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ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΜΕΝΗ ΕΓΚΥΚΛΙΟΣ  

«Προς όλες τις Μονάδες Θεραπείας για τα Ναρκωτικά» 

Στα πλαίσια των προσπάθειών που καταβάλλονται για μείωση της βλάβης από την χρήση 

ναρκωτικών ουσιών έχει αποφασιστεί η δωρεάν παροχή στους χρήστες που 

επισκέπτονται τα κέντρα απεξάρτησης και θεραπείας των εξετάσεων για τον ιό HIV 

(AIDS), τις ιογενείς ηπατίτιδες (HBV και HCV) και την φυματίωση. Η διενέργεια ελέγχου 

για τους ιούς HIV, HBV και HCV θα πραγματοποιείται με δείγμα αίματος. Ο έλεγχος για 

φυματίωση θα γίνεται με την χρήση της φυματοαντίδρασης Mantoux και όπου αυτό 

ενδείκνυται, με περαιτέρω διερεύνηση. 

 

Ο έλεγχος των συγκεκριμένων μολυσματικών ασθενειών σε χρήστες εξαρτησιογόνων 

ουσιών κρίνεται απαραίτητος για σκοπούς βέλτιστης επιτήρησης τόσο σε Εθνικό όσο και 

Πανευρωπαϊκό επίπεδο με σκοπό την διασφάλιση της Δημόσια Υγείας. 

 

Με βάση τον Κανονισμό 8 των περί Κυβερνητικών Ιατρικών Ιδρυμάτων και Υπηρεσιών 

(Γενικών) Κανονισμών του 2000 έως 2013, οι πιο πάνω εξετάσεις δεν επιβαρύνονται με 

οποιαδήποτε τέλη αφού παρέχονται για σκοπούς πρόληψης λοιμωδών ή μεταδοτικών 

νοσημάτων. Συνεπώς, παρακαλείσθε όπως γίνουν οι σχετικές διευθετήσεις για να 

παραπέμπονται για διενέργεια των πιο πάνω εξετάσεων οι χρήστες ναρκωτικών ουσιών 

που σας επισκέπτονται, χωρίς να αποτελεί προαπαιτούμενο η ύπαρξη κάρτας ή 

καταβολή τελών. 

 

Τα πιο πάνω μέτρα θα εφαρμοστούν με βάση την ακόλουθη διαδικασία: 

 

Σε όλους τους χρήστες των μονάδων θεραπείας για τα ναρκωτικά θα παρέχεται η 

δυνατότητα να υποβάλλονται σε: 

 

I. Εργαστηριακό έλεγχο αίματος για HIV, HBV, HCV. 
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II. Επιβεβαιωτικό εργαστηριακό έλεγχο επί ανεύρεσης αντιδρώντων αποτελεσμάτων 

σε περιπτώσεις που έχει γίνει χρήση τεστ ταχείας ανίχνευσης για HIV, HBV, HCV. 

 

III. Διαδερμική εξέταση Mantoux για την φυματίωση. 

 

Η διαδικασία που θα πρέπει να ακολουθείται για κάθε κατηγορία εξετάσεων είναι η 

ακόλουθη: 

 

I. Εργαστηριακός έλεγχος για HIV, HBV, HCV 

 

 Το παραπεμπτικό για τη διενέργεια αυτών των εργαστηριακών εξετάσεων 

θα υπογράφεται από το ψυχίατρο του συμβουλευτικού / θεραπευτικού 

κέντρου και θα σφραγίζεται με την ανάλογη σφραγίδα, αφού προηγουμένως 

ενημερώσει σχετικά το ενδιαφερόμενο άτομο. 

 

 Η συχνότητα διενέργειας του προληπτικού ελέγχου θα καθορίζεται με βάση 

την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του ατόμου. 

 

 Η αιμοληψία θα γίνεται στα συμβουλευτικά κέντρα των κρατικών 

νοσοκομείων στα οποία παρέχεται δωρεάν εξέταση για όλους ανεξάρτητα 

τους πολίτες (κύπριους και αλλοδαπούς) και έχει ως εξής ανά επαρχία: 

 

Επαρχία Λευκωσίας 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Ειδικών Ιογενών Παθήσεων στο Νοσοκομείο Αρχ. 

Μακάριος ΙΙΙ 

 

Υπεύθυνη Νοσηλευτική Λειτουργός: κα Ντίνα Καρατζιά, τηλ. επικοινωνίας 

22405492  

 

 Ο εργαστηριακός έλεγχος θα διενεργείται στο Μικροβιολογικό και 

Ανοσολογικό εργαστήριο του Γ. Ν. Λευκωσίας. 
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Επαρχία Λεμεσού 

 

Συμβουλευτικό Κέντρο Ειδικών Ιογενών Παθήσεων Κέντρου Υγείας 

Λινόπτετρας 

 

Υπεύθυνος Νοσηλευτικός Λειτουργός: κος Πέτρος Κούσιος, τηλ. 

επικοινωνίας 25804102, 96752207. 

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος θα διενεργείται στο κλινικό εργαστήριο του 

Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. 

 

Επαρχία Λάρνακας 

 

Γργηγόρειος Κλινική στο Γενικό Νοσοκομείο Λάρνακας 

 

Υπεύθυνοι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί: κα Μαρία Γιάγκου, κα Μαρία 

Θεοδοσίου, κα Καίτη Ζένιου τηλ. επικοινωνίας 24800464 

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος θα διενεργείται στο κλινικό εργαστήριο του 

Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. 

 

Επαρχία Πάφου 

 

Γενικό Νοσοκομείο Πάφου τηλ. επικοινωνίας 26803100. 

 

Τα περιστατικά της επαρχίας Πάφου θα αποστέλλονται στο Κέντρο Υγείας 

Λινόπετρας. 

 

Υπεύθυνος Νοσηλευτικός Λειτουργός κος Πέτρος Κούσιος, τηλ. 

επικοινωνίας 25804102, 96752207. 
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Ο εργαστηριακός έλεγχος θα διενεργείται στο κλινικό εργαστήριο του 

Γενικού Νοσοκομείου Λεμεσού. 

 

Επαρχία Αμμοχώστου 

 

Γενικό Νοσοκομείο Αμμοχώστου τηλ. επικοινωνίας 23200000. 

 

Τα περιστατικά της επαρχίας Αμμοχώστου θα αποστέλλονται στην 

Γρηγόρειο Κλινική του Νοσοκομείου Λάρνακας. 

 

Υπεύθυνοι Νοσηλευτικοί Λειτουργοί: κα Μαρία Γιάγκου, κα Μαρία 

Θεοδοσίου, κα Καίτη Ζένιου τηλ. επικοινωνίας 24800464. 

 

Ο εργαστηριακός έλεγχος θα διενεργείται στο κλινικό εργαστήριο του 

Γενικού Νοσοκομείου Λάρνακας. 

 

Τα εργαστηριακά αποτελέσματα θα αποστέλλονται στο Συμβουλευτικό 

Κέντρο όπου έγινε η αιμοληψία και ο Υπεύθυνος Νοσηλευτικός Λειτουργός 

του Κέντρου θα αναλαμβάνει να ενημερώσει το ενδιαφερόμενο άτομο. 

 

Επί αρνητικού αποτελέσματος, η συχνότητα διενέργειας του προληπτικού 

ελέγχου θα καθορίζεται με βάση την επικινδυνότητα της συμπεριφοράς του 

ατόμου και θα πρέπει να επαναλαμβάνεται τουλάχιστον ετησίως.  

 

Τα θετικά αποτελέσματα θα αναλαμβάνουν οι υπεύθυνοι Νοσηλευτικοί 

Λειτουργοί των συμβουλευτικών Κέντρων των Κρατικών Νοσηλευτηρίων 

για διασύνδεση τους με τα τμήματα παροχής εξειδικευμένης φροντίδας και 

θεραπείας. 
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II. Διαδερμική εξέταση Mantoux για Φυματίωση 

 

Το παραπεμπτικό θα υπογράφεται από το Ψυχίατρο του συμβουλευτικού / 

θεραπευτικού σταθμού ή κέντρου και θα σφραγίζεται με την ανάλογη σφραγίδα. 

 

Ο ασθενής θα παραπέμπεται στις Κλινικές Στηθικών Νοσημάτων ανά επαρχία 

αφού προηγηθεί τηλεφωνική επικοινωνία του Ψυχιάτρου με τις προαναφερθείσες 

κλινικές και δοθεί το ανάλογο ραντεβού. 

 

Τηλέφωνα επικοινωνίας: Γ. Ν. Λευκωσίας τηλ. 22603517 

           Γ. Ν. Λεμεσού τηλ. 25801232, 25801212 

           Γ. Ν. Λάρνακας τηλ. 24800464 

           Γ. Ν. Πάφου τηλ. 26803452 

  

Οι Πνευμονολόγοι Ιατροί των πιο πάνω κλινικών θα έχουν την ευθύνη της διεξαγωγής 

της δερματοαντίδρασης Mantoux, την αξιολόγηση της, τον έλεγχο με ακτινογραφία 

θώρακα και την περαιτέρω διερεύνηση και αντιμετώπιση στις περιπτώσεις που αυτό 

ενδείκνυται. 

 

Επίσης θα έχουν την ευθύνη ενημέρωσης του ψυχιάτρου του κέντρου παραπομπής για 

το αποτέλεσμα. 

 

Η εξέταση αυτή θα επαναλαμβάνεται ετησίως. 

 

 

 

 

 

 

 

 


