
ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΠΟΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ
ΣΕ ΚΑΡΔΙΑΓΓΕΙΑΚΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΚΑΙ ΟΧΙ ΜΟΝΟ

ΣΥΝΤΑΓΗ

• Ρωτάω τον γιατρό μου για κάθε φάρμακο
• Ζητώ την βοήθεια του φαρμακοποιού

• Παρακολουθώ τα φάρμακα μου με ασφάλεια
• Λαμβάνω τα φάρμακα μου σύμφωνα με τις οδηγίες των ειδικών

• Συμβουλεύομαι τον γιατρό μου για κάθε νέο φάρμακο άλλων παθήσεων

Μια πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου
υπό την αιγίδα της Ελληνικής Καρδιολογικής Εταιρείας και με την ευγενική χορηγία

του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών Κρήτης και Δωδεκανήσων



ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΤΩΝ ΠΟΛΛΩΝ ΦΑΡΜΑΚΩΝ

Μετά την τέταρτη δεκαετία της ζωής μας οι περισσότεροι άνθρωποι, 
άλλοι λιγότερο, άλλοι περισσότερο χρησιμοποιούν μεγαλύτερο αριθμό 
φαρμάκων για την αντιμετώπιση κυρίως παθήσεων του καρδιαγγειακού 
συστήματος και του μεταβολισμού.

Τα φάρμακα θα πρέπει όμως να χρησιμοποιούνται με τον σωστό τρόπο 
και η προσθήκη νέων φαρμάκων για άλλες παθήσεις να γίνεται με την 
συμβουλή του γιατρού μας, ώστε τα φάρμακα να συνεχίσουν να είναι 
δραστικά και αποτελεσματικά, αλλά και για να μην υπάρξουν επιπτώσεις 
στην υγεία μας από την τυχόν αλληλεπίδραση μεταξύ τους. 

Γι’ αυτό η συνεργασία γιατρού φαρμακοποιού και ασθενούς είναι 
απαραίτητη για το καλλίτερο θεραπευτικό αποτέλεσμα.

• Πόσες φορές την ημέρα θα χρησιμοποιώ τα φάρμακά μου;

• Θα τα λαμβάνω πριν ή μετά το φαγητό;

•  Θα προκαλέσει προβλήματα η χρήση τους με τα άλλα φάρμακα που ήδη 
παίρνω;

• Για πόσο χρονικό διάστημα θα το λαμβάνω;

• Πότε θα σταματήσω την λήψη του;

• Εάν ξεχάσω μια δόση τι να κάνω;

•  Μπορώ να κόβω τα φάρμακα στη μέση ή έτσι θα χάσουν την 
δραστικότητά τους;

• Εάν αισθανθώ κάποια ανεπιθύμητη ενέργεια που θα απευθυνθώ;

ΤΙ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ ΡΩΤΑΜΕ ΤΟΝ ΓΙΑΤΡΟ
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ΠΩΣ Ο ΦΑΡΜΑΚΟΠΟΙΟΣ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΣΑΣ ΒΟΗΘΗΣΕΙ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΩ ΤΑ ΦΑΡΜΑΚΑ ΜΟΥ

•  Ενημερώστε τον φαρμακοποιό σας αν έχετε κάποια δυσκολία στην 
κατάποση δισκίων ή καψουλών. Υπάρχουν και άλλες μορφές χορήγησης 
διαθέσιμες.

•  Ρωτήστε πως θα ανοίξετε την συσκευασία χωρίς να την καταστρέψετε 
αλλά και πως θα την χρησιμοποιήσετε σωστά.

•  Ρωτήστε που θα τα αποθηκεύσετε και πως θα τα φυλάξετε σωστά.

•  Συζητήστε μαζί του αν δεν μπορείτε να διαβάσετε την ονομασία του 
φαρμάκου αλλά και τις οδηγίες χρήσης.

•  Συμβουλευτείτε τον φαρμακοποιό σας για κάθε σκεύασμα (εκτός 
φαρμάκων) που χρησιμοποιείτε, ώστε να μην βάλετε σε άσκοπη 
δοκιμασία τον οργανισμό σας.

•  Kάνω μια λίστα με τα φάρμακα που χρησιμοποιώ 
και την δείχνω σε κάθε πάροχο υγείας.

•  Δημιουργώ ένα αρχείο με πληροφορίες σε μέρος 
που οι δικοί μου άνθρωποι μπορεί να βρουν 
εύκολα.

• Ελέγχω τακτικά τις ημερομηνίες λήξης τους.

•  Προσέχω ιδιαίτερα όταν υπάρχουν παιδιά στο σπίτι 
και δεν λαμβάνω φάρμακα όταν βρίσκονται μαζί 
μου.

•   Είμαστε ιδιαίτερα προσεκτικοί όταν λαμβάνουμε 
3, 4, 5, 6 ή και περισσότερα σκευάσματα κυρίως 
για καρδιαγγειακά νοσήματα (υπέρταση, διαβήτης, 
κλπ.) ώστε ο οργανισμός μας να απολαμβάνει τα 
οφέλη της θεραπευτικής αγωγής που μας έχει 
συστηθεί.

     Τα φάρμακα μας βοηθούν, ώστε να έχουμε 
μεγαλύτερη και καλλίτερη ποιότητα ζωής είναι 
μια θαυμαστή επιτυχία της ιατροφαρμακευτικής 
επιστήμης. 

Πάντα όμως θα τα χρησιμοποιούμε με σεβασμό 
και με δύο προϋποθέσεις. Την ορθή λήψη τους 
και την συμμόρφωση στην θεραπευτική αγωγή 
που μας συστήνεται. 

Θα το επιτύχουμε υιοθετώντας τις παρακάτω 
οδηγίες.

“

“
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Ο ΔΕΚΑΛΟΓΟΣ ΤΗΣ ΟΡΘΗΣ ΧΡΗΣΗΣ 
ΦΑΡΜΑΚΩΝ

1 Ακολουθούμε τις συμβουλές του γιατρού και του φαρμακοποιού μας.

2  Χρησιμοποιούμε την σωστή δόση και όχι περισσότερη διότι θα 
επιβαρύνουμε τον οργανισμό μας χωρίς όφελος

3  Λαμβάνουμε τα φάρμακα στην ώρα τους χρησιμοποιώντας 
για υπενθύμιση τα γεύματα, τον ύπνο, κάποιο ημερολόγιο  
ή το εβδομαδιαίο κουτί δισκίων.

4  Ενεργοποιούμε ένα φως όταν λαμβάνουμε τα φάρμακα 
για την αποφυγή λάθους.

5  Αναφέρουμε οποιοδήποτε ανεπιθύμητη ενέργεια στον γιατρό μας ή 
στον φαρμακοποιό μας. 

6 Αποφεύγουμε την κατανάλωση αλκοόλ.

7  Δεν διακόπτουμε την θεραπεία παρά μόνο με την σύμφωνη γνώμη του 
γιατρού μας.

8  Δεν χρησιμοποιούμε φάρμακα που έχουν συνταγογραφηθεί 
σε άλλο ασθενή και ποτέ δεν δίνουμε δικά μας φάρμακα 
σε κάποιον άλλο με την ίδια πάθηση (π.χ. υπέρταση).

9  Προμηθευόμαστε τα φάρμακά μας από τα φαρμακεία που νόμιμα 
λειτουργούν στην χώρα μας διότι η αγορά μέσω άλλων καναλιών 
διανομής ενέχει κινδύνους λήψης αλλοιωμένου, χτυπημένου ή 
πλαστού φαρμάκου.

10   Χρησιμοποιούμε τα διαφημιζόμενα μη συνταγογραφούμενα 
φάρμακα, παραφάρμακα ή συμπληρώματα διατροφής κατόπιν 
συνεννόησης με τον γιατρό ή το φαρμακοποιό μας, ώστε να είναι 
συμβατά με τα φάρμακα που ήδη χρησιμοποιούμε.



Η ΟΡΘΗ ΧΡΗΣΗ ΕΙΝΑΙ ΦΑΡΜΑΚΟ
ΓΙΑ ΚΑΛΗ ΥΓΕΙΑ ΚΑΙ ΚΑΛΗ ΖΩΗ

Μια πρωτοβουλία του Φαρμακευτικού Συλλόγου Δωδεκανήσου υπό την αιγίδα της Ελληνικής 
Καρδιολογικής Εταιρείας και με την ευγενική χορηγία του Συνεταιρισμού Φαρμακοποιών 

Κρήτης και Δωδεκανήσων.

Ευχαριστούμε τον φαρμακοποιό και συγγραφέα ΓΙΩΡΓΟ ΕΛΕΥΘ. ΚΙΟΣΕ για την ευγενική 
παραχώρηση του αρχείου του.

PHARMAΕΚΔΟΤΙΚΗ


