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Γηζαγσγή

Η θνηλή ρξήζε ζπξίγγσλ απνηειεί ηελ θύξηα νδό κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηεο 

επαηίηηδαο C θαη ηνπ HIV ζηνλ πιεζπζκό ησλ ελέζηκσλ ρξεζηώλ 

ςπρνηξόπσλ νπζηώλ (1, 2), ηδηαίηεξα ζηνπο λεαξνύο ρξήζηεο. Σα 

πξνγξάκκαηα δηαλνκήο ζπξίγγσλ θαη ππνθαηάζηαζεο ζπκπεξηιακβάλνληαη 

κεηαμύ ησλ βέιηηζησλ πξαθηηθώλ ζηνλ πεξηνξηζκό ηεο ζπκπεξηθνξάο απηήο 

θαη επνκέλσο ηεο κεηάδνζεο ησλ ινηκσδώλ λνζεκάησλ ζηα δίθηπα ησλ 

ελέζηκσλ ρξεζηώλ (3), ηδηαίηεξα όηαλ παξέρνληαη ζπλδπαζηηθά (4). ηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο παξαηεξήζεθε επηδεκηθή έμαξζε ηεο HIV ινίκσμεο ζηνλ 

πιεζπζκό ησλ ελέζηκσλ ρξεζηώλ ςπρνηξόπσλ νπζηώλ ζηηο αξρέο ηεο 

δεθαεηίαο  (5), ελώ θαη ν επηπνιαζκόο ηεο HCV ινίκσμεο βξίζθεηαη ζηαζεξά ζε 

πςειά επίπεδα ζηνλ πιεζπζκό απηόλ (6). Χο κέηξν γηα ηνλ πεξηνξηζκό ηεο 

επηδεκίαο, απμήζεθε ζεκαληηθά ε θάιπςε ησλ πξνγξακκάησλ δηαλνκήο 

ζπξίγγσλ θαη ηεο ππνθαηάζηαζεο ζηελ Αηηηθή ηελ πεξίνδν 2012-4 (6-8). Η 

ζπκκεηνρή κεγάινπ αξηζκνύ ελεξγώλ ρξεζηώλ ζε έλα από ηα πξνγξάκκαηα 

απηά - ηνλ ΑΡΙΣΟΣΓΛΗ - ζπλδέζεθε κε ηε κείσζε ηεο επίπησζεο ηεο HIV 

ινίκσμεο ζηνλ πιεζπζκό απηόλ (9), ελδεηθηηθό ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο 

πηνζέηεζεο ζπκπεξηθνξώλ πςεινύ θηλδύλνπ από ηνπο ζπκκεηέρνληεο ζην 

πξόγξακκα. Χζηόζν, παξακέλεη άγλσζην εάλ γεληθόηεξα γηα ηελ πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο θαη θαηά ηελ πεξίνδν πξηλ θαη κεηά ηελ επηδεκηθή έμαξζε ε 

πηζαλόηεηα γηα ηελ πηνζέηεζε ζπκπεξηθνξώλ πνπ ζέηνπλ ηελ πγεία ησλ 

ρξεζηώλ ζε κεγαιύηεξν θίλδπλν, όπσο ε θνηλή ρξήζε ζπξίγγσλ, ζπλδέεηαη κε 

ην ελ γέλεη επίπεδν θάιπςεο ησλ πξνγξακκάησλ δηαλνκήο ζπξίγγσλ θαη ηεο 

ππνθαηάζηαζεο.
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θνπόο

Να δηεξεπλεζεί ν βαζκόο ζηνλ νπνίν κεηαβνιέο ζηελ θνηλή ρξήζε ζπξίγγσλ ζηνλ 

πιεζπζκό ησλ ρξεζηώλ ςπρνηξόπσλ νπζηώλ ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ηελ πεξίνδν 

2008-2015 ζπλδένληαη κε κεηαβνιέο ζηα επίπεδα ηεο θάιπςεο ζε ζύξηγγεο θαη ζε ζέζεηο 

ζην Πξόγξακκα ππνθαηάζηαζε. Να δηεξεπλεζεί ν ξόινο ηεο ειηθίαο ζηελ παξαπάλσ 

ζρέζε.

Τιηθό- Μέζνδνο

Οη αλαιύζεηο βαζίζηεθαλ ζε ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ εηεζίσο ζην Γζληθό Κέληξν 

Σεθκεξίσζεο & Πιεξνθόξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά (ΓΚΣΓΠΝ) νη θνξείο ζεξαπείαο θαη 

κείσζεο ηεο βιάβεο από ηε ρξήζε νπζηώλ ζηε ρώξα. Αλαιύζεθαλ (α) εηήζηα αηνκηθά 

δεδνκέλα ζρεηηθά κε ηελ πξόζθαηε θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο πνπ ζπιιέρζεθαλ αλσλύκσο 

θαηά ηελ είζνδν ησλ ελεξγώλ ρξεζηώλ ζηηο κνλάδεο Τπνθαηάζηαζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ ζηελ 

πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαηά ηελ πεξίνδν 2008-2015 (Ν=4974, κέζε ειηθία 36,8, ηππηθή 

απόθιηζε 9,1 έηε, 82,4% άλδξεο) θαη (β) δεδνκέλα γηα ηνλ αξηζκό ησλ ζπξίγγσλ αλά 

ελέζηκν ρξήζηε (δείθηεο θάιπςεο ησλ πξνγξακκάησλ δηαλνκήο ζπξίγγσλ) θαη ην 

πνζνζηό ησλ ρξεζηώλ πνπ θάλνπλ ρξήζε νπηνεηδώλ θαη βξίζθνληαη ζην πξόγξακκα 

Τπνθαηάζηαζεο (δείθηεο θάιπςεο ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνθαηάζηαζεο). Με εμαξηεκέλε 

κεηαβιεηή ηελ πξόζθαηε θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο (Ναη/Όρη), εθαξκόζηεθαλ δπν 

ππνδείγκαηα πνιπεπηπεδηθήο ινγηζηηθήο παιηλδξόκεζεο ζηαζεξώλ επηδξάζεσλ (fixed 

effects) κε άλσ επίπεδν ην έηνο, έρνληαο σο αλεμάξηεηε κεηαβιεηή – ζε επίπεδν αηόκνπ –

ηελ ειηθία (<25/≥25 εηώλ) θαη – ζε επίπεδν έηνπο – μερσξηζηά, ηελ θάιπςε ησλ ζπξίγγσλ 

[≥100 (ζπκβαηηθά αλαθεξόκελε εδώ σο ‘πςειή’ θάιπςε) / <100 ζύξηγγεο αλά έηνο 

(‘ρακειή’ θάιπςε)] θαη ηελ θάιπςε ηεο Τπνθαηάζηαζεο (κνλάδα κεηαβνιήο: 10 

πνζνζηηαίεο κνλάδεο). 



Απνηειέζκαηα

Η πξόζθαηε (ηει. 30 εκέξεο) θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο 

αλαθέξζεθε από ηα άηνκα πνπ εηζήιζαλ ζην πξόγξακκα 

Τπνθαηάζηαζεο ζηελ Αηηηθή ηελ πεξίνδν 2008-2015 

θαηά κέζνλ όξν ζε πνζνζηό 9,1% (εύξνο 5,2-16,2%), κε 

ηάζε γξακκηθήο κείσζεο ηνπ πνζνζηνύ απηνύ 

δηαρξνληθά (p<0,001) (Γξάθεκα 1). 

Καηά ηελ ίδηα πεξίνδν απμήζεθε ζεκαληηθά ηόζν ε 

θάιπςε ησλ πξνγξακκάησλ δηαλνκήο ζπξίγγσλ (από 19 

ζύξηγγεο αλά ρξήζηε ην 2008 , ζηηο 109 ην 2015) όζν θαη 

ηνπ πξνγξάκκαηνο Τπνθαηάζηαζεο (από 25% ην 2008 

ζην 33% ην 2015). 

Η λεαξή ειηθία ζπλδέεηαη κε ηελ πηζαλόηεηα ηεο θνηλήο ρξήζεο ζπξίγγσλ: νη ρξήζηεο θάησ ησλ 25 εηώλ 

είραλ δύν θνξέο κεγαιύηεξε πηζαλόηεηα λα αλαθέξνπλ πξόζθαηε θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο, ζπγθξηηηθά κε 

ηνπο ρξήζηεο άλσ ησλ 25 εηώλ [Odds ratio (OR)=2,0 θαη 95% Δηάζηεκα Γκπηζηνζύλεο (ΔΓ):1,2-

3,1](Πίλαθαο 1). Η ζρέζε απηή δελ επεξεάζηεθε από ηελ πξνζζήθε ησλ κεηαβιεηώλ ’θάιπςε ζπξίγγσλ’ 

θαη θάιπςε ππνθαηάζηαζεο’ ζε επίπεδν έηνπο.

Η δηαθύκαλζε ηεο πξόζθαηεο θνηλήο ρξήζεο ζύξηγγαο κεηαμύ ησλ εηώλ ήηαλ ζεκαληηθή, αλ θαη όρη 

πςειή [medianOR (MOR)=1,4], ελώ επηπιένλ κεηώζεθε κε ηελ πξνζζήθε είηε ηνπ παξάγνληα «πςειή» 

θάιπςε ζπξίγγσλ (MOR=1,2) είηε ηεο κεηαβιεηήο ηεο θάιπςεο ηνπ Πξνγξάκκαηνο ππνθαηάζηαζεο 

(MOR=1,3) (Πίλαθαο 1). 

πγθξηηηθά κε ηα έηε «ρακειήο» θάιπςεο, ζηα έηε κε «πςειή» θάιπςε ζε ζύξηγγεο ή κε κεγαιύηεξε 

απνξξνθεηηθόηεηα ζην Πξόγξακκα ππνθαηάζηαζεο, έλαο ελέζηκνο ρξήζηεο είρε κηθξόηεξε πηζαλόηεηα 

λα αλαθέξεη πξόζθαηε θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο [intervalOR (IOR)=0,4-0,8 θαη IOR=0.4-0,9, αληίζηνηρα

(Πίλαθαο 1). 

Γξάθεκα 1 Πξόζθαηε θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο (%), ειηθία θάησ 

ησλ 25 εηώλ (%), θάιπςε ηνπ πξνγξάκκαηνο ππνθαηάζηαζεο 

(%) θαη αξηζκόο ζπξίγγσλ αλά ελέζηκν ρξήζηε αλά έηνο (Ν), γηα 

ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο ηελ πεξίνδν 2008-2015.  

Πίλαθαο  1 Μέηξα 

ζπλάθεηαο (ιόγνο 

πηζαλνηήησλ (odds

ratio)) γηα ηε ζρέζε 

ηεο θνηλήο ρξήζεο 

ζύξηγγαο κε ηελ 

ειηθία θαη ην  έηνο 

ιακβάλνληαο 

ππόςε ην επίπεδν 

θάιπςεο ησλ 

πξνγξακκάησλ 

δηαλνκήο ζπξίγγσλ 

θαη ηεο  

ππνθαηάζηαζεο   

(πεξηνρή Αηηηθήο, 

πεξίνδνο 2008-

2015) 

Κάλςτη 

ζςπίγγυν

Κάλςτη  

Υποκαηάζηαζηρ 

2.0 (1.2-3.1) 2.0 (1.3-3.1) 2.0 (1.3-3.1)

1.4 1.2 1.3

― (0.4-0.8) ―

Κάλςτη  ππογπάμμαηορ Υποκαηάζηαζηρ³

    (μονάδα αςξηζηρ: 10%)
― ― (0.4-0.9)

Κοινή σπήζη ζύπιγγαρ ηιρ ηελεςηαίερ 30 ημέπερ

OR (95% CI)

MOR (Median odds ratio) †

IOR (Interval odds ratio) †

Υποδείγμαηα πος 

πεπιλαμβάνοςν μεηαβληηέρ ζε 

επίπεδο "έηοςρ"

Υπόδειγμα πος δεν 

πεπιλαμβάνει 

μεηαβληηέρ ζε 

επίπεδο "έηοςρ"

Σημειώζειρ . N = 4.903. ´Μεηαβληηή ζηαθεπήρ επίδπαζηρ (fixed effect) πος θευπείηαι όηι 

μεηαβάλλεηαι μέζα ζηο έηορ. ²Mεηαβληηή ηςσαίαρ επίδπαζηρ (random effect). ³Μεηαβληηή ζηαθεπήρ 

επίδπαζηρ (fixed effect) πος θευπείηαι όηι δεν μεηαβάλλεηαι μέζα ζηο έηορ. *Αναθέπεηαι ζηον ανά 

έηορ εκηιμώμενο απιθμό σπηζηών ηπυίνηρ πος έκαναν ενέζιμη σπήζη ηιρ ηελεςηαίερ 30 ημέπερ. † 

Για ηον οπιζμό, ςπολογιζμό και επμηνεία ηυν MOR και IOR Βλ. [10]

Έηορ²

Ηλικία ≤24 εηών

     (vs. >25 εηών)´

≥100 ζύπιγγερ ανά ΧΓΝ* ανά έηορ³

     (vs. < 100 ζύπιγγερ)
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Γξκελεία

Γμεηάζηεθε ν βαζκόο ζηνλ νπνίν ε πηζαλόηεηα πηνζέηεζεο από ηνπο 

ελεξγνύο ρξήζηεο ζπκπεξηθνξώλ (π.ρ., θνηλή ρξήζε ζπξίγγσλ) πνπ ζέηνπλ 

ηελ πγεία ηνπο ζε πεξαηηέξσ θίλδπλν (π.ρ., ινηκώδε λνζήκαηα) ζπλδέεηαη κε 

ην λεαξό ηεο ειηθίαο ηνπ ρξήζηε (<25≥ εηώλ) θαζώο θαη κε ραξαθηεξηζηηθά 

ηνπ πεξηβάιινληνο, θαη εηδηθόηεξα ηε δηαζεζηκόηεηα ζπξίγγσλ θαη ηελ 

απνξξνθεηηθόηεηα ζην Πξόγξακκα ππνθαηάζηαζεο. Οη αλαιύζεηο έδεημαλ 

όηη, γηα ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο θαη ηελ νθηαεηία 2008-2015, νη ρξήζηεο 

θάησ ησλ 25 εηώλ, κνινλόηη έρνπλ δηπιάζηα πηζαλόηεηα λα αλαθέξνπλ 

θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο, ζπγθξηηηθά κε ηνπο νκόηηκνύο ηνπο άλσ ησλ 25 εηώλ, 

ε πηζαλόηεηα απηή δελ επεξεάδεηαη από ηελ θάιπςε ησλ πξνγξακκάησλ 

κείσζεο ηεο βιάβεο. Η κειέηε έδεημε επίζεο όηη νη παξαηεξνύκελεο κεηώζεηο 

ζηελ θνηλή ρξήζε ζπξίγγσλ ζπλδένληαη κε απμήζεηο ζηελ θάιπςε ησλ 

πξνγξακκάησλ ζπξίγγσλ θαη ηνπ πξνγξάκκαηνο Τπνθαηάζηαζεο πνπ 

θαηαγξάθεθαλ ζηελ πεξηνρή θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν. Γηδηθόηεξα, ηα έηε θαηά 

ηα νπνία απμαλόηαλ ζε επίπεδν λνκνύ ε θάιπςε ησλ πξνγξακκάησλ, 

κεησλόηαλ ζε επίπεδν ελεξγνύ ρξήζηε ε πηζαλόηεηα ηεο θνηλήο ρξήζεο 

ζύξηγγαο, θαη επνκέλσο ν θίλδπλνο κεηάδνζεο κνιύλζεσλ. Η ζεηηθή 

ζπζρέηηζε πνπ παξαηεξείηαη ζηελ παξνύζα κειέηε κεηαμύ ηεο αύμεζεο ηεο 

θάιπςεο ησλ πξνγξακκάησλ κείσζεο ηεο βιάβεο θαη ηνπ πεξηνξηζκνύ ηεο 

πηζαλόηεηαο πηνζέηεζεο επηθίλδπλσλ ζπκπεξηθνξώλ από ηνπο ρξήζηεο, 

ζπλάδεη κε επξήκαηα αλάινγσλ κειεηώλ (Βι. π.ρ. [11])  

Πεξηνξηζκνί

Η παξνύζα κειέηε δελ ιακβάλεη ππόςε άιινπο αηνκηθνύο, δηαπξνζσπηθνύο 

ή πεξηβαιινληηθνύο παξάγνληεο νη νπνίνη ελδέρεηαη λα έρνπλ επεξεάζεη ηελ 

πηζαλόηεηα πηνζέηεζεο από ηνπο ρξήζηεο ζπκπεξηθνξώλ - όπσο απηήο ηεο 

θνηλήο ρξήζεο ζύξηγγαο - πνπ ζέηνπλ ηελ πγεία ηνπο ζε πςειόηεξν θίλδπλν. 

Γπηπιένλ, ε κειέηε δελ δηεξεπλά ην ξόιν ηεο θνηλήο ρξήζεο ελέζηκνπ πιηθνύ 

εθηόο ζπξίγγσλ, ζπκπεξηθνξά ε νπνία επίζεο απμάλεη ζεκαληηθά ηνλ 

θίλδπλν κεηάδνζεο ινηκσδώλ λνζεκάησλ ζηνλ πιεζπζκό απηόλ [2].  
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Πξνεθηάζεηο γηα ηε κείσζε ηεο βιάβεο

Σα επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο πξνζθέξνπλ πεξαηηέξσ ελδείμεηο γηα ην όηη ε παξνπζία 

πξνγξακκάησλ κείσζεο ηεο βιάβεο ζπλδέεηαη κε ηνλ πεξηνξηζκό ζπκπεξηθνξώλ πνπ 

εληζρύνπλ ηνλ θίλδπλν κεηάδνζεο ηνπ ηνύ ηεο επαηίηηδαο C θαη ηνπ HIV ζηνλ πιεζπζκό ησλ 

ελεξγώλ ρξεζηώλ, θαζηζηώληαο έηζη ηελ παξνπζία ηνπο επηβεβιεκέλε πξνθεηκέλνπ γηα ηελ 

πξόιεςε λέσλ επηδεκηθώλ εθξήμεσλ.
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