
Καπάταης Χρηστέλος(1), *Kαραουλάνη Θεοφανή* (3) , Τσαϊρέλη Βασιλική

(3), Κουντούρη Αντωνία (2), Τσαγκιά Σοφία (4), Μαρίνα Πετρίδου (3), 

Ουρανού Ευαγγελία (1), Λαμπρόπουλος Παναγιώτης (1), Ξυντάρης Μιχάλης

(1), Αρμύρος Παρασκευάς (1) ,

Kακκαβάς Θεόδωρος (1), Σολωμού Σόλων (1),

Καπάταης Ανδρέας (1)

(1) Α' Παθολογική κλινική- A' Ηπατολογικό Ιατρείο, Γ.Ν.Ν.Π. "’Άγιος Παντελεήμων"-

Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία Βαρβάρα",

(2) Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού, Γ.Ν.Ν.Π. "’Αγιος Παντελεήμων"- Γ.Ν.Δ.Α. 

"Αγία Βαρβάρα

(3) Εργαστήριο Βιοπαθολογίας-Bιοχημικού- Αιμοδοσίας, Γενικό Νοσοκομείο-

Κ.Υ.ΛΗΜΝΟΥ

(4) Κέντρο Μεσογειακής Αναιμίας, Γ.Ν.Ν.Π. "’Αγιος Παντελεήμων"- Γ.Ν.Δ.Α. "Αγία 

Βαρβάρα



Από το Μάρτιο του 2020, το Υπουργείο Υγείας ανακοίνωσε

και εφάρμοσε μέτρα για τη μείωση και την αντιμετώπιση των

περιπτώσεων της πανδημίας του COVID-19, σύμφωνα με

τις συγκεκριμένες προτάσεις του ΠΟΥ, γεγονός που

κατέστησε δύσκολη για τους ασθενείς χρήστες

ενδοφλέβιων ουσιών – ηπατοπαθείς, την πρόσβαση στις

νοσοκομειακές υπηρεσίες για να ξεκινήσουν ή να

συνεχίσουν τη θεραπεία τους.

Σκοπός της εργασίας μας είναι η καταγραφή της συμμόρφωσης

και της πρόσβασης ενδοφλέβιων χρηστών ουσιών και

ηπατοπαθών , στην θεραπεία με DAAs κατά τη διάρκεια της

πανδημίας του COVID-19 από τον Μάρτιο έως τον Μάιο του

2020.

Καταγράφηκαν οι ηπατολογικοί ασθενείς (75% άνδρες, μέσης ηλικία 34,5 ± 10 ετών)
που προσήλθαν από 03-05/2019, στην ηπατολογική κλινική και εκείνων την αντίστοιχη
περιόδο το 2020, για να διαπιστώσουμε αν υπήρχε κάποια διαφορά στο ποσοστό
προσέλευσης των ασθενών μετά τον ορισμό του νοσοκομείου ως Κέντρο αναφοράς του
COVID-19 από το Υπουργείο Υγείας.



Από τα αρχεία του Ηπατολογικού Τμήματος, καταγράφηκαν τα ακόλουθα:

Μάρτιος 2019, προσήλθαν για θεραπεία :46 IVDU-HCV (+) ασθενείς, 139 HCV, 16 IVDU-CΗB, 42

CΗB.

Μάρτιος 2020, προσήλθαν για θεραπεία:29 IVDU-HCV (+), 71 HCV, 4 IVDU-CΗB, 21 CΗB.

Απρίλιος 2019:13 ICDU-HCV (+), 89 HCV, 9 IVDU-CHB, 31 CΗB.

Απρίλιος 2020:13 IVDU-HCV (+), 52 HCV, 11 IVDU-CHB, 15 CHB.

Μάιος 2019: 41 IVDU-HCV (+), 141 HCV, 13 IVDU-CHB, 59 CHB.
Μάιος 2020: 89 IVDU-HCV (+), 178 HCV, 25 IVDU-CHB, 74 CHB.

Συνολικά 655 ηπατολογικοί ασθενείς προήλθαν από 03-05/2019 σε σύγκριση με 559 κατά το αντίστοιχο τρίμηνο του 2020. Η προσέλευση των  

χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών /HCV(+) και ηπατοπαθών  ασθενών  κατά το δίμηνο 03-04/2020 μειώθηκε σημαντικά (περισσότερα τον 

Απρίλιο από τον Μάρτιο) σε σύγκριση με την ίδια περίοδο το 2019, ενώ υπήρξε σημαντική αύξηση, σχεδόν διπλασιασμός τον Μάιο του 2020 από 

τον αντίστοιχο μήνα του 2019.Οι κύριοι λόγοι αυτής της συμπεριφοράς των ασθενών  που καταγράφηκαν μετά από σχετικά ερωτηματολόγια που 

συμπληρώθηκαν είναι:

1)56%: δυσκολία μετακίνησης  λόγω των περιοριστικών μέτρων.

2)68%:φόβος μετάδοσης του ιού επειδή το νοσοκομείο έχει χαρακτηριστεί ως κέντρο αναφοράς για το COVID-19.

3)71%:προσήλθε τον Μάιο του 2020 επειδή μετακινήσεις απελευθερώθηκαν και η εξάπλωση της νόσου μειώθηκε με τα περιοριστικά μέτρα.


