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Eρχεται το πρώτο
χάπι κατά του ιού
Μέχρι τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένονται στην Ελλάδα 10.000 ολοκληρωμένες 
θεραπείες της εταιρείας Merck και θα μπορούν να χρησιμοποιηθούν άμεσα
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Του ΓΙΩΡΓΟΥ ΣΙΑΔΗΜΑ

Μ
έχρι τα μέσα Δεκεμβρίου αναμένε-
ται να φτάσει στη χώρα μας η πρώτη 
παρτίδα φαρμάκων κατά του κορω-

νοϊού. Πρόκειται για το πρώτο αντιιικό χάπι για 
τη θεραπεία του κορωνοϊού, το Μolnupiravir 
της εταιρείας Merck.

Σύμφωνα με πληροφορίες της Realnews, αυ-
τή η πρώτη παρτίδα θα αφορά 10.000 ολοκλη-
ρωμένες θεραπείες και θα μπορούν να χρησι-
μοποιηθούν άμεσα. Να σημειωθεί πως η κά-
θε ολοκληρωμένη θεραπεία αφορά δύο χά-
πια την ημέρα για τουλάχιστον πέντε ημέρες.

Η χώρα μας κινήθηκε πολύ γρήγορα, έχοντας 
εκδηλώσει ενδιαφέρον από τα τέλη του περα-
σμένου Ιουλίου για το συγκεκριμένο φάρμακο, 
από τότε δηλαδή που η Merck γνωστοποίησε 
την παραγωγή του και προχώρησε στην προ-
μήθεια των χαπιών μέσω της πρώιμης πρόσβα-
σης, όπως έκανε και με τα μονοκλωνικά. Μά-
λιστα, σύμφωνα με πληροφορίες, η χώρα μας 
μέσα στον Δεκέμβριο σχεδιάζει να προχωρή-
σει και σε άλλη παραγγελία χαπιών, πέρα από 
την πρώτη παρτίδα των 10.000 θεραπειών, 
ώστε να υπάρχει απόθεμα για τυχόν ασθενείς 
που θα μπορούν να χρησιμοποιήσουν το συ-
γκεκριμένο φάρμακο. Πέραν της Merck, άλλω-
στε, και άλλες εταιρείες, όπως η Pfizer, έχουν 
μπει στη μάχη για να προχωρήσουν στην πα-
ραγωγή χαπιών κατά του κορωνοϊού που θα 
είναι αποτελεσματικά απέναντι και στις μεταλ-
λάξεις, για τα οποία υπάρχει ενδιαφέρον και 
από την ελληνική κυβέρνηση. Ωστόσο, το χά-
πι της Pfizer μάλλον θα αργήσει να είναι διαθέ-
σιμο, καθώς όλα δείχνουν πως η κατάθεση φα-
κέλου στον Ευρωπαϊκό Οργανισμό Φαρμάκων 
θα γίνει τους πρώτους μήνες του νέου έτους.

Σε ό,τι αφορά το χάπι της Merck, από τη 
στιγμή που ο Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρ-
μάκων δώσει επιστημονική γνωμοδότηση, κά-
τι που -σύμφωνα με αρμόδιες πηγές- θα γίνει 
άμεσα, ακόμα και τα επόμενα 24ωρα, τότε μέ-
σα σε ένα διάστημα τριών-πέντε εβδομάδων, 
δηλαδή περίπου στις 20 Δεκεμβρίου, τα χάπια 
κατά του κορωνοϊού αναμένεται να φτάσουν 
στη χώρα μας.

Στο υπουργείο Υγείας πραγματοποιούν ήδη 
συσκέψεις τόσο για τα μονοκλωνικά φάρμακα 
όσο και για το χάπι κατά του κορωνοϊού και το 
πώς θα μοιραστούν στα νοσοκομεία. Ποιοι θα 
έχουν προτεραιότητα και ποιος θα δίνει την τε-
λική έγκριση; 

Η διαδικασία «κλείδωσε» σε σύσκεψη την 
Τρίτη το μεσημέρι. 
f Κατ’ αρχάς, η διανομή των φαρμάκων 
θα γίνει ανάλογα με το επιδημιολογι-
κό φορτίο κάθε περιοχής. Για πα-
ράδειγμα, αυτή την περίοδο μεγά-
λη ανάγκη έχουν περιοχές από τη 
Θεσσαλία και πάνω, με το βάρος να 
πέφτει στη βόρεια Ελλάδα. Οι Υγειονο-

μα και αν νοσήσει, το πιθανότερο είναι να το 
περάσει ήπια.

Σε ποιους, όμως, θα μπορεί να χορηγηθεί το 
χάπι; Θα αφορά ακόμα και όσους έχουν εμβο-
λιαστεί και τελικά νόσησαν; 
f Το χάπι μπορεί να χορηγηθεί τουλάχιστον 
πέντε ημέρες μετά τη διάγνωση ότι κάποιος έχει 
νοσήσει. Αυτό σημαίνει πως η αποτελεσματι-
κότητα ουσιαστικά εξαρτάται από τον χρόνο 
που θα χρησιμοποιηθεί.
f Η θεραπεία διαρκεί πέντε ημέρες και στους 
ασθενείς θα χορηγούνται ένα δισκίο το πρωί 
και ένα το βράδυ. Η θεραπεία είναι κατ’ οίκον 
και ο ασθενής μετά από πέντε ημέρες θα αξι-
ολογείται εκ νέου από τον θεράποντα ιατρό.
f Το χάπι αναμένεται να χορηγείται σε ηλικι-

ωμένους από 60 ετών και άνω, αλλά και σε 
άτομα που ανήκουν στις ευπα-

θείς ομάδες (καρκινοπα-
θείς, καρδιοπαθείς, δια-
βητικούς, αλλά και πα-
χύσαρκους).
f Οι ίδιες πηγές, μάλι-
στα, υποστηρίζουν πως 

το χάπι κατά του κορω-
νοϊού μπορεί να δοθεί και 

σε κάποιον που έχει εμβολια-
στεί, αλλά τελικά νόσησε. Πρόκειται κυρί-
ως για περιπτώσεις ατόμων με υποκείμε-
να νοσήματα.

Σύμφωνα με τα στοιχεία των κλινικών 
μελετών, όταν η μολνουπιραβίρη χορη-
γηθεί άμεσα, δηλαδή εντός πέντε ημερών 

από την εμφάνιση των πρώτων συμπτωμά-
των, μπορεί να μειωθεί κατά πολύ ο κίνδυνος 
εισαγωγής στο νοσοκομείο. 

μικές Περιφέρειες (ΥΠΕ) θα παραλαμβάνουν 
τα φάρμακα και από εκεί θα διανέμονται στα 
κατά τόπους νοσοκομεία. 
f Οσον αφορά τον ασθενή, την εισήγηση για 
το αν θα λάβει χάπι θα την κάνει ο θεράπων 
γιατρός που θα τον εξετάζει, ο οποίος θα αξι-
ολογεί και τον κίνδυνο που διατρέχει να νοσή-
σει σοβαρά. 
f Την τελική έγκριση, όμως, θα τη δίνει τετρα-
μελής ή πενταμελής επιτροπή που θα απαρτί-
ζεται από μέλη της Επιτροπής Εμβολιασμών 
και αυτής των εμπειρογνωμόνων. Η απόφαση 

θα είναι άμεση, ώστε να μη χάνεται χρόνος.
Είναι σαφές ότι τα χάπια αποτελούν ένα ακό-

μα «όπλο» στη φαρέτρα των γιατρών απέναντι 
στη μάχη με τον κορωνοϊό. 

Πρόκειται για ένα «όπλο» που έχει αποτελε-
σματικότητα και απέναντι στις μεταλλάξεις, όπως 
έχουν δείξει οι μελέτες, αλλά αυτό δεν σημαίνει 
πως το εμβόλιο δεν παραμένει το πιο ισχυρό 
αντίδοτο απέναντι στον κορωνοϊό. Αλλωστε, τα 
χάπια χρησιμοποιούνται μόνο αφού κάποιος 
νοσήσει, ενώ το εμβόλιο αποτελεί ασπίδα για 
να μην κολλήσει κάποιος κορωνοϊό, ενώ, ακό-

Τα χάπια χρησιμοποιούνται 
μόνο αφού κάποιος νοσήσει, 
ενώ το εμβόλιο αποτελεί 
ασπίδα για να μην κολλήσει 
κάποιος κορωνοϊό

ΦΩΤΟΓΡΑΦΊΑ 
των νέων χαπιών 
κατά του ιού που 
έδωσε στη δημο-
σιότητα η Merck


