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ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ  

& ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ ΕΝΩΣΗ ΡΕΥΜΑΤΟΛΟΓΩΝ ΕΛΛΑΔΟΣ 

(Ε.Ρ.Ε.-ΕΠ.Ε.Ρ.Ε.) 

 
Έτος Ιδρύσεως 1960 

Αθήνα, 30/07/2022 

Προς: Τα μέλη της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

Θέμα: «Συνταγογράφηση για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων, κατά 

του ιού SARS-CoV-2 σε ασθενείς με σοβαρή ανοσοανεπάρκεια» 

 

 

Αγαπητοί συνάδελφοι, 

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε ότι έχει ανοίξει η ηλεκτρονική πλατφόρμα 

(μέσω ΗΔΙΚΑ - https://www.e-prescription.gr/covidmed/doctors/select-hunit) 

για την υποβολή αιτήσεων για τη χορήγηση μονοκλωνικών αντισωμάτων 

(Evusheld - AstraZeneca), ως προφύλαξη κατά του ιού SARS-CoV-2. 

Το φάρμακο αυτό αφορά σε ασθενείς που δεν έχουν ικανότητα ανοσιακής 

απόκρισης στον εμβολιασμό κατά του ιού ή έχουν αντένδειξη για εμβολιασμό 

και χορηγείται μετά από έγκριση του θεράποντα ιατρού εφόσον ο ασθενής: 

1. Είναι ηλικίας ≥12 ετών και έχει βάρος ≥ 40 Kg 

2. Δεν έχει νοσήσει από τον ιο SARS-CoV-2 το τελευταίο τρίμηνο 

3. Κατά τη στιγμή της χορήγησης έχει αρνητικό μοριακό τεστ για SARS – 

CoV2 24 – 48 ωρών και πλήρη απουσία συμπτωμάτων 

 

καθώς και 1 από τα ακόλουθα: 

 

•  Θεραπεία με CAR-T cells ή άμεσα προγραμματισμένη θεραπεία με      

CAR-T cells 

•  Μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων (την τελευταία διετία ή με 

λήψη ανοσοκατασταλτικής αγωγής ή με GVHD) ή προς άμεση 

μεταμόσχευση αιμοποιητικών κυττάρων 

•  Αιματολογική κακοήθεια υπό ενεργό θεραπεία και κατά προτεραιότητα 

κακοήθη νοσήματα του β-λεμφοκυττάρου (π.χ. πολλαπλούν μυέλωμα,     

B – cell λεμφώματα, ΧΛΛ) 

•  Μεταμόσχευση συμπαγούς οργάνου και λήψη ανοσοκατασταλτικής 

αγωγής 

•  Λήψη θεραπείας με βιολογικό παράγοντα που στρέφεται έναντι             

β – κυττάρων (anti – CD20 – rituximab, ocrelizumab, ofatumumab, 

veltuzumab, κ.α.) 

•  Πρωτοπαθείς ανοσοανεπάρκειες (π.χ. σύνδρομο DiGeorge, σύνδρομο 

Wiskott – Aldrich, κοινή ποικίλη ανοσοανεπάρκεια) 

 

Διοικητικό Συμβούλιο 

2021-2022 

 

 

 

Πρόεδρος 

Ευαγγελία Καταξάκη 

kataxaki@otenet.gr 
 

Αντιπρόεδρος 

Δημήτριος Καρόκης 
karokisdimitris@gmail.com  
 

Γενική Γραμματέας 

Αικατερίνη Σφυρόερα 
katsfyr@gmail.com  
 
Ειδικός Γραμματέας 

Θεόδωρος Δημητρούλας 

dimitroul@hotmail.com  
 
Ταμίας 

Πελαγία Κατσιμπρή 
pelkats@gmail.com  
 

Σύμβουλος 

Δημήτριος Βασιλόπουλος 
dvassilop@med.uoa.gr 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Γραμματεία 

Νίκη Βελιαρούτη 
Ευαγγελία Ορφανίδη 
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Η χορήγηση του EVUSHELD γίνεται ενδομυϊκά, με παρακολούθηση για 

τουλάχιστον μία ώρα μετά τη χορήγηση. 

Η διαδικασία έγκρισης που ακολουθείται είναι ίδια με αυτή για τα αντιικά 

χάπια. Συγκεκριμένα, η Επιτροπή θα εξετάζει τις αιτήσεις και θα καταχωρεί 

στην εφαρμογή την ανάλογη ένδειξη έγκρισης ή απόρριψης.   

 

Το φάρμακο EVUSHELD θα υπάρχει σε Νοσοκομεία που διαθέτουν: 

• Aιματολογικές μονάδες 

• Μονάδες μεταμόσχευσης και παρακολούθησης ανοσοκατεσταλμένων 

• Eιδικότητες χορήγησης βιολογικών anti – CD20 παραγόντων 

 

Ο πολίτης του οποίου η αίτηση έχει εγκριθεί, θα πρέπει να επικοινωνεί με τα 

επιλεγμένα Νοσοκομεία για τον προγραμματισμό της χορήγησης στο 

Νοσοκομείο που τον εξυπηρετεί. 

Ο ασθενής θα προσέρχεται στο Νοσοκομείο στον καθορισμένο χρόνο του 

ραντεβού και θα κατευθύνεται στον κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο της 

χορήγησης. 

Η συνταγή θα εκτελείται από το Φαρμακείο του Νοσοκομείου, το σκεύασμα 

θα μεταφέρεται στο χώρο και θα χορηγείται στον ασθενή. 

 

Το φάρμακο θα χορηγείται στα κάτωθι Νοσοκομεία: 

1. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Λαϊκό» 

2. Γενικό Νοσοκομείο Αθηνών «Σισμανόγλειο» 

3. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο «Αττικόν» 

4. Γενικό Αντικαρκινικό Νοσοκομείο Πειραιά «Μεταξά» 

5. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Παπανικολάου» 

6. Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο» 

7. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «ΑΧΕΠΑ» 

8. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Αλεξανδρούπολης 

9. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ιωαννίνων 

10. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Πατρών 

11. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου 

12. Πανεπιστημιακό Γενικό Νοσοκομείο Λάρισας 

 

ΣΗΜΕΙΩΣΗ: Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να ανατρέξετε στη σελίδα 

του Υπουργείου Υγείας: https://www.moh.gov.gr/articles/ministry/grafeio-

typoy/press-releases/10691-ksekina-h-xorhghsh-monoklwnikwn-antiswmatwn-

profylaktikhs-endeikshs-kata-ths-covid-19  
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Με εκτίμηση, 

 
Η Πρόεδρος της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ  Ο Πρόεδρος της Επιτροπής της ΕΡΕ-ΕΠΕΡΕ 

                                                                        για την COVID-19 

                                                
  Ευαγγελία Καταξάκη        Δημήτριος Βασιλόπουλος 
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