Bendra informacija ASPĮ dėl remdesiviro paskirstymo, skyrimo
sergantiesiems COVID-19 liga gydyti bei apskaitos
Remdesiviras (Veklury 100 mg) skiriamas suaugusiųjų ir paauglių (12 metų ir vyresnių, sveriančių
ne mažiau kaip 40 kg), sergančių 2019 m. koronavirusine liga (COVID-19), gydymui, kai
pasireiškus pneumonijai būtina mažos tekmės deguonies terapija (t.y. deguonis yra skiriamas per
nosines kaniules arba kauke). Rekomenduojama gydymo trukmė 5 d.
Remdesivirą centralizuotai įsigija Sveikatos apsaugos ministerijos Ekstremalių sveikatai situacijų
centras (toliau – ESSC). Iš ESSC remdesiviras yra paskirstomas COVID-19 ligos gydymo procesą
organizuojančioms ASPĮ (VšĮ Vilniaus universiteto ligoninė Santaros klinikos, Lietuvos sveikatos
mokslų universiteto ligoninė Kauno klinikos, VšĮ Klaipėdos universitetinė ligoninė, VšĮ
Respublikinė Šiaulių ligoninė, VšĮ Respublikinė Panevėžio ligoninė), kurios organizuoja
sergančiųjų COVID-19 gydymą regione ir skiria remdesivirą kitoms (atraminėms ASPĮ). Kitos
ASPĮ, gydančios sergančiuosius COVID-19 liga, dėl remdesiviro skyrimo turi kreiptis į pirmiau
išvardintas organizuojančias ASPĮ pagal savo regioną.
Prašome visų ASPĮ, kurios skiria gydymą remdesiviru pacientams su patvirtinta COVID-19 liga,
informaciją apie per praėjusią parą suvartotą remdesiviro flakonų skaičių bei gydomų pacientų
skaičių pateikti kasryt užpildant atitinkamą klausimyno, kurį kas ryt siunčiate į Valstybinę ligonių
kasą, dalį “Gydymas remdesiviro vaistiniu preparatu”. Ši informacija padės numatyti remdesiviro
įsigijimo ir paskirstymo ASPĮ poreikį bei leis užtikrinti sklandų ASPĮ aprūpinimą šiuo vaistiniu
preparatu.
Dėkojame už bendradarbiavimą.

SAM Farmacijos politikos skyrius

Remdesiviro skyrimo rekomendacijos gydant pacientus su patvirtinta
COVID-19 liga
Rekomendacijos parengtos ir patvirtintos Darbo grupės vaistinių preparatų įsigijimo poreikiui
įvertinti pasitarimo metu (2020 m. spalio 15 d. protokolas Nr. LP-245)

Remdesiviras skiriamas suaugusiųjų ir paauglių (12 metų ir vyresnių, sveriančių ne mažiau kaip 40
kg), sergančių 2019 m. koronavirusine liga (COVID-19), gydymui, kai pasireiškus pneumonijai
būtina mažos tekmės deguonies terapija (t.y. deguonis yra skiriamas per nosines kaniules arba
kauke). Gydymo trukmė 5 d.
Nerekomenduojama remdesivirą pradėti skirti pacientams, kuriems yra taikoma neinvazinė arba
invazinė dirbtinė plaučių ventiliacija; tais atvejais, kai neinvazinė arba invazinė dirbtinė plaučių
ventiliacija pradedama taikyti anksti (per 5-7 dienas nuo simptomų pradžios), dėl remdesiviro
paskyrimo sprendžiama individualiai, šiais atvejais taip pat rekomenduojama atmesti kitas
kvėpavimo nepakankamumo priežastis. Pacientams, kuriems neinvazinės ar invazinės dirbtinės
plaučių ventiliacijos poreikis išsivystė jau pradėjus skirti remdesivirą, rekomenduojama toliau skirti
remdesivirą tol, kol baigsis 5 dienų kursas.
Remdesiviro skyrimas esant kepenų pažaidai
Remdesiviro negalima pradėti skirti pacientams, kuriems gydymo pradžioje
alaninaminotransferazės (ALT) aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę normos ribą.
Remdesiviro vartojimą reikia nutraukti pacientams, kuriems:
• Gydymo remdesiviru metu ALT aktyvumas ≥ 5 kartus viršija viršutinę normos ribą. Jį galima
pradėti skirti iš naujo, kai ALT aktyvumas viršutinę normos ribą viršija < 5 kartus.
ARBA
• Padidėjus ALT aktyvumui atsiranda ir kepenų uždegimo požymių ar simptomų arba didėja
konjuguoto bilirubino kiekis, šarminės fosfatazės aktyvumas arba tarptautinis normalizuotas
santykis (TNS)
Remdesiviro skyrimas esant inkstų f-jos nepakankamumui
Prieš pradedant gydymą remdesiviru ir per visą remdesiviro vartojimo laiką visiems pacientams
reikia vertinti aGFG, atsižvelgiant į klinikinį poreikį. Remdesiviro negalima skirti pacientams, kurių
aGFG < 30 ml/min.

COVID-19 ligos sukeltos pneumonijos gydymo algoritmas

Algoritmas parengtas ir patvirtintas Darbo grupės vaistinių preparatų įsigijimo poreikiui įvertinti
pasitarimo metu (2020 m. spalio 15 d. protokolas Nr. LP-245)

* Spręsti dėl dalyvavavimo klinikiniame tyrime.
**Kai COVID-19 simptomų trukmė yra <5-7 dienos ir hospitalizavus iškart yra high-flow / DPV
indikacijos, spręsti dėl remdesiviro skyrimo individualiai; ieškoti kitų / papildomų kvėpavimo
nepakankamumo priežasčių.

