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H Χρήση Ενέσιμων Ναρκωτικών αποτελεί μια κύρια οδό μετάδοσης 
λοιμωδών νοσημάτων, όπως HCV, HBV και HIV λοίμωξης

Η πρόληψη και η θεραπεία των λοιμωδών νοσημάτων στα άτομα που κάνουν 
χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών (PWIDs) αποτελεί σημαντικό στόχο της 

Ευρωπαϊκής Ένωσης στο πεδίο Δημόσιας Υγείας και εντάσσεται στην Εθνική 
πολιτική για τα ναρκωτικά των περισσοτέρων κρατών του κόσμου
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Ορισμένες κεντρικές παρεμβάσεις, όπως η θεραπεία υποκατάστασης
οπιοειδών και τα προγράμματα ανταλλαγής βελονών και συριγγών,
αναπτύχθηκαν εν μέρει για την αντιμετώπιση της ενέσιμης χρήσης
οπιοειδών και των συναφών προβλημάτων, ιδίως της εξάπλωσης
λοιμωδών νοσημάτων και των θανάτων από υπερβολική δόση



Ενδεδειγμένες παρεμβάσεις για την πρόληψη και 
αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων 

στους εξαρτημένους ασθενείς



• Χορήγηση συνέργων ενδοφλέβιας χρήσης 
ναρκωτικών και προφυλακτικών-Προγράμματα 
ανταλλαγής βελονών και συριγγών

• Εμβολιασμοί

• Ιατρικές εξετάσεις και Ενημέρωση-Επικοινωνία

• Θεραπείες για την εξάρτηση:
-Θεραπεία υποκατάστασης με οπιοειδή (OST)
-Άλλες μορφές θεραπείας απεξάρτησης από τα ναρκωτικά

• Θεραπεία λοιμωδών νοσημάτων

• Ενδυνάμωση της κοινότητας

• Θεσμικό πλαίσιο για την προστασία της Δημόσιας 
Υγείας, Νομική Μεταρρύθμιση, Ανθρώπινα 
Δικαιώματα, Στίγμα και Διακρίσεις

• Στρατηγικός σχεδιασμός και στοχευμένη παροχή των 
υπηρεσιών

Παρεμβάσεις για την Πρόληψη



HCV λοίμωξη



Δείκτες ηπατίτιδας C

Anti-HCV
Μετά από επαφή με τον ιό θα είναι (+)
Δεν εξαφανίζεται ποτέ
Είναι αντίσωμα του οργανισμού και όχι ο ιός
Σημαίνει ιστορικό επαφής με τον ιό και όχι απαραίτητα λοίμωξη 

HCVRNAPCR
Μετά από επαφή με τον ιό θα είναι είτε θετικό (+), είτε αρνητικό (-)
Όταν είναι (-) σημαίνει αυτοίαση (20%) και δεν υπάρχει ο ιός
Όταν είναι (+) σημαίνει λοίμωξη (80%) και τότε υπάρχει ο ιός και διερευνάται ο 

γονότυπος (υποκατηγορία) του ιού

Μετά από επιτυχή θεραπεία θα έχουμε
Anti HCV (+), HCVRNAPCR (-)

Μετά από ανεπιτυχή θεραπεία θα έχουμε
Anti HCV (+), HCVRNAPCR (+)



Μια ματιά στα νούμερα…

HCV epidemiology for PWIDs
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Μια ματιά στα νούμερα…

HCV epidemiology for PWIDs in EUROPE



Μια ματιά στα νούμερα…

Διαχρονικές τάσεις HCV λοίμωξης στην 
Ελλάδα 2002-2017



Κύριοι τρόποι μετάδοσης της HCV λοίμωξης
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Alter MJ Semin Liver Dis 1995

Management of Hepatitis C  NIH Consensus Statement 1997; March 24-26:15(3) 

Φυσική ιστορία της HCV λοίμωξης



Χρονοδιάγραμμα πιθανής εξέλιξης σε Κίρρωση του ήπατος 
λόγω ιογενούς ηπατίτιδας



Και…
Οι παράγοντες κινδύνου για την πρόοδο της HCV 

λοίμωξης είναι πολλοί και στους ΧΕΝ





Επανάσταση στη θεραπεία της C…

Βραχυχρόνιες θεραπείες, χωρίς ιδιαίτερες παρενέργειες και υψηλή 
αποτελεσματικότητα

SVR > 95%



Χαρακτηριστικά συνδυασμών
αντιικής θεραπείας

Γονοτυπική
δράση

CKD-4,5 Μη
αντιρροπούμενη

κίρρωση

Sofosbuvir + Ledipasvir not GT-2 & GT-
3

no yes

Sofosbuvir + 
Velpatasvir

pangenotypic no yes

Grazoprevir + Elbasvir not GT-1 & GT-
4

yes no

Glecaprevir + 
Pibrentasvir

pangenotypic yes no

SOF/LED SmPC  07.2018, SOF/VEL SmPC  07.2018, GZR/ELB SmPC  06.2018, GLE/PIB SmPC 07.2018



Οφέλη από την επίτευξη SVR

↓ Κίρρωση

↓ Ρήξη αντιρρόπησης

↓ ΗΚΚ

↓ Μεταμόσχευση

↓ Συνολική θνητότητα

↑ Ποιότητα ζωής

↓ Κακοήθη νεοπλάσματα

↓ Διαβήτης

↓ Καρδιαγγειακά νοσήματα

↓ Νεφρική νόσος

SVR

Βελτίωση της 
κλινικής 
έκβασης

Ηπατικ

ή

Μείωση της 
μετάδοσης

Smith-Palmer J, et al. BMC Infect Dis. 2015;15:19. Negro F, et al. Gastroenterology. 2015;149:1345-1360. George SL, et 
al. Hepatology. 2009;49:729-738. 



WHO Global Health Sector HCV Strategy

Addressing the challenges of managing hepatitis C in PWID

WHO Global Health Sector Strategy on viral hepatitis, 2016–2021. Available at: http://www.who.int/hiv/draft-hep-strategy-2016-2021_en.pdf (accessed 
August 2015).

WHO: World Health Organization;
DAA: direct-acting antiviral agent 

• 90% diagnosed
• 90% of eligible 

people treated 
• 90% of those treated 

are cured
• 50% of PWID 

covered by harm 
reduction services 
by 2020

• 70% reduction in 
HCV incidence 
• 50% reduction by 

2020
• Zero new infections 

due to unsafe blood 
transfusions 

• 75% reduction in 
new infections due 
to unsafe medical 
practices by 2020

• 60% reduction in
HCV-related deaths 

Global targets for 2030

Decrease new 
infections

Decrease 
deaths

Expand and 
enhance services

Reduce 
global 

suffering 
and costs

‡

Click to go back







Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη 
και διάγνωση και αντιμετώπιση της HCV 
λοίμωξης σε άτομα που κάνουν χρήση 

ναρκωτικών ουσιών

World Health Organization 2019,  EASL 2019,  ΕΕΜΗ 2019, ΚΕΕΛΠΝΟ 2019, Εθνικό Σχέδιο Δράσης για την 
ηπατίτιδα C 2018

-Δικαίωμα στην υγειονομική περίθαλψη

-Χωρίς διάκριση και ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της χρήσης ουσιών

-Πλήρης πρόσβαση σε υπηρεσίες αντιμετώπισης της εξάρτησης

-Ευέλικτα σημεία φροντίδας

-Προτεραιότητα σε HCV ασθενείς που ανήκουν σε ομάδες υψηλού κινδύνου για
έκθεση και ταυτόχρονα διασπορά όπως οι ΧΕΝ

-Ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την προώθηση της θεραπείας



Κι ενώ σήμερα, όλα φαίνονται απλούστερα
Αυτό φτάνει?

IT’S TIME FOR ELIMINATION !!!...???



• Aυξάνεται ο αριθμός των 
χωρών που καταρτίζουν ειδική 
στρατηγική για την ηπατίτιδα C

• Αυξήθηκαν οι πρωτοβουλίες 
που αποσκοπούν στον έλεγχο 
και θεραπεία των ΧΕΝ για 
ηπατίτιδα C

αλλά….

• Η θεραπευτική κάλυψη για την 
HCV λοίμωξη στους ΧΕΝ 
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη

Η θεραπευτική κάλυψη για την HCV λοίμωξη στους 
ΧΕΝ εξακολουθεί να είναι περιορισμένη





One Size Fits All???

Akiyama et al, Ann Intern Med 2019, 

Why only 12 ???



Μοντέλα αντιμετώπισης της 
ηπατίτιδας C για τον πληθυσμό 

των
εξαρτημένων

Optimal models of 
care for promoting 

adherence and 
sustained virologic

response (SVR)



 MULTIDISCIPLINARY APPROACH

 INTEGRATED IN PRIMARY CARE: ALL UNDER
ONE ROOF

 HEPATITIS C CARE IN PRIMARY 
ADDICTIONCARE UNITS

 GENERAL PRACTITIONER–BASED MODELS

 NURSE AND PHARMACISTS MODELS

 DIRECTLY OBSERVED THERAPY

 PEER-BASED MODELS OF TREATMENT

 TELE-PROGRAMS

Models of Care for the Management of Hepatitis C 
Among People Who Inject Drugs: One Size Does Not Fit All
Philip Bruggmann1and Alain H. Litwin21Arud Centres for Addiction Medicine, Zurich, 
Switzerland; and2Division of General Internal Medicine, Department of Medicine, 
Albert Einstein Collegeof Medicine and Montefiore Medical Center, Bronx, New York

S56 • CID 2013:57 (Suppl 2) • Bruggmann and Litwin

Hepatitis C Virus Model of Care

Government of western Ausralia ,2009



The ENHANCE project, an intervention to increase 
hepatitis C diagnosis and treatment in Tehran, Iran

Μultidisciplinary approach / Under one roof 



The Kombi Clinic – It’s the end of the road for 
Hepatitis C 
Heather Valerio, The Kirby Institute, UNSW Sydney, Australia

Jennifer Broad, South Riverdale Community Health 
Centre, Canada Mary O'Flynn, Kombi Clinic, Australia

• a van

• a nurse

• a physician

• a phlebotomist

• a test

• a fibroscan

The aim of the Kombi Clinic is simple: Not everyone affected with Hep C can, or even 
wants to visit a doctor. So instead, why not go out there in the Kombi and visit the 
places where we can make it an approachable, accessible and most of all normal 
experience

One-stop-shop for hepatitis C testing, treatment, and information



• Rates of successful passage through 
the referral, assessment and 
treatment pathway by PWID and 
other vulnerable people can be 
improved if social and addiction work 
support is provided as part of an 
integrated, multi-disciplinary and 
multi-agency care approach

• A predominantly consultant co-
ordinated, specialist nurse-managed 
clinical service can be both effective 
and efficient

HEPATITIS C CARE IN PRIMARY 
ADDICTION CARE UNITS

NURSE MODELS



Moving Knowledge Instead of Patients-
More physicians involved

 GOALS:
 Develop capacity to safely and effectively treat HCV in all areas and to 

monitor outcomes
 Develop a model to treat complex diseases in rural locations and 

developing countries



Μοντέλα αντιμετώπισης της ηπατίτιδας C για τον πληθυσμό των
εξαρτημένων στην  Ελλάδα



Kαταρράκτης φροντίδας των ασθενών με χρόνια 
ηπατίτιδα C στις ΜΟΘΕ του ΟΚΑΝΑ, 2019
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• 347 patients, [308/347 males (88.76%), age 
43years (79±10)] were included. 288/347 
(82.293%) were HCV RNA (+)

• 238/288 (82.64%) initiated treatment with 
DAAs.

• 175/238 (73.5%) completed therapy, 50/238 
(21.01%) are still on treatment and 13/238 
(5.46%) discontinued prematurely

• SVR12 rate for the first 121/175 patients who 
completed post-treatment follow-up was 
98.35% (119/121). 16/175 (9.14%), although 
expected, have not yet been examined for SVR

• 63/288 patients (21.88%) were lost to follow 
up: 50/288 (17.36%) did not initiate DAAs 
treatment due to illness, imprisonment, long 
distance from hospital, other priorities or 
indifference and 13/288 (4.51%) discontinued 
treatment.  

HCV microelimination enhanced by a network 
connecting all detoxification and substitution 

programs with an  expertized hepatology clinic in 
Northen Greece

Tsirogianni et al, INHSU 2019, Poster No 268
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MICRO-ELIMINATION OF HEPATITIS C AMONG 
INCARCERATED POPULATION: THE 

INTERVENTION ACCESS4ALL IN A LARGE PRISON 
OF THESSALONIKI, GREECE

Papagiouvanniet al, INHSU 2019, 



Seek

Test

Treat

Ταχεία προσέλκυση ΧΕΝ με τη χρήση 
Respondent-Driven Sampling(RDS) οι ΧΕΝ 

προσελκύουν ΧΕΝ από το δίκτυό τους

Συνεργασία με ηπατολόγους: καταχώριση 

στο θεραπευτικό μητρώο ασθενών & 

ενεργή διασύνδεση σε φροντίδα για HCV

Έλεγχος για αnti-HCV, anti-HIV, HBsAg, 

ελαστογραφία και αν απαιτείται, περαιτέρω 

έλεγχος (γονότυπος, βιοχημικά κλπ)

Ταχεία αναζήτηση και καταγραφή των χρηστών ενδοφλεβίων ναρκωτικών (ΧΕΝ) που
είναι θετικοί σε ηπατίτιδα C και προώθησή τους σε υπηρεσίες πρόληψης και θεραπείας

Πρόγραμμα ΑΡΙΣΤΟΤΕΛΗΣ HCV/HIV (Αθήνα)
Παρέμβαση στους χρήστες του δρόμου

Πρόγραμμα ΑΛΕΞΑΝΔΡΟΣ HCV (Θεσσαλονίκη)
Παρέμβαση στους χρήστες του δρόμου



Από την εξάλειψη στη μικροεξάλειψη
“A thousand mile journey begins with a simple 

step” 
Lao Tzu 



Πλεονεκτήματα της μικροεξάλειψης



 Οι νέες anti HCV θεραπείες εξασφαλίζουν την εκρίζωση του ιού της

ηπατίτιδας C στην πλειονότητα των ασθενών

 Η εξάλειψη της νόσου της ηπατίτιδας C είναι ένας ρεαλιστικός στόχος

 Η μικροεξάλειψη φαίνεται να αποτελεί ένα σημαντικό κλειδί στους ΧΕΝ

 Τα διάφορα μοντέλα αντιμετώπισης της ηπατίτιδας C φαίνεται να μπορούν 

να καλύπτουν τις ανάγκες τοu πληθυσμό των εξαρτημένων

 Υπάρχει ανάγκη σωστού σχεδιασμού και εφαρμογή των στρατηγικών για την

εξάλειψη της νόσου

Συμπεράσματα για τη διάγνωση και αντιμετώπιση της C



HΒV λοίμωξη



Δείκτες ηπατίτιδας Β

ΗBsAg
Είναι τμήμα της μεμβράνης του ιού
Μετά από επαφή με τον ιό αρχικά θα είναι (+)
90% θα εξαφανισθεί μετά από μερικούς μήνες
Αν παραμείνει  σημαίνει λοίμωξη, είτε φορεία, είτε ενεργότητα της νόσου

AntiHBs
Είναι προστατευτικό αντίσωμα του οργανισμού
90% θα εμφανισθεί μετά από μερικούς μήνες και τότε σημαίνει αυτοκάθαρση
Παράγεται και μετά από επιτυχή HBV εμβολιασμό (δείκτης ανοσίας)

Anti HBc
Είναι μη προστατευτικό αντίσωμα του οργανισμού
Σημαίνει επαφή με τον ιό

HBVDNAPCR
Μετά από επαφή με τον ιό θα είναι είτε θετικό (+), είτε αρνητικό (-)
Όταν είναι (-) σημαίνει ότι δεν πολλαπλασιάζεται ο ιός
Όταν είναι (+) σημαίνει ότι ο ιός πολλαπλασιάζεται και υπάρχει ενεργή νόσος



Κύριοι τρόποι μετάδοσης της ηπατίτιδας Β







Μια ματιά στα νούμερα…

Διαχρονικές τάσεις HBV στην Ελλάδα 
2002-2017



Εμβολιασμοί και HBV λοίμωξη
Στοιχεία ΕΚΤΕΠΝ 2019



Αποτελέσματα Εμβολιασμού Δ’ Μονάδας Θεσσαλονίκης ΟΚΑΝΑ

7η Συνάντηση HIV και Ηπατίτιδες, 2019



Θεραπευτική αντιμετώπιση της HBV λοίμωξης

Φαρμακευτική αγωγή: 

√ νουκλεοτιδικά ανάλογα (εντακαβίρη, τενοφοβίρη) για μεγάλο χρονικό 
διάστημα (>5 έτη)

Στόχος θεραπευτικής αντιμετώπισης :
√ επίτευξη μόνιμης ιολογικής καταστολής
√ ανάκαμψη της ηπατικής λειτουργίας

Απώτερος στόχος: αποφυγή
√ κίρρωσης του ήπατος
√ ηπατικής ανεπάρκειας
√ ηπατοκυτταρικού καρκίνου



HΙV λοίμωξη



Μια ματιά στα νούμερα…

HIV epidemiology for PWIDs in EUROPE

EMCDDA 2019



Μια ματιά στα νούμερα…

Διαχρονικές τάσεις HIV λοίμωξης στην 
Ελλάδα 2002-2017



Αύξηση της HIV λοίμωξης στους ΧΕΝ Αττικής

↓ προγραμμάτων

άμεσης πρόσβασης

Αίτια αύξησης

↑ μη ασφαλούς σεξ,
↑ πορνείας

↑ κοινής 
χρήσης 
συριγγών

↑ παράνομων μεταναστών

οικονομική κρίση

Μείωση των 
προγραμμάτων 
χορήγησης 
βελονών και 
συριγγών



Κύριοι τρόποι μετάδοσης της HIV λοίμωξης





Στάδια εξέλιξης της HΙV λοίμωξης 
όταν δεν θεραπεύεται





Εξέλιξη στη χρήση των αντιρετροικών φαρμάκων για τη 
λοίμωξη με τον HIV ιό







Θεραπεία για τον HIV

Αντιρετροϊκή αγωγή (ARV, HAART)

Η θεραπεία της HIV λοίμωξης 
αποτελεί την κύρια οδό πρόληψης 
της νόσου

Οι  ΧΕΝ με HIV λοίμωξη πρέπει 
να έχουν άμεση πρόσβαση τόσο σε 
προγράμματα απεξάρτησης-
υποκατάστασης, όσο και στις νέες 
antiHIV θεραπείες

WHO, UN, NIDA, IAS, 2012

Στόχοι:

• παράταση του προσδόκιμου 
επιβίωσης και βελτίωση της 
ποιότητας ζωής 

• αποτροπή της εξέλιξης του 
HIV σε AIDS

• ενίσχυση της άμυνας

• μείωση της μετάδοσης του 
HIV σε άλλα άτομα 



Θεραπεία: δυο σκοπιές...

• Ατομικό επίπεδο 

– Δικαίωμα στην υγεία

• Κοινωνικό επίπεδο - Δημόσια 
Υγεία

– Υποχρέωση της Πολιτείας 
απέναντι στο σύνολο του 
πληθυσμού





Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και διάγνωση και 
αντιμετώπιση της HΙV λοίμωξης σε άτομα που κάνουν 

χρήση ναρκωτικών ουσιών

Consolidated guidelines on HIV prevention, diagnosis, treatment and care for key populations–2016 update. Geneva: 
World Health Organization; 2016.

Οι διεθνείς οδηγίες για τη χορήγηση της HAART παραμένουν οι ίδιες με του 
υπόλοιπου πληθυσμού

Οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ναρκωτικών έχουν, όπως όλοι, δικαίωμα στην
υγειονομική περίθαλψη, χωρίς διάκριση και ανεξάρτητα από το νομικό καθεστώς της
χρήσης ουσιών.
Οι εργαζόμενοι στον τομέα της υγειονομικής περίθαλψης, οι διαχειριστές
προγραμμάτων και οι εθνικοί ηγέτες πρέπει να διασφαλίζουν ότι τα άτομα που κάνουν
ενέσιμη χρήση ναρκωτικών έχουν πλήρη πρόσβαση σε υπηρεσίες μείωσης βλάβης,
υπηρεσίες πρόληψης, διερεύνησης, θεραπείας και περίθαλψης για τον ιό HIV, με
γνώμονα τις αρχές της υγείας για όλους και τα ανθρώπινα δικαιώματα



• Ένταξη σε προγράμματα απεξάρτησης και κατάλληλη υποστήριξη.

• Ευέλικτα σημεία φροντίδας για τον HIV που χαρακτηρίζονται από εξοικειωμένο και
εξειδικευμένο προσωπικό στην αντιμετώπιση του εύρους των αναγκών των χρηστών.

• Ανάπτυξη αποτελεσματικών στρατηγικών για την προώθηση της συμμόρφωσης στη
φαρμακευτική αγωγή (ανταλλαγή βελονών και συρίγγων, στη μείωση σεξουαλικών
συμπεριφορών υψηλού κινδύνου και στις στρατηγικές μείωσης της βλάβης).

• Επιλογή των αντιρετροϊκών φαρμάκων με απλά σχήματα.
Προσοχή λόγω των υποκείμενων ηπατικών, νεφρικών, νευρολογικών, ψυχιατρικών,
γαστρεντερικών και αιματολογικών διαταραχών, αλλά και της αλληλεπίδρασης με τα
υποκατάστατα οπιοειδών

Σημείωση: Η αποτελεσματικότητα της ART– όταν δεν υπάρχει ενεργός χρήση – είναι
παρόμοια με εκείνη που παρατηρείται σε άτομα που δεν κάνουν χρήση ουσιών.

ΚΕΕΛΠΝΟ 2017

Κατευθυντήριες οδηγίες για την πρόληψη και διάγνωση 
και αντιμετώπιση της HΙV λοίμωξης σε άτομα που 

κάνουν χρήση ναρκωτικών ουσιών



Κι ενώ σήμερα, όλα φαίνονται απλούστερα
Αυτό φτάνει?



Aντιρετροϊκή αγωγή και ΧΕΝ



Πιθανότητες έναρξης θεραπείας σε σχέση με αριθμό CD4 
λεμφοκυττάρων ανά ομάδα μετάδοσης
(Διάγνωση σε CD4>350 κύτταρα/μL)
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Πανταζής Νίκος, Αναγνώστου Όλγα, Σκουτέλης Αθανάσιος, και συν. 4η συνάντηση AIDS ηπατίτιδες 2016 



Άρνηση αντιρετροϊκής θεραπείας στους ΧΕΝ 
ανάλογα με τη χρήση και τα επίπεδα CD4

Westergaard P. Provider and clinic-level correlates of deferring antiretroviral therapy for 

people who inject drugs: a survey of North American HIV providers. Journal of the 

International AIDS Society 2012, 15:10



Ενώ τα παγκόσμια επίπεδα θεραπευτικής κάλυψης για την HIV λοίμωξη 
έχουν αυξηθεί σημαντικά τα τελευταία χρόνια, η πρόσβαση μεταξύ των 
ανθρώπων που κάνουν ενέσιμη χρήση ναρκωτικών εξακολουθεί να είναι 

πολύ χαμηλή, με παγκόσμιο μέσο όρο κάτω από το 10% 
UNOCID, WHO, UNAIDS, 2014

Γιατί οι ΧΕΝ δεν λαμβάνουν έγκαιρα 
ιατρική βοήθεια;

• Σύνθετα ιατρικά και ψυχοκοινωνικά
προβλήματα
• Αναζήτηση ιατρικής βοήθειας σε
προχωρημένο στάδιο
• Μειωμένη συμμόρφωση στη
θεραπεία
• Σεξουαλική συμπεριφορά αυξημένου 
κινδύνου
• Κίνδυνος διασποράς στο γενικό
πληθυσμό

Κούκιος Δ. κ.α. 24o Πανελλήνιο Συνέδριο AIDS, 2012 (ΕΑ09)
Παπασταματόπουλος 2014

• Απροθυμία πρόσβασης σε υπηρεσίες 
πρόληψης–θεραπείας
– Φόβος στιγματισμού και ποινικής δίωξης
– Χαοτικός τρόπος ζωής και κοινωνικά
προβλήματα
– Υποκείμενη ψυχοπαθολογία
• Αρνητική προκατάληψη υγειονομικού
προσωπικού και δυσκολία επικοινωνίας
μεταξύ θεράποντα και ασθενή
• Αποσπασματική αντιμετώπιση των 
προβλημάτων των ΧΕΝ και έλλειψη 
συνεργασίας διαφόρων ειδικοτήτων

Γιατί οι ΧΕΝ δεν αναζητούν έγκαιρα ιατρική
βοήθεια;

Προβλήματα κατά τη Θεραπεία/νοσηλεία:
– Στερητικά, υπερδοσολογία, μη τήρηση 
κανόνων υγιεινής, ενόχληση σε λοιπούς
ασθενείς, συχνά εξέρχονται πριν την
ολοκλήρωση της θεραπείας, πλημμελής 
παρακολούθηση



Συμπεράσματα

Η HIV λοίμωξη ,η HCV λοίμωξη αλλά και η HBV 
λοίμωξη αποτελούν σημαντικά προβλήματα δημόσιας 

υγείας με υψηλό φορτίο νοσηρότητας, αλλά και 
μείζονες κοινωνικές και οικονομικές επιπτώσεις

Για την αντιμετώπισή τους απαιτούνται:

● Διεθνείς οδηγίες - Κοινές στρατηγικές

● Διασύνδεση/επικοινωνία/συντονισμός μεταξύ των 
δομών εξάρτησης και λοιπών δομών υγείας

● Εκπαίδευση/ευαισθητοποίηση/ενημέρωση

● Αποτελεσματική διαχείριση του προβλήματος σε όρους 
αποδοτικής χρήσης των πόρων και ισότητας στην 
πρόσβαση και τη θεραπευτική αντιμετώπιση







Ενημέρωση
Εκπαίδευση

Εξέταση-
Διάγνωση

Διασύνδεση
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Global hepatitis report –
infographics, WHO 2017

Μια ματιά στα νούμερα…



Η απλοποίηση της θεραπείας είναι πολύ σημαντική



Μια ματιά στα νούμερα…



ECDC 
Annual HIV epidemiological report for 2016

https://ecdc.europa.eu/sites/portal/files/documents/AER_for_2016-HIV-AIDS.pdf

Μια ματιά στα νούμερα…



Χορήγηση συνέργων ενδοφλέβιας χρήσης 
ναρκωτικών και προφυλακτικών –

-Προγράμματα ανταλλαγής βελονών και συριγγών

Βασικό μέτρο για την ελαχιστοποίηση της εξάπλωσης του HIV και της ιογενούς
ηπατίτιδας μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών, είναι η δωρεάν παροχή
αποστειρωμένων βελονών και συριγγών και άλλων καθαρών συνέργων (κουτάλια/
εστίες, φίλτρα, νερό, μέσα οξίνισης, στεγνά επιθέματα και επιθέματα εμποτισμένα με
οινόπνευμα), όπως και προφυλακτικών
-σε επαρκείς ποσότητες ώστε να καταστεί δυνατή η δωρεάν χρήση τους κάθε φορά
που γίνεται ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών
-με τρόπους διανομής που να είναι εύκολα προσβάσιμοι και αποδεκτοί από τους
χρήστες

-WHO: συνιστά διανομή >100 (κατά προτίμηση >200) συρίγγων/άτομο/έτος
-Περισσότερο αποτελεσματικά σε συνδυασμό με θεραπεία υποκατάστασης
-Drop in centers, κινητές μονάδες, φαρμακεία, δημόσιοι φορείς

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 2017
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) 2016 



Προγράμματα ανταλλαγής βελονών και συριγγών
Από τις 158 χώρες που ανέφεραν χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, μόνο 90 παρείχαν 

προγράμματα βελόνων και συριγγών στην κοινότητα και 8 σε φυλακές
Μόνο 12 χώρες παρέχουν το συνιστώμενο όριο των 200 αποστειρωμένων 

βελονών ανά άτομο ανά έτος (UNOCID, WHO, UNAIDS, 2014)



Χορήγηση συνέργων ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών-
προγράμματα ανταλλαγής βελονών και συριγγών στην Ευρώπη

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 2017
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) 2017
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Εμβολιασμοί

Εμβολιασμός έναντι της ηπατίτιδας Α και Β, 
του τετάνου, της γρίπης και, ιδίως για τα 
HIV οροθετικά άτομα, έναντι του 
πνευμονιοκόκκου

Από τις πιο αποτελεσματικές και οικονομικά 
αποδοτικές διαθέσιμες παρεμβάσεις για την 
πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 2016
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) 2016



Θεραπείες για την εξάρτηση

Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης της Εξάρτησης 
(Θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών-OST)

-Αποδεδειγμένα μία από τις πλέον αποτελεσματικές 
παρεμβάσεις στη μείωση της επίπτωσης της HIV και 
HCV λοίμωξης στους χρήστες ενδοφλέβιων οπιοειδών
-Μειώνει τη μόλυνση και μετάδοση λοιμώξεων
-Ευνοεί τη μακροχρόνια παρακολούθηση και τη 
συγκράτηση στις θεραπείες της ART και της ηπατίτιδας C
-Μειώνει τις δαπάνες για την υγεία
-Μειώνει τα περιστατικά υπερδοσολογίας

Θα πρέπει να καταστούν διαθέσιμες διάφορες θεραπείες απεξάρτησης
ανάλογα με τις ανάγκες των διαφόρων ομάδων χρηστών

Άλλες θεραπείες για την εξάρτηση
Όταν δεν υπάρχει διαθέσιμη θεραπεία υποκατάστασης ή σε περιπτώσεις εξάρτησης από 
μη οπιοειδή φάρμακα όπως η κοκαΐνη ή τα ATS, οι μόνες επιλογές θεραπείας είναι οι 
ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις και η διαχείριση της απόσυρσης. Ωστόσο, αυτά είναι 
λιγότερο αποτελεσματικά στην πρόληψη του ιού HIV στους ανθρώπους που κάνουν χρήση 
ουσιών

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 2016
Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου Νοσημάτων (ECDC) 2016



Προγράμματα Υποκατάστασης Οπιοειδών (OST)
Παγκόσμια Δεδομένα 

Από τις 158 χώρες που ανέφεραν χρήση ενέσιμων ναρκωτικών, μόνο 80 παρείχαν υπηρεσίες OST και 
μόνο 43 προγράμματα σε φυλακές (UNOCID, WHO, UNAIDS, 2014)



Προγράμματα Υποκατάστασης Οπιοειδών (OST)
-Ευρωπαικά δεδομένα

Υπολογίζεται ότι 11,7 εκατομμύρια άνθρωποι χρησιμοποιούν ενέσιμα ναρκωτικά
(UNOCID, WHO, UNAIDS, 2014)

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 2017

Περισσότεροι από τους μισούς χρήστες οπιοειδών
λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης 

10/17



Θεραπείες για την εξάρτηση στην Ελλάδα

Η εκτίμηση του συνολικού αριθμού χρηστών υψηλού κινδύνου ηλικίας 15-
64 ετών

με κύρια ουσία τα οπιοειδή είναι 16.701 άτομα  (ΕΚΤΕΠΝ 2017)
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Ιατρικές εξετάσεις και Ενημέρωση-Επικοινωνία 
Βασικές αρχές: συγκατάθεση, εμπιστευτικότητα, αξιοπιστία, παροχή 

συμβουλών και σύνδεση με υπηρεσίες παρακολούθησης και  θεραπείας

• Δυνατότητα προαιρετικής και οικιοθελούς εξέτασης έναντι του HIV, της ηπατίτιδας C (ηπατίτιδας Β 
για τους μη εμβολιασμένους) και άλλων λοιμώξεων, συμπεριλαμβανομένης της φυματίωσης

• Θα πρέπει να παρέχεται συστηματικά, διασφαλίζοντας την εμπιστευτικότητα των αποτελεσμάτων

• Θα πρέπει η εξέταση να συνδέεται με την ενημέρωση και την παραπομπή σε θεραπεία

Ενδεδειγμένες Πρακτικές :

-Κινητές μονάδες ή σε προσωρινούς ειδικούς 
χώρους, σε χώρους ανταλλαγής βελονών και 
συριγγών, σε εγκαταστάσεις υγείας

-Ιn one step: Rapid tests, RNA, Fibroscan

-Τόσο η θέση όσο και η ώρα του test θα 
πρέπει να ανταποκρίνονται στις ανάγκες των 
ασθενών

-Peer support



Ιατρικές εξετάσεις



Αντιμετώπιση των λοιμωδών νοσημάτων 

• Η ενεργή χρήση ναρκωτικών δεν θα πρέπει να αποτελεί κριτήριο
αποκλεισμού από τη θεραπεία, (εφόσον δεν υφίστανται άλλες κλινικές
αντενδείξεις) και- ειδικά- εάν η χρήση ναρκωτικών μπορεί να
ελεγχθεί με θεραπεία για την εξάρτηση και κυρίως με προγράμματα
υποκατάσττασης οπιοειδών και προγράμματα ανταλλαγής βελονών
και συριγγών

Kαθολική πρόσβαση, χωρίς εξαίρεση σε ασφαλή, προσιτή και αποτελεσματική περίθαλψη και θεραπεία

H εξέταση/διερεύνηση θα πρέπει να είναι άμεσα συνδεδεμένη με τη θεραπεία, χωρίς καθυστερήσεις, 
στον ίδιο χώρο, ακόμη και μέσω κινητών μονάδων, είτε σε ειδικές δομές, είτε σε ιατρεία λοιμώξεων, 
σε ηπατολογικά ιατρεία και σε δομές για την εξάρτηση . Η διασύνδεση μεταξύ των δομών πρέπει να 
είναι ευχερής και απρόσκοπτη

Η συνεργασία και δέσμευση όλων των εμπλεκόμενων φορέων φέρει το βέλτιστο αποτέλεσμα

Mann B, et al. HIV Med, 2012.

Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας (EMCDDA) 2016,Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 
Νοσημάτων (ECDC) 2016

Δεν υπάρχει διαφορά στην αποτελεσματικότητα της αντιρετροικής αγωγής και της αντιHCV θεραπείας 
στα εξαρτημένα άτομα σε σχέση με άλλες πληθυσμιακές ομάδες 

Εκτός από τη θεραπεία των υπαρχόντων ασθενών, ιδιαίτερα
σημαντική θεωρείται η πρόληψη και των HIV και HCV λοιμώξεων, για
τις οποίες δεν υπάρχουν τουλάχιστον μέχρι σήμερα – διαθέσιμα
εμβόλια. Ως εκ τούτου, η πρόληψη των νόσων επικεντρώνεται στην
ευαισθητοποίηση του πληθυσμού και ιδιαίτερα των ομάδων υψηλού
κινδύνου για την αποφυγή μετάδοσης του ιών



Καταρράκτης φροντίδας της ηπατίτιδας C στους 
εξαρτημένους ασθενείς

 Εξέταση

 Διάγνωση

 Σύνδεση στη φροντίδα (linkage to care) 

 Συμμόρφωση στη θεραπεία

 Ολοκλήρωση της θεραπείας

 Παρακολούθηση αποτελεσματικότητας

 Συγκράτηση στη φροντίδα (retention to care) 

 Επιτήρηση για HCC

 Έλεγχος για επαναλοιμώξεις HCV

 TasP (μείωση του ιικού φορτίου στην κοινότητα)
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Do HCV patients in your country have the option 
of being treated in non-hospital settings?

Οι περισσότερες ευρωπαϊκές χώρες περιορίζουν 

τη θεραπεία στους ειδικούς

Yes =5 (20%)

No =20 (80%)

Unknown / Unavailable

80% (n=25) of patient 
groups surveyed reported 
that HCV treatment is not 
available outside of a 
hospital setting

Source: Lazarus et al .The 2016 Hep-CORE Report: http://www.elpa.eu/sites/default/files/documents/Hep-CORE_full_report_21Dec2016_Final%5B2%5D.pdf



Expanding prescriber base

• In countries without prescriber restrictions, such as Australia, general 
practitioners and non-specialists have greater access to reach patients in 
need of treatment

• 5-15% of individuals initiating DAAs had treatment prescribed by a GP

Source: Hajarizadeh B, Grebely J, Matthews GV, Martinello M, Dore GJ. The path towards hepatitis C elimination in Australia 
following universal access to interferon-free treatments. Poster to be presented at: International Liver Congress. 2017; Amsterdam, 
Netherlands. 

Figure 5: Prescriber distribution in each month for individuals initiating DAA treatment during 
March to September 2016 in Australia



Hepatitis C treatment integration with harm reduction services in Georgia: Preliminary findings, 
National Hepatitis C Virus Elimination Progress Report, Georgia, 2018

Decentralizing HCV therapy





Sulkowski M, et al. ILC 2017, Amsterdam, The Netherlands, April 19-23rd, 2017 (SAT-228)94
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Δεδομένα Δ’ Μονάδας ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης (2006-2018)
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