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Αιτιολογία

Η προσπάθεια καθορισµού της αιτιολογίας της
συννοσηρότητας οδηγεί σε αδιέξοδο: ποια από τις
διαταραχές εµφανίστηκε πρώτη; Οι υπάρχουσες έρευνες
σχετικά µε την αιτιώδη συνάφεια µεταξύ ψυχιατρικών
διαταραχών και διαταραχών οφειλόµενων στη χρήση ουσιών
δεν καταλήγουν σε συγκεκριµένα συµπεράσµατα. Τα
συµπτώµατα της ψυχικής διαταραχής και των προβληµάτων
που οφείλονται στην ουσιοεξάρτηση αλληλεπιδρούν και
αλληλοεπηρεάζονται.

Από ερευνητικά στοιχεία προκύπτουν ενδείξεις ότι οι
ψυχιατρικές διαταραχές και οι διαταραχές της
προσωπικότητας προϋπάρχουν συνήθως των διαταραχών που
οφείλονται στη χρήση ουσιών, δηλαδή αυξάνουν την
επιρρέπεια των ατόµων σε τέτοια προβλήµατα (π.χ. Kessler
κ.ά., 2001· Bakken κ.ά., 2003)· ωστόσο, οι ψυχιατρικές
διαταραχές ενδέχεται επίσης να επιδεινωθούν λόγω της
χρήσης ναρκωτικών (π.χ. για την κατάθλιψη: McIntosh και
Ritson, 2001) ή να εκδηλωθούν παράλληλα.

Η χρήση ναρκωτικών µπορεί επίσης να εκληφθεί ως στοιχείο
ή σύµπτωµα µιας ψυχιατρικής διαταραχής ή µιας διαταραχής
της προσωπικότητας, καθώς και ως προσπάθεια
αυτοθεραπείας (π.χ. Williams κ.ά., 1990· Murray κ.ά.,
2003). Το γεγονός ότι η χρήση της ουσίας µετριάζει τα
ενοχλητικά συµπτώµατα ενθαρρύνει την ανάπτυξη της
ουσιοεξάρτησης. Όταν σταµατήσει η χρήση της ουσίας,
π.χ. µε την αποτοξίνωση ή τη θεραπεία υποκατάστασης, τα
συµπτώµατα ενδέχεται να επανεµφανιστούν. Αιφνίδιες
ψυχώσεις οφειλόµενες στη χρήση ναρκωτικών εµφανίζονται
κυρίως σε χρήστες κοκαΐνης, αµφεταµινών και
παραισθησιογόνων, αλλά συνήθως υποχωρούν σχετικά
γρήγορα. Ωστόσο, ενδέχεται να είναι δύσκολη η διάκριση
µεταξύ συµπτωµάτων που οφείλονται σε τοξίκωση από χρήση
ναρκωτικών και µη συναφών ψυχωτικών επεισοδίων.

Ο Krausz (1996) προτείνει τέσσερις κατηγορίες διπλής
διάγνωσης:

• κύρια διάγνωση µιας ψυχικής νόσου, µε επακόλουθη
(διπλή) διάγνωση κατάχρησης ουσίας που επηρεάζει
αρνητικά την ψυχική υγεία·

• κύρια διάγνωση µιας εξάρτησης από ναρκωτική ουσία µε
ψυχιατρικές επιπλοκές που οδηγούν σε ψυχική νόσο·

• ταυτόχρονη διάγνωση κατάχρησης ουσίας και
ψυχιατρικών διαταραχών·

Εισαγωγή
Η συνύπαρξη ψυχιατρικής νόσου και διαταραχών
οφειλόµενων στη χρήση ουσιών, η οποία ονοµάζεται κοινώς
συννοσηρότητα ή διπλή διάγνωση, δεν αποτελεί νέο
φαινόµενο. Ωστόσο, τα τελευταία χρόνια το θέµα κέρδισε
έδαφος στις συζητήσεις πολιτικού επιπέδου και
επαγγελµατιών, καθώς έγινε προφανές ότι αφορά µεγάλο,
και πιθανώς διογκούµενο, αριθµό ατόµων. Στο κεφάλαιο
αυτό θα δοθεί έµφαση στη συνύπαρξη ψυχιατρικών
διαταραχών και διαταραχών της προσωπικότητας και χρήσης
παράνοµων ναρκωτικών. Στην πραγµατικότητα, συχνά αρµόζει
να αναφερόµαστε σε πολλαπλή νοσηρότητα, καθώς τα
συγκεκριµένα άτοµα πάσχουν επίσης συχνά από σωµατικές
ασθένειες, π.χ. µόλυνση από τον ιό της ανοσολογικής
ανεπάρκειας του ανθρώπου (HIV) ή της ηπατίτιδας C, καθώς
και από κοινωνικές διαταραχές, όπως οικογενειακά
προβλήµατα, ανεργία, εγκλεισµός σε φυλακή ή έλλειψη
στέγης. Οι υπηρεσίες περίθαλψης και θεραπείας δεν
διαθέτουν συνήθως τον κατάλληλο εξοπλισµό για την
αντιµετώπιση των αναγκών διάγνωσης και θεραπείας της
οµάδας αυτής, και ως εκ τούτου παραµελούν ή/και δεν είναι
σε θέση να αντιµετωπίσουν το σύνολο των προβληµάτων των
ατόµων που εισάγονται για θεραπεία. Το αποτέλεσµα θα
µπορούσε να παροµοιασθεί µε την εικόνα µιας
«περιστρεφόµενης πόρτας», όπου άτοµα που έχουν µεγάλη
ανάγκη θεραπείας παραπέµπονται από τη µία υπηρεσία στην
άλλη, ενώ στο µεταξύ η κατάστασή τους επιδεινώνεται.

Σηµειώνεται ότι η ειδική σχέση µεταξύ της χρήσης κάνναβης
και των ψυχιατρικών διαταραχών εξετάζεται διεξοδικότερα
στο επιλεγµένο θέµα που αφορά την κάνναβη (σ. 82).

Ορισµός
Η συννοσηρότητα ή διπλή διάγνωση ορίζεται από την
Παγκόσµια Οργάνωση Υγείας (ΠΟΥ) ως η συνύπαρξη στο
ίδιο άτοµο µιας διαταραχής οφειλόµενης στη χρήση
ψυχοδραστικής ουσίας και µιας άλλης ψυχιατρικής
διαταραχής (ΠΟΥ, 1995). Σύµφωνα µε το Γραφείο των
Ηνωµένων Εθνών για τα Ναρκωτικά και το Έγκληµα
(UNODC), άτοµο µε διπλή διάγνωση είναι εκείνο «για το
οποίο έγινε διάγνωση προβλήµατος κατάχρησης αλκοόλ ή
ναρκωτικής ουσίας επιπλέον κάποιας άλλης διάγνωσης,
συνήθως ψυχιατρικής ασθένειας, π.χ. µανιοκατάθλιψη,
σχιζοφρένεια» (UNODCCΡ, 2000). Με άλλα λόγια, η
συννοσηρότητα στο πλαίσιο αυτό αναφέρεται στην
πρόσκαιρη συνύπαρξη δύο ή περισσότερων ψυχιατρικών
διαταραχών ή διαταραχών της προσωπικότητας, εκ των
οποίων η µία είναι η προβληµατική χρήση ουσίας.

Επιλεγµένο θέµα 3
Συννοσηρότητα
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Επιλεγµένο θέµα 3: Συννοσηρότητα

• διπλή διάγνωση κατάχρησης ουσίας και
µανιοκατάθλιψης, οι οποίες οφείλονται αµφότερες σε
βαθύτερη τραυµατική εµπειρία, π.χ. διαταραχή
µετατραυµατικού στρες.

Οµοίως, στη σουηδική εθνική έκθεση γίνεται διάκριση
µεταξύ ψυχιατρικών ασθενών που πάσχουν από
συννοσηρότητα και ατόµων εξαρτηµένων από τα ναρκωτικά
µε διαταραχές της προσωπικότητας, οι οποίες επιδεινώνονται
από τη χρήση ναρκωτικών και δεν διαγιγνώσκονται πάντοτε
σωστά.

Ο Morel (1999) διακρίνει τις µη ειδικές ψυχιατρικές
διαταραχές που παρατηρούνται σε χρήστες ναρκωτικών από
τις επιπλοκές που συνδέονται ειδικά µε τη χρήση ναρκωτικών.
Στις διαταραχές που παρατηρούνται συχνά σε χρήστες
ναρκωτικών περιλαµβάνονται οι εξής:

• αγχώδεις-καταθλιπτικές διαταραχές·

• διαταραχές του ύπνου, οφειλόµενες σε κατάθλιψη,
αγχώδη διαταραχή ή ψύχωση·

• επιθετική και βίαιη συµπεριφορά, η οποία υποδηλώνει
αντικοινωνικές, ψυχοπαθητικές, σχιζοφρενικές ή
παρανοϊκές διαταραχές της προσωπικότητας.

Στα προβλήµατα που συνδέονται ειδικά µε τη χρήση
ναρκωτικών περιλαµβάνονται τα εξής:

• φαρµακευτικές ψυχώσεις οφειλόµενες σε
παραισθησιογόνα ή αµφεταµίνες·

• συγχυτικά σύνδροµα.

Πρόσφατες νευροψυχολογικές και νευροβιολογικές µελέτες
καθώς και η εµφάνιση τεχνικών που καθιστούν δυνατή την
οπτικοποίηση των λειτουργιών του εγκεφάλου επέτρεψαν να
διατυπωθούν υποθέσεις σχετικά µε τις αλληλεπιδράσεις µεταξύ
ψυχικών και σωµατικών τραυµάτων, ανάπτυξης του εγκεφάλου,
συνεπειών της χρήσης ναρκωτικών, του στρες και της νοητικής
ανάπτυξης. Το «σύστηµα ανταµοιβής» είναι καθοριστικό στην
ανάπτυξη της ουσιοεξάρτησης, η οποία συνδέεται µε δοµικές
αλλαγές και προσαρµογή του εγκεφάλου σε µικροεπίπεδο και
µακροεπίπεδο (Nestler, 2001).

Άλλες θεωρίες συνδέουν συγκεκριµένα ναρκωτικά µε
συγκεκριµένες ψυχικές διαταραχές, π.χ. έχει διατυπωθεί η
άποψη ότι η χρήση ηρωίνης µειώνει το στρες, µετριάζει τον
πόνο και εξαφανίζει τις απειλητικές φωνές σε σχιζοφρενείς
και σε ασθενείς που πάσχουν από οριακή σχιζοφρένεια·
ωστόσο, ασθενείς που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές
ασθένειες δεν κάνουν χρήση ηρωίνης. Άλλοι υποστηρίζουν
ότι η κοκαΐνη βελτιώνει τις καταθλιπτικές καταστάσεις, αίρει
τις συµπεριφορικές αναστολές και επιτρέπει στις
ναρκισσιστικές προσωπικότητες να αποβάλουν τις
παραληρητικές ιδέες µεγαλείου. Η κάνναβη ανακουφίζει την
ένταση και η έκσταση µειώνει τις κοινωνικές αναστολές
(Verheul, 2001· Berthel, 2003).

Στην εθνική έκθεση της Ιρλανδίας του 2002 εξετάζεται
συγκεκριµένα η κατάθλιψη στους χρήστες ναρκωτικών, µε
βάση τα αποτελέσµατα αρκετών µελετών. Η έκθεση
καταλήγει στο συµπέρασµα ότι υπάρχει έντονη σχέση µεταξύ
της προβληµατικής χρήσης ναρκωτικών, ιδίως οπιούχων και

βενζοδιαζεπινών, και των υψηλών ποσοστών κατάθλιψης. Στη
Γερµανία διερευνήθηκε η σχέση µεταξύ διαταραχών χρήσης
ουσιών, κατάθλιψης και αυτοκτονιών και διαπιστώθηκε ότι ο
κίνδυνος αυτοκτονίας αυξάνει σηµαντικά στα άτοµα που
πάσχουν από καταθλιπτική διαταραχή (Bronisch και Wittchen,
1998). Είναι πιθανό ορισµένα άτοµα που πάσχουν από
κατάθλιψη να προβαίνουν σε αυτοθεραπεία µε οπιούχα και
βενζοδιαζεπίνες: τα άτοµα που συµµετέχουν σε προγράµµατα
απεξάρτησης εµφανίζουν χαµηλότερες επιδόσεις όσον
αφορά την κατάθλιψη από τα άτοµα που προσφεύγουν σε
υπηρεσίες άµεσης πρόσβασης (Rooney κ.ά., 1999) ή από
αυτά που βρίσκονται στην αρχή της θεραπείας (McIntosh και
Ritson, 2001).

Μελέτη που διενεργήθηκε στη Νορβηγία (n = 2 359)
διαπίστωσε ότι υψηλό ποσοστό των χρηστών ναρκωτικών
αντιµετώπισε σοβαρά οικογενειακά προβλήµατα κατά τη
διάρκεια της παιδικής και νεανικής του ηλικίας.
Συγκεκριµένα, 70 % είχε αντιµετωπίσει µαθησιακά και
συµπεριφορικά προβλήµατα στο σχολείο, 38 % υπήρξε θύµα
εκφοβισµού και 21 % είχε υποβληθεί σε ψυχιατρική
θεραπεία κατά την παιδική ηλικία και την εφηβεία (Lauritzen
κ.ά., 1997). Οι γυναίκες χρήστες ναρκωτικών που εµφάνιζαν
ψυχιατρική συννοσηρότητα υπήρξαν συχνά θύµατα
τραυµατικής σεξουαλικής κακοποίησης (π.χ. Beutel, 1999).

∆ιάγνωση
Οι εξετάσεις ρουτίνας για ψυχιατρικές διαταραχές και
διαταραχές της προσωπικότητας δεν περιλαµβάνονται
πάντοτε στις τυποποιηµένες διαδικασίες διάγνωσης που
πραγµατοποιούνται στην αρχή της θεραπείας σε υπηρεσίες
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων. Με εξαίρεση ορισµένες
ιδιαίτερα ευαισθητοποιηµένες ή/και εξειδικευµένες
υπηρεσίες, τα ψυχικά συµπτώµατα και οι ψυχικές διαταραχές
σπάνια διερευνώνται από τις υπηρεσίες θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων.

Εν πάση περιπτώσει, είναι γνωστό ότι η διάγνωση της
συννοσηρότητας είναι πολύ δύσκολη. Η ουσιοεξάρτηση και
η διαταραγµένη συµπεριφορά που προκαλεί κυριαρχούν
συχνά στην κλινική εικόνα και παραποιούν τα ψυχιατρικά
συµπτώµατα. Επιπλέον, η χρήση ουσιών µπορεί να
προκαλέσει ψυχιατρικά συµπτώµατα που ελάχιστα
διαφέρουν από εκείνα των ψυχιατρικών διαταραχών (Berthel,
2003), ενώ το σύνδροµο στέρησης ή η οξεία τοξίκωση
µπορούν να µιµηθούν σχεδόν όλα τα συµπτώµατα των εν
λόγω διαταραχών (Liappas, 2001). Επίσης, η κατάθλιψη και
το άγχος µπορούν να θεωρηθούν εγγενή συµπτώµατα του
κύκλου της τοξίκωσης-στέρησης· συµπτώµατα που
µετριάζονταν λόγω της χρήσης των ουσιών εµφανίζονται
κατά την αποχή ή τη θεραπεία υποκατάστασης.

Οι πρόοδοι στη µεθοδολογία συνέβαλαν επίσης στη βελτίωση
της διάγνωσης τόσο των ψυχιατρικών διαταραχών όσο και των
διαταραχών χρήσης ουσιών. Υπάρχουν σήµερα πολλά
τυποποιηµένα και έγκυρα εργαλεία για τη µέτρηση των
ψυχιατρικών συµπτωµάτων και των διαταραχών της
προσωπικότητας, καθώς και διάφορα εργαλεία που εκτιµούν το
επίπεδο των προτύπων χρήσης ναρκωτικών και της
ουσιοεξάρτησης. Ο ∆είκτης Σοβαρότητας της Εξάρτησης (ASI)
είναι ένα πολυλειτουργικό εργαλείο που µπορεί να
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θεραπείας που αφορούν ταυτόχρονα προβλήµατα που
συνδέονται µε τα ναρκωτικά και άλλα προβλήµατα ψυχικής
υγείας αυξήθηκε από 441 το 1987 σε 2 130 το 2001. Οι
περίοδοι θεραπείας για χρήση οπιούχων σε συνδυασµό µε
ψυχιατρικές διαταραχές τριπλασιάστηκαν από το 1996. Το
στοιχείο αυτό συµφωνεί µε την αύξηση της χρήσης
ναρκωτικών, µολονότι δεν υποδηλώνεται καµία άµεση
αιτιώδης συνάφεια. Στην Ιρλανδία, το ποσοστό των χρηστών
ναρκωτικών που εισάχθηκαν για πρώτη φορά σε ψυχιατρικά
κέντρα νοσηλείας σχεδόν τετραπλασιάστηκε µεταξύ 1990
και 2001.

Στην εθνική έκθεση της Ισπανίας αναφέρεται ότι η
παρατηρούµενη αύξηση της συννοσηρότητας ενδέχεται να
οφείλεται εν µέρει σε αύξηση της εξάρτησης από
ψυχοδιεγερτικές ουσίες.

Επικράτηση της συννοσηρότητας
στις θεραπευτικές υπηρεσίες

Στον πίνακα 7 παρατίθενται µελέτες συννοσηρότητας σε
διαφορετικές µονάδες θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων και
ψυχιατρικά κέντρα στα κράτη µέλη, όπως παρουσιάζονται
στις εθνικές εκθέσεις. Τα στοιχεία για τις διαταραχές χρήσης
ουσιών στα ψυχιατρικά κέντρα δεν είναι τόσο εύκολα
διαθέσιµα όσο τα στοιχεία για τις ψυχιατρικές διαταραχές
σε µονάδες θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων. Μολονότι οι
µελέτες που παρουσιάζονται στην επισκόπηση αυτή δεν είναι
συγκρίσιµες, παρέχουν ενδείξεις σχετικά µε την κατάσταση
στις χώρες της ΕΕ. Υπάρχουν σηµαντικές αποκλίσεις στους
εξεταζόµενους πληθυσµούς, στα επιλεχθέντα διαγνωστικά
κριτήρια, στα χρησιµοποιούµενα εργαλεία και στο χρόνο της
διάγνωσης. Για τους λόγους που προαναφέρθηκαν, η
υποδιάγνωση θεωρείται πιθανή σε πολλές περιπτώσεις.

Συγκριτική µελέτη στην Ελλάδα και τη Γαλλία διαπίστωσε ότι,
παρόλο που τα συνολικά ποσοστά ψυχοπαθολογικών
καταστάσεων στους χρήστες οπιούχων υπό θεραπεία
εµφανίζουν µεγάλη οµοιότητα στις δύο χώρες, τα
ψυχοπαθολογικά πρότυπα διαφέρουν: η επικράτηση
συναισθηµατικών διαταραχών ήταν υψηλότερη στους
γάλλους απ’ ό,τι στους έλληνες χρήστες ναρκωτικών
(19 έναντι 7 %), ενώ η επικράτηση προτύπων αντικοινωνικής
προσωπικότητας ήταν µεγαλύτερη στο ελληνικό δείγµα 
(20 έναντι 7 %). Οι συγγραφείς αποδίδουν τις διαφορές αυτές
στη χαµηλότερη επικράτηση της χρήσης ναρκωτικών στην
Ελλάδα: «όσο πιο περιορισµένη είναι η έκταση της κοινωνικά
απαράδεκτης συµπεριφοράς τόσο πιο πιθανό είναι να
εµπλέκονται σε αυτήν άτοµα µε κοινωνικά αποκλίνουσα
συµπεριφορά» (Kokkevi και Facy, 1995).

Νορβηγική µελέτη εξέτασε τις διαφορές φύλου µεταξύ
χρηστών πολλαπλών ουσιών (εκ των οποίων 85 % ήταν
χρήστες ηρωίνης) και αλκοολικών που δεν έκαναν χρήση
άλλων ουσιών. Το δείγµα περιλάµβανε πολύ µεγάλο ποσοστό
ατόµων µε ψυχιατρικές διαταραχές και διαταραχές της
προσωπικότητας (93 %). Γενικά, οι γυναίκες εµφάνιζαν
σηµαντικά υψηλότερα ποσοστά σοβαρής κατάθλιψης,
ειδικής φοβίας και οριακής διαταραχής της προσωπικότητας
από τους άνδρες. Η συνύπαρξη µιας διαταραχής
αντικοινωνικής προσωπικότητας ήταν µεγαλύτερη στους
άνδρες χρήστες πολλαπλών ουσιών (Landheim κ.ά., 2003).

χρησιµοποιηθεί για τη διάγνωση, το σχεδιασµό της θεραπείας
και την παρακολούθηση, καθώς και για την έρευνα. Ο ASI είναι
πολυδιάστατος και µετρά παλαιότερα και τρέχοντα προβλήµατα
σε επτά τοµείς: κατάσταση της υγείας, απασχόληση και
ανεξαρτησία, χρήση αλκοόλ, χρήση ναρκωτικών, νοµικό
καθεστώς, οικογενειακές και κοινωνικές σχέσεις, και
ψυχιατρικά συµπτώµατα (Krausz, 1999α· Öjehagen και Schaar,
2003). Ο δείκτης έχει τυποποιηθεί και µεταφραστεί από τα
αγγλικά στις περισσότερες ευρωπαϊκές γλώσσες
(EuroASI) (172). Το Ίδρυµα Trimbos ανέπτυξε και δοκίµασε
πρωτόκολλα για τη διάγνωση και τη θεραπεία εξαρτηµένων
χρηστών µε διαταραχή ελλειµµατικής προσοχής µε
υπερδραστηριότητα (ADHD) (Eland και Van de Glint, 2001).

Επικράτηση
Έχουν διενεργηθεί πολλές µελέτες για να µετρηθούν η
επικράτηση ψυχιατρικών διαταραχών και διαταραχών της
προσωπικότητας όπως και τα πρότυπα της χρήσης
ναρκωτικών στον γενικό πληθυσµό καθώς και στους
ψυχιατρικούς ασθενείς και τους χρήστες ναρκωτικών εντός
και εκτός θεραπευτικών υπηρεσιών. Τα αποτελέσµατα
εµφανίζουν µεγάλη ποικιλία, από την άποψη τόσο των
αριθµών όσο και των διαγνώσεων, ανάλογα µε τη
διαθεσιµότητα και την επιλογή του πληθυσµού, τις µεθόδους
δειγµατοληψίας, τις διαγνωστικές δεξιότητες και ικανότητες,
την εγκυρότητα και την αξιοπιστία των χρησιµοποιηθέντων
διαγνωστικών εργαλείων και το χρονικό διάστηµα που
καλύπτει η µελέτη.

Σε επισκόπηση διαφορετικών µελετών, οι Uchtenhagen και
Zeiglgänsberger (2000) κατέληξαν στο συµπέρασµα ότι η
συνηθέστερη ψυχιατρική διάγνωση στους χρήστες
ναρκωτικών είναι η διαταραχή της προσωπικότητας, η οποία
αφορά 50-90 % των χρηστών, ακολουθούµενη από τη
συναισθηµατική διαταραχή (20-60 %) και τις ψυχωτικές
διαταραχές (20 %). Ποσοστό που κυµαίνεται από 10 έως
50 % των ασθενών εµφανίζει περισσότερες από µία
ψυχιατρικές διαταραχές ή διαταραχές της προσωπικότητας.

Σε επισκόπηση διεθνών µελετών σχετικά µε την
ψυχοπαθολογία εξαρτηµένων από τα ναρκωτικά ατόµων, ο
Fridell (1991, 1996) σκιαγραφεί µια κλινική εικόνα
συννοσηρότητας στην ουσιοεξάρτηση, η οποία
επιβεβαιώνεται από τις δικές του µελέτες στο Lund της
Σουηδίας. Εντοπίζονται τρεις κύριες οµάδες διαταραχών:
διαταραχές της προσωπικότητας (65-85 %), καταθλιπτικές
και αγχώδεις καταστάσεις (30-50 %) και ψυχώσεις (15 %).
Στην επισκόπηση έξι µελετών χρηστών ναρκωτικών υπό
θεραπεία, ο Verheul (2001) διαπίστωσε ιδιαίτερη επικράτηση
αντικοινωνικών (23 %), οριακών (18 %) και παρανοϊκών
(10 %) διαταραχών της προσωπικότητας.

Πολλοί επαγγελµατίες της θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων
πιστεύουν ότι η επικράτηση της εξάρτησης από τα ναρκωτικά
σε συνδυασµό µε ψυχικές διαταραχές εµφανίζει αύξηση,
µολονότι ορισµένοι ισχυρίζονται ότι αυτό οφείλεται στη
µεγαλύτερη ευαισθητοποίηση απέναντι στο θέµα αυτό ή/και
σε αλλαγές στη διάγνωση και την ταξινόµηση των
ψυχιατρικών νόσων ή/και στην αναδιάρθρωση των
συστηµάτων υγειονοµικής περίθαλψης. Στη Φινλανδία,
σύµφωνα µε το µητρώο εξιτηρίων, ο αριθµός των περιόδων
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Πίνακας 7: Επιπολασµός συννοσηρότητας σε θεραπευτικά περιβάλλοντα σε διάφορες χώρες της ΕΕ

Χώρα Περιβάλλον Πληθυσµός n Επιπολασµός ∆ιαγνώσεις Πηγή
συννοσηρότητας (%)

Βέλγιο Ψυχιατρικά νοσοκοµεία
και ψυχιατρικές υπηρεσίες σε
γενικά νοσοκοµεία

Εισαγωγές για 
προβληµατική χρήση ναρκωτικών 
(1996-1999)

18 920 86 Σχιζοειδής, παρανοειδής, σχιζότυπη διαταραχή:
86 %
Κατάθλιψη: 50 %
∆ιαταραχές προσωπικότητας: 43 % 

Βάση δεδοµένων ελάχιστων
ψυχιατρικών στοιχείων (1)

Τσεχική
∆ηµοκρατία 

Θεραπευτικές κοινότητες Νοσηλευόµενοι 
(2001-2002)

200 35 ∆ιαταραχές προσωπικότητας: 14 %
Κατάθλιψη: 7 %
Νευρωτικές διαταραχές: 6 %
∆ιαταραχές λήψης τροφής: 5 %

Εθνική έκθεση Τσεχικής
∆ηµοκρατίας (1)

Γερµανία Θεραπευτικά κέντρα Χρήστες ναρκωτικών που κάνουν
χρήση οπιούχων

272 55 Αγχώδεις και σωµατόµορφες διαταραχές: 43 %
Συναισθηµατικές διαταραχές: 32 %
Φοβίες: 32 %
Περιστατικά κατάθλιψης: 16 %

Krausz (1999, β) (1)

Ελλάδα Φυλακή και θεραπευτικές
υπηρεσίες

Άνδρες εξαρτηµένοι από οπιοειδή 176 86 Άγχος: 32 %
Συναισθηµατικές διαταραχές: 25 %
Σχιζοφρένεια: 6 %

Κοκκέβη και Στεφανής
(1995) (1)

Ισπανία Πρόγραµµα µεθαδόνης Άτοµα εξαρτηµένα από οπιούχα 150 µ.δ. Οριακή διαταραχή: 7 %
Αντικοινωνική διαταραχή: 6 %
Κοινωνική φοβία: 6 %
Κατάθλιψη: 5 %

Γαλλία Πρόγραµµα µεθαδόνης Άτοµα εξαρτηµένα από οπιούχα 3 936 µ.δ. Άγχος: 4 %
Κατάθλιψη: 3 %
∆ιαταραχές συµπεριφοράς: 3 %
∆ιαταραχές λήψης τροφής: 2 %

Facy (1999) (1)

Ιρλανδία Ψυχιατρικές υπηρεσίες
εσωτερικής παραµονής
για έκτακτα περιστατικά

Εισαγωγές για πρώτη φορά
µε διάγνωση εξάρτησης από
ναρκωτικά (1996-2001)

1 874 26 Κατάθλιψη: 21 %
Σχιζοφρένεια και άλλες ψυχώσεις: 11 %
∆ιαταραχή προσωπικότητας: 19 %

Εθνικό σύστηµα υποβολής
εκθέσεων για
νοσηλευόµενους µε
ψυχιατρικά προβλήµατα (1)

Ιταλία Υπηρεσίες ψυχικής υγείας Χρήστες ναρκωτικών διά βίου 58 > 22 ∆ιαταραχές διάθεσης: 22 %
Άγχος: 21 %
Σχιζοφρένεια: 16 %

Siliquini κ.ά. (2002) (1)

Λουξεµβούργο Ειδικευµένες υπηρεσίες
θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων

Ασθενείς στους οποίους είχαν
προηγουµένως παρασχεθεί
ψυχιατρικές υπηρεσίες µε εξαίρεση την
αποτοξίνωση (1996-2002)

380 32 µ.δ. AST/RELIS (2002) (1)

Κάτω Χώρες Ολλανδικός πληθυσµός Χρήστες ναρκωτικών ηλικίας 18-64
(1996)

µ.δ. µ.δ. Κατάθλιψη: 29 %
Κοινωνική φοβία: 29 %
∆ιπολική διαταραχή: 24 %
∆υσθυµία: 22 %

Ravelli κ.ά. (1998) (1)

Αυστρία ∆ιάφορες θεραπευτικές
υπηρεσίες (επισκόπηση)

Χρήστες που υποβάλλονται 
σε θεραπεία

µ.δ. 41-96 ∆ιαταραχές προσωπικότητας, αντικοινωνικές
διαταραχές, οριακές διαταραχές, ναρκισσισµός

Εθνική έκθεση 
Αυστρίας (1)

Πορτογαλία Θεραπευτικό κέντρο CAT
στο Xabregas 

Χρήστες που υποβάλλονται 
σε θεραπεία

596 > 73 Ψυχαναγκαστική-καταναγκαστική 
διαταραχή: 73 %
Κατάθλιψη: 72 %
Σωµατοποίηση: 60 %
Παρανοειδής ιδεασµός: 58 %

Εθνική έκθεση
Πορτογαλίας (1)

Φινλανδία Νοσοκοµεία Περίοδοι νοσοκοµειακής νοσηλείας
σε σχέση µε ναρκωτικά 

2 180 29 Παρανοειδής ιδεασµός: 58 %
Ψυχωτικές διαταραχές: 32 %
Μανιοκατάθλιψη: 28 %
Νευρωτικές διαταραχές: 10 %
∆ιαταραχές της προσωπικότητας: 29 %

Νοσοκοµειακό µητρώο
εξιτηρίων ασθενών

Σουηδία Πανεπιστηµιακό
νοσοκοµείο, Lund

Ασθενείς σε πτέρυγα αποτοξίνωσης
(1977-1995)

1 052 83 Αντικοινωνική συµπεριφορά: 23 %
Οποιαδήποτε ψύχωση: 14 %
Καταθλιπτική διαταραχή: 11 %

Fridell (1996) (1)

Ηνωµένο
Βασίλειο

Παροχή υπηρεσιών θεραπείας
των ουσιοεξαρτήσεων σε
κοινότητα ή εσωτερικής
διαµονής 

Χρήστες ναρκωτικών ασθενείς, 90 %
εξαρτηµένοι από οπιούχα

1 075 > 33 Ψυχωτισµός
Άγχος
Κατάθλιψη
Παράνοια

Marsden κ.ά. (2000) (1)

Σηµείωση: Τα στοιχεία του παρόντος πίνακα αναφέρονται σε διαφορετικά χρονικά πλαίσια (π.χ. διάγνωση για όλη τη ζωή ή το περασµένο έτος).
µ.δ.: µη διαθέσιµα στοιχεία.
(1) Περισσότερες πληροφορίες για αυτή τη µελέτη µπορείτε να βρείτε στην ετήσια έκθεση που διατίθεται ηλεκτρονικά, στον πίνακα 12 ΕΓ: Πίνακες

θνησιµότητας κατά χώρα.

Εθνική έκθεση 
Ισπανίας (1)
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συχνά, οι επαγγελµατίες του τοµέα ψυχικής υγείας έχουν την
τάση να στέλνουν τα άτοµα που εµφανίζουν συννοσηρότητα
για θεραπεία απεξάρτησης, και οι θεραπευτές µε τη σειρά
τους να τα ξαναστέλνουν αµέσως πίσω — ή το αντίθετο. Η
συνέχεια της περίθαλψης είναι αδύνατη υπό τις περιστάσεις
αυτές. Ακόµη και όταν διαγιγνώσκεται συννοσηρότητα, αυτή
συνήθως δεν εξετάζεται περαιτέρω στις επακόλουθες
θεραπευτικές παρεµβάσεις (Krausz κ.ά., 1999). Το ίδιο
ισχύει για τους ασθενείς που διαγιγνώσκονται µε
προβλήµατα χρήσης ουσιών κατά την ψυχιατρική θεραπεία,
οι οποίοι συνήθως δεν υποβάλλονται σε παρεµβάσεις κατά
των ουσιοεξαρτήσεων (Weaver κ.ά., 2003). Βεβαίως, οι
γενικεύσεις αυτές δεν αποκλείουν το γεγονός ορισµένες
ψυχιατρικές υπηρεσίες και υπηρεσίες θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων να επιτυγχάνουν πολύ καλά αποτελέσµατα
µε ασθενείς που εµφανίζουν συννοσηρότητα.

Επιπλέον, όταν εντοπίζονται, οι χρήστες ναρκωτικών
αντιµετωπίζονται συχνά µε καχυποψία από τις ψυχιατρικές
υπηρεσίες και ενδέχεται να µη γίνουν δεκτοί από αυτές, και
το ίδιο µπορεί να συµβεί σε χρήστες που είναι σταθεροί στη
λήψη ουσίας υποκατάστασης. Οµοίως, ενδιαφερόµενοι
µπορεί να αποκλεισθούν από θεραπεία απεξάρτησης λόγω
των ψυχικών προβληµάτων τους. Στην Ισπανία, για
παράδειγµα, οι περισσότερες ψυχιατρικές υπηρεσίες
αποκλείουν τους ασθενείς µε διαταραχές που συνδέονται µε
τη χρήση ουσιών, το δε προσωπικό τους δεν διαθέτει
κατάλληλη κατάρτιση. Μελέτη σε αυστριακούς
ψυχοθεραπευτές έδειξε ότι µόνον ορισµένοι εξ αυτών είναι
πρόθυµοι να παράσχουν τις υπηρεσίες τους σε ασθενείς
χρήστες ναρκωτικών (Springer, 2003). Σύµφωνα µε στοιχεία
από την Ιταλία, δεν υπάρχουν σαφείς κανόνες για την
παραποµπή των ενδιαφεροµένων από τις υπηρεσίες
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων στις υπηρεσίες ψυχικής
υγείας, και οι τελευταίες δείχνουν απροθυµία στην υποδοχή
τους λόγω έλλειψης ειδικών γνώσεων. Στη Νορβηγία,
αναφέρεται ότι είναι δύσκολη η παραποµπή από υπηρεσίες
άµεσης πρόσβασης σε κέντρα ψυχιατρικής θεραπείας.

Στην Ελλάδα, 54 % των θεραπευτικών προγραµµάτων δεν
δέχονται χρήστες ναρκωτικών µε ψυχιατρικές διαταραχές.
Στα στεγνά προγράµµατα θεραπείας εσωτερικής παραµονής
στη Σλοβενία, και σε άλλες χώρες, τα προγράµµατα
θεραπείας απαιτούν από τους ασθενείς να µην κάνουν
χρήση ουσιών ως προϋπόθεση για την εισαγωγή τους. Στην
περίπτωση των ασθενών µε διπλή διάγνωση, η προϋπόθεση
αυτή αποτελεί σοβαρό εµπόδιο, καθώς η πλήρης αποχή
απαιτεί τη διακοπή άλλων θεραπειών, κάτι που δεν είναι
πάντοτε εφικτό.

Θεραπευτικές δοµές
Στη διεθνή βιβλιογραφία περιγράφονται τρία µοντέλα
παροχής υπηρεσιών για τη θεραπεία της συννοσηρότητας:

1. ∆ιαδοχική θεραπεία. Οι ψυχιατρικές διαταραχές και οι
διαταραχές που οφείλονται στη χρήση ουσιών
θεραπεύονται διαδοχικά και η επικοινωνία µεταξύ των
υπηρεσιών είναι ελάχιστη. Συνήθως, οι ασθενείς
υποβάλλονται σε θεραπεία για τα σοβαρότερα
προβλήµατα πρώτα και, µόλις ολοκληρωθεί η θεραπεία
αυτή, υποβάλλονται σε θεραπεία για τα υπόλοιπα

Επικράτηση — φυλακές και υποχρεωτική θεραπεία

Ο πληθυσµός των φυλακών χρήζει ιδιαίτερης προσοχής. Η
επικράτηση ψυχιατρικών διαταραχών, όπως και η επικράτηση
της χρήσης ναρκωτικών, είναι πολύ υψηλότερη στον πληθυσµό
των φυλακών απ’ ό,τι στον γενικό πληθυσµό. Σύµφωνα µε
στοιχεία της Ιρλανδίας, 48 % των ανδρών και 75 % των
γυναικών κρατουµένων εµφανίζουν ψυχικές διαταραχές, ενώ
72 % των ανδρών και 83 % των γυναικών κρατουµένων
αναφέρουν δοκιµή ναρκωτικών τουλάχιστον µία φορά σε όλη
τη ζωή (Hannon κ.ά., 2000). Το 1999, 23 % των
προβληµατικών χρηστών που κρατήθηκαν σε σωφρονιστικό
ίδρυµα της αστυνοµίας της Βιέννης εµφάνιζε ψυχιατρικά
προβλήµατα (Dialog, 2000). Το ποσοστό υποτροπής στους
χρήστες ναρκωτικών που εξέτισαν ποινές φυλάκισης είναι
υψηλό. Εξάλλου, αναγνωρίζεται ολοένα και περισσότερο ότι η
φυλάκιση είναι δυνατόν να συµβάλει στην επιδείνωση των
προβληµάτων ψυχικής υγείας. Η κατάσταση είναι ακόµη πιο
δραµατική στις φυλακές όπου εκτίονται ποινές µεγάλης
διάρκειας και τις φυλακές υψίστης ασφαλείας.

Στη Σουηδία, διαπιστώθηκε ότι µεταξύ 72 και 84 % των
ενηλίκων που υποβάλλονταν σε υποχρεωτική θεραπεία
απεξάρτησης έπασχαν από ψυχιατρικά προβλήµατα, πέραν
του γεγονότος ότι ήταν χρήστες ναρκωτικών (Gerdner,
2004). Από τις 46 εξαρτηµένες από ουσίες νεαρές γυναίκες
που υποβάλλονταν σε υποχρεωτική θεραπεία για παιδιά και
νέους, τα δύο τρίτα είχαν διαγνωσθεί µε ψυχιατρικά
προβλήµατα ή διαταραχές της προσωπικότητας
(Jansson και Fridell, 2003).

Εµπόδια στη θεραπεία
της συννοσηρότητας

Ένα από τα κύρια εµπόδια στη διάγνωση και τη θεραπεία της
συννοσηρότητας είναι το γεγονός ότι το ψυχιατρικό
προσωπικό διαθέτει συνήθως λιγοστές γνώσεις σχετικά µε τη
θεραπεία των ουσιοεξαρτήσεων και το ειδικευµένο στη
θεραπεία των ουσιοεξαρτήσεων προσωπικό έχει γενικά
λιγοστές γνώσεις ψυχιατρικής. Τα παραδείγµατα των δύο
ειδικοτήτων είναι πολύ διαφορετικά: η µία βασίζεται στις
επιστήµες της ιατρικής και της φυσικοχηµείας, η άλλη σε
ψυχοκοινωνικές µεθόδους και θεωρίες. Επιπλέον, η
φιλοσοφία των υπηρεσιών ψυχικής υγείας συνήθως
προσανατολίζεται κυρίως στη διαφύλαξη της ασφάλειας των
ατόµων και του κοινού, ενώ οι υπηρεσίες θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων προσδοκούν να ενθαρρυνθούν οι
ενδιαφερόµενοι σε κάποιο βαθµό για να συµµετάσχουν σε
προγράµµατα θεραπείας. Αυτά τα διαφορετικά σηµεία
εκκίνησης εµποδίζουν συχνά µια ολιστική και ενιαία
αντίληψη του θέµατος.

Όπως προαναφέρθηκε, τόσο οι ψυχιατρικές οµάδες όσο και
οι υπηρεσίες θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων αποτυγχάνουν
συχνά να εντοπίσουν σηµαντικό αριθµό ασθενών που
εµφανίζουν συννοσηρότητα. Όταν οι ασθενείς µε διπλή
διάγνωση ζητούν θεραπεία, τα αιφνίδια ψυχιατρικά
σύνδροµα που παρουσιάζουν εκλαµβάνονται συχνά
εσφαλµένα ως συµπτώµατα που οφείλονται στη χρήση
ουσιών ή, αντίθετα, συµπτώµατα στέρησης ή τοξίκωσης
ερµηνεύονται εσφαλµένα ως ψυχιατρικές νόσοι. Πολύ
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προβλήµατά τους. Ωστόσο, το µοντέλο αυτό ενδέχεται
επίσης να έχει ως αποτέλεσµα τη συνεχή παραποµπή των
ασθενών σε διάφορες υπηρεσίες, χωρίς να µπορεί καµία
υπηρεσία να ανταποκριθεί στις ανάγκες τους.

2. Παράλληλη θεραπεία. Η θεραπεία των δύο διαφορετικών
διαταραχών πραγµατοποιείται ταυτόχρονα. Οι υπηρεσίες
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων και οι υπηρεσίες
ψυχικής υγείας συνεργάζονται για την ταυτόχρονη
παροχή υπηρεσιών. Οι ανάγκες των δύο θεραπειών
αντιµετωπίζονται συχνά µε διαφορετικές θεραπευτικές
προσεγγίσεις και το ιατρικό µοντέλο της ψυχιατρικής
ενδέχεται να έρχεται σε σύγκρουση µε τον
ψυχοκοινωνικό προσανατολισµό των υπηρεσιών
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων.

3. Ολοκληρωµένη θεραπεία. Η θεραπεία παρέχεται σε
ψυχιατρική υπηρεσία ή υπηρεσία θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων ή στο πλαίσιο ειδικής υπηρεσίας ή
προγράµµατος συννοσηρότητας. Η διασταυρούµενη
παραποµπή σε άλλες υπηρεσίες αποφεύγεται. Οι θεραπείες
περιλαµβάνουν παρωθητικές και συµπεριφορικές
παρεµβάσεις, πρόληψη της υποτροπής, φαρµακοθεραπεία
και κοινωνικές προσεγγίσεις (Abdulrahim, 2001).

Η πραγµατικότητα της θεραπείας της συννοσηρότητας στην
ΕΕ, όπως περιγράφεται στις εθνικές εκθέσεις, δεν είναι
εύκολο να κατηγοριοποιηθεί στις τρεις προαναφερθείσες
οµάδες. Η ολοκληρωµένη θεραπεία θεωρείται το ιδανικό
µοντέλο, αλλά ως πρότυπο είναι δύσκολο να επιτευχθεί. Η
σχετική έρευνα συνήθως προέρχεται από χώρες εκτός της
Ευρώπης. Κατόπιν επισκόπησης της βιβλιογραφίας, το Εθνικό
Σχέδιο της Αυστραλίας για τη συννοσηρότητα
(Commonwealth Department for Health and Ageing, 2003)
κατέληξε στο συµπέρασµα ότι οι προσεγγίσεις όσον αφορά
το χειρισµό και την περίθαλψη των ασθενών που εµφανίζουν
συννοσηρότητα δεν έχουν µελετηθεί συστηµατικά ούτε έχουν
αξιολογηθεί µε αυστηρότητα, εν µέρει επειδή είναι δύσκολο
να µελετηθούν άνθρωποι στους οποίους συνυπάρχουν
ψυχικές νόσοι και διαταραχές χρήσης ουσιών, µεταξύ άλλων
λόγω του ασταθούς τρόπου ζωής τους. Μια άλλη
επισκόπηση κατέληξε στο συµπέρασµα ότι υπάρχουν
στοιχεία που αποδεικνύουν ότι η ολοκληρωµένη θεραπεία
για τα άτοµα µε διπλή διάγνωση είναι επωφελής τόσο για την
ψυχική υγεία όσο και για την αντιµετώπιση των προβληµάτων
χρήσης ουσιών (Drake κ.ά, 1998). Μία µόνον µελέτη
συνέκρινε την ολοκληρωµένη και την παράλληλη
προσέγγιση, χωρίς όµως να διαπιστώσει οποιαδήποτε
σηµαντική διαφορά. Καµία µελέτη δεν συνέκρινε την
ολοκληρωµένη και τη διαδοχική προσέγγιση.

∆ιαδοχική θεραπεία

Ορισµένοι ειδικοί, για παράδειγµα στη ∆ανία (Andreason,
2002), το Ηνωµένο Βασίλειο (Department of Health, 2002α)
και τη Νορβηγία (Sosial- og helsedepartementet 1999),
πιστεύουν ότι οι θεραπευτικές υπηρεσίες, τουλάχιστον για
αυτούς που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές νόσους και
αντιµετωπίζουν προβλήµατα χρήσης ουσιών, πρέπει να
βασίζονται στην ψυχιατρική, πιθανώς µε τη συµµετοχή
εξωτερικών θεραπευτών ειδικών σε θέµατα ουσιοεξαρτήσεων.
Στη ∆ανία, έχουν επισηµοποιηθεί οι δεσµοί µεταξύ

ψυχιατρικών νοσοκοµείων και τοπικών υπηρεσιών θεραπείας
των ουσιοεξαρτήσεων. Στο Λουξεµβούργο και τη Νορβηγία,
λήφθηκαν ειδικά µέτρα από τις ψυχιατρικές υπηρεσίες για
την περίθαλψη ατόµων που βρίσκονται στα αρχικά στάδια
της σχιζοφρένειας, πολλά από τα οποία αντιµετωπίζουν
σοβαρά προβλήµατα χρήσης ουσιών, καθώς η έρευνα
υποδεικνύει ότι η έγκαιρη θεραπεία βελτιώνει την πρόγνωση.

Στην εθνική έκθεση της Τσεχικής ∆ηµοκρατίας διατυπώνεται
η άποψη ότι τα προβλήµατα ουσιοεξάρτησης πρέπει συνήθως
να θεωρούνται πιο επείγοντα από τα ψυχικά προβλήµατα,
καθώς είναι πιο δύσκολο να θεραπευθούν οι ψυχιατρικές
διαταραχές όταν η ουσιοεξάρτηση διαστρεβλώνει την κλινική
εικόνα. Ωστόσο, επί του παρόντος, 10-20 % των Τσέχων που
υποβάλλονται σε θεραπεία απεξάρτησης λαµβάνουν
φάρµακα που τους έχουν χορηγηθεί µε συνταγή από
ψυχίατρο, κάτι που θα θεωρούνταν αδιανόητο πριν από
µερικά χρόνια. Στην Ελλάδα, επίσης, η χορήγηση φαρµάκων
για ψυχιατρικά συµπτώµατα είναι εξαιρετικά σπάνια στα
άτοµα που υποβάλλονται σε θεραπεία απεξάρτησης.
Ωστόσο, βάσει της ελληνικής ποινικής νοµοθεσίας, οι
ψυχικές διαταραχές θεωρούνται ότι υπερισχύουν της
εξάρτησης, και οι παραβάτες που εµφανίζουν
συννοσηρότητα εισάγονται σε ψυχιατρικό νοσοκοµείο είτε
µέσα σε σωφρονιστικό κατάστηµα είτε εκτός. (Κ. Μάτσα,
προσωπική ανακοίνωση, 2004.) Στην Ισπανία, οι χρήστες
ναρκωτικών περιθάλπονται συνήθως στο πλαίσιο του
συστήµατος θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων και οι
παραποµπές σε ψυχιατρικές υπηρεσίες γίνονται µόνον όταν
οι διαταραχές είναι τόσο σοβαρές ώστε να είναι απαραίτητη
η εισαγωγή σε νοσοκοµείο.

Εδώ και καιρό ορισµένοι επαγγελµατίες πιστεύουν ότι κάθε
φαρµακοθεραπεία πρέπει να αποφεύγεται σε άτοµα
εξαρτηµένα από τα ναρκωτικά, λόγω του κινδύνου
συνδυασµένης εξάρτησης, π.χ. από ηρωίνη και
βενζοδιαζεπίνες, αλλά η άποψη αυτή αρχίζει να
αµφισβητείται (π.χ. Popov, 2003). Σε ορισµένες περιπτώσεις,
υπάρχει τάση χορήγησης µε συνταγή ψυχοφαρµακευτικών
θεραπειών αδιακρίτως σε χρήστες ναρκωτικών, εν µέρει
λόγω έλλειψης χρόνου διενέργειας των απαραίτητων
ερευνών. Στην εθνική έκθεση της Αυστρίας επισηµαίνεται ότι
η χαµηλή συµµόρφωση των χρηστών ναρκωτικών µε τη
θεραπεία δυσχεραίνει τη φαρµακευτική θεραπεία
ψυχιατρικών νόσων και, επιπλέον, η συνδυασµένη χρήση
ναρκωτικών ουσιών και φαρµάκων ενδέχεται, εάν δεν
υπάρχει κατάλληλη επιτήρηση, να έχει ως αποτέλεσµα
αλληλεπιδράσεις µεταξύ παράνοµων και
συνταγογραφούµενων φαρµάκων ή εξουδετέρωση των
συνταγογραφούµενων φαρµάκων.

Παράλληλη θεραπεία

Η ανάληψη κοινής ευθύνης για έναν ασθενή από µια
υπηρεσία ψυχικής υγείας και µια υπηρεσία θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων στο πλαίσιο του µοντέλου παράλληλης
θεραπείας φαίνεται να σπανίζει στην πράξη. Ωστόσο, οι
τοπικές οµάδες εργασίας, στις οποίες συµµετέχουν
εκπρόσωποι τόσο των υπηρεσιών θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων όσο και των υπηρεσιών ψυχικής υγείας,
αποτελούν συχνά σηµαντικό µέσο ανταλλαγής απόψεων,
συνεργασίας και δικτύωσης. Στη Γαλλία, την Ιταλία και τις
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Ο συνηθέστερος τρόπος εφαρµογής ενός µοντέλου
ολοκληρωµένης θεραπείας είναι η απασχόληση ψυχιάτρων
σε υπηρεσίες θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων ή/και
επαγγελµατιών θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων σε
υπηρεσίες ψυχικής υγείας. Αυτή είναι ενδεχοµένως η πιο
πρακτική λύση, σε µικρότερες περιοχές όπου οι
εξειδικευµένες κλινικές ολοκληρωµένης θεραπείας δεν
αποτελούν βιώσιµη λύση. Στην Ισπανία, από το 2002, οι
γενικοί ιατροί που εργάζονται σε υπηρεσίες θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων µπορούν να αποκτήσουν τον τίτλο του
«ειδικού στην ψυχιατρική», εάν επιτύχουν σε εξετάσεις και
διαθέτουν τεκµηριωµένη πείρα εργασίας µε ασθενείς που
πάσχουν από ψυχικές διαταραχές. Στην Πορτογαλία, για τη
διαπίστευση και την πιστοποίηση ενός θεραπευτικού κέντρου,
είναι υποχρεωτικό στο προσωπικό του να περιλαµβάνεται
ένας τουλάχιστον ψυχίατρος. Ωστόσο, δεν διαθέτουν όλοι οι
ψυχίατροι που εργάζονται σε υπηρεσίες θεραπείας των
ουσιοεξαρτήσεων τις ειδικές γνώσεις και την κατάρτιση που
είναι αναγκαίες για τη θεραπεία χρηστών ναρκωτικών, µε
αποτέλεσµα να απαιτείται ενδεχοµένως περαιτέρω ειδική
κατάρτιση.

∆ιαχείριση κατά περίπτωση
Η διαχείριση κατά περίπτωση, ως µέθοδος συντονισµού της
θεραπείας των ασθενών, ώστε να διασφαλίζεται
εξατοµικευµένη διαδοχική ή παράλληλη περίθαλψη, και ως
µέθοδος παροχής συνδροµής στους ασθενείς ώστε να
βρουν το δρόµο τους στο λαβύρινθο του θεραπευτικού
συστήµατος, φαίνεται να σπανίζει στην ΕΕ. Η Γαλλία
αναφέρει ότι θεσπίζεται συνεργασία µεταξύ των υπηρεσιών
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων και των ψυχιατρικών
υπηρεσιών µε στόχο την οργάνωση κοινών εισαγωγών και την
κοινή διαχείριση των περιπτώσεων για τους ασθενείς που
πάσχουν από ψυχιατρικά προβλήµατα και προβλήµατα
εξάρτησης· ωστόσο, η συνεργασία αυτή περιορίζεται συχνά
σε συγκεκριµένες περιτπώσεις. Στο Λουξεµβούργο καθώς
και τις Κάτω Χώρες, οι επαγγελµατίες αναγνωρίζουν πλέον

Κάτω Χώρες επίσηµοι κανονισµοί ή πρωτόκολλα επιβάλλουν
στις υπηρεσίες θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων να
διατηρούν στενή επαφή και, κατά προτίµηση, να συνάπτουν
επίσηµες περιφερειακές συµφωνίες µε τις ψυχιατρικές
υπηρεσίες σχετικά µε τις διαδικασίες παραποµπής και την
ανταλλαγή κλινικών πληροφοριών (Olin και Plaisait, 2003).
Ωστόσο, περισσότεροι από το ήµισυ των ασθενών µε διπλή
διάγνωση στις Κάτω Χώρες πιστεύουν ότι οι συµφωνίες αυτές
δεν έχουν ως αποτέλεσµα τη βελτίωση της παρεχόµενης
περίθαλψης (Van Rooijen, 2001).

Στο Λουξεµβούργο και την Αυστρία, το προσωπικό των
υπηρεσιών θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων ενδέχεται να
παρακολουθεί τους ασθενείς που παραπέµφθηκαν σε
ψυχιατρικά νοσοκοµεία. Οι κατευθυντήριες γραµµές στο
Ηνωµένο Βασίλειο τονίζουν ότι οι επαγγελµατίες των
υπηρεσιών θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων και των
υπηρεσιών ψυχικής υγείας πρέπει να συµµετέχουν στον
προγραµµατισµό της παρεχόµενης περίθαλψης σε
περιπτώσεις διπλής διάγνωσης, προκειµένου να ιεραρχούνται
οι τρόποι περίθαλψης (Department of Health, 2002α).

Ολοκληρωµένη θεραπεία

Βάσει του µοντέλου αυτού, µία οµάδα αναλαµβάνει τη
θεραπεία και των δύο διαταραχών. Το πλεονέκτηµα του
µοντέλου αυτού είναι ότι ο ασθενής δεν έρχεται αντιµέτωπος
µε δύο αντιφατικά µηνύµατα. Σε ορισµένες χώρες, τα
διαφορετικά διοικητικά συστήµατα (π.χ. Ισπανία) ή τα
διαφορετικά συστήµατα χρηµατοδότησης (π.χ. Γερµανία)
δυσχεραίνουν την παροχή ολοκληρωµένης θεραπείας.

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, όπως αποδεικνύεται από
τον πίνακα 8, που περιέχει τις διαθέσιµες πληροφορίες.
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Χώρα Ολοκληρωµένες υπηρεσίες θεραπείας

Βέλγιο Η ανάπτυξη ολοκληρωµένων υπηρεσιών βρίσκεται στη φάση µελέτης σκοπιµότητας.

Γερµανία Πρώτες πρωτοβουλίες πριν από 20 χρόνια. ∆εν διατίθεται ακόµη επαρκής ολοκληρωµένη θεραπεία.

Ελλάδα Το 1995 ξεκίνησε ένα ολοκληρωµένο πρόγραµµα το οποίο παρέχει δύο διαφορετικές θεραπευτικές επιλογές, ανάλογα µε τη σοβαρότητα της
ψυχιατρικής διαταραχής. Τα αποτελέσµατα είναι θετικά. 

Ισπανία Το 2003 υπήρχαν 185 κέντρα για 4 803 ασθενείς που εµφανίζουν συννοσηρότητα. Μία ειδικευµένη ολοκληρωµένη µονάδα στην Καταλονία και µία
θεραπευτική κοινότητα στην Κανταβρία για ασθενείς που εµφανίζουν συννοσηρότητα και χρειάζονται νοσηλεία. 

Κάτω Χώρες ∆ύο ειδικευµένες ολοκληρωµένες θεραπευτικές πτέρυγες εσωτερικής παραµονής. Συνεχίζεται η διαδικασία αξιολόγησης για την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών. 

Αυστρία Συνεργασία µεταξύ υπηρεσίας θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων και κοντινού ψυχιατρικού νοσοκοµείου· ορισµένοι από τους ψυχολόγους του νοσοκοµείου
εργάζονται στις υπηρεσίες θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων. Οι χρήστες ναρκωτικών ακολουθούν θεραπεία απεξάρτησης και παραπέµπονται στο νοσοκοµείο
µόνο όταν τα ψυχιατρικά συµπτώµατα γίνουν πολύ σοβαρά.

Ηνωµένο Βασίλειο Αρκετές ολοκληρωµένες υπηρεσίες σε διάφορα περιβάλλοντα τοπικών κοινωνιών. ∆ιορίζονται αρκετοί ιατροί για άτοµα µε διπλή διάγνωση, οι οποίοι
απασχολούνται σε υπηρεσίες θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων ή σε οµάδες ψυχικής υγείας.

Νορβηγία Εφαρµογή ολοκληρωµένου προγράµµατος σε ψυχιατρικό κέντρο στο Όσλο. Παρακολούθηση και αξιολόγηση για διάστηµα έως δύο έτη µε έµφαση σε βασικές
ανάγκες όπως στέγαση, εργασία, κοινωνικές παροχές και κοινωνικές σχέσεις.



Επιλεγµένο θέµα 3: Συννοσηρότητα

ότι η διαχείριση κατά περίπτωση είναι η αποτελεσµατικότερη
µέθοδος για την αντιµετώπιση των ασθενών µε διπλή
διάγνωση, είναι όµως δαπανηρή και χρονοβόρα και απαιτεί
ειδικές επαγγελµατικές δεξιότητες. Ωστόσο, σε ορισµένες
χώρες, εφαρµόζεται ένα είδος διαχείρισης κατά περίπτωση,
γνωστό µε την ονοµασία «δυναµική θεραπεία κοινότητας»
(assertive community treatment) (βλέπε κατωτέρω).

Θεραπευτικές µέθοδοι 
και βέλτιστες πρακτικές
Η θεραπεία των ασθενών που εµφανίζουν συννοσηρότητα
χαρακτηρίζεται από πολλά προβλήµατα, γεννά τεράστιες
απαιτήσεις από το προσωπικό και συχνά δεν επιφέρει τα
προσδοκώµενα αποτελέσµατα. Συχνά ο χειρισµός των
ασθενών είναι δύσκολος λόγω της διαταραγµένης και
επιθετικής κοινωνικής συµπεριφοράς τους, ιδίως όταν
πάσχουν από τις εντονότερες µορφές διαταραχών της
προσωπικότητας, και λόγω της συναισθηµατικής αστάθειάς
τους. Η αντίσταση ή η µη συµµόρφωση προς τους κανόνες
και τις απαιτήσεις της θεραπείας, για παράδειγµα τήρηση των
ραντεβού ή λήψη των φαρµάκων, είναι σύνηθες φαινόµενο,
και η απογοήτευση που προκαλεί η κατάσταση αυτή
επιδεινώνεται από τις µη ικανοποιητικές προσωπικές σχέσεις.
Τα ποσοστά επιτυχίας είναι γενικά χαµηλά και τα ποσοστά
εγκατάλειψης της θεραπείας υψηλά, γεγονός που καθιστά τη
θεραπεία χρονοβόρα και δαπανηρή, καθώς και
απογοητευτική για το προσωπικό, το οποίο, όπως είναι
αναµενόµενο, νιώθει συχνά αισθήµατα ανυποµονησίας και
καταπιεσµένης επιθετικότητας και εµφανίζει συµπτώµατα
εξάντλησης. Η απουσία διαδικασιών παρακολούθησης και
παρεπόµενης περίθαλψης έχει ως αποτέλεσµα υψηλά
ποσοστά υποτροπής, και συχνά τόσο οι ψυχικές διαταραχές
όσο και οι διαταραχές που οφείλονται στη χρήση ουσιών
γίνονται χρόνιες. Εξάλλου, οι ασθενείς έχουν συχνά
αρνητικές εµπειρίες από τις υπηρεσίες υποστήριξης και, ως
εκ τούτου, ενδέχεται να µην επιθυµούν να υποβληθούν σε
θεραπεία.

Παρά τις δυσκολίες αυτές, οι επαγγελµατίες αναζητούν
συνεχώς και αναπτύσσουν αποτελεσµατικότερες
προσεγγίσεις. Οι τακτικές διεπιστηµονικές συζητήσεις
περιπτώσεων και η εντατική συνεργασία µπορούν να
αντισταθµίσουν την αµοιβαία έλλειψη κατανόησης των
προβληµάτων από το προσωπικό. Πρωτοβουλίες του είδους
αυτού παρέχουν σε όλους τους συµµετέχοντες
αναλυτικότερες πληροφορίες σχετικά µε τους ασθενείς και
διευκολύνουν την ανάπτυξη βέλτιστων πρακτικών ή
στρατηγικών περίθαλψης. Για την επίτευξη θετικών
αποτελεσµάτων καθοριστικότερος παράγοντας είναι η
ποιότητα της θεραπείας.

Όπως και σε πολλούς άλλους τοµείς που συνδέονται µε τα
ναρκωτικά, η τεκµηρίωση, η αξιολόγηση και η έρευνα στον
τοµέα της θεραπείας της συννοσηρότητας είναι θλιβερές. Η
βάση αποδείξεων όσον αφορά το είδος θεραπείας που
κρίνεται αποτελεσµατικότερη είναι ασαφής. Η οργάνωση
Cochrane Collaboration προέβη σε επισκόπηση
ψυχοκοινωνικών θεραπευτικών προγραµµάτων (Ley κ.ά.,
2003). Το υλικό της επισκόπησης ήταν περιορισµένο: έξι
µελέτες, εκ των οποίων οι τέσσερις ήταν µικρές σε έκταση

και όλες ήταν γενικά χαµηλής ποιότητας όσον αφορά το
σχεδιασµό και την αναφορά στοιχείων. Το κύριο πόρισµα
ήταν ότι «δεν υπάρχουν σαφή στοιχεία που να αποδεικνύουν
την ύπαρξη πλεονεκτήµατος οποιουδήποτε προγράµµατος για
την κατάχρηση ουσιών για άτοµα που πάσχουν από σοβαρές
ψυχικές νόσους έναντι της αξίας της συνήθους
περίθαλψης». Το συµπέρασµα ήταν ότι «η καθιέρωση νέων
εξειδικευµένων υπηρεσιών για την κατάχρηση ουσιών για
άτοµα που πάσχουν από σοβαρές ψυχικές νόσους πρέπει να
πραγµατοποιηθεί στο πλαίσιο απλών, καλά σχεδιασµένων και
ελεγχόµενων κλινικών δοκιµών».

Ευρεία επισκόπηση της διεθνούς έρευνας σχετικά µε τη
θεραπεία απεξάρτησης από το αλκοόλ και τα ναρκωτικά
εντόπισε µόνον οκτώ τυχαιοποιηµένες µελέτες σχετικά µε τη
θεραπεία χρηστών ναρκωτικών µε σοβαρές ψυχιατρικές
διαταραχές (Jansson και Fridell, 2003). Τα ποσοστά
εγκατάλειψης ήταν εξαιρετικά υψηλά, ακόµη και πριν από την
έναρξη της θεραπείας. Η βραχυπρόθεσµη παρακολούθηση
απέδειξε ότι η θεραπεία εσωτερικής παραµονής, ιδίως σε
θεραπευτικές κοινότητες, είχε καλύτερα αποτελέσµατα όσον
αφορά τις συνθήκες διαβίωσης και τη χρήση των ουσιών, όχι
όµως και όσον αφορά τα ψυχιατρικά συµπτώµατα.

Ορισµένα χαρακτηριστικά απαντώνται σε όλες τις
καταστάσεις θεραπείας. Οι συστάσεις που παρατίθενται στη
συνέχεια προέρχονται από επισκοπήσεις και µετααναλύσεις
διεθνών τυχαιοποιηµένων ελεγχόµενων µελετών σχετικά µε τη
θεραπεία απεξάρτησης (Berglund κ.ά., 2003):

1. Πρέπει να υπάρχει συνεχής επικέντρωση στην αλλαγή
των συνηθειών λήψης ναρκωτικών.

2. Οι παρεµβάσεις πρέπει να είναι καλύτερα διαρθρωµένες.

3. Οι παρεµβάσεις πρέπει να έχουν αρκετά µεγάλη διάρκεια
προκειµένου να έχουν αντίκτυπο.

4. Η παρέµβαση πρέπει να έχει διάρκεια τουλάχιστον τριών
µηνών, και κατά προτίµηση µεγαλύτερη.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι κατευθυντήριες γραµµές του
Υπουργείου Υγείας (Department of Health, 2002β) καθώς
και τα ερευνητικά σχέδια και οι επισκοπήσεις της
βιβλιογραφίας (π.χ. Crawford, 2001) αναβάθµισαν τη
σηµασία της διπλής διάγνωσης. Ωστόσο, η βάση αποδείξεων
προέρχεται κυρίως από τη Βόρεια Αµερική, και λιγότερο από
10 % του υλικού που επισκόπησε η Crawford προέρχεται από
µελέτες που διενεργήθηκαν στο Ηνωµένο Βασίλειο.

Σύµφωνα µε ολλανδική επισκόπηση διεθνών µελετών,
δυνητικά αποτελεσµατικό µοντέλο διαχείρισης κατά
περίπτωση είναι τα προγράµµατα δυναµικής θεραπείας
κοινότητας (assertive community treatment), τα οποία
περιλαµβάνουν διαρθρωτικές πτυχές (φόρτος, οµαδική
εργασία, συνεργασία µε άλλους επαγγελµατίες του τοµέα
της υγείας) και οργανωτικές πτυχές (σαφή κριτήρια ένταξης,
περιορισµένη υποδοχή νέων ασθενών, παρεµβάσεις
αντιµετώπισης κρίσεων σε 24ωρη βάση) και πτυχές σχετικές
µε το περιεχόµενο (παροχή υποστήριξης και περίθαλψης σε
καθηµερινές καταστάσεις, ενεργητική προσέγγιση, συχνές
επαφές) (Wolf κ.ά., 2002). Στο Birmingham, στο Ηνωµένο
Βασίλειο, οι οµάδες προσωπικού των εν λόγω προγραµµάτων
καταρτίζονται βάσει εγχειριδίου σχετικά µε την
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(173) Η διαλεκτική συµπεριφορική θεραπεία (dialectical behaviour therapy — DBT) αποτελεί εφαρµογή ενός ευρέος φάσµατος γνωστικών και συµπεριφορικών

θεραπευτικών στρατηγικών για την αντιµετώπιση των προβληµάτων οριακής διαταραχής της προσωπικότητας, συµπεριλαµβανοµένης της αυτοκτονικής

συµπεριφοράς.

(174) Βλέπε http://www.entermentalhealth.net/papers/kbm02.pdf.
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συνεντεύξεων, γνωστικο-συµπεριφορικής θεραπείας και
οικογενειακών παρεµβάσεων είχε ως αποτέλεσµα
βελτιώσεις σε ασθενείς που έπασχαν από σχιζοφρένεια
και διαταραχές οφειλόµενες στην κατάχρηση ουσιών.

• Επισκόπηση νορβηγικών θεραπευτικών µελετών σε
ασθενείς που εµφάνιζαν συννοσηρότητα κατέληξε στο
συµπέρασµα ότι η επιθετική, παρορµητική συµπεριφορά
µπορούσε να θεραπευθεί καλύτερα µε διαρθρωµένη
οµαδική θεραπεία αντιπαράθεσης ασθενών σε
συνδυασµό µε οικογενειακή θεραπεία. Οι ασθενείς που
έπασχαν από κατάθλιψη ή άγχος ωφελήθηκαν
περισσότερο από την ατοµική ψυχοθεραπεία και την
υποστηρικτική οµαδική θεραπεία (Vaglum, 1996).

Έρευνα

Πρόσφατα ξεκίνησε ένα ερευνητικό σχέδιο για τη διπλή
διάγνωση, το οποίο εντάσσεται στο πέµπτο πρόγραµµα-
πλαίσιο για την έρευνα και ανάπτυξη της Ευρωπαϊκής
Επιτροπής. Στόχος αυτής της µελέτης πολλαπλών κέντρων, η
οποία περιλαµβάνει τη ∆ανία, τη Γαλλία, την Πολωνία, τη
Σκοτία, την Αγγλία και τη Φινλανδία, είναι η περιγραφή της
παροχής υπηρεσιών σε ασθενείς µε διπλή διάγνωση σε επτά
ευρωπαϊκά ψυχιατρικά κέντρα και η σύγκριση, σε διάστηµα
12 µηνών, της νοσηρότητας και της χρήσης των υπηρεσιών
µεταξύ ασθενών µε διπλή διάγνωση και ασθενών µε απλή
διάγνωση. Τα αποτελέσµατα που θα µελετηθούν θα
περιλαµβάνουν τη σοβαρότητα της ουσιοεξάρτησης, τα
ψυχιατρικά συµπτώµατα, τη συµµόρφωση προς τη θεραπεία,
την ψυχοκοινωνική λειτουργία, το κοινωνικό δίκτυο, την
υποτροπή και τη θνησιµότητα. Τα αποτελέσµατα αναµένονται
το 2005 (174).

Κατάρτιση

Στις περισσότερες χώρες, οι ιατροί και οι νοσοκόµοι
λαµβάνουν ελάχιστη κατάρτιση σχετικά µε τις
ουσιοεξαρτήσεις και ακόµη λιγότερη σχετικά µε τη
συννοσηρότητα. Στην Ιταλία, έχει αυξηθεί η κοινή κατάρτιση
των επαγγελµατιών της ψυχικής υγείας και εκείνων της
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων. Στις Κάτω Χώρες, το
ίδρυµα Trimbos οργανώνει µαθήµατα κατάρτισης για τους
επαγγελµατίες τόσο της ψυχικής υγείας όσο και της
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων που ασχολούνται µε τη
θεραπεία ασθενών µε διπλή διάγνωση. Άλλες χώρες
αναφέρουν συνεχή κατάρτιση και µαθήµατα, αλλά η
εφαρµογή είναι τυχαία και αποσπασµατική.

Στο Ηνωµένο Βασίλειο, ο Σύλλογος Ψυχιάτρων (Royal
College of Psychiatry) διεξήγαγε ανάλυση των αναγκών
κατάρτισης (Mears κ.ά., 2001) σε διάφορες οµάδες
επαγγελµατιών, από υπηρεσίες τόσο ψυχικής υγείας όσο και
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων. Ποσοστό 55 % από τους
ερωτηθέντες δήλωσαν ότι δεν νιώθουν κατάλληλα
προετοιµασµένοι για να εργασθούν µε ασθενείς που
εµφανίζουν συννοσηρότητα και εξέφρασαν την ανάγκη
περαιτέρω κατάρτισης.
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ολοκληρωµένη γνωστικο-συµπεριφορική θεραπεία. Στις
οµάδες προσωπικού παρέχεται συνεχής υποστήριξη κατά την
παρέµβασή τους, η οποία αξιολογείται όσον αφορά τόσο τη
διαδικασία όσο και το αποτέλεσµα (Joint Meeting of the
Faculty of Substance Misuse of the Royal College of
Psychiatrists and the World Psychiatric Association, 2003).
Στη Νορβηγία, λειτουργούν δοκιµαστικά µερικές τέτοιες
οµάδες προσωπικού.

Η επισκόπηση που ακολουθεί περιέχει στοιχεία βέλτιστων
πρακτικών που ανέφεραν τα εθνικά εστιακά σηµεία του
δικτύου Reitox:

• Μελέτη παρακολούθησης 219 εξαρτηµένων από οπιούχα
χρηστών ναρκωτικών υπό θεραπεία σε υπηρεσίες
θεραπείας των ουσιοεξαρτήσεων του Αµβούργου έδειξε
µείωση της χρήσης ηρωίνης σε διάστηµα δύο ετών.
Επίσης, 47 % των ασθενών εµφάνισε βελτίωση όσον
αφορά τις ψυχιατρικές διαταραχές (Krausz κ.ά., 1999).

• Ιταλική µελέτη διαπίστωσε ότι τα αποτελέσµατα της
θεραπείας συντήρησης µε µεθαδόνη δεν διέφεραν
σηµαντικά στους ασθενείς µε σοβαρά ή ήπια ψυχιατρικά
συµπτώµατα, όσον αφορά είτε την παραµονή στο
πρόγραµµα είτε τη χρήση ηρωίνης. Ωστόσο, φαίνεται ότι
οι ασθενείς µε σοβαρότερες ψυχιατρικές διαταραχές
χρειάζονταν υψηλότερες µέσες δόσεις µεθαδόνης
(Pani κ.ά., 2003).

• Η διαλεκτική συµπεριφορική θεραπεία (173) είναι µια
εναλλακτική λύση, η οποία φαίνεται ιδιαίτερα κατάλληλη
για τις γυναίκες που κάνουν χρήση ουσιών και πάσχουν
από σοβαρές οριακές διαταραχές της προσωπικότητας
ή/και εµφανίζουν αυτοκτονικές τάσεις. Ωστόσο, οι
αποδείξεις περιορίζονται σε µερικές µόνο µελέτες. Μια
ολλανδική ελεγχόµενη δοκιµή της διαλεκτικής
συµπεριφορικής θεραπείας διαπίστωσε ότι τόσο η
πειραµατική οµάδα όσο και η οµάδα που υποβλήθηκε σε
συνήθη θεραπεία ωφελήθηκαν εµφανίζοντας µειωµένη
αυτοκαταστροφική συµπεριφορά. Η πειραµατική οµάδα
εµφάνισε σηµαντικά µεγαλύτερη µείωση της κατανάλωσης
αλκοόλ, αλλά δεν διαπιστώθηκαν διαφορές στη χρήση
ναρκωτικών (Van den Bosch κ.ά., 2001).

• Σε σουηδική µελέτη, η επανειληµµένη χορήγηση του
ερωτηµατολογίου του ∆είκτη Σοβαρότητας της
Εξάρτησης (ASI) καθ’ όλη τη διάρκεια της περιόδου
θεραπείας, στο πλαίσιο µοντέλου διαρκούς διαχείρισης
της ποιότητας, έδειξε ότι σε διετή παρακολούθηση µετά
την έξοδο από πρόγραµµα απεξάρτησης 46 % των
ασθενών απείχαν από τη χρήση ουσιών. Οι ασθενείς µε
διπλή διάγνωση εµφάνιζαν σοβαρότερο προφίλ
προβληµάτων βάσει του ASI από τους ασθενείς που δεν
έπασχαν από ψύχωση. Γενικά, υπήρχαν µικρές αλλαγές
στο προφίλ προσωπικότητας και τα συµπτώµατα, αλλά για
πολλούς ασθενείς η ποιότητα ζωής είχε βελτιωθεί και η
κατάσταση της ζωής τους ήταν σταθερότερη κατά την
παρακολούθηση (Jonsson, 2001).

• Στο Ηνωµένο Βασίλειο, οι Barrowclough κ.ά. (2001)
διαπίστωσαν ότι ο συνδυασµός παρωθητικών


