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ΕΡΕΥΝΑ ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗΣ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ 

(HIV, HBV, HCV) ΑΝΑΜΕΣΑ  

ΣE ΕΝΕΣΙΜΟΥΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΟΥΣΙΩΝ 

Η έρευνα διεξήχθη τα έτη 2016-2018 από την Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου. Το 

συνολικό δείγμα της έρευνας αφορούσε σε 116 άτομα. Από αυτούς, οι ενέσιμοι χρήστες οι 

οποίοι έδωσαν τη συγκατάθεσή τους για δείγμα αίματος ήταν 96 άτομα. Κατά τη διεξαγωγή της 

έρευνας, τα άτομα βρίσκονταν στις ακόλουθες θεραπευτικές δομές: 

 

 

Στο πιο κάτω γράφημα παρουσιάζονται τα κύρια αποτελέσματα που προέκυψαν από τις 

αιματολογικές εξετάσεις ανάμεσα στους ενέσιμους χρήστες: 
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ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Γ 

Ανάμεσα στους ενέσιμους χρήστες (έστω και μια φορά στη ζωή) δόθηκαν έγκυρα αποτελέσματα 

Ηπατίτιδας Γ για 84 άτομα.   

 Από το σύνολο των 84 ατόμων, οι 33 ήταν αρνητικοί και οι υπόλοιποι 51 θετικοί. Δηλαδή, 

η επικράτηση της Ηπατίτιδας Γ ανάμεσα στους ενέσιμους χρήστες που συμμετείχαν 

στην έρευνα, ανήλθε στο 60%.  

 Ανάμεσα στους θετικούς η πλειοψηφία ήταν άνδρες (n=43, 84%) και οι υπόλοιπες 

γυναίκες (n=8, 16%).  

 Η διάμεσος ηλικία των θετικών στην Ηπατίτιδα Γ ήταν τα 35 έτη, ενώ δεν παρουσιάζεται 

διαφορά στην ηλικία ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν θετικοί και σε αυτούς που 

βρέθηκαν αρνητικοί στην Ηπατίτιδα Γ.  

 Ανάμεσα στους θετικούς στην Ηπατίτιδα Γ, οι περισσότεροι (n=40, 78,5 %) ήταν από 

άλλες Ευρωπαϊκές και μη χώρες ενώ λίγοι ήταν οι Κύπριοι (n=9, 17%). Οι περισσότεροι 
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Ευρωπαίοι ήταν Έλληνες (n=21) και  Γεωργιανοί (n=6), ενώ από τις μη Ευρωπαϊκές χώρες, 

οι περισσότεροι ήταν Ρώσοι (n=6).  

 Ανάμεσα στους θετικούς στην Ηπατίτιδα Γ, οι περισσότεροι ζούσαν είτε μόνοι τους (53%) 

είτε σε πρόγραμμα εσωτερικής διαμονής (30%).  

 Ανάμεσα στους θετικούς στην Ηπατίτιδα Γ, οι μισοί είτε είχαν χαμηλό εκπαιδευτικό 

επίπεδο (δεν τελείωσαν τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση) είτε είχαν τελειώσει τη 

δευτεροβάθμια εκπαίδευση ή/και το Πανεπιστήμιο.  

  Ανάμεσα στους θετικούς στην Ηπατίτιδα Γ, οι περισσότεροι είχαν υποβληθεί σε 

θεραπεία αποτοξίνωσης (77%) ενώ αρκετοί σε θεραπεία υποκατάστασης (60%).  

 Κατά το τελευταίο έτος, περίπου το 1/3 (n=17) των θετικών στην Ηπατίτιδα Γ έκανε 

ταυτόχρονη χρήση κοκαΐνης και ηρωίνης, σχεδόν οι μισοί (n=23, 45%) έκαναν χρήση 

ηρωίνης, 14 άτομα έκαναν χρήση αμφεταμινών (28%), και 16 άτομα (32%) έκαναν χρήση 

άλλων οπιοειδών.  

 Κατά τον τελευταίο μήνα, η πλειοψηφία (n=32, 63%) των θετικών στην  Ηπατίτιδα Γ δεν 

έκανε χρήση, ενώ οι υπόλοιποι έκαναν χρήση οπιοειδών (30%). 

 Ο μέσος όρος πρώτης ηλικίας ενδοφλέβιας χρήσης ήταν μικρότερος ανάμεσα στους 

θετικούς στην Ηπατίτιδα Γ (19 ετών) σε σύγκριση με τους αρνητικούς (23 ετών).  

 Οι περισσότεροι ενέσιμοι χρήστες, κατά την πρώτη ενέσιμη χρήση έκαναν χρήση 

ηρωίνης (84%, n=70).  

 Σχεδόν οι μισοί ενέσιμοι χρήστες (n= 44, 52%) έκαναν χρήση κοινής σύριγγας έστω και 

μια φορά στη ζωή τους, ενώ ανάμεσα στους θετικούς στην Ηπατίτιδα Γ,  η χρήση κοινής 

σύριγγας ήταν πιο διαδεδομένη (n=34, 67%).  

 Οι περισσότεροι θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ ενέσιμοι χρήστες ανέφεραν ότι μοιράστηκαν 

την κοινή σύριγγα με ένα στενό φίλο (n=23, 45%), ενώ αρκετοί δεν έδωσαν απάντηση 

στο συγκεκριμένο ερώτημα (n=18, 35%). Επίσης, ανάμεσα σε όλους τους ενδοφλέβιους 

χρήστες, η πλειοψηφία (n=62, 74%) ανέφερε ότι ήταν εύκολο να βρουν σύριγγα σε 

περίπτωση που είχαν ανάγκη.  

 Ανάμεσα σε όλους τους ενέσιμους χρήστες, αναφέρθηκε ως  κύρια πηγή πρόσβασης σε 

καινούριες σύριγγες το φαρμακείο (n=76, 91%). Τα προγράμματα ανταλλαγής συριγγών, 

οι φίλοι κτλ., δεν αναφέρθηκαν σχεδόν από κανένα ενέσιμο χρήστη.  

 Σε ό,τι αφορά τις σεξουαλικές πρακτικές, δεν παρουσιάστηκε οποιαδήποτε διαφορά 

ανάμεσα στα άτομα είτε θετικά είτε αρνητικά στην Ηπατίτιδα Γ, ενώ πολλές από τις 
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ερωτήσεις αυτής της ενότητας, δεν απαντήθηκαν από τους ερωτώμενους. Το πιο 

σημαντικό που αξίζει να αναφερθεί είναι ότι ανάμεσα σε όλους τους ενέσιμους χρήστες, 

οι περισσότεροι (n= 55, 70%) δεν χρησιμοποίησαν προφυλακτικό κατά την τελευταία 

σεξουαλική επαφή που είχαν.  

 Ανάμεσα σε όλους τους ενέσιμους χρήστες, οι περισσότεροι (n=67, 80%) είχαν βρεθεί 

έστω και μια φορά στη φυλακή.  

 Σημαντικό είναι το γεγονός ότι από το σύνολο των 51 ατόμων οι οποίοι βρέθηκαν θετικοί 

στην Ηπατίτιδα Γ, από αυτούς,  19 άτομα εντοπίστηκαν θετικοί για πρώτη φορά μέσα 

από την έρευνα της ΑΑΕΚ, καθώς είτε δεν εξετάστηκαν ποτέ είτε κατά την τελευταία 

φορά που εξετάστηκαν βρέθηκαν αρνητικοί.  

 Υψηλότερη ήταν η επικράτηση ανάμεσα στους θετικούς στην Ηπατίτιδα Γ (n= 40, 78%) 

σε ό,τι αφορά τα περιστατικά υπερβολικής δόσης έστω και μια φορά στη ζωή, σε 

σύγκριση με τα άτομα που βρέθηκαν αρνητικοί (n=17, 52%). 

  Ανάμεσα σε όλους τους ενέσιμους χρήστες, 4 άτομα έκαναν μετάγγιση έστω και μια 

φορά στη ζωή, εκ των οποίων οι 2 βρέθηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ.  

 Περισσότεροι από τους μισούς ενέσιμους χρήστες θετικούς στην Ηπατίτιδα Γ (ν=34, 67%) 

ανέφεραν ότι έχουν τατουάζ. 

ΗΠΑΤΙΤΙΔΑ Β 

Ανάμεσα στους ενέσιμους χρήστες (έστω και μια φορά στη ζωή) δόθηκαν έγκυρα αποτελέσματα 

Ηπατίτιδας Β για 69 άτομα.   

 Από το σύνολο των 69 ατόμων, οι 56 ήταν αρνητικοί και οι υπόλοιποι 13 θετικοί. Δηλαδή, 

η επικράτηση της Ηπατίτιδας Β ανάμεσα στους ενέσιμους χρήστες που συμμετείχαν 

στην έρευνα, ανήλθε στο 19 %.  

 Ανάμεσα στους θετικούς, η πλειοψηφία ήταν άνδρες (n=10) και οι υπόλοιπες γυναίκες 

(n=3).  

 Η διάμεσος ηλικία των θετικών στην Ηπατίτιδα Β ήταν τα 35 έτη, ενώ δεν παρουσιάζεται 

διαφορά στην ηλικία ανάμεσα σε αυτούς που βρέθηκαν θετικοί και σε αυτούς που 

βρέθηκαν αρνητικοί στην Ηπατίτιδα Β.  
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 Ανάμεσα στους θετικούς στην Ηπατίτιδα Β, οι περισσότεροι (n=8) ήταν από άλλες 

Ευρωπαϊκές χώρες ενώ λίγοι ήταν οι Κύπριοι (n=3). Οι περισσότεροι Ευρωπαίοι ήταν 

Έλληνες (n=3) και  Γεωργιανοί (n=4). 

 Ανάμεσα στους θετικούς στην Ηπατίτιδα Β, οι μισοί είχαν υποβληθεί σε θεραπεία 

αποτοξίνωσης (n=6) ενώ οι περισσότεροι είχαν υποβληθεί σε θεραπεία υποκατάστασης 

(n=10).  

 Κατά το τελευταίο έτος, οι περισσότεροι θετικοί στην Ηπατίτιδα Β έκαναν χρήση ηρωίνης 

(n=8), βουπρενορφίνης (n=7) και άλλων οπιοειδών (n=8).  

 Κατά τον τελευταίο μήνα, η πλειοψηφία (n=6) των θετικών στην Ηπατίτιδα Β έκανε 

χρήση οπιοειδών, ενώ η πλειοψηφία (n=9) έκανε χρήση κοινής σύριγγας.  

 

ΣΥΛΛΟΙΜΩΞΗ («co-infection» Ηπατίτιδα Γ & Ηπατίτιδα Β)  

• Όσοι είχαν βρεθεί θετικοί στην Ηπατίτιδα Β (n=13) είχαν παράλληλα βρεθεί θετικοί και 

στην Ηπατίτιδα Γ.  

 

HIV 

Ανάμεσα στους ενέσιμους χρήστες (έστω και μια φορά στη ζωή) δόθηκαν έγκυρα 

αποτελέσματα HIV για 83 άτομα.  Όλοι βρέθηκαν αρνητικοί.  
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Αποτελέσματα Ηπατίτιδα Γ & Συλλοίμωξης

HCV Αρνητικά HCV Θετικά Συλλοίμωξη (co-infection) HCV&HBV
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Ευχαριστίες 

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου επιθυμεί να ευχαριστήσει τον Παγκύπριο 

Σύνδεσμο Νοσηλευτών και Μαιών, και ιδιαίτερα τον Πρόεδρο του κ. Ιωάννη Λεοντίου, για 

τη συμβολή του στην υλοποίηση της έρευνας. Επίσης, ιδιαίτερες ευχαριστίες στην Εταιρία 

Merck Sharp & Dohme Cyprus Ltd για την εν μέρει χρηματοδότηση της έρευνας καθώς και 

στα εργαστήρια Yiannoukas Medical Laboratories για τη συνεργασία. 

 


