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Περίληψη 

Σκοπός τη  παρούση  εργασία  ήταν η διερεύνηση του προφίλ χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην 

περιοχή τη  Αθήνα  και των  χαρακτηριστικών τη  χρήση  αυτή  (ενέσι η χρήση και κοινή χρήση 

σύριγγα ). 

Υλικό και μέθοδος : Η συλλογή των στοιχείων έγινε  ε συ πλήρωση ερωτη ατολογίου,  ε προσωπική 

συνέντευξη 184 χρηστών ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι προσήλθαν στη Μονάδα Ά εση  Βοήθεια  και 

Υποστήριξη  (ΜΑΒΥ) του ΟΚΑΝΑ  για πρώτη φορά.  

Αποτελέσματα: Το δείγ α αποτέλεσαν 184 άτο α  ε  έση ηλικία τα 35,3 έτη (±8,8). Το 77,2% των 

συ  ετεχόντων ήταν άντρε , το 82,1% είχε ελληνική υπηκοότητα και το 79,3% ήταν Έλληνε . 79,9% των 

συ  ετεχόντων ήταν άνεργοι.  Όσο αφορά στο εκπαιδευτικό επίπεδο των συ  ετεχόντων, το 39,4% ήταν 

απόφοιτοι λυκείου  ενώ το 22,3% είχε διακόψει το σχολείο. Το 37,5% των συ  ετεχόντων πηρε  όνο του 

την απόφαση  να ζητήσει βοήθεια στο θεραπευτικό πρόγρα  α. Το 62,0% των συ  ετεχόντων που έκανε 

χρήση ηρωίνη  την εισέπνεε από τη  ύτη ενώ όσον αφορά στην κοκαΐνη, το 50,0% των συ  ετεχόντων  

την χρησι οποιούσε σε ενέσι η  ορφή. Το 92,3% των συ  ετεχόντων έκαναν χρήση ηρωίνη  κάθε  έρα 

τον τελευταίο  ήνα. Η  έση ηλικία έναρξη  τη  ουσία  ήταν  22,6 έτη (±7,2) και  έση διάρκεια χρήση  ήταν 

12,1 έτη (±8,4). Το 45,4% των συ  ετεχόντων έκαναν ενέσι η χρήση  έσα στον τελευταίο  ήνα, εκ των 

οποίων το 18,1% είχε κάνει κοινή χρήση σύριγγα   ε άλλον ή  ε άλλου . 

Συ περάσ ατα : Η ενη έρωση, η συ βουλευτική προσέγγιση αλλά και η εκπαίδευση των ενεργών χρηστών 

σε θέ ατα που αφορούν στην πρόληψη των  ολυσ ατικών ασθενειών αποτελούν βασικέ  δραστηριότητε  

των  θεραπευτικών προγρα  άτων. 

 

Λέξεις-κλειδιά: Χρήστε  ενδοφλέβιων ναρκωτικών ουσιών, συ περιφορά υψηλού κινδύνου, δη όσια υγεία. 
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Abstract 

The aim of this study was to explore  the profile of drug users in the Athens and the characteristics 

of the use ( injecting and syringe sharing ) . 

Method and material : Data were collected by  the completion of questionnaire by personal 

interview of184 drug users who came to the Emergency Assistance Unit and Support (MAVY) 

OKANA for the first time. 

Results : The sample consisted of 184 individuals with a mean age of 35.3 years (± 8,8).  77.2% of 

participants were men, 82.1% had  Greek nationality and 79.3% were Greek. 79.9% of the 

participants were unemployed. Regarding educational level of the participants, 39.4% were high 

school graduates and 22.3% had quit  school.  37.5% of participants took by themselves the  

decision to seek help in the therapeutic program.  62.0% of participants had heroin through  nose 

while 50.0% of the participants had  cocaine through  injection. 92.3% of participants used heroin 

every day for the last month. The average age of onset of substance use was 22.6 years (± 7,2) and 

average duration of use 12.1 years (± 8,4). 45.4% of participants had  injection within the last month, 

18.1% of whom had shared needles with another or others. 

Conclusion : Information, consultative approach as well as education of active users on issues 

related to the prevention of infectious diseases are key -elements  of therapeutic programs. 
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Εισαγωγή 

Η κατάχρηση ναρκωτικών ουσιών αποτελεί 

δυσεπίλυτο πρόβλη α που επηρεάζει σχεδόν 

όλε  τι  χώρε  του κόσ ου, τόσο τι  
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αναπτυγ ένε  όσο και τι  αναπτυσσό ενε .1,2 

Υπολογίζεται ότι, το 4,7% του παγκόσ ιου 

πληθυσ ού ηλικία  15 έω  64 ετών ή 184 

εκατο  ύρια άνθρωποι, καταναλώνουν 

παράνο α ναρκωτικά, ετησίω . 2 

 Παρότι, η κατάχρηση ουσιών είναι τόσο 

παλιά όσο η ίδια η ανθρωπότητα, εντούτοι  

έω  σή ερα αποτελεί παγκόσ ιο πρόβλη α 

που επηρεάζεται από κοινωνικού , 

οικονο ικού , πολιτικού  και ψυχολογικού  

παράγοντε . Η πολλαπλότητα των 

παραγόντων που συνδέονται  ε την 

κατάχρηση ναρκωτικών  καθιστά το 

πρόβλη α περίπλοκο.3 

 Ω  ναρκωτικά ορίζονται οι  διάφορε  

φυσικέ  ή συνθετικέ  ουσίε , που όταν 

εισαχθούν  ε οποιοδήποτε τρόπο στον 

ανθρώπινο οργανισ ό προσβάλλουν το 

κεντρικό νευρικό σύστη α και προκαλούν 

ψυχικέ  διαταραχέ  στην  συ περιφορά 

του.4 Συνήθω , ο όρο   ναρκωτικά  δεν 

ανταποκρίνεται  ε ακρίβεια σε όλε  τι  

ουσίε  διότι άλλε  έχουν κατασταλτική 

επίδραση (υπνωτικά, αλκοόλ, κ.α.) και άλλε  

διεγερτική (α φετα ίνε , κοκαΐνη κ.τ.λ.). 

Ωστόσο, έχουν κοινό γνώρισ α να 

 εταβάλλουν τη σω ατική και τη ψυχική 

κατάσταση του ατό ου και να προκαλούν 

εξάρτηση, ψυχική ή και σω ατική. Ο  σωστό  

όρο  που έχει προταθεί από τον Παγκόσ ιο 

Οργανισ ό Υγεία   είναι  εξαρτησιογόνο   

ουσία, ό ω   για λόγου  συντο ία  έχει 

επικρατήσει ο όρο  ναρκωτικά. 5 Αρκετά 

συχνά αναφέρεται και ο όρο   ψυχοτρόπο  

ουσία   ε τον οποίο ορίζεται εννοείται κάθε 

ουσία που   χρησι οποιείται από 

οποιαδήποτε οδό του σώ ατο  και 

 εταβάλλει τη σω ατική και τη ψυχική 

κατάσταση του χρήστη. 4,5,6 

 Η  εξάρτηση   πορεί να είναι ψυχολογική, 

σω ατική ή και τα δύο. Η ψυχολογική 

εξάρτηση χαρακτηρίζεται από επιθυ ία 

συνεχού  χρήση  ή κατάχρηση  του 

φαρ άκου, προκει ένου το άτο ο να βιώσει 

κάποια ευχάριστη ενέργεια τη  ουσία  και 

συνοδεύεται από συνεχή αύξηση τη  δόση  

για να υπάρξει το επιθυ ητό αποτέλεσ α. Η 

ένταση τη  ψυχική  εξάρτηση  ποικίλει 

ανάλογα  ε τη χρησι οποιού ενη ουσία και 

την προσωπικότητα του ατό ου.  Η 

σω ατική ή αλλιώ  φυσική εξάρτηση είναι η 

κατάσταση εκείνη του οργανισ ού κατά την 

οποία εκδηλώνονται διάφορα σω ατικά και 

ψυχοπαθολογικά συ πτώ ατα, όταν  ειωθεί 

ή διακοπεί απότο α η δόση τη  χρονίω  

λα βανο ένη  ψυχοτρόπου ουσία . Τα 

συ πτώ ατα αυτά είναι χαρακτηριστικά για 

το κάθε είδο  ουσία  και η έκφρασή του  

επηρεάζεται από πολύπλοκου   ηχανισ ού . 
4-7 

 Η Μονάδα Ά εση  Βοήθεια  και 

Υποστήριξη  (ΜΑΒΥ)  του Οργανισ ού Κατά 

των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ)  είναι  ία 

υπηρεσία πρωτοβάθ ια  φροντίδα  υγεία  η 

οποία προσφέρει εξειδικευ ένε  παροχέ  

υπηρεσιών σε χρήστε  ναρκωτικών ουσιών 

που  προσέρχονται  όνοι του  και έχουν 

ανάγκη από περίθαλψη.  

 Σκοπός τη  παρούση  εργασία   ήταν η 

διερεύνηση του προφίλ χρηστών 

ναρκωτικών ουσιών στην περιοχή τη  

Αθήνα  και των  χαρακτηριστικών τη  

χρήση  αυτή  (ενέσι η χρήση και κοινή 

χρήση σύριγγα ).   

 Υλικό και Μέθοδος 

 Η εκπόνηση τη  έρευνα  έγινε στη ΜΑΒΥ 

του Ο.ΚΑ.ΝΑ. Η συλλογή των στοιχείων έγινε 
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 ε τη συ πλήρωση ερωτη ατολογίου  ε 

συνεντεύξει  πρόσωπο  ε πρόσωπο 184 

χρηστών ναρκωτικών ουσιών, οι οποίοι 

επισκέφτηκαν τη  ονάδα για πρώτη φορά.  

 Το υλικό που χρησι οποιήθηκε είναι το 

ερωτη ατολόγιο «Δείκτη  Αίτηση  

Θεραπεία » (ΔΑΘ)  – Ελληνική προσαρ ογή 

από το Εθνικό Κέντρο Τεκ ηρίωση  και 

Πληροφόρηση  για τα Ναρκωτικά 

(Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν.) του Treatment Demand Indicator 

(TDI), βασικού επιδη ιολογικού δείκτη που 

διαχειρίζεται το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθηση  των Ναρκωτικών και τη  

Τοξικο ανία  (E.M.C.D.D.A).  Εφαρ όζεται 

από το Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. στην Ελλάδα από το 1994 

και στόχο έχει την καταγραφή των 

κοινωνικο-δη ογραφικών χαρακτηριστικών 

και των συ περιφορών χρήση  που 

ε φανίζουν τα άτο α που ζητούν βοήθεια 

για προβλή ατα που σχετίζονται  ε τη 

χρήση ναρκωτικών ή/και ξεκινούν θεραπεία  

στου  εξειδικευ ένου  φορεί . 8 

 Το ερωτη ατολόγιο TDI είναι κλειστού 

τύπου και αποτελείται από τέσσερα  έρη. Το  

πρώτο  έρο  αφορά στο ιστορικό θεραπεία  

και αναφέρεται στην επαφή που είχε το 

άτο ο στο παρελθόν ή και την περίοδο που 

επισκέπτεται τη  ονάδα  ε άλλα 

θεραπευτικά κέντρα. Το δεύτερο 

περιλα βάνει κοινωνικο-δη ογραφικά 

χαρακτηριστικά. Στο τρίτο  έρο  

καταγράφονται τα χαρακτηριστικά τη  

χρήση , δηλαδή οι ουσίε  κατάχρηση , ο 

τρόπο  και η συχνότητα χρήση  αυτών  

καθώ  επίση  η ηλικία έναρξη  και η 

διάρκεια τη  χρήση . Το τέταρτο  έρο  

περιλα βάνει λεπτο έρειε  που αφορούν στη 

συ περιφορά υψηλού κινδύνου, δηλαδή 

στην ενδοφλέβια χρήση. 

Στατιστική ανάλυση 

Οι  έσε  τι έ  (mean) και οι τυπικέ  

αποκλίσει  (Standard Deviation=SD) ή οι 

διά εσοι και τα ενδοτεταρτη οριακά εύρη 

χρησι οποιήθηκαν για την περιγραφή των 

ποσοτικών  εταβλητών.  

Η  έθοδο  ανάλυση  ήταν περιγραφική 

στατιστική.Για την ανάλυση 

χρησι οποιήθηκε το στατιστικό πρόγρα  α 

SPSS 13.0, 

Αποτελέσματα 

Το δείγ α αποτέλεσαν 184 άτο α  ε  έση 

ηλικία τα 35,3 έτη (±8,8). Το 77,2% των 

συ  ετεχόντων ήταν άντρε , το 82,1% είχε 

ελληνική υπηκοότητα και το 79,3%  ήταν 

Έλληνε . Η πλειοψηφία των συ  ετεχόντων 

ήταν άνεργοι  ε το ποσοστό να φτάνει το 

79,9%. Ω  προ  το  ορφωτικό επίπεδο των 

συ  ετεχόντων, το 39,4% ήταν απόφοιτοι 

λυκείου  ενώ το 22,3% είχε διακόψει το 

σχολείο. Στον πίνακα 1 δίνονται τα 

κοινωνικο- δη ογραφικά στοιχεία των 

συ  ετεχόντων. 

Ω  προ  τι  συνθήκε  διαβίωση , το  48,4% 

των συ  ετεχόντων έ εναν  ε του  γονεί  

του . Το 75,0% των συ  ετεχόντων είχε 

σταθερή στέγη. Επίση , το 20,8% των 

συ  ετεχόντων έ ενε  αζί  ε άλλου  

χρήστε . Τέλο  όλοι κατοικούσαν σε πόλη. 

(πίνακα  2)    

Το 99,5% των συ  ετεχόντων ήταν νέοι 

πελάτε   που προσήλθαν στο κέντρο. Επίση , 

το 82,6% δεν έχει υποβληθεί ποτέ σε 

θεραπεία σε κάποιο κέντρο. Το 96,7% των 

συ  ετεχόντων δεν βρίσκονται υπό 

θεραπεία σε άλλο κέντρο τώρα. (πίνακα  3) 

 Tα αποτελέσ ατα έδειξαν ότι, οι φίλοι 
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(πιθανόν άλλοι χρήστε  που παρακολουθούν 

ή έχουν ολοκληρώσει κάποιο πρόγρα  α) 

είναι συνήθω  αυτοί που παραπέ πουν – 

προτρέπουν  του  χρήστε   που δεν είναι 

ενταγ ένοι στα θεραπευτικά προγρά  ατα  

να ζητήσουν θεραπεία  (ποσοστό 39,9%). Το 

37,5% των συ  ετεχόντων πηρε  όνο του το 

άτο ο την απόφαση  να ζητήσει βοήθεια ενω 

το 16,2%  παρακινήθηκε από την οικογένεια 

να έρθει στη  ονάδα. (πίνακα  4)                              

 Το 29,9% των συ  ετεχόντων έκανε  

χρήση  όνο ηρωίνη  ενώ το 66,8% συνδύαζε  

την ηρωίνη και  ε άλλε  ουσίε . (πίνακα   5)  

 Το 62,0% των συ  ετεχόντων που έκανε 

χρήση ηρωίνη  την εισέπνεε από τη  ύτη, το 

33,0%  την ελά βανε σε ενέσι η  ορφή ενώ 

το υπόλοιπο 5% την κάπνιζαν ή την 

εισέπνεαν από το στό α. Όσο αφορά στην 

κοκαΐνη, το 50,0% των συ  ετεχόντων  την 

χρησι οποιούσε σε ενέσι η  ορφή, το 23,5% 

είτε την κάπνιζε  είτε την εισέπνεε από το 

στό α ή τη  ύτη και το 2,9% την έτρωγε ή 

την έπινε. Οι  ισοί χρήστε  βουπρενορφίνη  

την κατανάλωναν από το στό α ενώ  οι 

άλλοι  ισοί την κάπνιζαν ή την εισέπνεαν. Το 

88,6% των συ  ετεχόντων που έκαναν 

χρήση χασί  το κάπνιζαν. Τέλο , η 

πλειοψηφία των χρηστών Hipnosedon και 

Vulbegal τα έτρωγαν ή τα έπιναν  ε τα 

ποσοστά να είναι 97,4% και 98,7% 

αντίστοιχα. (πίνακα  6)  

 Το 92,3% των συ  ετεχόντων έκαναν 

χρήση ηρωίνη   κάθε  έρα τον τελευταίο 

 ήνα. Η  έση ηλικία έναρξη  τη  ουσία  ήταν 

τα 22,6 έτη (±7,2) και η  έση διάρκεια 

χρήση  ήταν 12,1 έτη (±8,4). Όσο αφορά 

στην ουσία έναρξη  τη  παράνο η  χρήση , 

το 82,6% των συ  ετεχόντων ξεκίνησε  ε 

χασί  και η  έση ηλικία έναρξη  ήταν τα 16,8 

έτη (±4,6). (πίνακα  7)  

 Το 45,4% των συ  ετεχόντων έκαναν 

ενέσι η χρήση  έσα στον τελευταίο  ήνα, εκ 

των οποίων το 18,1% είχε κάνει κοινή χρήση 

σύριγγα   ε άλλον ή  ε άλλου . Το 84,2% 

των συ  ετεχόντων είχε κάνει ενέσι η 

χρήση στο παρελθόν, εκ των οποίων το 

49,0% είχε κάνει κοινή χρήση σύριγγα   ε 

άλλον ή  ε άλλου . Η  έση ηλικία πρώτη  

φορά  που έκαναν ενέσι η χρήση οι 

συ  ετέχοντε  ήταν τα 22,7 έτη (±5,9). 

(πίνακα  8)  

Συζήτηση αποτελεσμάτων 

Το δείγ α τη   ελέτη   αποτέλεσαν 184 

άτο α  ε  έση ηλικία τα 35,3 έτη εκ των 

οποίων το 77,2% ήταν άντρε . Μια πιθανή 

ερ ηνεία του ευρή ατο  τη  πλειοψηφία  

των ανδρών είναι ότι, η χρήση ναρκωτικών 

ουσιών σχετίζεται περισσότερο  ε τον 

αντρικό πληθυσ ό επειδή ε πλέκονται 

πρότυπα ρόλων και άλλε  κοινωνικέ  

παρά ετροι.  

 Οι Aceijas και συν.,9 έδειξαν ότι οι χρήστε  

ενδοφλέβιων ναρκωτικών  ήταν περίπου 

13,2 εκατο  ύρια, παγκοσ ίω . Πάνω από 

δέκα εκατο  ύρια (78%) ζουν σε 

αναπτυσσό ενε  χώρε  (Ανατολική Ευρώπη 

και Κεντρική Ασία), 3,1 εκατ., στην Νότια και 

Νοτιοανατολική Ασία, 3,3 εκατ., στην 

Ανατολική Ασία και στον Ειρηνικό, 2,3 εκατ..  

 Ω  προ  τι  συνθήκε  διαβίωση , το  

48,4% των συ  ετεχόντων έ εναν  ε του  

γονεί  του . Αξίζει να ση ειωθεί  ότι, στι  

δυτικέ  κοινωνίε   υπάρχει η τάση να 

παρα ένει το άτο ο εξαρτη ένο από την 

οικογένειά του ακό α και  ετά το πέρα  τη  

εφηβεία  πράγ α που οδηγεί σε  ία 

παράταση τη  εφηβεία  και κατ’ επέκταση 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Aceijas%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15577542
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παράταση τη  εξάρτηση  από την οικογένειά 

του.  Σύ φωνα  ε τη βιβλιογραφία, οι 

περισσότεροι από του  εξαρτη ένου  που 

απευθύνονται για βοήθεια διαβιώνουν  ε 

την οικογένειά του  ακό α και αν είναι πάνω 

από 30 ετών. 10,11 

 Από την άλλη πλευρά, η οικογένεια παίζει 

ση αντικό ρόλο στην παθογέννηση τη  

εξάρτηση  αλλά και στην διατήρησή τη , 

κυρίω  όταν το οικογενειακό  περιβάλλον 

είναι άκα πτο και στερείται συναισθή ατο . 

Το προφίλ των οικογενειών που 

απευθύνονται σε θεραπευτικά προγρά  ατα 

είναι χαρακτηριστικό: ο ένα  στου  δύο 

γονεί  κάνει συστη ατική χρήση αλκοόλ, ο 

ένα  στου  δύο έχει ψυχικά προβλή ατα, ο 

ένα  στου  δύο έχει απο ακρυνθεί από την 

οικογένεια. Οι σχέσει  των παιδιών  ε του  

γονεί  είναι ιδιαίτερα δύσκολε  ενώ συχνή 

είναι η ενδοοικογενειακή βία και η 

κακοποίηση τη  κόρη  από αλκοολικό 

πατέρα. 10 

 Στη σύγχρονη κοινωνία, όπου  οι  

συνθήκε  έχουν αλλάξει, η  οικογένεια έχει 

απο ονωθεί από το ευρύτερο κοινωνικό 

περιβάλλον και προσπαθεί  όνη τη  να 

διαχειρίζεται τα προβλή ατά τη .  Όταν  

αντιλα βάνεται το πρόβλη α τη  χρήση , 

συνήθω  τυχαία, απο ονώνεται ακό α 

περισσότερο και δεν ωρι άζει ποτέ. 11 Οι 

υπηρεσίε  που επικεντρώνονται στην 

βοήθεια των γονέων στοχεύουν στην 

ανάκτηση τη  οικογενειακή  συνοχή  και την 

ενεργό και υποστηρικτική συ  ετοχή τη  

οικογένεια  για  την αποφυγή των 

ναρκωτικών και του αλκοόλ.12 

 Tα αποτελέσ ατα τη  παρούση  έρευνα  

έδειξαν ότι, το 62,0% των χρηστών ηρωίνη  

την εισέπνεε από τη  ύτη ενώ το 50,0% των 

χρηστών κοκαΐνη  την ελά βανε σε ενέσι η 

 ορφή. Τα ναρκωτικά  πορούν να 

χορηγηθούν  ε διάφορου  τρόπου . Στα 

πλαίσια ιατρική  χρήση  λα βάνονται 

στο ατικά, επιδερ ικά, σε ενέσι η  ορφή ή 

ω  υπόθετα. Στα πλαίσια ψυχαγωγική  

χρήση  λα βάνονται στο ατικά, ρινικά (σε 

 ορφή καπνού και σκόνη ), ενέσι α 

(υποδόρια ή ενδοφλέβια), ανάλογα  ε την 

εκάστοτε ουσία. (Η ψυχαγωγική χρήση 

υποθέτων δεν είναι συνήθη ). 4 

 Αναλυτικότερα, τα  αποτελέσ ατα τη  

παρούση   ελέτη  έδειξαν ότι, ο 

δη οφιλέστερο  τρόπο  χρήση  τη  ηρωίνη   

είναι η εισπνοή από τη  ύτη. Η επιλογή  τη  

ενδοφλέβια  χρήση  για τη λήψη 

παράνο ων ναρκωτικών ουσιών έχει 

αποδοθεί τόσο στη  εγάλη ταχύτητα τη  

έναρξη  του  φτιαξί ατο   όσο και στη 

 είωση του κόστου  εφόσον η απαιτού ενη 

ποσότητα για το ίδιο αποτέλεσ α είναι 

 ικρότερη. Πολλοί θεωρούν την πορεία προ  

την ενέσι η χρήση το τελευταίο στάδιο  ια  

πτωτική  πορεία , η οποία ακολουθεί τα 

στάδια του καπνίσ ατο  του σνιφαρίσ ατο  

ή τη  κατάποση . Όταν η ενέσι η χρήση 

γίνει ο βασικό  τρόπο  λήψη  τη  ουσία , η 

απο άκρυνση του χρήστη από αυτόν τρόπο 

είναι εξαιρετικά δύσκολη. 13 

 Το  49,0% των οποίων είχε κάνει κοινή 

χρήση σύριγγα   ε άλλον ή  ε άλλου . Η 

συ περιφορά υψηλού κινδύνου δηλαδή η 

ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών ουσιών και 

κυρίω  η κοινή χρήση σύριγγα  και άλλων 

εργαλείων χρήση , αποτελεί  είζον 

πρόβλη α τόσο για τον ίδιο τον πληθυσ ό 

των χρηστών όσο και για την δη όσια υγεία.  

Ευθύνεται για τα περισσότερα κρούσ ατα 

HIV, ηπατίτιδα  και για του  θανάτου  

χρηστών ναρκωτικών ουσιών στην Ευρώπη
14

. 
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 Συγκρίνοντα  τα αποτελέσ ατα τη  

συ περιφορά  υψηλού κινδύνου στι  ετήσιε  

εκθέσει  του Ε.Κ.ΤΕ.Π.Ν. το 2002 και το 2008, 

παρατηρείται  είωση του ποσοστού τη  

ενέσι η  χρήση  από 80.4% το 2002, σε 

70.2% το 2008 για ενέσι η χρήση σε όλη του  

τη ζωή και από 50.3% το 2002, σε 38.1%  το 

2008 για τι  τελευταίε  30  έρε . Η ίδια τάση 

χαρακτηρίζει και τα δύο φύλα. Επίση  

χαρακτηριστική είναι και η  είωση που 

παρατηρείται στο ποσοστό τη  κοινή  

χρήση  σύριγγα   εταξύ αυτών που 

αναφέρουν χρήση έστω και  ία φορά τι  

τελευταίε  30  έρε  (34.8% το 2002 και 27.2% 

το 2008 για κοινή χρήση σύριγγα  τι  

τελευταίε  30   έρε ). Αυτό ισχύει και για τα 

δύο φύλα επίση .  Η  είωση αυτή είναι 

αποτέλεσ α ενό  συνδυασ ού προσεγγίσεων 

οι οποίε  δη ιουργήθηκαν για τι  ανάγκε  

του ιδιαίτερου αυτού πληθυσ ού, όπω  είναι 

η θεραπεία απεξάρτηση , τα προγρά  ατα 

διανο ή  αλλά και ανταλλαγή  συριγγών, η 

ενη έρωση-εκπαίδευση  έσω των 

υπηρεσιών ά εση  πρόσβαση .15 

 Ειδικότερα, τα  κράτη  έλη τη  

Ευρωπαϊκή  Ένωση  προκει ένου να 

 ειώσουν την εξάπλωση των λοι ωδών 

νοση άτων, έχουν εφαρ όσει ειδικά 

προγρά  ατα που αφορούν παρε βάσει  

όπω  είναι, η διανο ή  αποστειρω ένων 

υλικών ενέσι η  χρήση , η ανταλλαγή 

συριγγών, η ενη έρωση των χρηστών για 

του  κινδύνου  που διατρέχουν από την 

χρήση ( ετάδοση λοι ωδών νοση άτων), η 

εκπαίδευση για αλλαγή τη  συ περιφορά  

υψηλού κινδύνου και οι εργαστηριακέ  

εξετάσει .  16-19 

 Στα πλαίσια τη  φιλοσοφία  τη   είωση  

των συνεπειών που προέρχονται από την 

ενδοφλέβια χρήση των ναρκωτικών ουσιών, 

λειτουργεί στη ΜΑΒΥ του ΟΚΑΝΑ το 

πρόγρα  α ανταλλαγή  συριγγών, το οποίο 

στοχεύει στην πρόληψη τη   ετάδοση  

 ολυσ ατικών νοση άτων. Οι χρήστε  

ενδοφλέβιων ουσιών καθη ερινά 

ανταλλάζουν δωρεάν τι  χρησι οποιη ένε  

σύριγγε   ε αποστειρω ένε  ενώ παράλληλα 

υπάρχει και συ βουλευτική προσέγγιση. 

Επίση , προσέγγιση των ενεργών χρηστών 

γίνεται και από την ο άδα δρό ου (street 

work) του Σταθ ού Φροντίδα  εξαρτη ένων 

ατό ων ή αλλιώ  «Στέκι» του  ΟΚΑΝΑ, ο 

οποίο  λειτουργεί από το 2003.  Η ο άδα 

αυτή αποτελείται από εξειδικευ ένο 

προσωπικό όπω  ψυχολόγο, κοινωνικό 

λειτουργό αλλά και πρώην χρήστε , οι 

οποίοι γνωρίζουν πώ  να προσεγγίσουν τον 

ειδικό αυτό πληθυσ ό στου  χώρου  που 

συναθροίζεται και συνδιαλέγεται. Οι χρήστε  

αφού έχουν ενη ερωθεί  από την ειδική αυτή 

ο άδα για τι  υπηρεσίε  που προσφέρει η 

ΜΑΒΥ και ενώ του  έχει δοθεί  ία 

συσκευασία  ε αποστειρω ένε  σύριγγε  και 

λοιπά σύνεργα χρήση , προσέρχονται  ε 

δική του  πρωτοβουλία  στη  ονάδα. Στο 

στέκι οι ενεργοί χρήστε  ενη ερώνονται για 

την ασφαλή χρήση  και για τι  υπηρεσίε  

υγεία  που παρέχονται στη ΜΑΒΥ ενώ έχουν 

τη δυνατότητα δωρεάν να πλένουν τα 

ρούχα του , να κάνουν  πάνιο, να 

 αγειρεύουν  όπω  επίση  να  ιλούν  ε 

ψυχολόγου  και κοινωνικού  λειτουργού .  

  Η αποτροπή τη  χρήση  ναρκωτικών 

αποτελεί στόχο που θα πρέπει όλοι οι 

αρ όδιοι περί τα ναρκωτικά, κρατικοί και 

ιδιωτικοί φορεί  σε εθνικό ή διεθνέ  επίπεδο 

να προσπαθήσουν να επιτύχουν. 20 

Συμπεράσματα  

 Οι χρήστε   ναρκωτικών ουσιών 
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αποτελούν ιδιαίτερη πληθυσ ιακή ο άδα 

διότι αφενό  δεν είναι εύκολα προσεγγίσι η 

αφετέρου δεν προσεγγίζει εθελοντικά τι  

κατάλληλε  δο έ  υπηρεσιών υγεία . 
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Πίνακας 1 : Κοινωνικο-δημογραφικά στοιχεία δείγματος  

    Ν % 

 

Φύλο  

  

Άνδρε  142 77,2 

Γυναίκε  19 10,3 

Άγνωστο 23 12,5 

Ηλικία, διάμεσος 

(ενδ. εύρος) 
  34 (28,3 , 41) 

 

Υπηκοότητα 

  

Ελληνική 151 82,1 

Αλλοδαπό  χώρα  εκτό  Ε.Ε. 32 17,4 

Άγνωστο 1 0,5 

 

Εθνικότητα  

  

Άλλη 37 20,1 

Ελληνική 146 79,3 

Άγνωστο 1 0,5 

 

Εργασιακή 

κατάσταση 

  

  

  

  

Σταθερή απασχόληση 15 8,2 

Περιστασιακή εργασία 16 8,7 

Οικονο ικά  η ενεργό  

(συνταξιούχο /νοικοκυρά/ανίκανο  να 

εργαστεί) 

1 0,5 

Άνεργο  147 79,9 

Φοιτητή /σπουδαστή / αθητή  1 0,5 

  Άγνωστο 4 2,2 

 

 

 

Εκπαιδευτικό 

επίπεδο  

  

Αγρά  ατο  5 3,0 

Δη οτικό 32 19,4 

Γυ νάσιο 43 26,1 

Λύκειο 65 39,4 

Σχολή διετού  εκπαίδευση  5 3,0 

Τ.Ε.Ι. 3 1,8 

Α.Ε.Ι. 12 7,3 

 Διέκοψε 41 22,3 
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    Ν % 

 

Διακοπή 

σχολείου  

  

Δεν πήγε ποτέ σχολείο 5 2,7 

Συνεχίζει/ολοκλήρωσε 119 64,7 

Άγνωστο 19 10,3 

Ηλικία διακοπής σχολείου (έτη),  

διάμεσος (ενδ. εύρος) 

12 (12 , 14) 

 

Πίνακας 2 : Συνθήκες διαβίωσης 

  
  Ν % 

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης (με ποιόν) Μόνο /η 54 29,3 

  Με γονεϊκή οικογένεια 89 48,4 

  Μόνο /η  ε παιδιά 1 0,5 

  Με σύζυγο/σύντροφο χωρί  παιδιά 5 2,7 

  Με σύζυγο/σύντροφο  ε παιδιά 21 11,4 

  Με φίλου  8 4,3 

  Άλλο 4 2,2 

  Άγνωστο 2 1,1 

Αν άλλο, ποιο Αδελφή 1 0,5 

  Άστεγο  1 0,5 

Παρούσα συνθήκη διαβίωσης (που) Σταθερή στέγη 138 75,0 

  Προσωρινή στέγη/Άστεγο  45 24,5 

  Άγνωστο 1 0,5 

Συγκατοίκηση με χρήστες Ναι 38 20,8 

  Όχι 142 77,6 

  Άγνωστο 3 1,6 

Κατοικεί σε πόλη Ναι 184 100,0 

  

 Πίνακας  3 :Τύπος επαφής και προηγούμενες θεραπείες  
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    N % 

Τύπος επαφής Νέο  πελάτη  183 99,5 

  Παλαιό  πελάτη  1 0,5 

Έχετε υποβληθεί σε θεραπεία σε οποιοδήποτε 

κέντρο; 

Ποτέ 
152 82,6 

  Ναι 30 16,3 

  Άγνωστο 2 1,1 

Αν ναι, πότε ήταν η τελευταία (μήνες); , μέση 

τιμή±SD 

  
41,9±43,1 

Βρίσκεται υπό θεραπεία σε άλλο κέντρο τώρα; Όχι 178 96,7 

  Άγνωστο 6 3,3 

  

Πίνακας 4 :  Πηγή παραπομπής 

Πηγή παραπομπής 
  Ν % 

Ίδιο  

  

Όχι 111 62,4 

Ναι 67 37,6 

Φίλοι 

  

Όχι 107 60,1 

Ναι 71 39,9 

Οικογένεια 

  

Όχι 149 83,7 

Ναι 29 16,3 

Άλλο θεραπευτικό κέντρο 

  

Όχι 174 97,8 

Ναι 4 2,2 

Νοσοκο είο/υπηρεσία υγεία  

  

Όχι 177 99,4 

Ναι 1 0,6 

Κοινωνική υπηρεσία 

  

Όχι 172 96,6 

Ναι 6 3,4 

Δικαστική υπηρεσία/Αστυνο ία 

  

Όχι 177 99,4 

Ναι 1 0,6 

Άλλο 

  

Όχι 176 98,9 

Ναι 2 1,1 
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Πηγή παραπομπής 
  Ν % 

Άγνωστο 

  

Όχι 178 97,3 

Ναι 5 2,7 

  

Πίνακας 5 :  Ουσίες κατάχρησης 

Ουσίες κατάχρησης Ν % 

Nalorex                                                                                                                                                                                                                                                        1 0,5 

Αλκόολ                                             Χασί                                                                                                                                                                                                        1 0,5 

Βουπρενορφίνη                                                                                                                                                                                                                                                  1 0,5 

Βουπρενορφίνη                                      Ηρωίνη                                             Βαρβιτουρικά                                                                                                                                             1 0,5 

Ηρωίνη                                                                                                                                                                                                                                                         55 29,9 

Ηρωίνη                                             Hipnosedon                                                                                                                                                                                                  5 2,7 

Ηρωίνη                                             Hipnosedon                                         Lexotanil                                                                                                                                                1 0,5 

Ηρωίνη                                             Hipnosedon                                         Stedon                                             Tavor                                              Vulbegal                                           1 0,5 

Ηρωίνη                                             Hipnosedon                                         Tavor                                                                                                                                                    1 0,5 

Ηρωίνη                                             Hipnosedon                                         Vulbegal                                                                                                                                                 8 4,3 

Ηρωίνη                                             Hipnosedon                                         Vulbegal                                           Lexotanil                                          Tavor                                              2 1,1 

Ηρωίνη                                             Hipnosedon                                         Vulbegal                                           Tavor                                                                                                 1 0,5 

Ηρωίνη                                             Lexotanil                                                                                                                                                                                                   1 0,5 

Ηρωίνη                                             Lexotanil                                          Depakine                                           Vulbegal                                                                                              1 0,5 

Ηρωίνη                                             Lexotanil                                          Stedon                                                                                                                                                   1 0,5 

Ηρωίνη                                             Solian                                             Trileptal                                          Risperdal                                                                                             1 0,5 

Ηρωίνη                                             Tavor                                              Hipnosedon                                         Vulbegal                                                                                              1 0,5 

Ηρωίνη                                             Vulbegal                                                                                                                                                                                                    19 10,3 

Ηρωίνη                                             Vulbegal                                           Hipnosedon                                                                                                                                               12 6,5 

Ηρωίνη                                             Vulbegal                                           Hipnosedon                                         Stedon                                                                                                1 0,5 

Ηρωίνη                                             Vulbegal                                           Tavor                                                                                                                                                    1 0,5 

Ηρωίνη                                             Vulbegal                                           Κοκαϊνη                                                                                                                                                  2 1,1 

Ηρωίνη                                             Vulbegal                                           Χασί                                                                                                                                                     11 6,0 
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Ουσίες κατάχρησης Ν % 

Ηρωίνη                                             Vulbegal                                           Χασί                                               Κοκαϊνη                                                                                               1 0,5 

Ηρωίνη                                             Xanax                                              Remeron                                                                                                                                                  1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαίνη                                            Χασί                                               Hipnosedon                                         Tavor                                              1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                                                                                                                                                                                     14 7,6 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Hipnosedon                                         Vulbegal                                                                                              1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Lexotanil                                          Vulbegal                                                                                              1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Subotex                                            Μεθαδόνη                                                                                              1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Vulbegal                                                                                                                                                 4 2,2 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Vulbegal                                           Tavor                                                2 1,1 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Vulbegal                                           Hipnosedon                                                                                            2 1,1 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Vulbegal                                           Hipnosedon                                         Χασί                                               1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Vulbegal                                           Tavor                                              Hipnosedon                                         1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Vulbegal                                           Χασί                                                                                                  1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            XTC                                                Αλκόολ                                             Χασί                                               1 0,5 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Χασί                                                                                                                                                     4 2,2 

Ηρωίνη                                             Κοκαϊνη                                            Χασί                                               Vulbegal                                                                                              3 1,6 

Ηρωίνη                                             Μεθαδόνη                                                                                                                                                                                                    1 0,5 

Ηρωίνη                                             Χασί                                                                                                                                                                                                        10 5,4 

Ηρωίνη                                             Χασί                                               Hipnosedon                                                                                                                                               2 1,1 

Ηρωίνη                                             Χασί                                               Tavor                                              Lexotanil                                                                                             1 0,5 

Μεθαδόνη                                           Hipnosedon                                         Lexotanil                                                                                                                                                1 0,5 

Χασί                                                                                                                                                                                                                                                           1 0,5 
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Πίνακας 6: Τρόπος χρήσης 

Ουσίες  

κατάχρησης 

Τρόπος χρήσης 

Ένεση 

Κάπνισμα/ 

Εισπνοή από το 

στόμα 

Βρώση/Πόση 

Από τη 

 μύτη 

Ν % Ν % Ν % Ν % 

Nalorex 0 0,0 1 100,0 0 0,0 0 0,0 

Αλκοόλ 0 0,0 0 0,0 2 100,0 0 0,0 

Βουπρενορφίνη 0 0,0 1 50,0 1 50,0 0 0,0 

Ηρωίνη 59 33,0 9 5,0 0 0,0 111 62,0 

Κοκαΐνη 17 50,0 8 23,5 1 2,9 8 23,5 

Μεθαδόνη 0 0,0 0 0,0 3 100,0 0 0,0 

Χασί  0 0,0 31 88,6 4 11,4 0 0,0 

Hipnosedon 0 0,0 1 2,6 37 97,4 0 0,0 

Tavor 0 0,0 0 0,0 12 100,0 0 0,0 

Vulbegal 0 0,0 1 1,3 76 98,7 0 0,0 

Xanax 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

Lexotanil 0 0,0 0 0,0 6 100,0 0 0,0 

Remeron 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

Subotex 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

XTC 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

Βαρβιτουρικά 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

Stedon 0 0,0 0 0,0 1 100,0 0 0,0 

  

Πίνακας 7 : Κατάχρηση ουσιών 

   Ν % 

Συχνότητα χρήσης ηρωίνης κατά τον  

τελευταίο μήνα 

  

  

  

0-1 φορά/εβδ. 3 1,6 

2-6 φορά/εβδ. 10 5,5 

Καθη ερινά 168 92,3 

Άγνωστο 
1 0,5 
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   Ν % 

Ηλικία έναρξης χρήσης ηρωίνης, μέση τιμή±SD 22,6±7,2 

Διάρκεια χρήσης (έτη) , μέση τιμή±SD   12,1±8,4 

 

Ουσία έναρξης παράνομης χρήσης  

  

  

  

  

  

  

  

Artane 5 2,7 

Hipnosedon 2 1,1 

Xts (ΜΔΜΑ) 1 0,5 

Άγνωστο 1 0,5 

Α φετα ίνε  1 0,5 

Ηρωίνη 12 6,5 

Κοκαϊνη 2 1,1 

Όπιο 3 1,6 

Χασί  152 82,6 

Ηλικία έναρξης, μέση τιμή±SD   16,8±4,6 

 

Πίνακας 8: Ενέσιμη χρήση 

    Ν % 

Κάνει ενέσιμη χρήση τώρα; (30 τελευταίες ημέρες) 

  

  

Ναι 83 45,4 

Όχι 99 54,1 

Άγνωστο 1 0,5 

Αν ναι, έχει κάνει κοινή χρήση σύριγγας με άλλον ή 

άλλους; 

  

  

Ναι 15 18,1 

Όχι 61 73,5 

Άγνωστο 9 8,4 

Έκανε ποτέ ενέσιμη χρήση 

  

  

Ναι 155 84,2 

Όχι 27 14,7 

Άγνωστο 2 1,1 

Αν ναι, σε ποια ηλικία ήταν η πρώτη φορά;  μέση 

τιμή±SD 
  22,7±5,9 

 

Αν έκανε ποτέ ενέσιμη χρήση, έχει κάνει κοινή χρήση 

σύριγγας;  

  

Ναι 76 49,0 

Όχι 60 38,7 

Άγνωστο 21 12,3 

 


