
СЗО ВРЕМЕННО ПРЕУСТАНОВИ КЛИНИЧНИТЕ ИЗПИТАНИЯ 

С ХИДРОКСИХЛОРОХИН ПРИ ПАЦИЕНТИ С COVID-19 

 

Световната здравна организация обяви днес, че е временно преустановява клиничните 

изпитания с хидроксихлорохин при пациенти с COVID-19, които извършва съвместно с 

партньорите си от различни страни. Това съобщи на 26.05.2020 г. Zdrave.net като се 

позова на Агенция „Франс Прес“.  

 

На редовен брифинг на СЗО в Женева генералният директор на организацията д-р 

Тедрос Адханом Гебрейсус обясни, че решението за преустановяване е взето като 

предпазна мярка след като на 22-ри май авторитетното научно издание „The Lancet“ 

публикува резултатите от изследване, в което се твърди, че е неефикасно и дори вредно 

използването на хлорохин и на неговите производни като хидроксихлорохин срещу 

коронавирусната инфекция. 

 

Същевременно д-р Гебрейсус подчерта, че спирането на изследванията ще продължи 

само докато бъдат проучени данните за безопасност при използването на медикамента 

за лечение на пациенти с COVID-19. Той допълни, че лекарството продължава да се 

счита за безопасно за пациенти с автоимунни заболявания и малария. 

 

„Важно е да продължим да събираме доказателства за ефикасността и 

безопасността на хидроксихлорохина“, заяви главният изследовател на СЗО Сумия 

Суаминатън по време на брифинга. Той увери, че медикаментът ще се използва отново, 

ако се докаже неговата ефикасност и се потвърди, че той намалява смъртността, намалява 

продължителността на хоспитализацията без до води до увеличаване на нежеланите 

събития. 

 

Проучванията могат да се възобновят, ако събраната информация го налага, потвърди 

и д-р Майк Райън, ръководител на Програмата на СЗО за спешни ситуации. По думите 

му към този момент няма знаци за опасност от изпитванията, но все пак е взето решение 

те да бъдат прекратени заради предпазливост. 

 

СЗО ще изпрати мисия в Китай, която ще проучи произхода на коронавируса, но 

времето на посещението все още не е уточнено, стана ясно още от думите на д-р Райън. 

 

„В момента обсъждаме мисията с колегите си от Китай. Доколкото разбирам, все 

още не е определена конкретната дата. Очакваме най-ранната възможност за 

провеждане на такава мисия с участието на учени от различни страни. Целта е да 

разбере произхода на вируса. Трябва да се отбележи положителния сигнал, който дойде 

от Китай, че страната е отворена към такъв подход", коментира д-р Райън. 

 

По думите на д-р Мария Ван Керхове, епидемиолог и ръководител на отдел в СЗО 

една от най-важните задачи на учените в момента е да идентифицират междинния 

носител. "Ние приветстваме възможността да ангажираме международната 

общност, за да разберем произхода на вируса и взаимодействието между диви 

животни и хора“, заяви тя. 

 


