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Γιζαγφγή

Η εθηίκεζε ηνπ ξπζκνύ εκθάληζεο λέσλ πεξηπηώζεσλ HCV θαη HIV ινίκσμεο 

(επίπησζεο) ζηνλ πιεζπζκό ησλ ρξεζηώλ νπζηώλ είλαη ζεκαληηθή πξνθεηκέλνπ λα 

απνηππσζεί ε επηδεκηνινγηθή θαηάζηαζε θαη νη ηάζεηο δηαρξνληθά (δείθηεο 

θηλδύλνπ) θαη λα αλαδεηρζνύλ νη αλάγθεο γηα παξεκβάζεηο πξόιεςεο ηεο 

εκθάληζεο λέσλ ινηκώμεσλ (δείθηεο αλαγθώλ)(1). Γηα ηνπο ίδηνπο ιόγνπο, εμίζνπ 

ζεκαληηθή είλαη επηπιένλ ε δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

νξνκεηαηξνπή (2, 3). Σηελ Γιιάδα, ν επηπνιαζκόο ηεο HCV ινίκσμεο (anti-HCV) 

βξίζθεηαη ζηαζεξά ζε πςειά επίπεδα ζηνλ πιεζπζκό ησλ ελέζηκσλ ρξεζηώλ (4), 

ελώ πςειόο είλαη θαη ν επηπνιαζκόο ηεο HIV ινίκσμεο, ηδηαίηεξα ζηελ πεξηνρή ηεο 

Αηηηθήο όπνπ παξαηεξήζεθε επηδεκηθή έμαξζε ζηηο αξρέο ηεο δεθαεηίαο (4). 

Ψζηόζν, πεξηνξηζκέλνο κόλνλ αξηζκόο κειεηώλ έρνπλ πξνρσξήζεη ζηελ εθηίκεζε 

ηεο επίπησζεο ηεο HCV θαη HIV ινίκσμεο ζηνλ πιεζπζκό ησλ ρξεζηώλ 

ςπρόηξνπσλ νπζηώλ ζηελ Γιιάδα, κε ηηο πην πξόζθαηεο εμ απηώλ λα αθνξνύλ 

κόλνλ ηνπο ελέζηκνπο ρξήζηεο ζηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο (4, 5). 

Σκοπός

Ο ζθνπόο ηεο παξνύζεο κειέηεο είλαη λα ππνινγηζζεί ε επίπησζε ηεο HIV θαη ηεο 

HCV ινίκσμεο ζηνπο ελεξγνύο ρξήζηεο νπζηώλ ζηελ Γιιάδα θαη λα δηεξεπλεζνύλ 

νη παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ νξνκεηαηξνπή. 
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Υλικό- Μέθοδος

Οη αλαιύζεηο βαζίζηεθαλ ζε ζηνηρεία πνπ δηαζέηνπλ νη κνλάδεο ηνπ ΟΚΑΝΑ 

εηεζίσο ζην Γζληθό Κέληξν Τεθκεξίσζεο & Πιεξνθόξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά 

(ΓΚΤΓΠΝ). Ο αλώλπκνο αηνκηθόο θσδηθόο ηνπ ΓΚΤΓΠΝ ρξεζηκνπνηήζεθε γηα 

λα πξνζδηνξηζζνύλ πεξηπηώζεηο ρξεζηώλ κε πνιιαπιέο εηζόδνπο ζην 

Πξόγξακκα ππνθαηάζηαζεο ηνπ ΟΚΑΝΑ ηελ πεξίνδν 2002-2016. 

Αλαιύζεθαλ αλαδξνκηθά δεδνκέλα νξνινγηθώλ ειέγρσλ πξνθεηκέλνπ λα γίλεη 

εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ηεο HIV θαη ηεο HCV (anti-HCV ζεηηθό) ινίκσμεο ζηα 

άηνκα κε πνιιαπιέο εηζόδνπο ζην πξόγξακκα πνπ θαηά ηελ πξώηε ηνπο 

είζνδν ήηαλ αξλεηηθνί. Σηηο πεξηπηώζεηο ησλ νξνκεηαηξνπώλ ζεσξήζεθε όηη 

ε κόιπλζε ζπληειέζηεθε ζην ελδηάκεζν από ηελ εκεξνκελία ηειεπηαίαο 

εκθάληζήο ηνπο κε αξλεηηθή δηάγλσζε θαη ηελ εκεξνκελία ζεηηθήο δηάγλσζεο. 

Η επίπησζε (λέεο κνιύλζεηο αλά 100 αλζξσπνέηε) ππνινγίζηεθε γηα ηελ 

πεξίνδν 2003-2014. 

Τν κνληέιν αλαινγηθνύ θηλδύλνπ ηνπ Cox ρξεζηκνπνηήζεθε πξνθεηκέλνπ λα 

κειεηεζνύλ νη παξάγνληεο πνπ επεξεάδνπλ ηελ νξνκεηαηξνπή. Λόγσ ηεο 

έιιεηςεο κέηξσλ γηα πηζαλνύο επηδξαζηηθνύο παξάγνληεο ζηα δεδνκέλα 

παιηόηεξσλ εηώλ, νη παξάγνληεο απηνί πεξηνξίζηεθαλ ζε ηξεηο: ην θύιν 

(άλδξαο vs. γπλαίθα), ε ειηθία (<25 θαη 25-34 vs. ≥35 εηώλ) θαη ε δηάξθεηα 

ελέζηκεο ρξήζεο (<2 θαη ≥2 έηε vs. θαζόινπ ελέζηκε ρξήζε). Οη αλαιύζεηο 

πξαγκαηνπνηήζεθαλ ζην IBM SPSS v22. Παξνπζηάδνληαη ηα hazard ratios (HR) 

θαη ηα 95% Δηαζηήκαηα Γκπηζηνζύλεο (ΔΓ).



Αποηελέζμαηα

Σπλνιηθά 3641 κνλαδηθνί αηνκηθνί θσδηθνί εκθαλίζηεθαλ πεξηζζόηεξεο από 1 θνξέο 

(από 2 έσο 11 θνξέο - 72,1% 2 θνξέο) θαηά ηε δηάξθεηα ησλ εηώλ 2002 έσο 2016. 

Γπίπησζε ηεο HCV ινίκσμεο: Γμαηξώληαο ηνπο αηνκηθνύο θσδηθνύο κε ζεηηθό 

απνηέιεζκα θαηά ηελ πξώηε εκθάληζε θαη ηηο πεξηπηώζεηο κε άγλσζην απνηέιεζκα, 

ζηελ αλάιπζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο επίπησζεο ηεο HCV ινίκσμεο (anti-HCV) 

παξέκεηλαλ 1176 κνλαδηθνί αηνκηθνί θσδηθνί κε 2 έσο 6 εκθαλίζεηο (74,7% 2 

εκθαλίζεηο) θαη ζπλνιηθά 2769 πεξηπηώζεηο ρξεζηώλ (86,3% άλδξεο, 18,0% έσο 24 

εηώλ θαη 53,6% 25-34 εηώλ, 17,9% κε έσο 2 έηε ελέζηκεο ρξήζεο θαη 66,4% κε >2 έηε 

ελέζηκεο ρξήζεο). Οξνκεηαηξνπή από anti-HCV(-) ζε anti-HCV(+) εκθάληζαλ νη 346 

(29,4%). Η επίπησζε ηεο HCV ινίκσμεο γηα ηελ πεξίνδν 2003-2014 ήηαλ 9,6 λέεο 

κνιύλζεηο αλά 100 αλζξσπνέηε. Η επίπησζε ηεο HCV ινίκσμεο αθνινύζεζε 

απμεηηθή ηάζε από 6,7 ην 2005 ζηηο 10,1 λέεο κνιύλζεηο αλά 100 αλζξσπνέηε ην 

2012, κε θνξύθσζε ην 2008 (15,2 λέεο κνιύλζεηο αλά 100 αλζξσπνέηε) θαη κείσζε 

ζηε ζπλέρεηα (Γξάθεκα 1). 

Γπίπησζε ηεο HIV ινίκσμεο: Σηελ αλάιπζε γηα ηνλ ππνινγηζκό ηεο 

επίπησζεο ηεο HIV ινίκσμεο παξέκεηλαλ 3115 κνλαδηθνί αηνκηθνί θσδηθνί 

κε 2 έσο 10 εκθαλίζεηο (72,6% 2 εκθαλίζεηο) θαη ζπλνιηθά 7424 πεξηπηώζεηο 

(84,2% άλδξεο, 11,1% έσο 24 εηώλ θαη 45,9% 25-34 εηώλ, 12,8% έσο 2 έηε 

ελέζηκεο ρξήζεο θαη 80,8% >2 έηε ελέζηκεο ρξήζεο). Οξνκεηαηξνπή από 

HΙV(-) ζε HΙV(+) εκθάληζαλ νη 130 (4,2%). Η επίπησζε ηεο HΙV ινίκσμεο γηα 

ηελ πεξίνδν 2003-2014 ήηαλ 1,1 λέεο κνιύλζεηο αλά 100 αλζξσπνέηε. Η 

επίπησζε ηεο HIV ινίκσμεο εκθάληζε ηηκέο κεγαιύηεξεο ηεο κνλάδαο κεηά 

ην 2007, κε θνξύθσζε ην 2011 (3,7 λέεο κνιύλζεηο αλά 100 αλζξσπνέηε) 

θαη κείσζε ζηε ζπλέρεηα (Γξάθεκα 2). 

Γράθημα 1 

Γπίπησζε θαη 

επηπνιαζκόο ηεο 

HCV ινίκσμεο  

(anti-HCV-ζεηηθό) 

ζηα άηνκα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην 

Πξόγξακκα 

ππνθαηάζηαζεο 

ζηελ Γιιάδα  

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωςησ & Πληροφόρηςησ για τα Ναρκωτικά ςτο Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο Ψυχικήσ Υγιεινήσ

0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Επιπολασμός της HCV λοίμωξης (anti-HCV-θετικό) (%)

Επίπτωση της HCV λοίμωξης (% person-years) με 95% Διάστημα Eμπιστοσύνης

%

0

2

4

6

8

10

12

14

16

18

2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016

Επιπολασμός της HIV λοίμωξης (%)

Επίπτωση της HIV λοίμωξης (% person-years) με 95% Διάστημα Eμπιστοσύνης

%

Γράθημα 2

Γπίπησζε θαη 

επηπνιαζκόο ηεο 

HIV ινίκσμεο  

ζηα άηνκα πνπ 

εηζέξρνληαη ζην 

Πξόγξακκα 

ππνθαηάζηαζεο 

ζηελ Γιιάδα  

Ομάδα γιαηρών μονάδων προγράμμαηος Τποκαηάζηαζης ΟΚΑΝΑ (αιθαβεηηθά)

Αιεμάθνπ Κσλζηαληία, Αλαγλώζηνπ Όιγα, Αλδξνπιάθεο Γεώξγηνο, Γαξγνπιάθε Μειπνκέλε, 

Δέηζε Ισάλλα, Δξπκνύζε Αλαζηαζία, Καιύβα Αηθαηεξίλε, Καξαγθνύλεο Βειιεζζάξηνο, 

Καηζίιιε Άλλα, Κνιιεηζίδα Μαξία, Κόιιηα Σηαπξνύια, Κόηζαιεο Αξγύξηνο, Πεηξνπιάθε

Γιεπζεξία, Πηλαθάο Βαζίιεηνο, Σππξέιεο Μηραήι, Σηακαηόπνπινο Κσλζηαληίλνο, Σηαπξίδνπ

Βηθηώξηα, Σηέπηελ-Τνπαιίδε Γηνιάληα-Ιξέλα, Τάλεο Φξήζηνο, Τζαληήιαο Αλαζηάζηνο, 

Τζεθνύξα Παλαγηώηα, Τζηξνγηάλλε Γπθξνζύλε, Φξόληδνπ Δήκεηξα, Φαιθηαδάθεο Γκκαλνπήι



Αποηελέζμαηα (ζσνέτεια)

Παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ HCV νξνκεηαηξνπή: Η ελέζηκε ρξήζε –αλεμαξηήησο 

ηεο δηάξθεηαο ζε έηε– απνηέιεζε ζεκαληηθό παξάγνληα, δηπιαζηάδνληαο ηνλ θίλδπλν ηεο 

HCV νξνκεηαηξνπήο (p=0,001)(Hazard ratio [HR]=2,05, 95% δηάζηεκα εκπηζηνζύλεο 

[ΔΓ]=1,40-2,98 θαη HR=1,98, 95% ΔΓ=1,30-3,01 γηα ≥2 θαη <2 έηε ελέζηκεο ρξήζεο, 

αληίζηνηρα) (Πίλαθαο 1). Οη λεόηεξνη ζε ειηθία θαίλεηαη λα είραλ απμεκέλν θίλδπλν HCV

νξνκεηαηξνπήο (p=0,075) –θπξίσο νη θάησ ησλ 25 εηώλ ζπγθξηηηθά κε ηνπο 35 εηώλ θαη 

άλσ (HR=1,47, 95% ΔΓ=1,06-2,06). 

Παξάγνληεο πνπ ζπλδένληαη κε ηελ HIV νξνκεηαηξνπή: Η ειηθία επέδξαζε ζεκαληηθά ζηε 

ζπλάξηεζε θηλδύλνπ ηεο HIV νξνκεηαηξνπήο (p=0,035) κε ηνπο λεόηεξνπο λα εκθαλίδνπλ 

απμεκέλν θίλδπλν (HR=1,90, 95% ΔΓ=1,13-3,21 θαη HR=1,54, 95% ΔΓ=1,02-2,32 γηα <25 θαη 

25-34 εηώλ, αληίζηνηρα), ζπγθξηηηθά κε ηνπο άλσ ησλ 34 εηώλ (Πίλαθαο 1).

Πίνακας  1 

Απνηειέζκαηα 

(Hazard ratio [HR] θαη 

95% δηάζηεκα 

εκπηζηνζύλεο [ΔΓ]) 

ηνπ κνληέινπ 

αλαινγηθνύ θηλδύλνπ 

ηνπ Cox γηα ηνπο 

παξάγνληεο πνπ 

επηδξνύλ ζηνλ 

θίλδπλν HCV¹ θαη 

HIV² νξνκεηαηξνπήο
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Hazard 

ratio
95% ΔΓ p

Hazard 

ratio
95% ΔΓ p

Φύλο

Άλδξαο 0,83 0,62 – 1,11 0,22 0,76 0,49 – 1,17 0,21

Γπλαίθα 1 1

Ηλικιακή ομάδα

<25 εηώλ 1,47 1,06 – 2,06 0,075 1,90 1,13 – 3,21 0,035

25-34 εηώλ 1,27 0,94 – 1,70 1,54 1,02 – 2,32

≥35 εηώλ 1 1

Ιζηορικό ενέζιμης χρήζης

≥ 2 έηε 2,05 1,40 – 2,98 0,001 2,24 0,82 – 6,08 0,17

<2 έηε 1,98 1,30 – 3,01 1,65 0,55 – 4,94

Πνηέ 1 1

HCV νξνκεηαηξνπή HIV νξνκεηαηξνπή

Σημειώζεις. ¹ 1176 άηνκα κε πνιιαπιέο εκθαλίζεηο ζηα έηε 2002-2016 θαη HCV(-) ζηελ 1ε 

ηνπο εκθάληζε, 1396 πεξηπηώζεηο ζην κνληέιν). ² 3115 άηνκα κε πνιιαπιέο εκθαλίζεηο ζηα 

έηε 2002-2016 θαη HIV(-) ζηελ 1ε ηνπο εκθάληζε, 4100 πεξηπηώζεηο ζην κνληέιν.

σζήηηζη

Σηελ παξνύζα κειέηε, ζηνηρεία από ηηο εηζόδνπο ζην Πξόγξακκα 

ππνθαηάζηαζεο γηα ηελ πεξίνδν 2002-2016 ρξεζηκνπνηήζεθαλ γηα 

πξώηε θνξά γηα ηελ εθηίκεζε ηεο επίπησζεο ηεο HIV θαη ηεο HCV 

ινίκσμεο θαη ηε δηεξεύλεζε ησλ παξαγόλησλ πνπ ζπλδένληαη κε ηελ 

νξνκεηαηξνπή ζηνπο ρξήζηεο νπζηώλ ζηελ Γιιάδα. Τα επξήκαηά ηεο 

έξρνληαη λα πξνζηεζνύλ ζην ππάξρνλ πεξηνξηζκέλν πιηθό ην νπνίν 

έρεη παξαρζεί είηε κε παξόκνηα κέζνδν ζηελ πεξίπησζε ηεο HIV (4) 

είηε κε ηελ εθαξκνγή πξνγλσζηηθώλ κνληέισλ (5) ζηελ πεξίπησζε 

ηεο εθηίκεζεο ηεο επίπησζεο HCV ινίκσμεο ζε πιεζπζκνύο ρξεζηώλ.

Η αλάιπζε έδεημε απμήζεηο θαη θνξύθσζε ηεο επίπησζεο ηεο HCV

ινίκσμεο ζηνπο ελεξγνύο ρξήζηεο ην 2008 θαη ηεο HIV ην 2011. Σε ό,ηη

αθνξά ηελ HCV ινίκσμε, ε ηάζε πνπ παξνπζηάδεηαη εδώ ζπλάδεη κε ηα 

επξήκαηα πξνεγνύκελεο αλάιπζεο, ε νπνία –αλ θαη βαζίζηεθε ζε 

πξνγλσζηηθά κνληέια θαη αθνξνύζε ηελ πεξηνρή ηεο Αηηηθήο– επίζεο 

έδεημε ζεκαληηθή αύμεζε ησλ λέσλ πεξηπηώζεσλ ηεο HCV ινίκσμεο 

ηελ πεξίνδν 2008-2011 θαη κείσζε αθνινύζσο (5). Σηελ πεξίπησζε 

ηνπ HIV, ζε ζπκθσλία κε ηελ παξνύζα κειέηε, ηνπιάρηζηνλ κία αθόκε 

πξόζθαηε κειέηε έρεη παξαηεξήζεη ζεκαληηθή κείσζε ζηελ επίπησζε 

ηεο HIV ινίκσμεο κεηά 2012 (4) ∙ ε κειέηε εθείλε αθνξνύζε σζηόζν 

κόλνλ ηελ Αηηηθή θαη ηελ πεξίνδν 2012-2013. 

Τα ζηνηρεία ηεο παξνύζαο κειέηεο, ησλ δύν πξναλαθεξζεηζώλ 

κειεηώλ (4, 5), θαζώο θαη άιισλ ζρεηηθώλ αλαιύζεσλ (6) ππνλννύλ 

πξόζθαηεο επηδεκηθέο εμάξζεηο ηεο HCV θαη ηεο HIV ινίκσμεο ζηνλ 

πιεζπζκό ησλ ελεξγώλ ρξεζηώλ ζηελ Γιιάδα. Τν ελδερόκελν απηό –

επηβεβαησκέλν ζηελ πεξίπησζε ηνπ HIV, βι. (6)– εληζρύεηαη θαη από 

ηελ δηαπίζησζε ηεο παξνύζαο αλάιπζεο όηη, αξρηθά ε επίπησζε θαη ν 

επηπνιαζκόο ηεο ινίκσμεο απμάλνληαη εθζεηηθά, ελώ ζηε ζπλέρεηα, ε 

ζπρλόηεηα ησλ λέσλ πεξηπηώζεσλ ινίκσμεο κεηώλεηαη, ελώ ν 

επηπνιαζκόο ζπλερίδεη λα απμάλεηαη [βι. Γξαθήκαηα 1 θαη 2 θαη (1)]. 

Γπηπιένλ, ζηελ αλάιπζή καο, ε αύμεζε ζηελ επίπησζε ηεο HCV

θαίλεηαη λα πξνεγείηαη ρξνληθά εθείλεο ηνπ HIV, εύξεκα ην νπνίν 

επίζεο είλαη ζε ζπκθσλία κε ηελ ππάξρνπζα βηβιηνγξαθία (7). 



σζήηηζη (ζπλέρεηα)

Σηελ παξνύζα κειέηε, κεηώζεηο παξαηεξνύληαη ζηελ επίπησζε ηεο HCV ινίκσμεο 

κεηά ην 2009 θαη ηεο HIV ινίκσμεο κεηά ην 2011. Οη κεηώζεηο απηέο  ελδέρεηαη λα 

ζπλδένληαη κε αληίζηνηρεο κεηώζεηο ζηνλ εθηηκώκελν αξηζκό ησλ ρξεζηώλ πςεινύ 

θηλδύλνπ θαηά ηελ ίδηα πεξίνδν (8) θαη ηελ επέθηαζε ησλ πξνγξακκάησλ κείσζεο 

ηεο βιάβεο, ηδηαίηεξα ζηελ Αηηηθή πνπ θαίλεηαη όηη πεξηόξηζαλ ηνπο παξάγνληεο 

θηλδύλνπ (π.ρ., δηαλνκή ζπξίγγσλ, δηαζύλδεζε ζηε ζεξαπεία) θαη νδήγεζαλ ζηελ 

πηνζέηεζε από ηνπο ελεξγνύο ρξήζηεο ιηγόηεξν επηθίλδπλσλ γηα ηελ πγεία ηνπο 

πξαθηηθώλ [βι. (4, 7, 9)]. Ψζηόζν, νη παξαηεξνύκελεο κεηώζεηο ελδέρεηαη επίζεο λα 

αληαλαθινύλ πηζαλή κεξνιεςία πνπ αθνξά ζην δείγκα ηεο αλάιπζεο (π.ρ., 

απμνκεηώζεηο ζηνλ αξηζκό ησλ ειέγρσλ ζε ζπλδπαζκό κε ην γεγνλόο όηη νη 

νξνζεηηθνί έρνπλ πξνηεξαηόηεηα εηζόδνπ ζηελ Υπνθαηάζηαζε [βι. ζρεηηθά (10, 11)] 

ή αθόκα θαη ηε θπζηθή πνξεία ηεο ινίκσμεο ζηνλ πιεζπζκό απηόλ (1, 4). 

Η ελέζηκε ρξήζε –αλεμαξηήησο δηάξθεηαο– απνηέιεζε ζεκαληηθό πξνβιεπηηθό 

παξάγνληα ηεο HCV αιιά όρη ηεο HIV νξνκεηαηξνπήο ζην δείγκα καο. Η ζεκαζία 

ηεο ελέζηκεο ρξήζεο γηα ηνλ θίλδπλν κόιπλζεο είλαη γλσζηή, ηδηαίηεξα όηαλ 

κεζνιαβεί θνηλή ρξήζε ελέζηκνπ πιηθνύ (2, 3).  Δπζηπρώο, ζηελ παξνύζα κειέηε δελ 

ήηαλ δπλαηό λα εμεηαζζεί ε ζρέζε ηεο θνηλήο ρξήζεο κε ηελ νξνκεηαηξνπή θαζώο 

δελ ππήξραλ ζπγθξίζηκα δεδνκέλα γηα ηα παιαηόηεξα έηε. 

Γπηπιένλ, ζηελ παξνύζα κειέηε, κνινλόηη ε λεαξή ειηθία θαίλεηαη λα επηδξά – έζησ 

θαη νξηαθά – ζηε ζπλάξηεζε θηλδύλνπ ηεο HIV θαη ηεο HCV νξνκεηαηξνπήο

(ηδηαίηεξα ε ειηθία ησλ θάησ ησλ 25 εηώλ), ην ζύληνκν ηζηνξηθό ελέζηκεο ρξήζεο 

(θάησ ησλ 2 εηώλ) δελ θαίλεηαη λα δηαθέξεη σο πξνο ηελ επίδξαζή ηνπ ζηνλ 

θίλδπλν νξνκεηαηξνπήο, ζπγθξηηηθά κε ην καθξύ ηζηνξηθό, ζε αληίζεζε κε ό,ηη

ζπλήζσο αλαθέξεηαη ζηε βηβιηνγξαθία (2, 3).   

Αναθορές
1. UNAIDS. Trends in HIV incidence and prevalence: natural course of the epidemic or results of behavioural change. 

Geneva: UNAIDS 1999.

2. Maher L, Jalaludin B, Chant KG, Jayasuriya R, Sladden T, Kaldor JM, et al. Incidence and risk factors for hepatitis C 

seroconversion in injecting drug users in Australia. Addiction. 2006;101(10):1499-508.

3. Villano SA, Vlahov D, Nelson KE, Lyles CM, Cohn S, Thomas DL. Incidence and risk factors for hepatitis C among 

injection drug users in Baltimore, Maryland. J Clin Microbiol. 1997;35(12):3274-7.

4. Sypsa V, Psichogiou M, Paraskevis D, Nikolopoulos G, Tsiara C, Paraskeva D, et al. Rapid decline in HIV incidence 

among persons who inject drugs during a fast-track combination prevention program after an HIV outbreak in 

Athens. The Journal of Infectious Diseases. 2017;doi: 10.1093/infdis/jix100.

5. Γκούνηας Η, Σύυα Β, Παπαθεοδφρίδης Γ, Καλαμίηζης Γ, Αναγνώζηοσ Ό, Αργσρώ Α, και ζσν. Γκηίμηζη 

επιδημιολογικών παραμέηρφν ηης Ηπαηίηιδας C ζηοσς τρήζηες ενδοθλέβιφν ναρκφηικών ηης Αθήνας.  Σηο: 

15ο Πανελλήνιο Ηπαηολογικό Σσνέδριο; 25 – 27 Μαΐοσ 2017; Λάριζα.

6. Paraskevis D, Nikolopoulos G, Tsiara C, Paraskeva D, Antoniadou A, Lazanas M, et al. HIV-1 outbreak among injecting 

drug users in Greece, 2011: a preliminary report. Euro Surveill. 2011;16(36).

7. Mastro TD, Morrison CS, Hamilton CD. Determining the Incidence of Hepatitis C Virus Infection in Populations: An 

Important Tool for Epidemic Control. J Infect Dis. 2016:jiw006.

8. Richardson C, Ανηαράκη Α. Κεθάλαιο 4: Γκηίμηζη ηοσ αριθμού ηφν τρηζηών συηλού κινδύνοσ. Σηο: Γθνικό 

Κένηρο Τεκμηρίφζης & Πληροθόρηζης για ηα Ναρκφηικά. Η Καηάζηαζη ηοσ Προβλήμαηος ηφν Ναρκφηικών 

και ηφν Οινοπνεσμαηφδών ζηην Γλλάδα: ΓΚΤΓΠΝ / ΓΠΙΨΥ; 2017.

9. Hatzakis A, Sypsa V, Paraskevis D, Nikolopoulos G, Tsiara C, Micha K, et al. Design and baseline findings of a large-

scale rapid response to an HIV outbreak in people who inject drugs in Athens, Greece: the ARISTOTLE programme. 

Addiction. 2015 Sep;110(9):1453-67.

10. Φφηίοσ Α, Ανηαράκη Α. Κεθάλαιο 5: Αριθμός και ταρακηηριζηικά ηφν αηόμφν ποσ ενηάτθηκαν ζηη θεραπεία 

για προβλήμαηα από ηη τρήζη οσζιών. Σηο: Γθνικό Κένηρο Τεκμηρίφζης & Πληροθόρηζης για ηα Ναρκφηικά. 

Η Καηάζηαζη ηοσ Προβλήμαηος ηφν Ναρκφηικών και ηφν Οινοπνεσμαηφδών ζηην Γλλάδα: ΓΚΤΓΠΝ / ΓΠΙΨΥ; 

2017.

11. Φφηίοσ Α, Ανηαράκη Α. Κεθάλαιο 7: Μολσζμαηικές αζθένειες και θάναηοι από ηα ναρκφηικά. Σηο: Γθνικό 

Κένηρο Τεκμηρίφζης & Πληροθόρηζης για ηα Ναρκφηικά. Η Καηάζηαζη ηοσ Προβλήμαηος ηφν Ναρκφηικών 

και ηφν Οινοπνεσμαηφδών ζηην Γλλάδα: ΓΚΤΓΠΝ / ΓΠΙΨΥ; 2017.

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωςησ & Πληροφόρηςησ για τα Ναρκωτικά ςτο Ερευνητικό Πανεπιςτημιακό Ινςτιτοφτο Ψυχικήσ Υγιεινήσ

Περιοριζμοί

Γθηόο από ηελ θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο θαη άιινπ ελέζηκνπ πιηθνύ, ε παξνύζα κειέηε 

δελ ιακβάλεη ππόςε άιινπο αηνκηθνύο, δηαπξνζσπηθνύο ή παξάγνληεο ηνπ 

πεξηβάιινληνο ησλ ρξεζηώλ νη νπνίνη έρνπλ αλαδεηρζεί ζε πξνεγνύκελεο κειέηεο 

σο παξάγνληεο θηλδύλνπ γηα νξνκεηαηξνπή (1, 2). Μειινληηθέο αλαιύζεηο επίζεο ζα 

πξέπεη λα εμεηάζνπλ ηελ επίπησζε θαη ηνπο ζπλδεόκελνπο παξάγνληεο ζε 

ππννκάδεο ηνπ πιεζπζκνύ ησλ ρξεζηώλ, π.ρ., λένη, λένη ΦΓΝ, γπλαίθεο, θαη Αηηηθή.

ημαζία ηης μελέηης

Τα επξήκαηα ηεο παξνύζαο κειέηεο πξνζηίζεληαη ζηα ιηγνζηά δηαζέζηκα ζηνηρεία γηα ηελ 

επίπησζε ηεο HCV θαη ΗIV ινίκσμε ζηνπο ρξήζηεο νπζηώλ ζηελ ρώξα καο. Οη αλαιύζεηο 

βαζίζηεθαλ ζε κεγάιν δείγκα ρξεζηώλ –αληηπξνζσπεπηηθό γηα ην ζύλνιν ησλ αηόκσλ πνπ 

εηζέξρνληαη ζην Πξόγξακκα Υπνθαηάζηαζεο– θαη ζε ηθαλνπνηεηηθό αξηζκό 

νξνκεηαηξνπώλ. Αλ θαη ηα άηνκα πνπ εηζέξρνληαη ζηελ ππνθαηάζηαζε απνηεινύλ εηδηθό 

πιεζπζκό, εληνύηνηο ηα ραξαθηεξηζηηθά ηνπο δελ δηαθέξνπλ ζεκαληηθά ζπγθξηηηθά κε 

εθείλα ησλ ρξεζηώλ πνπ δελ πξνζεγγίδνπλ ην Πξόγξακκα. 


