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Δελτίο Τύπου 

 

Θεραπευτική αντιμετώπιση των εξωνοσοκομειακών ασθενών με 

επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 

 

Σε ό,τι δε αφορά στην θεραπευτική αντιμετώπιση των εξωνοσοκομειακών 

ασθενών με επιβεβαιωμένη λοίμωξη από τον κορωνοϊό SARS-CoV-2 είναι 

διαθέσιμα για συνταγογράφηση τα φάρμακα αζιθρομυκίνη ή/και 

υδροξυχλωροκίνη ή χλωροκίνη μέσω του Λογισμικού του ΓεΣΥ. Η διάθεση 

τους θα πραγματοποιείται από συγκεκριμένα φαρμακεία, κατόπιν 

συνταγογράφησης του ασθενούς από τον Προσωπικό Ιατρό και έγινε 

ρύθμιση όπως μεταφέρονται στα συγκεκριμένα άτομα από ομάδα 

εθελοντών, για εξυπηρέτηση των ασθενών, οι οποίοι πρέπει να 

παραμένουν σε κατ’ οίκον περιορισμό.  

 

Η χορήγηση των πιο πάνω φαρμάκων πραγματοποιείται στο πλαίσιο των 

Κατευθυντήριων Οδηγιών που ετοιμάστηκαν από τη Συμβουλευτική 

Επιστημονική Επιτροπή του Υπουργείου Υγείας για την αντιμετώπιση της 

πανδημίας COVID-19 με βάση τα μέχρι τώρα διαθέσιμα επιστημονικά 

δεδομένα.  

 

Τα φάρμακα υδροξυχλωροκίνη και χλωροκίνη έχουν εγκεκριμένες ενδείξεις για 

τη θεραπεία της ελονοσίας και για την αντιμετώπιση ορισμένων αυτοάνοσων 

ασθενειών. Η αποτελεσματικότητά τους δεν έχει, επί του παρόντος, αποδειχθεί 

μέσα από μεγάλες κλινικές δοκιμές, για την αντιμετώπιση της νόσου COVID-

19. Σημειώνεται ότι σύμφωνα με τις Κατευθυντήριες Οδηγίες, τα εν λόγω 

φάρμακα χορηγούνται για αντιμετώπιση των συμπτωμάτων της νόσου 

COVID-19 και όχι για την ίαση της νόσου. 

 

Σύμφωνα με τον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων, τα εν λόγω φάρμακα 

ενδέχεται να έχουν σοβαρές παρενέργειες, ιδιαίτερα όταν λαμβάνονται σε 
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υψηλές δόσεις και σε συνδυασμό με άλλα φάρμακα, και δεν πρέπει να 

χορηγούνται χωρίς ιατρική συνταγή και χωρίς ιατρική παρακολούθηση. 

 

Το φάρμακο αζιθρομυκίνη είναι ένα αντιβιοτικό της κατηγορίας των 

μακρολιδίων, το οποίο χορηγείται για τη θεραπεία λοιμώξεων του 

αναπνευστικού συστήματος. 

 

Το Υπουργείο Υγείας προτρέπει το κοινό να ακολουθεί πιστά τις οδηγίες των 

Προσωπικών Ιατρών όσον αφορά στη χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής και να 

τηρεί σχολαστικά τα μέτρα υγιεινής και προστασίας για την πρόληψη της 

μετάδοσης και της διασποράς του κορωνοϊού. 
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