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ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ 2004: «ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΑ ΘΕΜΑΤΑ» 

Το ΕΚΠΝΤ εξετάζει το παρασκήνιο των αυξήσεων στους αριθµούς των νεαρών 
ατόµων υπό θεραπεία για χρήση κάνναβης  

(25.11.2004 ΛΙΣΑΒΟΝΑ ΝΑ ΜΗΝ ∆ΗΜΟΣΙΕΥΘΕΙ ΠΡΙΝ ΑΠΟ ΤΙΣ 10:00 ΩΚΕ/Ώρα Βρυξελλών)                    
Τα εξειδικευµένα κέντρα θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων σε πολλές χώρες της ΕΕ αναφέρουν αυξηµένα 
περιστατικά επαφής µε χρήστες κάνναβης. Γενικά, µετά την ηρωίνη, η κάνναβη έχει καταστεί η δεύτερη 
συχνότερα αναφερόµενη κύρια ουσία κατάχρησης για την οποία οι χρήστες ζητούν βοήθεια.   

Η τάση αυτή αποκαλύπτεται στην Ετήσια έκθεση 2004 για την κατάσταση του προβλήµατος των 
ναρκωτικών στην Ευρωπαϊκή Ένωση και τη Νορβηγία, η οποία δηµοσιεύεται σήµερα στις Βρυξέλλες από 
το ΕΚΠΝΤ, τον οργανισµό της ΕΕ για τα ναρκωτικά µε έδρα τη Λισαβόνα. Εστιάζοντας το ενδιαφέρον σε 
«συγκεκριµένα προβλήµατα σχετικά µε τη χρήση της κάνναβης», η έκθεση εξετάζει τα ζητήµατα που 
υποκρύπτονται πίσω από την παρατηρούµενη αύξηση των αιτήσεων για θεραπεία από τη χρήση του 
παράνοµου αυτού ναρκωτικού, το οποίο παράγεται, διακινείται και καταναλώνεται συχνότερα από κάθε άλλο 
παγκοσµίως.  

«Η κατανόηση των λόγων για τους οποίους όλο και περισσότεροι χρήστες κάνναβης καταφεύγουν σε κέντρα 
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων σε µεγάλο αριθµό ευρωπαϊκών χωρών αποτελεί ζήτηµα κρίσιµης σηµασίας 
για την πολιτική στον τοµέα της δηµόσιας υγείας», δηλώνει ο Πρόεδρος του ΕΚΠΝΤ, Marcel Reimen. 
«Πρόκειται για ένα φαινόµενο το οποίο µπορεί απλά να αποδοθεί στην αύξηση της χρήσης κάνναβης σε όλες 
σχεδόν τις χώρες της ΕΕ; Ή µήπως υπεισέρχονται άλλοι παράγοντες, όπως τα µεταβαλλόµενα πρότυπα 
χρήσης, η αύξηση της δραστικότητας, η καλύτερη αναφορά των στοιχείων ή η πρακτική ορισµένων χωρών να 
στρέφουν τους χρήστες κάνναβης από το σύστηµα ποινικής δικαιοσύνης προς θεραπευτικές και κοινωνικές 
υπηρεσίες; Η κατανόηση αυτών των ζητηµάτων είναι κρίσιµης σηµασίας για την ανάπτυξη κατάλληλων τρόπων 
αντιµετώπισης της χρήσης της κάνναβης».  

Μεταβαλλόµενα πρότυπα χρήσης: η συστηµατική και εντατική χρήση κάνναβης σε ανοδική πορεία  

Για την πλειονότητα των χρηστών κάνναβης, η χρήση του ναρκωτικού είναι περιστασιακή ή περιορισµένης 
διάρκειας. Ωστόσο έχει εκφραστεί η ανησυχία ότι µια µικρή, πλην όµως σηµαντική, οµάδα νεαρών, κατά κύριο 
λόγο, ανδρών κάνει πλέον εντατικότερη χρήση κάνναβης και ότι ο αριθµός αυτών ενδέχεται να αυξηθεί. 
Σύµφωνα µε ένα «γενικό συµπέρασµα» του ΕΚΠΝΤ, οι καθηµερινοί χρήστες κάνναβης ανέρχονται σε περίπου 
3 εκατοµµύρια σε ολόκληρη την ΕΕ. 

Στην έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα διαπιστώνεται ότι, στις περισσότερες χώρες, οι εκτιµήσεις σχετικά µε 
την πρόσφατη χρήση (κατά τις τελευταίες 30 ηµέρες) κυµαίνονται µεταξύ του 3–12% στους νεαρούς ενήλικες 
(15–34 ετών) και του 1–7% στο σύνολο του ενήλικου πληθυσµού (15–64 ετών), µε τους µεγαλύτερους 
αριθµούς να καταγράφονται στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Ισπανία, τη Γαλλία, την Ιρλανδία και τη 
Βρετανία. Σύµφωνα µε τις έρευνες, οι νεαροί ενήλικες κάνουν εντατική χρήση της ουσίας (καθηµερινά ή 
σχεδόν καθηµερινά) σε ποσοστό που κυµαίνεται µεταξύ 0,9% και 3,7%. Τα ποσοστά καθηµερινής χρήσης 
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στους νεαρούς άνδρες µπορεί να είναι υψηλότερα: σύµφωνα µε µια ετήσια γαλλική έρευνα στα άτοµα 17 έως 
19 ετών, το ποσοστό καθηµερινής χρήσης ανερχόταν σε 9,2% για τα αγόρια και 3,3% για τα κορίτσια.  

Το ΕΚΠΝΤ δεν διαθέτει σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν την ύπαρξη άµεσης σχέσης µεταξύ της αύξησης 
της συστηµατικής και εντατικής χρήσης κάνναβης και της αύξησης των αιτήσεων για θεραπεία των 
ουσιοεξαρτήσεων. Εντούτοις, δεδοµένου ότι τα στοιχεία στον τοµέα αυτό είναι ελλιπή, ο συσχετισµός αυτός δεν 
µπορεί να αποκλειστεί. Η περαιτέρω έρευνα κρίνεται επείγουσα στο βαθµό που οι συγκεκριµένοι χρήστες 
κάνναβης αναπτύσσουν προβλήµατα υγείας ή κοινωνικά προβλήµατα τέτοιου είδους ώστε να οδηγηθούν στην 
αναζήτηση βοήθειας. 

∆ραστικότητα της κάνναβης: γίνεται η ουσία δραστικότερη; 

Εικάζεται ότι ο αυξανόµενος αριθµός των ατόµων που ζητούν θεραπεία για προβληµατική χρήση κάνναβης 
σχετίζεται εν µέρει µε την αύξηση της δραστικότητας της ουσίας. Υπάρχουν µάλιστα εκθέσεις που ισχυρίζονται 
ότι η κάνναβη που κυκλοφορεί σήµερα είναι έως και 10 φορές δραστικότερη απ’ ό,τι στο παρελθόν. Η έκθεση 
που δηµοσιεύεται σήµερα ρίχνει φως στο ζήτηµα βασιζόµενη στα πρόσφατα επιστηµονικά πορίσµατα που 
προκύπτουν από τα διαθέσιµα στοιχεία (1). (Ως δραστικότητα της κάνναβης ορίζεται το ποσοστό παρουσίας 
στην ουσία του κύριου δραστικού συστατικού ∆9–τετραϋδροκανναβινόλη (THC)).  

Το EΚΠΝΤ υποστηρίζει ότι, από τον υπολογισµό της συνολικής δραστικότητας των προϊόντων κάνναβης που 
διατίθενται στην ευρωπαϊκή αγορά, δεν προκύπτουν επαρκή στοιχεία που να συνηγορούν υπέρ µιας 
σηµαντικής αύξησης της δραστικότητας. Αυτό φαίνεται να οφείλεται στο γεγονός ότι στην πλειονότητα των 
χωρών της ΕΕ έχει κυριαρχήσει στην αγορά η εισαγόµενη κάνναβη (φυτική κάνναβη και ρητίνη κάνναβης), η 
δραστικότητα της οποίας έχει παραµείνει σχετικά σταθερή για πολλά χρόνια (περίπου στο 6–8%). Η Oλλανδία 
είναι η µοναδική χώρα στην οποία σηµειώθηκε σηµαντική αύξηση στη δραστικότητα της κάνναβης 
(υπολογίζεται περίπου στο 16%), γεγονός που µπορεί να αποδοθεί σχεδόν εξ ολοκλήρου στην αύξηση της 
σχετικής κατανάλωσης της φυτικής κάνναβης εγχώριας παραγωγής, η οποία καλλιεργείται µε τη βοήθεια 
τεχνικών εντατικής υδροπονικής καλλιέργειας.  

Η καλλιέργεια κάνναβης σε εσωτερικούς χώρους απαντάται σήµερα στις περισσότερες, αν όχι σε όλες, τις 
ευρωπαϊκές χώρες. Γενικότερα, η κάνναβη που καλλιεργείται σε εσωτερικούς χώρους είναι πάντα υψηλής 
δραστικότητας, συχνά δύο ή τρεις φορές υψηλότερης από αυτήν της φυτικής κάνναβης που εισάγεται από 
χώρες της Βορείου Αφρικής, της Καραϊβικής, και της Άπω Ανατολής. Αν και στην ΕΕ το µερίδιο αγοράς της 
κάνναβης εγχώριας παραγωγής/υψηλής δραστικότητας θεωρείται µικρό, ενδέχεται να εµφανίσει ανοδικές 
τάσεις σε µερικές χώρες. Όσον αφορά την Ολλανδία, εκτιµάται ότι τα προϊόντα εγχώριας καλλιέργειας 
αντιπροσωπεύουν περισσότερο από το µισό της εγχώριας αγοράς κάνναβης. 

Αν και ο βαθµός στον οποίο η κατανάλωση κάνναβης υψηλής δραστικότητας εγκυµονεί µεγαλύτερους 
κινδύνους για την υγεία παραµένει αδιευκρίνιστος, ο αρνητικός αντίκτυπος δεν µπορεί να αποκλειστεί, 
σύµφωνα µε όσα υποστηρίζει το ΕΚΠΝΤ. Τα περιστατικά σοβαρών προβληµάτων υγείας –όπως κρίσεις 
πανικού και ψυχολογικά προβλήµατα ελαφριάς µορφής– µπορεί κάποια στιγµή να καταστούν συχνότερα στους 
χρήστες κάνναβης υψηλής δραστικότητας, γεγονός που θα µπορούσε να έχει επιπτώσεις στις αιτήσεις για 
θεραπεία. Το γεγονός αυτό τοποθετεί τη συνεχή παρακολούθηση της δραστικότητας, των αγορών και των 
προβληµάτων υγείας στην πρώτη γραµµή των προτεραιοτήτων για τα επόµενα χρόνια.   

«Όσον αφορά τη δραστικότητα της κάνναβης που κυκλοφορεί σήµερα, θα πρέπει να αποφύγουµε τόσο την 
υπερβολική κινδυνολογία όσο και τον εφησυχασµό», υποστηρίζει ο ∆ιευθυντής του ΕΚΠΝΤ, Georges 
Estievenart. «Μπορεί το µερίδιο αγοράς της κάνναβης υψηλής δραστικότητας να παραµένει σχετικά χαµηλό, 
αλλά αυτό δεν σηµαίνει ότι η τάση αυτή δεν µπορεί να µεταβληθεί, γεγονός που εγείρει πραγµατικές ανησυχίες 
σχετικά µε τον αντίκτυπο στη δηµόσια υγεία». 
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Άνοδος του αριθµού των αιτήσεων για θεραπεία – αλλά έντονες διαφορές µεταξύ των χωρών 

Σύµφωνα µε τα νέα στοιχεία που συλλέχθηκαν από κέντρα θεραπείας εξωτερικής παραµονής της ΕΕ, το 12% 
περίπου του συνόλου των ατόµων υπό θεραπεία και το 30% των νεοεισαχθέντων για θεραπεία δηλώνει πλέον 
ως κύριο πρόβληµα τη χρήση κάνναβης. Ο αριθµός των χρηστών κάνναβης που είναι καταγεγραµµένοι στο 
θεραπευτικό σύστηµα παρουσιάζει µια σταθερά ανοδική πορεία από τα µέσα της δεκαετίας του ’90, όταν µόλις 
9% των νέων αιτήσεων για θεραπεία ήταν καταγεγραµµένες ως σχετιζόµενες µε την κάνναβη (στοιχεία του 
1996).       

Αν και όλες οι χώρες που υποβάλλουν στοιχεία, µε εξαίρεση την Ελλάδα και τη Βρετανία, διαπιστώνουν 
αύξηση του αριθµού των νεοεισαχθέντων σε θεραπεία για χρήση κάνναβης ως ποσοστό επί του συνόλου των 
ατόµων υπό θεραπεία, η εικόνα που παρουσιάζεται κάθε άλλο παρά οµαλή είναι. Αυτό δεν οφείλεται µόνο στις 
διαφορές στον αριθµό αυτών που ζητούν βοήθεια, αλλά θα µπορούσε να σχετίζεται µε διαφορές στην παροχή 
υπηρεσιών στις πρακτικές παραποµπών ή αναφοράς.  

Η χώρα που παρουσιάζει το υψηλότερο ποσοστό των νεοεισαχθέντων για θεραπεία που ζητεί θεραπεία για 
χρήση κάνναβης είναι η Γερµανία (48%), ενώ η χώρα που παρουσιάζει το αντίστοιχο χαµηλότερο ποσοστό 
είναι η Λιθουανία (σχεδόν µηδενικό). Στη ∆ανία, τη Γαλλία, τη Φινλανδία και τη Σουηδία το ποσοστό αυτό 
κυµαίνεται τουλάχιστον στο ένα τρίτο, ενώ στην Τσεχική ∆ηµοκρατία, την Ολλανδία, την Ισπανία και τη 
Σλοβενία σε περισσότερο από 20%. Σε γενικές γραµµές, η αύξηση των αιτήσεων για θεραπεία από τη χρήση 
κάνναβης είναι λιγότερο εµφανής στα νέα κράτη µέλη της ΕΕ, αν και έχουν διαπιστωθεί αυξήσεις σε ορισµένες 
χώρες. Αυξήσεις στις αιτήσεις για θεραπεία έχουν αναφερθεί και στις Ηνωµένες Πολιτείες, όπου οι 
περιπτώσεις ένταξης σε θεραπεία για χρήση µαριχουάνας αυξήθηκαν από περίπου 20 000 το 1992 σε περίπου 
90 000 το 2000.  

Προφίλ χρηστών κάνναβης υπό θεραπεία – νέοι, καλύτερα ενταγµένοι στην κοινωνία και κατά κύριο 
λόγο άνδρες 

Σε σύγκριση µε εκείνους που βρίσκονται υπό θεραπεία για προβληµατική χρήση άλλων ναρκωτικών, oι 
νεοεισαχθέντες για θεραπεία από τη χρήση κάνναβης τείνουν να είναι νεότεροι (22–23 ετών κατά µέσο όρο) και 
κατά κύριο λόγο άνδρες (83%). Μπορεί το ποσοστό των πολύ νεαρών ατόµων που εισάγονται σε εξειδικευµένα 
κέντρα θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων να είναι σχετικά µικρό, αλλά το κύριο ναρκωτικό για το οποίο ζητεί 
συχνότερα θεραπεία είναι η κάνναβη. Αυτή ευθύνεται για σχεδόν όλες (80%) τις αιτήσεις για θεραπεία που 
γίνονται από τις ηλικίες κάτω των 15 ετών και για το 40% των χρηστών µεταξύ 15 και 19 ετών.  

Από την έκθεση διαπιστώνεται ότι 45% των ατόµων υπό θεραπεία για χρήση κάνναβης βρίσκεται ακόµη σε 
κάποιο στάδιο της εκπαίδευσης, σε σύγκριση µε ένα τυπικό 8% των ατόµων υπό θεραπεία για προβληµατική 
χρήση άλλων ναρκωτικών, ενώ το 24% εργάζεται, σε έντονη αντίθεση µε τους υπό θεραπεία χρήστες ηρωίνης 
οι οποίοι είναι σε µεγάλα ποσοστά άνεργοι. Τα άτοµα υπό θεραπεία για χρήση κάνναβης αναφέρουν σε πολύ 
µεγαλύτερο ποσοστό ότι διαθέτουν σταθερή στέγη, γεγονός που πιθανώς οφείλεται στο ότι πολλά από τα 
άτοµα αυτά ζουν µε τους γονείς τους. Οι περισσότεροι χρήστες κάνναβης οδηγήθηκαν στη θεραπεία από το 
φιλικό ή οικογενειακό τους περιβάλλον, από κοινωνικές υπηρεσίες ή από υπηρεσίες του συστήµατος ποινικής 
δικαιοσύνης και είναι λιγότερο πιθανό να ζήτησαν οικειοθελώς βοήθεια.  

Η πλειοψηφία (84%) των χρηστών ηρωίνης που εισάγονται για θεραπεία από ουσιοεξαρτήσεις στην Ευρώπη 
χρησιµοποιεί την ουσία καθηµερινά. Στην περίπτωση της κάνναβης, οι µισοί περίπου κάνουν συστηµατική 
χρήση της ουσίας (36% σε καθηµερινή βάση και 17% 2–6 φορές την εβδοµάδα). Οι άλλοι µισοί αναφέρουν 
πρότυπα πιο σποραδικής χρήσης: το 15% αναφέρει ότι έκανε χρήση του ναρκωτικού σπανιότερα από µία 
φορά την εβδοµάδα και το 28% ότι δεν είχε κάνει χρήση κάνναβης εντός του τελευταίου µήνα πριν από την 
εισαγωγή για θεραπεία. Τα υψηλότερα ποσοστά χρηστών κάνναβης σε καθηµερινή βάση µεταξύ των υπό 
θεραπεία χρηστών καταγράφονται στην Ολλανδία (80%), ενώ το µεγαλύτερο ποσοστό περιστασιακών 
χρηστών καταγράφεται στη Γερµανία (41%) – τη χώρα µε το µεγαλύτερο ποσοστό νεοεισαχθέντων σε 
θεραπεία για χρήση κάνναβης.  
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Αντιµετώπιση των αναγκών των ατόµων υπό θεραπεία για χρήση κάνναβης 

«Προϋπόθεση για την αποτελεσµατική αντιµετώπιση των προβληµάτων των ατόµων που ζητούν βοήθεια για 
προβληµατική χρήση κάνναβης αποτελεί η κατανόηση των αναγκών τους», υποστηρίζει η έκθεση. Τα άτοµα 
που εισάγονται για θεραπεία από τη χρήση κάνναβης εµφανίζουν διαφορετικά πρότυπα χρήσης από εκείνα 
που κάνουν χρήση άλλων ουσιών. Επιπλέον, υπάρχουν σηµαντικές διαφορές µεταξύ της οµάδας των χρηστών 
κάνναβης αυτής καθεαυτής. Οι οµάδες που διαµορφώνονται είναι τουλάχιστον δύο. 

Η πρώτη οµάδα απαρτίζεται από άτοµα νεότερης ηλικίας τα οποία παραπέµπονται σε θεραπευτικές υπηρεσίες 
από την οικογένεια ή το σχολείο και κάνουν αποκλειστικά χρήση κάνναβης ή πιθανότατα µαζί µε αλκοόλ ή 
διεγερτικά. Η δεύτερη οµάδα απαρτίζεται από άτοµα λίγο µεγαλύτερης ηλικίας, που παραπέµπονται σε 
θεραπεία ως επί το πλείστον από υγειονοµικές υπηρεσίες ή υπηρεσίες του συστήµατος ποινικής δικαιοσύνης 
και είναι περισσότερο εξοικειωµένα µε τη χρήση άλλων παράνοµων ναρκωτικών, και εµφανίζει 
αλληλοεπικάλυψη µε τον πληθυσµό των χρόνιων χρηστών ναρκωτικών. Από τα παραπάνω προκύπτει ότι οι 
θεραπευτικές ανάγκες των χρηστών κάνναβης ποικίλλουν σηµαντικά.  

Τα θεραπευτικά κέντρα ορισµένων χωρών – ∆ανία, Γερµανία, Ελλάδα, Γαλλία, Ολλανδία, Αυστρία, 
Σουηδία και Νορβηγία – παρέχουν µεταξύ άλλων υπηρεσίες προσαρµοσµένες στις ανάγκες των χρηστών 
κάνναβης. Συνολικά, όµως, παρατηρείται ότι στην Ευρώπη τόσο οι επιλογές εξειδικευµένης θεραπείας όσο και 
τα µοντέλα εξειδικευµένης περίθαλψης που απευθύνονται σε χρήστες κάνναβης στερούνται επαρκούς 
ανάπτυξης. 

Ένα µείζον ζήτηµα που θίγει η έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα αφορά το κατά πόσο είναι «σκόπιµη» η 
παραποµπή των περιστασιακών χρηστών κάνναβης σε εξειδικευµένα κέντρα θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων 
όπου µπορούν να έρθουν σε επαφή µε χρόνιους χρήστες ηρωίνης ή χρήστες πολλαπλών ουσιών. Σύµφωνα µε 
την έκθεση: «πολλά από τα εξειδικευµένα κέντρα θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων έχουν σχεδιασθεί για να 
ανταποκρίνονται στις ανάγκες ενός συχνά χαώδους και περιθωριοποιηµένου πληθυσµού, η δε καταλληλότητά 
τους για άτοµα µε λιγότερο έντονες ανάγκες, όπως είναι οι περισσότεροι χρήστες κάνναβης, είναι 
αµφισβητήσιµη». Η αναζήτηση κατάλληλων τρόπων παραποµπής σε θεραπεία και αντιµετώπισης είναι καίριας 
σηµασίας για την επιτυχή έκβαση της θεραπείας των προβληµατικών χρηστών κάνναβης.  

Το χαµένο κοµµάτι του παζλ 

Η έκθεση αναφέρει ότι τα άτοµα που υποβάλλονται σε θεραπεία για προβληµατική χρήση κάνναβης σε 
εξειδικευµένες υπηρεσίες αντιπροσωπεύουν ένα «µη αµελητέο ποσοστό» των νέων αιτήσεων και αποτελούν 
σηµαντική υποοµάδα εντός του ευρύτερου πληθυσµού που υποβάλλεται σε θεραπεία – γεγονός το οποίο δεν 
µπορεί να αγνοηθεί. Η έκθεση υποδεικνύει επίσης ότι αν και η εντατική χρήση κάνναβης είναι σχετικά σπάνια, η 
διαδεδοµένη χρήση της ουσίας σηµαίνει ότι µεγάλος αριθµός νεαρών ατόµων ενδέχεται να κάνει χρήση της 
ουσίας. ∆υνητικά, ο αντίκτυπος στη δηµόσια υγεία µπορεί να αποβεί σηµαντικός. Υπάρχουν «πολλά σηµαντικά 
ερωτήµατα … που παραµένουν αναπάντητα». Στο σηµείο αυτό πρέπει να σηµειωθεί ότι όλες οι χώρες δεν 
διαθέτουν στοιχεία που επιτρέπουν µια επακριβή αξιολόγηση της κατάστασης.  

Ο Georges Estievenart αναφέρει: «Έχουµε αποδείξει ότι η συστηµατική χρήση κάνναβης βρίσκεται σε ανοδική 
πορεία και έχουµε ρίξει φως στους φόβους που σχετίζονται µε τη δραστικότητα της κάνναβης. Γνωρίζουµε 
επίσης, από κλινικές µελέτες, ότι οι χρήστες κάνναβης είναι επιρρεπείς σε σοβαρά και χρόνια προβλήµατα 
υγείας, σε αντίθεση µε αυτούς που κάνουν πειραµατική χρήση της ουσίας, οι οποίοι δεν φαίνονται να 
διατρέχουν τον κίνδυνο µακροχρόνιας βλάβης. Όµως µας λείπει ένα σηµαντικό κοµµάτι του παζλ, το οποίο θα 
µας βοηθούσε να κατανοήσουµε τον αντίκτυπο των µεταβαλλόµενων προτύπων χρήσης της κάνναβης στην 
ΕΕ, ειδικότερα για τις θεραπευτικές υπηρεσίες. Αυτό που µας λείπει είναι στοιχεία που θα µας επιτρέψουν να 
µετρήσουµε το βαθµό στον οποίο αντιµετωπίζουν προβλήµατα οι συστηµατικοί χρήστες. Αυτές ακριβώς οι 
πληροφορίες είναι εκείνες που θα διαδραµατίσουν κρίσιµο ρόλο στην ανάπτυξη, τη στοχοθέτηση και την 
εφαρµογή αποτελεσµατικών τρόπων αντιµετώπισης της χρήσης του πιο διαδεδοµένου ναρκωτικού στην 
Ευρώπη στο πλαίσιο της δηµόσιας υγείας». 
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ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ 

Τα περισσότερα άτοµα υπό θεραπεία για χρήση ναρκωτικών αντιµετωπίζουν προβλήµατα ψυχικής 
υγείας 

Η χρήση ναρκωτικών συχνά συνοδεύεται από ένα ευρύ φάσµα άλλων διαταραχών, όπως λοιµώδη νοσήµατα 
(ιός της ανοσολογικής ανεπάρκειας -HIV, ιός της ηπατίτιδας C-HCV) και κοινωνικά προβλήµατα. Εντούτοις, τα 
προβλήµατα ψυχικής υγείας που σχετίζονται µε την ουσιοεξάρτηση παραµένουν σε µεγάλο βαθµό στο 
παρασκήνιο, γεγονός που µπορεί να περιπλέξει την παροχή θεραπείας.  

Σύµφωνα µε την έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα, «µεγάλος, και πιθανώς διογκούµενος, αριθµός» ατόµων 
που βρίσκονται υπό θεραπεία για χρήση ναρκωτικών εµφανίζει ψυχιατρική «συννοσηρότητα» – έναν 
συνδυασµό µεταξύ διαταραχών οφειλόµενων στη χρήση ουσιών και ψυχιατρικών διαταραχών. Σε 50% έως 
90% των χρηστών αυτών έχουν εντοπιστεί διαταραχές της προσωπικότητας, ενώ ένα πέµπτο περίπου 
αναφέρει σοβαρότερες ψυχιατρικές διαταραχές.  

Όµως, τόσο οι υπηρεσίες θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων όσο και ψυχιατρικές οµάδες αποτυγχάνουν συχνά 
να εντοπίσουν τους ασθενείς που εµφανίζουν συννοσηρότητα. Αυτό οφείλεται στο γεγονός ότι, ως γνωστόν, η 
διάγνωση της συννοσηρότητας είναι πολύ δύσκολη. Η ουσιοεξάρτηση και η διαταραγµένη συµπεριφορά συχνά 
παραποιούν τις πραγµατικές διαταραχές της προσωπικότητας και τα ψυχιατρικά συµπτώµατα εκλαµβάνονται 
συχνά εσφαλµένα ως καταστάσεις που οφείλονται στη χρήση ουσιών. Η έλλειψη κατάρτισης θέτει ακόµη ένα 
εµπόδιο – η κατάρτιση που παρέχεται στον τοµέα των υπηρεσιών ψυχικής υγείας δεν είναι παραπληρωµατική 
αυτής που παρέχεται στον τοµέα των υπηρεσιών θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων και το αντίστροφο, γεγονός 
που αντικατοπτρίζεται στην ελλιπή ετοιµότητα των επαγγελµατιών των δύο τοµέων να αντιµετωπίσουν, όχι 
µόνο τη συννοσηρότητα, αλλά και το σύνολο των προβληµάτων των ατόµων που εισάγονται για θεραπεία.     
Τα άτοµα αυτά συχνά καταλήγουν στο να παραπέµπονται από τη µία υπηρεσία στην άλλη (σύνδροµο 
«περιστρεφόµενης πόρτας»), γεγονός που µπορεί να οδηγήσει σε διακοπή και υψηλά ποσοστά εγκατάλειψης 
της θεραπείας, προκαλώντας σύγχυση τόσο στο θεραπευόµενο όσο και στο θεραπευτή. 

Η έκθεση επισηµαίνει την ανάγκη µιας καλά διαρθρωµένης και ολοκληρωµένης προσέγγισης διά της µεθόδου 
της διαχείρισης κατά περίπτωση, η οποία θα έχει βάθος χρόνου και θα είναι σχεδιασµένη ώστε να 
ανταποκρίνεται στις ανάγκες του κάθε ατόµου. Ωστόσο, αναφέρει ότι: «Στις περισσότερες χώρες τα ειδικευµένα 
ολοκληρωµένα προγράµµατα ή οι µονάδες για τους ασθενείς που εµφανίζουν συννοσηρότητα είναι λιγοστά, η 
δε διαθεσιµότητα δεν µπορεί να καλύψει τη ζήτηση». Πρόοδοι όσον αφορά την κατάρτιση έχουν καταγραφεί 
στην Ιταλία και την Ολλανδία, όπου διεξάγονται κοινά µαθήµατα κατάρτισης για το προσωπικό τόσο της 
ψυχικής υγείας όσο και της θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων. Άλλες χώρες αναφέρουν συνεχή κατάρτιση και 
µαθήµατα, αλλά η εφαρµογή είναι «τυχαία και αποσπασµατική».  

«Ο συντονισµός και η συνεργασία µεταξύ υπηρεσιών σε όλα τα στάδια της θεραπευτικής αλυσίδας είναι 
ουσιώδους σηµασίας για την επιτυχή θεραπεία της συννοσηρότητας, καθώς και για τη διασφάλιση της 
συνέχειας της περίθαλψης και της µεταθεραπευτικής φροντίδας» δηλώνει ο Georges Estievenart.       
«Μπορεί µεν η διαδικασία αυτή να είναι χρονοβόρα και ταυτόχρονα απαιτητική, από άποψη ανθρώπινων και 
οργανωτικών πόρων, αλλά στο τέλος αποδεικνύεται οικονοµικά συµφέρουσα». Επί του παρόντος, βρίσκεται σε 
εξέλιξη µια έρευνα της Ευρωπαϊκής Επιτροπής σε επτά ευρωπαϊκά ψυχιατρικά κέντρα µε αντικείµενο τις 
υπηρεσίες για ασθενείς που εµφανίζουν συννοσηρότητα. Τα αποτελέσµατα αναµένονται το 2005.  

ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΤΩΝ ΕΘΝΙΚΩΝ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΩΝ ΓΙΑ ΤΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ  

Οι πολιτικές για τα ναρκωτικά περισσότερο υπόλογες από ποτέ 

Οι εθνικές πολιτικές για τα ναρκωτικά στην ΕΕ είναι σήµερα «περισσότερο υπόλογες από ποτέ», όπως 
αναφέρει η έκθεση που δηµοσιεύεται σήµερα. Είκοσι δύο χώρες (περιλαµβανοµένης της Νορβηγίας) έχουν 
εγκρίνει εθνικές στρατηγικές για τα ναρκωτικά, ενώ πολλές έχουν θέσει την αξιολόγηση ως προτεραιότητα όσον 
αφορά τη µέτρηση της επίδοσης και την οικονοµική διαχείριση.  
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Σε ένα ειδικό κεφάλαιο για την αξιολόγηση των εθνικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά, η έκθεση αναφέρει ότι η 
οι περισσότερες χώρες προβαίνουν πλέον σε αξιολόγηση του τρόπου µε τον οποίο εφαρµόζουν τις δράσεις 
τους, ενώ µερικές – Ισπανία, Γαλλία, Ιρλανδία και Πορτογαλία – έχουν κάνει ένα βήµα παραπέρα στην 
προσπάθειά τους να αξιολογήσουν την αποτελεσµατικότητα της πολιτικής τους για το πρόβληµα των 
ναρκωτικών αυτό καθεαυτό (αξιολόγηση του αντίκτυπου). Αυτή η πολιτική θέληση για χάραξη περισσότερο 
τεκµηριωµένων πολιτικών αποτελεί από µόνη της σηµαντικό επίτευγµα. Αλλά στην πράξη, σύµφωνα πάντα µε 
την έκθεση, δεν έχουν ακόµη καταγραφεί περιπτώσεις χωρών που προβαίνουν σε πλήρη αξιολόγηση τoυ 
αντίκτυπου των προσπαθειών για την καταπολέµηση του φαινοµένου των ναρκωτικών. Σε γενικές γραµµές 
είναι δύσκολο να εντοπιστούν αιτιώδεις σχέσεις µεταξύ µιας πολιτικής και του φαινοµένου των ναρκωτικών, 
δεδοµένου ότι η εικόνα συχνά συσκοτίζεται λόγω της παρεµβολής κοινωνικοοικονοµικών και ευρύτερων 
κοινωνικών παραγόντων.  

Εµπειρογνώµονες και επαγγελµατίες συµφωνούν ότι προκειµένου µία στρατηγική να αξιολογηθεί επιστηµονικά, 
οι στόχοι πρέπει να διατυπώνονται µε σαφήνεια, να είναι µετρήσιµοι και να συνοδεύονται από δείκτες επίδοσης 
για τη µέτρηση του βαθµού επίτευξης των στόχων. Προς το παρόν ελάχιστες µόνο χώρες – π.χ. η Ισπανία και 
η Ιρλανδία – βασίζονται σε αυτούς τους δείκτες. 

Παρά τα κενά γνώσης, η έκθεση επιβεβαιώνει το εξής: «Η διάδοση της παρακολούθησης και της αξιολόγησης 
συνέβαλε στην αύξηση των γνώσεων για το πρόβληµα των ναρκωτικών στην ΕΕ και κατά συνέπεια έχουν 
δηµιουργηθεί οι προϋποθέσεις για τη λήψη πιο ενηµερωµένων αποφάσεων…Πολλά σχέδια και συγκεκριµένες 
παρεµβάσεις στον τοµέα των ναρκωτικών προβλέπουν ήδη το στοιχείο της αξιολόγησης και, εάν αυτό 
επεκταθεί σε όλες τις µείζονος σηµασίας πολιτικές παρέµβασης, θα καταστεί δυνατή η µέτρηση της 
αποδοτικότητας των ευρωπαϊκών εθνικών στρατηγικών για τα ναρκωτικά». 

 

Σηµειώσεις: 
 
Για δελτία Τύπου σε 20 γλώσσες καθώς και για την Ετήσια Έκθεση, το ∆ελτίο Στατιστικών Στοιχείων, τις Συνοπτικές 
περιγραφές της κατάστασης σε κάθε χώρα και τις Εθνικές εκθέσεις του δικτύου Reitox βλ. 
http://annualreport.emcdda.eu.int –  http://emcdda.kpnqwest.pt  
 
 
(1) An overview of cannabis potency in Europe, EMCDDA Insights No 6, 2004, της ∆ρ Leslie A. King υπό την επίβλεψη των 
Paul Griffiths και Chloé Carpentier από το ΕΚΠΝΤ. (Μεταφόρτωση από την ιστοθέση: http://www.emcdda.eu.int).              
Τα στοιχεία σχετικά µε τη δραστικότητα των προϊόντων κάνναβης στις ευρωπαϊκές χώρες αντλήθηκαν από: µια επισκόπηση 
της επιστηµονικής και τεχνικής βιβλιογραφίας σχετικά µε το συγκεκριµένο θέµα, εκθέσεις των κρατών µελών της ΕΕ 
(στοιχεία που υποβάλλονται στον τυποποιηµένο πίνακα 14 στο πλαίσιο της συµµετοχής στο ευρωπαϊκό σύστηµα 
παρακολούθησης των ναρκωτικών του ΕΚΠΝΤ–Reitox), και πληροφορίες που λήφθηκαν από ένα ειδικά σχεδιασµένο 
ερωτηµατολόγιο που διανεµήθηκε σε εµπειρογνώµονες του τοµέα της ιατροδικαστικής, της τοξικολογίας και της δοκιµής 
φαρµάκων. Στη µελέτη συµµετείχαν εµπειρογνώµονες από 13 χώρες της ΕΕ. 

 
 
 


