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Aγαπητοί συνάδελφοι,

Σας καλωσορίζουμε με ιδιαίτερη χαρά στο 9ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο 
του κλάδου κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας της ελληνικής Ψυχιατρικής 
εταιρείας που διοργανώνεται στις 2- 4 Δεκεμβρίου 2022, στο Ξενοδοχείο 
Stratos Vassilikos στην αθήνα. Συγκεντρωνόμαστε και φέτος με εκλεκτούς 
συναδέλφους με έμφαση στην εκπαίδευση των ψυχιάτρων για να συζητήσουμε 
ότι νεότερο στην διαρκώς εξελισσόμενη κλινική ψυχοφαρμακολογία.

Ως το θεσμικό όργανο των ψυχιάτρων της χώρας, η ελληνική Ψυχιατρική 
εταιρεία αποβλέπει στην βελτίωση των θεραπευτικών δεξιοτήτων και στην 
ασφάλεια της φαρμακευτικής θεραπείας. λαμβάνοντας υπόψη το γεγονός ότι 
πολλοί ασθενείς δεν υποβάλλονται σε θεραπεία, και ότι η εκπαίδευση των 
νέων ψυχιάτρων είναι συχνά ατελής, θεωρούμε ότι συνίσταται αναγκαία η 
συνεχής εκπαιδευτική δραστηριότητα.

με συναδελφικούς χαιρετισμούς

 βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας
Πρόεδρος 

της Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Χαράλαμπος τουλούμης 
Πρόεδρος

του Κλάδου της Κλινικής 
Ψυχοφαρμακολογίας της 

Ελληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΧΑΙΡΕτΙΣΜΟΣ  
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ΟΜΙλητΕΣ - ΣυΝτΟΝΙΣτΕΣ

κύριος Αθηναγόρας  Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως 

Jupe Taulant Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Αγγελόπουλος Ηλίας Ομότιμος καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Αγοραστός Αγοραστός  MD, MSc, PhD, CCBT, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. 

Αλεβίζος Βασίλης Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Ανδρούτσος Χρήστος Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Διευθυντής, Τμήμα Ψυχιατρικής Παιδιών  
και Εφήβων,  Σισμανόγλειο Γενικό Νοσοκ ομείο Αττικής, Αθήνα 

Αξιώτη Αργυρώ Επικουρική ψυχίατρος, Ψ.Ν.Α.  Δαφνί, Αθήνα 

Βασιλειάδης Μίλτος Ψυχίατρος, Επιστημονικός Συνεργάτης   Β’  Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ., 
Θεσσαλονίκη 

Βατόπουλος Νίκος Δημοσιογράφος, Εφημερίδα Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ 

Βορβολάκος Θεοφάνης Ψυχίατρος, Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής και Ψυχογηριατρικής, 
Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 

Γάτσιου Καλλιόπη Ψυχίατρος Επιμελήτρια Β’  Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού 
και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών  Γ.Ν.Ι. Χατζηκώστα, Ιωάννινα 

Γιαννόπουλος Ιωαννίκιος Ειδικευόμενος Ψυχίατρος, 5ο ΨΤΕ του Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Γιωτάκος Ορέστης Ψυχίατρος, Ιδρυτής της ΑΜΚΕ obrela, Αθήνα 

Γκέσογλου Θεανώ Ψυχίατρος, Επιστημονική Συνεργάτης Ιατρικής Σχολής Α.Π.Θ. 

Δημητρακά Μαρία Ψυχίατρος, Επιμελήτρια Β’  5ου Ψ.Τ.Ε., Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Ζέρβας Ιωάννης Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Αθήνα  

Ηλιοπούλου Λυγερή Ψυχιατρος,  Διευθύντρια Ψυχιατρικού Τομέα, Γ. Ν. Ι Γ.Χατζηκώστα, Ιωάννινα  

Θεοδωροπούλου Σταυρούλα Ψυχίατρος, πρώην Διευθύντρια Ψυχιατρικού τμήματος ΓΝΑ “Ο Ευαγγελισμός”, 
Αθήνα 

Ιορδανίδου Ελένη Ψυχίατρος - Επιστ. Συνεργάτις Β΄ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής Α.Π.Θ. 

Καλαβρής Αλέξανδρος M.Sc., Ph.D.(c), Ψυχολόγος, Ελληνική Αστυνομία, Υποψήφιος Διδάκτωρ Ιατρικής 
Σχολής ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Καραχάλιου Ευαγγελία Υποδιευθύντρια Ν.Υ. ΨΝΑ - Δαφνί, ΜSc, Υπ. Διδάκτωρ Ιατρικής ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Καψάλη Φωτεινή Ψυχίατρος,  Διευθύντρια 5ο ΨΤΕ, Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Κοκκώλης Κωνσταντίνος Ψυχίατρος - MSc Εξαρτησιολόγος, ΟΚΑΝΑ, Αθήνα 

Κόντης Δημήτρης Διευθυντής Δ’ Τμήματος Εισαγωγών, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα 

Κουμούλα Αναστασία Ψυχίατρος Παιδιών και Εφήβων, Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Συντονίστρια και 
Επιστημονικά Υπεύθυνη του Προγράμματος,  “Πρωτοβουλία για την Ψυχική 
Υγεία Παιδιών και Εφήβων”, Ίδρυμα Σταύρος Νιάρχος, Αθήνα 
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ΟΜΙλητΕΣ - ΣυΝτΟΝΙΣτΕΣ

Κυριακόπουλος Μαρίνος Επίκουρος Καθηγητής Παιδοψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Κώνστα Αναστασία Αναπληρώτρια Καθηγήτρια Ψυχιατρικής, ΑΠΘ, Α’ Ψυχιατρική Κλινική,  
ΓΝ Παπαγεωργίου, Θεσσαλονίκη 

Λέκκα Γεωργία Επικουρικός Επιμελήτρια Β’ Ψυχίατρος 5ου ΨΤΕ Ψ.Ν.Α. Δαφνίου, Αθήνα 

Μαρκάκη Λίλλιαν Ψυχίατρος - Ψυχοθεραπεύτρια, Ταμίας ΔΣ της Ελληνικής Ψυχιατρικής 
Εταιρείας, Αθήνα 

Μέλλιου Ελπινίκη Ειδικευόμενη Ψυχιατρικής 5ου ΨΤΕ Ψ.Ν.Α. Δαφνίου, Αθήνα 

Μέλλος Ελευθέριος Ψυχίατρος, Πρόγραμμα ΑΘΗΝΑ, Αιγινήτειο Νοσοκομείο - ΟΚΑΝΑ, Αθήνα 

Μποζίκας Καθηγητής Ψυχιατρικής, Διευθυντής Β´ Ψυχιατρικής Κλινικής, Τμήμα Ιατρικής, 
Βασίλειος-Παντελεήμων Σχολή Επιστήμων Υγείας, ΑΠΘ, Μέλος της Επιτροπής Ψυχικής Υγείας του   
 Κεντρικού Συμβουλίου Υγείας του Υπουργείου Υγείας, Πρόεδρος της Ελληνικής  
 Ψυχιατρικής Εταιρείας, Θεσσαλονίκη 

Μωρόγιαννης Φώτης Ψυχίατρος, MD, PhD, Ιωάννινα 

Νάτσης Βασίλειος Επιστημονικός Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΕΚΠΑ, 
Αιγινήτειο Νοσοκομείο, Αθήνα  

Νικολαϊδου Παρασκευή Ψυχίατρος, MSc, Επιμελήτρια Β΄, Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ, 
Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής, Αθήνα 

Νικολάου Κάκια Ψυχίατρος, MSc, PhD, τέως Διευθύντρια ΕΣΥ, τέως Επιστημονικά Υπεύθυνη 
του Τμήματος Αποκατάστασης Εξαρτημένων ΙΑΝΟΣ, τέως Προϊσταμένη Τομέα 
Εξαρτήσεων, ΨΝΘ 

Παναγιωτακοπούλου Αθανασία Ψυχίατρος Επιμελήτρια Α’ Πολυδύναμο Κέντρο Αντιμετώπισης του Αλκοολισμού 
και της Κρίσης των Χρηστών Ναρκωτικών  Γ.Ν.Ι. Χατζηκώστα, Ιωάννινα 

Παναγιωτίδης Ευστάθιος Νοσηλευτής ψυχικής υγείας,  Προϊστάμενος στο Ψ.Ν.Α., Μεταπτυχιακό στην 
Ψυχική Υγεία 

Παπαμιχαήλ Π. Στέλλα    Κοινωνιολόγος - Εγκληματολόγος, Επίκουρη Καθηγήτρια Τμήματος Κοινωνικής 
Εργασίας, Πανεπιστήμιο Δυτικής Αττικής 

Πατούνας Απόστολος MD, MSc, PhD, CCBT, Επίκουρος Καθηγητής Ψυχιατρικής Α.Π.Θ. 

Πέτσας Δημήτρης MSc in Forensic Psychiatry, Ψυχίατρος - Συντονιστής Διευθυντής, 1ο Ψυχιατρικό 
Τμήμα Εισαγωγών Ψ.Ν.Α., Αθήνα  

Πλουμπίδης Δημήτρης Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Αθήνα  

Πολίτης Αντώνης Ψυχίατρος - Καθηγητής Ψυχιατρικής, Α’ Ψυχιατρική Κλινική, ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Προβή Καλυψώ Ψυχίατρος Επιμελήτρια Β, 5ο ΨΤΕ του Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Ρούμπου Αικατερίνη Ειδικευόμενη Ψυχίατρος, 5ο ΨΤΕ του Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Σαρρής Ιωάννης Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής 5ου ΨΤΕ Ψ.Ν.Α., Αθήνα 
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Σεγρέδου Ειρήνη MSc, PhD, Ψυχίατρος, Συντονίστρια Διευθύντρια, Μονάδα Απεξάρτησης από  
το Αλκοόλ, Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Σιάρκος Κώστας Ψυχίατρος, Επ. Συνεργάτης Α’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική, Αιγινήτειο 
Νοσοκομείο ΕΚΠΑ, Αθήνα 

Σινιόσογλου Νικήτας Ερευνητής στο Ινστιτούτο Ιστορικών Ερευνών, Εθνικό Ίδρυμα Ερευνών, 
Διδάκτωρ Φιλοσοφίας, Συγγραφέας 

Σιούτη Ειρήνη Ψυχίατρος, τ. Διευθύντρια Ψυχιατρικής Κλινικής Ψ.Ν.Α.- Δαφνί, Μέλος ΔΣ 
Κλάδου Ψυχοφαρμακολογίας, Αθήνα 

Τζεφεράκος Γεώργιος Ψυχίατρος, Διδάκτωρ Ψυχιατροδικαστικής Ε.Κ.Π.Α., Επ. Συνεργάτης - Πάντειο 
Πανεπιστήμιο, Υπεύθυνος Διεύθυνσης Έρευνας, Εκπαίδευσης και Τεκμηρίωσης 
- ΕΠΑΨΥ, Πρόεδρος Δ.Σ. - ΕΠΑΨΥ, Αθήνα 

Τουλούμης Χαράλαμπος Ψυχίατρος, Συντονιστής - Διευθυντής 5ου Ψυχιατρικού Τμήματος  Εισαγωγών 
Ψυχιατρικού Νοσοκομείου Αττικής, Αθήνα 

Τσακλακίδου Δόμνα Ψυχίατρος, Διευθύντρια ΕΣΥ, Υπεύθυνη Μονάδας Εξαρτήσεων, Β΄ Ψυχιατρική 
Κλινική, Ιατρική Σχολή, ΕΚΠΑ, ΠΓΝ «ΑΤΤΙΚΟΝ», Αθήνα 

Τσαμάκης Κωνσταντίνος Επιστημονικός Συνεργάτης Β’ Πανεπιστημιακής Ψυχιατρικής Κλινικής ΠΓΝ 
“Αττικόν”, Research Visitor, Institute of Psychiatry, Psychology and Neurosciences, 
King’s College, London, UK 

Τσόπελας Χρήστος MSc, PhD, Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής 2ο ΨΤΕ, Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Φουντουλάκης Κωνσταντίνος Καθηγητής Ψυχιατρικής, Τομέας Νευροεπιστημών, Ιατρική Σχολή ΑΠΘ, 
Διευθυντής Cochrane Greece, Θεσσαλονίκη 

Χρηστίδη Στυλιανή Ψυχίατρος, Διευθύντρια 18 Άνω, Επιστημονικά Υπεύθυνη Μονάδας Σωματικής 
Αποτοξίνωσης, Ψ.Ν.Α., Αθήνα 

Χριστοδούλου Ν. Γεώργιος  Ομότιμος Καθηγητής Ψυχιατρικής ΕΚΠΑ, Επίτιμος Πρόεδρος της Ελληνικής 
Ψυχιατρικής Εταιρείας, Πρώην Πρόεδρος Παγκόσμιας Ομοσπονδίας Ψυχικής 
Υγείας, Αθήνα 

Χριστοδούλου Νίκος Ιατρός - Ψυχίατρος Αναπληρωτής Καθηγητής Ψυχιατρικής, Ιατρική Σχολή 
Πανεπιστημίου Θεσσαλίας Διευθυντής Ψυχιατρικής Κλινικής, Πανεπιστημιακό 
Νοσοκομείο Λάρισας Διδάκτωρ ΕΚΠΑ, Πρόεδρος του Τομέα Προληπτικής 
Ψυχιατρικής, Παγκόσμια Ψυχιατρική Εταιρεία, Μέλος του Βασιλικού Κολλεγίου 
Ψυχιάτρων του Ηνωμένου Βασιλείου (MRCPsych) 

Χριστόπουλος Ιωάννης Διευθυντής Ε.Σ.Υ. Μονάδα Απεξάρτησης από το Αλκοόλ, Ψ.Ν. Α., Αθήνα 

Χριστοφόρου Ανδρέας Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, 9ο Ψ.Τ.Ε. Ψ.Ν.Α, Αθήνα  
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ΠΑΡΑΣκΕυη 2 ΔΕκΕΜβΡΙΟυ 2022

ΣυΝΟΠτΙκΟ 
ΕΠΙΣτηΜΟΝΙκΟ ΠΡΟγΡΑΜΜΑ

Αίθουσα Ι

13.30-15.00 Εγγραφές 

15.00-16.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 1  
Εξαρτήσεις 
Μονάδα απεξάρτησης Αλκοολικών ΨΝΑ   

16.30-17.00 Διάλειμμα | Καφές 

17.00-18.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 2
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή  

18.30- 19.00 ΔιαλεξΗ 1
Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: Ψυχιατρικά επακόλουθα 

19.00-19.30 ΔιαλεξΗ 2
Η ψυχιατρική σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 

19.30- 20.00 ΔιαλεξΗ 3
Σύγχρονες και επίκαιρες εκκλησιαστικές παρεμβάσεις απέναντι στο φαινόμενο  
της βίας 

20.00-20.15 Τελετή έναρξης 
Χαιρετισμοί

20.15-20.45 Εναρκτήρια ομιλία 
Δυο περιπατητές συζητούν για μια μετα-πανδημική πόλη 

20.45 Κοκτέιλ 

11



09.00-10.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 3
Ψυχιατρικές διαταραχές στην παιδική και εφηβική 
ηλικία διαταραχή ελλειμματικής προσοχής - 
υπερκινητικότητας διπολική συναισθηματική 
διαταραχή
Ζητήματα διάγνωσης και θεραπευτικής 
αντιμετώπισης

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 4
Ψυχοτρόπα, ΑΕ 
 

10.30-11.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΗ
ΔΙΑΛΕΞΗ 

11.00-11.30 Διάλειμμα | Καφές & Επίσκεψη στα e-posters 

11.30-12.30 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚΟ
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 1  

12.30- 13.00 ΔιαλεξΗ 4
Βασισμένη σε δεδομένα θεραπεία με Λίθιο στη 
διπολική διαταραχή 

13.00- 14.00 ΔΟΡΥΦΟΡΙΚO
ΣΥΜΠΟΣΙΟ 2

14.00-15.00 Ελαφρύ γεύμα & Επίσκεψη στα e-posters

15.00-16.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 5
Εξαρτήσεις 

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 6
Σπάνιες ψυχιατρικές 
διαταραχές 

16.30-18.00 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 7
Η σημασία της έγκαιρης διάγνωσης  
στις νευρονοητικές διαταραχές

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 8
Επίκαιρα θέματα ψυχιατρικής

18.00-18.30 Διάλειμμα | Καφές

18.30-20.00 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 9
Θεραπευτικές προσεγγίσεις των διαφορετικών 
φαινότυπων της κατάθλιψης 

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 10
Ενδοοικογενειακή Βία
 

20.00- 20.30 ΔιαλεξΗ 5
Τερματισμός της κύησης για ιατρικούς λόγους,  
η ψυχιατρική άποψη 

ΣΑββΑτΟ 3 ΔΕκΕΜβΡΙΟυ 2022

Αίθουσα Ι Αίθουσα ΙΙ

Οργάνωση

Οργάνωση

Οργάνωση
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 09.00-10.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 11
Νεότερα στη θεραπευτική σοβαρών ψυχικών διαταραχών 

10.30-12.00 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 12
Σχιζοφρένεια 

12.00-12.30 Διάλειμμα/Καφές

12.30- 13.00 ΔιαλεξΗ 6
Μοναξιά: συνέπειες και ψυχολογική αντιμετώπιση 

13.00- 14.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 13
Σωματική αποτοξίνωση και απεξάρτηση στα πλαίσια δημόσιων νοσοκομείων,  
αναγκαιότητα και προοπτικές  

14.30- 16.00 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 14
Ιδιάζοντα ψυχιατρικά θέματα 

16.00- 16.30 Λήξη Συνεδρίου - Σχόλια - Συμπεράσματα 

KυΡΙΑκη 4 ΔΕκΕΜβΡΙΟυ 2022

Αίθουσα Ι

13



14



15

επιστημονικό
πρόγραμμα
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Αίθουσα Ι

ΠΑΡΑΣκΕυη 2 ΔΕκΕΜβΡΙΟυ 2022

13.30-15.00 Εγγραφές

15.00-16.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 1
Εξαρτήσεις 
Μονάδα απεξάρτησης Αλκοολικών ΨΝΑ 
Προεδρείο: Ειρήνη Σεγρέδου, Δόμνα Τσακλακίδου 

εγκληματικότητα και συναφείς παράγοντες σε ασθενείς με διπλή διάγνωση  
Ειρήνη Σεγρέδου

ντοπαμίνη και εθισμός  
Ιωάννης Χριστόπουλος 

βαριά επεισοδιακή χρήση αλκοόλ: Συνέπειες και διαχείριση  
Παρασκευή Νικολαϊδου

16.30-17.00 Διάλειμμα | καφές

17.00-18.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 2
Μείζων καταθλιπτική διαταραχή 
Προεδρείο: Ειρήνη Σιούτη, Φώτης Μωρόγιαννης 
 
MDD: Add on πρακτικές  
Χαράλαμπος Τουλούμης 

εγκέφαλος και placebo δράση  
Ηλίας Αγγελόπουλος

MDD με επώδυνα σωματικά συμπτώματα, αντιμετώπιση 
Μαρία Δημητρακά

18.30-19.00 ΔιαλεξΗ 1
Προεδρείο: Βασίλης Αλεβίζος 

Φυσικές και ανθρωπογενείς καταστροφές: Ψυχιατρικά επακόλουθα
Γεώργιος Ν. Χριστοδούλου

19.00-19.30 ΔιαλεξΗ 2
Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης 

η ψυχιατρική σε ένα σύγχρονο ψηφιακό κόσμο 
Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας

9o Ψυχοφαρμακολογικό      Συνέδριο 
 της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
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9o Ψυχοφαρμακολογικό      Συνέδριο 
 της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΠαραΣκευή 2 Δεκεμβρίου 2022
αίθουσα ί

19.30-20.00 ΔιαλεξΗ 3
Προεδρείο: Γεώργιος Ν. Χριστοδούλου
 
Σύγχρονες και επίκαιρες εκκλησιαστικές παρεμβάσεις απέναντι στο 
φαινόμενο της βίας 
Μητροπολίτης Ιλίου Αχαρνών και Πετρουπόλεως κύριος Αθηναγόρας

20.00-20.15 τελετή έναρξης 

Χαιρετισμοί
Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης, Νίκος Χριστοδούλου

20.15-20.45 Εναρκτήρια ομιλία 
Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης 

Δυο περιπατητές συζητούν για μια μετα-πανδημική πόλη 
Νίκος Βατόπουλος, Νικήτας Σινιόσογλου 

20.45 κοκτέιλ
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9o Ψυχοφαρμακολογικό      Συνέδριο 
 της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Σάββάτο 3 Δεκεμβρίου 2022
άίθουσα ί άίθουσα ίI

09.00-10.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 3
Ψυχιατρικές διαταραχές στην 
παιδική και εφηβική ηλικία 
διαταραχή ελλειμματικής προσοχής 
– υπερκινητικότητας διπολική 
συναισθηματική διαταραχή
Ζητήματα διάγνωσης και 
θεραπευτικής αντιμετώπισης
Προεδρείο: Αναστασία Κουμούλα 
 
Διαταραχή ελλειμματικής 
προσοχής - υπερκινητικότητας 
(Δεπυ) - Διάγνωση και θεραπευτική 
αντιμετώπιση - ο ρόλος της 
φαρμακοθεραπείας 
Αναστασία Κουμούλα

Διπολική συναισθηματική διαταραχή 
σε παιδιά και εφήβους - στόχοι  
και στρατηγικές της φαρμακευτικής 
αντιμετώπισης 
Μαρίνος Κυριακόπουλος

Δεπυ και διπολική διαταραχή 
σε παιδιά και εφήβους - 
συννοσηρότητα, συνάφεια  
και ετερότητα - διαγνωστικά  
και θεραπευτικά διλήμματα  
Χρήστος Ανδρούτσος

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 4
Ψυχοτρόπα, ΑΕ 
Προεδρείο: Φωτεινή Καψάλη 

Ψυχοτρόπα και θυρεοειδής  
Καλυψώ Προβή, Taulant Jupe 

Ψυχοτρόπα και κρίσεις ε 
Γεωργία Λέκκα, Ιωάννης Σαρρής 

Ψυχοτρόπα και οστική υγεία  
Αργυρώ Αξιώτη, Ελπινίκη Μέλλιου

10.30-11.00 ΔόρΥΦόρικΗ          
ΔιαλεξΗ 

11.00-11.30 Διάλειμμα | καφές & Επίσκεψη στα e-posters

11.30-12.30 ΔόρΥΦόρικό          
ΣΥμΠόΣιό 1 

12.30- 13.00 ΔιαλεξΗ 4
Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης 

βασισμένη σε δεδομένα θεραπεία 
με λίθιο στη διπολική διαταραχή 
Κωνσταντίνος Φουντουλάκης

Οργάνωση

Οργάνωση
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9o Ψυχοφαρμακολογικό      Συνέδριο 
 της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Σάββάτο 3 Δεκεμβρίου 2022
άίθουσα ί άίθουσα ίI

13.00-14.00 ΔόρΥΦόρικό          
ΣΥμΠόΣιό 2 

14.00-15.00 Ελαφρύ γεύμα & Επίσκεψη στα e-posters

15.00-16.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 5
Εξαρτήσεις 
προεδρείο:  
Κωνσταντίνος Κοκκώλης,  
Νίκος Χριστοδούλου  

Θάνατοι από υπερδοσολογία 
ψυχοδραστικών ουσιών  
Κωνσταντίνος Κοκκώλης
Χρήση και κατάχρηση gabapentin  
Ελευθέριος Μέλλος 
υπερδοσολογία από οπιοειδή  
Κάκια Νικολάου 

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 6
Σπάνιες ψυχιατρικές διαταραχές 
προεδρείο:  
Χαράλαμπος Τουλούμης, 
Φώτης Μωρόγιαννης  

Kleine-Levin Syndrome 
Taulant Jupe, Αικατερίνη Ρούμπου, 
Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος
Munchausen Syndrome 
Ανδρέας Χριστοφόρου
Restless Legs Syndrome 
Αικατερίνη Ρούμπου, Taulant Jupe 

16.30-18.00 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 7
η σημασία της έγκαιρης 
διάγνωσης στις 
νευρονοητικές διαταραχές
Οργάνωση Κλάδος 
Ψυχογηριατρικής της ΕΨΕ σε 
συνεργασία με την Ελληνική 
Ψυχογηριατρική εταιρεία -ΕΨΓΕ
προεδρείο: Θεοφάνης Βορβολάκος, 
Aναστασία Kώνστα

η σημασία των παραγόντων 
κινδύνου και η  έγκαιρη διάγνωση 
των νευρονοητικών διαταραχών 
Αναστασία Κώνστα
ο ρόλος  της νευροαπεικόνισης 
στην έγκαιρη διάγνωση των 
νευρονοητικών διαταραχών  
Κώστας Σιάρκος
η αναγκαιότητα της έγκαιρης 
διάγνωσης στις απομακρυσμένες 
περιοχές: το πρόγραμμα οπΨυ 
Θεοφάνης Βορβολάκος
Σχολιασμός: Αντώνης Μ. Πολίτης

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 8
Επίκαιρα θέματα ψυχιατρικής
προεδρείο: Λίλλιαν Μαρκάκη

CFS: κλινική εικόνα αντιμετώπιση  
Γεωργία Λέκκα, Αικατερίνη Ρούμπου
Σύνδρομο επαγγελματικής 
εξουθένωσης (burnout)  
Γεωργία Λέκκα, Αικατερίνη Ρούμπου
Brain fog  
Taulant Jupe, 
Ιωαννίκιος Γιαννόπουλος   

18.00-18.30 Διάλειμμα | καφές 

Οργάνωση



20

9o Ψυχοφαρμακολογικό      Συνέδριο 
 της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Σάββάτο 3 Δεκεμβρίου 2022
άίθουσα ί άίθουσα ίI

18.30-20.00 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 9
Θεραπευτικές προσεγγίσεις  
των διαφορετικών φαινότυπων 
της κατάθλιψης 
προεδρείο: 
Βασίλειος-Παντελεήμων Μποζίκας, 
Αγοραστός Αγοραστός     

κατευθυντήριες οδηγίες 
φαρμακευτικής αντιμετώπισης  
της μείζονος κατάθλιψης  
Ελένη Ιορδανίδου 

κατευθυντήριες οδηγίες 
φαρμακευτικής αντιμετώπισης 
της διπολικής κατάθλιψης  
Μίλτος Βασιλειάδης  

νέα δεδομένα στη θεραπεία  
της επιλόχειου κατάθλιψης   
Θεανώ Γκέσογλου 

Θεραπεία της ανθεκτικής 
κατάθλιψης  
Αγοραστός Αγοραστός  

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 10
Ενδοοικογενειακή βία
προεδρείο:  
Ευαγγελία Καραχάλιου  
 
O ρόλος της ελληνικής 
αστυνομίας στην πρόληψη 
και αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας
Απόστολος Πατούνας

 Διατομεακή συνεργασία 
στην αντιμετώπιση της 
ενδοοικογενειακής βίας:  
ο ρόλος των υπηρεσιών υγείας  
και ψυχικής υγείας
Ευαγγελία Καραχάλιου  

πρόληψη και αντιμετώπιση  
της ενδοοικογενειακής βίας:  
μια ολιστική προσέγγιση
Στέλλα Π. Παπαμιχαήλ

20.00- 20.30 ΔιαλεξΗ 5
προεδρείο: Δημήτρης Πλουμπίδης 

τερματισμός της κύησης για 
ιατρικούς λόγους, η ψυχιατρική 
άποψη 
Γιάννης Ζέρβας  
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9o Ψυχοφαρμακολογικό      Συνέδριο 
 της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αίθουσα Ι

κυΡΙΑκη 4 ΔΕκΕΜβΡΙΟυ 2022

 09.00-10.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 11
Νεότερα στη θεραπευτική σοβαρών ψυχικών διαταραχών 
Προεδρείο: Χρήστος Τσόπελας, Μαρία Δημητρακά 

Φαρμακευτικά και μη φαρμακευτικά εμπόδια στην αντιμετώπιση της σχιζοφρένειας 
Δημήτρης Πέτσας 

Φαρμακευτική αντιμετώπιση αυτοκτονικής διάθεσης  
Γιώργος Τζεφεράκος 

μια διαφορετική προσέγγιση ενοποιημένης δράσης για την κατάθλιψη  
Χρήστος Τσόπελας

10.30-12.00 
 

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 12
Σχιζοφρένεια 
Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης, Σταυρούλα Θεοδωροπούλου 

πρόληψη και θεραπεία του μεταβολικού συνδρόμου  
Κώστας Τσαμάκης 

Συγχορήγηση αντιψυχωτικών: πότε και με ποια? 
Χαράλαμπος Τουλούμης 

Διαχείριση σχιζοφρένειας σε ασθενή με CA  
Μαρία Δημητρακά 

12.00-12.30 Διάλειμμα | καφές 

12.30-13.00 ΔιαλεξΗ 6
Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης, Ειρήνη Σιούτη 

μοναξιά: συνέπειες και ψυχολογική αντιμετώπιση 
Αλέξανδρος Καλαβρής  
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9o Ψυχοφαρμακολογικό      Συνέδριο 
 της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

Αίθουσα Ι

κυΡΙΑκη 4 ΔΕκΕΜβΡΙΟυ 2022

13.00-14.30 ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 13
Σωματική αποτοξίνωση και απεξάρτηση στα πλαίσια δημόσιων 
νοσοκομείων, αναγκαιότητα και προοπτικές 
προεδρείο: Στέλλα Χρηστίδη, Δόμνα Τσακλακίδου 

η σημασία της σωματικής αποτοξίνωσης και η πορεία της στην ελλάδα  
Κάκια Νικολάου 

Σωματική αποτοξίνωση στα πλαίσια ενός ειδικού Ψυχιατρικού 
νοσοκομείου, τρόπος λειτουργίας και η αναγκαιότητα διασύνδεσης  
με υπηρεσίες και δομές απεξάρτησης 
Στέλλα Χρηστίδη 

η λειτουργία ενός τμήματος σωματικής αποτοξίνωσης για χρήστες αλκοόλ 
και ναρκωτικών σε ένα περιφερειακό γενικό νοσοκομείο 
Λυγερή Ηλιοπούλου  

Αθανασία Παναγιωτακοπούλου 

Καλλιόπη Γάτσιου   

14.30-16.00 
 

ΣΤρόγγΥλΗ ΤραΠεζα 14
Ιδιάζοντα ψυχιατρικά θέματα 
προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης, Νίκος Χριστοδούλου 

προθετικότητα (intentionality) και ψυχικές διαταραχές 
Ορέστης Γιωτάκος 

βία σε ψυχιατρικά τμήματα  
Ευστάθιος Παναγιωτίδης  

16.00-16.30 Λήξη Συνεδρίου - Σχόλια - Συμπεράσματα
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9o Ψυχοφαρμακολογικό      Συνέδριο 
 της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

ΔΟΡυφΟΡΙκΕΣ 
ΔΙΑλΕΞΕΙΣ

ΔΟΡυφΟΡΙκΑ 
ΣυΜΠΟΣΙΑ

ΣΑββΑτΟ 
3 ΔΕκ 2022

Αίθουσα Ι

10.30-11.00 ΔόρΥΦόρικΗ ΔιαλεξΗ 
Προεδρείο: Παναγιώτης Κακκαβάς 

φαρμακογενετική Ανάλυση στη Μείζονα 
καταθλιπτική Διαταραχή
Δημήτριος Ρούκας

Οργάνωση

11.30-12.30 ΔόρΥΦόρικό ΣΥμΠόΣιό 1   
κλΙΝΙκΟ φΡΟΝτΙΣτηΡΙΟ: καριπραζίνη: 
Συζήτηση κλινικών περιστατικών μετά  
από ένα χρόνο κυκλοφορίας
Συντονιστής: Χαράλαμπος Τουλούμης  

Ομιλητές: Χρήστος Τσόπελας, Μαρία Δημητρακά

Οργάνωση

13.00- 14.00 ΔόρΥΦόρικό ΣΥμΠόΣιό 2
Αλλάζοντας την πορεία της ανθεκτικής  
στη Θεραπεία κατάθλιψης: ο Ασθενής  
στο Επίκεντρο
Προεδρείο: Χαράλαμπος Τουλούμης  

Στόχευση στο γλουταμινεργικό μονοπάτι 
Δημήτρης Κόντης
η ΑΘκ στην καθ’ ημέρα κλινική πρακτική
Βασίλης Νάτσης 

Οργάνωση



e-POSTeRS
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9o Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο 
της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείαςe-POSTERS

EP 1.
ΨυΧΙΑτΡΙκΕΣ ΕκΔηλΩΣΕΙΣ SARS-COVID-19
Ιστίκογλου Χ.1, Παναγιωτόπουλος Ν.1, Βασιλειάδου Μ.3, Ριζάβας I.2, Λιάπης Ε.1, 
Μπάλλας Α.1, Κανελλάκος Π.1, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, Καραμέρη Ε.1.
1Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), Δαφνί
3Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ

EP 2. 
ΟΣτΕΟΠΟΡΩΣη κΑΙ κΑτΑΘλΙΨη
Ιστίκογλου Χ.1, Παναγιωτόπουλος Ν.1, Βασιλειάδου Μ.4, Ριζάβας I.3, Ανδρέου Ε.1, 
Λιάπης Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, Καραμέρη Ε.1, Κανελλάκος Π.1, Μπάλλας Α.1, Μπάμπης Γ.2, 
Κασέτα Μ.2

1Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Β΄ Πανεπιστημιακή Ορθοπαιδική Κλινική ΕΚΠΑ, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-
Πατησίων
3Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ), Δαφνί
4Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ

EP3.
η ΠΡΕγκΑΜΠΑλΙΝη ΩΣ ΣτΑΘΕΡΟΠΟΙητηΣ ΣυΝΑΙΣΘηΜΑτΟΣ Στη ΔΙΠΟλΙκη 
ΔΙΑτΑΡΑΧη – ΜΑΝΙΑκη φΑΣη
Ιστίκογλου Χ.1, Βασιλειάδου Μ.3, Ανδρέου Ε.1, Κεντρωτή Δ.1, Ριζάβας Ι.2, Λιάπης Ε.1, 
Παναγιωτόπουλος Ν.1, Κανελλάκος Π.1, Καραμέρη Ε.1, Μπάλλας Α.1

1Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) «Δαφνί»
3Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ

EP4. 
τΟ ΕκφΡΑΖΟΜΕΝΟ ΣυΝΑΙΣΘηΜΑ (EXPRESSED EMOTION) ΣτΟ ΠΡΩτΟ 
ΨυΧΩΣΙκΟ ΕΠΕΙΣΟΔΙΟ
Ιστίκογλου Χ.1, Βασιλειάδου Μ.3, Ριζάβας Ι.2, Κεντρωτή Δ.1, Ανδρέου Ε.1, Λιάπης Ε.1, 
Κανελλάκος Π.1, Μπάλλας Α.1, Παναγιωτόπουλος Ν.1, Καραμέρη Ε.1

1Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) «Δαφνί»
3Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ

EP 5.
ΜΙΡτΑΖΑΠΙΝη κΑΙ ΑυτΟκτΟΝΙκΟτητΑ
Βασιλειάδου Μ.3, Κεντρωτή Δ.1, Ριζάβας Ι.2, Ιστίκογλου Χ.1, Ανδρέου Ε.1, Λιάπης Ε.1, 
Παναγιωτόπουλος Ν.1, Μπάλλας Α.1, Καραμέρη Ε.1, Κανελλάκος Π.1

1Ψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Νέας Ιωνίας «Κωνσταντοπούλειο»-Πατησίων
2Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής (ΨΝΑ) «Δαφνί»
3Θεολογική Σχολή ΕΚΠΑ

EP 6.
Ο ΡΟλΟΣ τηΣ ΟΜΟτΑυΡΙΝηΣ ΣτηΝ ΑΝΟΙΑ
Βασίλειος Γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη, Ελλάδα
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EP 7.
ΣυΣΧΕτΙΣη ΨυΧΙκηΣ υγΕΙΑΣ ΜΕ ΔΙΑτΡΟφη - ΝΕΟτΕΡΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ
Βασίλειος Γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ερ 8. 
ΨυΧΙκη υγΕΙΑ - Ο ΡΟλΟΣ τΩΝ ΠΟλυΑκΟΡΕΣτΩΝ λΙΠΙΔΙΩΝ
Βασίλειος Γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1, Βασιλική Παπαδοπούλου
1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

ερ 9. 
ΔΙΑτΑΡΑΧη ΜΕτΑτΡΑυΜΑτΙκΟυ ΑγΧΟυΣ ΣΕ ΕφηβΟυΣ κΑΙ 
ΑΠΟτΕλΕΣΜΑτΙκΟτητΑ ΣΕΡτΡΑλΙΝηΣ
Χρήστος Τερνιώτης1,  Αλεξάνδρα Πανή1

1Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου - Κ.Ψ.Υ Αγρινίου, 
Αγρίνιο

ερ 10.
η ΧΡηΣη ΑτυΠΩΝ ΑΝτΙΨυΧΩΣΙκΩΝ Στη ΔΙΑτΑΡΑΧη ΑυτΙΣτΙκΟυ φΑΣΜΑτΟΣ  
ΣΕ ΠΑΙΔΙΑ κΑΙ ΕφηβΟυΣ - ΑΝΑλυΣη κλΙΝΙκηΣ ΜΕλΕτηΣ
Χρήστος Τερνιώτης1,  Αλεξάνδρα Πανή1

1Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου - Κ.Ψ.Υ Αγρινίου, 
Αγρίνιο

ερ 11.
η ΧΡηΣη τηΣ ΕΣΙτΑλΟΠΡΑΜηΣ κΑΙ τηΣ βΕΝλΑφΑΞΙΝηΣ βΡΑΔΕΙΑΣ 
ΑΠΟΔΕΣΜΕυΣηΣ Στη ΔΙΑτΑΡΑΧη κΡΙΣΕΩΝ ΠΑΝΙκΟυ ΣτηΝ ΕφηβΕΙΑ
Χρήστος Τερνιώτης1,  Αλεξάνδρα Πανή1

1Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου - Κ.Ψ.Υ Αγρινίου, 
Αγρίνιο

ερ 12.
ΨυΧΟφΑΡΜΑκΟλΟγΙκΕΣ ΠΑΡΕΜβΑΣΕΙΣ ΣΕ ΕφηβΟυΣ ΜΕ ΔΙΑτΑΡΑΧη 
ΣΕΞΟυΑλΙκηΣ ΑΝΑΠτυΞηΣ κΑΙ ΣυΝΝΟΣηΡΟτητΑ ΣυΝΑΙΣΘηΜΑτΙκΩΝ 
ΔΙΑτΑΡΑΧΩΝ
Χρήστος Τερνιώτης1,  Αλεξάνδρα Πανή1

1Παιδοψυχιατρικό Τμήμα, Γ.Ν. Αιτωλοακαρνανίας - Ν.Μ. Αγρινίου - Κ.Ψ.Υ Αγρινίου, 
Αγρίνιο

ερ 13.
ΑΣΕΝΑΠΙΝη ΠΕΡΙΣτΑτΙκΟ (CASE REPORT)
Βασίλειος Γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1, Μάρθα Θεοδωρίδου1, 
Βασιλική Σιαμάκη1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη

ερ 14.
 κΑΡΙΠΡΑΖΙΝη ΠΕΡΙΣτΑτΙκΟ (CASE REPORT)
Βασίλειος Γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

ερ 15.
κΑΡΙΠΡΑΖΙΝη ΠΕΡΙΣτΑτΙκΟ 2 (CASE REPORT 2)
Βασίλειος Γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη
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ερ 16.
HEAlTHCARE STuDENTS’ ATTITuDES, bElIEfS AND KNOwlEDgE REgARDINg 
MEDICAl CANNAbIS IN CyPRuS: A CROSS-SECTIONAl DESCRIPTIVE 
CORRElATIONAl STuDy
Sokratous S., *1† Kaikoush K.,2† Alexandrou G.3†, Rousou E 4†, & Karanikola N. M.5†
Sokratous Sokratis: Assistant Professor of Mental Health Nursing in the Department of 
Nursing, School of Health Sciences, Cyprus University of Technology, Limassol
2 Kaikoushi Katerina: PhD, Mental Health Nurse at Cyprus Mental Health Services, Larnaca
3 George Alexandrou, PhD(c), Mental Health Nurse at Cyprus Mental Health Services, 
Nicosia
4 Rousou Elena: PhD, Community Health Nurse, Special Scientific Staff, Department of 
Nursing, Faculty of Health Sciences, Cyprus University of Technology, Limassol
5 Karanikola Maria: Associate Professor, Mental Health Nursing, Coordinator of Mental 
Health Studies & Research, School of Health Sciences, Cyprus University of Technology 
Chair, Department of Nursing, Faculty of Health Sciences, Cyprus University of Technology, 
Limassol

ερ 17.
ΜΕτφΟΡΜΙΝη ΟφΕλη Στη ΣΩΜΑτΙκη ΑλλΑ κΑΙ Στη ΨυΧΙκη υγΕΙΑ
Βασίλειος Γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

ερ 18.
ΨυΧΟβΙΟτΙκΑ - ΣυΝτΟΜη ΕΝηΜΕΡΩΣη
Βασίλειος Γιούσμης1, Ανδρέας Παπανδρέου1

1Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη 

ερ 19.
ΑΝτΙΨυΧΩτΙκΑ ΣτηΝ ΠΡΟληΨη τΟυ ΜΕτΕγΧΕΙΡητΙκΟυ DElIRIuΜ: 
ΕΝΔΕΙκΝυΝτΑΙ;
Μάρκος Νικόλαoς1, Παρασχάκης Αντώνης2

1Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», Αθήνα 
2Συντονιστής Διευθυντής Ψυχιατρικής, Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Αττικής «Δαφνί», Αθήνα 

ερ 20.
ΑΞΙΟλΟγηΣη τηΣ βΙτΑΜΙΝηΣ D ΣτΟΝ ΟΡΟ ΝΟΣηλΕυΟΜΕΝΩΝ ΨυΧΙΑτΡΙκΩΝ 
ΑΣΘΕΝΩΝ. ΑΝΑΔΡΟΜΙκη ΜΕλΕτη
Εμμανουήλ Καπίρης, Ευφροσύνη Ματσούκα2, Τριανταφυλλιά Πίτσια2,  
Ευστάθιος Λάσκος2, Θεοφανή Καραουλάνη2

1ΕΚΕΨΥΕ, Πειραιά / ΨΝΑ Δρομοκαίτειο, Αθήνα
2Μικροβιολογικό Βιοχημικό εργαστήριο, ΨΝΑ Δρομοκαίτειο, Αθήνα

ερ 21.
η ΑΠΟ τΟυ ΣτΟΜΑτΟΣ “ΑΝτΙΠΑΡκΙΝΣΟΝΙκη” ΣΕλΕγΙλΙΝη ΩΣ ΜΙΑ ΕΠΙΠλΕΟΝ 
φΑΡΜΑκΕυτΙκη ΕΠΙλΟγη ΣτΟΝ ΘΕΡΑΠΕυτΙκΟ ΑλγΟΡΙΘΜΟ 
τηΣ ΑΝΘΕκτΙκηΣ κΑτΑΘλΙΨηΣ
Ν. Κράνος1, Χ. Τουλούμης2

1Ειδικευόμενος Ψυχιατρικής Ψ.Ν.Α.,
2Ψυχίατρος, Συντονιστής Διευθυντής 5ο ΨΤΕ, Ψ.Ν.Α.)
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ερ 22.
ΣυγκΡΙΣη ΝΟητΙκΩΝ λΕΙτΟυΡγΙΩΝ ΑΣΘΕΝΩΝ ηλΙκΙΑΣ 50-70 ΕτΩΝ 
ΜΕ ΔΙΠΟλΙκη ΔΙΑτΑΡΑΧη, υΠΟ ΑγΩγη ΜΕ λΙΘΙΟ κΑΙ ΧΩΡΙΣ λΙΘΙΟ
Διακάκη Κ.1, Φουντουλάκης Κ.2, Τσαπάκη Ε.Μ.2,3

1Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη 
2Γ’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
3Κλινική Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαμπος», Ηράκλειο, Κρήτη

ερ 23.
ΝΕΕΣ ΘΕΡΑΠΕΙΕΣ Στη ΣΧΙΖΟφΡΕΝΕΙΑ
Διακάκη Κ.1, Φουντουλάκης Κ.2, Τσαπάκη Ε.Μ.2,3

1Ψυχιατρική Κλινική, Πανεπιστημιακό  Γενικό Νοσοκομείο Ηρακλείου, Ηράκλειο, Κρήτη 
2Γ’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ, Θεσσαλονίκη 
3Κλινική Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαμπος»,  Ηράκλειο, Κρήτη

ερ 24.
η ΕΠΙΔΡΑΣη τΩΝ ΑΝτΙκΑτΑΘλΙΠτΙκΩΝ ΣτηΝ υγΕΙΑ τΩΝ ΟΣτΩΝ:  
ΜΙΑ MΕτΑ-ΑΝΑλυΣη
Παπαδάκη Α.1, Preti A.2, Ποτούπνη Β.3, Φουντουλάκης Κ.4, Τσαπάκη ΕΜ.5

1 Ψ.Ν.Α. “Δρομοκαΐτειο, Αθήνα 
2 Department of Neuroscience, University of Turin, Turin, Italia
3 Παθολογική κλινική, Γενικό Νοσοκομείο Γιαννιτσών, Περιφέρεια Κεντρικής Μακεδονίας
4 Γ’ Πανεπιστημιακή Ψυχιατρική Κλινική ΑΠΘ, Νοσοκομείο ΑΧΕΠΑ,  Περιφέρεια Κεντρικής  
Μακεδονίας
5 Κλινική Ψυχικής Υγείας «Άγιος Χαράλαμπος»,  Ηράκλειο, Κρήτη

ερ 25.
Ο ΡΟλΟΣ τΩΝ φΑΡΜΑκΟΠΟΙΩΝ ΣτηΝ ΕΝηΜΕΡΩΣη ΑτΟΜΩΝ ΜΕ ΨυΧΙκη 
ΑΣΘΕΝΕΙΑ γΙΑ τΟΝ COVID-19: ΜΙΑ ΠΟΙΟτΙκη ΜΕλΕτη
Πολυξένη Μαγγούλια1, Ευμορφία Κούκια2

1Επίκουρη Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής και Ψυχοφαρμακολογίας,  
Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ
2Καθηγήτρια Ψυχιατρικής Νοσηλευτικής, Τμήμα Νοσηλευτικής, ΕΚΠΑ

ερ 26.
φΑΡΜΑκΕυτΙκη ΑΝτΙΜΕτΩΠΙΣη τηΣ κΑτΑΘλΙΨηΣ ΣΕ λΟΙΜΩΞη HIV 
Σίδερη Σ., Καρυτινού Μ.
Ψυχιατρική Κλινική ΓΝΑ “ΕΥΑΓΓΕΛΙΣΜΟΣ”, Αθήνα 

ΒΙΒΛΙΟ ΠΕΡΙΛΗΨΕΩΝ

το βιβλίο περιλήψεων του συνεδρίου θα αναρτηθεί στην ιστοσελίδα του συνεδρίου σε μορφή που 
θα μπορεί εύκολα να αποθηκευτεί ή τυπωθεί από τον χρήστη.

www.psychopharmacologycongress.gr
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γΕΝΙκΕΣ ΠληΡΟφΟΡΙΕΣ
ΑΘΗΝΑ 2-4 ∆εκεµβρίου 2022της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας

9o Ψυχοφαρµακολογικό
Συνέδριο

ΧΡΟΝΟΣ | ΤΟΠΟΣ
το 9ο Ψυχοφαρμακολογικό Συνέδριο του κλάδου κλινικής Ψυχοφαρμακολογίας της ελληνικής 
Ψυχιατρικής εταιρείας πραγματοποιείται στις 2-4 Δεκεμβρίου 2022 στο Ξενοδοχείο Stratos Vassilikos 
στην αθήνα αποκλειστικά με φυσική παρουσία. 

MΟΡΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ (CME CREDITS)
το συνέδριο θα λάβει 16 Μόρια Συνεχιζόμενης ιατρικής εκπαίδευσης (CMe-CPD) σύμφωνα με τα 
κριτήρια της eACCMe-UeMS.

ΠΙΣΤΟΠΟΙΗΤΙΚΟ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ 
το πιστοποιητικό παρακολούθησης θα σταλεί ηλεκτρονικά από την γραμματεία του συνεδρίου, με την 
προϋπόθεση παρακολούθησης του 60% των συνολικών ωρών του επιστημονικού προγράμματος, 
σύμφωνα με την τρέχουσα εγκύκλιο του εοΦ και κατόπιν της συμπλήρωσης του ηλεκτρονικού 
Δελτίου αξιολόγησης του συνεδρίου.

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ e-PoSTERS
Στο ειδικό χώρο των e-posters θα υπάρχουν οθόνες όπου κάθε σύνεδρος θα έχει τη δυνατότητα να 
μελετήσει την ανακοίνωση που τον ενδιαφέρει με εύχρηστη αναζήτηση.  

EΓΓΡΑΦΗ (Οι τιμές των εγγραφών επιβαρύνονται με 24% ΦΠΑ) 

Ειδικευμένοι Ψυχίατροι (& άλλες ιατρικές ειδικότητες) €180 

Ειδικευόμενοι ιατροί €80 

Επαγγελματίες Ψυχικής Υγείας €100 

Φοιτητές* Δωρεάν 
 
Η Εγγραφή στο συνέδριο περιλαμβάνει:
• παρακολούθηση επιστημονικών Συνεδριάσεων • Διαλείμματα καφέ  
• ελαφριά γεύματα   • ηλεκτρονικό πιστοποιητικό Συμμετοχής

*Απαραίτητη προϋπόθεση εγγραφής φοιτητών-προπτυχιακών είναι η υποβολή αντιγράφου της φοιτητικής τους ταυτότητας.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΗ ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΗ ΕΤΑΙΡΕΙΑ 
παπαδιαμαντοπούλου 11, 115 28 αθήνα • Τηλ.: 210 7214148 • Fax: 210 7242032 
E-mail: psych@psych.gr •  Website: www.psych.gr 

ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΣΥΝΕΔΡΙΟΥ
ERA Ltd     CONGRESSES • EVENTS • BUSINESS TRAVEL • INCENTIVES • TOURISM 
ασκληπιού 17, 106 80 αθήνα • Τηλ.: 210 3634944 • Fax:  210 3631690 
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Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.
Με ειδική ιατρική συνταγή του Ν3459/06 περί ναρκωτικών (Πίνακας Γ): Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.
ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ, ΔΙΑΛΥΜΑ 28ΜΓ/περιέκτη (VIAL) - 1 περιέκτης εκνεφώματος (VIAL): N.T. 193,76€, Λ.Τ. 255,85€

Το SPRAVATO® αλλάζει την αντιμετώπιση της ανθεκτικής 
στη θεραπεία κατάθλιψης.

Έναρξη δράσης ήδη 
από τις 24 ώρες†,POP

Μοναδική χορήγηση σε μορφή 
ρινικού εκνεφώματοςSPC

Βγαίνοντας 
από τη σκιά 
της κατάθλιψης

Το SPRAVATO®, σε συνδυασμό με έναν SSRI ή SNRI, ενδείκνυται για ενήλικες με ανθεκτική στη θεραπεία μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεραπείες  
με αντικαταθλιπτικά κατά το τρέχον μέτριο έως σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο.SPC

Το SPRAVATO®, συγχορηγούμενο με από στόματος χορηγούμενη αντικαταθλιπτική θεραπεία, ενδείκνυται σε ενήλικες με μέτριο έως σοβαρό επεισόδιο Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής, ως οξεία βραχυχρόνια θεραπεία,  
για την ταχεία μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία σύμφωνα με την κλινική κρίση συνιστούν ένα ψυχιατρικό επείγον περιστατικό.SPC

†Σε ενήλικους ασθενείς (ηλικίας 18 έως 64 ετών), όπως μετρήθηκε βάσει της συνολικής βαθμολογίας MADRS. Η αποτελεσματικότητα στις 24 ώρες δεν αποτελούσε πρωτεύον καταληκτικό σημείο στη μελέτη TRANSFORM-2.POP

Βιβλιογραφία: POP Popova V et al. Am J Psychiatry 2019; 176(6): 428–438. SPC SPRAVATO®, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Αύγουστος 2022.

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
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JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδι-
ορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσ-
δήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον 
τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Spravato 28 mg ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟ-
ΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε συσκευή ρινικού εκνεφώματος περιέχει υδροχλωρική εσκεταμίνη που αντιστοιχεί σε 
28 mg εσκεταμίνης. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα. Διαυγές, άχρωμο, υδατικό διάλυμα. 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Spravato, σε συνδυασμό με ένα SSRI ή SNRI, ενδείκνυται 
για ενήλικες με ανθεκτική στη θεραπεία Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεραπείες με αντικαταθλιπτικά κατά το τρέχον μέτριο έως σοβαρό καταθλιπτικό 
επεισόδιο. Το Spravato, συγχορηγούμενο με από στόματος χορηγούμενη αντικαταθλιπτική θεραπεία, ενδείκνυται σε 
ενήλικες με μέτριο έως σοβαρό επεισόδιο Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής, ως οξεία βραχυχρόνια θεραπεία, για 
την ταχεία μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία σύμφωνα με την κλινική κρίση συνιστούν ένα ψυχια-
τρικό επείγον περιστατικό. Αντενδείξεις: • Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, την κεταμίνη, ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. • Ασθενείς για τους οποίους η αύξηση της αρτηριακής πίεσης ή της ενδοκράνιας πίεσης ενέχει σοβαρό κίν-
δυνο (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες): - Ασθενείς με ανευρυσματική αγγειοπάθεια (συμπεριλαμβανομένων 
των ενδοκράνιων αγγείων, των θωρακικών αγγείων ή της κοιλιακής αορτής ή των περιφερικών αρτηριακών αγγεί-
ων). - Ασθενείς με ιστορικό ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. - Πρόσφατο (εντός 6 εβδομάδων) καρδιαγγειακό συμβάν, 
συμπεριλαμβανομένου εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΕΜ). Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη 
χρήση: Αυτοκτονία / αυτοκτονικές σκέψεις ή κλινική επιδείνωση: Η αποτελεσματικότητα του Spravato στην πρόλη-
ψη της αυτοκτονίας ή τη μείωση του αυτοκτονικού ιδεασμού ή της αυτοκτονικής συμπεριφοράς δεν έχει αποδειχθεί. 
Η χρήση του Spravato δεν αποκλείει την ανάγκη για εισαγωγή στο νοσοκομείο εάν απαιτείται κλινικά, ακόμα και εάν 
οι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση μετά την αρχική δόση του Spravato. Η στενή επίβλεψη των ασθενών και ιδίως 
εκείνων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, θα πρέπει να συνοδεύει τη θεραπεία ειδικά κατά την πρώιμη φάση της και 
μετά από αλλαγές της δόσης. Οι ασθενείς (και οι φροντιστές των ασθενών) θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση 
όσον αφορά την εκδήλωση οποιασδήποτε κλινικής επιδείνωσης, αυτοκτονικής συμπεριφοράς ή σκέψεων και 
οποιωνδήποτε ασυνήθιστων αλλαγών στη συμπεριφορά και να αναζητούν άμεσα ιατρική συμβουλή εάν εμφανι-
στούν αυτά τα συμπτώματα. Η κατάθλιψη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων, αυτοτραυματι-
σμού και αυτοκτονίας (συμβάντα σχετιζόμενα με αυτοκτονία). Αυτός ο κίνδυνος παραμένει μέχρι να σημειωθεί ση-
μαντική ύφεση. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Σύμφωνα με τη γενική κλινική 
εμπειρία, ο κίνδυνος αυτοκτονίας ενδέχεται να αυξηθεί κατά τα πρώτα στάδια της ανάρρωσης. Είναι γνωστό ότι οι 
ασθενείς με ιστορικό συμβάντων που σχετίζονται με αυτοκτονία, ή εκείνοι που παρουσιάζουν σημαντικού βαθμού 
αυτοκτονικό ιδεασμό πριν από την έναρξη της θεραπείας, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων 
ή απόπειρας αυτοκτονίας και θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Νευρο-
ψυχιατρικές και κινητικές διαταραχές: Έχει αναφερθεί ότι το Spravato προκάλεσε υπνηλία, καταστολή, συμπτώματα 
διάσχισης, διαταραχές της αντίληψης, ζάλη, ίλιγγο και άγχος κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών (βλ. παράγρα-
φο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να επηρεάσουν την προσοχή, την κρίση, τη σκέψη, την τα-
χύτητα αντίδρασης και τις κινητικές δεξιότητες. Σε κάθε θεραπευτική συνεδρία, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας για να αξιολογηθεί πότε ο ασθενής θεωρείται σταθερός 
σύμφωνα με την κλινική κρίση (βλ. παράγραφο Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων). 
Αναπνευστική καταστολή: Ενδέχεται να σημειωθεί αναπνευστική καταστολή με υψηλές δόσεις μετά από ταχεία εν-
δοφλέβια έγχυση εσκεταμίνης ή κεταμίνης όταν αυτή χορηγείται για αναισθησία. Κανένα περιστατικό αναπνευστι-
κής καταστολής δεν παρατηρήθηκε στις κλινικές δοκιμές με το ρινικό εκνέφωμα εσκεταμίνης (Spravato) – έχουν 
αναφερθεί σπάνια περιστατικά βαθιάς καταστολής. Η ταυτόχρονη χρήση του Spravato με κατασταλτικά του ΚΝΣ 
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο για καταστολή (βλ. παράγραφο Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης). Απαιτείται στενή παρακολούθηση για καταστολή και αναπνευστική καταστολή. 
Επίδραση στην αρτηριακή πίεση: Το Spravato μπορεί να προκαλέσει παροδικές αυξήσεις στη συστολική και/ή τη 
διαστολική αρτηριακή πίεση, οι οποίες μεγιστοποιούνται περίπου 40 λεπτά μετά τη χορήγηση του φαρμακευτικού 
προϊόντος και διαρκούν περίπου 1-2 ώρες (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Σημαντική αύξηση στην αρτη-
ριακή πίεση θα μπορούσε να προκύψει μετά από οποιαδήποτε συνεδρία θεραπείας. Το Spravato αντενδείκνυται σε 
ασθενείς για τους οποίους αύξηση στην αρτηριακή ή ενδοκράνια πίεση ενέχει σοβαρό κίνδυνο (βλ. παράγραφο 
Αντενδείξεις). Πριν τη συνταγογράφηση του Spravato,ασθενείς με άλλες καρδιαγγειακές και αγγειακές εγκεφαλικές 
παθήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά προκειμένου να καθορίζεται εάν τα πιθανά οφέλη του Spravato 
υπερτερούν των κινδύνων. Σε ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση πριν από τη χορήγηση δόσης κρίνεται ότι εί-
ναι αυξημένη (ως γενική καθοδήγηση: > 140/90 mmHg για ασθενείς ηλικίας < 65 ετών και > 150/90 mmHg για ασθε-
νείς ηλικίας ≥ 65 ετών), θα πρέπει να προσαρμόζεται ο τρόπος ζωής και/ή οι φαρμακολογικές θεραπείες προκειμέ-
νου να μειωθεί η αρτηριακή πίεση πριν από την έναρξη θεραπείας με το Spravato. Εάν η αρτηριακή πίεση είναι αυ-
ξημένη πριν από τη χορήγηση του Spravato, η απόφαση για καθυστέρηση της θεραπείας με το Spravato θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη το ισοζύγιο οφέλους / κινδύνου για κάθε ασθενή. Μετά τη χορήγηση της δόσης θα πρέπει να 
παρακολουθείται η αρτηριακή πίεση. Η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να μετράται περίπου 40 λεπτά μετά τη δόση και 
στη συνέχεια όπως ενδείκνυται κλινικά, μέχρι να μειωθούν οι τιμές. Εάν η αρτηριακή πίεση παραμένει αυξημένη για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αναζητείται άμεσα η βοήθεια ιατρών με εμπειρία στη διαχείριση της 
αρτηριακής πίεσης. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα υπερτασικής κρίσης θα πρέπει να παραπέμπονται 
αμέσως για επείγουσα φροντίδα. Ασθενείς με κλινικά σημαντικές ή μη σταθεροποιημένες καρδιαγγειακές ή ανα-
πνευστικές παθήσεις: Ξεκινήστε τη θεραπεία με Spravato σε ασθενείς με κλινικά σημαντικές ή μη σταθεροποιημένες 
καρδιαγγειακές ή αναπνευστικές παθήσεις μόνο εφόσον το όφελος υπερτερεί του κινδύνου. Το Spravato θα πρέπει 
να χορηγείται σε περιβάλλον όπου κατάλληλος εξοπλισμός ανάνηψης και επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένοι σε 
καρδιοαναπνευστική ανάνηψη είναι διαθέσιμοι. Παραδείγματα καταστάσεων που θα πρέπει να εξετάζονται προσε-
κτικά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα ακόλουθα: • Σημαντική πνευμονική ανεπάρκεια, συμπεριλαμβα-
νομένης της ΧΑΠ, • Υπνική άπνοια με νοσογόνο παχυσαρκία (BMI ≥35), • Ασθενείς με μη ελεγχόμενες βράδυ- ή ταχυ-
αρρυθμίες, οι οποίες οδηγούν σε αιμοδυναμική αστάθεια • Ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΕΜ). 
Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να είναι κλινικά σταθεροί και άνευ καρδιακών συμπτωμάτων πριν από τη χορήγηση • 
Αιμοδυναμικά σημαντική βαλβιδοπάθεια ή καρδιακή ανεπάρκεια (Κατηγορίας III-IV κατά NYHA). Κατάχρηση ουσιών, 
εξάρτηση, απόσυρση: Τα άτομα με ιστορικό κατάχρησης ουσιών ή εξάρτησης ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο για κατάχρηση και εσφαλμένη χρήση του Spravato. Πριν από τη συνταγογράφηση του Spravato, θα πρέπει 
να αξιολογείται ο κίνδυνος κάθε ασθενούς για κατάχρηση ή εσφαλμένη χρήση και οι ασθενείς που λαμβάνουν εσκε-
ταμίνη θα πρέπει να παρακολουθούνται για ανάπτυξη συμπεριφορών ή καταστάσεων κατάχρησης ή εσφαλμένης 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς αναζήτησης ουσιών, κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έχουν 
αναφερθεί εξάρτηση και ανοχή με την παρατεταμένη χρήση κεταμίνης. Σε άτομα που ήταν εξαρτημένα από την κε-
ταμίνη, έχουν αναφερθεί στερητικά συμπτώματα σφοδρής επιθυμίας, άγχους, τρόμου, εφίδρωσης και αισθήματος 
παλμών κατά τη διακοπή της κεταμίνης. Η κεταμίνη, το ρακεμικό μείγμα αρκεταμίνης και εσκεταμίνης, είναι ένα 
φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο έχει αναφερθεί κατάχρηση. Η πιθανότητα για κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση και 
παρέκκλιση από τη σωστή χρήση του Spravato ελαχιστοποιείται διότι η χορήγηση λαμβάνει χώρα υπό την άμεση 
επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Το Spravato περιέχει εσκεταμίνη και μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση και παρέκκλι-
ση από τη σωστή χρήση. Άλλοι πληθυσμοί σε κίνδυνο: Το Spravato πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθε-
νείς με τις ακόλουθες καταστάσεις. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν από τη συνταγο-
γράφηση του Spravato και η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά μόνο εάν το όφελος υπερτερεί του κινδύνου: • Παρουσία 
ή ιστορικό ψύχωσης • Παρουσία ή ιστορικό μανίας ή διπολικής διαταραχής • Υπερθυρεοειδισμός που δεν έχει αντι-
μετωπιστεί επαρκώς • Ιστορικό εγκεφαλικής κάκωσης, υπερτασικής εγκεφαλοπάθειας, ενδορραχιαίας θεραπείας με 
κοιλιακά συστήματα παροχέτευσης ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που συσχετίζεται με αυξημένη ενδοκράνια πίε-
ση. Ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω): Οι ηλικιωμένοι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Spravato ενδέχεται 
να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσης μετά την κινητοποίηση τους, και ως εκ τούτου θα πρέπει αν παρακολου-
θούνται προσεκτικά. Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Λόγω της αναμενόμενης αύξησης της έκθεσης και της έλλει-
ψης κλινικής εμπειρίας, το Spravato δεν συνιστάται σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία κατηγορίας C κατά 
Child-Pugh (σοβαρή). Έχει αναφερθεί ηπατοτοξικότητα με τη χρόνια χρήση κεταμίνης και, επομένως, η πιθανότητα 
μιας τέτοιας επίδρασης από τη μακροχρόνια χρήση του Spravato δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συμπτώματα των ου-
ροφόρων οδών: Συμπτώματα των ουροφόρων οδών και της κύστης έχουν αναφερθεί με τη χρήση του Spravato (βλ. 
παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Συνιστάται η παρακολούθηση για συμπτώματα των ουροφόρων οδών και της 
κύστης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η παραπομπή σε κατάλληλο επαγγελματία υγείας εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθη-
καν συχνότερα σε ασθενείς που έλαβαν Spravato ήταν ζάλη (31%), διάσχιση (27%), ναυτία (27%), κεφαλαλγία (23%), 
υπνηλία (18%), δυσγευσία (18%), ίλιγγος (16%), υπαισθησία (11%), έμετος (11%) και αυξημένη αρτηριακή πίεση 

(10%). Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με την 
εσκεταμίνη παρατίθενται στον Πίνακα 3. Εντός των καθορισμένων κατηγοριών οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύ-
μητες ενέργειες αναφέρονται σύμφωνα με επικεφαλίδες συχνότητας χρησιμοποιώντας την εξής συνθήκη: πολύ συ-
χνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), 
πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Πίνακας 3: Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών
Κατηγορία Οργανικού 
Συστήματος

Ανεπιθύμητη Ενέργεια 
Συχνότητα

Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές
Ψυχιατρικές διαταραχές διάσχιση άγχος, ευφορική 

συναισθηματική διάθεση, 
συγχυτική κατάσταση, 
αποπραγματοποίηση, 
ευερεθιστότητα, ψευδαίσθηση 
συμπεριλαμβανομένης οπτικής 
ψευδαίσθησης, διέγερση, 
παραίσθηση, προσβολή πανικού, 
αλλαγή της αντίληψης του 
χρόνου

ψυχοκινητική επιβράδυνση, 
συναισθηματική δυσφορία, 
δυσφορία

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

ζάλη, 
κεφαλαλγία, 
υπνηλία, 
δυσγευσία, 
υπαισθησία

παραισθησία, καταστολή, 
τρόμος, επηρεασμένη 
διανοητική κατάσταση, 
λήθαργος, δυσαρθρία, 
διαταραχή στην προσοχή

νυσταγμός, ψυχοκινητική 
υπερδραστηριότητα

Οφθαλμικές διαταραχές όραση θαμπή 
Διαταραχές του ωτός και 
του λαβυρίνθου

ίλιγγος εμβοές, υπερακοΐα

Καρδιακές διαταραχές ταχυκαρδία
Αγγειακές διαταραχές υπέρταση
Διαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα 
και του μεσοθωράκιου

ρινική δυσφορία, 
ερεθισμός του λαιμού, 
στοματοφαρυγγικό άλγος, 
ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
συμπεριλαμβανομένης ρινικής 
εφελκίδας, ρινικός κνησμός

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 

ναυτία, έμετος υπαισθησία στόματος, 
ξηροστομία

υπερέκκριση σιέλου

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού

υπεριδρωσία κρύος ιδρώτας

Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών

πολλακιουρία, δυσουρία, 
επιτακτική ούρηση

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

αίσθηση μη φυσιολογική, 
αίσθηση μέθης, εξασθένιση, 
κλάμα, αίσθηση μεταβολής της 
θερμοκρασίας του σώματος

διαταραχή του βαδίσματος

Παρακλινικές εξετάσεις αρτηριακή 
πίεση 
αυξημένη

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Διάσχιση: Η διάσχιση (27%) ήταν μία από τις πιο συχνές ψυχο-
λογικές επιδράσεις της εσκεταμίνης. Άλλοι σχετικοί όροι συμπεριελάμβαναν την αποπραγματοποίηση (2,2%), την 
αποπροσωποποίηση (2,2%), τις παραισθήσεις (1,3%) και τη στρέβλωση του χρόνου (1,2%). Αυτές οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες αναφέρθηκαν ως παροδικές και αυτοπεριοριζόμενες και εμφανίστηκαν την ημέρα χορήγησης της δόσης. 
Η διάσχιση αναφέρθηκε ως σοβαρή στην ένταση, με επίπτωση κάτω από 4% σε όλες τις μελέτες. Τα συμπτώμα-
τα διάσχισης υποχώρησαν κατά κανόνα μέσα σε 1,5 ώρες μετά τη δόση και η σοβαρότητα έτεινε να μειώνεται με 
την πάροδο του χρόνου με τις επαναλαμβανόμενες θεραπείες. Καταστολή/υπνηλία: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της 
καταστολής (9,3%) και της υπνηλίας (18,2%) ήταν ως επί το πλείστον ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, εμφανίστηκαν 
την ημέρα χορήγησης της δόσης και υποχώρησαν αυθόρμητα την ίδια ημέρα. Οι κατασταλτικές επιδράσεις υπο-
χώρησαν κατά κανόνα μέσα σε 1,5 ώρες μετά τη δόση. Τα ποσοστά υπνηλίας ήταν σχετικά σταθερά με την πάρο-
δο του χρόνου κατά τη μακροχρόνια θεραπεία. Στις περιπτώσεις καταστολής, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
αναπνευστικής δυσχέρειας και οι αιμοδυναμικές παράμετροι (συμπεριλαμβανομένων των ζωτικών σημείων και 
του κορεσμού οξυγόνου) παρέμειναν εντός του φυσιολογικού εύρους τιμών. Μεταβολές της αρτηριακής πίεσης: Σε 
κλινικές δοκιμές για την ανθεκτική στη θεραπεία Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, οι αυξήσεις στη συστολική και 
τη διαστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ και ΔΑΠ) σε συνάρτηση με το χρόνο ήταν περίπου 7 έως 9 mmHg στην ΣΑΠ 
και 4 έως 6 mmHg στην ΔΑΠ στα 40 λεπτά μετά τη δόση και 2 έως 5 mmHg στην ΣΑΠ και 1 έως 3 mmHg στην ΔΑΠ 
στη 1,5 ώρα μετά τη δόση σε ασθενείς που λάμβαναν Spravato και από στόματος χορηγούμενα αντικαταθλιπτικά 
(βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Η συχνότητα σημαντικών μη φυσιολο-
γικών αυξήσεων της αρτηριακής πίεσης για την ΣΑΠ (αύξηση ≥40 mmHg) κυμαινόταν από 8% (<65 ετών) έως 17% 
(≥65 ετών) και για την ΔΑΠ (αύξηση ≥25 mmHg) κυμαινόταν από 13% (<65 ετών) έως 14% (≥65 ετών) σε ασθε-
νείς που λάμβαναν εσκεταμίνη και από στόματος χορηγούμενο αντικαταθλιπτικό. Η επίπτωση αύξησης της ΣΑΠ 
(≥180 mmHg) ήταν 3% και της ΔΑΠ (≥110 mmHg) ήταν 4%. Διαταραχή της γνωστικής λειτουργίας και της μνήμης: 
Έχει αναφερθεί διαταραχή της γνωστικής λειτουργίας και της μνήμης με τη μακροχρόνια χρήση κεταμίνης ή την 
κατάχρησή της. Αυτές οι επιδράσεις δεν αυξήθηκαν με την πάροδο του χρόνου και ήταν αναστρέψιμες μετά τη 
διακοπή της κεταμίνης. Σε μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές, αξιολογήθηκε η επίδραση του ρινικού εκνεφώματος 
εσκεταμίνης στη γνωστική λειτουργία σε συνάρτηση με το χρόνο και η απόδοση παρέμεινε σταθερή. Συμπτώμα-
τα των ουροφόρων οδών: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις διάμεσης κυστίτιδας με την καθημερινή και μακροχρόνια 
χρήση κεταμίνης σε υψηλές δόσεις. Σε κλινικές μελέτες με εσκεταμίνη, δεν υπήρξαν περιπτώσεις διάμεσης κυστίτι-
δας, ωστόσο παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (πολλα-
κιουρία, δυσουρία, επιτακτική ούρηση, νυκτουρία και κυστίτιδα) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εσκεταμίνη, 
σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενερ-
γειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολο-
γούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, 
Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/19/1410/001 (1 περιέκτης εκνεφώματος). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
23 Αυγούστου 2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό 
τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με ειδική ιατρική 
συνταγή του N 3459/06 περί ναρκωτικών (Πίνακας Γ): Mόνο για Νοσοκομειακή χρήση. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Συσκευασία Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή
ΡΙΝΙΚΟ ΕKΝΕΦΩΜΑ,  

ΔΙΑΛΥΜΑ 28MG/περιέκτη (VIAL)
1 περιέκτης 

εκνεφώματος (VIAL) 193,76 € 255,84 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική 
Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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Η Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος βρίσκεται σε επόμενη σελίδα.
Με ειδική ιατρική συνταγή του Ν3459/06 περί ναρκωτικών (Πίνακας Γ): Μόνο για Νοσοκομειακή χρήση.
ΡΙΝΙΚΟ ΕΚΝΕΦΩΜΑ, ΔΙΑΛΥΜΑ 28ΜΓ/περιέκτη (VIAL) - 1 περιέκτης εκνεφώματος (VIAL): N.T. 193,76€, Λ.Τ. 255,85€

Το SPRAVATO® αλλάζει την αντιμετώπιση της ανθεκτικής 
στη θεραπεία κατάθλιψης.

Έναρξη δράσης ήδη 
από τις 24 ώρες†,POP

Μοναδική χορήγηση σε μορφή 
ρινικού εκνεφώματοςSPC

Βγαίνοντας 
από τη σκιά 
της κατάθλιψης

Το SPRAVATO®, σε συνδυασμό με έναν SSRI ή SNRI, ενδείκνυται για ενήλικες με ανθεκτική στη θεραπεία μείζονα καταθλιπτική διαταραχή, οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεραπείες  
με αντικαταθλιπτικά κατά το τρέχον μέτριο έως σοβαρό καταθλιπτικό επεισόδιο.SPC

Το SPRAVATO®, συγχορηγούμενο με από στόματος χορηγούμενη αντικαταθλιπτική θεραπεία, ενδείκνυται σε ενήλικες με μέτριο έως σοβαρό επεισόδιο Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής, ως οξεία βραχυχρόνια θεραπεία,  
για την ταχεία μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία σύμφωνα με την κλινική κρίση συνιστούν ένα ψυχιατρικό επείγον περιστατικό.SPC

†Σε ενήλικους ασθενείς (ηλικίας 18 έως 64 ετών), όπως μετρήθηκε βάσει της συνολικής βαθμολογίας MADRS. Η αποτελεσματικότητα στις 24 ώρες δεν αποτελούσε πρωτεύον καταληκτικό σημείο στη μελέτη TRANSFORM-2.POP

Βιβλιογραφία: POP Popova V et al. Am J Psychiatry 2019; 176(6): 428–438. SPC SPRAVATO®, Περίληψη των Χαρακτηριστικών του Προϊόντος, Αύγουστος 2022.

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδιορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολογούμενες 
ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλέπε παράγραφο 4.8 για τον τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών.
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JANSSEN-CILAG ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΗ A.E.B.E.
Λεωφόρος Ειρήνης 56, 151 21, Πεύκη, Αθήνα, Τηλ.: 210 8090000
www.janssen.com.gr

Βοηθήστε να γίνουν τα φάρμακα πιο ασφαλή και
Αναφέρετε

ΟΛΕΣ τις ανεπιθύμητες ενέργειες για
ΟΛΑ τα φάρμακα 

Συμπληρώνοντας την «ΚΙΤΡΙΝΗ ΚΑΡΤΑ»

  Το φάρμακο αυτό τελεί υπό συμπληρωματική παρακολούθηση. Αυτό θα επιτρέψει το γρήγορο προσδι-
ορισμό νέων πληροφοριών ασφάλειας. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσ-
δήποτε πιθανολογούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες. Βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες για τον 
τρόπο αναφοράς ανεπιθύμητων ενεργειών

ΟΝΟΜΑΣΙΑ ΤΟΥ ΦΑΡΜΑΚΕΥΤΙΚΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ: Spravato 28 mg ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα. ΠΟΙΟΤΙΚΗ ΚΑΙ ΠΟ-
ΣΟΤΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ: Κάθε συσκευή ρινικού εκνεφώματος περιέχει υδροχλωρική εσκεταμίνη που αντιστοιχεί σε 
28 mg εσκεταμίνης. ΦΑΡΜΑΚΟΤΕΧΝΙΚΗ ΜΟΡΦΗ: Ρινικό εκνέφωμα, διάλυμα. Διαυγές, άχρωμο, υδατικό διάλυμα. 
ΚΛΙΝΙΚΕΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΕΣ: Θεραπευτικές ενδείξεις: Το Spravato, σε συνδυασμό με ένα SSRI ή SNRI, ενδείκνυται 
για ενήλικες με ανθεκτική στη θεραπεία Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, οι οποίοι δεν έχουν ανταποκριθεί σε 
τουλάχιστον δύο διαφορετικές θεραπείες με αντικαταθλιπτικά κατά το τρέχον μέτριο έως σοβαρό καταθλιπτικό 
επεισόδιο. Το Spravato, συγχορηγούμενο με από στόματος χορηγούμενη αντικαταθλιπτική θεραπεία, ενδείκνυται σε 
ενήλικες με μέτριο έως σοβαρό επεισόδιο Μείζονος Καταθλιπτικής Διαταραχής, ως οξεία βραχυχρόνια θεραπεία, για 
την ταχεία μείωση των καταθλιπτικών συμπτωμάτων, τα οποία σύμφωνα με την κλινική κρίση συνιστούν ένα ψυχια-
τρικό επείγον περιστατικό. Αντενδείξεις: • Υπερευαισθησία στη δραστική ουσία, την κεταμίνη, ή σε κάποιο από τα 
έκδοχα. • Ασθενείς για τους οποίους η αύξηση της αρτηριακής πίεσης ή της ενδοκράνιας πίεσης ενέχει σοβαρό κίν-
δυνο (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες): - Ασθενείς με ανευρυσματική αγγειοπάθεια (συμπεριλαμβανομένων 
των ενδοκράνιων αγγείων, των θωρακικών αγγείων ή της κοιλιακής αορτής ή των περιφερικών αρτηριακών αγγεί-
ων). - Ασθενείς με ιστορικό ενδοεγκεφαλικής αιμορραγίας. - Πρόσφατο (εντός 6 εβδομάδων) καρδιαγγειακό συμβάν, 
συμπεριλαμβανομένου εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΕΜ). Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη 
χρήση: Αυτοκτονία / αυτοκτονικές σκέψεις ή κλινική επιδείνωση: Η αποτελεσματικότητα του Spravato στην πρόλη-
ψη της αυτοκτονίας ή τη μείωση του αυτοκτονικού ιδεασμού ή της αυτοκτονικής συμπεριφοράς δεν έχει αποδειχθεί. 
Η χρήση του Spravato δεν αποκλείει την ανάγκη για εισαγωγή στο νοσοκομείο εάν απαιτείται κλινικά, ακόμα και εάν 
οι ασθενείς παρουσιάζουν βελτίωση μετά την αρχική δόση του Spravato. Η στενή επίβλεψη των ασθενών και ιδίως 
εκείνων που διατρέχουν υψηλό κίνδυνο, θα πρέπει να συνοδεύει τη θεραπεία ειδικά κατά την πρώιμη φάση της και 
μετά από αλλαγές της δόσης. Οι ασθενείς (και οι φροντιστές των ασθενών) θα πρέπει να βρίσκονται σε επαγρύπνηση 
όσον αφορά την εκδήλωση οποιασδήποτε κλινικής επιδείνωσης, αυτοκτονικής συμπεριφοράς ή σκέψεων και 
οποιωνδήποτε ασυνήθιστων αλλαγών στη συμπεριφορά και να αναζητούν άμεσα ιατρική συμβουλή εάν εμφανι-
στούν αυτά τα συμπτώματα. Η κατάθλιψη σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων, αυτοτραυματι-
σμού και αυτοκτονίας (συμβάντα σχετιζόμενα με αυτοκτονία). Αυτός ο κίνδυνος παραμένει μέχρι να σημειωθεί ση-
μαντική ύφεση. Ως εκ τούτου, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακολουθούνται στενά. Σύμφωνα με τη γενική κλινική 
εμπειρία, ο κίνδυνος αυτοκτονίας ενδέχεται να αυξηθεί κατά τα πρώτα στάδια της ανάρρωσης. Είναι γνωστό ότι οι 
ασθενείς με ιστορικό συμβάντων που σχετίζονται με αυτοκτονία, ή εκείνοι που παρουσιάζουν σημαντικού βαθμού 
αυτοκτονικό ιδεασμό πριν από την έναρξη της θεραπείας, διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο αυτοκτονικών σκέψεων 
ή απόπειρας αυτοκτονίας και θα πρέπει να παρακολουθούνται προσεκτικά κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Νευρο-
ψυχιατρικές και κινητικές διαταραχές: Έχει αναφερθεί ότι το Spravato προκάλεσε υπνηλία, καταστολή, συμπτώματα 
διάσχισης, διαταραχές της αντίληψης, ζάλη, ίλιγγο και άγχος κατά τη διάρκεια των κλινικών δοκιμών (βλ. παράγρα-
φο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Αυτές οι επιδράσεις μπορεί να επηρεάσουν την προσοχή, την κρίση, τη σκέψη, την τα-
χύτητα αντίδρασης και τις κινητικές δεξιότητες. Σε κάθε θεραπευτική συνεδρία, οι ασθενείς θα πρέπει να παρακο-
λουθούνται υπό την επίβλεψη ενός επαγγελματία υγείας για να αξιολογηθεί πότε ο ασθενής θεωρείται σταθερός 
σύμφωνα με την κλινική κρίση (βλ. παράγραφο Επιδράσεις στην ικανότητα οδήγησης και χειρισμού μηχανημάτων). 
Αναπνευστική καταστολή: Ενδέχεται να σημειωθεί αναπνευστική καταστολή με υψηλές δόσεις μετά από ταχεία εν-
δοφλέβια έγχυση εσκεταμίνης ή κεταμίνης όταν αυτή χορηγείται για αναισθησία. Κανένα περιστατικό αναπνευστι-
κής καταστολής δεν παρατηρήθηκε στις κλινικές δοκιμές με το ρινικό εκνέφωμα εσκεταμίνης (Spravato) – έχουν 
αναφερθεί σπάνια περιστατικά βαθιάς καταστολής. Η ταυτόχρονη χρήση του Spravato με κατασταλτικά του ΚΝΣ 
ενδέχεται να αυξήσει τον κίνδυνο για καταστολή (βλ. παράγραφο Αλληλεπιδράσεις με άλλα φαρμακευτικά προϊόντα 
και άλλες μορφές αλληλεπίδρασης). Απαιτείται στενή παρακολούθηση για καταστολή και αναπνευστική καταστολή. 
Επίδραση στην αρτηριακή πίεση: Το Spravato μπορεί να προκαλέσει παροδικές αυξήσεις στη συστολική και/ή τη 
διαστολική αρτηριακή πίεση, οι οποίες μεγιστοποιούνται περίπου 40 λεπτά μετά τη χορήγηση του φαρμακευτικού 
προϊόντος και διαρκούν περίπου 1-2 ώρες (βλ. παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Σημαντική αύξηση στην αρτη-
ριακή πίεση θα μπορούσε να προκύψει μετά από οποιαδήποτε συνεδρία θεραπείας. Το Spravato αντενδείκνυται σε 
ασθενείς για τους οποίους αύξηση στην αρτηριακή ή ενδοκράνια πίεση ενέχει σοβαρό κίνδυνο (βλ. παράγραφο 
Αντενδείξεις). Πριν τη συνταγογράφηση του Spravato,ασθενείς με άλλες καρδιαγγειακές και αγγειακές εγκεφαλικές 
παθήσεις θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά προκειμένου να καθορίζεται εάν τα πιθανά οφέλη του Spravato 
υπερτερούν των κινδύνων. Σε ασθενείς των οποίων η αρτηριακή πίεση πριν από τη χορήγηση δόσης κρίνεται ότι εί-
ναι αυξημένη (ως γενική καθοδήγηση: > 140/90 mmHg για ασθενείς ηλικίας < 65 ετών και > 150/90 mmHg για ασθε-
νείς ηλικίας ≥ 65 ετών), θα πρέπει να προσαρμόζεται ο τρόπος ζωής και/ή οι φαρμακολογικές θεραπείες προκειμέ-
νου να μειωθεί η αρτηριακή πίεση πριν από την έναρξη θεραπείας με το Spravato. Εάν η αρτηριακή πίεση είναι αυ-
ξημένη πριν από τη χορήγηση του Spravato, η απόφαση για καθυστέρηση της θεραπείας με το Spravato θα πρέπει 
να λαμβάνει υπόψη το ισοζύγιο οφέλους / κινδύνου για κάθε ασθενή. Μετά τη χορήγηση της δόσης θα πρέπει να 
παρακολουθείται η αρτηριακή πίεση. Η αρτηριακή πίεση θα πρέπει να μετράται περίπου 40 λεπτά μετά τη δόση και 
στη συνέχεια όπως ενδείκνυται κλινικά, μέχρι να μειωθούν οι τιμές. Εάν η αρτηριακή πίεση παραμένει αυξημένη για 
παρατεταμένο χρονικό διάστημα, θα πρέπει να αναζητείται άμεσα η βοήθεια ιατρών με εμπειρία στη διαχείριση της 
αρτηριακής πίεσης. Οι ασθενείς που παρουσιάζουν συμπτώματα υπερτασικής κρίσης θα πρέπει να παραπέμπονται 
αμέσως για επείγουσα φροντίδα. Ασθενείς με κλινικά σημαντικές ή μη σταθεροποιημένες καρδιαγγειακές ή ανα-
πνευστικές παθήσεις: Ξεκινήστε τη θεραπεία με Spravato σε ασθενείς με κλινικά σημαντικές ή μη σταθεροποιημένες 
καρδιαγγειακές ή αναπνευστικές παθήσεις μόνο εφόσον το όφελος υπερτερεί του κινδύνου. Το Spravato θα πρέπει 
να χορηγείται σε περιβάλλον όπου κατάλληλος εξοπλισμός ανάνηψης και επαγγελματίες υγείας εκπαιδευμένοι σε 
καρδιοαναπνευστική ανάνηψη είναι διαθέσιμοι. Παραδείγματα καταστάσεων που θα πρέπει να εξετάζονται προσε-
κτικά περιλαμβάνουν, αλλά δεν περιορίζονται, στα ακόλουθα: • Σημαντική πνευμονική ανεπάρκεια, συμπεριλαμβα-
νομένης της ΧΑΠ, • Υπνική άπνοια με νοσογόνο παχυσαρκία (BMI ≥35), • Ασθενείς με μη ελεγχόμενες βράδυ- ή ταχυ-
αρρυθμίες, οι οποίες οδηγούν σε αιμοδυναμική αστάθεια • Ασθενείς με ιστορικό εμφράγματος του μυοκαρδίου (ΕΜ). 
Οι ασθενείς αυτοί θα πρέπει να είναι κλινικά σταθεροί και άνευ καρδιακών συμπτωμάτων πριν από τη χορήγηση • 
Αιμοδυναμικά σημαντική βαλβιδοπάθεια ή καρδιακή ανεπάρκεια (Κατηγορίας III-IV κατά NYHA). Κατάχρηση ουσιών, 
εξάρτηση, απόσυρση: Τα άτομα με ιστορικό κατάχρησης ουσιών ή εξάρτησης ενδέχεται να διατρέχουν μεγαλύτερο 
κίνδυνο για κατάχρηση και εσφαλμένη χρήση του Spravato. Πριν από τη συνταγογράφηση του Spravato, θα πρέπει 
να αξιολογείται ο κίνδυνος κάθε ασθενούς για κατάχρηση ή εσφαλμένη χρήση και οι ασθενείς που λαμβάνουν εσκε-
ταμίνη θα πρέπει να παρακολουθούνται για ανάπτυξη συμπεριφορών ή καταστάσεων κατάχρησης ή εσφαλμένης 
χρήσης, συμπεριλαμβανομένης της συμπεριφοράς αναζήτησης ουσιών, κατά τη διάρκεια της θεραπείας. Έχουν 
αναφερθεί εξάρτηση και ανοχή με την παρατεταμένη χρήση κεταμίνης. Σε άτομα που ήταν εξαρτημένα από την κε-
ταμίνη, έχουν αναφερθεί στερητικά συμπτώματα σφοδρής επιθυμίας, άγχους, τρόμου, εφίδρωσης και αισθήματος 
παλμών κατά τη διακοπή της κεταμίνης. Η κεταμίνη, το ρακεμικό μείγμα αρκεταμίνης και εσκεταμίνης, είναι ένα 
φαρμακευτικό προϊόν για το οποίο έχει αναφερθεί κατάχρηση. Η πιθανότητα για κατάχρηση, εσφαλμένη χρήση και 
παρέκκλιση από τη σωστή χρήση του Spravato ελαχιστοποιείται διότι η χορήγηση λαμβάνει χώρα υπό την άμεση 
επίβλεψη επαγγελματία υγείας. Το Spravato περιέχει εσκεταμίνη και μπορεί να οδηγήσει σε κατάχρηση και παρέκκλι-
ση από τη σωστή χρήση. Άλλοι πληθυσμοί σε κίνδυνο: Το Spravato πρέπει να χρησιμοποιείται με προσοχή σε ασθε-
νείς με τις ακόλουθες καταστάσεις. Αυτοί οι ασθενείς θα πρέπει να αξιολογούνται προσεκτικά πριν από τη συνταγο-
γράφηση του Spravato και η θεραπεία θα πρέπει να ξεκινά μόνο εάν το όφελος υπερτερεί του κινδύνου: • Παρουσία 
ή ιστορικό ψύχωσης • Παρουσία ή ιστορικό μανίας ή διπολικής διαταραχής • Υπερθυρεοειδισμός που δεν έχει αντι-
μετωπιστεί επαρκώς • Ιστορικό εγκεφαλικής κάκωσης, υπερτασικής εγκεφαλοπάθειας, ενδορραχιαίας θεραπείας με 
κοιλιακά συστήματα παροχέτευσης ή οποιαδήποτε άλλη κατάσταση που συσχετίζεται με αυξημένη ενδοκράνια πίε-
ση. Ηλικιωμένοι (ηλικίας 65 ετών και άνω): Οι ηλικιωμένοι ασθενείς που λαμβάνουν θεραπεία με Spravato ενδέχεται 
να διατρέχουν μεγαλύτερο κίνδυνο πτώσης μετά την κινητοποίηση τους, και ως εκ τούτου θα πρέπει αν παρακολου-
θούνται προσεκτικά. Σοβαρή ηπατική δυσλειτουργία: Λόγω της αναμενόμενης αύξησης της έκθεσης και της έλλει-
ψης κλινικής εμπειρίας, το Spravato δεν συνιστάται σε ασθενείς με ηπατική δυσλειτουργία κατηγορίας C κατά 
Child-Pugh (σοβαρή). Έχει αναφερθεί ηπατοτοξικότητα με τη χρόνια χρήση κεταμίνης και, επομένως, η πιθανότητα 
μιας τέτοιας επίδρασης από τη μακροχρόνια χρήση του Spravato δεν μπορεί να αποκλειστεί. Συμπτώματα των ου-
ροφόρων οδών: Συμπτώματα των ουροφόρων οδών και της κύστης έχουν αναφερθεί με τη χρήση του Spravato (βλ. 
παράγραφο Ανεπιθύμητες ενέργειες). Συνιστάται η παρακολούθηση για συμπτώματα των ουροφόρων οδών και της 
κύστης κατά τη διάρκεια της θεραπείας και η παραπομπή σε κατάλληλο επαγγελματία υγείας εάν τα συμπτώματα 
επιμένουν. Ανεπιθύμητες ενέργειες: Σύνοψη του προφίλ ασφάλειας: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που παρατηρήθη-
καν συχνότερα σε ασθενείς που έλαβαν Spravato ήταν ζάλη (31%), διάσχιση (27%), ναυτία (27%), κεφαλαλγία (23%), 
υπνηλία (18%), δυσγευσία (18%), ίλιγγος (16%), υπαισθησία (11%), έμετος (11%) και αυξημένη αρτηριακή πίεση 

(10%). Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών σε μορφή πίνακα: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες που αναφέρθηκαν με την 
εσκεταμίνη παρατίθενται στον Πίνακα 3. Εντός των καθορισμένων κατηγοριών οργανικού συστήματος, οι ανεπιθύ-
μητες ενέργειες αναφέρονται σύμφωνα με επικεφαλίδες συχνότητας χρησιμοποιώντας την εξής συνθήκη: πολύ συ-
χνές (≥ 1/10), συχνές (≥ 1/100 έως < 1/10), όχι συχνές (≥ 1/1.000 έως < 1/100), σπάνιες (≥ 1/10.000 έως < 1/1.000), 
πολύ σπάνιες (< 1/10.000), μη γνωστές (δεν μπορούν να εκτιμηθούν με βάση τα διαθέσιμα δεδομένα).

Πίνακας 3: Κατάλογος ανεπιθύμητων ενεργειών
Κατηγορία Οργανικού 
Συστήματος

Ανεπιθύμητη Ενέργεια 
Συχνότητα

Πολύ συχνές Συχνές Όχι συχνές
Ψυχιατρικές διαταραχές διάσχιση άγχος, ευφορική 

συναισθηματική διάθεση, 
συγχυτική κατάσταση, 
αποπραγματοποίηση, 
ευερεθιστότητα, ψευδαίσθηση 
συμπεριλαμβανομένης οπτικής 
ψευδαίσθησης, διέγερση, 
παραίσθηση, προσβολή πανικού, 
αλλαγή της αντίληψης του 
χρόνου

ψυχοκινητική επιβράδυνση, 
συναισθηματική δυσφορία, 
δυσφορία

Διαταραχές του νευρικού 
συστήματος

ζάλη, 
κεφαλαλγία, 
υπνηλία, 
δυσγευσία, 
υπαισθησία

παραισθησία, καταστολή, 
τρόμος, επηρεασμένη 
διανοητική κατάσταση, 
λήθαργος, δυσαρθρία, 
διαταραχή στην προσοχή

νυσταγμός, ψυχοκινητική 
υπερδραστηριότητα

Οφθαλμικές διαταραχές όραση θαμπή 
Διαταραχές του ωτός και 
του λαβυρίνθου

ίλιγγος εμβοές, υπερακοΐα

Καρδιακές διαταραχές ταχυκαρδία
Αγγειακές διαταραχές υπέρταση
Διαταραχές του 
αναπνευστικού 
συστήματος, του θώρακα 
και του μεσοθωράκιου

ρινική δυσφορία, 
ερεθισμός του λαιμού, 
στοματοφαρυγγικό άλγος, 
ξηρότητα ρινικού βλεννογόνου 
συμπεριλαμβανομένης ρινικής 
εφελκίδας, ρινικός κνησμός

Διαταραχές του 
γαστρεντερικού 

ναυτία, έμετος υπαισθησία στόματος, 
ξηροστομία

υπερέκκριση σιέλου

Διαταραχές του δέρματος 
και του υποδόριου ιστού

υπεριδρωσία κρύος ιδρώτας

Διαταραχές των νεφρών και 
των ουροφόρων οδών

πολλακιουρία, δυσουρία, 
επιτακτική ούρηση

Γενικές διαταραχές και 
καταστάσεις της οδού 
χορήγησης

αίσθηση μη φυσιολογική, 
αίσθηση μέθης, εξασθένιση, 
κλάμα, αίσθηση μεταβολής της 
θερμοκρασίας του σώματος

διαταραχή του βαδίσματος

Παρακλινικές εξετάσεις αρτηριακή 
πίεση 
αυξημένη

Περιγραφή επιλεγμένων ανεπιθύμητων ενεργειών: Διάσχιση: Η διάσχιση (27%) ήταν μία από τις πιο συχνές ψυχο-
λογικές επιδράσεις της εσκεταμίνης. Άλλοι σχετικοί όροι συμπεριελάμβαναν την αποπραγματοποίηση (2,2%), την 
αποπροσωποποίηση (2,2%), τις παραισθήσεις (1,3%) και τη στρέβλωση του χρόνου (1,2%). Αυτές οι ανεπιθύμητες 
ενέργειες αναφέρθηκαν ως παροδικές και αυτοπεριοριζόμενες και εμφανίστηκαν την ημέρα χορήγησης της δόσης. 
Η διάσχιση αναφέρθηκε ως σοβαρή στην ένταση, με επίπτωση κάτω από 4% σε όλες τις μελέτες. Τα συμπτώμα-
τα διάσχισης υποχώρησαν κατά κανόνα μέσα σε 1,5 ώρες μετά τη δόση και η σοβαρότητα έτεινε να μειώνεται με 
την πάροδο του χρόνου με τις επαναλαμβανόμενες θεραπείες. Καταστολή/υπνηλία: Οι ανεπιθύμητες ενέργειες της 
καταστολής (9,3%) και της υπνηλίας (18,2%) ήταν ως επί το πλείστον ήπιας ή μέτριας βαρύτητας, εμφανίστηκαν 
την ημέρα χορήγησης της δόσης και υποχώρησαν αυθόρμητα την ίδια ημέρα. Οι κατασταλτικές επιδράσεις υπο-
χώρησαν κατά κανόνα μέσα σε 1,5 ώρες μετά τη δόση. Τα ποσοστά υπνηλίας ήταν σχετικά σταθερά με την πάρο-
δο του χρόνου κατά τη μακροχρόνια θεραπεία. Στις περιπτώσεις καταστολής, δεν παρατηρήθηκαν συμπτώματα 
αναπνευστικής δυσχέρειας και οι αιμοδυναμικές παράμετροι (συμπεριλαμβανομένων των ζωτικών σημείων και 
του κορεσμού οξυγόνου) παρέμειναν εντός του φυσιολογικού εύρους τιμών. Μεταβολές της αρτηριακής πίεσης: Σε 
κλινικές δοκιμές για την ανθεκτική στη θεραπεία Μείζονα Καταθλιπτική Διαταραχή, οι αυξήσεις στη συστολική και 
τη διαστολική αρτηριακή πίεση (ΣΑΠ και ΔΑΠ) σε συνάρτηση με το χρόνο ήταν περίπου 7 έως 9 mmHg στην ΣΑΠ 
και 4 έως 6 mmHg στην ΔΑΠ στα 40 λεπτά μετά τη δόση και 2 έως 5 mmHg στην ΣΑΠ και 1 έως 3 mmHg στην ΔΑΠ 
στη 1,5 ώρα μετά τη δόση σε ασθενείς που λάμβαναν Spravato και από στόματος χορηγούμενα αντικαταθλιπτικά 
(βλ. παράγραφο Ειδικές προειδοποιήσεις και προφυλάξεις κατά τη χρήση). Η συχνότητα σημαντικών μη φυσιολο-
γικών αυξήσεων της αρτηριακής πίεσης για την ΣΑΠ (αύξηση ≥40 mmHg) κυμαινόταν από 8% (<65 ετών) έως 17% 
(≥65 ετών) και για την ΔΑΠ (αύξηση ≥25 mmHg) κυμαινόταν από 13% (<65 ετών) έως 14% (≥65 ετών) σε ασθε-
νείς που λάμβαναν εσκεταμίνη και από στόματος χορηγούμενο αντικαταθλιπτικό. Η επίπτωση αύξησης της ΣΑΠ 
(≥180 mmHg) ήταν 3% και της ΔΑΠ (≥110 mmHg) ήταν 4%. Διαταραχή της γνωστικής λειτουργίας και της μνήμης: 
Έχει αναφερθεί διαταραχή της γνωστικής λειτουργίας και της μνήμης με τη μακροχρόνια χρήση κεταμίνης ή την 
κατάχρησή της. Αυτές οι επιδράσεις δεν αυξήθηκαν με την πάροδο του χρόνου και ήταν αναστρέψιμες μετά τη 
διακοπή της κεταμίνης. Σε μακροχρόνιες κλινικές δοκιμές, αξιολογήθηκε η επίδραση του ρινικού εκνεφώματος 
εσκεταμίνης στη γνωστική λειτουργία σε συνάρτηση με το χρόνο και η απόδοση παρέμεινε σταθερή. Συμπτώμα-
τα των ουροφόρων οδών: Έχουν αναφερθεί περιπτώσεις διάμεσης κυστίτιδας με την καθημερινή και μακροχρόνια 
χρήση κεταμίνης σε υψηλές δόσεις. Σε κλινικές μελέτες με εσκεταμίνη, δεν υπήρξαν περιπτώσεις διάμεσης κυστίτι-
δας, ωστόσο παρατηρήθηκε υψηλότερο ποσοστό συμπτωμάτων από το κατώτερο ουροποιητικό σύστημα (πολλα-
κιουρία, δυσουρία, επιτακτική ούρηση, νυκτουρία και κυστίτιδα) σε ασθενείς που έλαβαν θεραπεία με εσκεταμίνη, 
σε σύγκριση με τους ασθενείς που έλαβαν εικονικό φάρμακο. Αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενερ-
γειών: Η αναφορά πιθανολογούμενων ανεπιθύμητων ενεργειών μετά από τη χορήγηση άδειας κυκλοφορίας του 
φαρμακευτικού προϊόντος είναι σημαντική. Επιτρέπει τη συνεχή παρακολούθηση της σχέσης οφέλους-κινδύνου 
του φαρμακευτικού προϊόντος. Ζητείται από τους επαγγελματίες υγείας να αναφέρουν οποιεσδήποτε πιθανολο-
γούμενες ανεπιθύμητες ενέργειες μέσω του Εθνικού Οργανισμού Φαρμάκων, Μεσογείων 284, GR-15562 Χολαργός, 
Αθήνα. Τηλ: + 30 21 32040380/337, Φαξ: + 30 2106549585, Ιστότοπος: http://www.eof.gr. ΚΑΤΟΧΟΣ ΤΗΣ ΑΔΕΙΑΣ  
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: Janssen-Cilag International NV, Turnhoutseweg 30, B-2340 Beerse, Βέλγιο. ΑΡΙΘΜΟΣ(ΟΙ) ΑΔΕΙΑΣ 
ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΣ: EU/1/19/1410/001 (1 περιέκτης εκνεφώματος). ΗΜΕΡΟΜΗΝΙΑ ΑΝΑΘΕΩΡΗΣΗΣ ΤΟΥ ΚΕΙΜΕΝΟΥ: 
23 Αυγούστου 2022. Λεπτομερείς πληροφορίες για το παρόν φαρμακευτικό προϊόν είναι διαθέσιμες στο δικτυακό 
τόπο του Ευρωπαϊκού Οργανισμού Φαρμάκων: http://www.ema.europa.eu. ΤΡΟΠΟΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ: Με ειδική ιατρική 
συνταγή του N 3459/06 περί ναρκωτικών (Πίνακας Γ): Mόνο για Νοσοκομειακή χρήση. 

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ/ΤΙΜΗ

Περιεκτικότητα Συσκευασία Νοσοκομειακή Τιμή Λιανική Τιμή
ΡΙΝΙΚΟ ΕKΝΕΦΩΜΑ,  

ΔΙΑΛΥΜΑ 28MG/περιέκτη (VIAL)
1 περιέκτης 

εκνεφώματος (VIAL) 193,76 € 255,84 €

Για περισσότερες πληροφορίες παρακαλούμε επικοινωνήστε με την εταιρεία Janssen-Cilag Φαρμακευτική 
Α.Ε.Β.Ε., Λ. Ειρήνης 56, 151 21 Πεύκη, τηλ. 210 80.90.000.

ΠΕΡΙΛΗΨΗ ΤΩΝ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΩΝ ΤΟΥ ΠΡΟΪΟΝΤΟΣ
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ΑΘΗΝΑ 2-4 ∆εκεµβρίου 2022της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
9o Ψυχοφαρµακολογικό

Συνέδριο

ΑΘΗΝΑ 2-4 ∆εκεµβρίου 2022της Eλληνικής Ψυχιατρικής Εταιρείας
9o Ψυχοφαρµακολογικό

Συνέδριο

Οι εταιρείες αναφέρονται με αλφαβητική σειρά

EυΧΑΡΙΣτΙΕΣ


	_GoBack
	bookmark0
	_Hlk116583228

