
 

Αγαπητoί μου, 

 

Η εξελισσόμενη πανδημία COVID-19 είναι μια σημαντική πρόκληση που 

αντιμετωπίζουν οι γιατροί και άλλοι επαγγελματίες υγείας σε όλο τον κόσμο. Κατά 

τη διάρκεια αυτής της περιόδου, είναι ζωτικής σημασίας η ιατρική κοινότητα να 

παραμείνει συνδεδεμένη μέσω εναλλακτικών καναλιών επικοινωνίας. 

Έτσι λοιπόν, η ομάδα της FarmaSyn σε συνεργασία με το ιατρικό τμήμα της Sandoz 

παρέχει ιατρικό εκπαιδευτικό υλικό, το οποίο περιέχει πληροφορίες σχετικά με τον 

αντίκτυπο του COVID-19 στη διαχείριση του πόνου. Αυτή η καινοτόμος μέθοδος 

ιατρικής εκπαίδευσης διασφαλίζει ότι οι πληροφορίες θα είναι διαθέσιμες για τους 

επαγγελματίες υγείας και ότι οι ασθενείς θα συνεχίσουν να λαμβάνουν την 

καλύτερη δυνατή φροντίδα κατά τη διάρκεια αυτής της δύσκολης περιόδου. 

Οδηγίες για τη διαχείριση του χρόνιου πόνου. 

Αυτό το email περιέχει μια επισκόπηση 
οδηγιών από επιστημονικές κοινότητες και 
ρυθμιστικές αρχές από όλο τον κόσμο σχετικά 
με τη διαχείριση του πόνου κατά τη διάρκεια 
της πανδημίας COVID-19, 
συμπεριλαμβανομένων των επιπτώσεων σε 
ασθενείς με χρόνιο πόνο, καθώς επίσης και 
συμβουλές σχετικά με τη χρήση μη στεροειδών 
αντιφλεγμονωδών (ΜΣΑΦ) και οπιοειδών 
φαρμάκων 

Προφίλ ασθενών με χρόνιο πόνο και COVID-19  
  
Οι επιστημονικές εταιρίες American Society of Anesthesia and Pain Medicine (ASRA) και 
European Society of Regional Anesthesia and Pain Therapy (ESRA) ανακοίνωσαν οδηγίες για 
τον COVID-19 σε ασθενείς με χρόνιο πόνο. Αυτές δηλώνουν ότι οι ασθενείς με χρόνιο πόνο 
μπορεί να είναι πιο ευάλωτοι στη μόλυνση με COVID-191.  
Οι ηλικιωμένοι ασθενείς και εκείνοι με πολλαπλές συννοσηρότητες είναι ιδιαίτερα 
ευάλωτοι σε λοιμώξεις, λόγω μειωμένης λειτουργίας του ανοσοποιητικού συστήματος2. Η 



χρόνια θεραπεία με οπιοειδή μπορεί να προκαλέσει ανοσοκαταστολή σε ορισμένους 
ασθενείς και ως εκ τούτου να είναι πιο ευαίσθητοι σε λοίμωξη από τον COVID- 

ΜΣΑΦ για τον COVID-19 

H χρήση ΜΣΑΦ σε ασθενείς με COVID-19 υπήρξε 
πρόσφατα ένα φλέγον θέμα, εξαιτίας της ανησυχίας ότι 
ενδέχεται να επιδεινώσουν τη νόσο του κοροναϊού. Ο 
Ευρωπαϊκός Οργανισμός Φαρμάκων (EMA) δημοσίευσε 
συμβουλές σχετικά με τη χρήση ΜΣΑΦ για τον COVID-
19, οι οποίες συνοψίζονται παρακάτω3. 
Ο EMA δηλώνει ότι προς το παρόν δεν υπάρχουν 
επιστημονικά στοιχεία που να αποδεικνύουν τη σχέση 
μεταξύ της ιβουπροφαίνης και της επιδείνωσης της 
νόσου του κοροναϊού και ότι δεν υπάρχει λόγος για 
τους ασθενείς που λαμβάνουν ΜΣΑΦ για χρόνιες 
ασθένειες να σταματήσουν να τα λαμβάνουν3. Η 
παρακεταμόλη συνιστάται ως πρώτη επιλογή για τον 
πυρετό ή τον πόνο σε πολλές εθνικές και ευρωπαϊκές 
κατευθυντήριες οδηγίες, συμπεριλαμβανομένων των 
πρόσφατων συστάσεων στις οδηγίες του NICE COVID-
194,5. 
Ο EMA δήλωσε ότι παρακολουθεί εκ του σύνεγγυς την 
κατάσταση και θα επανεξετάσει τυχόν νέες 
πληροφορίες που καθίστανται διαθέσιμες3 

Οπιοειδή και COVID-19 

Οι οδηγίες που δημοσιεύθηκαν από τις ASRA και ESRA αναφέρουν ότι η χρόνια θεραπεία με 
οπιοειδή μπορεί να προκαλέσει ανοσοκαταστολή σε ορισμένους ασθενείς και ότι η 
τηλεϊατρική πρέπει να χρησιμοποιείται για την αξιολόγηση της χορήγησης συνταγών με 
οπιοειδή1.  
Η Βρετανική Εταιρεία Πόνου (BPS) δημοσίευσε επίσης οδηγίες για τον COVID-19 και τον 
χρόνιο πόνο που περιλαμβάνει πληροφορίες για τα οπιοειδή5. 
Ένας πυρετός, ή μία υψηλή θερμοκρασία, συχνά σχετίζονται με μόλυνση από τον COVID-19, 
κάτι που μπορεί να αυξήσει την απορρόφηση από τα διαδερμικά οπιοειδή επιθέματα, και 
δυνητικά, να αυξήσει τις σχετιζόμενες με τα οπιοειδή παρενέργειες. Επομένως, σε ασθενείς 
στους οποίους χορηγούνται διαδερμικά οπιοειδή και εμφανίζουν εντονότερη υπνηλία, 
ενδεχομένως να απαιτείται μία διαδερμική θεραπεία μικρότερης συγκέντρωσης ή η 
αντικατάστασή της από οπιοειδή βραχείας δράσης5. 
Η BPS συμβούλεψε, επίσης, ότι καθώς τα οπιοειδή είναι κατασταλτικά του βήχα, μπορεί να 
καλύψουν ή να καθυστερήσουν τα αρχικά συμπτώματα εμφάνισης της λοίμωξης COVID-19. 
Τα συμπτώματα που σχετίζονται με τη μόλυνση από τον COVID-19 συμπεριλαμβανομένης 
της κόπωσης, της ναυτίας και των γαστρεντερικών συμπτωμάτων θα μπορούσαν θεωρητικά 
να επιδεινωθούν από τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή και από άλλα φάρμακα για τον 
νευροπαθητικό πόνο 

Οδηγίες για τη διαχείριση των ασθενών με ρευματολογικές παθήσει 

European League Against Rheumatism (EULAR) δημοσίευσε οδηγίες για τους 
ρευματολογικούς ασθενείς κατά τη διάρκεια της επιδημίας του COVID-196. 



Δηλώνουν ότι δεν υπάρχει επαρκής γνώση για την 
επίδραση των ανοσοκατασταλτικών φαρμάκων όπως 
τα βιολογικά φάρμακα, οι αναστολείς JAK, τα 
στεροειδή ή αντι-ρευματικά φάρμακα [Disease 
Modifying 
anti-Rheumatic Drugs (DMARDs)] σε πιθανή μόλυνση 
από κορονοϊό, ώστε να παρέχουν επίσημες οδηγίες. 
Επομένως, συμβουλεύουν τους ασθενείς να μην 
σταματήσουν ή μειώσουν οποιαδήποτε 
φαρμακευτική αγωγή αυτή τη στιγμή, εκτός εάν ο γιατρός τους ενημερώσει για κάτι 
διαφορετικό6 
 

Ελπίζουμε ότι αυτή η διάθεση πληροφοριών και συστάσεων από πρόσφατες 

κατευθυντήριες οδηγίες και δημοσιεύσεις θα συμβάλουν στη διασφάλιση της συνεχούς 

ιατρικής εκπαίδευσης με στόχο την παροχή αποτελεσματικής φροντίδας σε άτομα με πόνο. 

Εκ μέρους όλων μας στη FarmaSyn, θα θέλαμε να σας ενθαρρύνουμε να παραμείνετε 

ασφαλείς σε αυτή τη δύσκολη στιγμή. 

Με εκτίμηση, 

Γιώργος Κυριακού  

Εάν προτιμάτε να μη λαμβάνετε μηνύματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου από την FarmaSyn SA κάντε κλικ εδώ  

  

Για περισσότερες πληροφορίες, παρακαλούμε επισκεφθείτε το FarmaSyn Privacy Policy  
 

  

 

 

  

Αθήνα: Μονής ∆αµάστας 6, 12133 Περιστέρι, 
τηλ: 210 5777140, fax: 210 5788791 
e-mail: info@farmasyn.gr, www.farmasyn.gr 
Γραφείο Β. Ελλάδος: Βασ. Όλγας 226 
Τ.Κ. 55134, Καλαμαριά, Θεσσαλονίκη, τηλ: 2310 

703856, fax: 2310 703178 
e-mail: thess@farmasyn.gr 
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