
Ο χειρισμός των ήσσονος σημασίας φλεγμονωδών 
παθήσεων στα πλαίσια της αυτοφροντίδας και της 

αυτοθεραπείας στην καθημερινή φαρμακευτική πράξη

Μαρίνος Λευτέρης 
MSc Φαρμακοποιός

MSc φαρμακογνωσίας φυσικών  βιοδραστικών προϊόντων



Αυτοφροντίδα Αυτοθεραπεία

Σύστημα υγείας

Ένα σύστημα υγείας πρέπει να αποσκοπεί 
στη συνεχή βελτίωση του επιπέδου υγείας 
των πολιτών, μειώνοντας συνεχώς το λόγο 
κόστους/οφέλους, χωρίς όμως μόνο να 
επικεντρώνεται αποκλειστικά στη μείωση 
του κόστους αλλά να αποσκοπεί 
πρωταρχικά στη μεγιστοποίηση των 
ωφελειών στην υγεία των πολιτών.



Αυτοφροντίδα

Σύστημα υγείας

Η αυτοφροντίδα περιλαμβάνει όλες τις ενέργειες 
των ανθρώπων για την επίτευξη και διατήρηση της 
ατομικής υγείας τους, καθώς και εκείνες για τη 
πρόληψη ή τη φροντίδα της ασθένειας.
Πρόκειται για μια ευρεία έννοια που 
περιλαμβάνει:
• Την υγιεινή (ατομική και γενική)
• Διατροφή (το είδος και την ποιότητα της 

τροφής)
• Τον τρόπο ζωής (αθλητικές δραστηριότητες, 

σχόλη)
• Περιβαντολογικούς παράγοντες (συνθήκες 

διαβίωσης, κοινωνικές συνήθειες)
• Κοινωνικοοικονομικούς παράγοντες( επίπεδο 

εισοδήματος, πολιτισμικές απόψεις)
• Αυτοθεραπεία



Αυτοθεραπεία

Αυτοθεραπεία είναι η επιλογή και η χρήση
φαρμακευτικών σκευασμάτων από τους
ίδιους τους ασθενείς για την αντιμετώπιση
αυτοαναγνωριζόμενων ασθενειών ή
συμπτωμάτων

Σε μια έκθεση εκτιμάται ότι αν στις ΗΠΑ 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.



Αυτοθεραπεία

Πηγές απαντήσεων:
• Ο φαρμακοποιός
• Ο ιατρός
• Οι οδηγίες χρήσεως ή/και οι πληροφορίες στη 

συσκευασία
• Τα έντυπα υγείας
• Η ενημέρωση από τα Μ.Μ.Ε
• Οι ειδικές εκδόσεις και προγράμματα φαρμάκων 

(self care, My medication κ.τ.λ)
• Τα μαθήματα σε σχολεία (τελευταίες τάξεις)

Πρωταρχικής και καθοριστικής σημασίας είναι ο ρόλος της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης 
των πολιτών

Ερωτήσεις ως προς την 
επιλογή των ΜΗΣΥΦΑ:
• Τι να πάρω;
• Πως;
• Πόσο, κάθε πότε;
• Για πόσο χρόνο;
• Τι πρέπει να προσέξω



Αυτοθεραπεία

Πρωταρχικής και καθοριστικής σημασίας είναι ο ρόλος της ενημέρωσης και της εκπαίδευσης 
των πολιτών

Οι ασθενείς δεν είναι καταναλωτές με τη ευρύτερη 
σημασία της λέξης καθώς ενδιαφέρονται κυρίως για την 
έκβαση της θεραπείας παρά για το προϊόν αυτό καθεαυτό.

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.



Πόσο δυνητικά επιζήμια μπορεί να αποβεί η μη καθοδηγούμενη αγορά ΜΗΣΥΦΑ

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 προχωρώντας σε λήψη 

άνω των 6g

Επιπλέον το 45.6% των ενηλίκων θα λάμβανε 
συνολικά υπερβολικές δόσεις μέσω της 
ταυτόχρονης λήψης δύο διαφορετικών 

σκευασμάτων που περιέχουν παρακεταμόλη



Χρήση του μοντέλου επίλυσης προβλημάτων:
1) Συγκεντρώστε πληροφορίες που σχετίζονται με το πρόβλημα και τη 
λύση του.
2) Προσδιορισμός του προβλήματος.
3) Εντοπισμός εξαίρεσης για αυτοθεραπεία.
4) Πρέπει να γίνει εκτίμηση του ασθενούς και διαλογή. 
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.

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 



Η χρήση του μοντέλου επίλυσης στην περίπτωση του μυοσκελετικού πόνου.

Μυοσκελετικός πόνος

Μύες

Οστά

Αρθρώσεις

Συνδετικό ιστό

Ανάπτυξη του πόνου

Οξεία ( π.χ τενοντίτιδα, διάστρεμμα)

Χρόνια (π.χ οστεοαρθρίτιδα)

Προέλευση πόνου

Από τραυματισμό

Ιδιοπαθής

Ιατρογενής



Η χρήση του μοντέλου επίλυσης στην περίπτωση του μυοσκελετικού πόνου.

Μυαλγία Τενοντίτιδα Θυλακίτιδα Διάστρεμμα Στραμπούληγμα Οστεοαρθρίτιδα

Εντ
οπι

σμό
ς

Μύες
Τένοντες στις 

αρθρώσεις

Φλεγμονή των 
θυλάκων στις 

αρθρώσεις (συχνά 
του γονάτου, του 

ώμου ή του 
μεγάλου δακτύλου 

του ποδιού) 

Βίαιη διάταση ή 
ρήξη μαλακών 

μορίων(συνδέσμω
ν, θυλάκου και 
σπάνια μυών)

Υπερέκταση ενός 
μυ ή ενός τένοντα

Αρθρώσεις που 
φέρουν βάρος: 
γόνατα, γοφοί, 

μέση, χέρια

Ενδ
είξε

ις

Πρήξιμο 
(σπάνια)

Ζέστη στην 
περιοχή 

εντοπισμού, 
πρήξιμο, 
ερύθημα

Ζέστη στην περιοχή 
εντοπισμού, 

οίδημα, ερύθημα 
και πιθανά κριγμός

Πρήξιμο, μώλωπες Πρήξιμο, μώλωπες

Μη φλεγμαίνουσες 
αρθρώσεις, 

στένωση του 
αρθρικού χώρου, 
ανάπλαση οστών 

και χόνδρου 
(αρθρικές 

παραμορφώσεις), 
πιθανά πρήξιμο στις 

αρθρώσεις
Συμ

πτώ
ματ

α Αμβλύς και 
σταθερός 

πόνος (ο οξύς 
είναι σπάνιος), 
συχνά μυϊκή 
αδυναμία και 

κόπωση

Μέτριος έως 
ισχυρός πόνος 

γενικά μετά 
από κάποια 

χρήση, 
απώλεια 
εύρους 

κινήσεων

Σταθερός πόνος 
που επιδεινώνεται 

με την κίνηση ή την 
άσκηση πίεσης 
στην άρθρωση

Αρχικά ισχυρός 
πόνος 

ακολουθούμενος 
από πόνο ειδικά 
στη χρήση της 

άρθρωσης. 
Ευαισθησία στην 
αφή, έκπτωση της 
σταθερότητας και 
λειτουργικότητας 

της άρθρωσης

Αρχικά ισχυρός 
πόνος 

ακολουθούμενος 
από πόνο τόσο 

κατά τη χρήση της 
άρθρωσης όσο και 
κατά την ηρεμία, 
μυϊκή αδυναμία, 
απώλεια κάποιας 
λειτουργικότητας

Αμβλύς πόνος που 
ανακουφίζεται κατά 
την ηρεμία, αρθρική 
δυσκαμψία <20-30 
λεπτά, εντοπισμένα 
συμπτώματα στις 

αρθρώσεις

Ένα
ρξη

Ανάλογα: σε 
τραύμα-άμεση 

αν είναι 
φαρμακοεπαγό
μενη-σιωπηλή

Συνήθως 
βαθμιαία 

αλλά κάποιες 
φορές 

απότομα

Άμεση με βλάβη, 
υποτροπή σε 

έντονη χρήση  της 
άρθρωσης

Άμεση με βλάβη Άμεση με βλάβη
Σιωπηρή με 

διάρκεια χρόνων

Αιτ
ιολ

ογί
α Τραύμα, 

υπέρχρηση, 
μόλυνση, 

φαρμακοεπαγό
μενη, 

προκληθείσα 
από αλκοόλ

Τραύμα, 
υπέρχρηση, 

μόλυνση, 
φαρμακοεπαγ

όμενη, 
φλεγμονώδεις 

παθήσεις

Τραύμα, 
υπέρχρηση, 

σηπτική θυλακίτιδα 
που εκδηλώνεται 

με πυρετό και 
οδυνηρό πρήξιμο 

Υπερέκταση των 
συνδέσμων της 

άρθρωσης

Υπερβολική 
διάταση του μυ ή 

του τένοντα

Παραμόρφωση του 
αρθρικού χώρου 
οφειλόμενη σε 

γενετικούς, 
μεταβολικούς ή 

περιβαλλοντολογικο
ύς παράγοντες

Παρ
άγο

ντε
ς επ

ιδε
ίνω

σης

Μυϊκή 
συστολή

Κίνηση της 
πληγείσας 
άρθρωσης

Κίνηση της 
πληγείσας 
άρθρωσης

Κίνηση της 
πληγείσας 
άρθρωσης

Χρήση του 
πληγέντος μυός ή 

τένοντα

Παχυσαρκία, 
έλλειψη άσκησης, 
βαριά σωματική 

άσκηση, 
επαναλαμβανόμενες 

κινήσεις, τραύμα

Διαρκής άσκηση 
(ήπια έως μέτρια), 
απώλεια βάρους, 

αναλγητικά, τοπικά 
αναλγητικά.

Εξάλειψη των 
αιτίων. 

Διατάσεις, 
ηρεμία, ζέστη, 

τοπικά 
αναλγητικά, 
συστημικά 
αναλγητικά

Τρο
ποπ

οιη
τική

 
παρ

άγο
ντε

ς

Εξάλειψη των 
αιτίων. 

Διατάσεις, 
ηρεμία, 

πάγος, ζέστη 
τοπικά 

αναλγητικά, 
συστημικά 
αναλγητικά

Αρθρική ηρεμία, 
ακινητοποίηση, 

τοπικά αναλγητικά, 
συστημικά 
αναλγητικά

ΑΠΠΑ, διατάσεις, 
προστατευτικό 
δέσιμο: ταινίες, 

επίδεσμοι, 
επιγονατίδες, 
τοπικά, τοπικά 

ερεθιστικά, 
συστημικά 
αναλγητικά 

ΑΠΠΑ, διατάσεις, 
προστατευτικό 
δέσιμο, τοπικά, 

τοπικά ερεθιστικά, 
συστημικά 
αναλγητικά 

Σημείο προσοχής: συχνά οι ασθενείς επικαλούνται το μυοσκελετικό πόνο για να 
περιγράψουν κάποια περιφερειακή δυσφορία που προκύπτει σε οποιαδήποτε μαλακό 
ιστό

Μυαλγία Τενοντίτιδα Θυλακίτιδα Διάστρεμμα Στραμπούληγμα Οστεοαρθρίτιδα
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αρθρώσεις (συχνά 
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ς
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περιοχή 

εντοπισμού, 
πρήξιμο, 
ερύθημα

Ζέστη στην περιοχή 
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οίδημα, ερύθημα 
και πιθανά κριγμός

Πρήξιμο, μώλωπες Πρήξιμο, μώλωπες

Μη φλεγμαίνουσες 
αρθρώσεις, στένωση 

του αρθρικού 
χώρου, ανάπλαση 
οστών και χόνδρου 

(αρθρικές 
παραμορφώσεις), 

πιθανά πρήξιμο στις 
αρθρώσεις
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ΕντοπισμόςΕνδείξειςΣυμπτώματαΈναρξηΑιτιολογίαΠαράγοντες επιδείνωσης Τροποποιητικούς παράγοντες (τι χρειάζεται να κάνει ο ασθενής)Η χρήση του μοντέλου επίλυσης στην περίπτωση του μυοσκελετικού πόνου.Ο μυοσκελετικός πόνος προέρχεται από τους μυς, τα οστά, τις αρθρώσεις και το συνδετικό ιστό. Όπως και  σε άλλους τύπου άλγους 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. (Πίνακας 1). Επιπλέον θα πρέπει να γνωρίζουν ότι η χρήση αναλγητικών, αντιφλεγμονωδών και τοπικών ερεθιστικών δεν είναι μόνο συχνή αλλά αρκετές φορές αυτή αντιστοιχεί σε κατάχρηση ή λανθασμένη χρήση. 



Θεραπευτικοί στόχοι

1. Η μείωση της υποκειμενικής έντασης 
(σοβαρότητας) και διάρκειας του πόνου

2. Αποκατάσταση της λειτουργίας της νοσούσης
περιοχής

3. Αποτροπή ενός καινούργιου τραυματισμού και 
βελτίωση των υπάρχοντων λειτουργικών 
προβλημάτων κατά την άσκηση των 
καθημερινών δραστηριοτήτων

4. Αποτροπή της μετατροπής του οξέος πόνου σε 
χρόνιο.
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Θεραπευτικοί στόχοι Η θεραπεία του ασθενούς με μυοσκελετικά προβλήματα  περιλαμβάνει αρκετούς διαφορετικούς στόχουςΤη μείωση της υποκειμενικής έντασης (σοβαρότητας) και διάρκειας του πόνουΑποκατάσταση της λειτουργίας της νοσούσης περιοχήςΑποτροπή ενός καινούργιου τραυματισμού και βελτίωση των υπάρχοντων λειτουργικών προβλημάτων κατά την άσκηση των καθημερινών δραστηριοτήτωνΑποτροπή της μετατροπής του οξέος πόνου σε χρόνιο.



Θεραπευτική προσέγγιση

Η μη φαρμακευτική θεραπεία περιλαμβάνει
Ανάπαυση
Πάγο
Πίεση
Ανύψωση

Η ρευματοειδής αρθρίτιδα, η 
οστεοαρθρίτιδα και η ουρική αρθρίτιδα 
προκαλούν αρθριτικό πόνο αλλά μόνο η 
δεύτερη είναι κατάλληλη για 
αυτοθεραπευτικές παρεμβάσεις. 

Στη γενική θεραπευτική αντιμετώπιση 
αλλαγές στον τρόπο ζωής (π.χ απώλεια 
βάρους) παράλληλα με τη συστημική 
θεραπεία με παρακεταμόλη ή χαμηλές 
δόσεις ΜΣΑΦ συνοδευόμενες ή όχι από 
τοπική θεραπεία.



Κατά την επαφή με τον ασθενή αναλύονται:

Η χρήση του μοντέλου επίλυσης στην περίπτωση του μυοσκελετικού πόνου.

Τα αναμενόμενα οφέλη της προτεινόμενης θεραπείας

Οι δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειες

Οι δυνητικές αλληλεπιδράσεις

Φαρμάκου - φαρμάκου

Ασθένειας - φαρμάκου

Presenter
Presentation Notes
Συνεδρία με ασθενή που εμφανίζει μυοσκελετικές διαταραχές ή τραύματα Κατά τη συνεδρία θα πρέπει να εξηγούνται αναλυτικά: τα αναμενόμενα οφέλη της προτεινόμενης θεραπείαςη κατάλληλη δόση και το σχήμα χορήγησηςΟι δυνητικές ανεπιθύμητες ενέργειεςΟι δυνητικές αλληλεπιδράσεις μεταξύ φαρμάκων (πχ ΜΣΑΦ και ασπιρίνης, ασενοκουμαρόλης κ.λ.π) ή μεταξύ ασθένειας και φαρμάκου (πχ τα ΜΣΑΦ  επιδεινώνουν την καρδιακή ή νεφρική ανεπάρκεια)Τεχνικές ή τρόποι παρακολούθησης και αξιολόγησης της ανταπόκρισης στη θεραπεία από τον ίδιο τον ασθενήΕπίσης θα πρέπει να γίνεται ιδιαίτερη μνεία στους ασθενείς να ενημερώνουν το φαρμακοποιό-πάροχο πρωτοβάθμιας φροντίδας σε απότομες αλλαγές του χαρακτήρα ή της έντασης του πόνου καθώς και για την έναρξη κάποιου καινούργιου οξέος άλγους. Ο αιφνίδιος ασυνήθιστος πόνος μπορεί να είναι προάγγελος κάποιας ιστικής βλάβης.



Διάγραμμα ροής  

Κριτήρια αποκλεισμού
1. Μέτριος ή σοβαρός πόνος (σκορ>6)
2. Πόνος διάρκειας >2εβδομάδων
3. Πόνος που επιμένει 7 ημέρες μετά την έναρξη της θεραπείας 
4. Αύξηση της έντασης ή αλλαγή του χαρακτήρα του πόνου
5. Πόνος στην περιοχή της κοιλιάς ή της λεκάνης
6. Μαζί με ναυτία, έμετο, πυρετό ή συμπτώματα συστημικής λοίμωξης
7. Οπτικά κατεστραμμένοι ιστοί, ανώμαλη κίνηση, αδυναμία σε κάποιο άκρο, υποψία 

κατάγματος
8. Τρίτο τρίμηνο κύησης

Ο ασθενής παραπονείται για 
πόνο

Αρχική αξιολόγηση του πόνου, παίρνουμε το ιατρικό ιστορικό του ασθενούς, τα 
φάρμακα που λαμβάνει και που έχει λάβει κατά το παρελθόν, ιστορικό αλλεργιών

Πληρούνται οι προϋποθέσεις 
για αυτοθεραπεία;

Παραπομπή στον ιατρό

Presenter
Presentation Notes
Η χρήση της κλίμακας πόνου, ώστε να ποσοτικοποιηθεί η ένταση του άλγους από τον ασθενή,  μας προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες. Άλλωστε ο πόνος είναι υποκειμενικός και ο καλύτερος αξιολογητής του είναι ο ίδιος ο πάσχον. Κατά τη χρήση της κλίμακας ο φαρμακοποιός ζητά από τον ασθενή να βαθμολογήσει τον παρόντα πόνο σε μια κλίμακα που εκτείνεται από το 0 έως το 10, με το 0 να αντιστοιχεί στη μη ύπαρξη πόνου και το 10 να αντιστοιχεί στον πλέον αφόρητο πόνο που ο ασθενής μπορεί να φανταστεί. Αποτελέσματα μεγαλύτερα του 3 είναι ενδεικτικά της ανάγκης για παρέμβαση, όπως και κάθε αύξηση κατά 2 βαθμούς στις επόμενες συναντήσεις. Η αρχική βαθμολόγηση, η οποία και καταγράφεται, χρησιμοποιείται για να καθορίσει μια βάση που θα βοηθήσει κατά τις επόμενες συνεδρίες να εκτιμηθεί εάν ο ασθενής χρήζει παρέμβασης. Σε γενικές γραμμές σε αποτελέσματα:Η χρήση της κλίμακας πόνου, ώστε να ποσοτικοποιηθεί η ένταση του άλγους από τον ασθενή,  μας προσφέρει σημαντικές υπηρεσίες. Άλλωστε ο πόνος είναι υποκειμενικός και ο καλύτερος αξιολογητής του είναι ο ίδιος ο πάσχον. Κατά τη χρήση της κλίμακας ο φαρμακοποιός ζητά από τον ασθενή να βαθμολογήσει τον παρόντα πόνο σε μια κλίμακα που εκτείνεται από το 0 έως το 10, με το 0 να αντιστοιχεί στη μη ύπαρξη πόνου και το 10 να αντιστοιχεί στον πλέον αφόρητο πόνο που ο ασθενής μπορεί να φανταστεί. Αποτελέσματα μεγαλύτερα του 3 είναι ενδεικτικά της ανάγκης για παρέμβαση, όπως και κάθε αύξηση κατά 2 βαθμούς στις επόμενες συναντήσεις. Η αρχική βαθμολόγηση, η οποία και καταγράφεται, χρησιμοποιείται για να καθορίσει μια βάση που θα βοηθήσει κατά τις επόμενες συνεδρίες να εκτιμηθεί εάν ο ασθενής χρήζει παρέμβασης.



Διάγραμμα ροής  

Αντενδείξεις ή δυσφορία στα 
ΜΗΣΥΦΑ αναλγητικά;

Παραπομπή στον ιατρό

Ο πόνος οφείλεται σε 
υπερπροσπάθεια ή σε μυϊκή ή 

αρθρική βλάβη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ Διάγνωση οστεοαρθρίτιδας;

ΟΧΙ

NAI

Σύσταση ΑΠΠΑ (Ανάπαυση, 
Πάγος, Πίεση, Ανύψωση).  

Αναλγητικά PO και τοπικά για 
7 ημέρες

Υποχώρηση ή εξάλειψη του 
πόνου;

Συνέχιση θεραπείας ανάλογα 
με τις ανάγκες για 2 

εβδομάδες. Follow up για 
πιθανές παρενέργειες των 

φαρμάκων

NAI

Παραπομπή στον ιατρόΟΧΙ



Διάγραμμα ροής  

Αντενδείξεις ή δυσφορία στα 
ΜΥΣΥΦΑ αναλγητικά;

Παραπομπή στον ιατρό

Ο πόνος οφείλεται σε 
υπερπροσπάθεια ή σε μυϊκή ή 

αρθρική βλάβη;

ΝΑΙ

ΟΧΙ

ΟΧΙ
Διάγνωση οστεοαρθρίτιδας;

ΟΧΙ

NAI

Μη φαρμακευτική θεραπεία 
και παρακεταμόλη follow up 

σε 1 μήνα

Ικανοποιητική ανακούφιση 
από τον πόνο;

NAI

Ικανοποιητική ανακούφιση 
από τον πόνο ή εξαφάνιση;

NAI

Επανάληψη θεραπείας

ΟΧΙ
Αύξηση δοσολογίας η 

προσθήκη τοπικής δράσης 
αναλγητικό (π.χ capsicum)

Ικανοποιητική ανακούφιση 
από τον πόνο ή εξαφάνιση;

ΟΧΙ

ΟΧΙ

Προσαρμογή δόσεων στο μέγιστο, 
παραπομπή στον ιατρό



Αυτοφροντίδα -Αυτοθεραπεία

Γενικά αναγνωρίζεται ότι η αυτοφροντίδα είναι ο κύριος πόρος κάθε συστήματος υγείας. 
Οι φαρμακοποιοί μπορούν να διαδραματίσουν ρόλο κλειδί τόσο βοηθώντας τους 

ασθενείς να είναι ενημερωμένοι όταν προβαίνουν σε ενέργειες ή επιλογές στο πλαίσιο 
της αυτοφροντίδας, 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.





Συλλογή σημαντικών πληροφοριών για το ιστορικό το ασθενούς

1. Ταυτότητα του ασθενούς Κυρία Αθηνά Σκαλκώτα

2. Φύλο, ύψος και βάρος του ασθενούς Γυναίκα, 65 ετών, ύψος 1,60m και βάρος 70kg (ΔΜΣ(kg/m2)= 
27,34>25 δηλαδή υπέρβαρη)

3. Επάγγελμα του ασθενούς -

4. Διατροφικές συνήθειες του ασθενούς Ισορροπημένη διατροφή

5. Συνήθειες ύπνου του ασθενούς Κατά μέσω όρο 5-7 ώρες κάθε βράδυ

6. Συνυπάρχοντα προβλήματα υγείας, 
συνταγογραφούμενα ή μη 
συνταγογραφούμενα φάρμακα, 
συμπληρώματα διατροφής

Η ασθενής έχει υψηλή χοληστερόλη και λαμβάνει 20 mg 
λοβαστατίνης (Lovatex) εδώ και ένα χρόνο.  Μία κάψουλα 
πολυβιταμίνης, μια κάψουλα κόκκινης μαγιάς ρυζιού των 1200mg 
δύο φορές την ημέρα, συνένζυμο Q10 200mg την ημέρα.

7. Αλλεργίες Δεν ανέφερε αλλεργίες

8. Ιστορικό ανεπιθύμητων ενεργειών από 
άλλα φάρμακα

Κανένα

9. Άλλες πληροφορίες Με εξαίρεση την υψηλή τιμή χοληστερόλης η υγεία της κυρίας 
Σκαλκώτα είναι σε καλή κατάσταση. Μια φίλη της της σύστησε τη 
μαγιά κόκκινου ρυζιού, προκειμένου να μειώσει περεταίρω τη 
χοληστερόλη της. Η εταιρεία που παρέχει τη μαγιά κόκκινου ρυζιού 
προτείνει την ταυτόχρονη λήψη συνενζύμου Q10. Δεν πιστεύει ότι 
αυτά τα προϊόντα ενοχοποιούνται για το πρόβλημά της καθώς αυτά 
είναι φυσικά προϊόντα.



Αξιολόγηση και διαλογή

1. Διαχωρισμός των ενδείξεων και των 
συμπτωμάτων του ασθενούς και 
σωστός εντοπισμός των αρχικών 
προβλημάτων του

Η μυϊκή αδυναμία και ο πόνος πιθανότατα 
να οφείλονται στην προσθήκη της κόκκινης 
μαγιάς. Η ασθενής αναφέρει ότι δεν 
ακολουθεί κάποια δραστηριότητα που 
συνοδεύεται από έντονη άσκηση όπως το 
περπάτημα ή η κηπουρική

2. Εντοπισμός εξαιρέσεων από την 
αυτοθεραπεία

Η πιθανή εμφάνιση ραβδομυόλησης  απαιτεί 
άμεση παραπομπή στο γιατρό

3. Διαμόρφωση ενός ολοκληρωμένου 
καταλόγου  εναλλακτικών 
θεραπευτικών λύσεων για το κύριο 
πρόβλημα, ώστε να καθοριστεί εάν 
απαιτείται παραπομπή σε ιατρό. 
Επικοινωνία των πληροφοριών αυτών 
στον ασθενή.

1) Παραπομπή της κ.Σκαλκώτα στον ιατρό. 2)
Σύσταση για διακοπή λήψης της κόκκινης 
μαγιάς ρυζιού και του CoQ10 3) Σύσταση για 
διακοπή λήψης της κόκκινης μαγιάς ρυζιού 
και του CoQ10 με ταυτόχρονη παραπομπή 
της ασθενούς  στο θεράποντα ιατρό 4) Καμία 
δράση  



Πλάνο

Επιλέγουμε τη βέλτιστη θεραπευτική 
εναλλακτική λύση για την αντιμετώπιση του 
προβλήματος του ασθενή, λαμβάνοντας 
υπόψη τις προτιμήσεις του ασθενούς.

Σύσταση για διακοπή λήψης της κόκκινης 
μαγιάς ρυζιού και του CoQ10 με ταυτόχρονη 
παραπομπή της ασθενούς  στο θεράποντα 
γιατρό

Περιγράφουμε τη συνιστώμενη θεραπευτική 
προσέγγιση στον ασθενή.

Διακοπή λήψης της κόκκινης μαγιάς ρυζιού και 
του CoQ10 

Επεξήγηση στον ασθενή του σκεπτικού για 
την επιλογή της συνιστώμενης θεραπευτικής 
προσέγγιση από τις εξεταζόμενες 
εναλλακτικές θεραπευτικές επιλογές.

Η διακοπή λήψης της μαγιάς κόκκινου ρυζιού 
και CoQ10 είναι απαραίτητη, επειδή  η μαγιά 
περιέχει λοβαστατίνη, που λαμβάνεται ήδη 
αυτήν την περίοδο. Παραπομπή στον 
θεράποντα ιατρό  σας είναι απαραίτητη, έτσι 
ώστε ο θεράπον ιατρός να είναι ενήμερος για 
τη μυϊκή αδυναμία και τον πόνο, έτσι ώστε να 
προβεί σε περαιτέρω θεραπευτικές αλλαγές, αν 
είναι απαραίτητο.



Εκπαίδευση ασθενούς

Κατά τη σύσταση της οδού της 
αυτοφροντίδας ή της αυτοθεραπευτικής
αγωγής, θα πρέπει να μεταφέρονται 
ακριβής οδηγίες και πληροφορίες στον 
ασθενή

Δεν έχει εφαρμογή στην προκειμένη 
περίπτωση

Ενθαρρύνεται τις ερωτήσεις 
παρακολούθησης της πορείας του 
ασθενούς

Θα φύγει ο πόνος και η αδυναμία;

Απαντήστε στις ερωτήσεις του ασθενούς Κανονικά η αδυναμία και ο πόνος θα πρέπει 
να εξαφανιστούν δύο εβδομάδες μετά τη 
διακοπή της φαρμακευτικής αγωγής.



Ο ρόλος του φαρμακοποιού στην αυτοφροντίδα και στην αυτοθεραπεία

• 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
• 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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