνδυνος της ακούσιας υπερδοσολογίας παρακεταμόλης που συνδέεται 

με τη χρήση ΜΥΣΗΦΑ. Τα αποτελέσματα της μελέτης έδειξαν ότι το 28% των ερωτηθέντων θα 

προχωρούσε σε λήψη μεγαλύτερη από τη μέγιστη επιτρεπόμενη ημερήσια δόση (άνω των 4gr) με τη 

χρήση ενός και μόνο σκευάσματος. To 5% θα διέπραττε ακόμα σοβαρότερο και επικίνδυνο σφάλμα 

                                                                 

1 Risk of unintentional overdose with non-prescription acetaminophen products. J Gen Intern Med. 
2012 Dec;27(12):1587-93 
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προχωρώντας σε λήψη άνω των 6gr. Επιπλέον το 45.6% των ενηλίκων θα λάμβανε συνολικά 

υπερβολικές δόσεις μέσω της ταυτόχρονης λήψης δύο διαφορετικών σκευασμάτων που περιέχουν 

παρακεταμόλη (π.χ δύο διαφορετικών σκευασμάτων με την ένδειξη cold and flu). Όπως δείχνει και η 

παραπάνω δημοσίευση η ελλιπής κατανόηση των δραστικών συστατικών και των οδηγιών χρήσης 

αυτών των σκευασμάτων, είναι ικανή να οδηγήσει σε ακούσια λήψη υπερβολικών δόσεων και 

δυνητικά να προκαλέσει ανεπιθύμητες ενέργειες ή βλάβες, συχνότερα δε στις ομάδες του 

πληθυσμού με χαμηλό μορφωτικό επίπεδο.  

Αυτοφροντίδα και φαρμακοποιοί  

Υπάρχει μια γενική αναγνώριση ότι η αυτοφροντίδα είναι ο κύριος πόρος κάθε συστήματος υγείας. 

Οι φαρμακοποιοί μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί τόσο βοηθώντας τους πολίτες να είναι 

ενημερωμένοι όταν προβαίνουν σε επιλογές σχετικά με την αυτοφροντίδα, όσο και παρέχοντας ή 

εξηγώντας τις διαθέσιμες πληροφορίες. Αυτό προϋποθέτει μεγαλύτερη εστίαση στη διαχείριση της 

ασθένειας και τη διατήρηση της υγείας, παρά στην πώληση του προϊόντος. Στην πραγματικότητα η 

αυτοφροντίδα (self-care) δεν απαιτεί πάντα τη χρήση κάποιου προϊόντος. Όταν όμως προκύπτει η 

ανάγκη αυτοθεραπείας στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας, τότε ο ρόλος του φαρμακοποιού πρέπει να 

διευρύνεται.  

 

Μοντέλο επίλυσης προβλημάτων αυτοφροντίδας και αυτοθεραπείας  

Τα προβλήματα που προκύπτουν από την ελλιπή πληροφόρηση των ασθενών μπορούν να αποβούν 

δυνητικά επιζήμια για την υγεία του ατόμου και κατ’ επέκταση για τη δημόσια υγεία. Μπορούν να 

προέρχονται από τη λανθασμένη διάγνωση ή την ελλιπή κατανόηση πληροφοριών και να 

καταλήγουν: στην επιλογή ακατάλληλης θεραπείας, στη συγκάλυψη σοβαρών συμπτωμάτων, σε 

αλληλεπιδράσεις με άλλες θεραπείες, στον εθισμό, στην κατάχρηση και στην πολυφαρμακία  

Προκειμένου να βοηθηθούν οι φαρμακοποιοί στη συστηματική προσέγγιση του ασθενούς, ο 

Αμερικανικός Φαρμακευτικός Σύλλογος, προωθεί την επέκταση της φαρμακευτικής φροντίδας στην 

εκτίμηση των αναγκών και στην παροχή συμβουλών στους ασθενείς στα πλαίσια της αυτοφροντίδας 

και της αυτοθεραπείας  

Χρήση του μοντέλου επίλυσης προβλημάτων: 

1) Συγκεντρώστε πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημα και τη λύση του. 

2) Προσδιορισμός του προβλήματος. 

3) Προσδιορισμός εξαίρεσης για αυτοθεραπεία. 

4) Πρέπει να γίνει εκτίμηση του ασθενούς και διαλογή.  



5 
 

5) Προσδιορισμός των εναλλακτικών λύσεων. 

6) Επιλογή της βέλτιστης λύσης. 

7) Προετοιμασία και εφαρμογή ενός σχεδίου για την επίλυση του προβλήματος. 

8) Παροχή εκπαίδευσης του ασθενούς 

9) Αξιολόγηση έκβασης  

10) Όταν από τα αποτελέσματα φαίνεται ότι δεν έχει επιτευχθεί ο στόχος της αυτοθεραπείας, 

ξεκινήστε τη διαδικασία ξανά από την αρχή. 

Η χρήση του μοντέλου επίλυσης στην πε ρίπτωση του μυοσκελετικού πόνου  

Ο μυοσκελετικός πόνος προέρχεται από τους μυς, τα οστά, τις αρθρώσεις και το συνδετικό ιστού. 

Όπως και  σε άλλους τύπου πόνου ο μυοσκελετικός πόνος μπορεί να είναι ιδιοπαθής, ιατρογενής ή 

να σχετίζεται με τραυματισμό. Η ανάπτυξη του μυοσκελετικού πόνου μπορεί να είναι οξεία, όπως 

οξείες βλάβες κατά την άθληση (π.χ., τενοντίτιδα, διαστρέμματα) ή χρόνια όπως από κάποια 

σταθερή εκφυλιστική αρθροπάθεια ή οστεοαρθρίτιδα. Δυστυχώς οι ασθενείς συχνά επικαλούνται το 

μυοσκελετικό πόνο για να περιγράψουν κάποια περιφερειακή δυσφορία που προκύπτει σε 

οποιαδήποτε μαλακό ιστό (συμπεριλαμβανομένου και του δέρματος), γεγονός που οδηγεί σε 

σύγχυση τους επιστήμονες στο χώρο της υγείας. 

Είναι λοιπόν αναγκαίο οι πάροχοι της πρωτοβάθμιας φροντίδας να αναγνωρίζουν τους τύπους του 

πόνου.  

Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρήση αναλγητικών, αντιφλεγμονωδών και τοπικών 

ερεθιστικών δεν είναι μόνο υψηλή αλλά αρκετές φορές αυτή αντιστοιχεί σε κατάχρηση ή κακή 

χρήση. Στις διαφάνειες που ακολουθούν μπορεί κανείς να δει τα διαγράμματα ροής που μπορεί να 

ακολουθήσει ο φαρμακοποιός στην προσέγγιση του ασθενούς με μυοσκελετικό πόνο. 
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Οι ενέργειες του φαρμακοποιού στα πλαίσια της αυτοφροντίδα ς  

Εν ολίγοις οι ενέργειες του φαρμακοποιού στα πλαίσια της αυτοφροντίδας και στην αυτοθεραπείας 

σύμφωνα με την επιτροπή ειδικών που συστήθηκε από το Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας: 

 Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να εκκινεί το διάλογο με τον ασθενή (και τον ιατρό του 

ασθενούς όταν αυτό κρίνεται αναγκαίο) προκειμένου να αποκτήσει σαφή εικόνα του 

ιστορικού του ασθενούς. 

 Προκειμένου να αντιμετωπιστούν κατάλληλα τα προβλήματα υγείας του ασθενούς, ο 

φαρμακοποιός οφείλει να απευθύνει στον ασθενή καίρια ερωτήματα και να του 

μεταβιβάζει χρήσιμες για αυτόν πληροφορίες . (π.χ πως θα λαμβάνει τα φάρμακά του και 

πως θα αντιμετωπίζει ζητήματα ασφάλειας) 

 Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να είναι προετοιμασμένος και κατάλληλα εξοπλισμένος 

προκειμένου να είναι σε θέση να προχωρήσει στην ανίχνευση συμπτωμάτων ή ειδικών 

ασθενειών, χωρίς να υποκαθιστά την ιατρική διάγνωση 

 Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να παρέχει αντικειμενικές πληροφορίες για τα φάρμακα 
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 Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να είναι σε θέση να χρησιμοποιήσει επιπλέον πηγές 

πληροφοριών προκειμένου να είναι σε θέση να ικανοποιήσει τις ανάγκες του ασθενούς 

 Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να είναι σε θέση να βοηθήσει τον ασθενή να λάβει κατάλληλες 

και υπεύθυνες αποφάσεις για την αυτοθεραπεία του και όταν είναι απαραίτητο να τον 

παραπέμψει στην αναζήτηση ιατρικής φροντίδας 

 Ο φαρμακοποιός θα πρέπει να εξασφαλίσει την εμπιστευτικότητα των πληροφοριών και 

των λεπτομερειών που αφορούν την κατάσταση του ασθενούς 
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