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Λ�ιµ"δη ν�σ�µατα

Επικρ τηση και τ σεις
HIV

; επιπ�λασµ�ς της µετ�δ�σης τ�υ ι�2 HIV δια#)ρει π�λ2

��ι µ�ν� µετα52 των �ωρν, αλλ� και στ� εσωτερικ�

�ωρν µετα52 περι#ερειν και π�λεων. Αν και �ι απ�κλ�-

ν�υσες πηγ)ς και µ)θ�δ�ι συλλ�γ�ς στ�ι�ε�ων καθιστ�2ν

τις συγκρ�σεις δ2σκ�λες, τα διαθ)σιµα δεδ�µ)να καταδει-

κν2�υν �τι � µ)σ�ς �ρ�ς των επιπ)δων µετ�δ�σης στις

δι�#�ρες υπ��µ�δες �ρηστν ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν

(�ΕΝ) π�ικ�λλει αδρ�µερς απ� 1 % περ�π�υ στ� Ηνω-

µ)ν� Βασ�λει� )ως 32 % στην Ισπαν�α (�λ)πε δι�γραµ-

µα 8, κε#�λαι� 1).

Απ� τα µ)σα της δεκαετ�ας τ�υ 1990, � επιπ�λασµ�ς της

µ�λυνσης απ� τ�ν ι� HIV #α�νεται να )�ει σταθερ�π�ιηθε�

στις περισσ�τερες �ρες, µετ� τη σηµαντικ� µε�ωση π�υ

ακ�λ�2θησε την πρτη µε�/�να επιδηµικ� )5αρση στ�υς

�ΕΝ κατ� τη δεκαετ�α τ�υ 1980 (�λ)πε δι�γραµµα 24). Σε

�ρισµ)νες �ρες (Αυστρ�α, Λ�υ5εµ��2ργ�, Ιρλανδ�α,

Κ�τω �ρες, Π�ρτ�γαλ�α και Φινλανδ�α) η µετ�δ�ση

ενδε��µ)νως να σηµεινει π�λι �ν�δ� σε υπ��µ�δες των

�ΕΝ (�λ)πε τ� πλα�σι� στη σελ�δα 17, κε#�λαι� 1).

Η πρ�σ#ατη µετ�δ�ση µπ�ρε� να καταστε� σα#)στερη ε�ν

ε5ετ�σ�υµε ειδικ� τ�ν επιπ�λασµ� στ�υς �ΕΝ ηλικ�ας

κ�τω των 25 ετν. Τα κρ�2σµατα µετ�δ�σης τ�υ HIV σε

αυτ� την �µ�δα πρ)πει να )��υν παρ�υσιαστε� κατ� µ)σ�

�ρ� πι� πρ�σ#ατα, καθς �ι περισσ�τερ�ι �ΕΝ αρ��/�υν

να κ�ν�υν �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν µετα52 16 και

20 ετν (1) (2). ;ι τ�σεις σε αυτ� την �µ�δα ηλικ�ας, στ�

�αθµ� π�υ υπ�ρ��υν διαθ)σιµα δεδ�µ)να, ε�ναι πι�

)ντ�νες απ� τ�ν γενικ� επιπ�λασµ� και µερικ)ς #�ρ)ς

κιν�2νται ακ�µα και στην αντ�θετη κατε2θυνση. Παραδε�γ-

µατ�ς ��ρη, στη Φινλανδ�α σηµειθηκε µεγ�λη )5αρση τ�

(23) ∆ι�γραµµα 16 ΕΓ:Τα κρ�2σµατα AIDS π�υ διαγνστηκαν τ� 1999 στ�υς �ΕΝ αν� εκατ. κατ��κων ()κδ�ση επ� γραµµ�ς).

1998/1999, �πως #α�νεται απ� τα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε

γνωστ�π�ιηµ)νες µ�λ2νσεις απ� τ�ν ι� HIV (�λ)πε

δι�γραµµα 25). Μετ� τ� 1999, � γενικ�ς επιπ�λασµ�ς

σηµε�ωσε πτση, �πως #α�νεται απ� τα στ�ι�ε�α σ�ετικ�

µε τις ανταλλαγ)ς συριγγν (�λ)πε δι�γραµµα 24), αλλ� �

επιπ�λασµ�ς στ�υς νεαρ�2ς �ΕΝ αυ5�θηκε απ� 0 τ� 1999

σε 4 % περ�π�υ τ� 2000. Αυτ� µπ�ρε� να υπ�δηλνει �τι,

απ� τη στιγµ� π�υ τα ν)α κρ�2σµατα µετ�δ�σης στ�υς

µεγαλ2τερ�υς �ρ�στες �ρ�ισαν να µειν�νται λ�γω

κ�ρεσµ�2 (τα περισσ�τερα �τ�µα σε κ�νδυν� µ�λ2νθηκαν)

και/� αλλαγ�ς συµπερι#�ρ�ς �σων δι)τρε�αν κ�νδυν�, ν)α

κρ�2σµατα µετ�δ�σης εµ#αν�στηκαν κυρ�ως σε νε�τε-

ρ�υς �ΕΝ, �ι �π���ι συ�ν� εµ#αν�/�υν υψηλ�τερα επ�πεδα

επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς.

Σε αρκετ)ς �ρες, � επιπ�λασµ�ς της µ�λυνσης απ� τ�ν

ι� HIV ε�ναι σταθερ� υψηλ�τερ�ς στις �ρ�στριες ενδ�-

#λ)�ιων ναρκωτικν απ� �,τι στ�υς �νδρες. Αυτ� µπ�ρε�

να �#ε�λεται σε υψηλ�τερα π�σ�στ� � δια#�ρετικ�2ς

τρ�π�υς κ�ιν�ς �ρ�σης συριγγν και/� υψηλ�τερ�υ

σε5�υαλικ�2 κινδ2ν�υ των �ρηστριν ενδ�#λ)�ιων ναρ-

κωτικν.

AIDS

;ι �ρες π�υ )��υν πληγε� περισσ�τερ� απ� τ� AIDS

�σ�ν α#�ρ� τ�υς �ΕΝ εντ�π�/�νται κυρ�ως στ� ν�τι�δυ-

τικ� τµ�µα της ΕΕ, ιδ�ως στην Π�ρτ�γαλ�α, την Ισπαν�α, τη

Γαλλ�α και την Ιταλ�α (23). Η συ�ν�τητα εµ#�νισης κρ�υ-

σµ�των AIDS π�ικ�λλει σηµαντικ� µετα52 των �ωρν,

�πως συµ�α�νει µε τ�ν ι� HIV, αν και η γενικ� τ�ση ε�ναι

καθ�δικ� (�λ)πε δι�γραµµα 26). Αυτ� η µε�ωση ε�ναι

πιθαν�ν τ� απ�τ)λεσµα των ν)ων θεραπειν στις �π��ες

υπ���λλ�νται �ι �ΕΝ, �ι �π��ες καθυστερ�2ν την εκδ�-

λωση τ�υ AIDS. Συνεπς, η συ�ν�τητα εµ#�νισης κρ�υ-

σµ�των AIDS θεωρε�ται τρα λιγ�τερ� α5ι�πιστ�ς δε�-

κτης της µετ�δ�σης τ�υ HIV απ’  �,τι πριν τ� 1996 πε-
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ρ�π�υ. Η Ισπαν�α, η �π��α παρ�υσ�α/ε την υψηλ�τερη

ετ�σια συ�ν�τητα εµ#�νισης κρ�υσµ�των AIDS στ�υς

�ρ�στες ναρκωτικν, πρ�σ#ατα 5επερ�στηκε απ� την

Π�ρτ�γαλ�α, η �π��α ε�ναι η µ�νη �ρα π�υ δεν παρ�υ-

σ�ασε µε�ωση. Η τ�ση αυτ� µπ�ρε� να �#ε�λεται στ�

�αµηλ� π�σ�στ� εισαγωγ�ς σε θεραπε�α (�πως κατ)δει5ε

πρ�σ#ατη µελ)τη) και/� σε α25ηση της µετ�δ�σης τ�υ

ι�2 HIV τη δεκαετ�α τ�υ ’90. Ωστ�σ�, η α25ηση στην

Π�ρτ�γαλ�α δε��νει σηµ�δια ε5ισ�ρρ�πησης τ� 2000.

Ηπατ%τιδα C

; επιπ�λασµ�ς της µετ�δ�σης ηπατ�τιδας C ε�ναι υψηλ�-

τερ�ς και πι� �µ�ι�µ�ρ#�ς σε �λη την ΕΕ απ� τ�ν επιπ�-

λασµ� τ�υ HIV. Περ�π�υ 40 )ως 90 % των �ΕΝ µ�λ2ν�νται

µε τ�ν ι� της ηπατ�τιδας C (HCV), ακ�µα και σε �ρες µε

�αµηλ� π�σ�στ� µετ�δ�σης τ�υ HIV �πως ε�ναι η Ελλ�δα

(�λ)πε δι�γραµµα 9, κε#�λαι� 1). Η �ρ�νια µ�λυνση απ�

τ�ν HCV συνεπ�γεται σηµαντικ� πρ��λ�µατα υγε�ας και

µακρ�πρ�θεσµα (δεκαετ�ες) µπ�ρε� να )�ει σ��αρ)ς

συν)πειες για την υγε�α, συµπεριλαµ�αν�µ)νης σ��αρ�ς

�λ��ης τ�υ �πατ�ς και πρ�ωρ�υ θαν�τ�υ. Τ� π�σ�στ�

�ρ�νιων µ�λ2νσεων π�υ �δηγ�2ν σε σ��αρ� πρ��λ�µατα

υγε�ας ε5ακ�λ�υθε� να ε�ναι π�λ2 ασα#)ς, αλλ�

υπ�ρ��υν πρ�σ#ατες ενδε�5εις �τι µπ�ρε� να ε�ναι

�αµηλ�τερ� στ�υς �ΕΝ (�σως 5 )ως 10 %) απ� �,τι

θεωρε�τ� παλαι�τερα (20 )ως 30 %) (3) (4).Τα ε5αιρετικ�

υψηλ� επ�πεδα µετ�δ�σης τ�υ HCV στ�υς �ΕΝ στην

Ευρπη, ωστ�σ�, µπ�ρε� να �δηγ�σ�υν σε σ��αρ�

πρ��ληµα υγε�ας λ�γω �λ��ης τ�υ �πατ�ς στ�υς (πρην)

�ΕΝ κατ� τις πρ�σε�ε�ς δεκαετ�ες.

;ι τ�σεις �σ�ν α#�ρ� τη µετ�δ�ση της ηπατ�τιδας C, για

τις λ�γες �ρες π�υ µπ�ρ�2ν να παρ�σ��υν τα σ�ετικ�

στ�ι�ε�α, δε��ν�υν ε5�σ�υ σηµαντικ� µε�ωση και α25ηση

στην Αυστρ�α, την Π�ρτ�γαλ�α και την Ελλ�δα αν�λ�γα µε

την πηγ� (γεωγρα#ικ� τ�π�θεσ�α) και την �µ�δα ηλικ�ας

(�λ)πε δι�γραµµα 27). ;ι εν λ�γω αυ5�σεις και µεισεις

µπ�ρε� να απη��2ν δια#�ρετικ�2ς πληθυσµ�2ς των �ΕΝ

µε δια#�ρετικ� επιδηµι�λ�γ�α µ�λ2νσεων. Ε�ναι ε5�σ�υ

πιθαν�, ωστ�σ�, �ι τ�σεις να απη��2ν π�λιτικ)ς ελ)γ��υ

π�υ συνδ)�νται µε την πρ�σ#ατη εισαγωγ� ελ)γ�ων για

τ�ν ι� HCV. Παραδε�γµατ�ς ��ρη, �σ�ι διατρ)��υν τ�ν

υψηλ�τερ� κ�νδυν� µπ�ρε� να συµµετ)��υν πρτ�ι �ταν

παρ)�εται εθελ�ντικ�ς )λεγ��ς για τ�ν ι� HCV, µε απ�τ)-

λεσµα η επικρ�τηση τα επ�µενα �ρ�νια να #α�νεται �τι

µεινεται. Μ�ν� η παρακ�λ�2θηση των τ�σεων για

µεγαλ2τερ� δι�στηµα µπ�ρε� να επι�ε�αισει τις πρ�#α-

νε�ς τ�σεις. Αυτ� η ενδε��µενη απ�κλιση µπ�ρε� να ε�ναι

λιγ�τερ� σηµαντικ� �σ�ν α#�ρ� τ�υς ελ)γ��υς για τ�ν ι�

HIV, �ι �π���ι ε�ναι διαθ)σιµ�ι εδ και αρκετ� �ρ�νια.

Ηπατ%τιδα Β

Η επικρ�τηση αντισωµ�των τ�υ ι�2 της ηπατ�τιδας Β

(HBV) ε�ναι επ�σης υψηλ�, αλλ� #α�νεται λιγ�τερ� �µ�ι�-

µ�ρ#η στην ΕΕ απ� την επικρ�τηση τ�υ HCV. Στην

περ�πτωση της ηπατ�τιδας Β, η παρ�υσ�α αντισωµ�των

δε��νει κατ� π�σ� )�ει µ�λυνθε� κ�π�ι�ς γενικ� στη /ω�

τ�υ, σε αντ�θεση µε τ�ν HCV και τ�ν HIV, �π�υ )νας

θετικ�ς )λεγ��ς αντισωµ�των υπ�δηλνει κυρ�ως

τρ)��υσα µ�λυνση. Ωστ�σ�, τα αντισµατα τ�υ HBV

µπ�ρε� επ�σης να δηλν�υν εµ��λιασµ�. Αυτ� σηµα�νει

�τι, κατ� την ερµηνε�α της επικρ�τησης αντισωµ�των τ�υ

HBV, πρ)πει να λη#θ�2ν υπ�ψη �ι πρακτικ)ς εµ��λια-

σµ�2, �ι �π��ες µπ�ρε� να δια#)ρ�υν αισθητ� µετα52 των

�ωρν. Ωστ�σ�, τ� π�σ�στ� µε µηδενικ� αντισµατα

καταδεικν2ει τ�υς �ΕΝ π�υ ε5ακ�λ�υθ�2ν να διατρ)��υν

κ�νδυν� µ�λυνσης και θα πρ)πει να εµ��λιαστ�2ν. ;

εµ��λιασµ�ς των �ΕΝ )�ει ιδια�τερη σηµασ�α δεδ�µ)ν�υ

�τι η µετ�δ�ση της ηπατ�τιδας Β (επ�σης, της ηπατ�τιδας

Α � D) µπ�ρε� να ε�ναι π�λ2 επικ�νδυνη, ακ�µα και

θαν�σιµη, ε�ν κ�π�ι�ς )�ει �δη µ�λυνθε� απ� �λλ�ν ι�

ηπατ�τιδας, �πως τ�ν HCV. Στην ΕΕ, περ�π�υ 20 )ως 60 %

των �ΕΝ )��υν αντισµατα τ�υ ι�2 της ηπατ�τιδας Β.

Dπως ε5�γεται απ� )ρευνες π�υ )��υν διε5α�θε� σε

�ρισµ)νες �ρες, µ�ν� 10 )ως 30 % περ�π�υ των �ΕΝ

µπ�ρε� να )��υν κ�νει �λα τα εµ��λια (5), (6), (7), (8). Αυτ�
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απ�δεικν2ει �τι υπ�ρ��υν σηµαντικ� δυνητικ� �#)λη για

την υγε�α µ)σω τ�υ εµ��λιασµ�2 (24).

Η επικρ�τηση τ�υ HBsAg (� �ρ�λ�γικ�ς δε�κτης π�υ

δε��νει �τι υπ�ρ�ει ακ�µα � ι�ς ηπατ�τιδας Β) µπ�ρε� να

ερµηνευτε� πι� ε2κ�λα απ� τα αντισµατα τ�υ HBV. Αυτ�

καταδεικν2ει τρ)��υσα µ�λυνση ηπατ�τιδας Β, η �π��α

µπ�ρε� να ε�ναι ε�τε πρ�σ#ατη ε�τε �ρ�νια.Τ� επ�πεδ� τ�υ

HBsAg #ανερνει συνεπς τ� ενδε��µεν� σ��αρν

µακρ�πρ�θεσµων επιπλ�κν και δι�δ�σης σε �λλ�υς

λ�γω επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς ως πρ�ς την ενδ�#λ)-

�ια �ρ�ση � δι� της σε5�υαλικ�ς επα#�ς. Στ�ι�ε�α

σ�ετικ� µε την επικρ�τηση τ�υ HBsAg ε�ναι διαθ)σιµα

µ�ν� απ� περι�ρισµ)ν� αριθµ� �ωρν, αλλ� #α�νεται �τι

δια#)ρ�υν π�λ2 και �τι σε �ρισµ)νες περιπτσεις η

επικρ�τηση ε�ναι υψηλ� (�λ)πε δι�γραµµα 28). Στη

Β�ρεια Ελλ�δα, ενδ)�εται να )�ει σηµειωθε� σηµαντικ�

)5αρση της ηπατ�τιδας Β πριν τ� 1998 στ�υς �ΕΝ π�υ

ακ�λ�υθ�2ν πρ�γρ�µµατα µεθαδ�νης, δεδ�µ)ν�υ �τι τα

επ�πεδα �ταν ε5αιρετικ� υψηλ� τ� 1998, αλλ� µειθηκαν

σηµαντικ� µετα52 1998 και 1999. Στ� Β)λγι�, τα στ�ι�ε�α

για τ�υς �ΕΝ υπ� θεραπε�α καταδεικν2�υν σταθερ�

α25ηση της τρ)��υσας µετ�δ�σης τ�υ HBV (HBsAg)

µετα52 1997 και 1999. Στην Π�ρτ�γαλ�α, τα πρ�σ#ατα

στ�ι�ε�α #ανερν�υν µε�ωση της τρ)��υσας µετ�δ�σης

τ�υ HBV. Στη Ν�ρ�ηγ�α, τα στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε γνωστ�-

π�ιηµ)νες µ�λ2νσεις #ανερν�υν σηµαντικ� α25ηση των

µ�λ2νσεων απ� τ�ν HBV (και τ�ν HAV) στ�υς �ΕΝ.

Λ�ιπ$ς σε3�υαλικ  µεταδιδ�µενες ν�σ�ι, �υµατ%ωση,

ενδ�καρδ%τιδα και εκδ�λωση εκλ�στρειδ%�υ

Sλλα λ�ιµδη ν�σ�µατα π�υ µπ�ρ�2ν να )��υν σηµασ�α

για τ�υς �ΕΝ ε�ναι η #υµατ�ωση, η �π��α δεν µεταδ�δεται

µε τη �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν αλλ� ε�ναι ιδια�-

τερα υψηλ� στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν στην Ισπαν�α και

την Π�ρτ�γαλ�α, λ�γω της µεγ�λης συν�#ει�ς της µε τη

µετ�δ�ση τ�υ HIV και τ� AIDS. Sλλες σε5�υαλικ� µεταδι-

δ�µενες ν�σ�ι, �πως η σ2#ιλη και η �λενν�ρρ�ια,

µπ�ρ�2ν επ�σης να εµ#αν�/�νται σε υψηλ� π�σ�στ�

στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν, ιδ�ως στις ιερ�δ�υλες

δρ�µ�υ π�υ �ρησιµ�π�ι�2ν ναρκωτικ�, ε�ν δεν )��υν

πρ�σ�αση σε ιατρικ)ς υπηρεσ�ες �µεσης πρ�σ�ασης.

Αυτ� µπ�ρε� να πρ�καλ)σει σε µεγ�λ� π�σ�στ� τη

µετ�δ�ση σε �τ�µα π�υ δεν ε�ναι �ρ�στες ναρκωτικν,

εν αυτ)ς �ι σε5�υαλικ� µεταδιδ�µενες ασθ)νειες

συνιστ�2ν επ�σης σηµαντικ� παρ�γ�ντα κινδ2ν�υ για

µ�λυνση απ� τ�ν HIV. ;ι �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτι-

κν, επ�σης, εµ#αν�/�υν συ�ν� υψηλ� επιπ�λασµ� �λλων

µ�λ2νσεων π�υ µπ�ρ�2ν να συνιστ�2ν απειλ� για τη /ω�

τ�υς, �πως απ�στ�µατα στα σηµε�α ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης

� ενδ�καρδ�τιδα (µ�λυνση των �αλ��δων της καρδι�ς), �ι

�π��ες συ�ν� µπ�ρ�2ν ε2κ�λα να υπ��ληθ�2ν σε

θεραπε�α ε�ν διατ�θενται υπηρεσ�ες.

Μετα52 Απριλ��υ και Αυγ�2στ�υ 2000, σηµειθηκε π�λ2

µεγ�λη )5αρση της µ�λυνσης Clostridium novyi στη Σκ�τ�α,

Ιρλανδ�α, Αγγλ�α και ;υαλ�α, καταλ�γ�ντας σε 104

περιστατικ� σ��αρ�ς ασθ)νειας και 43 θαν�τ�υς ν)ων

ανθρπων. Η )5αρση αυτ� �#ειλ�ταν πιθαν�ν σε

µ�λυσµ)νη ηρω�νη σε συνδυασµ� µε συγκεκριµ)ν�υς

τρ�π�υς �ρ�σης (ενδ�µυϊκ� � υπ�δ�ρια και ��ι ενδ�#λε-

��ως). Κατ)δει5ε, µε δραµατικ� τρ�π�, π�σ� π�λλ)ς

πιθαν�τητες υπ�ρ��υν να εµ#ανιστ�2ν σ��αρ� πρ��λ�-

µατα υγε�ας στ�υς �ΕΝ, τα �π��α µπ�ρ�2ν να ε�ναι ακ�µα

µεγαλ2τερα και πι� απειλητικ� για τη /ω� τ�υς απ� τα

πρ��λ�µατα υγε�ας π�υ �#ε�λ�νται σε �λλα και επικρατ)-

στερα πρ�τυπα �ρ�σης ναρκωτικν.

Καθ�ριστικ�% παρ γ�ντες και συν$πειες
#ρ�ση ενδ��λ$'ιων ναρκωτικ"ν

Στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν, µ�λ2νσεις απ� τ�ν ι� HIV και

τ�υς ι�2ς της ηπατ�τιδας Β και C µεταδ�δ�νται κυρ�ως µε

τη �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν. Αυτ� �#ε�λεται κατ�

τ� πλε�στ�ν στην κ�ιν� �ρ�ση συν)ργων �πως �ι �ελ�νες

και �ι σ2ριγγες και στα υπ�λ�ιπα κ�ιν� αντικε�µενα �πως

�αµ��κι, νερ� και κ�υτ�λια. Πιθαν�ν, σε καταστ�σεις

αυ5ηµ)νης �ρ�σης ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν �ι πληθυ-

σµ�� των �ρηστν ε�ναι ιδια�τερα ευ�λωτ�ι απ)ναντι στην

τα�ε�α ε5�πλωση τ�υ HIV και της ηπατ�τιδας.

Η �ρ�νικ� στιγµ� εµ#�νισης και τ� µ)γεθ�ς της επιδη-

µ�ας τ�υ AIDS στις δι�#�ρες �ρες µπ�ρε� να καθ�ριστε�

κατ� τ� πλε�στ�ν απ� τη �ρ�νικ� στιγµ� και τ� µ)γεθ�ς

των επιδηµιν λ�γω της �ρ�σης ενδ�#λ)�ιων ναρκωτι-

κν. Αυτ)ς �ι επιδηµ�ες λ�γω της �ρ�σης ενδ�#λ)�ιων

ναρκωτικν πιθαν�ν εµ#αν�στηκαν νωρ�τερα στη ��ρεια
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Β�ρεια Ελλ�δα: µεθαδ�νη

 Επιπ�λασµ�ς της τρ$��υσας µ�λυνσης απ� 
τ�ν ι� της ηπατ%τιδας B (ηπατ%τιδα Β µε 
επι�ανειακ  αντιγ�να) στ�υς #ΕΝ, απ� 

δι ��ρες πηγ$ς

Πηγς: Εθνικ� εστιακ� σηµε�α. Για τις �ασικ)ς πηγ)ς ανα#ερθε�τε στ�υς
             συµπληρωµατικ�2ς στατιστικ�2ς π�νακες στη διε2θυνση www.emcdda.org

Β)λγι� (#λαµανδικ�
  κ�ιν�τητα): θεραπε�α
Κ�τω �ρες
  (Heerlen/M�αστρι�τ): )ρευνα
Ελλ�δα: θεραπε�α
Π�ρτ�γαλ�α (Κ�&µπρα):
  θεραπε�α
Ελλ�δα: εργαστ�ρια
  δηµ�σιας υγε�ας
Π�ρτ�γαλ�α (Λισσα��να):
  θεραπε�α
Ιρλανδ�α (∆�υ�λ�ν�):
  θεραπε�α

(24) ∆ι�γραµµα 17 ΕΓ: Επιπ�λασµ�ς των αντισωµ�των τ�υ ι�2 της ηπατ�τιδας Β στ�υς �ΕΝ στα κρ�τη µ)λη της ΕΕ, 1996-2000 ()κδ�ση επ�
γραµµ�ς).
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Ευρπη, παραδε�γµατ�ς ��ρη στις Κ�τω �ρες (δεκαε-

τ�ες 1970 και 1980), αλλ� παρ)µειναν σ�ετικ� περι�ρισµ)-

νες, εν εµ#αν�στηκαν αργ�τερα στις �ρες της ν�τιας

Ευρπης �πως ε�ναι η Ισπαν�α, η Ιταλ�α και η Π�ρτ�γαλ�α

(δεκαετ�ες 1980 και 1990) και σε υψηλ�τερα π�σ�στ�. Η

εµ#�νιση της επιδηµ�ας τ�υ HIV µπ�ρε� συνεπς να

ε5αρτ�θηκε απ� µια ε2θραυστη ισ�ρρ�π�α αν�µεσα στη

�ρ�νικ� στιγµ� εµ#�νισης και τ� µ)γεθ�ς της επιδηµ�ας

λ�γω της �ρ�σης ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν, την ευαισθη-

τ�π��ηση για τ� AIDS (π�υ δεν υπ�ρ�ε τα πρτα �ρ�νια)

και τη �ρ�νικ� στιγµ� και την εισαγωγ� πρ�ληπτικν

µ)τρων σε µεγ�λη κλ�µακα.

Η σηµασ�α της ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης στ�υς �ρ�στες

ναρκωτικν (στην Ευρπη κυρ�ως ηρω�νης, ε�τε µ�νη της

ε�τε σε συνδυασµ� µε �λλες �υσ�ες) µπ�ρε� να ε5αρτ�ται

περαιτ)ρω απ� πρ�τιµ�σεις και π�λιτισµικ)ς συν�θειες

των �ρηστν ναρκωτικν � απ� τ�ν τ2π� της ηρω�νης

π�υ διατ�θεται στην αγ�ρ� (υδατ�διαλυτ� και τ2π�ς π�υ

µπ�ρε� να �ρησιµ�π�ιηθε� ενδ�#λε��ως � ��ι). Επ�σης, η

τιµ� και η καθαρ�τητα πιθαν�ν πα�/�υν κ�π�ι� ρ�λ�,

καθς η �ρ�ση ηρω�νης ενδ�#λε��ως ε�ναι πι� απ�τελε-

σµατικ� και, συνεπς, #θην�τερη απ� τ� κ�πνισµα. ;

#���ς τ�υ AIDS θεωρε�ται �τι ασκε� π�λ2 λιγ�τερη

επιρρ�� στην απ�#αση για ενδ�#λ)�ια �ρ�ση � ��ι.

Επ� τ�υ παρ�ντ�ς, δεν ε�ναι γνωστ� πς να πρ�λη#θε� η

�ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν. Η �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων

ναρκωτικν � η �ρ�ση ηρω�νης µε �π�ι�νδ�π�τε τρ�π�,

µπ�ρε� να ε5αρτ�ται απ� )να #�σµα πρ�σωπικν και

κ�ινωνικν παραγ�ντων, �πως ε�ναι πρ��λ�µατα συµπε-

ρι#�ρ�ς και/� �ικ�γενειακ� πρ��λ�µατα και η ανεργ�α. Η

θεραπε�α υπ�κατ�στασης, ωστ�σ�, µπ�ρε� να ε�ναι π�λ2

απ�τελεσµατικ� �σ�ν α#�ρ� τη µε�ωση της ενδ�#λ)�ιας

�ρ�σης, καθς και της επικ�νδυνης συµπερι#�ρ�ς π�υ

συνδ)εται µε την ενδ�#λ)�ια �ρ�ση, στ�υς �ρ�στες

ηρω�νης (9).

Η �ρ�ση ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν µειθηκε σηµαντικ�

κατ� τη δεκαετ�α τ�υ 1990 στις περισσ�τερες �ρες, αν

��ι σε �λες. Ως επακ�λ�υθ�, τα π�σ�στ� της �ρ�σης

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν (υπ�λ�γι/�µενα µε ��ση τ�υς

�ρ�στες �πι�2�ων π�υ κατα#ε2γ�υν σε θεραπε�α) δια#)-

ρ�υν αισθητ�, απ� )να �αµηλ� π�σ�στ� περ�π�υ 10 %

στις Κ�τω �ρες )ως τ� υψηλ� π�σ�στ� τ�υ 70 % στην

Ελλ�δα. ;ι πρ�σ#ατες τ�σεις σ�ετικ� µε την ενδ�#λ)�ια

�ρ�ση δεν ε�ναι διαθ)σιµες παρ� µ�ν� για την Ιρλανδ�α,

�π�υ σηµεινεται συνε��ς α25ηση, συνεπ�ς µε την

πρ�σ#ατη α25ηση στ�ν αριθµ� των θετικν ελ)γ�ων HIV

π�υ συνδ)�νται µε τ�υς �ΕΝ.

Επικ%νδυνη συµπερι��ρ  π�υ σ�ετ%>εται

µε την ενδ��λ$'ια �ρ�ση

Στ�υς �ΕΝ, η δι�δ�ση των µ�λ2νσεων καθ�ρ�/εται κυρ�ως

απ� την επικ�νδυνη συµπερι#�ρ� σε σ�)ση µε την

ενδ�#λ)�ια �ρ�ση, κυρ�ως την κ�ιν� �ρ�ση συριγγν

(δ�νεται � λαµ��νεται µια �ρησιµ�π�ιηµ)νη σ2ριγγα απ� �

σε �λλ� �τ�µ�). Η µετ�δ�ση ε�ναι επ�σης ε#ικτ� µ)σω

των κ�ινν συν)ργων ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης �πως ε�ναι

νερ�, �αµ��κι, κ�υτ�λια, π�υ ενδε��µ)νως ε�ναι ακ�µα

πι� σηµαντικ� στην περ�πτωση της ηπατ�τιδας Β και C. Η

µη υγιειν� ενδ�#λ)�ια �ρ�ση µπ�ρε� επ�σης να πρ�καλ)-

σει µετ�δ�ση ηπατ�τιδας, ακ�µα και αν δεν ε�ναι κ�ιν� τα

σ2νεργα, παραδε�γµατ�ς ��ρη µ)σω µ�λυνσης τ�υ

α�µατ�ς απ� τα �)ρια, τραπ)/ια � �λλες επι#�νειες.

Sλλες επικ�νδυνες συµπερι#�ρ)ς περιλαµ��ν�υν την

)γ�υση ηρω�νης απ� τη µια σ2ριγγα στην �λλη πρ�κειµ)-

ν�υ να µετρηθ�2ν �σες π�σ�τητες. Τα πρ�καταρκτικ�

στ�ι�ε�α σ�ετικ� µε την κ�ιν� �ρ�ση συριγγν καταδει-

κν2�υν �τι, γενικ�, αυτ� τ� #αιν�µεν� ε5ακ�λ�υθε� να

εµ#αν�/εται π�λ2 συ�ν� στ�υς �ΕΝ, κυµαιν�µεν� απ� 10

)ως 17 % στις Κ�τω �ρες (πρ�σ#ατ�ς δανεισµ�ς �ρησι-

µ�π�ιηµ)νων συριγγν), )ως 64 % στην Ιρλανδ�α (κ�ιν)ς

σ2ριγγες τις τελευτα�ες τ)σσερις ε�δ�µ�δες) και 75 %

στην Αγγλ�α και την ;υαλ�α (κ�ιν)ς σ2ριγγες και

σ2νεργα) (25).Τ� µεγαλ2τερ� µ)ρ�ς αυτν των στ�ι�ε�ων

�σως υπ�τιµ� ακ�µα τ� µ)γεθ�ς της επικ�νδυνης συµπερι-

#�ρ�ς π�υ συνεπ�γεται η )µµεση κ�ιν� �ρ�ση ()γ�υση

ηρω�νης απ� τη µια σ2ριγγα στην �λλη), η κ�ιν� �ρ�ση

�λλων συν)ργων πλην συριγγν κλπ. Απ� την �λλη

πλευρ�, η κ�ιν� �ρ�ση συριγγν παρατηρε�ται συ�ν�

αν�µεσα σε σταθερ�2ς συντρ�#�υς π�υ 5)ρ�υν �τι δεν

ε�ναι µ�λυσµ)ν�ι και συνεπς ε�ναι σ�ετικ� ασ#αλ�ς.

Σε3�υαλικ  επικ%νδυνη συµπερι��ρ 

Η µετ�δ�ση των HIV και HBV µ)σω της σε5�υαλικ�ς

επα#�ς ε�ναι π�λ2 λιγ�τερ� απ�τελεσµατικ� απ� τη

µετ�δ�ση λ�γω κ�ινν συριγγν, εν η µετ�δ�ση τ�υ

HCV δι� της σε5�υαλικ�ς επα#�ς θεωρε�ται π�λ2 �αµηλ�.

Ωστ�σ�, �ταν τ� επ�πεδ� µ�λυνσης (επικρ�τηση) ε�ναι

υψηλ� στ�υς �ΕΝ, η µετ�δ�ση των HIV και HBV δι� της

σε5�υαλικ�ς επα#�ς και η µετ�δ�ση απ� µητ)ρα σε παιδ�

�σως γ�νει σηµαντικ�. Συνεπς, �ι �ΕΝ µπ�ρε� να σ�ηµατ�-

/�υν τις επ�ν�µα/�µενες �ασικ)ς �µ�δες � θ2λακες

µ�λυνσης για συνε�� µετ�δ�ση στ�ν ευρ2τερ� πληθυ-

σµ�. ,νας απ�τελεσµατικ�ς τρ�π�ς πρ�ληψης της

µετ�δ�σης δι� της σε5�υαλικ�ς επα#�ς ε�ναι η �ρ�ση

πρ�#υλακτικν. Η �ρ�ση πρ�#υλακτικν )�ει αυ5ηθε�

σηµαντικ� στ�υς �ρ�στες ναρκωτικν απ� τη δεκαετ�α

τ�υ 1980, ιδ�ως σε �σ�υς ασκ�2ν επαγγ)λµατα σ�ετι/�-

(25) Π�νακας 6 ΕΓ: Απ� κ�ιν�2 �ρ�ση συριγγν στ�υς �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν σε �ρισµ)να κρ�τη µ)λη της ΕΕ ()κδ�ση επ�
γραµµ�ς).
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Σ2µ#ωνα µε µια πρ�καταρκτικ� εκτ�µηση, τα µελλ�ντικ�

)5�δα ετ�σιας υγει�ν�µικ�ς #ρ�ντ�δας για συνδε�µενα

µε τα ναρκωτικ� κρ�2σµατα µετ�δ�σης των ιν HIV, HBV

και HCV στην ΕΕ αν)ρ��νται σε 0,5 % περ�π�υ τ�υ

συν�λικ�2 πρ�ϋπ�λ�γισµ�2 της ΕΕ για την υγει�ν�µικ�

#ρ�ντ�δα (�λ)πε δι�γραµµα 29).

Τρ�π�ι περι�ρισµ�2 των 'λα'"ν
Στις περισσ�τερες �ρες της ΕΕ, η εισαγωγ� µ)τρων για

τ�ν περι�ρισµ� των �λα�ν —�πως ε�ναι η αυ5ηµ)νη

πρ�σ�αση σε απ�στειρωµ)νες �ελ�νες και σ2ριγγες, η

µεγαλ2τερη διαθεσιµ�τητα πρ�#υλακτικν, η παρ���

συµ��υλν και � )λεγ��ς για HIV— )�ει συµ��λει στ�ν

)λεγ�� της µετ�δ�σης HIV �σ�ν α#�ρ� τ�υς �ρ�στες

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν. Η θεραπε�α υπ�κατ�στασης, η

�π��α µπ�ρε� να µεισει σε µεγ�λ� �αθµ� τη συ�ν�τητα

της ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης, παρ)�εται επ�σης σε �λα τα

κρ�τη µ)λη, κατ� τ� πλε�στ�ν µε τη µ�ρ#� ��ρηγ�2µενης

απ� τ� στ�µα µεθαδ�νης, αλλ� στις περισσ�τερες �ρες

υπ�ρ��υν ακ�µα π�λλ� περιθρια �ελτ�ωσης απ� την

�π�ψη της κ�λυψης (δε�τε κε#�λαι� 2, µε�ωση της /�τη-

σης, θεραπε�α, θεραπε�α υπ�κατ�στασης).

Εν υπ�ρ��υν απ�δεικτικ� στ�ι�ε�α �τι τα µ)τρα περι�ρι-

σµ�2 των �λα�ν )��υν συµ��λει στη µε�ωση της επικρ�-

τησης της ηπατ�τιδας C στ�υς �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων

ναρκωτικν, δεν )��υν ελ)γ5ει τη δι�δ�σ� της (10). Η

επ�µ�νη εµ#�νιση της µ�λυνσης απ� ηπατ�τιδα C στ�υς

νεαρ�2ς �ρ�στες ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν απαιτε�

καιν�τ�µες πρ�σεγγ�σεις για τ�ν περι�ρισµ� των �λα�ν.

Η εισαγωγ� ιατρικ� επιτηρ�2µενων αιθ�υσν ενδ�#λ)-

�ιας �ρ�σης και η ελεγ��µενη διαν�µ� ηρω�νης ε�ναι δ2�

πρ�σεγγ�σεις τ�υ ε�δ�υς αυτ�2 π�υ ε5ετ�/�νται ως

ενδε��µεν� απ� �ρισµ)νες �ρες της ΕΕ. Ωστ�σ�, και �ι

δ2� θ)τ�υν ηθικ)ς και ν�µικ)ς δυσκ�λ�ες και �σως

επι��λλ�υν αλλαγ)ς στη ν�µ�θεσ�α περ� ναρκωτικν.

Στις �ρες εκε�νες �π�υ )��υν εγκαθιδρυθε� α�θ�υσες

ενδ�#λ)�ιας �ρ�σης (ΗΠΑ, Αυστραλ�α, Γερµαν�α, Ελ�ετ�α

και Κ�τω �ρες), δεν )�ει α5ι�λ�γηθε� ακ�µα η απ�τελε-

σµατικ�τητ� τ�υς.

Σηµαντικ)ς πτυ�)ς για την εκτ�µηση της διαθεσιµ�τητας

µ)τρων περι�ρισµ�2 των �λα�ν ε�ναι η παρ��� υπηρε-

σιν και η κ�λυψη τ�υ πληθυσµ�2 των �ΕΝ. Με ��ση τις

εκτιµ�σεις της πρ��ληµατικ�ς �ρ�σης ναρκωτικν και τα

π�σ�στ� των �ΕΝ µετα52 �ρηστν �πι�2�ων π�υ

υπ���λλ�νται σε θεραπε�α, )��υν ε5α�θε� πρ�καταρκτι-

κ)ς εκτιµ�σεις απ� τ� µ)γεθ�ς τ�υ πληθυσµ�2 των �ΕΝ

στις �ρες της ΕΕ. Η �ρ�ση αυτν των εκτιµ�σεων δ�νει

κατ� πρ�σ)γγιση εικ�να της πρ�σ#�ρ�ς πρ�γραµµ�των

ανταλλαγ�ς συριγγν (σηµε�α διαν�µ�ς) αν� �ρα (�λ)πε

δι�γραµµα 30) και τ�ν αριθµ� των συριγγν π�υ ανταλ-

λ�σσ�νται στ� πλα�σι� των πρ�γραµµ�των ανταλλαγ�ς

µενα µε τ� σε5 π�υ συν�θως ανα#)ρ�υν υψηλ� π�σ�στ�

�ρ�σης πρ�#υλακτικν µε τ�υς πελ�τες τ�υς. Η �ρ�ση

πρ�#υλακτικν, ωστ�σ�, ε�ναι συν�θως �αµηλ� µε τ�υς

πρ�σωπικ�2ς συντρ�#�υς, �ι �π���ι συνεπς παραµ)-

ν�υν �µ�δα υψηλ�2 κινδ2ν�υ για µετ�δ�ση.

Συν$πειες και $3�δα

;ι συν)πειες µ�λυνσης απ� HIV ε�ναι σηµαντικ)ς. Η

µ�λυνση απ� HIV �δηγε� σε AIDS µετ� απ� δ)κα �ρ�νια

περ�π�υ κατ� µ)σ� �ρ�, γεγ�ν�ς π�υ µ)�ρι τ�τε συνεπ�-

γεται τερ�στια )5�δα για τ� �τ�µ� και την κ�ινων�α λ�γω

�ρ�νιων µ�λ2νσεων, ν�σ�κ�µειακ�ς περ�θαλψης και

πρ�ωρ�υ θαν�τ�υ.

Η µ�λυνση απ� ηπατ�τιδα Β στις περισσ�τερες περιπτ-

σεις ε5α#αν�/εται απ� µ�νη της, ωστ�σ� σε )να σηµα-

ντικ� π�σ�στ� περιπτσεων (2 )ως 8 % στ�υς εν�λικες,

10 )ως 15 % στ�υς ε#���υς και π�λ2 υψηλ�τερα στα

παιδι�) �δηγε� σε �ρ�νια µ�λυνση, η �π��α µακρ�πρ�θε-

σµα µπ�ρε� να �δηγ�σει σε σ��αρ� π�θηση τ�υ �πατ�ς

και πρ�ωρ� θ�νατ�. ∆εδ�µ)ν�υ �τι η ηπατ�τιδα Β και �

HIV µπ�ρ�2ν ε2κ�λα να µεταδ�θ�2ν δι� της σε5�υαλικ�ς

επα#�ς � απ� τη µητ)ρα στ� παιδ�, αυτ)ς �ι µ�λ2νσεις

στ�υς �ΕΝ συνιστ�2ν σηµαντικ� απειλ� για τ�ν ευρ2τερ�

πληθυσµ�.

Η ηπατ�τιδα C παραµ)νει �ρ�νια στις περισσ�τερες

περιπτσεις (πιθαν�ν σε π�σ�στ� 70 )ως 80 %) και,

συνεπς, �ι �ΕΝ ε5ακ�λ�υθ�2ν να απ�τελ�2ν δυνητικ�

σηµαντικ� πηγ� µ�λυνσης. Η µ�λυνση απ� ηπατ�τιδα C,

�πως και ηπατ�τιδα Β, δ2ναται να πρ�καλ)σει σ��αρ�

π�θηση τ�υ �πατ�ς και πρ�ωρ� θ�νατ� µακρ�πρ�θεσµα

(δεκαετ�ες).Ταυτ��ρ�να, � συνδυασµ�ς µ�λ2νσεων απ�

δια#�ρετικ)ς µ�ρ#)ς ηπατ�τιδας (συµπεριλαµ�αν�µ)νης

της ηπατ�τιδας Α) µπ�ρε� να ε�ναι ιδια�τερα επικ�νδυν�ς

και συ�ν� �δηγε� σε �5ε�α �λ��η τ�υ �πατ�ς και στ�

θ�νατ�.
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Πηγ�: Postma, M. J., Wiessing, L. G., και Jager, J. C.: «Pharmaco-economics of drug
           addiction; estimating the costs of HCV, HBV and HIV infection among injecting drug 
           users in EU-countries», Bull Narc. (υπ� εκτ2πωση).
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συριγγν αν� 1 000 �ΕΝ τ� �ρ�ν� (26). Αν και �ι εκτιµ�-

σεις αν� �ρα ενδ)�εται να µην ε�ναι π�λ2 α5ι�πιστες,

γενικ� #α�νεται �τι τα πρ�γρ�µµατα ανταλλαγ�ς συριγ-

γν στις περισσ�τερες �ρες για τις �π��ες υπ�ρ��υν

στ�ι�ε�α δεν πρ�σ#)ρ�υν ακ�µα επαρκ� αριθµ� καθαρν

συριγγν για τ�υς �ΕΝ, µε πιθαν� ε5α�ρεση τ� Ηνωµ)ν�

Βασ�λει� (Αγγλ�α και ;υαλ�α) και την Ισπαν�α.

Μια γαλλικ� )ρευνα εκτ�µησε τ�ν µ)σ� �ρ� καταν�λωσης

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν για )ναν �ρ�στη � �π���ς κ�νει

καθηµεριν� �ρ�ση (τ�ν τελευτα�� µ�να) στ� 3,6 την

ηµ)ρα, υπ�δηλν�ντας περισσ�τερες απ� 1 300 �ρ�σεις

ενδ�#λ)�ιων ναρκωτικν τ� �ρ�ν� αν� �ΕΝ (� �π���ς

κ�νει καθηµεριν� �ρ�ση) (11). Ωστ�σ�, αυτ�ς � µ)σ�ς

�ρ�ς µπ�ρε� να ε5αρτ�ται σε µεγ�λ� �αθµ� απ� τις

�υσ�ες π�υ �ρησιµ�π�ι�2νται ενδ�#λε��ως (�ι �ρ�στες

�πι�2�ων π�υ κ�ν�υν και ενδ�#λ)�ια �ρ�ση κ�κα&νης

µπ�ρε� να καταναλν�υν ενδ�#λ)�ια ναρκωτικ� π�λ2 πι�

συ�ν�) � απ� τ� εισ�δηµα (�ι �ΕΝ µε ελ��ιστα �ρ�µατα

µπ�ρε� να καταναλν�υν π�λ2 λιγ�τερ� ενδ�#λ)�ια

ναρκωτικ�). Ε�ναι απαρα�τητες καλ2τερες εκτιµ�σεις και

εκτιµ�σεις ειδικ� για κ�θε �ρα τ�υ µεγ)θ�υς τ�υ

πληθυσµ�2 των �ΕΝ και τ�υ αριθµ�2 ενδ�#λ)�ιων

�ρ�σεων πρ�κειµ)ν�υ να εκτιµηθε� η κ�λυψη των

πρ�γραµµ�των ανταλλαγ�ς συριγγν και, συνεπς, �ι

δυνατ�τητ)ς τ�υς να πρ�λαµ��ν�υν απ�τελεσµατικ�

µ�λ2νσεις συνδε�µενες µε τα ναρκωτικ� (27) (28).
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Συνθετικ  ναρκωτικ 

Η εν�τητα αυτ� συµπληρνει τα στ�ι�ε�α και τις αναλ2-

σεις π�υ παρ)��νται σε �λλες εν�τητες της ετ�σιας

)κθεσης. Επ�σης συν�ψ�/ει τα κ2ρια ερωτ�µατα, τ�υς

πρ��ληµατισµ�2ς και τις πρ�κλ�σεις σ�ετικ� µε τα

συνθετικ� ναρκωτικ�.

∆ι δ�ση �ρ�σης
Εν η παγκ�σµια εικ�να για τ� 2000 επι�ε�αινει �τι η

δι�δ�ση της �ρ�σης συνθετικν ναρκωτικν στην ΕΕ

)�ει γενικ� σταθερ�π�ιηθε�, παρατηρ�2νται ακ�µα αν�δι-

κ)ς τ�σεις �σ�ν α#�ρ� τη �ρ�ση )κστασης σε αστικ� �

παραθεριστικ� κ)ντρα, τα �π��α µπ�ρ�2ν να πρ�σελκ2-

σ�υν ν)�υς ευρωπα��υς τ�υρ�στες λ�γω της τ�π�θεσ�ας

και της µεγ�λης πρ�σ#�ρ�ς εκδηλσεων π�υ α#�ρ�2ν

τη νε�λα�α. Γενικ�τερα, �ι αστικ)ς περι��)ς �π�υ )�ει

αναπτυ�θε� κ�υλτ�2ρα των ν)ων µπ�ρε� να συνε��σ�υν

να παρ)��υν )να πλα�σι� για την εδρα�ωση και την

αν�πτυ5η «ψυ�αγωγικν ναρκωτικν».

Η διασταυρ�2µενη αν�λυση π�ι�τικν ερευνν καταδει-

κν2ει �τι η καταν�λωση συνθετικν ναρκωτικν )�ει

ε5απλωθε�, π)ρα απ� τ�υς �ρ�υς «τ)κν�», στις ντισκ�-

τ)κ, στα νυ�τεριν� κ)ντρα καθς και σε ιδιωτικ�2ς

�ρ�υς. Ανα#)ρ�νται επ�σης και �λλ�υ ε�δ�υς περι��λ-

λ�ντα. Παραδε�γµατ�ς ��ρη, στην Ελλ�δα, 35 % των

µαθητν π�υ ε�ναι �ρ�στες )κστασης )��υν �ρησιµ�π�ι-

�σει τ� ναρκωτικ� σε π�δ�σ#αιρικ�2ς αγνες (µελ)τη

τ�υ 1998).

Πρ�τυπα συµπερι��ρ ς και �ρ�σης
Η τ�ση π�υ διαπιστνεται �λ�)να και περισσ�τερ� στη

συµπερι#�ρ� δεν ε�ναι τ�σ� η καταν�λωση εν�ς συγκε-

κριµ)ν�υ ναρκωτικ�2 )ναντι κ�π�ι�υ �λλ�υ αλλ� �

Π�ια ε%ναι τα συνθετικ  ναρκωτικ ;

; �ρ�ς «συνθετικ� ναρκωτικ�» ανα#)ρεται ειδικ� στις

ψυ��δραστικ)ς �υσ�ες π�υ παρασκευ�/�νται µε �ηµικ�

διεργασ�α, στην �π��α τα �ασικ� ψυ��δραστικ� συστατικ�

δεν λαµ��ν�νται απ� #υσικ)ς πηγ)ς. ; �ρ�ς «συνθετικ�

ναρκωτικ�» �ρ�ισε να �ρησιµ�π�ιε�ται ως συννυµ� των

ναρκωτικν «��ρ�2» � «ψυ�αγωγ�ας» µετ� την εµ#�νιση

τ�υ συνθετικ�2 ναρκωτικ�2 «)κσταση» (MDMA) και

�λλων υπ�κατεστηµ)νων στ� δακτ2λι� αµ#εταµινν στ�

�ρ� των «ψυ�αγωγικν» ναρκωτικν. Εντ�2τ�ις σε

αυτ�2ς τ�υς �ρ�υς καταναλν�νται επ�σης µη συνθε-

τικ� ναρκωτικ� �πως ε�ναι η κ�ννα�η, η κ�κα&νη και τα

παραισθησι�γ�να µανιτ�ρια.Τα συνθετικ� ναρκωτικ�, µε

µακρ� παρ�δ�ση παρ�ν�µης �ρ�σης, περιλαµ��ν�υν τις

αµ#εταµ�νες και τη λυσεργικ� �5ινη διαιθυλαµ�δη (LSD),

εν η )κσταση (MDMA) και τα �λλα ναρκωτικ� π�υ

παρατ�θενται στ�ν κατ�λ�γ� Pihkal των Ann και Alexander

Shulgin (1) )��υν π�λ2 πι� �ρα�2�ι� ιστ�ρικ� παρ�ν�µης

�ρ�σης. Παρατηρε�ται αυ5αν�µενη ανησυ��α παγκ�σµ�ως

σ�ετικ� µε την ενδε��µενη παρασκευ� �λλων και νε�τε-

ρων συνθετικν ναρκωτικν π�υ θα πωλ�2νται ως

εναλλακτικ� λ2ση )ναντι τ�υ MDMA � θα πρ�στ�θενται

στα ��πια τ�υ MDMA. Η ευκ�λ�α µε την �π��α µπ�ρ�2ν να

παρασκευαστ�2ν π�λλ� «συνθετικ� ναρκωτικ�» συνιστ�

πρ�κληση για τις πρ�σπ�θειες ελ)γ��υ της πρ�µ�θειας,

δεδ�µ)νης της ευ�ερ�2ς σ2στασης και µετακ�νησης των

εργαστηρ�ων.

;ρισµ)να συνθετικ� ναρκωτικ� )��υν παραισθησι�γ�νες

επιδρ�σεις και λειτ�υργ�2ν ε�τε ως διεγερτικ� ε�τε ως

κατασταλτικ� τ�υ κεντρικ�2 νευρικ�2 συστ�µατ�ς. Τ�

τελευτα�� ισ�2ει για τη γ�µα-υδρ�5υ��υτυρ�ση (GHB).

Υπ�ρ��υν επ�σης συνθετικ)ς �πι�2�ες �υσ�ες �πως ε�ναι

η µεθαδ�νη, η πεθιδ�νη (ΜΡΡΡ, ΜΡΤΡ), η #ενταν2λη, η 3-

µεθυλ-#ενταν2λη κλπ.

Τα «ειδικ� σ�εδιασµ)να ναρκωτικ�» ε�ναι τα �ηµικ�

αν�λ�γα των ελεγ��µενων �υσιν. Παρ�ν�µ�ι παραγωγ��

τρ�π�π�ι�2ν ελ��ιστα τη µ�ριακ� δ�µ� µιας απαγ�ρευ-

µ)νης �υσ�ας πρ�κειµ)ν�υ να επιτ2��υν παρ�µ�ια �

ισ�υρ�τερα #αρµακ�λ�γικ� απ�τελ)σµατα, απ�#ε2γ�-

ντας µε αυτ� τ�ν τρ�π� την π�ινικ� δ�ω5η. Η κ�ιν� δρ�ση

της ΕΕ σ�ετικ� µε τα ν)α συνθετικ� ναρκωτικ� (�λ)πε

πλα�σι� στη σ. 55) τ)θηκε σε ε#αρµ�γ� τ�ν Ι�2νι� 1997

µε σκ�π� την πρ�ληψη και/� τ�ν περι�ρισµ� της επ)κτα-

σης παρ�µ�ιων πρακτικν.

;ι αµ#εταµ�νες ε�ναι συνθετικ� ναρκωτικ�. Μπ�ρ�2ν να

�ρησιµ�π�ι�2νται ενδ�#λε��ως, �πως συµ�α�νει στη

Σ�υηδ�α και τη Φινλανδ�α, � να λαµ��ν�νται σε µ�ρ#�

�απι�2 � σκ�νης. ;ι αµ#εταµ�νες αναµειγν2�νται συ�ν�

µε τ� MDMA � µε συγγενε�ς της )κστασης �υσ�ες υπ� τη

µ�ρ#� �απιν παρ�µ�ιων µε την )κσταση.

;ι µεταµ�εταµ%νες ε�ναι παρ�γωγα µεθυλ��υ των

αµ#εταµινν (κυρ�ως αλλ� ��ι απ�κλειστικ� τ�υ τ2π�υ

τ�υ µη υπ�κατεστηµ)ν�υ στ� δακτ2λι�). Περιλαµ��ν�υν

τη «µεθεδρ�νη» καθς επ�σης «κρυστ�λλ�υς» και

«π�γ�», µ�ρ#)ς �ι �π��ες καταναλν�νται µε τ� κ�πνι-

σµα.

(1) A. and A. Shulgin (1991): Pihkal: A chemical love story, Transform
Press.


