
Από μελέτες ξέρουμε ότι το 30% των ασθενών που προσέρχονται στην 
Πρωτοβάθμια Φροντίδα Υγείας έχουν και πεσμένη ψυχολογία. Δεν χρειάζεται 
βέβαια όλοι αυτοί να πάρουν αντικαταθλιπτικά. Ένα σημαντικό μέρος αυτών 
όμως φτάνουν σε κατάσταση να μην λειτουργούν καλά στο περιβάλλον τους 
και αρκετοί από αυτούς βλέπουν όφελος από φαρμακευτική αντικαταθλιπτική 
αγωγή. 
 
Δεν χρειάζεται να είναι κανείς Ψυχίατρος για να δώσει αποτελεσματική 
αντικαταθλιπτική αγωγή  σε έναν ασθενή (ίσα ίσα μάλιστα που αν τον στείλει 
κανείς σε Ψυχίατρο στην Ελλάδα, εκτός που ο ασθενής πιθανώς να μην πάει 
γιατί φοβάται μην πάρει την ταμπέλα του "Ψυχάκια", κατά πάσα πιθανότητα 
θα γυρίσει στο σπίτι με ασύμμετρα βαριά φάρμακα για την κατάστασή του). 
 
Στην πράξη λοιπόν, αν δούμε ότι η ψυχολογία ενός ασθενή έχει πέσει αρκετά 
και δεν λειτουργεί πλέον καλά παρόλο που έχουμε προσπαθήσει να τον 
ανεβάσουμε με τα λόγια, τι κάνουμε, ως μη Ψυχίατροι; 
 
1) Εφαρμόζουμε, κάθε φορά που μιλάμε με τον ασθενή μια μίνι 
Ψυχοθεραπεία (αυτό βέβαια πρέπει να το εφαρμόζουμε σε όλους τους 
ασθενείς μας ανεξάρτητα αν έχουν ή όχι κατάθλιψη). Δείτε το κείμενό μου 
"Δύο λεπτών σιγή (εκ μέρους του Ιατρού): 
    https://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,83.msg410.html#msg410 
 
2) Του συνταγογραφούμε το Tabl. Escitalopram Sandoz 20 mg x 28 και το 
κλειδώνουμε την πρώτη φορά τουλάχιστον που θα το συνταγογραφήσουμε 
για να μην δώσει ο Φαρμακέμπορας κάποια άλλη μάρκα της ίδιας ουσίας. Ο 
λόγος είναι ότι το Escitalopram Sandoz προέρχεται από μια επώνυμη 
Αυστριακή εταιρεία γενοσήμων, θυγατρική της Novartis, την Sandoz. Εκτός 
αυτού η εσσιταλοπράμη (το πρωτότυπό της είναι το Cipralex) είναι η 
κατεξοχήν δραστική ουσία που δίνουνε στην Βόρεια Ευρώπη σαν μια αρχική 
φαρμακευτική θεραπεία για την κατάθλιψη (και της πιο πολλές φορές αρκεί) 
χωρίς ιδιαίτερα πολλές φαρμακευτικές παρενέργειες. Το πιο μεγάλο 
πλεονέκτημα όμως, με την συγκεκριμένη μάρκα, που δεν το βρίσκεις σε άλλες 
μάρκες είναι ότι το δισκίο αυτό τετρατομείται. Τέλος έχει πολύ καλή Λιανική 
Τιμή σε σχέση με την αποτελεσματικότητά του. Κοστίζει 13,83 € (Λιανική Τιμή) 
και με βάση την δοσολογία που περιγράφω παρακάτω μία τέτοια συσκευασία 
φτάνει για 2 μήνες. Δηλαδή βγαίνει ούτε 7 €/μήνα (λιανική τιμή ή αν το 
συνταγογραφήσουμε στον ασθενή με 25% συμμετοχή κοστίζει στον ασθενή 
1,72 €/μήνα. 
 
Η δοσολογία είναι ως εξής: Τις πρώτες 7 ημέρες, ο ασθενής παίρνει κάθε 
πρωί, με ή χωρίς φαγητό, 1/4 του χαπιού και από την 8η ημέρα παίρνει 
το 1/2 του χαπιού και μένουμε μετά σε αυτή την δόση. Τα 
αντικαταθλιπτικά φάρμακα συνήθως δεν δρούνε άμεσα. Θέλει σχεδόν ένα 
μήνα να δει κανείς την αποτελεσματικότητά τους. Όταν ο ασθενής 
συμπληρώσει συνολικά 30 ημέρες θεραπείας τότε κάνουμε μια 
επαναξιολόγηση της αποτελεσματικότητας του φαρμάκου μαζί με τον ασθενή. 
(προσωπικά βέβαια εγώ κάνω follow up στον ασθενή, τον τηλεφωνώ δηλαδή 
και ρωτώ πως πάει, να δω αν υπάρχουν παρενέργειες και για να τον δώσω 
θάρρος να συνεχίσει, ήδη μετά από 7 ημέρες από την έναρξη της θεραπείας, 

https://www.pfy.gr/forum/index.php/topic,83.msg410.html#msg410


και μετά τον ξανατηλεφωνώ λίγο πριν την 30η ημέρα). Εάν ο ασθενής νιώσει 
ότι τον οφέλησε τότε το συνεχίζουμε για άλλους πέντε μήνες (δηλαδή 
συνολικά) έξι μήνες θεραπεία και μετά κάνουμε μια προσπάθεια να το 
κόψουμε. Το φάρμακο δεν είναι εθιστικό παρόλα αυτά καλό είναι αν το 
κόψουμε να πάμε λίγο σταδιακά όπως αρχίσαμε. Δηλαδή για 7 ημέρες θα 
παίρνει ένα τέταρτο και μετά το σταματά. Αν δεν τον έχει οφελήσει μετά από 
τις πρώτες 30 ημέρες θεραπείας τότε δεν χρειάζεται να συνεχίσει 
περισσότερο, μπορεί να το σταματήσει γιατί προφανώς δεν έχει αποτέλεσμα 
στον συγκεκριμένο ασθενή. 
Πολλοί ασθενείς ρωτούν αν φέρνει υπνηλία. Δεν φέρνει συνήθως υπνηλία. 
Συνήθως μάλιστα σε ξυπνά και για αυτό προτιμούμε να το δίνουμε το πρωί. 
 
 
3) Επειδή, όπως είπαμε τα αντικαταθλιπτικά θέλουν συνήθως σχεδόν ένα 
μήνα για να πιάσουν το μέγιστο της αποτελεσματικότητάς τους, πρέπει 
αρκετές φορές σε ασθενείς που έχουν συνδυασμό της κατάθλιψης με πολύ 
άγχος (πράγμα αρκετά συνηθισμένο), να συνδυάσουμε το Escitalopram 
Sandoz και με κάποιο αγχολυτικό, δηλαδή κάποια βενζοδιαζεπίνη. Η πιο ήπια 
(με βάση τον χρόνο ημίσεας ζωής της) βενζοδιαζεπίνη που κυκλοφορεί στην 
Ελλάδα είναι το Xanax. Έτσι συνήθως δίνω Tabl. Xanax 0,5 mg x 30 το 
οποίο διχοτομείται και τους λέω να παίρνουν 1/2 - 1 χάπι  κατά περίσταση. 
Όποτε δηλαδή έχουν πολύ άγχος. Μπορούν άνετα να το παίρνουν 1-3 φορές 
την ημέρα. Δεν είναι όμως υποχρεωτικό να το παίρνουν κάθε ημέρα. Συνήθως 
χρειάζεται να το παίρνουν λίγο πιο συχνά στην αρχή καθώς το παίρνουν 
παράλληλα με το Escitalopram και μετά, καθώς το Escitalopram αρχίζει να 
κάνει δράση, νιώθουν ότι μπορούν να αραιώσουν τις δόσεις του Xanax ή και 
να το σταματήσουν εντελώς. 
Μπορούν, αν θέλουν, να πάρουν το Xanax και ταυτόχρονα με το 
αντικαταθλιπτικό, δεν υπάρχει πρόβλημα.  
Επειδή το Xanax κάνει λίγη έλλειψη μπορεί κανείς αντ' αυτού να δώσει το 
Tabl. Lexotanil 1,5 mg x 30 επίσης κατά περίσταση και με δοσολογία επίσης 
1/2 x 1 x 1-3. 
Το Tabl. Xanax 0,5 mg x 30 έχει Λιανική Τιμή 1,80 € ενώ το Tabl. Lexotanil 
1,5 mg x 30 έχει λιανική τιμή 2,19 €. Δεν χρειάζονται πλέον κόκκινη συνταγή 
για να τα συνταγογραφήσει κανείς αρκεί να τα συνταγογραφήσει ηλεκτρονικά. 
 
 
Πότε πρέπει να παραπέμψουμε σε Ψυχίατρο; 
 
1) Αν η παραπάνω αντικαταθλιπτική αγωγή δεν έχει αποτέλεσμα. 
 
2)  Αν ο ασθενής μας δώσει υπόνοια για Ψύχωση (ακούει φωνές που δεν 
υπάρχουν, έχει παρανοϊκές ιδέες κτλ). 
 
2) Αν ο ασθενής μας δώσει υπόνοια για Μανιοκατάθλιψη (η κατάστασή του 
εναλλάσσεται από περιόδους κατάθλιψης σε περιόδους μανίας κτλ). 
 
Αργύρης Αργυρίου 
Γενικός - Οικογενειακός Ιατρός 



(που έχει δουλέψει και 1.5 έτος στην Ψυχιατρική Κλινική Sankt Sigfrids 
Hospital στο Växjö της Σουηδίας). 
 


