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                   ΚΑΣΕΠΕΘΓΟΝ ΘΕΜΑ ΠΡΟ ΔΘΕΡΕΤΝΗΗ :   
 

 ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕ ΛΟΘΜΩΞΗ  

ΑΡΟ SARS-CoV-2 ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ. 

 

ΠΡΟΕΞΣΕ ΣΗΝ ΠΑΓΙΔΕΤΗ ΣΟΤ ΑΘΕΝΟΤ,  ΣΗΡΙΖΕΣΑΙ ΣΟ 

ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ ΓΙΑ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΤΟ 

ΠΟΤ ΕΧΕΙ ΠΡΟΒΛΗΘΕΙ ΑΠΟ SARS-CoV-2.   

ΕΧΕΣΕ ΤΠ ΟΨΙΝ ΟΣΙ, ΟΙ ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΟΙ ΠΟΤ ΦΕΡΟΤΝ ΣΟΝ ΙΟ, ΚΑΙ ΝΟΙΩΟΤΝ 

ΣΑ ΙΔΙΑ ΤΜΠΣΩΜΑΣΑ ΜΕ ΣΟΤ ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΟΤ, ΤΠΑΡΧΟΤΝ ΒΑΙΜΕ 

ΤΠΟΨΙΕ ΚΑΙ ΕΝΔΕΙΞΕΙ, (ΜΕΝΟΤΝ ΟΙ ΑΠΟΔΕΙΞΕΙ) ΟΣΙ ΣΗΡΗΣΑΙ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΟ  

ΔΙΕΘΝΕ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ, ΒΑΗ ΔΙΕΘΝΩΝ ΟΔΗΓΙΩΝ. 

 

            ΡΟΣΕΞΤΕ ΤΙ  ΜΕΤΑΔΙΔΟΥΝ ΩΣ ΡΛΗΟΦΟΙΑ ΣΤΟ ΚΟΙΝΟ: 

«Πποιοσ εμβολιαςτεί μπορεί να κολλήςει τον ιό αλλά 

προςτατεφεται και δεν πρόκειται να νοςήςει βαριά και επομζνωσ 

δεν θα απαιτηθεί να νοςηλευθεί ςε μονάδα εντατικήσ θεραπείασ 

(Μ.Ε.Θ.)» 

 

ΓΙΑΤΙ ΟΜΩΣ ΔΕΝ ΘΑ ΧΕΙΑΣΘΕΙ Μ.Ε.Θ. ;  ΜΗΠΩ ΔΙΟΣΙ ΣΟΝ 

ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΖΟΤΝ ΔΙΑΦΟΡΕΣΙΚΑ ΛΟΓΩ ΟΣΙ ΕΙΝΑΙ ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΟ 

ΜΕ ΣΙ ΔΤΟ ΔΟΕΙ; ΚΑΙ ΕΧΟΤΝ  ΠΑΡΕΛΘΕΙ  15 ΗΜΕΡΕ;   

ΔΕΙΣΕ ΠΑΡΑΚΑΣΩ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ, ΠΟΤ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ  ΔΙΕΝΕΡΓΗΣΑΙ 

ΜΕ ΓΝΩΜΟΝΑ ΣΗΝ ΚΑΣΑΣΑΗ ΣΟΤ ΑΘΕΝΟΤ, ΔΗΛΑΔΗ Ε 

ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΣΟ Η ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΟ ΜΕ ΣΙ ΔΤΟ ΔΟΕΙ.  ΣΙ 

ΤΠΟΓΡΑΜΜΙΜΕΝΕ ΛΕΞΕΙ ΚΑΙ ΜΕ ΚΟΚΚΙΝΟ ΘΑ ΠΡΕΠΕΙ ΝΑ 

ΓΙΝΟΝΣΑΙ ΑΛΛΑΓΕ, ΑΛΛΑΓΕ ΑΝΣΙΜΕΣΩΠΙΗ, ΩΣΕ Ο ΑΘΕΝΗ Ο 
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ΑΝΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΟ ΝΑ ΚΑΣΑΛΗΓΕΙ ΣΙ Μ.Ε.Θ. , ΕΝΩ Ο 

ΕΜΒΟΛΙΑΜΕΝΟ ΝΑ ΜΗΝ ΚΑΣΑΛΗΓΕΙ. 

ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ ΑΝΣΘΜΕΣΩΠΘΗ ΑΘΕΝΟΤ ΜΕ ΛΟΘΜΩΞΗ  

ΑΡΟ SARS-CoV-2 ΣΤΗΝ ΜΟΝΑΔΑ ΕΝΤΑΤΙΚΗΣ ΘΕΑΡΕΙΑΣ 

 
III. Δπείγνπζα δηαζωιήλωζε. 
  
Bαζηθή ζεκαζία έρεη ε πξνζηαζία ηωλ επαγγεικαηηώλ πγείαο!!!!  
a. Ο εληαηηθνιόγνο εθαξκόδεη ηα ΜΑΠ όπωο πξναλαθέξζεθαλ  

b. Ζ ζωζηή εθαξκνγή ηωλ ΜΑΠ απαηηεί ρξόλν. Γηα ηνλ ιόγν απηό ε 
δηαζωιήλωζε ζα πξέπεη λα αποθαζίδεηαη θαη λα «ζτεδηάδεηαη» 
έγθαηρα, έηζη ώζηε όζοη εκπιαθούλ, λα έτοσλ ηολ τρόλο λα 
τρεζηκοποηήζοσλ ζωζηά ηα ΜΑΠ.  
 
 

ΗΜΕΘΩΗ:  ΣΗ ΖΜΑΗΝΔΗ ΣΟ: λα «ζτεδηάδεηαη» έγθαηρα ; ΜΖΠΩ 
ΟΣΗ ΥΔΓΗΑΕΔΣΑΗ ΒΑΖ ΣΟΤ ΗΣΟΡΗΚΟΤ; ΣΟΤ ΑΝΔΜΒΟΛΗΑΣΟΤ Ζ 
ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΗΑΜΔΝΟΤ ΜΔ ΣΗ ΓΤΟ ΓΟΔΗ;  
 

 

 

c. Ο εληαηηθνιόγνο πξέπεη λα είλαη πνιύ πξνζεθηηθόο έηζη ώζηε λα κελ 
έιζεη ζε επαθή κε κνιπζκέλεο επηθάλεηεο ή απεπζείαο κε ηνλ ηό.  

d. Σελ δηαζωιήλωζε ηελ πραγκαηοποηεί ο πηο έκπεηρος 
εληαηηθοιόγος θαη έλας από ηοσς πηο έκπεηροσς ηοσ ηκήκαηος 
αληίζηοητα τρεζηκεύεη ως βοεζός ηοσ ποσ πηζαλά λα απαηηεζεί λα 
εθαρκόζεη πίεζε ζηολ θρηθοεηδή. ε περίπηωζε ποσ απαηηεζεί 
αερηζκός κε ambu τορεγούληαη τακειοί αποπλεόκελοη όγθοη.  
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ΗΜΕΘΩΗ:   1.  « ποσ πηζαλά λα απαηηεζεί λα εθαρκόζεη πίεζε 
ζηολ θρηθοεηδή»  ;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;;; 

 

ΔΕΙΣΕ ΣΙ ΕΝΟΟΤΝ, ΟΣΙ ΣΟΤ ΠΙΕΖΕΙ ΣΟ ΛΑΡΤΓΓΙ, ΚΟΙΝΩ «ΘΑ ΣΟΥ ΣΤΡΙΨΩ ΤΟ 

ΛΑΡΥΓΓΙ». 

 

 

ΔΕΘΣΕ ΣΘ ΑΛΘΕΤΑΜΕ ΑΠΟ ΣΟ ΔΘΑΔΘΚΣΤΟ. 

Βαζηζκέλν ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία θάξκαθν - Δίλαη 

πξαγκαηηθά απνηειεζκαηηθή ε θξνθνεηδήο πίεζε ζηελ 

ελδνδνληηθή γξήγνξε αθνινπζία ER; 

Ένα από ασηά είναι ηο εθαξκνγή θξηθνεηδνύο πίεζεο, Ποσ 

ονομάζεηαι επίζης Ο ειηγκόο ηνπ Sellick. μια πρακηική ποσ θα πρέπει 

να εμποδίζει ηην παλινδρόμηζη ηοσ γαζηρικού περιετομένοσ ζηον 

θάρσγγα και ηην επακόλοσθη αναρρόθηζη ζηο πνεσμονικό δένηρο. 

Θα έπρεπε πράγμαηι. Σα ηειεπηαία ρξόληα, απηή ε πξαθηηθή έγηλε 

πνιύ ακθηζβεηήζηκε. 
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Πνιιέο κειέηεο έδεημαλ όηη ε πίεζε κπνξεί λα θαζπζηεξήζεη ή λα 

εκπνδίζεη ηε ζέζε κηαο ζπζθεπήο ζηνπο αεξαγσγνύο. Στεηικά με 

ασηό ηο ζήηημα, Νηόκπηθθίη Σδέλεη Νγθίγθα, ένα επαγγεικαηηθή 

λνζνθόκα πνπ εξγάδεηαη ζην λνζνθνκείν Greytown, ζηο Kwazulu-

Natal, επαρτία ηης Νόηιας Αθρικής, έγραυε a επιζηημονικό δοκίμιο 

Δημοζιεύθηκε ζηις ΓΔΝΟΑ (Γεκνθξαηηθόο Ννζειεπηηθόο 

Οξγαληζκόο Νόηηαο Αθξηθήο). 

ΜΗΝ ΣΟ ΦΑΥΝΔΣΔ, ΣΟ ΔΥΟΤΝ ΑΦΑΙΡΔΔΙ ΑΠΟ ΣΟ 

ΓΙΑΓΙΚΣΤΟ, ΚΑΙ ΔΙΝΑΙ ΓΝΧΣΟ Ο ΛΟΓΟ. 

 

ΓΙΑΒΑΣΔ ΠΔΡΙΟΣΔΡΑ: 

«Τπάξρεη ζπλερήο αιιαγή ζηε λνζειεπηηθή ηξαύκαηνο ιόγσ ηεο 

απμεκέλεο έξεπλαο ζηελ πεξηνρή. Οη πξαθηηθέο έρνπλ πηνζεηεζεί 

ξνπηίλα σο θαλόλαο, αιιά ζηε ζπλέρεηα ε πεξαηηέξσ εμέηαζε έρεη 

απνδεηρζεί άρξεζηε θαη ελέρεη κεγαιύηεξν θίλδπλν γηα ηνλ αζζελή 

(Moore & Lexington, 2012). Η έξεπλα έζεζε ππό ακθηζβήηεζε 

πξαθηηθέο ή ηερληθέο όπσο ε εθαξκνγή πίεζεο θξηθνεηδώλ θαηά 

ηε δηάξθεηα ηεο ηαρείαο δηαζσιήλσζεο. Απηή ε πξαθηηθή 

απνζθνπνύζε ζηελ πξόιεςε ηεο αλαγέλλεζεο ηνπ γαζηξηθνύ 

πεξηερνκέλνπ ζην θάξπγγα θαη ζηε ζπλέρεηα ηεο αλαξξόθεζεο ζην 

πλεπκνληθό δέληξν, αιιά ηώξα ακθηζβεηήζεθε. 

Κρικοειδήσ πίεςη: η τεχνική Sellick 

Cricoid πίεζε θαζνξίζηεθε ζύληνκα από Sellick in 1961 σο 

ρξεζηκνπνηνύκελε κέζνδν γηα ηε κείσζε ηνπ θηλδύλνπ 

αλαξξόθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο θάζεο δηέγεξζεο ηεο 

αλαηζζεζίαο. Η ηερληθή ηνπ Sellick ήηαλ λα αζθήζεη πίεζε πξνο ηα 

πίζσ ζηνλ ρόλδξν ηνπ θξηθνεηδνύο, ζπκπηέδνληαο ηνλ νηζνθάγν 

ζην ππνθείκελν ζπνλδπιηθό ζώκα (Ellis, Harris & Zideman 2007; 

Priebe 2005). ε απηήλ ηελ εθαξκνγή ηνπ πίεζε ζηνλ νηζνθαγηθό 

ζσιήλα απνθξάζζεηαη, εκπνδίδνληαο ην πέξαζκα ηνπ 

αλαξξόθεζε ηνπ γαζηξηθνύ πεξηερνκέλνπ ζηνλ θάξπγγα θαη 

επαθόινπζε αλαξξόθεζε ζην πλεπκνληθό δέληξν (Stewart et al, 

2014). 

http://denosa.org.za/Nurse_Voice_View.php?id=35692
http://denosa.org.za/index.php
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Δλζσκαηώλεηαη ζηε ζπλνιηθή πξνζέγγηζε γηα ηε κείσζε ησλ 

πηζαλνηήησλ αλαξξόθεζεο κέζσ ηαρείαο επαγσγήο αιιεινπρίαο 

αλαηζζεζίαο (Ellis et al., 2007; Priebe 2005). Με ηελ πάξνδν ησλ 

εηώλ ε ηαρεία επαγσγή αιιεινπρίαο έρεη πξνζαξκνζηεί από 

ηαηξνύο έθηαθηεο αλάγθεο γηα λα επηηξέπνπλ ηνλ αεξηζκό όπσο 

απαηηείηαη γηα ηελ πξόιεςε ηεο ππνμίαο θαη ζηε ζπλέρεηα 

νλνκάδεηαη «ηαρεία δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο». Η ηαρεία 

δηαζσιήλσζε ηεο ηξαρείαο αθνινπζίαο (RSTI) είλαη ηώξα ε πην 

επξέσο ρξεζηκνπνηνύκελε ηερληθή γηα ηελ ηξαρεηαθή 

δηαζσιήλσζε ζην ηκήκα έθηαθηεο αλάγθεο (ED) θαη ε πίεζε ησλ 

θξηθνεηδώλ δηδάζθεηαη σο ηππηθό ζπζηαηηθό ηεο δηαρείξηζεο ησλ 

αεξαγσγώλ έθηαθηεο αλάγθεο (Ellis et al., 2007). 

Παξά ηελ αλεπαξθή επηζηεκνληθή αμηνιόγεζε ησλ θηλδύλσλ θαη 

ησλ σθειεηώλ ηεο πίεζεο ησλ θνθνεηδώλ πηνζεηείηαη σο 

αλαπόζπαζην ζπζηαηηθό ηεο ηαρείαο δηαζσιήλσζεο αιιεινπρίαο 

ζε EDs. Κακία ηπραηνπνηεκέλε ειεγρόκελε δνθηκή δελ έδεημε 

θαλέλα όθεινο από ηε ρξήζε ηεο θαηά ηε δηάξθεηα ηαρείαο 

δηαζσιήλσζεο (Trethewy, Burrows, Clausen & Doherty, 2012) 

Δπηπιένλ, ε εθαξκνγή ηεο πίεζεο ηνπ θξηθνεηδνύο κπνξεί λα 

ζπλδέεηαη κε απμεκέλνπο θηλδύλνπο γηα ηνλ αζζελή, όπσο ε 

παξεκπόδηζε ηεο δηαρείξηζεο ησλ αεξαγσγώλ, ε παξάηαζε ηνπ 

ρξόλνπ δηαζσιήλσζεο απνθξύπηνληαο ηε ιαξπγγηθή άπνςε, 

πξνθαιώληαο λαπηία / έκεην θαη ξήμε νηζνθάγνπ κε ππεξβνιηθή 

δύλακε (Ellis et al., 2007; Priebe 2005 ; Trethewy, et al, 2012). 

Παξαδόμσο, κπνξεί λα πξνσζήζεη ηελ αλαξξόθεζε ραιαξώλνληαο 

ην θάησ κέξνο ηνπ νηζνθάγνπ (Ellis et al., 2007). Οξηζκέλεο 

αλαθνξέο πεξηπηώζεσλ ζεκεηώλνπλ όηη ε ηξαρεηαθή 

δηαζσιήλσζε παξεκπνδίζηεθε από ηελ θξηθνεηδή πίεζε θαη ε 

παιηλδξόκεζε ζπλέβε παξά ηελ εθαξκνγή ηεο, πηζαλώο ιόγσ ηεο 

αθαηάιιειεο εθαξκνγήο ηεο (Trethewy, et al, 2012). ύκθσλα κε 

ηνπο Bhatia, Bhagat θαη Sen (2014), ε εθαξκνγή ηεο πίεζεο 

θξηθνεηδώλ απμάλεη ηελ ζπρλόηεηα ηεο πιεπξηθήο κεηαηόπηζεο 

ηνπ νηζνθάγνπ από 53% ζε 91%. 
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Δοκιμέσ ER 

Χζηόζν, παξά απηά ηα ζηνηρεία θαη ην απνηέιεζκα ηνπ Trethwy's 

(2012) RCT, ην δηθαζηηθό ζύζηεκα θαίλεηαη λα θαζνδεγείηαη 

ζηελ απόθαζή ηνπ από μεπεξαζκέλεο πξαθηηθέο. Έλαο δηθαζηήο 

ηνπ Ηλσκέλνπ Βαζηιείνπ απνθάζηζε ελαληίνλ ελόο 

αλαηζζεζηνιόγνπ επεηδή δελ εθάξκνζε ηελ πίεζε ηνπ θξνθνεηδνύο 

ζε έλαλ αζζελή κε αλαξκόδηα θήιε πνπ είρε ππνρσξήζεη θαη είρε 

αλαξξνθήζεη. Ο δηθαζηήο ππνζηήξημε όηη «δελ κπνξνύκε λα 

ηζρπξηζηνύκε όηη απηή ε πίεζε δελ είλαη απνηειεζκαηηθή έσο όηνπ 

δηεμαρζνύλ δνθηκέο, εηδηθά επεηδή απνηειεί αλαπόζπαζην κέξνο 

ηεο ηερληθήο αλαηζζεζίαο πνπ έρεη ζπζρεηηζηεί κε κεησκέλν 

πνζνζηό ζλεζηκόηεηαο ζηε κεηέξα από ηελ αλαξξόθεζε από ηε 

δεθαεηία ηνπ 1960» (Bhatia et al. 2014). Χο εθ ηνύηνπ, κπνξεί 

θαλείο λα πεη όηη παξά ηελ πίεζε ηνπ θξηθνεηδνύο πνπ εηζέξρεηαη 

ζηελ ηαηξηθή πξαθηηθή κε πεξηνξηζκέλα ζηνηρεία θαη 

ππνζηεξίδεηαη κόλν από ηελ θνηλή ινγηθή, παξακέλεη θάπσο ε 

πξαθηηθή επηινγήο (Bhatia et al., 2014). 

πλεπώο, είλαη θαηξόο νη λνζειεπηέο θαη νη γηαηξνί λα 

πηνζεηήζνπλ πξαθηηθή βαζηζκέλε ζε απνδεηθηηθά ζηνηρεία ζην 

πιαίζην ηνπ ηκήκαηνο έθηαθηεο αλάγθεο θαη λα αθήζνπλ ηελ 

παξαδνζηαθή πξαθηηθή λα απνδεηρζεί όηη πξνθαινύλ πεξηζζόηεξε 

βιάβε παξά θαιό. Δμαθνινπζεί λα ππάξρεη κεγάιε αλάγθε γηα 

πεξαηηέξσ πξαθηηθή βαζηζκέλε ζηελ ηεθκεξίσζε ζην ηκήκα 

επεηγόλησλ πεξηζηαηηθώλ, γηα λα δηεξεπλεζεί ε εγθπξόηεηα ηεο 

έλλνηαο όηη ε πίεζε ησλ θξνθνεηδώλ απνηξέπεη ηελ επαλεκθάληζε. 

" 

Αλαθνξέο 

Bhatia N, Bhagat H & Sen I. (2014). Κξηθνεηδήο πίεζε: Πνύ 

βξηζθόκαζηε; J Anaesthesiol Clin Pharmacol, Σόκνο 30 ζει. 3 - 6. 

Ellis DY, Harris T & Zideman D. (2007). Κξηθνεηδήο πίεζε ζην 

ηκήκα έθηαθηεο αλάγθεο ηξαρείαο δηαζσιήλσζεο ηαρείαο 

αθνινπζίαο: αλάιπζε θηλδύλνπ-νθέινπο. Ακεξηθαληθό Κνιιέγην 

ηαηξώλ έθηαθηεο αλάγθεο. Σόκνο 50, ζει. 653 - 665. 
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γαζηξηθήο αλαξξόθεζεο θαηά ηε δηάξθεηα ηεο ηαρείαο 

δηαζσιήλσζεο ζην ηκήκα έθηαθηεο αλάγθεο: πξσηόθνιιν 
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2016: http://www.trialsjournal.com/content/13/1/17 

 

 

            ΤΝΕΥΘΖΟΤΜΕ ΣΑ ΣΟΤ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟΤ 

 

 

e. Δγθαηξε ελδηξαρεηαθή δηαζωιελωζε ζα πξεπεη λα απνθαζηδεηαη όηαλ:  
 
Δκκέλνπζα αλαπλεπζηηθή δπζρέξεηα ή θαη ππνμπγνλαηκία κεηά από ηε 
ρνξεγεζε νμπγνλνζεξαπεηα (αλαπλεπζηηθή ζπρλόηεηα >30/min κε δείθηε 
νμπγόλωζεο <150mmHg)  
f. Δθαξκόδεηαη πξν-νμπγόλωζε κε ρνξήγεζε κίγκαηνο νμπγόλνπ 100% 
γηα 5 min. Καιύπηω ην ζηόκα θαη ηελ κύηε ηνπ αξξώζηνπ κε δύν 
ζηξώζεηο βξεγκέλεο γάδαο (πξνζνρή λα κελ πέθηεη ε γάδα κέζα ζην 
ζηόκα), θαη αεξίδω ηνλ αζζελή κε κάζθα ambu.  

g. Σα πιηθά πνπ ζα ρξεζηκνπνηεζνύλ πξέπεη λα ηνπνζεηεζνύλ ζε εηδηθή 
πιαζηηθή ζαθνύια θαη λα απνζηαινύλ γηα απνζηείξωζε  

h. Αθαίξεζε ηωλ ΜΑΠ (ζπκεζείηε ηνλ θαλόλα πγηεηλήο ηωλ ρεξηώλ)  
 
IV. Φαξκαθεπηηθή αληηκεηώπηζε ηεο ινίκωμεο από SARS-CoV-2  
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a. Aληηηθή ζεξαπεία ρνξεγείηαη ζε α) αζζελείο πνπ λνζειεύνληαη ιόγω 
ήπηαο ή κέηξηαο βαξύηεηαο ινίκωμεο από SARS-CoV-2 λόζν θαη 
εκθαλίδνπλ παξάγνληεο θηλδύλνπο (ζπλνζεξόηεηεο) ηθαλνύο λα 
νδεγήζνπλ ζε δπζκελή έθβαζε θαη ζε β) ζνβαξή πλεπκνλία.  

b. Πξνηεηλόκελα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα  
 
Σα ζθεπαζκαηα είλαη:  
 
- Plaquenil, 200 mg θάζε 12 ώξεο γηα 5 εκέξεο ή  

- Aralen: πξώηε δόζε 1g, δεύηεξε δόζε 500 mg, ρνξεγνύκελε 6-8 ώξεο 
κεηά ηε πξώηε δόζε θαη επόκελεο δόζεηο 500 mg q24h (κε έλαξμε 24 
ώξεο κεηά ηε πξώηε δόζε), γηα 3-5 εκέξεο  

- Λνπηλαβίξε + ξηηνλαβίξε (Kaletra 200/50mg), 500 mg θάζε 12 ώξεο γηα 
15 εκέξεο  

- Νηαξνπλαβίξε/θνκπηζηζηάηε (Rezolsta), 800/150mg άπαμ εκεξεζίωο 
(δελ είλαη μεθάζαξε ε δηάξθεηα ηεο ζεξαπείαο αιιά πξνηείλεηαη ε 
ρνξήγεζε ηνπ γηα 15 εκέξεο)  

- ε ζνβαξέο πεξηπηώζεηο κπνξεί λα ρξεζηκνπνηεζεί ζπλδπαζκόο 
ριωξνθίλεο κε Λνπηλαβίξε + ξηηνλαβίξε γηαηί δξνπλ ζε δηαθνξεηηθνύο 
ζηόρνπο  

c. Γελ ππάξρεη απνδεδεηγκέλα απνηειεζκαηηθή ζεξαπεία γηα ηελ ινίκωμε 
SARS-CoV-2. Σα πξνηεηλόκελα ζεξαπεπηηθά ζρήκαηα ζηεξίδνληαη ζε in 
vitro δεδνκέλα δξαζηηθόηεηαο αιιά ηα θιηληθά δεδνκέλα είλαη 
πεξηνξηζκέλα  

 

                            ΖΜΔΗΩΔΗ-ΔΡΩΣΖΜΑΣΑ 
 
1) ΜΖΠΩ ΑΛΛΖ ΦΑΡΜΑΚΔΤΣΗΚΖ ΑΓΩΓΖ ΓΗΝΟΤΝ ΣΟΤ 
ΑΝΔΜΒΟΛΗΑΣΟΤ; ΚΑΗ ΑΛΛΖ ΣΟΤ ΔΜΒΟΛΗΑΜΔΝΟΤ ; 
 
2) ΜΖΠΩ ΚΑΝΟΤΝ ΚΑΣΗ ΓΗΑΦΟΡΔΣΗΚΟ ΑΠΟ ΣΟ ΠΡΩΣΟΚΟΛΛΟ; 
ΚΑΗ  ΔΠΗΣΔΛΟΤΝ ΓΤΟ ΜΔΣΡΑ ΚΑΗ ΓΤΟ ΣΑΘΜΑ ; 

 

 

 

 


