ΔΕΛΤΚΟ ΤΥΠΟΥ
7 Μαῒου, Διεθνής Ημέρα Μείωσης της βλάβης:
Το Δικαίωμα ςτθ Σωματικι και Ψυχικι Υγεία των Ανκρϊπων
που κάνουν Χριςθ Εξαρτθςιογόνων ουςιϊν”
Με αφορμι τθ Διεκνι Ημζρα Μείωςθσ τθσ βλάβθσ, οι ςυνυπογράφουςεσ
οργανϊςεισ τθσ κοινωνίασ των πολιτϊνυποςτθρίηουν το δικαίωμά των ανκρϊπων
που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ςτθν υγεία και τθν ιςότιμθ πρόςβαςθ ςε
υπθρεςίεσ ςωματικισ και ψυχικισ υγείασ χωρίσ διακρίςεισ.
Οι υπθρεςίεσ Mείωςθσ τθσ βλάβθσ αναφζρονται ςε πολιτικζσ, προγράμματα
και πρακτικζσ που αποςκοποφν ςτθ μείωςθ των επιβλαβϊν ςυνεπειϊν που
ςυνδζονται με τθ χριςθ ψυχοδραςτικϊν ουςιϊν ςε άτομα που δεν μποροφν ι δεν
κζλουν να ςταματιςουν τθν χριςθ.
Οι υπθρεςίεσ Μείωςθσ τθσ βλάβθσείναι διεκνϊσ αναγνωριςμζνεσ από τθ δεκαετία
του 1980 ωσ οι αποτελεςματικότερεσ ςε κζματα πρόλθψθσμεταδοτικϊν αςκενειϊν
(π.χ. Ηπατίτιδεσ Bκαι C,HIV/AIDS),υπερδοςολογίασκαι κανάτων, αλλά και ςυνολικά
ςτθ μείωςθτωναρνθτικϊν επιπτϊςεων τθσ χριςθσ ουςιϊν ςε ατομικό και κοινωνικό
επίπεδο. Στθν Ελλάδα, παρόλο που οι παρεχόμενεσ υπθρεςίεσ Μείωςθσ τθσ βλάβθσ
υλοποιοφνται από κρατικοφσ κυρίωσ φορείσ και ΜΚΟ ςε ικανοποιθτικό βακμό, οι
ςυνκικεσ οικονομικισ φφεςθσ εμποδίηουν τθ διεφρυνςθκαι προςαρμογι τουσ ςτισ
ςυνεχϊσ μεταβαλλόμενεσ ανάγκεσ των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ουςιϊν.
Είναι γεγονόσ βζβαια ότι τθν περίοδο 2012-2014 υλοποιικθκαν
περιςςότερεσ νζεσ παρεμβάςεισ Μείωςθσ τθσ βλάβθσ και άμεςθσ πρόςβαςθσ ςε
Ακινα και Ιεςςαλονίκθ, κυρίωσ από τον ΟΚΑΝΑ και το ΚΕΙΕΑ, με τθ
χρθματοδότθςθ από τα Ευρωπαϊκά Προγράμματα ΕΣΠΑ. Ωςτόςο, πολλζσ από αυτζσ
τισ υπθρεςίεσ δε ςυνεχίηουν να λειτουργοφν το 2015 λόγω ζλλειψθσ οικονομικϊν
πόρων, και δυςτυχϊσ οι επιπτϊςεισ ιδθ ζχουν γίνει αιςκθτζσ τόςο ςτουσ ίδιουσ
τουσ ανκρϊπουσ που κάνουν χριςθ ουςιϊν όςο και ςτισ υπθρεςίεσ υγείασ.
Χαρακτθριςτικά, οι λίςτεσ υποκατάςταςθσ οπιοειδϊν ζχουν αυξθκεί
δραματικά τον τελευταίο καιρόενϊ καινοτόμεσ πρακτικζσ όπωσ ο Εποπτευόμενοσ
Στακμόσ «Οδυςςζασ» ζκλειςε εν μία νυκτί μετά από δζκα μινεσ επιτυχοφσ
λειτουργίασ. Η διανομι υλικοφ αςφαλζςτερθσ χριςθσ απειλείται.Πρακτικζσ όπωσ θ
διανομι ναλοξόνθσ για τθν αντιμετϊπιςθ περιςτατικϊν υπερδοςολογίασ που ζχουν
αποδειχκεί ςωτιριεσ για τθ ηωι ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ψυχοδραςτικϊν
ουςιϊν, δεν υιοκετοφνται από τθν ελλθνικι πολιτεία.
Ωσ κοινωνία των πολιτϊν επιςθμαίνουμε τθν ανάγκθ πρόςβαςθσ ςε
υπθρεςίεσ για όλα τα άτομα, ειδικά εκείνα που είναι περιςςότερο αποκλειςμζνα
και τονίηουμε τθν επιτακτικι ανάγκθ αλλαγισ του νομικοφ πλαιςίου, ϊςτε
επιςτθμονικά τεκμθριωμζνεσ παρεμβάςεισ όπωσ ο «Οδυςςζασ» να τφχουν
ευρφτερθσ εφαρμογισ.
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Στθν Ελλάδα, ςφμφωνα με τα πιο πρόςφατα διακζςιμα ςτοιχεία του ΕΚΤΕΠΝ
για το ζτοσ 2013, θ εκτίμθςθ του ςυνολικοφ αρικμοφ χρθςτϊν θλικίασ 15-64 ετϊν με
κφρια ουςία τθν θρωίνθ είναι 16.162, και μόνο περίπου οι 5.000 προςζγγιςαν το
2013 τα προγράμματα κεραπείασ ι μείωςθσ τθσ βλάβθσ. Επίςθσ, παρόλο που οι
υπθρεςίεσ μείωςθσ τθσ βλάβθσ και κεραπείασ φαίνεται να ανταποκρίκθκαν
επιτυχϊσ ςτθν αιφνίδια επιδθμικι ζξαρςθ του 2012 των HIVδιαγνϊςεων, από τουσ
ςυνολικά 1.075 HIVκετικοφσ χριςτεσ ουςιϊν που δθλϊκθκαν ςτο ΚΕΕΛΠΝΟ μόνο το
43,5% ζκαναν ζναρξθ και διατθρικθκαν ςτθν αντιρετροϊκι κεραπεία (2011-2013).
Είναι δε αξιοςθμείωτο ότι θ ςυντριπτικι πλειοψθφία των ανκρϊπων που κάνουν
ενζςιμθ χριςθ ουςιϊν είναι κετικοί ςτον ιό τθσ Ηπατίτιδασ C, γεγονόσ που
αποτελεί διαχρονικι τάςθ ςτθν Ελλάδα και ακόμα δεν ζχει λάβει τθ δζουςα
προςοχι από τισ υπθρεςίεσ μείωςθσ τθσ βλάβθσ και υγείασ για εντατικοποίθςθ τθσ
εξζταςθσ, διάγνωςθσ και κεραπείασ τθσ ιάςιμθσ (πλζον) Ηπατίτιδασ C.Τα ςτοιχεία
αυτά ενδεικτικά μόνο ςκιαγραφοφν τθν πολυπλοκότθτα των ιατρικϊν ηθτθμάτων
των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ουςιϊν και ςτα οποία δυςτυχϊσ τα νοςοκομεία
και οι άλλεσ υπθρεςίεσ υγείασ και μείωςθσ τθσ βλάβθσ αδυνατοφν να
ανταπεξζλκουν πλιρωσ.
Παράλλθλα ζχει αυξθκεί και ο αρικμόσ των Νζων Ψυχοδραςτικϊν Ουςιϊν
που καταγράφονται ετιςιαςτθ χϊρα μασ αλλά και ςε όλθ τθν Ε.Ε. Από τθν ςτιγμι
που τα ςυςτιματα ζγκαιρθσ προειδοποίθςθσ καταφζρνουν να τισ καταγράφουν
είναι ςθμαντικό οι παρεμβάςεισ μείωςθσ βλάβθσ να προςαρμόηονται ςτισ νζεσ
τάςεισ χριςθσ ουςιϊν. Οι ΜΚΟδουλεφουμε για τθν κατανόθςθ και τθν αποτφπωςθ
του φαινομζνου και για προτάςεισ προςαρμογισ των ςθμερινϊν παρεμβάςεων
μείωςθσ βλάβθσ ςτα νζα δεδομζνα τθσ χριςθσ.
Οι υπθρεςίεσ Μείωςθσ τθσ βλάβθσ αδιαμφιςβιτθτα αποτελοφν το ςυνδετικό
κρίκο των ανκρϊπων που κάνουν χριςθ ουςιϊν με το ςφςτθμα υγείασ και
πρόνοιασ. Σαφϊσ, λοιπόν, είναι ςθμαντικό να ενιςχυκοφν κυρίωσ οικονομικά και να
διευρυνκοφν πανελλαδικά με νζεσ εξελιγμζνεσ παρεμβάςεισυποςτθρίηοντασ ακόμα
περιςςότερο τθν ποικιλόμορφθ αυτι ευπακι κοινωνικι ομάδα.
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