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ΕΥΡΩΠΑΪΚΗ ΕΚΘΕΣΗ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ 2013 – ΤΡΟΠΟΙ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗΣ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ 

Σε πρωτοφανώς υψηλά επίπεδα οι θεραπείες, αλλά αναγκαία η επένδυση σε νέες 

παρεµβάσεις και στην κοινωνική επανένταξη 

(28.5.2013, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΕΤΑΙ Η ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗ ΕΩΣ 10:00 ώρα ∆υτικής Ευρώπης/ώρα 

Λισαβόνας) Τα πρωτοφανώς υψηλά επίπεδα των παρεχόµενων θεραπειών απεξάρτησης στην Ευρώπη 

συνιστούν µία από τις θετικές αλλαγές που διαφαίνονται στο ευρωπαϊκό τοπίο των ναρκωτικών σήµερα, 

σύµφωνα µε την Ευρωπαϊκή έκθεση για τα ναρκωτικά 2013: τάσεις και εξελίξεις, η οποία δηµοσιεύεται 
σήµερα από τον Οργανισµό της ΕΕ για τα ναρκωτικά (EMCDDA) στη Λισαβόνα. Ο οργανισµός εφιστά 

ωστόσο την προσοχή στο γεγονός ότι οι υπηρεσίες απεξάρτησης εξακολουθούν να αντιµετωπίζουν σηµαντικές 
προκλήσεις. Παρότι ο αριθµός των χρηστών ηρωίνης που ξεκινούν θεραπεία για πρώτη φορά συνεχίζει να 

φθίνει, πολλοί από τους χρήστες αυτούς θα συνεχίσουν να χρήζουν βοηθείας για τα επόµενα χρόνια λόγω του 

µακροπρόθεσµου χαρακτήρα των προβληµάτων από τη χρήση ηρωίνης. Ο οργανισµός υπογραµµίζει ότι, 
καθώς πλέον ο αριθµός των χρηστών που επωφελούνται των συναφών υπηρεσιών είναι µεγάλος, αυξάνεται η 

ανάγκη να δοθεί έµφαση στην αδιάλειπτη περίθαλψη, στην κοινωνική επανένταξη και στη συναίνεση σε ό,τι 
αφορά τον ορισµό της ρεαλιστικής µακροχρόνιας αποθεραπείας. Μεταξύ των ζητηµάτων που αναδεικνύει η 

έκθεση είναι η ανάγκη επένδυσης σε νέες παρεµβάσεις, όπως αυτές που στοχεύουν στη θεραπεία της 
ηπατίτιδας C και στην πρόληψη περιστατικών υπερβολικής δόσης. Ένα ισχυρό µήνυµα που εκπέµπει η έκθεση 

είναι ότι οι θεραπείες απεξάρτησης µπορούν να αποτελούν συµφέρουσα πολιτική επιλογή, από οικονοµική 

άποψη, ακόµη και σε περίοδο λιτότητας.  

Το EMCDDA εκτιµά ότι τουλάχιστον 1,2 εκατοµµύρια Ευρωπαίοι παρακολούθησαν προγράµµατα 

απεξάρτησης από παράνοµα ναρκωτικά το 2011. Οι χρήστες οπιοειδών αντιπροσωπεύουν την 
πολυπληθέστερη οµάδα χρηστών υπό θεραπεία, ακολουθούµενοι από τους χρήστες κάνναβης και κοκαΐνης 
(διάγραµµα 3.5). Η θεραπεία υποκατάστασης παραµένει θεραπεία «πρώτης επιλογής» για την αντιµετώπιση 

του εθισµού στα οπιοειδή, σύµφωνα µε τον οργανισµό. Περίπου 730 000 Ευρωπαίοι παρακολουθούν πλέον 
τέτοια προγράµµατα, έναντι 650 000 το 2008, δηλαδή περίπου οι µισοί από τους 1,4 εκατοµµύρια 

προβληµατικούς χρήστες οπιοειδών που εκτιµάται ότι υπάρχουν σήµερα στην Ευρώπη (βλ. κεφάλαιο 3).  

Άλλες βασικές µορφές παρεχόµενων θεραπειών απεξάρτησης είναι οι ψυχοκοινωνικές παρεµβάσεις και η 

σωµατική αποτοξίνωση. 

«Όσο η Ευρώπη εξακολουθεί να βρίσκεται αντιµέτωπη µε αρνητικούς ρυθµούς οικονοµικής ανάπτυξης, 
αυξανόµενη ανεργία και περικοπές των δηµοσίων δαπανών, τα κονδύλια για την υγεία, τη δηµόσια τάξη και την 
ασφάλεια κινδυνεύουν µε περικοπές», δηλώνει ο πρόεδρος του διοικητικού συµβουλίου του EMCDDA, 

João Goulão. «Ήδη διάφορες ευρωπαϊκές χώρες αναφέρουν περικοπές στις υπηρεσίες που σχετίζονται µε τα 

ναρκωτικά. Πρέπει να ενισχύσουµε το µήνυµα ότι η θεραπεία απεξάρτησης παραµένει η πιο οικονοµική 

πολιτική επιλογή, ακόµη και σε καιρούς δύσκολους για την οικονοµία».  

Η έκθεση υπογραµµίζει τέσσερις τοµείς όπου υπάρχει ανάγκη αυξηµένης προσοχής  

Ηπατίτιδα C, η «σιωπηλή επιδηµία της Ευρώπης»: λίγοι ξεκινούν θεραπεία παρά τη µεγάλη 

επιβάρυνση για την υγεία τους 

Η ηπατίτιδα C, η οποία µεταδίδεται µέσω της κοινής χρήσης βελόνων, συριγγών και άλλων συνέργων, είναι 
σήµερα το πιο διαδεδοµένο λοιµώδες νόσηµα µεταξύ των χρηστών ενέσιµων ναρκωτικών (ΧΕΝ) στην 
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Ευρώπη, καθώς όπως προκύπτει από τα εθνικά δείγµατα, από τον ιό (HCV) έχει προσβληθεί ποσοστό              

18% έως 80% αυτών (διάγραµµα 2.11). Γνωστή και ως «σιωπηλή επιδηµία», η ηπατίτιδα C µπορεί να µην 
διαγνωσθεί για µεγάλο διάστηµα, ενώ πολλοί από τους πάσχοντες εµφανίζουν ήπια ή καθόλου συµπτώµατα 

για 20 χρόνια ή περισσότερο. Αντίθετα µε την ηπατίτιδα B, δεν υπάρχει εµβόλιο για την ηπατίτιδα C, όµως η 

ασθένεια µπορεί να προληφθεί, δηλώνει το EMCDDA.  

Σε ειδική έκδοση εστιασµένη στη θεραπεία της ηπατίτιδας C, η οποία δηµοσιεύεται παράλληλα µε τη σηµερινή 

έκθεση (βλ. «Προοπτικές για τα ναρκωτικά»), ο οργανισµός προειδοποιεί ότι «την επόµενη δεκαετία αναµένεται 
µεγάλη επιβάρυνση λόγω προχωρηµένης ηπατοπάθειας» µεταξύ των προσβεβληµένων ΧΕΝ. Αυτό οφείλεται στο 

γεγονός ότι η λοίµωξη από ηπατίτιδα C µπορεί να εξελιχθεί σε κίρρωση και καρκίνο του ήπατος, ασθένειες που 

απαιτούν δαπανηρές θεραπείες.  

Το EMCDDA διερευνά επί του παρόντος κάποια από τα θετικά βήµατα στην αντιµετώπιση της νόσου, µεταξύ 

των οποίων και η νέα γενιά φαρµάκων που δρουν σε λιγότερο χρόνο και έχουν λιγότερες ανεπιθύµητες 
ενέργειες (π.χ. αντιικά φάρµακα άµεσης δράσης, αγωγές χωρίς ιντερφερόνη). Επισηµαίνει όµως: «Παρά την 
επιβάρυνση από την ασθένεια και παρά τα βελτιωµένα, τον τελευταίο καιρό, αποτελέσµατα των θεραπειών για 

τους ασθενείς µε ηπατίτιδα C, τα διαθέσιµα στοιχεία δείχνουν ότι οι ΧΕΝ που ξεκινούν θεραπεία είναι πολύ 

λίγοι». Επιπλέον, σε ορισµένες ευρωπαϊκές χώρες, «εξακολουθούν να είναι περιορισµένες και 
υποχρηµατοδοτούµενες» οι πρωτοβουλίες για την παροχή συµβουλευτικών υπηρεσιών και την υποβολή των 
ΧΕΝ σε έλεγχο για ηπατίτιδα C. Σύµφωνα µε µελέτες, ενθαρρύνοντας τους προσβεβληµένους χρήστες να 

λάβουν φαρµακευτική αγωγή για την ηπατίτιδα C όχι µόνο περιορίζεται η µετάδοση του ιού, αλλά µπορούν να 

προληφθούν και νέες λοιµώξεις.   

«Σήµερα γνωρίζουµε ότι οι χρήστες ουσιών µπορούν να βοηθηθούν από τις θεραπείες κατά του HCV και ότι 
έχουν ανακαλυφθεί νέες θεραπείες που προσφέρουν ακόµη µεγαλύτερες ευκαιρίες αποτελεσµατικής 
παρέµβασης», δηλώνει ο διευθυντής του EMCDDA, Wolfgang Götz. «Γνωρίζουµε επίσης ότι είναι πολύ λίγοι 
οι χρήστες που επωφελούνται από αυτές τις εξελίξεις. Πρέπει να δράσουµε προωθώντας την έγκαιρη 

παρέµβαση, ενθαρρύνοντας τη συµµετοχή σε προγράµµατα και αίροντας τα εµπόδια στην περίθαλψη.                   

Σε βάθος χρόνου, το κόστος της αδράνειας στον συγκεκριµένο τοµέα θα είναι σηµαντικό τόσο για το πορτοφόλι 
των ασθενών όσο και για τον κρατικό κορβανά». 

Συνδεόµενοι µε τα ναρκωτικά θάνατοι — µείωση µεν, αλλά µείζον ακόµη θέµα για τη δηµόσια υγεία 

Η χρήση ναρκωτικών είναι µία από τις κύριες αιτίες θανάτου των νέων στην Ευρώπη, τόσο άµεσα λόγω 

υπερβολικής δόσης (οφειλόµενοι στα ναρκωτικά θάνατοι) όσο και έµµεσα, δηλαδή λόγω συνδεόµενων µε τα 

ναρκωτικά νοσηµάτων και ατυχηµάτων, βίας και αυτοκτονιών. Οι περισσότερες µελέτες κοόρτης δείχνουν 
ποσοστά θνησιµότητας της τάξης του 1–2% ετησίως στους προβληµατικούς χρήστες ναρκωτικών, ποσοστό 

που αντιστοιχεί σε «υπερθνησιµότητα» (κίνδυνο θανάτου σε σχέση µε τον γενικό πληθυσµό) στη συγκεκριµένη 

οµάδα κατά 10 έως 20 φορές µεγαλύτερη σε σχέση µε τα άτοµα που δεν κάνουν χρήση (κεφάλαιο 2). 

Συνολικά, το 2011 αναφέρθηκαν περίπου 6 500 θάνατοι από υπερβολική δόση, οι οποίοι συνδέονται κατά 

κύριο λόγο µε τη χρήση οπιοειδών. Παρότι ο αριθµός εµφανίζεται µειωµένος σε σχέση µε το 2010 (7 000 

θάνατοι) και το 2009 (7 700 θάνατοι), η µείωση των συνδεόµενων µε τα ναρκωτικά θανάτων εξακολουθεί να 

συνιστά «µείζονα πρόκληση για την πολιτική δηµόσιας υγείας στην Ευρώπη», δηλώνεται στην έκθεση.  

Η απάντηση σε αυτήν την πρόκληση τίθεται σήµερα στο επίκεντρο µιας ειδικής επισκόπησης του EMCDDA για 

τους νέους τρόπους αντιµετώπισης των συνδεόµενων µε τα ναρκωτικά θανάτων (βλ. «Προοπτικές για τα 

ναρκωτικά»). Ο οργανισµός περιγράφει, µεταξύ άλλων, τρόπους βελτίωσης των αντιδράσεων των 
παριστάµενων σε περιστατικά υπερβολικής δόσης, εκπαιδεύοντας τις οικογένειες και τα άτοµα στο περιβάλλον 
των χρηστών να αναγνωρίζουν και να αντιµετωπίζουν τα περιστατικά αυτά, ώστε η έκβασή τους να µην είναι 
µοιραία. Ένας τέτοιος τρόπος είναι η αντιστροφή της επίδρασης των οπιοειδών µε τη χρήση ενός 
αποτελεσµατικού και οικονοµικού αντίδοτου (ναλοξόνη). Πιλοτικά προγράµµατα ή προγράµµατα                   

διάθεσης ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών, συγγενείς και φροντιστές αναφέρονται από πέντε χώρες                        
— ∆ανία, Γερµανία, Ιταλία, Ρουµανία, Ηνωµένο Βασίλειο — (διάγραµµα 3.4).  
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Η αδιαφορία για τις κοινωνικές ανάγκες των χρηστών µπορεί να υπονοµεύσει τις πιθανότητες 

θεραπείας τους σε βάθος χρόνου  

Ο ρόλος των θεραπειών απεξάρτησης είναι σηµαντικός, καθώς βοηθούν τους χρήστες να διακόψουν ή 

τουλάχιστον να µάθουν να διαχειρίζονται τη χρήση ουσιών. Εκφράζονται ωστόσο ανησυχίες για το γεγονός ότι 
συχνά δεν δίνεται η δέουσα σηµασία σε µέτρα που ενθαρρύνουν την τελική επανένταξη των χρηστών στην 
κοινωνία, κάτι που µπορεί να υπονοµεύσει τις πιθανότητες θεραπείας τους σε βάθος χρόνου. Σύµφωνα µε το 

EMCDDA, σε όλες τις χώρες υπάρχουν σήµερα κάποιας µορφής υπηρεσίες κοινωνικής επανένταξης που 

βοηθούν στη βελτίωση των κοινωνικών δεξιοτήτων, στην προώθηση της εκπαίδευσης και της 
απασχολησιµότητας και στην κάλυψη των στεγαστικών αναγκών (διάγραµµα 3.12). Επισηµαίνεται, όµως,           
ότι τα επίπεδα των παροχών είναι γενικά «ανεπαρκή για την κάλυψη των αναγκών». 

Από τους χρήστες που ξεκίνησαν θεραπεία σε εξειδικευµένα κέντρα απεξάρτησης το 2011, περίπου οι µισοί 
ήταν άνεργοι (47%) και ένας σχεδόν στους 10 δεν είχε σταθερή στέγη (9%). Συχνό φαινόµενο στη 

συγκεκριµένη οµάδα του πληθυσµού είναι και το χαµηλό µορφωτικό επίπεδο αφού το 36% έχει µόνο 

απολυτήριο ∆ηµοτικού (κεφάλαιο 3). Η επιτυχία των µέτρων κοινωνικής επανένταξης εξαρτάται συνήθως από 

την αποτελεσµατικότητα της συνεργασίας µεταξύ των διαφόρων ειδών υποστηρικτικών υπηρεσιών. Στο θετικό 

σκέλος τώρα, σε πρόσφατη έρευνα του EMCDDA, 17 εκ των 28 χωρών ανέφεραν την ύπαρξη κάποιας µορφής 
συµφωνίας συνεργασίας ανάµεσα σε κέντρα απεξάρτησης και υπηρεσίες που προσφέρουν υποστήριξη, π.χ. 

σε στεγαστικά ή εργασιακά θέµατα.  

Υπηρεσίες απεξάρτησης για κρατούµενους — το χάσµα ανάµεσα στις θεραπείες για τους χρήστες έξω 

στην κοινωνία αφενός και στις φυλακές αφετέρου παραµένει 

Πρόσφατες µελέτες αναφέρουν ότι ποσοστά µεταξύ 5% και 31% των κρατουµένων δηλώνουν ότι έχουν κάνει 
ενέσιµη χρήση ναρκωτικών τουλάχιστον µία φορά (κεφάλαιο 3). Ενώ κάποιοι τρόφιµοι διακόπτουν ή περιορίζουν τη 

χρήση µε τον εγκλεισµό τους στη φυλακή, άλλοι µπορεί να ξεκινήσουν τη χρήση ή να προχωρήσουν σε πιο 

επικίνδυνες πρακτικές (π.χ. κοινή χρήση συνέργων).  

Οι κρατούµενοι που κάνουν χρήση ναρκωτικών έχουν συνήθως σύνθετα προβλήµατα υγείας, για την αντιµετώπιση 

των οποίων απαιτείται διεπιστηµονική προσέγγιση. Συνεπώς, η αξιολόγηση των αναγκών κατά τον εγκλεισµό στη 

φυλακή αποτελεί σηµαντική παρέµβαση. Στις περισσότερες χώρες λειτουργούν σήµερα συµπράξεις µεταξύ 

υγειονοµικών υπηρεσιών εντός και εκτός φυλακών, όµως σε γενικές γραµµές, οι παρεχόµενες υπηρεσίες 
απεξάρτησης στις φυλακές εξακολουθούν να υστερούν συγκρινόµενες µε τις υπηρεσίες που παρέχονται εκτός 
φυλακών. Το EMCDDA τονίζει την ανάγκη να διασφαλιστεί η συνέχεια της φροντίδας για τους κρατούµενους και 
µετά την αποφυλάκισή τους, όπου ο κίνδυνος θανάτου από υπερβολική δόση αυξάνεται λόγω της µειωµένης 
ανοχής στα οπιοειδή.  


