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Θεραπεία (ορισμός):

Η βελτίωση της ψυχικής, σωματικής ή/και κοινωνικής 
λειτουργικότητας του ασθενούς, 

• ως αποτέλεσμα συγκεκριμένης θεραπευτικής παρέμβασης ή 

• συνδυασμού θεραπευτικών παρεμβάσεων 
• φαρμακευτικών, 
• ψυχοθεραπευτικών ή/και 
• κοινωνικών παρεμβάσεων.



Οπιοειδή

• Μέχρι το 2007, στην Κύπρο δεν υπήρχε θεραπεία με υποκατάστατα οπιοειδών (OST). 
• Η μόνη διαθέσιμη θεραπεία ήταν οι θεραπευτικές κοινότητες προσανατολισμένες στην πλήρη 

αποχή από τα οπιοειδή.
• Τον Αύγουστο του 2007 άνοιξε στη Λευκωσία η πρώτη μονάδα θεραπείας υποκατάστασης 

οπιοειδών, με την ονομασία "Γέφυρα". 
• Η μονάδα ξεκίνησε με αριθμό 13 ασθενών το 2007, οι οποίοι αυξήθηκαν σε 32 το 2011 και σε 

84 το 2017. 

• Το πρόγραμμα Μείωσης Βλάβης ¨ΓΕΦΥΡΑ¨ μετά το 2011 έγινε σταδιακά «χαμηλής ουδού», με βάση διεθνή 
τεκμηρίωση για καλύτερη αποτελεσματικότητα. 

Advances in the treatment of substance use disorder in Cyprus L Samartzis - BJPsych International, August 2018 



Οπιοειδή

• Το πρόγραμμα Μείωσης Βλάβης ¨ΓΕΦΥΡΑ¨ μετά το 2011 έγινε σταδιακά «χαμηλής ουδού», με 
βάση διεθνή τεκμηρίωση για καλύτερη αποτελεσματικότητα. 

• Τα κλινικά χαρακτηριστικά που εφαρμόστηκαν σταδιακά στο πρόγραμμα OST περιλαμβάνουν 

• Μείωση ¨αυστηρότητας¨, κατάργηση ¨θεραπευτικών κυρώσεων¨

• Αύξηση της προσβασιμότητας ώστε να αποφεύγονται οι λίστες αναμονής, 

• Χρήση εξατομικευμένων θεραπευτικών επιλογών σχετικά με την επιλογή παρεμβάσεων και 

την τιτλοποίηση της δόσης, 

• Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις έγιναν προαιρετικές

• Ευελιξία στη διάρκεια θεραπείας

• Σχεδιασμός θεραπείας επικεντρωμένος  στη Μείωση της Βλάβης και όχι στην πλήρη 

αποχή, 

• Έμφαση στη διατήρηση στο πρόγραμμα ασθενών χαμηλής συνεργασίας/συμμόρφωσης 

(δηλ όσους πάσχουν και από διαταραχή προσωπικότητας ή/και άλλες συννοσυρότητες).

Opioid substitution therapy: Lowering the treatment thresholds.Kourounis G, Richards BD, Kyprianou E, Symeonidou E, Malliori MM,
Samartzis L. Drug Alcohol Depend. 2016 Apr 1;161:1-8



Σημαντικές Νέες Προσεγγίσεις

• Μείωση αυστηρότητας (θεραπεία και όχι σωφρονισμός)
• Λιγότερο αυστηρό θεραπευτικό πλαίσιο (μόνο θετική ενίσχυση positive reinforcement)
• Χαλάρωση νομοθεσίας
• Θεραπεία αντί ποινής σε αδικήματα που σχετίζονται άμεσα με την υποστήριξη της χρήσης
• Δεν αρκεί η ψυχοθεραπεία - Δεν αρκεί μόνο το φάρμακο
• Μείωση στίγματος για αύξηση προσβασιμότητας
• GDPR σεβασμός, αυστηρή τήρηση
• Κοινωνικό Κράτος (στέγαση, νομική προστασία, επιδόματα, ΕΕΕ, επαγγελματική υποστήριξη)

• Νέα Φάρμακα – Πλουραλισμός: 
• Μεθαδόνη
• Βουπρενορφίνη
• Βουπρενορφίνη + Ναλοξόνη
• Naloxone (Νyxoid 1.8mg IN)
• Ναλτρεξόνη
• Μορφίνη Retard
• Heroin Replacememt Treatment, HRT

• Νέες δομές:
• Μεθαδόνη
• Drug Consumption Rooms 

• (Παράνομα ναρκωτικά, νόμιμη δομή, χρήση υπό «επιτήρηση»)











Treatment of opioid-use disorders MA Schuckit, New England Journal of Medicine, 2016



Treatment of opioid-use disorders MA Schuckit, New England Journal of Medicine, 2016



Οπιοειδή και Μείωση Βλάβης

• Ο αριθμός των χρηστών οπιοειδών υψηλού κινδύνου στην Κύπρο εκτιμάται ότι δεν υπερβαίνει τους 1200. 

• Το 2018, 209 από τους 1168 χρήστες οπιούχων υψηλού κινδύνου βρισκόταν υπό θεραπεία υποκατάστασης 
οπιοειδών (OST). 

• Ο μέσος αριθμός των θανάτων που προκαλούνται από τα ναρκωτικά στην Κύπρο είναι 8 ανά έτος. 

• Μερικοί από αυτούς - σχεδόν οι 9 από τους 10 - αφορούν νέους άνδρες IV χρήστες οπιοειδών. 

• Αυτός ο αριθμός θανάτων που σχετίζονται με οπιοειδή, περιλαμβάνει: 
• τα παράνομα οπιοειδή, 
• την εκτροπή των νόμιμων οπιοειδών από ιατρική για ψυχαγωγική χρήση, καθώς και 
• τα νόμιμα συνταγογραφούμενα οπιοειδή για ιατρική χρήση.





Αναθεώρηση του επιστημονικού πλαισίου Υποκαταστάτων – Κύπρος 2018

• Ονομασία δομών: «Μονάδες φαρμακευτικά υποβοηθούμενης θεραπείας της εξάρτησης με χρήση υποκαταστάτων 

οπιοειδών»

• Εμβάθυνση στον όρο Μείωση Βλάβης  

• Συμπερίληψη ανηλίκων και εγκύων

• Δεν διακόπτεται το take home όταν είναι θετικός σε άλλη ουσία αν δεν υπάρχει έκδηλος κλινικός λόγος

• Σε καμιά περίπτωση δε θα διακόπτονται τα φάρμακα (take home) χωρίς ιατρική οδηγία (το take home είναι 

μέρος της συνταγογράφησης). Ο κίνδυνος από τη διακοπή είναι μεγάλος.

• Εξατομικευμένη προσέγγιση

• Δεν χρησιμοποιούμε τα φάρμακα ως συμπεριφορικό εργαλείο (πχ για επιβράβευση)

• Buprenorphine θα μπορούσε να χορηγείται κατευθείαν με συνταγή από το φαρμακείο (δημόσιο ή ιδιωτικό) 

μειώνοντας κατά πολύ το κόστος της παρεχόμενης υπηρεσίας και αυξάνοντας την προσβασιμότητα (ανάλυση 

κόστους εκκρεμεί)





Harm Reduction services – Cyprus - 2019

OST Buprenorphine+Naloxone YES

OST Methadone NOT YET

Needle and syringe exchange YES

Drug Consumption Rooms NOT YET

Heroin Replacement Treatment (HRT) NOT YET

Naloxone self-injection for overdose reversal YES



Η Μείωση Βλάβης δεν είναι πρόγραμμα ούτε παρέμβαση: 

Είναι γενικευμένη θεραπευτική προσέγγιση (approach), 

που πρέπει να διαχέει κάθε θεραπευτικό πρόγραμμα και 

κάθε θεραπευτική παρέμβαση.
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