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Εισαγωγή

Οι φαρμακοποιοί της κοινότητας είναι οι πιο 
προσβάσιμοι επαγγελματίες υγείας. Δεν απαι-
τείται ραντεβού και οι ασθενείς λαμβάνουν δω-
ρεάν, αμερόληπτες συμβουλές. Ο φαρμακοποιός 
της κοινότητας είναι συχνά ο πρώτος επαγγελ-
ματίας υγείας από τον οποίο ο ασθενής αναζητά 
συμβουλές και, ως τέτοιος, παρέχει έναν επιλε-
κτικό μηχανισμό με τον οποίο οι αυτοπεριορι-
στικές παθήσεις μπορούν να αντιμετωπιστούν 
κατάλληλα με τη σωστή αγωγή, και οι ασθενείς 
με πιο σοβαρή παθολογία να παραπεμφθούν 
στον αρμόδιο ιατρό για περαιτέρω διερεύνηση. 
Μια τυπική ημέρα, ο φαρμακοποιός του «μέσου» 
φαρμακείου βοηθά μεταξύ 5 και 15 ασθενείς 
ημερησίως που προσέρχονται με διάφορα συ-
μπτώματα για τα οποία αναζητούν συμβουλές, 
καθησύχαση, θεραπεία, ή συνδυασμό των τριών. 

Ίσως ο μεγαλύτερος αντίκτυπος στην πρα-
κτική των κοινοτικών φαρμακείων παγκοσμίως 
είναι η αυξημένη προβολή της αυτοφροντίδας. 
Η έννοια αυτή δεν είναι κάτι καινούργιο. Ανέκα-
θεν ο άνθρωπος αναλάμβανε ενεργό ρόλο στη 
διαχείριση της υγείας του. Αυτό που διαφέρει 
τώρα είναι η στάση των φορέων χάραξης πολι-
τικής, των οργανισμών περίθαλψης υγείας, των 
μη κερδοσκοπικών υπηρεσιών και των επαγγελ-
ματιών υγείας πρώτης γραμμής απέναντι στην 
αυτοφροντίδα. Έχει παρατηρηθεί βελτίωση της 
κατάστασης υγείας σε ανθρώπους που υιοθε-
τούν θετικές για την υγεία συμπεριφορές αντί να 
λαμβάνουν φάρμακα. Αυτό οδήγησε σε μια αντί-
ληψη της αυτοφροντίδας ως γενικότερη πρακτι-
κή και όχι απλώς ως τρόπο αντιμετώπισης της 
ασθένειας στην καθημερινότητα. Στο Ηνωμένο 
Βασίλειο εδραιώθηκε το φόρουμ αυτοφροντίδας 
(http://www.selfcareforum.org/), το οποίο έχει 

ως στόχο την προαγωγή της αυτοφροντίδας και 
την ενσωμάτωσή της στην καθημερινότητα.

Τι είναι η αυτοφροντίδα, λοιπόν;
Στοιχειωδώς, η έννοια της αυτοφροντίδας ανα-
θέτει στο ίδιο το άτομο την ευθύνη της υγείας 
και της ευημερίας του. Ο Παγκόσμιος Οργανι-
σμός Υγείας (ΠΟΥ) ορίζει την αυτοφροντίδα ως 
την «ικανότητα των ατόμων, οικογενειών και κοι-
νοτήτων να προάγουν την υγεία, να προλαμβά-
νουν τη νόσο, και να διατηρούν την υγεία και να 
αντιμετωπίζουν τις ασθένειες και την αναπηρία 
με ή χωρίς την υποστήριξη ενός επαγγελματία 
υγειονομικής περίθαλψης».

Η αυτοφροντίδα περιγράφεται ως ένα συ-
νεχές (Εικόνα 1), αρχίζοντας με τις επιλογές 
του ατόμου αναφορικά με την υγεία (π.χ. η σω-
ματική δραστηριότητα), συνεχίζοντας με την 
αντιμετώπιση ασθενειών (π.χ. αυτοχορήγηση 
φαρμακευτικής αγωγής) είτε μόνος του είτε με 
βοήθεια. Καθώς οι άνθρωποι προοδεύουν σε 
αυτό το συνεχές, απαιτείται διευκόλυνση από 
άλλους, έως ότου το άτομο λάβει πλήρη ιατρική 
αντιμετώπιση. 

Τι είναι η αυτοχορήγηση φαρμάκων;
Η αυτοχορήγηση είναι ένα μόνο από τα στοιχεία 
της αυτοφροντίδας και μπορεί να οριστεί ως η 
επιλογή και χρήση φαρμάκων από τα άτομα για 
την αντιμετώπιση πάθησης ή συμπτωμάτων που 
αναγνωρίστηκαν από τους ίδιους. Ο τρόπος με 
τον οποίο τα εν λόγω φάρμακα διατίθενται στο 
κοινό ποικίλλει από χώρα σε χώρα, αλλά έχουν 
όλα εγκριθεί από ρυθμιστικές αρχές ως ασφα-
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λή και αποτελεσματικά για επιλογή και χρήση 
από το κοινό χωρίς την επίβλεψη ή παρέμβαση 
ιατρού. Σε πολλές χώρες (π.χ. Αυστραλία, Νέα 
Ζηλανδία, Γαλλία, Σουηδία, Καναδάς, Ηνωμένο 
Βασίλειο), τα ρυθμιστικά πλαίσια υποστηρίζουν 
την επαναταξινόμηση φαρμάκων πέρα από τον 
έλεγχο των συνταγογραφούμενων φαρμάκων 
δημιουργώντας κλίμακες στο επίπεδο διαθε-
σιμότητας, ενώ ορισμένα φάρμακα μπορούν 
να αγοραστούν μόνο στο φαρμακείο. Αυτά τα 
«φάρμακα φαρμακείου» πρέπει συνήθως να πω-
λούνται είτε από τον ίδιο  τον φαρμακοποιό είτε 
υπό την επίβλεψή του. Τα τελευταία 30 χρόνια, 
η εν λόγω προσέγγιση επαναταξινόμησης κα-
τέστησε διαθέσιμη στους καταναλωτές ευρεία 
ποικιλία θεραπευτικών παραγόντων, μεταξύ 
των οποίων είναι οι αναστολείς της αντλίας 
πρωτονίων (Η.Π.Α., ΕΕ), η ορλιστάτη (ΕΕ), οι 
τριπτάνες (Ηνωμένο Βασίλειο, Γερμανία) και οι 
βητα-2-αγωνιστές (Σιγκαπούρη, Αυστραλία). 

«Διευκολυνόμενη αυτοχορήγηση 
φαρμάκων»

Η πλειονότητα των αγορών μη συνταγογρα-
φούμενων φαρμάκων πραγματοποιούνται από 
τον καταναλωτή μόνο του, με τη χρήση των 
πληροφοριών που καταγράφονται στη συσκευ-
ασία του προϊόντος για τη λήψη τεκμηριωμέ-
νης απόφασης σχετικά με την αγορά. Όταν 
οι καταναλωτές αναζητούν βοήθεια κατά τη 
στιγμή της αγοράς, αυτό ορίζεται ως «διευκο-
λυνόμενη αυτοχορήγηση φαρμάκων». Όταν η 

αγορά φαρμάκου πραγματοποιείται μέσω των 
φαρμακείων, το προσωπικό βρίσκεται σε ισχυ-
ρή θέση ώστε να διευκολύνει τη λήψη αποφά-
σεων αυτοφροντίδας από τους καταναλωτές, 
καθώς στα περισσότερα φαρμακεία η συναλλα-
γή λαμβάνει χώρα μέσω εκπαιδευμένου βοηθού 
ή του ίδιου του φαρμακοποιού. Περιορισμένος 
αριθμός ερευνών ανακάλυψαν πως οι αποφά-
σεις αγοράς που λαμβάνουν οι καταναλωτές 
επηρεάζονται από αυτήν τη «διευκόλυνση». 
Οι Nichol et al. και Sclar et al., κατέδειξαν 
ότι οι καταναλωτές (25% και 43%, αντίστοι-
χα) άλλαξαν την απόφαση αγοράς όταν τους 
προσέγγισαν ενεργά φοιτητές φαρμακολογίας. 
Επιπλέον, μικρό ποσοστό καταναλωτών δεν 
αγόρασαν τίποτε (13% και 8%) ή παραπέμ-
φθηκαν στον ιατρό τους (1% και 4%). Οι εν 
λόγω μελέτες υπογραμμίζουν τον τρόπο με τον 
οποίο η ομάδα του φαρμακείου είναι ικανή να 
διαμορφώσει θετικά τις αποφάσεις των κατα-
ναλωτών και να τους καθοδηγήσει πιθανότατα 
προς καλύτερες εναλλακτικές. 

Φαρμακείο της κοινότητας  
και αυτοφροντίδα

Το αυξανόμενο κόστος υγειονομικής περίθαλ-
ψης, οι αλλαγές στον κοινωνικό τρόπο ζωής, το 
βελτιωμένο ακαδημαϊκό επίπεδο και ο αυξανό-
μενος καταναλωτισμός αποτελούν παράγοντες 
επίδρασης στον λόγο για τον οποίο οι άνθρωποι 
επιλέγουν να ασκήσουν αυτοφροντίδα. Οι πιο 
σημαντικοί παράγοντες είναι πιθανώς τα πρό-
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τυπα αγοράς των καταναλωτών και ο έλεγχος 
του κόστους. 

Καταναλωτισμός

Οι κοινωνικές αλλαγές οδήγησαν σε διαφορετι-
κές στάσεις των ανθρώπων απέναντι στην υγεία 
και στον τρόπο με τον οποίο τα άτομα αντι-
λαμβάνονται τη δική τους υγεία/ασθένεια. Τη 
σήμερον ημέρα η πρόσβαση στην πληροφόρηση 
είναι εύκολη. Η δημιουργία του Διαδικτύου, το 
οποίο παρέχει άμεση πρόσβαση σε απεριόριστα 
δεδομένα που αφορούν σε όλες τις πτυχές της 
υγείας και της φροντίδας, σημαίνει ότι παγκο-
σμίως οι άνθρωποι κατέχουν το μέσον για αμ-
φισβήτηση της ιατρικής γνωμάτευσης. Αυτή η 
αναπτυσσόμενη εξουσιοδότηση επηρεάζεται, 
επίσης, από το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπε-
δο· άλλο η κατοχή πληροφοριών και άλλο η 
ικανότητα κατανόησης και ορθής χρήσης των 
εν λόγω πληροφοριών. Αυτή η πτυχή επιφέρει 
δυσκολίες στα συστήματα και στους εργαζόμε-
νους στην υγειονομική περίθαλψη, που πρέπει 
να μεταβούν από τις παραδοσιακές δομές και 
τις πατερναλιστικές δοξασίες (π.χ. «ο γιατρός 
ξέρει καλύτερα») σε ένα πρότυπο φροντίδας το 
οποίο επικεντρώνεται στον ασθενή. Η ενίσχυση 
της ευαισθητοποίησης του κοινού σχετικά με 
την υγεία, στο πλαίσιο της αυτοφροντίδας, επι-
τρέπει τη λήψη τεκμηριωμένων αποφάσεων και 
την αναγνώριση από το άτομο ότι είναι πολλά 
εκείνα που μπορεί να εκτελέσει μόνο του. Ο 
βαθμός της αυτοφροντίδας καταδεικνύεται από 
το επίπεδο αυτοχορήγησης αγωγής των κατανα-
λωτών. Η χρήση μη συνταγογραφούμενων φαρ-
μάκων είναι η πιο διαδεδομένη μορφή ιατρικής 
φροντίδας στον κόσμο. Οι πωλήσεις στη διεθνή 
αγορά είναι τεράστιες, και υπολογίζεται πως το 
ποσό ανέρχεται στα 73 δισεκατομμύρια ευρώ. 

Παρά τα υπέρογκα ποσά που δαπανώνται σε 
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα, κατά προ-
σέγγιση μόνο το 25% των ανθρώπων αγοράζουν 
μη συνταγογραφούμενα φάρμακα (το 25% τείνει 
να αναζητά ιατρική φροντίδα, και το 50% δεν 
προβαίνει σε καμία ενέργεια). Ο βαθμός στον 
οποίο συμβαίνει αυτό ποικίλλει από χώρα σε 
χώρα, και σε ορισμένες αγορές συμβαίνει πολύ 

συχνότερα, όπως στη Νότιο Αφρική και στις 
Η.Π.Α. όπου το 35–40% των ανθρώπων χρη-
σιμοποιούν μη συνταγογραφούμενα φάρμακα 
συστηματικά. 

Πολλά άρθρα και ανατεθείσες αναφορές δεί-
χνουν πως η πρόσβαση και η ευκολία διαμορφώ-
νουν τα πρότυπα αγοράς των καταναλωτών. Οι 
παράγοντες αυτοί δεν φαίνεται να επηρεάζονται 
από τη χώρα ή την εποχή. Αναφορές 30ετίας 
έχουν συμπεράνει επανειλημμένως οι εν λόγω 
παράγοντες διαδραματίζουν σημαντικό ρόλο 
στη διαδικασία λήψης αποφάσεων των κατα-
ναλωτών. Το στοιχείο της ευκολίας επηρεάζεται 
έως έναν βαθμό από τη χώρα. Για παράδειγ-
μα, στις δυτικές χώρες, αυτό οφείλεται κυρίως 
στην ευκολία πρόσβασης, η οποία ακυρώνει την 
ανάγκη για την αναζήτηση ιατρού που συχνά 
συνοδεύεται από υψηλότερο κόστος και δαπάνη 
χρόνου. Στις αναπτυσσόμενες χώρες, η «ευκο-
λία» σχετίζεται περισσότερο με την «ανάγκη» 
λόγω περιορισμού στις υποδομές υγείας και 
στην πρόσβαση σε ιατρικά μέσα. 

Κόστος

Καθώς αυξάνεται το προσδόκιμο ζωής παγκο-
σμίως, είτε λόγω βελτιωμένης υγιεινής και δι-
ατροφής είτε λόγω της προόδου στην ιατρική, 
αυξάνεται ολοένα και περισσότερο το κόστος 
παροχής ιατρικής φροντίδας. Σε μια προσπάθεια 
ελέγχου του κόστους, πολλές χώρες πραγματο-
ποίησαν σημαντικές μεταρρυθμίσεις στο σύστη-
μα υγειονομικής περίθαλψης για τη μεγιστοποί-
ηση των υπαρχόντων ιατρικών μέσων, τόσο σε 
επίπεδο κόστους όσο και επάνδρωσης, με στόχο 
την παροχή αποτελεσματικής και αποδοτικής 
περίθαλψης υγείας. Οι εν λόγω μεταρρυθμίσεις 
περιλαμβάνουν την ενσωμάτωση της αυτοφρο-
ντίδας στη συμβατική πολιτική δημόσιας υγείας, 
συμπεριλαμβανομένης της αντιμετώπισης των 
μακροχρόνιων παθολογικών καταστάσεων. 

Η ενθάρρυνση περισσότερων ανθρώπων 
να ασκούν υψηλότερα επίπεδα αυτοφροντί-
δας, είτε για οξέα είτε για χρόνια προβλήματα, 
έχει τη δυνατότητα να μετατοπίσει το κόστος 
πέρα από την επαγγελματική περίθαλψη. Τα 
ποσά που δαπανώνται στο Ηνωμένο Βασίλειο 
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παρέχουν κάποιες ενδείξεις για το μέγεθος της 
δυνητικής εξοικονόμησης κόστους. Ας λάβουμε 
υπ’ όψιν το παράδειγμα του φόρτου εργασίας 
στην πρωτοβάθμια περίθαλψη. Αναφέρεται πως 
κατά προσέγγιση το 20–40% του φόρτου εργα-
σίας των γενικών ιατρών αφορά σε ασθενείς που 
αναζητούν συμβουλές για ήπια νόσο με κόστος 
2 δισεκατομμύρια. 

Συμβολή του φαρμακείου της κοινότητας 
στην αυτοφροντίδα

Οι φαρμακοποιοί της κοινότητας κατέχουν τη 
μοναδική θέση υποστήριξης και διαβούλευσης 
του γενικού κοινού σε σύγκριση με άλλους 
επαγγελματίες υγείας. Ο συνδυασμός της το-
ποθεσίας και της προσβασιμότητας σημαίνει 

πως οι περισσότεροι καταναλωτές έχουν άμεση 
πρόσβαση σε φαρμακείο όπου είναι διαθέσιμες 
κατ’ αίτηση οι συμβουλές υγείας από επαγγελ-
ματία. Στους φαρμακοποιούς της κοινότητας 
αποδίδεται υψηλό επίπεδο εμπιστοσύνης από 
το κοινό στην ικανότητα των φαρμακοποιών 
να παρέχουν συμβουλές σχετικά με μη συντα-
γογραφούμενα φάρμακα. Αν και παρατηρείται 
γενικότερη παγκόσμια μετατόπιση προς την 
απελευθέρωση των αγορών στα μη συνταγο-
γραφούμενα φάρμακα, σε πολλές χώρες τα φαρ-
μακεία παραμένουν ο κύριος προμηθευτής μη 
συνταγογραφούμενων φαρμάκων. Ως εκ τούτου, 
οι φαρμακοποιοί βρίσκονται σε θέση να διευ-
κολύνουν την αυτοφροντίδα και την αυτοχορή-
γηση φαρμάκων για τον καταναλωτή, κάτι το 
οποίο πρέπει να αναπτυχθεί και να αξιοποιηθεί. 
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Πώς να χρησιμοποιήσετε αυτό το βιβλίο

Το βιβλίο είναι χωρισμένο σε 11 κεφάλαια. Το 
πρώτο κεφάλαιο θέτει τις βάσεις για τη διαδι-
κασία της διάγνωσης. Ακολουθούν 9 κεφάλαια 
βασισμένα στα οργανικά συστήματα, με τη δομή 
που αποτυπώνεται στην Εικόνα 2. Το τελευταίο 
κεφάλαιο βασίζεται σε προϊόντα και η μορφή 
του είναι λίγο διαφορετική. Στο τέλος του βιβλί-
ου περιλαμβάνεται κατάλογος συντομεύσεων 
και γλωσσάρι. 

Κύρια χαρακτηριστικά του κάθε 
κεφαλαίου

Στην αρχή κάθε κεφαλαίου παρέχεται μια σύ-
ντομη ενότητα που περιγράφει τη γενική ανα-
τομία και τη λήψη ιστορικού που αφορούν στο 
συγκεκριμένο οργανικό σύστημα. Η βασική 
κατανόηση της ανατομικής θέσης των κύριων 
δομών είναι χρήσιμη κατά τη διαδικασία της 
διάγνωσης και του αποκλεισμού παθολογικών 
καταστάσεων βάσει των αρχικών εκδηλώσεων 
του ασθενούς. Θα ήταν σχεδόν αδύνατον να 
γνωρίζει κανείς κατά πόσον πρέπει να παρά-
σχει θεραπεία ή να παραπέμψει έναν ασθενή με 
συμπτώματα κολικού νεφρού, αν δεν γνωρίζει 
πού βρίσκονται οι νεφροί. Ωστόσο, στόχος της 
ενότητας αυτής δεν είναι να αντικαταστήσει τα 
κείμενα ανατομίας, και ο αναγνώστης παραπέ-
μπεται σε περαιτέρω βιβλιογραφία που περιέ-
χει περισσότερες λεπτομέρειες σχετικά με την 
ανατομία. 

Ερωτήσεις αυτοαξιολόγησης

Στο τέλος κάθε κεφαλαίου παρουσιάζονται 20 
ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής και τουλάχιστον 

δύο ερωτήσεις σε μελέτες περιπτώσεων. Οι ερω-
τήσεις είναι σχεδιασμένες για την εξέταση της 
ικανότητας ανάκλησης των πληροφοριών και 
της εφαρμοσμένης γνώσης. Οι ερωτήσεις πολ-
λαπλής επιλογής είναι δομημένες έτσι ώστε να 
μιμούνται το πρότυπο εξετάσεων της Γενικής 
Φαρμακευτικής Επιτροπής του Ηνωμένου Βασι-
λείου. Αρχίζουν με απλές παραδοσιακές ερωτή-
σεις πολλαπλής επιλογής στις οποίες πρέπει να 
γίνει η σωστή επιλογή απάντησης από 5 δυνη-
τικές απαντήσεις, και στη συνέχεια παρέχονται 
πιο περίπλοκες αλληλοσχετιζόμενες ερωτήσεις. 

Στις μελέτες περίπτωσης ο αναγνώστη αντι-
μετωπίζει «πραγματικές» καταστάσεις. Αντλή-
θηκαν όλες από την πρακτική άσκηση και από 
την εμπειρία επαγγελματιών φαρμακοποιών, 
αλλά τροποποιήθηκαν κατάλληλα για συμπε-
ρίληψη στο βιβλίο. 

Στοιχεία που περιλαμβάνονται για κάθε 
παθολογική κατάσταση

Για κάθε παθολογική κατάσταση υιοθετήθηκε η 
ίδια δομή. Αυτό έχει ως στόχο την υποβοήθηση 
του αναγνώστη να προσεγγίσει τη διαφορική 
διάγνωση βάσει της διαδικασίας λήψης κλινικών 
αποφάσεων (βλ. Κεφάλαιο 1). Περιλαμβάνονται 
πίνακες και αλγόριθμοι για πολλές παθήσεις, 
για την εύκολη σύνοψη των σημαντικών πλη-
ροφοριών. 

Φτάνοντας στη διαφορική διάγνωση
Για να τεθεί το πλαίσιο της συχνότητας με την 
οποία οι φαρμακοποιοί της κοινότητας συνα-
ντούν παθολογικές καταστάσεις, παρουσιάζεται 
ένας πίνακας που παραθέτει τις παθήσεις βάσει 




