ΑΦΙΈΡΩΜΑ

Κυρίαρχος ο ρόλος του φαρμακοποιού
στην προστασία των πολιτών έναντι
των κουνουπιών

Τα κουνούπια απειλούν ευθέως την υγεία μας και η ενοχλητική δραστηριότητά
τους δεν πρέπει να υποεκτιμάται από κανέναν, ανεξαρτήτου ηλικίας. Εκτός από την
πολιτεία, η οποία έχει σημαντικό ρόλο στη διαχείριση των κουνουπιών, όλοι θα πρέπει
να εφαρμόζουν μέτρα ατομικής προστασίας έναντι των ενοχλητικών εντόμων και
οι φαρμακοποιοί θα πρέπει πάντα να προτείνουν ένα αντικουνουπικό προϊόν που να
καλύπτει τις ανάγκες των καταναλωτών.
Σήμερα εξάλλου, η χρήση ειδικών εντομοαπωθητικών σώματος αποτελεί την
ενδεδειγμένη επιλογή θωράκισης απέναντι στα κουνούπια τόσο στους εξωτερικούς
όσο και στους εσωτερικούς χώρους και μια πληθώρα σκευασμάτων μπορούν να
ικανοποιήσουν κάθε ανάγκη.
Ο ιός του Δυτικού Νείλου
Δυστυχώς, η νόσος έχει εγκατασταθεί στην Ελλάδα. Η κυκλοφορία του ιού έχει
καταγραφεί σε όλες τις Περιφέρειες ενώ μόνο πέρυσι, μία από τις χειρότερες περιόδους
της επιδημίας του ιού του Δυτικού Νείλου, καταγράφηκαν 243 κρούσματα λοίμωξης,
εκ των οποίων τα 50 ήταν θανατηφόρα. Ο ιός του Δυτικού Νείλου μεταδίδεται
κυρίως μέσω του τσιμπήματος μολυσμένων «κοινών» κουνουπιών, τα οποία όμως
απομακρύνονται με τα εντομοαπωθητικά. Πιθανή μόλυνση οδηγεί το 1% του πληθυσμού
σε σοβαρότερες εκδηλώσεις από το κεντρικό νευρικό σύστημα, κυρίως εγκεφαλίτιδα,
μηνιγγίτιδα, οξεία χαλαρή παράλυση.
Η ελονοσία επανέκαμψε στην Ελλάδα
Η ελονοσία είναι εμπύρετη παρασιτική νόσος που μεταδίδεται με το νύγμα μολυσμένου
θηλυκού κουνουπιού του γένους Anopheles. Τα τελευταία χρόνια έχουν παρατηρηθεί
αρκετά κρούσματα σε περιοχές ανά την Ελλάδα, αν και μέχρι πρόσφατα ήταν μια χώρα
ελεύθερη της νόσου, υποδεικνύοντας ότι ο κίνδυνος επανεγκατάστασης της νόσου είναι
υπαρκτός. Υψηλός πυρετός με ρίγος, εφίδρωση, κεφαλαλγία, μυαλγία και γενική αδιαθεσία,
θα πρέπει να ελέγχονται ιατρικά. Για τη νόσο υπάρχει αποτελεσματική θεραπεία.
Κουνούπι Τίγρης: Τσιμπάει μέρα και νύκτα
Το ασιατικό κουνούπι τίγρης (Aedes albopictus) είναι ένα κανονικό σε μέγεθος κουνούπι,
όμως, το σώμα του είναι μαύρου χρώματος με λευκές περιοχές στο θώρακα, την κοιλιά
και τα πόδια, για αυτό άλλωστε και ονομάστηκε κουνούπι τίγρης. Τα θηλυκά είναι
επιθετικά και τσιμπούν συνήθως κατά τη διάρκεια της ημέρας και στους εξωτερικούς
χώρους, στις περιοχές των αστραγάλων και των γονάτων ενώ πλέον ενδημεί και στην
Ελλάδα. Θεωρείται ότι είναι φορέας πολλών σοβαρών και θανατηφόρων ασθενειών
για τον άνθρωπο και για τα ζώα, όπως ο κίτρινος πυρετός, η νόσος Chikungunya, η
Ιαπωνική εγκεφαλίτιδα κ.ά.
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AUTAN® PROTECT®
ΕΞΕΙΔΙΚΕΥΜΕΝΗ ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ
ΑΠΟ ΤΑ ΚΟΥΝΟΥΠΙΑ
ΓΙΑ ΟΛΗ ΤΗΝ ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑ
Η σειρά Autan®
Protect® έχει σχεδιαστεί για όλη την οικογένεια και προσφέρει
αποτελεσματική προστασία από κουνούπια
και άλλα έντομα.
Η σειρά αποτελείται
από δύο προϊόντα, το Autan® Protect®
γαλάκτωμα και το Autan® Protect® αερόλυμα. Τα προϊόντα προστατεύουν αποτελεσματικά από κουνούπια, κουνούπια που
μπορεί να μεταδώσουν τον ιό του Δυτικού
Νείλου και τσιμπούρια. Είναι κατάλληλα
για χρήση σε παιδιά από 2 ετών και άνω
και δεν περιέχουν συντηρητικά. Διατίθενται
αποκλειστικά στα φαρμακεία.

AUTAN® ΓΙΑ ΜΕΤΑ
ΤΟ ΤΣΙΜΠΗΜΑ
ΔΡΟΣΙΖΕΙ ΓΡΗΓΟΡΑ
ΤΗΝ ΕΠΙΔΕΡΜΙΔΑ
Το Autan® για μετά το τσίμπημα
δροσίζει γρήγορα την επιδερμίδα
μετά από τσιμπήματα κουνουπιών
και αλογόμυγων, καθώς και μετά
από επαφή με τσουκνίδες. Χρησιμοποιείται σε παιδιά από 2 ετών
και άνω. Διατίθεται αποκλειστικά
στα φαρμακεία. Τα αντικουνουπικά προϊόντα Autan® Protect®,
καθώς και το Autan® για μετά το τσίμπημα διακινούνται από την εταιρεία Cana
Laboratories. Για περισσότερες πληροφορίες www.cana.gr
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Η προστασία των μωρών και των παιδιών
με αντικουνουπικά προϊόντα

AFTER BITE ΑΠΌ ΤΗΝ
ZARBIS-CAMOIL JOHNZ

Και οι συμβουλές που πρέπει να δώσει ο φαρμακοποιός

Φυτική lotion για μετά το τσίμπημα

Τα μωρά και τα μικρά παιδιά αποτελούν
μια ιδιαίτερα ευαίσθητη ομάδα
του πληθυσμού που θα πρέπει να
προστατεύονται αποτελεσματικά όλο το
24ωρο από τα πιθανά τσιμπήματα των
κουνουπιών και των άλλων εντόμων.
Επομένως, θα πρέπει να λαμβάνονται
όλα τα μέτρα προστασίας για την
αποφυγή των τσιμπημάτων (σίτες,
κουνουπιέρες, ανεμιστήρες κτλ).
Φαρμακείο: Τα εντομοαπωθητικά και οι οδηγίες χρήσης στα παιδιά
Τα εντομοαπωθητικά χωρίζονται σε δύο βασικές κατηγορίες: τα εντομοαπωθητικά
που περιέχουν την εντομαπωθητική ουσία deet (N,N-Διαιθυλτολουαμίδη) και τα
εντομοαπωθητικά που περιέχουν αιθέρια έλαια. Όσα περιέχουν την ουσία deet
είναι ιδιαίτερα αποτελεσματικά όμως θα πρέπει να ακολουθούνται οι οδηγίες της
Αμερικανικής Παιδιατρικής Εταιρείας που προτείνει να μη χρησιμοποιούνται σε
παιδιά προϊόντα που περιέχουν περισσότερο από 30% deet. Επιπλέον, τα εν λόγω
εντομοαπωθητικά δεν πρέπει να χρησιμοποιούνται σε παιδιά κάτω των 2 μηνών.
Ενημερώστε τους γονείς:
1. Η διάρκεια δράσης των αντικουνουπικών κυμαίνεται από 2-5 ώρες.
2.	Να βάζουν το προϊόν μόνο στις εκτεθειμένες περιοχές του σώματος
κι αν επιλέξουν σπρέι να το τοποθετούν στο χέρι τους και ακολούθως
να αλείβουν το σώμα του παιδιού.
3.	Να μην βάζουν αντικουνουπικό σπρέι στο πρόσωπο και καμία μορφή
αυτών των προϊόντων στο στόμα και τα μάτια.
4. Να μην το τοποθετούν σε αμυχές, πληγές και εξανθήματα.
5.	Αν υποψιαστούν ότι το παιδί κάνει κάποια αντίδραση στο εντομοαπωθητικό να το
ξεπλύνουν αμέσως καλά με νερό και απλό σαπούνι και να καλέσουν το γιατρό.
6.	Να μην εφαρμόζουν εντομοαπωθητικά στα χέρια των παιδιών διότι έχουν την τάση
να βάζουν τα χέρια στο στόμα, αλλά ούτε και κάτω από τα ρούχα του παιδιού.
Τα φυτικά εντομοαπωθητικά
Στα φαρμακεία κυκλοφορούν αρκετά εντομοαπωθητικά
προϊόντα τα οποία περιέχουν αιθέρια έλαια, με ευχάριστο
άρωμα και αρκετά από αυτά έχουν εγκριθεί για χρήση
στα παιδιά. Η δράση τους είναι για μικρό χρονικό
διάστημα διότι τα περισσότερα από αυτά εξατμίζονται
πιο γρήγορα. Τα αιθέρια έλαια σπάνια προκαλούν
αλλεργικές αντιδράσεις.
Οδηγίες για μετά το τσίμπημα
1.	Το παιδί δεν πρέπει να ξύνει το επίμαχο σημείο διότι η φαγούρα θα διαρκέσει
περισσότερο, ενώ αυξάνεται ο κίνδυνος μόλυνσης με άλλα μικρόβια.
2.	Στο σημείο θα πρέπει να τοποθετηθεί πάγος και κάποια κρέμα κατάλληλη
για τσιμπήματα κουνουπιών.
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Η Αfter Bite είναι δραστική
φυτική lotion που καταπραΰνει την επιδερμίδα από όλα
τα τσιμπήματα. Περιέχει το
πατενταρισμένο φυτικό συστατικό Defensil Plus (μείγμα
φραγκοστάφυλλου, ηλίανθου,
σταφυλιού, δενδρολίβανου,
αλόης, Tea tree & βιταμίνης
Ε). Μειώνει αποδεδειγμένα
τον ερεθισμό και τον κνησμό
από το τσίμπημα βάσει κλινικών μελετών.
• Είναι κατάλληλο για παιδιά > 3 ετών.
• Χωρίς αμμωνία/parabens/οινόπνευμα.
• 94% φυσικά συστατικά.
• Με ευχάριστο άρωμα.
Διατίθεται σε συσκευασία των 10ml
με Προτεινόμενη Λιανική Τιμή: 3,90€.
Αναπτύχθηκε και παράγεται στην Ελλάδα
από την Zarbis-Camoil Johnz
www.zarbis.gr.

ΕΟΔΥ: ΠΕΝΤΕ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΙΟ ΔΥΤΙΚΟΥ
ΝΕΙΛΟΥ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
Από την αρχή της περιόδου 2019
μέχρι σήμερα έχουν ήδη διαγνωστεί
και διερευνηθεί πέντε κρούσματα
λοίμωξης από τον ιό του Δυτικού
Νείλου στην Ελλάδα, σύμφωνα με την
εβδομαδιαία έκθεση επιδημιολογικής
επιτήρησης της λοίμωξης από τον
ΕΟΔΥ (πρώην ΚΕΕΛΠΝΟ). Από τα πέντε
καταγεγραμμένα κρούσματα, τα τρία
από αυτά παρουσίασαν εκδηλώσεις
από το Κεντρικό Νευρικό Σύστημα
(εγκεφαλίτιδα ή/και μηνιγγίτιδα) και
δύο είχαν ήπιες εκδηλώσεις (εμπύρετο
νόσημα). Ένας ασθενής έχει ήδη πάρει
εξιτήριο από το νοσοκομείο, ενώ δεν
έχει καταγραφεί κανένας θάνατος από
τη λοίμωξη. Τα κρούσματα εκτιμάται
ότι προέρχονταν από τους νομούς
Πιερίας, Ξάνθης, Καβάλας, Λάρισας και
Καρδίτσας. Ο ΕΟΔΥ καλεί σε εγρήγορση
τους επαγγελματίες υγείας, καθώς και τις
τοπικές και εθνικές αρχές.
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