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Εισαγωγή:Καριπραζίνη, ένα άτυπο αντιψυχωτικό φάρμακο με

ένδειξη στη θεραπεία ψυχωτικών συνδρομών στους ενήλικες.



Ασθενής 58 ετών (1964) με σοβαρή ψυχοπαθολογία F25 κατά ICD-10 (Σχιζοσυναισθηματική
διαταραχή) σε φάση ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Έγγαμος γονέας ενός τέκνου ,απόφοιτος δημοτικού σχολείου. Πρώτη νοσηλεία σε δημόσια

ψυχιατρική κλινική το 2015-απόπειρα αυτοκτονίας.
Ιστορικό πολλαπλών νοσηλειών, εκουσίων και ακούσιων, σε ψυχιατρικές κλινικές (τουλάχιστον 8)

Από το 2021 φιλοξενείται σε προστατευμένη δομή του τομέα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης,
δικαιούχος προνοιακού επιδόματος.

Ελάμβανε την ακόλουθη αντιψυχωσική αγωγή:
Amp Aloperidin Dec 3ml/μηνα
Amp Akineton 1 /μηνα
Caps Hcl Duloxetine 30mg S: 1-0-1
Tb Stedon 10mg S: 0-0-1

Συννοσηρότητα: οστεοπενία, αρτηριακή υπέρταση, υπερχοληστεριναιμία, υπερτριγλυκεριδαιμία
υπό παρακολούθηση και λήψη αναλόγου φαρμακευτικής αγωγής.



Από την άνοιξη του 2022 μια σειρά ψυχοπιεστικών γεγονότων ( απώλεια πατρός, ανακοίνωση από σύζυγο για 

έναρξη διαδικασιών διαζυγίου, ανταγωνιστική σχέση με ένοικο της ιδιας δομής που φιλοξενειται) είχαν ως 

αποτέλεσμα την αποδιοργάνωση της και αλλαγή της κλινικής της εικόνας. Σοβαρή έκπτωση λειτουργικότητας με

έντονα σωματομετατρεπτικά ενοχλήματα. 

Συγκεκριμένα: 

Αναφερόμενο γενικευμένο άλγος , φόβος πτώσης, άρνηση λήψης τροφής και φαρμακευτικής αγωγής, κοινωνική 

απόσυρση, μετακίνηση σε γονυπετή στάση.

Διάρκεια αναμονής περίπου 10 ημερών.

Στις 5/4/22 τροποποιήθηκε η Φαρμακευτική της Αγωγή. 

Caps cariprazine 3mg. S:1-0-0. (Προσθήκη).

Ο ασθενής τέθηκε σε στενή ψυχιατρική παρακολούθηση όχι μόνο του Γιατρού της Δομής αλλά και όλου του 

προσωπικού της. Στο χρονικό αυτό σημείο σημειώθηκε (εντός χρονικοί διαστήματος ενός μηνός περίπου) σταθερή 

βελτίωση ( ελάττωση  κοινωνικής απόσυρσης και  ελαχιστοποίηση σωματομετατρεπτικών ενοχλημάτων).

Στις 27/9/22 αύξηση δοσολογίας στα 4,5mg.

Στο σημείο αυτό ο ασθενής σταθεροποιήθηκε περαιτέρω ψυχοδυναμικά με σταθερά ¨βηματα¨.

Στο χρονικό διάστημα που ακολούθησε (περίπου 20 ήμερες) σημειώθηκε επιπλέον βελτίωση. 

Αξίζει να σημειωθεί η ταυτόχρονη βελτίωση των εργαστηριακών αποτελεσμάτων που δόθησαν ένα περίπου μήνα 

μετά τη έναρξη χορήγησης της νέας αγωγής.

Συμπερασματικα: H προσθήκη της άνω φαρμακευτικής ουσίας όχι μόνο απέτρεψε την υποτροπή του ασθενή αλλά 

βελτίωσε σημαντικά τη λειτουργικότητα του ασθενή.


