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ΜΕΓΑΛΗΣ ΗΛΙΚΙΑΣ ΧΡΗΣΤΕΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ: ΑΥΞΑΝΟΜΕΝΟ ΠΡΟΒΛΗΜΑ ΓΙΑ ΤΑ ΚΕΝΤΡΑ 

ΑΠΟΤΟΞΙΝΩΣΗΣ ΤΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ 

« Το πρόβληµα των ναρκωτικών δεν έχει όριο ηλικίας». Οι µεγάλοι σε ηλικία χρήστες 

ναρκωτικών που αναζητούν βοήθεια πληθαίνουν διαρκώς, δηλώνει το ΕΚΠΝΤ 

 

(10.11.2010, ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΣΗΣ ΕΩΣ ΤΙΣ 10:00 ΩΡΑ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΥΡΩΠΗΣ/Ώρα 

Λισαβόνας) Σύµφωνα µε τον οργανισµό της ΕΕ για τα ναρκωτικά (ΕΚΠΝΤ), το πρόβληµα των ναρκωτικών 

δεν έχει όριο ηλικίας. Σε µια ειδική επισκόπηση που δηµοσιεύεται σήµερα µαζί µε την Ετήσια έκθεση 2010,      

ο οργανισµός αποκαλύπτει τους λόγους για τους οποίους η χρήση ναρκωτικών δεν είναι πλέον αποκλειστικά 

«νεανικό φαινόµενο» (
1
). 

Η Ευρώπη βιώνει µια καταφανή γήρανση του πληθυσµού της. Μέχρι το 2050, το ένα τέταρτο των κατοίκων της 

θα είναι ηλικίας 65 ετών ή και µεγαλύτερης. Τα στατιστικά στοιχεία που δηµοσιεύονται σήµερα καταδεικνύουν ότι 

ο πληθυσµός της Ευρώπης που κάνει χρήση ναρκωτικών γερνάει και αυτός, η ικανοποίηση δε των αναγκών 

των µεγάλων σε ηλικία χρηστών ναρκωτικών αποτελεί αυξανόµενο πρόβληµα για τα κέντρα αποτοξίνωσης. 

Αυτό αφορά κυρίως τις δυτικές χώρες οι οποίες, τη δεκαετία του 1980 και του 1990, επλήγησαν πρώτες από τις 

επιδηµίες χρήσης ηρωίνης στην ΕΕ.  

Εστιάζοντας σε εξαρτηµένους χρήστες ναρκωτικών ηλικίας άνω των 40 ετών, η επισκόπηση τονίζει τη 

«σοβαρότητα» των αναγκών τους και τη «χαµηλή ποιότητα ζωής». Ωστόσο, προειδοποιεί ότι τα ειδικά 

προγράµµατα θεραπείας και φροντίδας για µεγάλους σε ηλικία χρήστες ναρκωτικών σπανίζουν στην Ευρώπη.  

Τα δεδοµένα από εξειδικευµένα κέντρα απεξάρτησης και υποκατάστασης οπιοειδών, υποδεικνύουν ότι οι 

µεγάλοι σε ηλικία χρήστες ναρκωτικών αποτελούν πλέον σηµαντικό ποσοστό των χρηστών και, σε πολλές 

χώρες, το ποσοστό αυτό αυξάνεται. Κατά µέσο όρο, περίπου ένας στους πέντε (19 %) χρήστες που εντάσσεται 

σε πρόγραµµα απεξάρτησης στην Ευρώπη είναι ηλικίας 40 ετών ή και µεγαλύτερης, ενώ σε ορισµένες χώρες το 

ποσοστό αγγίζει το 30 % (διάγραµµα 3). Το ποσοστό αυτό είναι σηµαντικά αυξηµένο σε σύγκριση µε την 

προηγούµενη δεκαετία κατά την οποία το ποσοστό των µεγάλων σε ηλικία χρηστών στα περισσότερα κράτη 

µέλη δεν υπερέβαινε το 10 %. Το µεγαλύτερο ποσοστό µεγάλων σε ηλικία χρηστών ναρκωτικών που 

εντάσσονται σε προγράµµατα απεξάρτησης παρατηρείται στην Πορτογαλία (28 %), ενώ στην Ισπανία 

παρατηρείται η µεγαλύτερη αύξηση από το 2000, κατά 15 ποσοστιαίες µονάδες (διάγραµµα 4). Τα δεδοµένα 

που προκύπτουν από τα θεραπευτικά κέντρα υποκατάστασης, υποδεικνύουν ότι σε ορισµένες χώρες οι µισοί 

περίπου χρήστες είναι άνω των 40 ετών.  

Το µεγαλύτερο ποσοστό των υπό θεραπεία προβληµατικών χρηστών ναρκωτικών µεγάλης ηλικίας 

παρατηρείται στις χώρες της δυτικής ΕΕ, ενώ στις περισσότερες χώρες της κεντρικής και ανατολικής 

Ευρώπης, το ποσοστό αυτό είναι µικρό. Όπως αναφέρεται στην έκθεση, «σε αυτές τις περιοχές η επιδηµία των 

ναρκωτικών ξέσπασε αργότερα [τέλη της δεκαετίας του 1990, αρχές της δεκαετίας του 2000]…και, για τον λόγο 

αυτό, ο αριθµός των προβληµατικών χρηστών ναρκωτικών µεγάλης ηλικίας αναµένεται να αυξηθεί κατά τις 

επόµενες δεκαετίες».  

Οι µεγάλοι σε ηλικία χρήστες ναρκωτικών υπό θεραπεία αναφέρουν υψηλά επίπεδα ανεργίας και κοινωνικό 

αποκλεισµό, ενώ χαρακτηριστικό τους γνώρισµα είναι οι χρόνιες σωµατικές και ψυχολογικές συνέπειες της 

µακροχρόνιας χρήσης ναρκωτικών (π.χ. ηπατικές νόσοι, βλάβες που συνδέονται µε υπερβολική δόση, 

κατάθλιψη). Επίσης, συχνά είναι και τα προβλήµατα που συνδέονται µε την κατανάλωση αλκοόλ και το 
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κάπνισµα. Λόγω της επιτάχυνσης της διαδικασίας γήρανσης στους µεγάλης ηλικίας χρήστες ναρκωτικών, ένας 

εξαρτηµένος χρήστης ηλικίας 40 ετών ενδέχεται να χρειάζεται τη φροντίδα που παρέχεται συνήθως σε άτοµα 

που είναι 20 χρόνια µεγαλύτερα. Τα υφιστάµενα κέντρα απεξάρτησης καλύπτουν συνήθως τις ανάγκες 

νεότερων χρηστών ναρκωτικών και το προσωπικό τους ενδέχεται να µην είναι εξοικειωµένο µε τα προβλήµατα 

που αντιµετωπίζουν οι µεγάλοι σε ηλικία χρήστες ναρκωτικών ή µε τις αλλαγές στην υγεία και την κοινωνική 

θέση που επέρχονται φυσιολογικά µε την πάροδο του χρόνου (π.χ. µειωµένη κινητικότητα, καρδιαγγειακές 

νόσοι, θάνατος συγγενών).  

«Συχνά, θεωρούµε ότι οι χρήστες παύουν να κάνουν χρήση ναρκωτικών όταν φτάσουν στα µέσα της τέταρτης 

δεκαετίας», δηλώνει ο Wolfgang Götz, διευθυντής του ΕΚΠΝΤ, «τα δεδοµένα όµως από τα κέντρα 

απεξάρτησης στην Ευρώπη υποδεικνύουν ότι αυτό δεν είναι ο κανόνας. Ολοένα και συχνότερα τα κέντρα 

απεξάρτησης καλούνται να ανταποκριθούν στις ανάγκες χρηστών µεγάλης ηλικίας οι οποίοι, πέρα από τα 

φυσιολογικά προβλήµατα υγείας λόγω γήρανσης, έχουν επιβαρυµένη υγεία λόγω της µακροχρόνιας χρήσης 

ναρκωτικών. Έως τώρα, αντιλαµβανόµαστε µε αργούς ρυθµούς τις επιπλοκές αυτής της αλλαγής, η οποία 

όµως σαφώς αποτελεί σηµαντικό ζήτηµα τόσο για τα εξειδικευµένα κέντρα απεξάρτησης όσο και για τους 

συµβατικούς φορείς υγείας και κοινωνικής φροντίδας».        

 

(
1
) Επιλεγµένο θέµα του ΕΚΠΝΤ για το 2010 — Treatment and care for older drug users  

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues                                                                                                                                    

Τα στοιχεία που παρατίθενται ανωτέρω περιλαµβάνονται στην έκδοση. 


