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Εισαγωγή:Καριπραζίνη, ένα άτυπο αντιψυχωτικό φάρμακο με

ένδειξη στη θεραπεία ψυχωτικών συνδρομών στους ενήλικες.



Ασθενής 51 ετών (1971) με χρόνια σοβαρή ψυχοπαθολογία F20.0 κατά ICD-10 (Σχιζοφρένεια παρανοϊκού τύπου)
σε φάση ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης.
Άγαμος, άτεκνος ,απόφοιτος 3ης Γυμνασίου. Έναρξη νόσου το 1999, ιστορικό πολλαπλών νοσηλειών, εκουσίων και
ακούσιων, σε ψυχιατρικές κλινικές (τουλάχιστον 12).
Από το 2013 φιλοξενείται σε προστατευμένη δομή του τομέα ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης, δικαιούχος
προνοιακού επιδόματος.
Ελάμβανε την ακόλουθη αντιψυχωσική αγωγή:

2Amp Aloperidin Dec 3ml/μηνα
Tb Akineton 2mg S: 0-0-1
Tb Leponex 100mg S: 1-0-1
Tb Nodasic 400mg S: 1/2-0-1/2
Tb Velpine XR 37,5mg S: 1-0-0

Συννοσηρότητα: αρτηριακή υπέρταση και υπερχοληστεριναιμία, υπό συστηματική παρακολούθηση και λήψη
αναλόγου φαρμακευτικής αγωγής.
Ο ασθενής κατά τη διάρκεια της φιλοξενίας του στη δομή ανέπτυξε τις δεξιότητες και δυνατότητες του ( στο μέτρο
του εφικτού, λαμβάνει αναπηρικό επίδομα, ποσοστό 67%, αδυναμία αυτόνομης διαβίωσης).



Στο χρονικό αυτό σημείο αποφασίστηκε ομόφωνα ότι αξίζει να πραγματοποιηθεί η προσπάθεια μετάβασης 

του σε λιγότερο προστατευόμενη δομή (διαμέρισμα) .

Η απόφαση αυτή σε συνδυασμό με θέματα πληρωμής της σύνταξης του, τον αποδιοργάνωσε μειώνοντας το 

βαθμό εναισθησίας, συμμόρφωσης, λειτουργικότητας.

Επίσης εμφάνιση σημαντικής συμπεριφοράς κοινωνικής απόσυρσης, αρνούμενος πεισματικά να αλλάξει 

περιβάλλον.

Στο σημείο αυτό (5/4/22) προστέθηκε στην Φαρμακευτική του Αγωγή :

Caps cariprazine 3mg.   S: 1-0-0

Tb Bromazepam 3mg    S: 0-0-1/2

Η βελτίωση της κλινικής του εικόνας ήταν εμφανής ήδη από τις πρώτες ημέρες λήψης της νέας 

φαρμακευτικής του αγωγής.

Τον επόμενο μήνα επαναλήφθησαν  οι διαδικασίες μετακίνησης του σε διαμέρισμα. Ήδη τον Αύγουστο

ο ασθενής είχε μετακινηθεί και ξεπεράσει με επιτυχία το στάδιο της προσαρμογής του στο 

νέο του περιβάλλον.

Συμπερασματικά: H προσθήκη στη φαρμακευτική αγωγή χρόνιου ψυχικά πάσχοντα της παραπάνω 

φαρμακευτικής ουσίας, όχι μόνο επανέφερε τον ασθενή στο αρχικό επίπεδο λειτουργικότητας, αλλά και  

συνετέλεσε καθοριστικά στη συνέχεια της πορείας του στη ¨διαδρομή¨ της ψυχοκοινωνικής αποκατάστασης...


