ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ & ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ (ΚΔΔΛΠΝΟ)
ΤΠΟΤΡΓΔΙΟ ΤΓΔΙΑ
Αςηοθεπαπεία ηηρ ελονοζίαρ
(“Stand by” emergency treatment: SBET) ζε ηαξιδιώηερ

H απηνζεξαπεία ηεο εινλνζίαο (“Stand by” emergency treatment: SBET) ελδείθλπηαη ζε πεξηπηώζεηο παξακνλήο
καθξάο δηαξθείαο ζε πεξηνρέο, όπνπ ελδεκεί ε εινλνζία ή παξακνλήο κηθξήο δηαξθείαο, όπνπ ηα ηαμίδηα γίλνληαη
ζπρλά, όηαλ ν ηαμηδηώηεο δελ κπνξεί λα έρεη πξόζβαζε ζε ηαηξηθή ππεξεζία κέζα ζε 24 ώξεο ή αλ ε θαηάζηαζε ηνπ
αζζελή δελ είλαη βαξηά. Ο ηαμηδηώηεο πξέπεη λα είλαη θαιά ελεκεξσκέλνο γηα ηε ζπκπησκαηνινγία ηεο εινλνζίαο
(π.ρ. ππξεηόο, ξίγνο, εθίδξσζε, κπαιγίεο) θαη ηε ζσζηή ιήςε ησλ θαξκάθσλ θαη πξέπεη λα ζπλερίζεη λα ιακβάλεη
ηελ αλζεινλνζηαθή ρεκεηνπξνθύιαμή ηνπ ζε πεξίπησζε πνπ ηνπ έρεη ρνξεγεζεί. Επηπιένλ ην ζπληνκόηεξν δπλαηό
ζα πξέπεη λα απεπζπλζεί ζε ηαηξό. Τα θάξκαθα (πίλαθαο) πνπ ρξεζηκνπνηνύληαη ζε ζρήκαηα γηα απηνζεξαπεία είλαη:
αξηεκεθέξε / ινπκεθαλδξίλε, δη-πδξναξηεκηζίλε / πηπεξαθίλε, αηνβαθόλε / πξνγνπαλίιε, δνμπθπθιίλε, θηλίλε,
θιηλδακπθίλε, κεθινθίλε, πξηκαθίλε, θαη ρισξνθίλε (όια ηα θάξκαθα δηαηίζεληαη ζηελ Ειιάδα).
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Αςηοθεπαπεία ηηρ ελονοζίαρ (“Stand by” emergency treatment: SBET) ζε ηαξιδιώηερ
Διδικέρ ομάδερ
Φαπμακεςηική
οςζία

Αξηεκεζέξε/
ινπκεθαληξίλε
(artemether/
lumefantrine)

Δηπδξναξηεκηζίλε
-πηπεξαθίλε
(dihydroartemisinpiperaquine)

Γοζολογία

Δγκςμοζύνη

Θεξαπεία γηα 3 κέξεο κε 6
δόζεηο ζπλνιηθά, ιακβάλεηαη
ηελ 0, 8, 24, 36, 48, 60 ώξα.
5-14 kg: 1 δηζθίν (20 mg
αξηεκεζέξε θαη 120 mg
ινπκεθαληξίλε) αλά δόζε
15-24 kg: 2 δηζθία / δόζε
25-34 kg: 3 δηζθία / δόζε
≥35 kg: 4 δηζθία / δόζε

1 δόζε ηελ εκέξα γηα 3
ζπλερόκελεο εκέξεο.
Επηζπκεηή δόζε = 4 mg/kg
ηελ εκέξα δηπδξναξηεκηζίλε
θαη 18 mg/kg ηελ εκέξα
πηπεξαθίλε
Ελήιηθεο >50 kg:3 δηζθία ηελ
εκέξα γηα 3 εκέξεο

Δελ ππάξρνπλ
δεδνκέλα, δελ
ζπληζηάηαη

Δελ ππάξρνπλ
δεδνκέλα, δελ
ζπληζηάηαη

Θηλαζμόρ

Δελ ππάξρνπλ
δεδνκέλα, δελ
ζπληζηάηαη

Δελ ππάξρνπλ
δεδνκέλα, δελ
ζπληζηάηαη

Παιδιά

Λόγσ
έιιεηςεο
δεδνκέλσλ
δελ ζπληζηάηαη
ζε παηδηά
<5kg

Θεσξείηαη
αζθαιέο ζε
παηδηά ≥5kg
θαη ≥6 κελώλ

Ανηενδείξειρ

Υπεξεπαηζζεζία ζηελ
αξηεκηζίξε θαη/ή ζηε
ινπκεθαληξίλε

Υπεξεπαηζζεζία ζηελ
δηπδξναξηεκηζίλε θαη/ή
ζηελ πηπεξαθίλε

ΚΔΝΣΡΟ ΔΛΔΓΥΟΤ ΚΑΙ ΠΡΟΛΗΦΗ ΝΟΗΜΑΣΧΝ
ΣΜΗΜΑ ΠΑΡΔΜΒΑΔΧΝ Δ ΥΧΡΟΤ ΠΑΡΟΥΗ ΤΠΗΡΔΙΧΝ ΤΓΔΙΑ
ΓΡΑΦΔΙΟ ΣΑΞΙΓΙΧΣΙΚΗ ΙΑΣΡΙΚΗ
210 5212000 www.keelpno.gr

σόλια

Πξέπεη λα ιακβάλεηαη
κε ιηπαξά θαγεηά γηα
λα βειηηώλεηαη ε
απνξξόθεζε. Επίζεο
δηαηίζεηαη παηδηαηξηθό
ζθεύαζκα δηαιπόκελν
κε γεύζε, εληζρύνληαο
ηε ρξήζε ηνπ
θαξκάθνπ ζηα παηδηά.

Η ηεηξαθσζθνξηθή
δηπδξναξηεκηζίλεπηπεξαθίλε εγθξίζεθε
από ηνλ Επξσπατθό
Οξγαληζκό Φαξκάθσλ
γηα ειηθία ≥6 κελώλ
θαη βάξνο ≥5 kg

Αςηοθεπαπεία ηηρ ελονοζίαρ (“Stand by” emergency treatment: SBET) ζε ηαξιδιώηερ
Διδικέρ ομάδερ
Φαπμακεςηική
οςζία

Αηνβαθόλε /
πξνγνπαλίιε
(atovaquone/
proguanil)

Φισξνθίλε
(chloroquine)

Γοζολογία

Δγκςμοζύνη

1 δόζε / εκέξα γηα 3
ζπλερόκελεο εκέξεο
5-8 kg: 2 παηδηαηξηθά δηζθία /
εκέξα (62,5 mg αηνβαθόλε
θαη 25 mg πξνγνπαλίιε αλά
δηζθίν)
9-10 kg: 3 παηδηαηξηθά δηζθία
/ εκέξα
11-20 kg: 1 δηζθίν ελειίθσλ
(250 mg αηνβαθόλε θαη 100
mg πξνγνπαλίιε) / εκέξα
21-30 kg:2 δηζθία ελειίθσλ/
εκέξα
31-40 kg:3 δηζθία ελειίθσλ/
εκέξα
>40 kg:4 δηζθία ελειίθσλ/
εκέξα (1 g αηνβαθόλε θαη
400 mg πξνγνπαλίιε)/ εκέξα

25 mg/kg εκεξήζηα δόζε (10,
10, 5 mg/kg) γηα 3 κέξεο

Δελ ππάξρνπλ
δεδνκέλα, δελ
ζπληζηάηαη

Αζθαιέο

Θηλαζμόρ

Δελ ππάξρνπλ
δεδνκέλα, δελ
ζπληζηάηαη

Αζθαιέο

Παιδιά

Φαηλνκεληθά
είλαη αζθαιέο
ζε παηδηά>5kg,
όκσο ηα
δεδνκέλα είλαη
πεξηνξηζκέλα

Αζθαιέο
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Ανηενδείξειρ

σόλια

Υπεξεπαηζζεζία ζηελ
αηνβαθόλε θαη/ή ζηελ
πξνγνπαλίιε, ζνβαξή
λεθξηθή αλεπάξθεηα
(θάζαξζε θξεαηηλίλεο
<30 ml/min)

Η ιήςε καδί κε
θαγεηό ή γάια απμάλεη
ηελ απνξξόθεζε. Η
ζπγθέληξσζε ηεο
αηνβαθόλεο ζην
πιάζκα κεηώλεηαη όηαλ
ζπγρνξεγείηαη κε
ξηθακπηθίλε,
ξηθακπνπηίλε,
κεηνθινπξακίδε ή
ηεηξαθπθιίλε. Μπνξεί
λα αιιειεπηδξάζεη κε
ην δσλ εμαζζελεκέλν
εκβόιην ηνπ
ηπθνεηδνύο ππξεηνύ.

Υπεξεπαηζζεζία ζηε
ρισξνθίλε, ηζηνξηθό
επηιεςίαο, ςσξίαζε

Φνξεγείηαη κόλν γηα
εινλνζία από P.vivax,
P.ovale, P.malariae ή
P.knowlesi.
Ταπηόρξνλε ρξήζε
ρισξνθίλεο κπνξεί λα
κεηώζεη ηελ
αλνζνινγηθή απάληεζε
ηνπ ελδνδεξκηθνύ
εκβνιίνπ ηεο ιύζζαο
(human diploid-cell
rabies vaccine).

Αςηοθεπαπεία ηηρ ελονοζίαρ (“Stand by” emergency treatment: SBET) ζε ηαξιδιώηερ
Διδικέρ ομάδερ
Φαπμακεςηική
οςζία

Μεθινθίλε
(mefloquine)

Γοζολογία

Δγκςμοζύνη

25 mg/kg ρσξηζκέλε ζε δύν
δόζεηο (15 mg/kg θαη 10
mg/kg 6-24 ώξεο)

Δελ ζπληζηάηαη
ζην πξώην
ηξίκελν ιόγσ
έιιεηςεο
δεδνκέλσλ

Θηλαζμόρ

Αζθαιέο

Παιδιά

Δελ ζπληζηάηαη
<5 kg ιόγσ
έιιεηςεο
δεδνκέλσλ
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Ανηενδείξειρ

σόλια

Υπεξεπαηζζεζία ζηε
κεθινθίλε,
ςπρηαηξηθέο
(ζπκπεξηιακβάλεηαη ε
θαηάζιηςε)
δηαηαξαρέο, επηιεςία,
ηζηνξηθό ζνβαξήο
ςπρηαηξηθήο λόζνπ,
ηαπηόρξνλε ζεξαπεία
κε αινθαληξίλε,
ζεξαπεία κε κεθινθίλε
ηηο πξνεγνύκελεο 4
εβδνκάδεο

Να κελ ρνξεγείηαη ε
κεθινθίλε εληόο 12
σξώλ από ηελ
ηειεπηαία δόζε
ζεξαπείαο κε θηλίλε. Η
κεθινθίλε θαη άιιεο
αληίζηνηρεο ελώζεηο
(όπσο ε θηλίλε, ε
θηληδίλε, ε ρισξνθίλε)
κπνξνύλ λα
ρνξεγεζνύλ
ηαπηόρξνλα, κόλν ππό
ζηελή ηαηξηθή
παξαθνινύζεζε ιόγσ
πηζαλήο πξόζζεηεο
θαξδηαθήο ηνμηθόηεηαο
θαη απμεκέλνπ
θίλδπλνπ ζπαζκώλ,
ζπγρνξήγεζε κε
αληηαξξπζκηθά
θάξκαθα, β
αδξελεξγηθνύο
απνθιεηζηέο,
αλαζηνιείο δηαύισλ
αζβεζηίνπ,
αληηηζηακηληθά Η1
αλαζηνιείο θαη
θαηλνζεηαδίλεο, κπνξεί
λα ζπκβάιινπλ ζε
παξάηαζε ηνπ
δηαζηήκαηνο QTc. Η

ακπηθηιιίλε, ε
ηεηξαθπθιίλε θαη ε
κεηνθινπξακίδε
κπνξεί λα απμήζνπλ ηα
επίπεδα ηεο
κεθινθίλεο ζην αίκα.
Σηηο ΗΠΑ ε κεθινθίλε
ζπζηήλεηαη σο
ζεξαπεπηηθή επηινγή
ζε όια ηα ηξίκελα ηεο
εγθπκνζύλεο.

Κιηλδακπθίλε
(clindamycin)

Δνμπθπθιίλε
(doxycycline)

Κάησ ησλ 60 kg:5 mg/kg 4
θνξέο ηελ εκέξα γηα 5 εκέξεο
≥60 kg:300 mg 4 θνξέο ηελ
εκέξα γηα 5 εκέξεο

Ελήιηθεο >50 kg:800 mg ζε 7
εκέξεο, ζε 2 δηζθία (100 mg
Φ 2) ζε δηάζηεκα 12 σξώλ
ηελ πξώηε εκέξα, 1 δηζθίν
ηελ εκέξα γηα 6 εκέξεο
Παηδηά ≥8 εηώλ:
25-35 kg: 0,5 δηζθίν /δόζε
36-50 kg: 0,75 δηζθίν /δόζε
>50 kg: 1 δηζθίν / δόζε

Φαηλνκεληθά
αζθαιέο αιιά
ηα δεδνκέλα
είλαη
πεξηνξηζκέλα

Αληελδείθλπηαη

Φαηλνκεληθά
αζθαιέο αιιά
ηα δεδνκέλα
είλαη
πεξηνξηζκέλα

Αληελδείθλπηαη

Φαηλνκεληθά
αζθαιέο αιιά
ηα δεδνκέλα
είλαη
πεξηνξηζκέλα

Υπεξεπαηζζεζία ζηελ
θιηλδακπθίλε ή ζηε
ιηλθνκπθίλε, ηζηνξηθό
γαζηξεληεξηθώλ
παζήζεσλ-ηδηαίηεξα
θνιίηηδαο, ζνβαξήο
επαηηθήο ή λεθξηθήο
δπζιεηηνπξγίαο

Να ρνξεγείηαη ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ
θηλίλε ζηηο πεξηνρέο
πνπ ππάξρεη αληνρή
ζηελ θηλίλε.

Αληελδείθλπηαη
<8 εηώλ

Υπεξεπαηζζεζία ζηηο
ηεηξαθπθιίλεο, επαηηθή
δπζιεηηνπξγία

Να ρνξεγείηαη ζε
ζπλδπαζκό κε ηελ
θηλίλε ζηηο πεξηνρέο
πνπ ππάξρεη αληνρή
ζηελ θηλίλε.
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Αςηοθεπαπεία ηηρ ελονοζίαρ (“Stand by” emergency treatment: SBET) ζε ηαξιδιώηερ
Διδικέρ ομάδερ
Φαπμακεςηική
οςζία

Κηλίλε
(quinine)

Πξηκαθίλε
(primaquine)

Γοζολογία

Δγκςμοζύνη

8 mg/kg 3 θνξέο/εκέξα γηα 7
εκέξεο

0,25 mg/kg, κε ην θαγεηό 1
θνξά/εκέξα γηα 14 εκέξεο.
Σηελ Ωθεαλία θαη ζηε
λνηηναλαηνιηθή Αζία ε δόζε
ζα πξέπεη λα είλαη 0,5 mg/kg

Θηλαζμόρ

Παιδιά

Αζθαιέο

Αζθαιέο

Αζθαιέο

Αληελδείθλπηαη

Αληελδείθλπηαη,
εθηόο αλ ζην
βξέθνο έρεη
απνθιεηζηεί
έιιεηςε G6PD

Δελ έρεη
θαζνξηζζεί
θαηώηαην
ειηθηαθό όξην.
Γεληθά,
αληελδείθλπηαη
ζε βξέθε.

Ανηενδείξειρ
Υπεξεπαηζζεζία ζηελ
θηλίλε ή ζηελ θηληδίλε,
εκβνέο,νπηηθή λεπξίηηδα,
αηκόιπζε, κπαζζέλεηα
gravis. Να ρνξεγείηαη κε
πξνζνρή ζε άηνκα κε
έιιεηςε G6PD θαη ζε
αζζελείο κε θνιπηθή
καξκαξπγή, δηαηαξαρέο
αγσγηκόηεηαο ή θαξδηαθό
απνθιεηζκό. Η θηλίλε
κπνξεί λα εληζρύζεη ηελ
επίδξαζε ησλ
θαξδηνθαηαζηαιηηθώλ
θαξκάθσλ. Να ρνξεγείηαη
κε πξνζνρή ζε άηνκα πνπ
ιακβάλνπλ β αλαζηνιείο,
δηγνμίλε, αλαζηνιείο
δηαύισλ αζβεζηίνπ, θηι
Έιιεηςε G6PD, ελεξγόο
ξεπκαηνεηδήο αξζξίηηδα,
ζπζηεκαηηθόο
εξπζεκαηώδεο ιύθνο,
θαηαζηάζεηο πνπ
πξνδηαζέηνπλ
θνθθηνθπηηαξνπελία,
ηαπηόρξνλε ρξήζε
θαξκάθσλ πνπ κπνξεί λα
πξνθαιέζνπλ
αηκαηνινγηθέο δηαηαξαρέο

Πηγή : World Health Organisation (WHO), International Travel and Health
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σόλια
Σηηο πεξηνρέο κε
αληνρή ζηελ θηλίλε
λα ρνξεγείηαη ζε
ζπλδπαζκό κε
δνμπθπθιίλε,
ηεηξαθπθιίλε ή
θιηλδακπθίλε. Η
θηλίλε κπνξεί λα
πξνθαιέζεη
ππνγιπθαηκία,
ηδηαίηεξα ζηα
(ππνζηηηδόκελα)
παηδηά, ζηηο έγθπεο
γπλαίθεο θαη ζε
αζζελείο κε ζνβαξή
λόζν.

Φξεζηκνπνηείηαη σο
ζεξαπεία θαηά ησλ
ππνηξνπώλ
ινηκώμεσλ από
P.vivax, P.ovale.

