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Επιλεγµένα θέµατα

Θεραπεία υπ�κατάστασης

Η θεραπεία υπ�κατάστασης πρωτ�εµ%ανίστηκε στην

Ευρωπαϊκή Ένωση στα τέλη της δεκαετίας τ�υ 1960 για

την αντιµετώπιση της αυ�αν"µενης 'ρήσης �πι�ύ'ων.

Καθώς η 'ρήση αυτή γιν"ταν �λ�ένα και πι�

διαδεδ�µένη, τ� ίδι� συνέ*αινε και µε τις υπηρεσίες

υπ�κατάστασης, αν και η λειτ�υργία τ�υς διέ%ερε —και

δια%έρει ακ"µη— σηµαντικά. Η σ'ετική ν�µ�θεσία, �ι

πρακτικές συνταγ�γρά%ησης και η "λη �ργάνωση των

υπηρεσιών υπ�κατάστασης δια%έρ�υν, επίσης, σηµαντικά

εντ"ς της ΕΕ.

Στ�υς 'ρήστες ναρκωτικών π�υ ακ�λ�υθ�ύν θεραπεία

υπ�κατάστασης '�ρηγείται µια �υσία «υπ�κατάστατ�», η

�π�ία είναι είτε παρ"µ�ια είτε ίδια µε τ� ναρκωτικ" π�υ

καταναλών�υν συνήθως. Γίνεται διάκριση µετα�ύ της

απ�τ��ίνωσης —σταδιακή µείωση της π�σ"τητας τ�υ

ναρκωτικ�ύ µέ'ρι αυτή να ελαττωθεί στ� µηδέν— και της

συντήρησης —ε%�διασµ"ς τ�υ 'ρήστη µε µια επαρκή

π�σ"τητα, πρ�κειµέν�υ να ελαττωθεί η επικίνδυνη

συµπερι%�ρά και άλλες σ'ετικές *λά*ες για µια µακρά

περί�δ�. <ι 'ρήστες ηρωίνης (ή άλλων �πι�ύ'ων) είναι �ι

κύρι�ι θεραπευ"µεν�ι, ενώ στ�υς 'ρήστες µη �πι�ύ'ων

ναρκωτικών '�ρηγ�ύνται συ'ν"τερα �υσίες υπ�κα-

τάστασης µε σκ�π" την απ�τ��ίνωση. Τ� παρ"ν τµήµα

επικεντρώνεται απ�κλειστικά στη θεραπεία της ε�άρ-

τησης απ" �πι�ύ'ες �υσίες.

'υσίες υπ�κατάστασης
<ι �υσίες υπ�κατάστασης είναι είτε αγωνιστές —�ι �π�ί�ι

ενεργ�π�ι�ύν τ�υς δέκτες �πί�υ στ�ν εγκέ%αλ� και έτσι

πρ�καλ�ύν την αίσθηση κατανάλωσης ναρκωτικών— ή

αγωνιστές-ανταγωνιστές — �ι �π�ί�ι, ενώ ενεργ�π�ι�ύν

Τ� παρ"ν κε%άλαι� επισηµαίνει τρία συγκεκριµένα θέµατα π�υ

συνδέ�νται µε τ� πρ"*ληµα των ναρκωτικών στην Ευρώπη: τη θεραπεία

υπ�κατάστασης, τη δίω�η των παρα*άσεων π�υ συνδέ�νται µε τα ναρκωτικά

και τα πρ�*λήµατα π�υ αντιµετωπίe�υν �ι 'ρήστριες ναρκωτικών

και τα παιδιά τ�υς.

'υσίες υπ�κατάστασης π�υ  ρησιµ�π�ι�ύνται στην ΕΕ
Πίνακας  1

'υσία @αρακτηριστικά @ώρες π�υ ανα:έρ�υν  ρήση Υπ�λ�γι/�µενη µέση 'υσία π�υ 
υπ�κατάστασης της �υσίας της �υσίας (1)  τιµή θεραπείας ανά  ρησιµ�π�ιείται 

ε,δ�µάδα (ευρώ) (2) για απ�τ��ίνωση 
ή συντήρηση

Β�υπρεν�ρ%ίνη Ιδιαίτερα µακράς διάρκειας, Βέλγι�, ∆ανία, Γαλλία, Ιταλία, Αυστρία, 65 Αµ%"τερες
αγωνιστικ"-ανταγωνιστικ" �πι�ειδές Ηνωµέν� Βασίλει� 

∆ιυδρ�κωδεΐνη «Ασθενές», *ρα'είας διάρκειας, ηµισυνθετικ" αγωνιστικ" Βέλγι�, Γερµανία, Λ�υ�εµ*�ύργ� 40 Αµ%"τερες
�πι�ειδές

Ηρωίνη «Ισ'υρ"», *ρα'είας διάρκειας, αγωνιστικ" �πι�ύ'� Κάτω Yώρες, Ηνωµέν� Βασίλει� 200 Συντήρηση

LAAM  Ιδιαίτερα µακράς διάρκειας, συνθετικ" ∆ανία, Γερµανία, Ισπανία, Π�ρτ�γαλία 45 Αµ%"τερες
αγωνιστικ" �πι�ειδές

MephenonR Μακράς διάρκειας, συνθετικ" αγωνιστικ" �πι�ειδές Λ�υ�εµ*�ύργ� 8 Αµ%"τερες

Μεθαδ"νη Μακράς διάρκειας, συνθετικ" αγωνιστικ" �πι�ειδές :λα τα κράτη µέλη της ΕΕ 20 Αµ%"τερες

Μ�ρ%ίνη *ραδείας Μακράς διάρκειας, αγωνιστικ" �πι�ύ'� Αυστρία 40 Αµ%"τερες
επενέργειας

Σηµειώσεις: (1) ∆εν περιλαµ*άν�νται �ι �υσίες υπ�κατάστασης π�υ ανα%έρθηκαν σε λιγ"τερες των 20 περιπτώσεων.
(2) Συντήρηση τ�υ 'ρήστη µε: 8 mg *�υπρεν�ρ%ίνης ηµερησίως, 1 500 mg διυδρ�κωδεΐνης ηµερησίως, 400 mg ηρωίνης ηµερησίως, 350 mg LAAM την ε*δ�µάδα, 10 δισκία

MephenonR ηµερησίως, 50 mg µεθαδ"νης ηµερησίως ή 400 mg µ�ρ%ίνης *ραδείας απ�δέσµευσης ηµερησίως.
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επίσης τ�υς δέκτες �πί�υ στ�ν εγκέ%αλ�, ταυτ"'ρ�να

περι�ρίe�υν ή ε�αλεί%�υν την επίδραση άλλων �πι�ύ'ων

ή �πι�ειδών π�υ λαµ*άν�νται επιπρ"σθετα. <ρισµέ-

νες �υσίες, "πως η *�υπρεν�ρ%ίνη, συνδυάe�υν 'αρα-

κτηριστικά τ"σ� αγωνιστ�ύ "σ� και ανταγωνιστ�ύ.

<ι �υσίες υπ�κατάστασης π�υ 'ρησιµ�π�ι�ύνται για τη

θεραπεία κατά'ρησης ηρωίνης είναι είτε �πι�ύ'α —

�υσίες π�υ παράγ�νται απ" την �πι�ύ'� παπαρ�ύνα,

"πως η µ�ρ%ίνη ή η κωδεΐνη, καθώς και η ηρωίνη π�υ

παράγεται απ" µ�ρ%ίνη— είτε �πι�ειδή —συνθετικές

�υσίες µε επίδραση παρ"µ�ια µε αυτήν των �πι�ύ'ων,

"πως η *�υπρεν�ρ%ίνη ή η µεθαδ"νη.

∆ια%�ρετικές �υσίες υπ�κατάστασης επενεργ�ύν για

δια%�ρετικές 'ρ�νικές περι"δ�υς και αυτ" επηρεάeει τ�ν

τρ"π� µε τ�ν �π�ί� '�ρηγ�ύνται. Η �υσία π�υ διαρκεί

περισσ"τερ� είναι η λε*�-αλ%α-ακετυλ-µεθαδ"λη

(LAAM), η �π�ία επαρκεί ακ"µα και αν λαµ*άνεται µ"ν�

τρεις %�ρές την ε*δ�µάδα. Η µ�ρ%ίνη *ραδείας

επενέργειας µπ�ρεί να '�ρηγείται ανά δύ� ηµέρες, ενώ η

µεθαδ"νη και τ� MephenonR (µεθαδ"νη σε µ�ρ%ή

δισκίων) πρέπει να λαµ*άν�νται καθηµερινά. Η ηρωίνη και

η διυδρ�κωδεΐνη 'ρειάeεται να '�ρηγ�ύνται τ�υλά'ιστ�ν

δύ� %�ρές ηµερησίως.

:πως πρ�κύπτει απ" τ�ν πίνακα 1, η µεθαδ"νη είναι

ακ"µη η �υσία υπ�κατάστασης π�υ 'ρησιµ�π�ιείται

ευρύτερα στην ΕΕ, αν και δεν διατηρεί πλέ�ν την

απ�κλειστικ"τητα π�υ εί'ε παλαι"τερα. Έ'�υν εµ%α-

νιστεί, εν τω µετα�ύ, άλλες �υσίες �ι �π�ίες, παρά τα

δια%�ρετικά 'αρακτηριστικά τ�υς, 'ρησιµ�π�ι�ύνται

τ"σ� για απ�τ��ίνωση "σ� και για συντήρηση.

Εισαγωγή των θεραπειών υπ�κατάστασης
στην ΕΕ

Μετά τ� πείραµα π�υ πραγµατ�π�ιήθηκε κατά την

περί�δ� 1994–1997, µε τη συνταγ�γρά%ηση ηρωίνης σε

άτ�µα π�υ έκαναν 'ρ"νια κατά'ρηση ναρκωτικών, *ασικά

µε σκ�π" τη συντήρηση, η Ελ*ετία ε�ακ�λ�υθεί να

'ρησιµ�π�ιεί ηρωίνη ως εναλλακτική λύση για τη

µεθαδ"νη. Τ� ελ*ετικ" πείραµα �δήγησε σε συeητήσεις

σ'ετικά µε τη συνταγ�γρά%ηση ηρωίνης σε "λα τα κράτη

µέλη της ΕΕ και, παρά τ� γεγ�ν"ς "τι πρ�τάθηκε η

διε�αγωγή παρ"µ�ιων πειραµάτων σε π�λλά απ" αυτά,

µ"ν� στις Κάτω Yώρες τέθηκαν "ντως σε ε%αρµ�γή τ�

1997, ενώ στη Γερµανία ψη%ίστηκε τ� ν�µικ" πλαίσι� για

παρ"µ�ιες δ�κιµές τ� 1999. <ι γαλλικές δ�κιµές µε

*�υπρεν�ρ%ίνη, τ� 1996, �δήγησαν σε παρ"µ�ια

πειράµατα σε περι�ρισµένη κλίµακα στη ∆ανία (1998), τη

Γερµανία (1999) και την Αυστρία (1997) και τη ν�µι-

µ�π�ίηση της �υσίας στ� Ηνωµέν� Βασίλει� τ� 1999

και τη Γερµανία τ� 2000. <ι δ�κιµές µε LAAM διαδ"θηκαν

απ" την Π�ρτ�γαλία τ� 1994 στην Ισπανία τ� 1997 και τη

∆ανία τ� 1998.

Ενώ � πίνακας 2 καταδεικνύει πάλι την επικράτηση της

µεθαδ"νης, εµ%ανίeει επίσης τ� π"σ� µεγάλ� 'ρ�νικ"

διάστηµα 'ρειάστηκε για να εισα'θεί η µεθαδ"νη σε "λες

τις 'ώρες της ΕΕ. Παρά τ� γεγ�ν"ς "τι σε π�λλές 'ώρες

�ι νε"τερες �υσίες υπ�κατάστασης *ρίσκ�νται ακ"µα σε

πειραµατικ" στάδι�, εντ�ύτ�ις αυ�άν�υν σε σηµασία.

Μια α�ι�λ"γηση θεραπείας µε µεθαδ"νη ε�ωτερικών

ασθενών στη Γερµανία απ" τ� 1995 έως τ� 1999, η �π�ία

διε�ά'θηκε απ" τ� Ίδρυµα Θεραπευτικής Έρευνας (IFT)

τ�υ Μ�νά'�υ, απ�κάλυψε "τι η κατανάλωση ναρκωτικών

µειώθηκε, ενώ �ι κ�ινωνικές δε�ι"τητες και σ'έσεις

*ελτιώθηκαν κατά την περί�δ� αυτή.

Μια �λλανδική µελέτη τ�υ 1997 κατέδει�ε "τι τ� 90 % των

πελατών π�υ ελάµ*αναν µέση ηµερήσια δ"ση 50 mg

µεθαδ"νης 'ρησιµ�π�ι�ύσαν επίσης κ�καΐνη και ηρωίνη

και τ� 70 % έκανε 'ρήση αλκ�"λ.Τα πρώτα απ�τελέσµατα

µιας µελέτης π�υ ανέλα*ε τ� Υπ�υργεί� Υγείας, σ'ετικά

µε τα απ�τελέσµατα δια%�ρετικών δ"σεων µεθαδ"νης σε

πειραµατικές �µάδες, δεί'ν�υν "τι η �µάδα π�υ λαµ*άνει

υψηλ"τερη δ"ση έγινε πι� σταθερή, η υγεία και �ι

κ�ινωνικές τ�υς δε�ι"τητες 'ειρ�τέρευαν λιγ"τερ�

συ'νά, ενώ παρ�υσίαeαν ακ"µη και *ελτίωση κάπως

συ'ν"τερα.

Στην Αυστρία, µια α�ι�λ"γηση τ�υ 1997 ανα%έρει "τι η

*�υπρεν�ρ%ίνη µπ�ρεί να '�ρηγείται µε συνταγή σε

εγκύ�υς, καθώς τα παιδιά π�υ γεννι�ύνται απ" µητέρες

Εισαγωγή των θεραπειών υπ�κατάστασης 
στην ΕΕ

Πίνακας 2

@ώρα Εισαγωγή Εισαγωγή άλλων �υσιών 
θεραπείας µε υπ�κατάστασης (1)

µεθαδ�νη

Βέλγι� 1994 Περιστασιακή 'ρήση *�υπρεν�ρ%ίνης (2),
και διυδρ�κωδεΐνης

∆ανία 1970 Β�υπρεν�ρ%ίνη (2) (3) και LAAM (αµ%"τερες τ� 1998) (3)

Γερµανία 1992 ∆ιυδρ�κωδεΐνη (1985), ηρωίνη (1999) (3),
LAAM (1999) και *�υπρεν�ρ%ίνη (2000) (2)

Ελλάδα 1993 ∆εν '�ρηγείται καµία άλλη �υσία

Ισπανία 1983 LAAM (1997) 

Γαλλία 1995 Β�υπρεν�ρ%ίνη (1996) (2)

Ιρλανδία 1970 ∆εν '�ρηγείται καµία άλλη �υσία

Ιταλία 1975 Β�υπρεν�ρ%ίνη (1999) (2) (3)

Λ�υ�εµ*�ύργ� 1989 ∆ιυδρ�κωδεΐνη (1994) (3) και MephenonR (4)

Κάτω Yώρες 1968 Ηρωίνη (1997) (3)

Αυστρία 1987 Μ�ρ%ίνη *ραδείας επενέργειας (1997) 
και *�υπρεν�ρ%ίνη (1997) (2) (3)

Π�ρτ�γαλία 1977 LAAM (1994) (3)

Φινλανδία 1974 Β�υπρεν�ρ%ίνη (1997) (2)

Σ�υηδία 1967 ∆εν '�ρηγείται καµία άλλη �υσία

Ηνωµέν� 1968 Β�υπρεν�ρ%ίνη (1999) (2)
Βασίλει� 

Σηµειώσεις: (1) <ι ηµερ�µηνίες ανα%έρ�νται στ� έτ�ς κατά τ� �π�ί� ελή%θη η π�λιτική
απ"%αση '�ρήγησης της �υσίας.

(2) Η *�υπρεν�ρ%ίνη είναι σε µ�ρ%ή SubutexR και "'ι TemgesicR, καθώς
αυτ" περιέ'ει µ"ν� µικρές π�σ"τητες της �υσίας.

(3) Μ"ν� δ�κιµή.
(4) Άγνωστη ηµερ�µηνία.
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P: Y�ρηγείται τώρα LAAM 

I: : Συνε'ίe�νται δ�κιµές
µε *�υπρεν�ρ%ίνη

UK: Y�ρηγείται τώρα
*�υπρεν�ρ%ίνη

S: Περι�ρισµένες αλλά
αυ�αν"µενες διαθέσιµες
θέσεις θεραπείας (800 τώρα)

A: Αυ�αν"µενη 'ρήση
µ�ρ%ίνης *ραδείας 
απ�δέσµευσης

EL: Εγκαινιάστηκαν δύ�
νέες µ�νάδες θεραπείας
υπ�κατάστασης

DK: Συνε'ιe"µενες δ�κιµές
µε LAAM και 
*�υπρεν�ρ%ίνη

FIN: Περι�ρισµένη 
διαθέσιµη θεραπεία 
υπ�κατάστασης

Επισκ�πηση της θεραπείας υπ�κατάστασης στην Ευρωπαϊκή Ένωση

NL: Συνε'ίe�νται δ�κιµές
µε ηρωίνη

D: Συνε'ιe"µενες δ�κιµές
µε ηρωίνη και 
*�υπρεν�ρ%ίνη

F: Αυ�άνεται η 'ρήση
*�υπρεν�ρ%ίνης

E: Μεγάλη άν�δ�ς της 'ρήσης
µεθαδ"νης, συνε'ίe�νται δ�κιµές
µε *�υπρεν�ρ%ίνη

B: Μεγάλη αύ�ηση στη
'�ρήγηση µεθαδ"νης

L: Συνταγ�γρά%�νται
µ�ρ%ίνη, Μephenon και
διυδρ�κωδεΐνη

IRL: Ε�ετάeεται η '�ρήγηση
LAAM και Lofexidine

π�υ λαµ*άν�υν την εν λ"γω �υσία δεν παρ�υσιάe�υν

στερητικά σύνδρ�µα π�υ α%�ρ�ύν �πι�ύ'α, "πως τα

παιδιά ή �ι µητέρες π�υ παίρν�υν µεθαδ"νη.

Ενώ �ι δ�κιµές υπ�κατάστασης µε LAAM στις Κάτω

Yώρες απέτυ'αν στις αρ'ές της δεκαετίας τ�υ 1990, δι"τι

�ι ε�αρτηµέν�ι αρνήθηκαν να συµµετάσ'�υν, η

Π�ρτ�γαλία ανέ%ερε συν�λικά θετικά απ�τελέσµατα,

καθώς τ� 64 % απ" τ�υς 99 συµµετέ'�ντες παρέµει-

ναν στ� πρ"γραµµα. Σε µια παρακ�λ�ύθηση 38 ασθενών,

τ� 61% απ" αυτ�ύς δεν �ανάρ'ισαν 'ρήση.

Επέκταση και περι,άλλ�ν των υπηρεσιών
υπ�κατάστασης

Παρά τη γενική επέκταση στην ΕΕ τα τελευταία 30 'ρ"νια,

η θεραπεία υπ�κατάστασης παραµένει ακ"µη σπάνια σε

�ρισµένες περι�'ές και περι*άλλ�ντα. Στην Ελλάδα,

Φινλανδία και Σ�υηδία, για παράδειγµα, �ι υπηρεσίες

παρέ'�υν περι�ρισµένη γεωγρα%ική κάλυψη και πιθαν"ν

να µην %θάν�υν �ρισµέν�υς πιθαν�ύς πελάτες σε άλλες

επαρ'ίες. Επίσης, η διαθεσιµ"τητα θεραπείας υπ�-

κατάστασης στις %υλακές δια%έρει τ"σ� µετα�ύ "σ�

και στ� εσωτερικ" των κρατών µελών.

Λίγα κράτη µέλη ανα%έρ�υν θεραπεία υπ�κατάστασης

εσωτερικών ασθενών, αν και θεωρητικά η πρ"*λεψη για

κάτι τέτ�ι� υπάρ'ει εντ"ς της ΕΕ. Αντίθετα, η περίθαλψη

υπ�κατάστασης παρέ'εται σ'εδ"ν απ�κλειστικά σε

ε�ωτερικ�ύς ασθενείς, πιθανώς επειδή η θεραπεία τ�υς

είναι %θην"τερη απ" αυτήν των εσωτερικών ασθενών,

αλλά επίσης επειδή η επίδρασή της στην καθηµερινή eωή

των ασθενών είναι π�λύ περι�ρισµένη. Εντ�ύτ�ις, τ�

περι*άλλ�ν των ε�ωτερικών ασθενών δεν λαµ*άνει

υπ"ψη τ�υ τ� γεγ�ν"ς "τι αυτ�ί π�υ υπ�*άλλ�νται σε

θεραπεία υπ�κατάστασης π�ικίλλ�υν απ" σ'ετικά

%υσι�λ�γικά, συ'νά εργαe"µενα άτ�µα µέ'ρι

περιθωρι�π�ιηµέν�υς και ε�αιρετικά µει�νεκτ�ύντες

άστεγ�υς τ��ικ�µανείς, �ι �π�ί�ι ενδέ'εται να

'ρειάe�νται περισσ"τερη %ρ�ντίδα απ" "ση µπ�ρ�ύν να

παρέ'�υν �ι εγκαταστάσεις για ε�ωτερικ�ύς ασθενείς.

Παρά τις σηµαντικές αυ�ήσεις στην α�ι�λ"γηση της

θεραπείας υπ�κατάστασης κατά την τελευταία πενταετία,

τα περισσ"τερα κράτη µέλη ανα%έρ�υν ακ"µη µια

έλλειψη π�ι�τικ�ύ ελέγ'�υ, παρακ�λ�ύθησης και

εκτίµησης των επιµέρ�υς πρ�γραµµάτων.


