
ΣΠΑΝΙΑ ΝΟΣΗΜΑΤΑ ΣΤΗΝ 
ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

Σχεδόν όλα τα κακοήθη και καλοήθη 
αιματολογικά νοσήματα εμπίπτουν στην 

κατηγορία των σπανίων νοσημάτων  αφού 
η συχνότητα τους δεν είναι μεγαλύτερη του 

1/2000 άτομα



Σχεδόν όλα τα κακοήθη αιματολογικά νοσήματα 
απαντώνται και στην Κύπρο.Τέτοια είναι

Μυελουπερπλαστικά νοσήματα

• Μυελοδυσπλαστικά νοσήματα

• Λεμφουπερπλαστικά

• Πολλαπλούν Μυέλωμα

• Ιστιοκυτταρώσεις

• Απλαστική αναιμία

• κ.α



• Η διάγνωση και θεραπευτική τους 
αντιμετώπιση γίνεται στην Κύπρο εκτός των 
περιπτώσεων αλλογενούς Μεταμόσχευσης 
Μυελού των οστών 

• Γίνεται κατά κύριο λόγο στις δύο 
αιματολογικές κλινικές Λευκωσίας και 
Λεμεσού αλλά και ορισμένες από αυτές στο 
BOCOC και τον ιδιωτικό τομέα



• Τα ορφανά φάρμακα όπου αυτά έχουν έγκριση 
χρήσης είναι διαθέσιμα και στην Κύπρο,αλλά με 
δυσκολη διαδικασία εξασφάλισης 

• Ψυχολογική στήριξη προσφέρεται από τις 
Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας που είναι 
υποστελεχωμένες και ανεπαρκείς,και από 
οργανωμένα σύνολα τα οποία εργοδοτούν
εξειδικευμένο προσωπικό για το σκοπό αυτό(π.χ
Αντιλευχαιμικός σύνδεσμος



• Για τη αντιμετώπιση περιστατικών που δεν 
αντιμετωπίζονται στη Κύπρο, το Υπουργείο 
Υγείας έχει συνάψει συνεργασίες με κέντρα 
στην Αγγλία και το Ισραήλ με τα οποία 
υπάρχει συνεργασία

• Σε τοπικό επίπεδο υπάρχει συνεργασία με το 
Καραισκάκειο ‘Ιδρυμα και το Ινστιτούτο 
Νευρολογίας και Γενετικής για διαγνωστικές 
εξετάσεις.



• Στην Κύπρο δεν υπάρχει αρχείο καταγραφής 
αιματολογικών κακοηθειών ως εκ τούτου δεν 
υπάρχουν ακριβή στοιχεία για τον αριθμό των 
υφιστάμενων περιστατικών και κατά 
συνέπειαδεν υπάρχουν διαθέσιμα 
επιδημιολογικά δεδομένα



ΚΑΛΟΗΘΗΣ ΑΙΜΑΤΟΛΟΓΙΑ

• Αφορά κληρονομικά νοσήματα 

• Αιμορραγικές διαθέσεις

• Θησαυρισμώσεις

• Ανοσοανεπάρκειες

• Μεσογειακή και άλλες μορφές κληρονομικής 
αναιμίας



ΑΙΜΟΡΡΑΓΙΚΕΣ ΔΙΑΘΕΣΕΙΣ

• Αιμορροφιλία Α      52
• Αιμορροφιλία Β      58
• Νόσος Von Willebrant 63
• Θρομβασθένεια Glanzman 4
• Συγγενής ανινοδωγοναιμία 3
• Noσήματα του συνδετικού ιστού  2
• Συνδιασμένη ανεπάρκεια FV –F VIII 1
• Aνεπάρκεια F V 1
• Υπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα και δίκτυο 

συνεργασίας για διαγνωστικούς σκοπούς
• Δεν υπάρχει ψυχολογική υποστήριξη



ΘΗΣΑΥΡΙΣΜΩΣΕΙΣ

• Νόσος Gaushier     2

• Yπάρχουν διαθέσιμα φάρμακα


