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Συνοπτική παρουσίαση επιστημονικής εκδήλωσης με θέμα:

«Η αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C 
σε χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών 

που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης»

Η χρόνια ηπατίτιδα C αποτελεί μια από τις σημαντικότερες αιτίες χρόνιας 
ηπατικής νόσου σε παγκόσμιο επίπεδο, ενώ η ενδοφλέβια χρήση τοξικών 
ουσιών αποτελεί σήμερα τη συχνότερη οδό μετάδοσης της λοίμωξης. Τα 

δεδομένα αυτά, σε συνδυασμό με τα θεραπευτικά άλματα των τελευταίων ετών 
στην αντιμετώπιση της νόσου, θέτουν σημαντικά ερωτήματα για το κατά πόσο 
οι ασθενείς με ιστορικό χρήσης τοξικών ουσιών, μπορούν να θεραπευθούν με 
ασφάλεια και αποτελεσματικότητα.

Τα τελευταία έτη γίνεται μια διεθνής συντονισμένη προσπάθεια διεύρυνσης της γνώσης 
και της εμπειρίας στη διαγνωστική προσέγγιση και θεραπευτική αντιμετώπιση της χρόνιας 
ηπατίτιδας C στην ομάδα των χρηστών που βρίσκονται σε προγράμματα υποκατάστασης 
με μεθαδόνη ή βουπρενορφίνη. Η ανάγκη για ένα ενιαίο θεραπευτικό πλαίσιο γίνεται 
ολοένα και μεγαλύτερη όπως φαίνεται από τον αυξανόμενο αριθμό Ειδικών Συμποσίων 
και πολυκεντρικών μελετών που ασχολούνται εντατικά με το θέμα αυτό.

Ο Πρόεδρος της ΕΕΜΗ, Παθολόγος Αναπληρωτής Καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ κ. 
Σπύρος Ντουράκης, άνοιξε την εκδήλωση τονίζοντας τις εξελίξεις στο πεδίο της χρόνιας 
ηπατίτιδας C, ενώ ακολούθησε ο Διευθυντής Εφαρμογής Προγραμμάτων του ΟΚΑΝΑ 
Ψυχίατρος κ. Χρήστος Κόκκορης ο οποίος σχολίασε την ικανοποιητική επέκταση των 
προγραμμάτων υποκατάστασης στην Ελλάδα κατά τα τελευταία έτη, όπως και τη ση-
μασία ανάπτυξης θεραπευτικών και λοιπών παρεμβάσεων στους διάφορους τομείς του 
ΟΚΑΝΑ.

Στη συνέχεια οι ειδικευμένοι ομιλητές ανέδειξαν με τις εισηγήσεις τους τα βιβλιογραφικά 
δεδομένα που αφορούν τη χρόνια ηπατίτιδα C στο γενικό πληθυσμό και κυρίως στους 
χρήστες τοξικών ουσιών των προγραμμάτων υποκατάστασης. Ο κ. Δημητρουλόπουλος 
Δημήτριος, Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος Επιμελητής Β΄ Ε.Σ.Υ. της Γαστρεντερολογικής 
Κλινικής του Νοσοκομείου «Ο Άγιος Σάββας», αναφέρθηκε στους τρόπους μετάδοσης 
του ιού της ηπατίτιδας C (τονίζοντας την ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών), στη 
φυσική ιστορία της νόσου, στους παράγοντες που επηρεάζουν την πρόοδο της χρόνιας 
HCV λοίμωξης με ιδιαίτερη έμφαση στην κατανάλωση αλκοόλης και στις εξωηπατικές 
εκδηλώσεις της νόσου.

Η κ. Τσιρογιάννη Ευφροσύνη, Παθολόγος της Δ΄ Μονάδας ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης, 
παρουσίασε επιδημιολογικά στοιχεία της χρήσης τοξικών ουσιών και της ενδοφλέβιας 
χρήσης ναρκωτικών ουσιών, όπως και επιδημιολογικά στοιχεία της ηπατίτιδας C τόσο 
στο γενικό πληθυσμό, όσο και στους χρήστες τοξικών ουσιών, παγκόσμια, πανευρω-
παϊκά και πανελλαδικά. Φαίνεται πως ενώ η ενέσιμη χρήση τοξικών ουσιών μειώνεται, 
παραμένουν σταθερά υψηλά τα επίπεδα μόλυνσης από τον ιό της ηπατίτιδας C στους 
χρήστες τοξικών ουσιών.

Στη συνέχεια ο κ. Γουλής Ιωάννης, Επίκουρος καθηγητής Ιατρικής Σχολής ΑΠΘ 
Γαστρεντερολόγος - Ηπατολόγος της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου 
Θεσσαλονίκης, αναφέρθηκε στις ιδιαιτερότητες και προκλήσεις των χρηστών ενδοφλέβιων 
ουσιών στη θεραπευτική προσέγγιση της HCV λοίμωξης, τονίζοντας τα ιδιαίτερα χαμηλά 
ποσοστά εφαρμογής αντιικής θεραπείας, τη συνυπάρχουσα κατάχρηση αλκοόλης, τη συν-
νοσηρότητα και το στιγματισμό και τη χαμηλή πιθανότητα επαναμόλυνσης από τον ιό.

Ο κ. Μανωλακόπουλος Σπήλιος, Λέκτορας Ιατρικής Σχολής ΕΚΠΑ Γαστρεντερολόγος 
- Ηπατολόγος της Δ΄ Παθολογικής Κλινικής του Ιπποκράτειου Νοσοκομείου Αθηνών, πα-
ρουσίασε ζητήματα που αφορούν τη θεραπεία της HCV λοίμωξης στην πράξη. Πληθώρα 
εργασιών καταδεικνύουν ότι η αποτελεσματικότητα και η συμμόρφωση της αντιικής αγωγής 
στους χρήστες τοξικών ουσιών είναι εφάμιλλη με του υπολοίπου πληθυσμού, αρκεί να 
υπάρχει εξατομίκευση και διεπιστημονική προσέγγιση από ηπατολόγο και ειδικούς στην 

εξάρτηση ιατρούς και θεραπευτές.
Η κ. Κουτσοπούλου Έμμυ, Ψυχίατρος Μονάδας ΟΚΑΝΑ Περιστερίου, αναφέρθηκε στη 

συχνή συνύπαρξη ψυχιατρικών διαταραχών και ηπατίτιδας C, τονίζοντας ωστόσο ότι η 
ψυχιατρική συννοσηρότητα δεν αποτελεί ουσιαστική αντένδειξη για την αντιική θεραπεία, 
εφόσον γίνεται έγκαιρη ανάδειξη και αποτελεσματική αντιμετώπιση αυτής από εξειδικευ-
μένο θεραπευτικό προσωπικό.

Ακολούθησε η κ. Πετρουλάκη Ελευθερία, Παθολόγος της Α΄ Μονάδας ΟΚΑΝΑ Αθήνας, 
η οποία παρουσίασε την εμπειρία του ΟΚΑΝΑ στη θεραπευτική αντιμετώπιση της χρό-
νιας ηπατίτιδας C στους ασθενείς των προγραμμάτων του. Φαίνεται ότι η εμπειρία του 
ΟΚΑΝΑ είναι πλούσια και εμπράκτως πλέον αποδεικνύεται ότι οι εξαρτημένοι ασθενείς 
που βρίσκονται σε προγράμματα υποκατάστασης μπορούν επιτυχώς να ολοκληρώσουν 
τη θεραπεία της χρόνιας ηπατίτιδας C.

Μάλιστα ο κ. Τάνης Χρήστος, Παθολόγος των Γ΄ και Ε΄ Μονάδων ΟΚΑΝΑ Θεσσαλονίκης, 
παρουσίασε ενδεικτικά περιστατικά επιτυχούς έναρξης και ολοκλήρωσης αντι-HCV 
θεραπείας σε μέλη των προγραμμάτων υποκατάστασης, εστιάζοντας σε συγκεκριμένα 
προβλήματα που προκύπτουν και που επιλύονται χάρη στη διεπιστημονική προσέγγιση 
του ζητήματος.

Τέλος, η κ. Αναγνώστου Όλγα, Παθολόγος της Β΄ Μονάδας ΟΚΑΝΑ Αθήνας, έθεσε τους 
προβληματισμούς, τα εμπόδια, τις ευκαιρίες και τις λύσεις που αφορούν τη διαγνωστική 
προσέγγιση και αντιμετώπιση της χρόνιας ηπατίτιδας C στους εξαρτημένους ασθενείς 
που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης. Παρουσιάστηκαν εργασίες τόσο σε διεθνές 
επίπεδο όσο και σε ελληνικό επίπεδο. Τα συμπεράσματα στα οποία κατέληξε είναι ότι οι 
χρήστες τοξικών ουσιών που παρακολουθούν προγράμματα υποκατάστασης μπορούν 
και πρέπει να λαμβάνουν θεραπεία για τη χρόνια ηπατίτιδα C στο βαθμό που πρέπει να 
λαμβάνει θεραπεία ο γενικός πληθυσμός. Η θεραπεία είναι εξίσου αποτελεσματική δεδο-
μένης της διεπιστημονικής προσέγγισης και καθημερινής υποστήριξης που προσφέρουν 
τα προγράμματα αυτά, ενώ έχει αποδειχθεί ότι η διαδικασία της αντι-HCV θεραπείας 
συχνά βοηθάει το χρήστη να οργανώσει τη χαοτική ζωή του και να ανακτήσει τη χαμένη 
προσωπικότητα και αυτοεκτίμησή του.

Η επιστημονική εκδήλωση ολοκληρώθηκε με συζήτηση μεταξύ των ειδικών και του 
κοινού, όπου τέθηκαν καίριες ερωτήσεις και δόθηκαν σημαντικές απαντήσεις, διευρύνοντας 
έτσι τη σκέψη και τη γνώση του μείζονος αυτού ζητήματος υγείας.

Είναι σημαντικό να σχολιάσουμε ότι μέχρι τώρα, ο αριθμός των χρηστών που υποβάλλονται 
σε θεραπεία για τη χρόνια ηπατίτιδα C ενώ υπάγονται σε προγράμματα υποκατάστασης 
είναι πολύ μικρός (5-10%). Φαίνεται ωστόσο, όπως προκύπτει από τα νεότερα βιβλιο-
γραφικά δεδομένα, πως υπάρχουν μεγαλύτερες δυνατότητες θεραπευτικής παρέμβασης, 
αρκεί να υπάρχει προσεκτική εκτίμηση, ενημέρωση, παρότρυνση, στήριξη, αλλά και 
εντατική παρακολούθηση του χρήστη από διεπιστημονική ομάδα που ασχολείται τόσο 
με την ηπατίτιδα C όσο και με τα υπόλοιπα προβλήματα που προκύπτουν από τη χρήση. 
Κυρίαρχη θέση στην ευόδωση αυτής της προοπτικής κατέχει το πλαίσιο στήριξης των 
προγραμμάτων υποκατάστασης, καθώς ο χρήστης μπορεί να έχει άμεση πρόσβαση σε 
πληθώρα ειδικοτήτων οι οποίες οργανωμένα και συντονισμένα μπορούν να ενισχύσουν 
τη θεραπευτική προσπάθεια. Αξίζει λοιπόν τον κόπο να δοθούν περισσότερες ευκαιρίες 
στην ιδιαίτερη αυτή ομάδα πληθυσμού, έχοντας υπόψη ότι η χρήση ναρκωτικών ουσιών 
αποτελεί την τοξική λίμνη της χρόνιας ηπατίτιδας C, ενώ από την άλλη τα προγράμματα 
υποκατάστασης αποτελούν ενδεχομένως τον ιδανικό τόπο και χρόνο για την έναρξη και 
ολοκλήρωση της θεραπείας της χρόνιας ηπατίτιδας C. IG

Στις 26 Φεβρουαρίου 2010 πραγματοποιήθηκε με εξαιρετική επιτυχία η Επιστημονική Εκδήλωση που 

διοργάνωσε στην Αθήνα ο Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) υπό την αιγίδα της Ελληνικής 

Εταιρίας Μελέτης Ήπατος (ΕΕΜΗ) με θέμα: «Η αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C σε χρήστες ενδοφλέβιων 

ουσιών που λαμβάνουν θεραπεία υποκατάστασης». Στόχος της εκδήλωσης αυτής ήταν η παρουσίαση από 

ηπατολόγους και ειδικούς στην εξάρτηση ιατρούς, των προβληματισμών και εξελίξεων των τελευταίων ετών 

στην αντιμετώπιση της ηπατίτιδας C, στην ιδιαίτερη αυτή ομάδα πληθυσμού. Είναι αλήθεια ότι εξετάζοντας 

τις εξελίξεις, μπορούμε να αντιληφθούμε τη σημασία όσων έχουν επιτευχθεί. 


