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Αλληλεπιδράσεις - λαϊκή θεραπευτική- πρακτική στα παραδοσιακά φαρμακεία

Τύπος αλληλεπίδρασης Παράδειγμα

Xiangfan (ασυμβατότητα): προκαλεί
αντίδραση τοξικότητας  ή παρενέργειες.

Το Aconitum εμφανίζει ασυμβατότητα με 
την Pinellia, η γλυκίριζα με το Sargassum, το 
Veratrum με τη Scrophularia

Xiangwu (ανταγωνισμός): μείωση της 
επιθυμητής επίδρασης ενός βοτάνου όταν 
συνδυάζεται με ένα άλλο βότανο

Το Raphanus αναστέλλει τη δράση του 
Ginseng, το Ginseng αναστέλλει τη δράση 
του Pteropus, το σκόρδο αναστέλλει τη 
δράση του Curcuma.

Xiangsha (αποτοξίνωση) ή Xiangwei
(Αναστολή): ένα βότανο μειώνει την 
τοξικότητα ή τις παρενέργειες του άλλου.

Το φρέσκο τζίντζερ και το Alum μειώνουν 
την τοξικότητα της Pinellia και της 
Arisaema.

Xiangshi (ενίσχυση – βελτίωση): ένα 
βότανο ενισχύει την  επίδραση ενός άλλου.

Ένα βότανο που τονώνει τον σπλήνα, όταν
συνδυαστεί με ένα βότανο που είναι 
διουρητικό, ενισχύεται η διουρητική 
δράση.

Xiang Xu (συνέργεια): φάρμακα παρόμοιας
φύσης ενισχύουν την αποτελεσματικότητα 
του άλλου.

Το Ραβέντι και το Mirabilitum είναι 
υπακτικά και ο συνδυασμός τους παράγει 
ισχυρότερο αποτέλεσμα.



Πόσο μεγάλο είναι το πρόβλημα των αλληλεπιδράσεων

Πόσοι χρησιμοποιούν φυτικής προέλευσης σκευάσματα; 

12% του ενήλικου πληθυσμού το 1997 είχε 

λάβει έστω και ένα φυτικής προέλευσης 
σκεύασμα την προηγούμενη χρονιά. Μεγάλη 
αύξηση σε σχέση με το 1990.

380%

1 στους 5 από όσους λαμβάνουν

συνταγογραφούμενα φάρμακα λάμβανε και ένα 
φυτικό σκεύασμα ή συμπλήρωμα βιταμινών



Ποιες ομάδες ασθενών είναι αυτές που λαμβάνουν συχνότερα φυτικής προέλευσης φάρμακα;

Από που αντλούν πληροφορίες; 

80% από φίλους και συγγενείς 

το 45% αυτών που χορηγούν στα παιδιά τους 
φυτικά σκευάσματα αναφέρουν ότι 

συζήτησαν την επιλογή τους με το γιατρό ή το 
φαρμακοποιό τους

Ποιοι ομάδες λαμβάνουν συχνότερα σκευάσματα φυτικής προέλευσης ή συμπληρώματα;

Καρκινοπαθείς

Ηλικιωμένοι

Παιδιά

Άτομα που ακολουθούν προγράμματα μείωσης βάρους

Ασθενείς κατά το στάδιο της περιεγχειρητικής φροντίδας



Ασθενείς στο στάδιο της περιεγχειρητικής φροντίδας

Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα σε αυτούς τους ασθενείς; 

Η έρευνα πραγματοποιήθηκε σε δείγμα 277 ασθενών από δύο νοσοκομεία

το 26.8% των συμμετεχόντων λάμβανε κατά τη διάρκεια της περιεγχειρητικής 
φροντίδας φυτικής προέλευσης φάρμακα ή και συμπληρώματα και στο 7.1% από 

αυτούς εντοπίσθηκαν αλληλεπιδράσεις



Ηλικιωμένοι

Πόσο σημαντικό είναι το πρόβλημα σε αυτή την ομάδα; 

Στους 5052 συμμετέχοντες η μέση ηλικία κατά την έναρξη της μελέτης ήταν τα 75 έτη

60.2% ήταν γυναίκες, το 16.6% ήταν αφροαμερικανοί και το 83.4% καυκάσιοι

Από το 1994 έως το 1999 ο αριθμός όσων λάμβαναν φυτικής προέλευσης σκευάσματα 
αυξήθηκε από 6.3 σε 14.4%

Επικίνδυνες αλληλεπιδράσεις εντοπίστηκαν σε 393 (7,7%) συνεντεύξεις με τις 
περισσότερες να αφορούν αυξημένο κίνδυνο αιμορραγιών εξαιτίας της παράλληλης 

λήψης σκόρδου, γκίνγκο ή τζίνσενγκ με αντιπηκτική αγωγή (ασπιρίνη, βαρφαρίνη κ.τ.λ). 

Επιπλέον άλλοι 786 συνδυασμοί φαρμάκων-φυτικών σκευασμάτων εκτιμήθηκε ότι 
σχετίζονται με κάποιο θεωρητικό κίνδυνο αρνητικών αλληλεπιδράσεων.



Ασθενείς με καρκίνο

Πόσο αυξημένη είναι η χρήση των φυτικών σκευασμάτων σε αυτή την ομάδα ασθενών; 

Η αύξηση στη χρήση εναλλακτικών θεραπειών ήταν ραγδαία μεταξύ 1998 και 2005

Πάνω από το 80% των γυναικών με καρκίνο του μαστού

Το 41% αυτών των γυναικών προσπαθούν να ελέγξουν τον καρκίνο με αυτές τις 
θεραπείες



Τι συμβαίνει με τους ιατρούς;

Τι πιστεύουν οι ιατροί

το 51% των ιατρών πίστευε ότι τα φυτικής προέλευσης 
φάρμακα δεν έχουν καθόλου ή εμφανίζουν ήπιες 

παρενέργειες 

το 75% παραδέχθηκε ότι είχε ελλειπείς ή και καθόλου γνώσεις 
που να αφορούν τα φυτικά φάρμακα ή τα συμπληρώματα 

διατροφής



Τι συμβαίνει με τους φαρμακοποιούς;

Τι γνωρίζουν για τα φυτικά σκευάσματα γενικά;

το 84% αυτών έχει λάβει τέτοιου είδους σκευάσματα κάποια 
στιγμή στη ζωή του

το 81% εξακολουθεί να πιστεύει ότι έχει ανεπαρκείς γνώσεις 
και δεξιότητες για να συμβουλέψει σωστά τους ασθενείς.



Από που να αντλήσω πληροφορίες;

Βιβλία, λογισμικά και μεμονωμένες δημοσιεύσεις





Βγάζοντας τα δικά σας συμπεράσματα

Τι θα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψιν

Ο ανθρώπινος πληθυσμός αποτελεί ένα μίγμα πολύ διαφορετικό από αυτό των 
επιλεγμένων ομάδων πειραματόζωων

Tο αποτέλεσμα της χορήγησης ενός ή περισσοτέρων φαρμάκων για πρώτη φορά  σε ένα 
άτομο, δεν είναι απόλυτα προβλέψιμο 

Όσα περισσότερα δεδομένα έχει κανείς για το πως συμπεριφέρθηκαν άλλοι ασθενείς 
τόσο πιο σταθερές προβλέψεις μπορεί να κάνει

Οι πιο δύσκολες αποφάσεις αφορούν μεμονωμένες περιπτώσεις αλληλεπιδράσεων η 
έκβαση των οποίων μπορεί να έχει σοβαρές επιπτώσεις στην υγεία των ασθενών

Τι μπορεί κανείς να κάνει τότε; Να τις προσπεράσει θεωρώντας ότι είναι
ιδιοσυγκρασιακού τύπου ή από εκείνη τη στιγμή και μετά να συμβουλεύει όλους τους 
ασθενείς του να μη λαμβάνουν παράλληλα φυτικής προέλευσης και συμβατικά 
φάρμακα;



Βγάζοντας τα δικά σας συμπεράσματα

Δεν υπάρχει ένα απλό ναι ή όχι σαν απάντηση

Η λεπτή ισορροπία της απόφασης για το αν κάποιος θα χορηγήσει ή όχι κάποιο 
φάρμακο ή δρόγη θα πρέπει να εξαρτάται από τη ουσιαστική σοβαρότητα της 

αναφερόμενης αντίδρασης και στη συνέχεια να σταθμίζεται πόσο σημαντική είναι η 
χορήγηση του συνδυασμού των φαρμάκων

Όταν αποφασίζεται για την πιθανότητα χορήγησης για πρώτη φορά ενός συνδυασμού 
φαρμάκων, θα πρέπει να συγκεντρώσετε αυτά που είναι μέχρι σήμερα γνωστά και να 

τα ελέγξετε με το προφίλ του ασθενούς σας

Αναζητήστε αξιόπιστες και ενημερωμένες πηγές και στη συνέχεια διαβάστε τις 
μονογραφίες. Λάβετε υπόψη τα στοιχεία και τα συμπεράσματα τους και στη συνέχεια 

εξετάστε τα συνολικά σε σχέση με το υπόβαθρο της μοναδικής κατάστασης του 
ασθενούς σας (ηλικία, ασθένεια, γενική κατάσταση κ.τ.λ.) κατά τέτοιο τρόπο ώστε η 

τελική σας απόφαση να είναι καλά μελετημένη και τεκμηριωμένη. 



Βγάζοντας τα δικά σας συμπεράσματα

Τι θα πρέπει κανείς να λαμβάνει υπόψη

Επειδή δεν έχουμε συνήθως την πολυτέλεια να  γνωρίζουμε απόλυτα όλα τα στοιχεία, η 
ασφαλέστερη τακτική είναι να προσεγγίσει κανείς αρχικά το κάθε ζήτημα συντηρητικά.
Επειδή είναι αδύνατο να θυμάται κανείς όλες τις γνωστές κλινικά σημαντικές 
αλληλεπιδράσεις και το πως αυτές λειτουργούν, υπάρχουν κάποιες γενικές αρχές που 
αξίζει να θυμόμαστε



Σε επιφυλακή όταν ο ασθενής λαμβάνει φάρμακα στενού θεραπευτικού δείκτη ή όταν ο 
ασθενής πρέπει να λαμβάνει φάρμακα το επίπεδο των οποίων πρέπει να έχει 
συγκεκριμένη τιμή ή να είναι πάνω από μια συγκεκριμένη τιμή. (π.χ. αντιπηκτικά, 
αντιδιαβητικά φάρμακα, αντιεπιληπτικά, αντιυπερτασικά, κατά των λοιμώξεων, 
αντινεοπλασματικά, κυτταροτοξικά, ανοσοκατασταλτικά, κλπ).

Γενικές αρχές



Πάντα να έχουμε κατά νου τη φαρμακολογική δράση των υπό εξέταση φυτικών ή 
συμβατικών φαρμάκων έτσι ώστε να είναι σίγουρο ότι προφανή προβλήματα ( π.χ

ενίσχυση της καταστολής του ΚΝΣ) δεν παραβλέφθηκαν

Γενικές αρχές



Προσπαθήστε να υποθέσετε τι θα συμβεί εάν δύο φάρμακα που επιδρούν πάνω στον 
ίδιο υποδοχέα συχορηγηθούν. Επίσης μη ξεχνάτε ότι πολλά φάρμακα επιδρούν σε 
περισσότερους από έναν υποδοχείς

Γενικές αρχές



Λάβετε υπόψη σας ότι οι ηλικιωμένοι βρίσκονται περισσότερο εκτεθειμένοι σε 
κινδύνους λόγω της μειωμένης νεφρικής και ηπατικής λειτουργίας, από τις οποίες 
εξαρτάται η διαδικασία της αποβολής των φαρμάκων.

Γενικές αρχές



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Ποιο είναι το πρόβλημα;

Η μετάβαση των ασθενών  μεταξύ διαφορετικών επιπέδων φροντίδας

Αλλαγές στα φάρμακα

Πολύπλοκων θεραπευτικών σχημάτων

Ελλιπής μεταφορά πληροφοριών μεταξύ:

Θεράποντες

Πάροχοι 
φροντίδας

Ασθενής ή 
Φροντιστές



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Τι είναι η φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Η διαδικασία σύγκρισης των εντολών χορήγησης φαρμακευτικής αγωγής για έναν ασθενή σε 
σχέση με τα φάρμακα τα οποία λαμβάνει. Η εναρμόνιση πραγματοποιείται προκειμένου να 

αποφευχθούν  τα σφάλματα στη φαρμακευτική αγωγή του ασθενούς (CMS)

Η διαδικασία προσδιορισμού της πιο κοντινής στην πραγματικότητα λίστας φαρμάκων που 
λαμβάνει ο ασθενής, που προκύπτει από τη σύγκριση των στοιχείων της εμπορικής ονομασίας του 

φαρμάκου, της δόσης και της οδού χορήγησης μεταξύ του φακέλου του ασθενούς και μιας 
εξωτερικής λίστας φαρμάκων που διατίθεται από τον ίδιο τον ασθενή, άλλη κλινικη-νοσοκομείο ή 

άλλο επαγγελματία υγείας. (Joint Commission)



Τι νομίζουμε και τι συμβαίνει στην πραγματικότητα



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Ποιες ερωτήσεις απευθύνει κανείς στο ασθενή κατά τη συλλογή στοιχείων;

1. Ποιο είναι το όνομα αυτού του φαρμάκου;

2. Για ποιο λόγο το λαμβάνει ο ασθενής;

3. Πόσα μιλιγκράμ λαμβάνει ο ασθενής σε κάθε δόση;

4. Πως θα πρέπει να λαμβάνει το φάρμακο ο ασθενής;

5. Έχετε καταφέρει να λαμβάνεται το φάρμακο έτσι όπως θα έπρεπε;

Σε περίπτωση που ο ασθενής δεν το έχει επιτύχει τότε ο φαρμακοποιός ρωτά:
Τι σας εμποδίζει από το να λαμβάνεται το φάρμακο σύμφωνα με τις οδηγίες;



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Τι αναζητώ εκτός από τις αναντιστοιχίες;

Φαρμακοθεραπευτικά Προβλήματα Ένδειξης

Φαρμακοθεραπευτικά Προβλήματα Αποτελεσματικότητας

Φαρμακοθεραπευτικά Προβλήματα Ασφάλειας

Φαρμακοθεραπευτικά Προβλήματα «Συμμόρφωσης»

Ο ασθενής δεν έχει την θέληση ή την ικανότητα ή την δυνατότητα να κάνει χρήση 
των φαρμάκων που έχουν επιλεχθεί.

Ο ασθενής κάνει χρήση φαρμάκου ενώ δεν υπάρχει κλινική ένδειξη για την χρήση 
του ή ο ασθενής δεν κάνει χρήση φαρμάκου ενώ υπάρχει κλινική ένδειξη που μπορεί 
να αντιμετωπιστεί με την χρήση φαρμάκου.

Το φάρμακο είναι αναποτελεσματικό για ποιοτικούς λόγους ή το φάρμακο είναι 
αναποτελεσματικό για ποσοτικούς λόγους (χαμηλή δοσολογία).

Το φάρμακο είναι ανασφαλές για ποιοτικούς λόγους (προκαλεί ανεπιθύμητη 
ενέργεια) ή το φάρμακο είναι ανασφαλές για ποσοτικούς λόγους (υψηλή 
δοσολογία).



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Ποιά είναι τα βήματα της διαδικασίας της φαρμακοθεραπευτικής ενρμόνισης;

1. Δημιουργούμε τη λίστα με τα φάρμακα που πραγματικά λαμβάνει ο ασθενής

2. Συμπληρώνουμε τη λίστα με όλα τα φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν για το 
ασθενή

3. Συγκρίνουμε αυτές τις δύο λίστες μεταξύ τους

4. Λαμβάνουμε κλινικές αποφάσεις, δηλαδή τροποποιούμε τη λίστα των φαρμάκων 
που παίρνει ο ασθενής

5. Δίνουμε σε έντυπη ή και άλλη μορφή τη λίστα στον ασθενή και τους φροντιστές 
του



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Ποιά είναι τα συνηθέστερα προβλήματα που εντοπίζονται;

Ανενεργή 
φαρμακευτική αγωγή

41%

Απουσία φαρμάκου 
από τη λίστα

29%

Διπλές θεραπείες
10%

Αναντιστοιχία δόσης
14%

Αναντιστοιχία 
φαρμακευτικής 

μορφής
3%

Αναντιστοιχία δύναμης 
φαρμάκου

3%



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Διαχείριση της λίστας, λήψη κλινικών αποφάσεων, δηλαδή αλλαγών στη λίστα:

Πολυπλοκότητα Χρόνος επίλυσης Πηγές Παράδειγμα

Στοιχειώδης Δευτερόλεπτα- άμεσα Βασικές γνώσεις Καρδιαγγειακός ασθενής 
που λαμβάνει μεφαιναμικό 
οξύ OTC

Απλή Ελάχιστα λεπτά-
γρήγορη επίλυση

Πρόσβαση στο 
διαδίκτυο ή σε 
δημοσιεύσεις ή άλλη 
πηγή

Υψηλό ρίσκο σε σχήμα με 
δύο στατίνες 1 υψηλής και  
1 χαμηλής δραστικότητας

Μέση Λεπτά - μικρή 
καθυστέρηση

Απαιτεί έρευνα Πολλαπλή φαρμακευτική 
αγωγή σε υπερτασικό 
ασθενή

Υψηλή
πολυπλοκότητα

Ώρες - μεγάλη 
καθυστέρηση

Απαιτεί υψηλότερο 
επίπεδο ειδίκευσης

Π.χ ασθενής λαμβάνει 20 
φάρμακα, 7 
φυτοθερπευτικά, 6 
ΜΥΣΥΦΑ, διπολικός και 
πάσχει από αυτοάνοσο
νόσημα



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Ποιά είναι τα βήματα της διαδικασίας της φαρμακοθεραπευτικής ενρμόνισης;

1. Δημιουργούμε τη λίστα με τα φάρμακα που πραγματικά λαμβάνει ο ασθενής

2. Συμπληρώνουμε τη λίστα με όλα τα φάρμακα που συνταγογραφήθηκαν για το 
ασθενή

3. Συγκρίνουμε αυτές τις δύο λίστες μεταξύ τους

4. Λαμβάνουμε κλινικές αποφάσεις, δηλαδή τροποποιούμε τη λίστα των φαρμάκων 
που παίρνει ο ασθενής

5. Δίνουμε σε έντυπη ή και άλλη μορφή τη λίστα στον ασθενή και τους φροντιστές 
του



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Πόσο σημαντική είναι η επικοινωνία στη διαδικασία της φαρμακοθεραπευτικής εναρμόνισης, 
ποια τα πιθανά προβλήματα;

1. Η αίσθηση της επιστημονικής ανεπάρκειας

2. Ο φόβος ότι θα δαπανήσουν πολύ χρόνο

3. Ο φόβος των δύσκολων ερωτήσεων από τον ασθενή

4. Η διεκπεραιωτική λειτουργία του φαρμακοποιού

5. Η απουσία καλλιέργειας της θεραπευτικής σχέσης με τον ασθενή

Η έλλειψη εκπαίδευσης πάνω στις τεχνικές επικοινωνίας



Φαρμακοθεραπευτική εναρμόνιση

Υπάρχουν άλλα προβλήματα που να εμποδίζουν την εφαρμογή και την αποτελεσματικότητα;

1. Η έλλειψη χρόνου μέσα στο φαρμακείο (έλλειψη στρατηγικής στη αναζήτησή του)

2. Η έλλειψη στοιχείων, πρόσβασης στο ηλεκτρονικό φάκελο του ασθενούς

3. Το φαρμακείο είναι απομακρυσμένο - δεν έχει άμεση επικοινωνία με τους ιατρούς 

4. Η υπηρεσία αυτή δεν είναι γνωστή στους ιατρούς ή τους ασθενείς

5. Η επικοινωνία με τους υπόλοιπους παρόχους φροντίδας στην πρωτοβάθμια και 
στη δευτεροβάθμια συχνά είναι προβληματική 

Γενικότερη έλλειψη εκπαίδευσης και κουλτούρας των φαρμακοποιών της κοινότητας 
σχετικά με το ρόλο τους ως συστηματικοί πάροχοι φροντίδας   

6. Γενικότερα άγνοια των δυνατοτήτων των φαρμακοποιών και αξιοποίησης τους σε 
όλες τις βαθμίδες περίθαλψης και φροντίδας



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) 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.

Προκειμένου να ενθαρρυνθούν οι φαρμακοποιοί, 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



Συγκέντρωση πληροφοριών

1. Περιγραφή των συμπτωμάτων 
(φύση, έναρξη, διάρκεια, 
σοβαρότητα, συνωδά 
συμπτώματα)

Η ασθενής παραπονείται για μυϊκή αδυναμία 
και πόνο τις τελευταίες 2 εβδομάδες

2. Περιγραφή όλων των παραγόντων 
που πιστεύει ό ασθενής ότι 
επιδεινώνουν ή ανακουφίζουν τα 
συμπτώματα του ασθενούς

Κανένα

3. Περιγραφή των προσπαθειών του 
ασθενούς για την ανακούφιση 
των συμπτωμάτων

Η ασθενής έλαβε μερικές φορές 
παρακεταμόλη, που ανακουφίζει λίγο τον 
πόνο αλλά δεν επηρεάζει καθόλου την 
αίσθηση της μυϊκής αδυναμίας



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 σςε 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




