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Πρλογος
Το Ευρωπαϊκ Κ)ντρο Παρακολο2θησης Ναρκωτικ ν και

προτεραιτητες. Πραγµατικ η συλλογ και ανλυση

Τοξικοµανας (ΕΚΠΝΤ) )χει την ευχαρστηση να παρουσι-

πληροφορι ν αποτελε προκαταρκτικ βµα για την

σει την )κτη κατ σειρ ετσια )κθεσ του σχετικ µε την

αξιολγηση των συνεπει ν κθε δρσης. Το σχ)διο

κατσταση του προβλµατος των ναρκωτικ ν στην

δρσης της Ευρωπαϊκς ,νωσης δνει επσης )µφαση στη

Ευρωπαϊκ ,νωση. Ο κ2ριος σκοπς της )κθεσης εναι να

σπουδαιτητα της ντλησης πληροφορι ν απ διαφορε-

βοηθσει στην καθοδγηση χραξης πολιτικς στην ΕΕ,

τικ)ς πηγ)ς πληροφρησης διαθ)σιµες στην ΕΕ — πως

σ’ εθνικ και τοπικ εππεδο.

εναι συγκεκριµ)να το ΕΚΠΝΤ και η Europol.

Η )κθεση αυτ παρουσιζει µια σ2γχρονη εικνα του

Το ΕΚΠΝΤ εργζεται εντατικ για να εκπληρ σει τον

προβλµατος των ναρκωτικ ν και τονζει τις ν)ες τσεις

βασικ ρλο του στον τοµ)α της πληροφρησης. ,χει

και εξελξεις. Εκτς απ τη γενικ ανασκπηση, η )κθεση

τελειοποισει το πργραµµα εργασας του για την

διαπραγµατε2εται λεπτοµερ ς ορισµ)να θεµελι δη

περοδο 2001-2003 για να το ευθυγραµµσει µε τους )ξι

θ)µατα — πως κοκα&νη, λοιµ δη νοσµατα και συνθε-

στχους της στρατηγικς της Ευρωπαϊκς ,νωσης για

τικ ναρκωτικ. Επσης παρουσιζει µια γενικ ποψη του

την αντιµετ πιση των ναρκωτικ ν, οι οποοι εναι στις

προβλµατος στις χ ρες της Κεντρικς και Ανατολικς

µεσες προτεραιτητ)ς της. Το κ)ντρο συµβλλει στη

Ευρ πης.

διαδικασα αξιολγησης των συνεπει ν του σχεδου
δρσης της Ευρωπαϊκς ,νωσης. ,χει επσης εργαστε

Το )τος αυτ δδεται σηµασα στη βελτωση της ποιτη-

µε τα εθνικ εστιακ σηµεα και την Europol καθ ς και µε

τας και συγκρισιµτητας των δεδοµ)νων που υποβλλο-

τις εθνικ)ς της µονδες ναρκωτικ ν, µε σκοπ τη

νται απ τα κρτη µ)λη της ΕΕ. Εντο2τοις εναι απαρα-

σχεδαση καταλλλων εργαλεων για την παραγωγ δ2ο

τητο να διατηρηθο2ν οι προσπθειες σε λα τα κρτη

παραστατικ ν εικνων µε βση )να σ2νολο µεταβλητ ν

µ)λη χι µνο για να αυξηθε η συγκρισιµτητα των

προσαρµοσµ)νων στους )ξι πρωταρχικο2ς στχους της

δεδοµ)νων σε εππεδο ΕΕ αλλ επσης για να εξασφαλι-

στρατηγικς της ΕΕ.

στε η παραγωγ των δεδοµ)νων αυτ ν σε τακτ διαστµατα.

Η πρ τη παραστατικ εικνα θα παρουσιζει το
πρβληµα και τους τρπους αντιµετ πισης του το 1999,

Η εν)ργεια αυτ µας οδηγε στο εξαιρετικ σηµαντικ

πριν απ την )γκριση του σχεδου δρσης της Ευρωπαϊ-

ζτηµα της εναρµνισης των δεδοµ)νων, τα οποα πρ)πει

κς ,νωσης, και θα παρ)χει βση για την αξιολγηση της

να αποκτ νται ταχ)ως, για να εξασφαλσουµε τι οι

προδου που θα επιτευχθε µε την ολοκλρωση του

πληροφορες οι σχετικ)ς µε τα ναρκωτικ σε εππεδο ΕΕ

σχεδου το 2004. Η δε2τερη παραστατικ εικνα θα

εναι περισστερο αξιπιστες και συγκρσιµες απ’ ,τι

παρουσιζει το πρβληµα και τους τρπους αντιµετ πι-

εναι σµερα. Για τη διευκλυνση της εν)ργειας αυτς, το

σης του το 2004, µε βση τις πληροφορες που αντλο2-

κ)ντρο (ΕΚΠΝΤ) εξ)δωσε οδηγες για την τυποποιηµ)νη

νται σ2µφωνα µε την δια οµδα µεταβλητ ν.

εφαρµογ στην ΕΕ π)ντε βασικ ν επιδηµιολογικ ν
δεικτ ν. Τον επµενο χρνο τα κρτη µ)λη θα διαδραµα-

Dλα αυτ τα βµατα θα βοηθσουν στην εκπλρωση του

τσουν πρωταρχικ ρλο για την εξασφλιση της πλρους

κ2ριου σκοπο2 του ΕΚΠΝΤ, που εναι η παροχ στους

εφαρµογς των τυποποιηµ)νων αυτ ν δεικτ ν σ’ εθνικ

αρµδιους για τη χραξη πολιτικς βαθις γν σης, η

εππεδο.

οποα θα αποτελ)σει τη βση για το σχεδιασµ πολιτικς
αντιµετ πισης των ναρκωτικ ν.

Εναι αξιοσηµεωτο τι η στρατηγικ της Ευρωπαϊκς
,νωσης για την αντιµετ πιση των ναρκωτικ ν και το
σχ)διο δρσης της που ακολουθε (2001-2004) προβλ-

Georges Estievenart

λουν την πληροφρηση και την αξιολγηση ως κ2ριες

Εκτελεστικς διευθυντς
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για τη σ2νταξη της ετσιας )κθεσης.

Κ ε φ

λ α ι ο

1

Ζτηση και προσφορ
ναρκωτικ"ν
Στο παρν κεφλαιο παρουσιζονται συνοπτικ η κατσταση της χρσης και προσφορς
ναρκωτικ ν στην ΕΕ, οι πρσφατες εξελξεις καθ ς και οι εµφανιζµενες τσεις.
Βελτ%ωση της συγκρισιµτητας των στοιχε%ων — Οι βασικο% δε%κτες του ΕΚΠΝΤ
Η βελτωση της συγκρισιµτητας των στοιχεων µεταξ2
των κρατ ν µελ ν εναι κεντρικ καθκον του ΕΚΠΝΤ. Το
ΕΚΠΝΤ αναπτ2σσει και προτενει ν)ες µεθδους και µ)σα
συλλογς και ανλυσης εναρµονισµ)νων στοιχεων
καλς ποιτητας σε ευρωπαϊκ εππεδο. Το σχ)διο
δρσης της ΕΕ σχετικ µε τα ναρκωτικ (2000–2004)
καλε τα κρτη µ)λη να παρ)χουν αξιπιστες και συγκρσιµες πληροφορες αναφορικ µε π)ντε βασικο2ς επιδηµιολογικο2ς δεκτες, σ2µφωνα µε τα προτεινµενα
τεχνικ εργαλεα και τις κατευθυντριες γραµµ)ς του
ΕΚΠΝΤ. Αυτο οι π)ντε βασικο δεκτες εναι:

• επικρτηση και πρτυπα χρσης ναρκωτικ ν στον
γενικ πληθυσµ ()ρευνες στον πληθυσµ)E

• επικρτηση και πρτυπα προβληµατικς χρσης
ναρκωτικ ν (στατιστικ)ς εκτιµσεις σχετικ µε την
επικρτηση/συχντητα εµφνισης, οι οποες συµπλη-

Χρση ναρκωτικ"ν

ρ νονται απ στοιχεα ερευν ν µεταξ2 των χρηστ ν
ναρκωτικ ν)E

• συνδεµενα µε τα ναρκωτικ λοιµ δη νοσµατα
(επικρτηση και ρυθµο συχντητας εµφνισης του ιο2
HIV, της ηπαττιδας B και C στους χρστες ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν)E

• συνδεµενοι µε τα ναρκωτικ θνατοι και θνησιµτητα
των χρηστ ν ναρκωτικ ν (στατιστικ στοιχεα για τη
θνησιµτητα του γενικο2 πληθυσµο2 απ ληξιαρχεα
και ειδικ αρχεα, καθ ς και µελ)τες κορτης σχετικ
µε τη θνησιµτητα και τις αιτες θαντου των χρηστ ν
ναρκωτικ ν)E

• ατηση για θεραπεα απ τη χρση των ναρκωτικ ν
(στατιστικ)ς απ θεραπευτικ κ)ντρα ατµων που
εισγονται για θεραπεα απ τη χρση ναρκωτικ ν).

Η δοκιµ της κνναβης —τουλχιστον µα φορ σε λη τη
ζω— απ τον ενλικο πληθυσµ (15 )ως 64 ετ ν

Χρση ναρκωτικ"ν στον γενικ πληθυσµ

σ2µφωνα µε το πρτυπο του ΕΚΠΝΤ, αν και µε ορισµ)νες

Για την εκτµηση της κατστασης σχετικ µε τη χρση

εθνικ)ς διαφορ)ς) κυµανεται απ περπου 10 % στην

ναρκωτικ ν και για την ανπτυξη και αξιολγηση πολιτι-

Φινλανδα )ως περπου 20 )ως 25 % στη ∆ανα, τη Γαλλα,

κ ν, εναι απαρατητο να υπολογιστε το ποσοστ του

την Ιρλανδα, τις Κτω Χ ρες, την Ισπανα και το Ηνωµ)νο

πληθυσµο2 που κνει χρση  που )χει δοκιµσει ναρκω-

Βασλειο (1).

τικ. Εναι απαρατητο να γνωρζουµε σε ποιες οµδες
εστιζεται η χρση ναρκωτικ ν, καθ ς και τα πρτυπα

Τα ποσοστ δοκιµς των λλων ουσι ν εναι πολ2

χρσης τους.

χαµηλτερα. Η δοκιµ αµφεταµιν ν )χει αναφερθε απ
το 1 )ως 4 % των ενηλκων, αλλ το ποσοστ των ενηλ-

Πρτυπα χρσης ναρκωτικ"ν

κων που αναφ)ρει δοκιµ αµφεταµιν ν στο Ηνωµ)νο

Σε λες τις χ ρες της ΕΕ, η κνναβη εναι η συχντερα

Βασλειο αν)ρχεται στο 10 %. ,κσταση )χουν δοκιµσει

χρησιµοποιο2µενη παρνοµη ουσα, τσο απ την ποψη

το 0,5 )ως 4 % των ευρωπαων ενηλκων και κοκα&νη το

της δοκιµς τουλχιστον µα φορ σε λη τη ζω (οποια-

0,5 )ως 3 %. Η δοκιµ ηρωνης αναφ)ρεται γενικ απ

δποτε χρση καθ’ λη τη διρκεια ζως ενς ατµου)

ποσοστ µικρτερο του 1 % των ενηλκων, γεγονς που

σο και απ την ποψη της πρσφατης χρσης. Η χρση

)ρχεται σε αντθεση µε την υψηλ παρουσα της στους

λλων παρνοµων ουσι ν εναι λιγτερο συχν.

δεκτες που αφορο2ν το πρβληµα των ναρκωτικ ν.

(1)

∆ιγραµµα 1 ΕΓ: ∆οκιµ τουλχιστον µα φορ κατ τη διρκεια της ζως κνναβης, αµφεταµιν ν και κοκα&νης µεταξ2 των ενηλκων
σε ορισµ)νες χ ρες, πως µετρθηκε απ εθνικ)ς )ρευνες στον πληθυσµ ()κδοση επ γραµµς).
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Eτσια $κθεση σχετικ µε την κατ σταση του προβλµατος των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ 8νωση — 2001

Μεθοδολογ%α για την εκτ%µηση της χρσης ναρκωτικ"ν στον γενικ πληθυσµ
Οι )ρευνες στον γενικ πληθυσµ πραγµατοποιο2νται µε

Υπρχουν διαφορ)ς µεταξ2 των χωρ ν σον αφορ τις

σκοπ την εκτµηση της χρσης ναρκωτικ ν. ∆ δεκα

µεθδους συλλογς των στοιχεων, στα µεγ)θη και στα

κρτη µ)λη )χουν διεξαγγει εθνικ)ς )ρευνες κατ τη

πλασια των δειγµτων, οι οποες θα µπορο2σαν να

διρκεια των τελευταων ετ ν σχετικ µε τη χρση

επηρεσουν την ακρβεια και την εγκυρτητα των εκτιµ-

ναρκωτικ ν στον γενικ πληθυσµ (παρλο που στο

σεων. ,ως του λυθο2ν αυτ τα ζητµατα, οι µεσες

Λουξεµβο2ργο το δεγµα ταν µικρ) και τα υπλοιπα

συγκρσεις µεταξ2 επιπ)δων χρσης στα κρτη µ)λη θα

(Ιταλα, Πορτογαλα και Αυστρα) βρσκονται στη διαδικα-

πρ)πει να γνονται µε προσοχ, ειδικ στις περιπτ σεις

σα προετοιµασας τ)τοιων ερευν ν. Ορισµ)νες χ ρες

που οι διαφορ)ς εναι µικρ)ς.

)χουν δη καθιερ σει σειρ επαναλαµβανµενων
εθνικ ν ερευν ν, χρησιµοποι ντας την δια µεθοδολογα

Το ΕΚΠΝΤ )χει αναπτ2ξει κατευθυντριες γραµµ)ς για τη

(για παρδειγµα η Γερµανα, η Ισπανα, η Σουηδα και το

βελτωση της ποιτητας και της συγκρισιµτητας των

Ηνωµ)νο Βασλειο), εν

στην Ελλδα, τη Γαλλα και τις

ερευν ν στον πληθυσµ στην ΕΕ. Αυτ)ς οι κατευθυντ-

Κτω Χ ρες )χουν ξεκινσει σειρ)ς ερευν ν. Ορισµ)νες

ριες γραµµ)ς περιλαµβνουν )να σ2νολο κοιν ν βασικ ν

χ ρες πραγµατοποιο2ν διαδοχικ)ς ad hoc )ρευνες, οι

στοιχεων, τα οποα µπορο2ν να χρησιµοποιηθο2ν για την

οποες

αναφορ δεδοµ)νων απ υπρχουσες )ρευνες  να

εναι

σε

µεγλο

βαθµ

συγκρσιµες

(για

παρδειγµα η ∆ανα, η Φινλανδα και η Γαλλα).

περιληφθο2ν σε ευρ2τερα ερωτηµατολγια και βασικ)ς
µεθοδολογικ)ς οδηγες. Οι κατευθυντριες αυτ)ς
γραµµ)ς τθενται σταδιακ σε εφαρµογ στα κρτη µ)λη.

Η χρση παρνοµων ναρκωτικ ν εστιζεται σε ορισµ)νες
πληθυσµιακ)ς οµδες, και συγκεκριµ)να σε νεαρο2ς ενλικες, νδρες και κατοκους αστικ ν περιοχ ν. Οι νεαρο
ενλικες (ηλικας 15 )ως 34 σ2µφωνα µε το πρτυπο του
ΕΚΠΝΤ µε ορισµ)νες εθνικ)ς διαφορ)ς) παρουσιζουν
ρυθµο2ς χρσης ναρκωτικ ν )ως και διπλσιους  ακµη
µεγαλ2τερους απ εκενους ολκληρου του ενλικου
πληθυσµο2, για τα περισστερα ναρκωτικ (2) (3).
Παραδεγµατος χρη, κνναβη )χει δοκιµσει περπου το
15 % των νεαρ ν ενηλκων στη Φινλανδα και τη Σουηδα,
2

ς 40 % περπου στη ∆ανα, τη Γαλλα, την Ιρλανδα, τις

µ)ρος απ το ποσοστ του αστικο2 πληθυσµο2 (5).
Παρλο που χρησιµοποιεται ευρ)ως, η δοκιµ τουλχιστον µα φορ σε λη τη ζω δεν αρκε για τον υπολογισµ της πρσφατης χρσης ναρκωτικ ν, καθ ς περιλαµβνει λους εκενους που κποτε δοκµασαν ναρκωτικ,
ετε µα µνο φορ ετε χρνια πριν. Ως πρσφατη χρση
υπολογζεται συνθως οποιαδποτε χρση )γινε κατ τη
διρκεια του προηγο2µενου )τους (επικρτηση κατ το
τελευταο δωδεκµηνο).

µει νονται µε το χρνο (4).

Η πρσφατη χρση (η οποα ορζεται ως χρση εντς των
δ δεκα τελευταων µην ν) κνναβης αναφ)ρεται απ το
1 )ως 9 % των ευρωπαων ενηλκων. Η πρσφατη χρση
λλων παρνοµων ουσι ν σπανως υπερβανει το 1 %
στους ενλικες. Οι νεαρο ενλικοι αναφ)ρουν υψηλτερο ποσοστ επικρτησης, περπου διπλσιο εκενου
που αναφ)ρεται για λους τους ενηλκους. Στην Ιρλανδα,
την Ισπανα (σχετικ µε την κοκα&νη) και το Ηνωµ)νο
Βασλειο, το ποσοστ τενει να εναι κπως υψηλτερο
απ εκενο λλων χωρ ν (6).

Οι κτοικοι αστικ ν περιοχ ν αναφ)ρουν υψηλτερους

Τ σεις

ρυθµο2ς χρσης ναρκωτικ ν απ εκενους των αγροτι-

Στοιχεα τα οποα εξετζουν τις τσεις που διαµορφ νο-

κ ν περιοχ ν, και οι διαφορ)ς στα συνολικ εθνικ

νται στα ναρκωτικ µπορε να εναι πολ2 πιο διαφωτιστικ

Κτω Χ ρες, την Ισπανα και το Ηνωµ)νο Βασλειο, εν
αµφεταµνες, )κσταση και κοκα&νη )χουν δοκιµσει
περπου το 1 )ως 6 % των νεαρ ν ενηλκων (παρλο που
στο Ηνωµ)νο Βασλειο το ποσοστ για την αµφεταµνη
και την )κσταση εναι κατ προσ)γγιση 16 και 8 %
αντστοιχα). Στους νδρες εµφανζονται υψηλτεροι
ρυθµο χρσης ναρκωτικ ν, αν και οι ρυθµο αυτο διαφ)ρουν µεταξ2 των χωρ ν και οι διαφορ)ς τενουν να

(2)
(3)
(4)
(5)
(6)
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στοιχεα θα µπορο2σαν να εξαρτ νται κατ µεγλο

∆ιγραµµα 2 ΕΓ: Επικρτηση της χρσης )κστασης και κοκα&νης κατ το τελευταο δωδεκµηνο αν οµδα ηλικας στην Αγγλα και
την Ουαλα, 1998 ()κδοση επ γραµµς).
∆ιγραµµα 3 ΕΓ: ∆οκιµ κνναβης τουλχιστον µα φορ κατ τη διρκεια ζως σε λους τους ενηλκους και στους νεαρο2ς ενηλκους σε ορισµ)νες χ ρες της ΕΕ, πως µετρθηκε απ εθνικ)ς )ρευνες στον πληθυσµ ()κδοση επ γραµµς).
∆ιγραµµα 4 ΕΓ: ∆οκιµ κνναβης τουλχιστον µα φορ κατ τη διρκεια ζως στους ενηλκους (νδρες και γυνακες) σε ορισµ)νες
χ ρες της ΕΕ, πως µετρθηκε απ εθνικ)ς )ρευνες στον πληθυσµ ()κδοση επ γραµµς).
∆ιγραµµα 5 ΕΓ: ∆οκιµ κνναβης τουλχιστον µα φορ κατ τη διρκεια ζως στους ενηλκους στη Φινλανδα αν εππεδο αστικοποησης, 1998 ()κδοση επ γραµµς).
∆ιγραµµα 6 ΕΓ: ∆οκιµ κνναβης τουλχιστον µα φορ κατ τη διρκεια ζως και επικρτηση κατ το τελευταο δωδεκµηνο σε
ενηλκους σε ορισµ)νες χ ρες της ΕΕ, πως µετρθηκε απ εθνικ)ς )ρευνες στον πληθυσµ ()κδοση επ γραµµς).

Ζτηση και προσφορ

∆ι γρ. 1

ναρκωτικ"ν

Πρσφατη χρση (επικρ τηση κατ το τελευτα%ο δωδεκ µηνο) κ νναβης, αµφεταµιν"ν και κοκα.νης απ ν$ους ενλικες
σε ορισµ$νες χ"ρες της ΕΕ, πως µετρθηκε απ εθνικ$ς $ρευνες στον πληθυσµ

%

Κνναβη
Αµφεταµνες
Κοκα&νη

20

15

10

5

Ηνωµ)νο
Βασλειο
(Αγγλα
και Ουαλα)
(1998)

Σουηδα
(1998)

Φινλανδα
(1998)

Κτω Χ ρες
(1997/98)

Ιρλανδα
(1998)

Γαλλα
(1999)

Ισπανα
(1999)

Ελλδα
(1998)

Γερµανα
(πρ ην
∆υτικ)
(1997)

∆ανα
(2000)

0

Σηµεισεις: Τα στοιχεα προ)ρχονται απ τις πλ)ον πρσφατες εθνικ)ς )ρευνες που εναι διαθ)σιµες σε κθε χ ρα.
Το ε2ρος ηλικι ν εναι απ 15 )ως 18 µ)χρι 34 )ως 39. Οι διακυµνσεις στο ε2ρος ηλικι ν µπορε να επηρεζουν τις διαφορ)ς µεταξ2 των χωρ ν.
Σε ορισµ)νες χ ρες τα ποσοστ επανυπολογστηκαν σε εθνικ εππεδο, στε να ανταποκρνονται σο το δυνατν περισστερο στις ηλικιακ)ς
οµδες που καθρισε το ΕΚΠΝΤ (ν)οι ενλικες 15 )ως 34 ετ ν).
Πηγ ς:
Εθνικ)ς εκθ)σεις δικτ2ου Reitox για το 2000, απ εκθ)σεις ερευν ν στον πληθυσµ  απ επιστηµονικ ρθρα. Βλ)πε επσης τους
τυποποιηµ)νους επιδηµιολογικο2ς πνακες στην ιστοθ)ση του ΕΚΠΝΤ.

απ στοιχεα που αναφ)ρονται σε παγιωµ)νες καταστ-

Οι αυξηµ)νες περιπτ σεις δοκιµς κνναβης τουλχι-

σεις. Εντο2τοις, µ)χρι σµερα, µνο η Γερµανα, η

στον µα φορ σε λη τη ζω δεν υποδηλ νουν απαρα-

Ισπανα, η Σουηδα και το Ηνωµ)νο Βασλειο διεξγαγαν

τητα παρλληλη α2ξηση στην πρσφατη χρση. Η επικρ-

συγκρσιµες εθνικ)ς )ρευνες. Sλλες χ ρες διεξγαγαν

τηση κατ το τελευταο δωδεκµηνο )χει γενικ αυξηθε

αρκετ)ς )ρευνες διαφορετικ ν ειδ ν, ωστσο οι τσεις

λιγτερο απ’ ,τι η δοκιµ τουλχιστον µα φορ σε λη

πρ)πει να αναλυθο2ν µε προσοχ.

τη ζω.

Η δοκιµ κνναβης —τουλχιστον µα φορ σε λη τη

Οι τσεις σχετικ µε τη χρση λλων ουσι ν εναι πιο

ζω— αυξθηκε κατ τη δεκαετα του ’90 στις περισστε-

δ2σκολο να ανιχνευθο2ν. Αυτ)ς οι εξελξεις αφορο2ν

ρες χ ρες για τις οποες υπρχουν διαθ)σιµες πληροφο-

σχετικ περιορισµ)νες πληθυσµιακ)ς οµδες, εντο2τοις

ρες. Σε πρσφατες )ρευνες, πολλ)ς χ ρες αναφ)ρουν

µπορε να )χουν σηµαντικ)ς επιπτ σεις στη δηµσια

παρµοια ποσοστ επικρτησης —περπου 20 )ως 25 %.

υγεα και την πολιτικ για τα ναρκωτικ. Για παρδειγµα, η

Στις περιπτ σεις στις οποες η επικρτηση ταν χαµηλ

πολυσυζητηµ)νη πιθαν α2ξηση στη χρση της κοκα&νης

στις αρχ)ς του ’90 (για παρδειγµα, στην Ελλδα, τη

χρζει περαιτ)ρω ανλυσης στις περισστερες χ ρες.

Φινλανδα και τη Σουηδα), οι αυξσεις φανεται να εναι

Επσης, η πρσφατη α2ξηση στη χρση )κστασης —καλ

αναλογικ µεγαλ2τερες απ τις περιπτ σεις στις οποες

τεκµηριωµ)νη µεταξ2 των οµδων νεαρ ν ατµων— δεν

η αρχικ επικρτηση ταν υψηλτερη (για παρδειγµα,

εµφανζεται µε σαφνεια στις )ρευνες στον πληθυσµ. Τα

στη ∆ανα, τη Γερµανα και το Ηνωµ)νο Βασλειο).

δεγµατα πρ)πει να εναι αρκετ µεγλα και η ανλυση

∆ι γρ. 2

Εξ$λιξη της δοκιµς τουλ χιστον µ%α φορ σε λη τη ζω και της πρσφατης (τελευτα%ο δωδεκ µηνο) χρσης κ νναβης
σε ορισµ$νες χ"ρες της ΕΕ κατ τη δεκαετ%α του 1990, πως µετρθηκε απ εθνικ$ς $ρευνες στον πληθυσµ

%

∆οκιµ τουλχιστον
µα φορ σε λη τη ζω
Επικρτηση κατ
το τελευταο δωδεκµηνο

40

30
20

10

Ηνωµ)νο
Βασλειο
(Αγγλα
και Ουαλα)
(1994, 1996,
1998)

Σουηδα
(1994, 1996,
1998, 2000)

Φινλανδα
(1992, 1996,
1998)

Γαλλα
(1992, 1995,
1999)

Ισπανα
(1995, 1997,
1999)

Γερµανα
(πρ ην
∆υτικ)
(1995, 1997)

∆ανα
(1994, 2000)
Βλ)πε
σηµει σεις

0

Σηµεισεις: Το ε2ρος ηλικι ν εναι απ 15 )ως 18 µ)χρι 59 )ως 69 (στη Φινλανδα ταν 74 το 1992 και το 1996).
Οι διακυµνσεις στο ε2ρος ηλικι ν µπορε να επηρεζουν τις διαφορ)ς µεταξ2 των χωρ ν.
Στη ∆αν%α το ε2ρος ηλικι"ν ε%ναι απ 16 $ως 44, µε σκοπ τη σ2γκριση µεταξ2 των ετ ν.
Στη Γερµανα, µα )ρευνα για το 2000 ( οποα δηµοσιε2θηκε τον Μιο 2001) καταδεικν2ει α2ξηση της χρσης κνναβης.
Πηγ ς:
Εθνικ)ς εκθ)σεις δικτ2ου Reitox για το 2000, απ εκθ)σεις ερευν ν στον πληθυσµ  απ επιστηµονικ ρθρα.
Βλ)πε επσης τους τυποποιηµ)νους επιδηµιολογικο2ς πνακες στην ιστοθ)ση του ΕΚΠΝΤ.

9

Eτσια $κθεση σχετικ µε την κατ σταση του προβλµατος των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ 8νωση — 2001

Χρση ναρκωτικ"ν στον σχολικ πληθυσµ
Για τοµα κτω των 18 ετ ν, το ΕΚΠΝΤ αντλε πληροφο-

Υπρχει µια αντστροφη σχ)ση µεταξ2 του ποσοστο2

ρες απ µια συγκρσιµη )ρευνα στον µαθητικ πληθυσµ,

επικρτησης της χρσης παρνοµων ναρκωτικ ν σε µια

στην οποα περιλαµβνονται στοιχεα για 30 µετ)χουσες

χ ρα και του κινδ2νου που πιστε2εται τι εµπερικλεει η

χ ρες στην Ευρ πη, και επσης στοιχεα για τις ΗΠΑ.

χρση του συγκεκριµ)νου ναρκωτικο2. Τα κορτσια

,ντεκα κρτη µ)λη της ΕΕ µετεχαν στο πιο πρσφατο

τενουν γενικτερα, περισστερο απ τα αγρια, να

ευρωπαϊκ πργραµµα ερευν ν στον µαθητικ πληθυσµ

θεωρο2ν τη χρση παρνοµων ναρκωτικ ν επικνδυνη. Η

για το αλκολ και λλα ναρκωτικ — 1999 (ESPAD)(1), το

αποδοκιµασα της χρσης παρνοµων ναρκωτικ ν εναι

οποο περιγρφει τη χρση του καπνο2, του αλκολ και

σταθερ υψηλ στα αγρια και τα κορτσια σε λα τα

λλων ναρκωτικ ν σε µαθητ)ς 15 )ως 16 ετ ν. Το Β)λγιο,

κρτη µ)λη της ΕΕ µε ποσοστ περπου 80 % κατ µ)σο

το Λουξεµβο2ργο και η Ισπανα )χουν επσης διεξαγγει

ρο, εξαιρουµ)νης της αποδοκιµασας της κνναβης, η

)ρευνες στον µαθητικ πληθυσµ το 1998  1999, ανεξρ-

οποα εναι χαµηλτερη µε ποσοστ 70 % κατ µ)σο ρο.

τητα απ την )ρευνα του ESPAD, και τα αποτελ)σµατα

Τ σεις

που προκ2πτουν συµφωνο2ν µε εκενα του ESPAD.

Σε λα τα κρτη µ)λη, εκτς απ δ2ο (το Ηνωµ)νο

Κατ σταση και πρτυπα

Βασλειο και την Ιρλανδα) τα οποα συµµετεχαν τσο

Οι )ρευνες δεχνουν τι η κνναβη εξακολουθε να εναι

στις πρ τες σο και στις επµενες )ρευνες του ESPAD, η

η πιο ευρ)ως χρησιµοποιο2µενη παρνοµη ουσα στους

επικρτηση της χρσης λων των παρνοµων ναρκωτι-

µαθητ)ς σχολεων. Η δοκιµ τουλχιστον µα φορ σε

κ ν τουλχιστον για µα φορ σε λη τη ζω αυξθηκε

λη τη ζω σε µαθητ)ς 15 )ως 16 ετ ν κυµανεται απ

ανµεσα στα )τη 1995 και 1999.

8 % στη Σουηδα και την Πορτογαλα )ως 35 % στη Γαλλα
και το Ηνωµ)νο Βασλειο. Σε δ2ο κρτη µ)λη (Ελλδα και
Σουηδα), η χρση εισπνεµενων ουσι ν τουλχιστον για
µα φορ σε λη τη ζω (πτητικ)ς ουσες) εναι υψηλ-

Χρση κ νναβης τουλ χιστον για µ%α φορ σε λη τη ζω
Τα ποσοστ παρνοµων ναρκωτικ ν που λαµβνονται
γενικ απ µαθητ)ς σχολεου ηλικας 15 )ως 16 ετ ν

τερη  ση µε εκενη της κνναβης.

καθορζονται σε µεγλο βαθµ απ το ποσοστ κννα-

Οι )ρευνες στα σχολεα αναφ)ρουν χρση αµφεταµιν ν

χρσης κνναβης τουλχιστον για µα φορ )χει αυξηθε.

τουλχιστον για µα φορ σε λη τη ζω σε ποσοστ απ
1 )ως 8 % των µαθητ ν σχολεου ηλικας 15 )ως 16 ετ ν,
χρση )κστασης απ 1 )ως 5 %, και το ποσοστ για χρση
κοκα&νης τουλχιστον για µα φορ εναι µεταξ2 του 1 και
4 %, µε την Ισπανα και τις Κτω Χ ρες να παρουσιζουν
τη µεγαλ2τερη χρση κοκα&νης.
,να διαφορετικ πρτυπο εµφανζεται σχετικ µε την
παρνοµη χρση τουλχιστον για µα φορ ηρεµιστικ ν
και υπνωτικ ν (χωρς ιατρικ συνταγ), που το χαµηλτερο ποσοστ, 4 %, παρατηρεται στο Ηνωµ)νο Βασλειο
και τη Νορβηγα και το υψηλτερο (12 %) στη Γαλλα. Η
παρνοµη χρση τουλχιστον για µα φορ ηρεµιστικ ν
και υπνωτικ ν εναι υψηλτερη στα κορτσια απ ,τι στα
αγρια στη Γαλλα, την Πορτογαλα, την Ιταλα, τη Φινλανδα και τη Σουηδα. Αντιθ)τως, η επικρτηση της χρσης
παρνοµων ναρκωτικ ν τουλχιστον µα φορ σε λη τη
ζω εναι υψηλτερη στα αγρια απ ,τι στα κορτσια σε
λα τα κρτη µ)λη.

βης. Στην πλειοντητα των χωρ ν, η επικρτηση της

Στη Φινλανδα και τη Νορβηγα, τα ποσοστ της χρσης
κνναβης τουλχιστον για µα φορ σε λη τη ζω διπλασιστηκαν κατ το χρονικ διστηµα µεταξ2 1995 και
1999. Αυξσεις παρουσιστηκαν επσης στη Σουηδα, την
Πορτογαλα, τη ∆ανα και την Ιταλα. Εντο2τοις, υπρξε
µεωση σε δ2ο κρτη µ)λη που το 1995 παρουσασαν την
υψηλτερη επικρτηση της χρσης κνναβης τουλχιστον για µα φορ. Στο Ηνωµ)νο Βασλειο µεταξ2 1995 και
1999 η χρση κνναβης µει θηκε απ 41 )ως 35 % και
στην Ιρλανδα απ 37 )ως 32 %.
Η διαπιστωµ)νη διαθεσιµτητα κνναβης αυξθηκε σε
µεγλο βαθµ στη ∆ανα, τη Φινλανδα, την Ιταλα και τη
Νορβηγα µεταξ2 1995 και 1999. Μεωση της διαπιστωµ)νης διαθεσιµτητας κνναβης σηµει θηκε στην Ιρλανδα
και το Ηνωµ)νο Βασλειο, αλλ σε µικρτερο βαθµ απ
τη µεωση στην επικρτηση χρσης τουλχιστον για µα
φορ σε λη τη ζω.

Αξζει να επισηµανθε τι τα συγκρσιµα στοιχεα που
προ)ρχονται απ τις ΗΠΑ δεχνουν τι τα ποσοστ για τη
χρση τουλχιστον για µα φορ ενς αριθµο2 παρνοµων ναρκωτικ ν εναι υψηλτερα απ ,τι σε οποιοδποτε απ τα κρτη µ)λη της ΕΕ: κνναβη (41 %), αµφεταµνη (16 %), )κσταση (6 %) και κοκα&νη (8 %).
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(1)

,κθεση του ESPAD 1999: «Alcohol and other drug use among
students in 30 European countries» (χρση αλκολ και λλων
ναρκωτικ ν απ τους µαθητ)ς σε 30 ευρωπαϊκ)ς χ ρες), B.
Hibell, B. Andersson, S. Ahlström, O. Balakireva, T. Bjarnason, A.
Kokkevi, M. Morgan, σουηδικ συµβο2λιο πληροφρησης
σχετικ µε το αλκολ και λλα ναρκωτικ (CAN), Οµδα
Pompidou του Συµβουλου της Ευρ πης, ∆εκ)µβριος 2000.

Ζτηση και προσφορ

ναρκωτικ"ν

Η χρση τουλ χιστον για µ%α φορ σε λη τη ζω « λλων

Χρση τουλ χιστον για µ%α φορ σε λη τη ζω ηρεµιστι-

παρ νοµων ναρκωτικ"ν» (αµφεταµιν"ν, LSD/παραισθη-

κ"ν  υπνωτικ"ν χωρ%ς ιατρικ συνταγ

σιογνων, κρακ, κοκα.νης, $κστασης και ηρω%νης)

Παραδοσιακ, η χρση ηρεµιστικ ν  υπνωτικ ν χωρς

Η )ρευνα του ESPAD καταδεικν2ει επσης α2ξηση στη

ιατρικ συνταγ εναι σηµαντικ υψηλτερη στα κορτσια

χρση τουλχιστον για µα φορ «λλων παρνοµων

απ ,τι στα αγρια. Ανµεσα στα )τη 1995 και 1999, τα

ναρκωτικ ν» στην πλειοντητα των κρατ ν µελ ν, αλλ

κορτσια στη ∆ανα, την Ιταλα, την Ιρλανδα και το

µεγλη πτ ση στο Ηνωµ)νο Βασλειο και την Ιρλανδα,

Ηνωµ)νο Βασλειο, παρουσασαν σηµαντικ µεωση κατ

που τα ποσοστ σηµεωσαν πτ ση απ 22 )ως 12 % και

το µισυ περπου στα ποσοστ για την επικρτηση

απ 16 )ως 9 % αντστοιχα. Οι αυξσεις στην πλειοντητα

χρσης τουλχιστον µα φορ κατ τη διρκεια ζως

των κρατ ν µελ ν και η πτ ση στο Ηνωµ)νο Βασλειο και

ηρεµιστικ ν και υπνωτικ ν χωρς ιατρικ συνταγ.

την Ιρλανδα επιβεβαι νουν την τση προς σ2γκλιση

Αντθετα, τα κορτσια στη Φινλανδα και την Πορτογαλα

σον αφορ τα πρτυπα χρσης ναρκωτικ ν µεταξ2 των

παρουσασαν α2ξηση (3 και 2 % αντστοιχα), εν

κρατ ν µελ ν. Η ουσιαστικ µεωση στην Ιρλανδα και το

αγρια στις δ2ο αυτ)ς χ ρες παρουσασαν µεωση.

τα

Ηνωµ)νο Βασλειο µπορε να σηµανει τι σε προχωρηµ)να στδια διδοσης ναρκωτικ ν το σ2νολο ατµων 15

Χρση εισπνεµενων ουσι"ν τουλ χιστον για µ%α φορ σε

)ως 16 ετ ν τα οποα επιθυµο2ν να δοκιµσουν

λη τη ζω
Σηµει θηκε µικρ µεταβολ στη χρση εισπνεµενων
ουσι ν τουλχιστον για µα φορ σε λη τη ζω, µε
εξαρεση τη Σουηδα και το Ηνωµ)νο Βασλειο, που
σηµει θηκε µεωση ανµεσα στο 1995 και 1999.

παρνοµα ναρκωτικ παρουσιζει κορεσµ.

πρ)πει να επικεντρ νεται στις κατλληλες ηλικιακ)ς

Προβληµατικ χρση ναρκωτικ"ν

οµδες. Θα πρ)πει επσης να λαµβνεται υπψη η

Γενικ, οι ρυθµο επικρτησης της προβληµατικς χρσης

υπερδειγµατοληψα των ν)ων ατµων.

ναρκωτικ ν φανεται να εναι υψηλτεροι στην Ιταλα, το

∆ι γρ. 3

Εθνικ$ς εκτιµσεις σχετικ µε την επικρ τηση της προβληµατικς
χρσης ναρκωτικ"ν στην ΕΕ και τη Νορβηγ%α, 1996-1998

Ποσοστ αν 1 000 κατοκους
απ 15 )ως 64 ετ ν
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Λουξεµβο2ργο, την Πορτογαλα και το Ηνωµ)νο Βασλειο,
µε µεταξ2 π)ντε και οκτ

προβληµατικ ν χρηστ ν

ναρκωτικ ν αν 1 000 κατοκους ηλικας 15 )ως 64

9

(λαµβνοντας τα µ)σα σηµεα διακ2µανσης σε µια χ ρα).

8

Οι ρυθµο φανεται να εναι χαµηλτεροι στο Β)λγιο

7

(αλλ αυτ τα στοιχεα αναφ)ρονται µνο στους ΧΕΝ και

6

συνεπ ς οι αριθµο υποεκτιµο2νται), στη Γερµανα και τις

3,3-4,8

5

Κτω Χ ρες, µε δ2ο )ως τρεις προβληµατικο2ς χρστες

3,2-4,6

ναρκωτικ ν αν 1 000 κατοκους ηλικας 15 )ως 64. Οι

4,0-5,4

4
3

1

ενδιµεσοι ρυθµο κυµανονται µεταξ2 τρι ν και π)ντε

3,6-4,3

2
2,0-6,2

Μπενελο2ξ

2.3 –
8.9

κους ηλικας 15 )ως 64 ετ ν στην Αυστρα, τη ∆ανα, τη

2,5-2,9

1,4-2,7

0

Φινλανδα, τη Γαλλα, την Ιρλανδα, την Ισπανα και τη
Νορβηγα. Ορισµ)νες χ ρες αναφ)ρουν ελαφρ ς διαφο-

1,5-6,9

3,7-4,6
3,0-3,5

προβληµατικ ν χρηστ ν ναρκωτικ ν αν 1 000 κατο-

6,6-7,7

7,1-7,8

ρετικ ποσοστ απ εκενα που παρουσιστηκαν το 2000
λγω των βελτιωµ)νων στοιχεων και των εκτιµσεων. Η

2,7-12,8

∆ανα και ειδικ η Φινλανδα, ωστσο, παρουσιζουν πολ2

3,1-6,6
µ.δ.

υψηλτερα ποσοστ λγω του τι δι)γραψαν λιγτερο
αξιπιστες (και στις δ2ο περιπτ σεις χαµηλτερες)
εκτιµσεις.

Σηµεισεις: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στοιχεα.
Οι διαφορ)ς µεταξ2 των χωρ ν πρ)πει να ερµηνε2ονται µε προσοχ λγω της
επιλογς διαφορετικ ν µεθδων και οµδων-στχων. Για περαιτ)ρω πληροφορες
αναφερθετε στον επ γραµµς πνακα 1 στη διε2θυνση www.emcdda.org.Τα
στοιχεα για την Αυστρα και το Β)λγιο αφορο2ν το )τος 1995, εν για την Ιταλα το
1999. Η πλειοντητα εναι χρστες ενδοφλ)βιας λψης αµφεταµιν ν, 1 700 )ως
3 350 εναι ηρωινοµανες. Η αρχικ εκτµηση για τη Σουηδα µει θηκε κατ 8 % για
να εξαιρεθο2ν οι εθισµ)νοι στην κνναβη σ2µφωνα µε τον ορισµ του ΕΚΠΝΤ για
την προβληµατικ χρση ναρκωτικ ν.Το χρ µα κθε χ ρας δεχνει το διµεσο
σηµεο του φσµατος των εκτιµσεων σχετικ µε την επικρτηση της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν, µε εξαρεση το Β)λγιο, για το οποο το διµεσο εναι 3,0
και το διστηµα εµπιστοσ2νης 95 %). Η εκτµηση για το Β)λγιο αναφ)ρεται στους
ΧΕΝ και, κατ συν)πεια, υποεκτιµται η προβληµατικ χρση ναρκωτικ ν.
Πηγ ς:
Εστιακ σηµεα του δικτ2ου Reitox, 2000. Για τη Σουηδα: Olsson, B., Wahren, C. A.,
και Bygvist, S.: Det tunga narkotikamissbrukets omfattning i Sverige 1998, CAN.
Stockholm, 2001.

Εξσου σηµαντικ)ς µε τις εκτιµσεις σχετικ µε την
επικρτηση χρσης εναι και τα πρτυπα χρσης ναρκωτικ ν. Ωστσο διατθενται λγα στοιχεα σχετικ µε τα
πρτυπα αυτ µεταξ2 των προβληµατικ ν χρηστ ν
ναρκωτικ ν, οι οποοι δεν υποβλλονται σε θεραπεα,
παρτι εναι απαρατητα για τη λψη πολιτικ ν αποφσεων στον τοµ)α της ζτησης για θεραπεα. Σε βρειες
χ ρες, ειδικ στη Φινλανδα και τη Σουηδα, οι βασικο
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Eτσια $κθεση σχετικ µε την κατ σταση του προβλµατος των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ 8νωση — 2001

Ορισµς και µ$θοδοι που χρησιµοποιο2νται για την εκτ%µηση της προβληµατικς
χρσης ναρκωτικ"ν
Η «προβληµατικ χρση ναρκωτικ ν» ορζεται εν προκειµ)νω ως η «ενδοφλ)βια χρση ναρκωτικ ν  η µακροχρνια/τακτικ χρση οπιο2χων, κοκα&νης και/ αµφεταµιν ν». Ο ορισµς αυτς εξαιρε τους χρστες )κστασης
και κνναβης και εκενους, οι οποοι ποτ) — σε µη
τακτικ διαστµατα— δεν χρησιµοποιο2ν οπιο2χα,
κοκα&νη  αµφεταµνες. Στα οπιο2χα περιλαµβνονται τα
οπιο2χα που παρ)χονται µε ιατρικ συνταγ, πως εναι η
µεθαδνη. Οι εθνικ)ς εκτιµσεις της προβληµατικς
χρσης ναρκωτικ ν που αναφ)ρονται εδ για την ΕΕ και
τη Νορβηγα (η οποα επσης συµµετεχε στο πργραµµα
του ΕΚΠΝΤ σχετικ µε την εκτµηση της επικρτησης)
αφορο2ν την περοδο 1996-1998. Η Αυστρα (1995) και το
Β)λγιο (1995) δεν µπρεσαν να παρσχουν εκτιµσεις
της χρσης ναρκωτικ ν γι’ αυτ τη χρονικ περοδο,
λγω )λλειψης πιο πρσφατων στοιχεων, στα οποα θα
µπορο2σαν να βασιστο2ν οι υπολογισµο (βλ)πε
διγραµµα 3), εν το Λουξεµβο2ργο, η Πορτογαλα και η
Ιταλα παρεχαν πιο πρσφατες εκτιµσεις (1999-2000).

• µια µ)θοδο πολλαπλασιαστ µε τη χρησιµοποηση
αναδροµικ υπολογισµ)νων αριθµ ν χρηστ ν ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν (ΧΕΝ) µε HIV/AIDS σε συνδυασµ µε τα
ποσοστ HIV/AIDS στους ΧΕΝ.
Οι διακυµνσεις που δνονται στο διγραµµα 3 συχν
προκ2πτουν απ µια προσ)γγιση πολλαπλ ν µεθδωνE
συνεπ ς οι χαµηλτερες και οι υψηλτερες τιµ)ς µπορε
να εξχθησαν µε διαφορετικ)ς µεθδους τσο εντς σο
και µεταξ2 των χωρ ν. Αυτ)ς οι µ)θοδοι δεν αναφ)ρονται
πντα στην δια οµδα-στχο. Παραδεγµατος χρη ο
αναδροµικς υπολογισµς των ποσοστ ν HIV/AIDS και οι
πολλαπλασιαστ)ς για τη θνησιµτητα )χουν ως στχο
τους ΧΕΝ, εν οι πολλαπλασιαστ)ς βασισµ)νοι σε στοιχεα
θεραπεας θα µπορο2σαν να χρησιµοποιηθο2ν µνο για τις
ευρ2τερες οµδες προβληµατικ ν χρηστ ν οπιο2χων.

• τρεις µεθδους πολλαπλασιαστ βασιζµενες στα
στοιχεα της αστυνοµας, τα στοιχεα της θεραπεας και
τα στοιχεα θνησιµτηταςE και

Ορισµ)νες χ ρες εφρµοσαν πολλαπλ)ς µεθδους
εκτµησης — δ2ο (Ισπανα, Λουξεµβο2ργο και Κτω
Χ ρες), τρεις (Γερµανα, Γαλλα, Ιρλανδα, Φινλανδα και
Ηνωµ)νο Βασλειο)  ακµα και τ)σσερις (Ιταλα και
Πορτογαλα). Sλλες χ ρες (Β)λγιο, ∆ανα, Αυστρα,
Σουηδα και Νορβηγα) µπρεσαν να εφαρµσουν µα
µνο µ)θοδο, εν η Ελλδα δεν ταν ακµη σε θ)ση να
παρσχει εκτµηση. Η χρησιµοποηση πολλαπλ ν ανεξρτητων εκτιµσεων επιτρ)πει τη διασταυρωµ)νη αξιολγηση των ποσοστ ν που εξχθησαν µε απλ εκτµηση και
µπορε να οδηγσει σε µια πιο αξιπιστη γενικ εκτµηση
για µια χ ρα. Συνεπ ς, σε ιδανικ)ς συνθκες, µπορε να
εφαρµοστε µια προσ)γγιση πολλαπλ ν µεθδων, εν
εναι δυνατν σε ετσια βση.

χρστες αµφεταµιν ν αποτελο2ν την πλειοντητα των

και τις παρεµβσεις που προλαµβνουν την εµφνιση

προβληµατικ ν χρηστ ν ναρκωτικ ν (υπολογζεται )να

ν)ων περιπτ σεων.

Οι µ)θοδοι που χρησιµοποιθηκαν για την παραγωγ των
προαναφερθεισ ν εκτιµσεων βασζονται κυρως σε
στατιστικ µοντ)λα, στα οποα ενσωµατ νονται σχετιζµενοι µε τα ναρκωτικ δεκτες και περιλαµβνουν:
• τη µ)θοδο πολυµεταβλητο2 δεκτηE
• σ2λληψη — εκ ν)ου σ2λληψηE

ποσοστ 70 )ως 80 % στη Φινλανδα το 1997). Αυτ
)ρχεται σε αντθεση µε λλες χ ρες, που οι προβληµα-

Στο πλασιο ενς προγρµµατος του ΕΚΠΝΤ, ν)ες εκτιµ-

τικο χρστες ναρκωτικ ν εναι ως επ το πλεστον οι

σεις σχετικ µε τη συχντητα εµφνισης χρηστ ν

βασικο χρστες οπιο2χων (αλλ συνθως χρστες

ηρωνης στο Β)λγιο, τη Λισσαβνα, τη Βουδαπ)στη, το

πολλαπλ ν ουσι ν).

Λονδνο και το Sµστερνταµ απ)δειξαν τι η επιδηµικ
χρση ηρωνης παρουσιστηκε στις περιοχ)ς αυτ)ς σε

Τ σεις

διαφορετικ)ς χρονικ)ς στιγµ)ς (βλ)πε διγραµµα 4, στο

Αν και εναι σηµαντικς για την αξιολγηση πολιτικς, δεν

οποο µως δεν περιλαµβνονται στοιχεα για το Λονδνο

εναι ακµη δυνατς ο υπολογισµς των τσεων σχετικ

και το Sµστερνταµ).

µε την επικρτηση της προβληµατικς χρσης µε βση

12

τις µεθδους που ισχ2ουν, την ποιτητα και τη διαθεσιµ-

Το διγραµµα 5 δεχνει π ς ακµα και εντς µιας χ ρας,

τητα των στοιχεων. Η συχντητα εµφνισης σον αφορ

στην περπτωση αυτ στην Ιταλα, η επιδηµικ χρση

την προβληµατικ χρση ναρκωτικ ν µπορε να εναι

ηρωνης µπορε να παρουσιαστε σε διαφορετικ)ς περιο-

)νας πρσθετος και σηµαντικς τρπος µ)τρησης των

χ)ς και διαφορετικ)ς χρονικ)ς στιγµ)ς. Τα αποτελ)σµατα

τσεων σχετικ µε την επικρτηση. Η συχντητα εµφνι-

δεχνουν επσης τι µπορε να υπρχει µια αρχικ (επιδη-

σης εναι ο αριθµς των νεοεµφανιζµενων περιπτ σεων

µικ) περοδος γργορης εξπλωσης που ακολουθεται

σε )να )τος, εν

η επικρτηση εναι το σ2νολο λων των

απ φαινµενα κορεσµο2 (δηλαδ τα πιο επιρρεπ τοµα

υπαρχουσ ν περιπτ σεων, ν)ων και παλαι ν. Συνεπ ς οι

εναι χρστες ηρωνης) και χαµηλτερης αλλ σταθερς

τσεις σχετικ µε τη συχντητα εµφνισης εναι πολ2

περαιτ)ρω εξπλωσης (ενδηµικ κατσταση) —µηχανι-

περισστερο ευασθητες στις επιδηµιολογικ)ς µεταβολ)ς

σµς παρµοιος µε την εξπλωση των λοιµωδ ν νοσηµ-

Ζτηση και προσφορ
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Σηµεισεις: Σχετικ συχντητα εµφνισης εναι η συχντητα εµφνισης (αριθµς ν)ων χρηστ ν
αν )τος) χρηστ ν οπιο2χων, οι οποοι αναζητο2ν τελικ υπηρεσες. Λισσσαβνα:
εξαιρετικ προβληµατικ περιοχ της Λισσαβνας, χρστες που αναζητο2ν κοινωνικ)ς υπηρεσες. Β)λγιο: ∆εγµα που αναζητε θεραπεα στη γαλλικ κοιντητα.
Πηγ:
Σχ)διο του ΕΚΠΝΤ: CT99.EP.05, Study on incidence of problem drug use and latency
time to treatment in the European Union (µελ)τη σχετικ µε την επικρτηση της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν στην Ευρωπαϊκ ,νωση και τον «λανθνοντα
χρνο» που µεσολαβε µ)χρι τη θεραπεα), Λισσαβνα, 2001 (συντονισµς: Πανεπιστµιο της Ρ µης «Tor Vergata»).
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Σχετικ συχντητα εµφ νισης (αριθµς ν$ων χρηστ"ν
αν $τος) χρηστ"ν οπιο2χων, οι οπο%οι τελικ αναζτησαν
θεραπε%α, στις τρεις µεγαλ2τερες περιοχ$ς της Ντιας
Ιταλ%ας, πως υπολογ%στηκε µε αναδροµικ υπολογισµ
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Προσαρµοσµ)νη συχντητα εµφνισης

Λισσαβνα

400

Προσαρµοσµ)νη συχντητα εµφνισης

∆ι γρ. 5

βληµατικ"ν χρηστ"ν οπιο2χων, οι οπο%οι τελικ αναζτησαν θεραπε%α
 κοινωνικ$ς υπηρεσ%ες, στο Β$λγιο, τη Λισσαβνα και τη Βουδαπ$στη,
πως υπολογ%στηκε µε β ση τη µ$θοδο Brookmeyer και Liao

1980

∆ι γρ. 4 Σχετικ συχντητα εµφ νισης (αριθµς ν$ων χρηστ"ν αν $τος) προ-

ναρκωτικ"ν

Σηµεισεις: Σχετικ συχντητα εµφνισης εναι η συχντητα εµφνισης (αριθµς ν)ων
χρηστ ν αν )τος) χρηστ ν οπιο2χων, οι οποοι αναζητο2ν τελικ υπηρεσες.
Σχ)διο του ΕΚΠΝΤ: CT99.EP.05, Study on incidence of problem drug use and latency time
to treatment in the European Union (µελ)τη σχετικ µε την επικρτηση της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν στην Ευωπαϊκ ,νωση και τον «λανθνοντα χρνο»
που µεσολαβε µ)χρι την θεραπεα), Λισσαβνα, 2001 (συντονισµς: Πανεπιστµιο
της Ρ µης «Tor Vergata»).

Πηγ:

των. Η εξ)λιξη αυτ µπορε να επηρεσει σηµαντικ τους

η διαθεσιµτητα και η τιµ των ναρκωτικ ν, η ανεργα και

αρµδιους για τη λψη αποφσεων σον αφορ τη β)λτι-

η φτ χεια  λλα κοινωνικ προβλµατα (πλεµος), η

στη ισορροπα µεταξ2 των µ)τρων πολιτικς, πως η

ηλικιακ διρθρωση µιας χ ρας και η αναλογα αστικ ν

πρωταρχικ πρληψη, η οποα πρ)πει να εναι )γκαιρη για

και αγροτικ ν περιοχ ν. Επιπλ)ον, η χρση ναρκωτικ ν

να αναχαιτιστε η υψηλ επικρτηση, και η δευτερε2ουσα

φανεται να εναι επιδηµικ (βλ)πε για παρδειγµα τα

πρληψη (θεραπεα απ τα ναρκωτικ και µ)τρα µεωσης

διαγρµµατα 4 και 5). Μπορε συνεπ ς να ακολουθε

της βλβης), που εναι πιο σηµαντικ ταν η υψηλ

µακροχρνιους επιδηµικο2ς κ2κλους, οι οποοι κατ

επικρτηση )χει εδραιωθε.

µεγλο µ)ρος εξαρτ νται απ τη δηµογραφικ αναν)ωση
ν)ων γενε ν «επιρρεπ ν» νεαρ ν ατµων, τα οποα δεν

Στο διγραµµα 5, παρουσιζει ενδιαφ)ρον η επισµανση

)χουν βι σει ποτ) τα προβλµατα που σχετζονται µε

τι η επιδηµικ χρση ηρωνης στην Πο2λια φανεται να

πρτυπα µεγαλ2τερης χρσης. Εποµ)νως, επ του

ρχισε νωρτερα απ ,τι στη Σικελα και την Καµπανα. Η

παρντος, δεν µπορε να γνει τελικ ερµηνεα που να

Πο2λια, η «πτ)ρνα» της Ιταλας, βρσκεται σε µια

εξηγε τα ατια των κυµαινµενων ρυθµ ν επικρτησης

σηµαντικ οδ εµπορου ηρωνης απ την περιοχ των

στα κρτη µ)λη της ΕΕ.

Βαλκανων στην Ευρ πη, γεγονς που µπορε να
οδγησε σε νωρτερη εξπλωση της χρσης ηρωνης.

∆ιατθενται πρσθετες ποιοτικ)ς και τοπικ)ς πληροφο-

Αυτ επαληθε2ει προηγο2µενα αποτελ)σµατα που

ρες για τις τσεις της προβληµατικς χρσης ναρκωτι-

βασζονται σε γεωγραφικ ανλυση των στοιχεων

κ ν σε ορισµ)νες χ ρες  πλεις. Στην Αυστρα η επικρ-

θεραπεας (ετσια )κθεση 2000, ΕΚΠΝΤ).

τηση της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν φανεται επ
του παρντος σταθερ στις περισστερες περιοχ)ς,

Οι διαφορ)ς στην επικρτηση χρσης ναρκωτικ ν επηρε-

παρλο που στη Βι)ννη οι εµπειρογν µονες που εργζο-

ζονται απ )ναν αριθµ παραγντων σε κθε χ ρα.

νται επιτπου )χουν καταγρψει µεωση του αριθµο2 των

Καθ ς χ ρες µε περισστερο φιλελε2θερες πολιτικ)ς

νεαρ ν νεοεισερχοµ)νων στη σκην. Στη Γαλλα, η

για τα ναρκωτικ (πως οι Κτω Χ ρες) και εκενες µε

κατανλωση ηρωνης γενικ µει νεται παρλο που δεν

περισστερο περιοριστικ προσ)γγιση (πως η Σουηδα)

εναι σαφες οι συν)πει)ς της σον αφορ τον αριθµ

δεν )χουν πολ2 διαφορετικο2ς ρυθµο2ς επικρτησης, η

χρηστ ν ηρωνης και υπρχουν ορισµ)νες ενδεξεις

επδραση των εθνικ ν πολιτικ ν για τα ναρκωτικ (περισ-

ν)ων, τοπικ ν αυξσεων. Στη Φινλανδα, οι εκτιµσεις

στερο φιλελε2θερες )ναντι περισστερο περιοριστικ ν

επικρτησης στη µεγαλ2τερη περιοχ του Ελσνκι για την

προσεγγσεων) στην επικρτηση χρσης ναρκωτικ ν και

περοδο 1995-1997 καταδεικν2ουν α2ξηση τουλχιστον

ειδικ στην προβληµατικ χρση ναρκωτικ ν παραµ)νει

40 % της χρσης σκληρ ν ναρκωτικ ν σε περοδο δ2ο

αδιευκρνιστη. Εντο2τοις, οι ολοκληρωµ)νες εθνικ)ς

ετ ν στην περιοχ αυτ. Η α2ξηση αυτ ταν αρκετ

πολιτικ)ς για τα ναρκωτικ παζουν σηµαντικ ρλο στη

)ντονη στους νδρες ηλικας νω των 26 ετ ν και στους

µεωση των αρνητικ ν συνεπει ν απ την προβληµατικ

χρστες αµφεταµνης.

χρση ναρκωτικ ν, πως µετδοση του HIV, της ηπαττιδας B και C και θνατοι απ υπερβολικ δση ναρκωτι-

Στη Γερµανα, η χρση ηρωνης συναντται κυρως σε

κ ν. Sλλοι παργοντες που µπορε να επηρεσουν την

µητροπολιτικ)ς περιοχ)ς, εν

επικρτηση της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν εναι

οι κατασχ)σεις στις αγροτικ)ς περιοχ)ς εναι πολ2

οι ρυθµο επικρτησης και
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Το σ2νολο των ατµων που εισχθησαν για θεραπε%α απ τη χρση ηρω%νης, κ νναβης, αµφεταµιν"ν, κοκα.νης και λλων ουσι"ν σε ορισµ$να κρ τη µ$λη (1)

∆ι γρ. 6
%

Ηρωνη
Κνναβη

100

Αµφεταµνες
Κοκα&νη

Sλλες
ουσες

80
60
40
20

Ηνωµ)νο
Βασλειο

Σουηδα (5)

Ισπανα

Κτω Χ ρες

Λουξεµβο2ργο

Ιταλα (4)

Ιρλανδα

Ελλδα

Γερµανα (3)

Φινλανδα

∆ανα

Β)λγιο (2)

0

(1) Η Αυστρα, η Πορτογαλα και η Γαλλα δεν περιλαµβνονται λγω των µη συγκρσιµων συστηµτων αναφορς.
(2) Β)λγιο (στοιχεα για το 1998): στην ηρωνη εντσσονται λα τα οπιο2χα, εν στις αµφεταµνες λα τα διεγερτικ.
(3) Γερµανα: στην ηρωνη εντσσονται λα τα οπιο2χα.
(4) Ιταλα: περιλαµβνονται τα τοµα που βρσκονται ακµα υπ θεραπεα απ τον προηγο2µενο χρνο.
(5) Σουηδα: στην ηρωνη εντσσονται λα τα οπιο2χα.
Πηγ ς: Εθνικ)ς εκθ)σεις του δικτ2ου Reitox για το 2000.

χαµηλτεροι. Στα ν)α κρατδια η χρση ηρωνης εναι

ενδοφλ)βιων

ακµη σπνια. Οι )ρευνες δεχνουν τι η χρση ηρωνης

χρστες ναρκωτικ ν )χει κατ πολ2 µειωθε. Στην Πορτο-

ναρκωτικ ν

στους

προβληµατικο2ς

παρουσιζει µικρ µνο α2ξηση  παραµ)νει στσιµη απ

γαλα, τα προβλµατα χρσης ναρκωτικ ν εναι πιο

το 1992 και εξς. Εντο2τοις, η κοκα&νη παρουσιζει

σοβαρ στις περιοχ)ς της Λισσαβνας, του Πρτο, του

σταθερ και οµοιµορφη α2ξηση. Στην Ελλδα, τα

Σετουµπλ και του Φρο. Στην Ισπανα, διαφανεται

στοιχεα που προ)ρχονται απ )µµεσους δεκτες

µεωση της σηµασας της χρσης ηρωνης, ειδικ της

(θεραπεα, θνατοι, υπηρεσες µεσης πρσβασης)

ενδοφλ)βιας χρσης, αλλ α2ξηση της σηµασας των

φανερ νουν τι η προβληµατικ χρση ναρκωτικ ν

προβληµτων κοκα&νης. Στη Σουηδα, σηµει θηκε α2ξηση

αυξνεται. Στην Ιρλανδα, οι χρστες ναρκωτικ ν εναι

του αριθµο2 των χρηστ ν σκληρ ν ναρκωτικ ν κατ τη

νεαρ τοµα και αντικατοπτρζουν τη γενικ δηµογρα-

διρκεια της δεκαετας του ’90 και η χρση ηρωνης εναι

φικ κατσταση. Μ)χρι το 1996 περπου, παρατηρθηκε

συχντερη στις νεαρτερες οµδες προβληµατικ ν

α2ξηση του καπνσµατος ηρωνης, εν

προσφτως

χρηστ ν. Στο Ηνωµ)νο Βασλειο, σε µια )κθεση που

αυξνεται εκ ν)ου η ενδοφλ)βια χρση. Στην Ιταλα, τα

δηµοσιε2θηκε το 1998 διαπιστ θηκε α2ξηση των

εππεδα χρσης ναρκωτικ ν φανεται να εναι υψηλτερα

κρουσµτων ηρωνης στα νεαρ τοµα στις περισστε-

στις βρειες περιφ)ρειες. Η προβληµατικ χρση ναρκω-

ρες περιοχ)ς της Αγγλας απ το 1996 και εξς. Μια

τικ ν καταν)µεται πιο ισοµερ ς ανµεσα στις βρειες,

πρσφατη )ρευνα για το Λονδνο κατ)δειξε τι η συχν-

τις κεντρικ)ς και τις ντιες περιφ)ρειες, µολοντι ο

τητα εµφνισης χρηστ ν µη ενδοφλ)βιας ηρωνης διπλα-

πληθυσµς «σε κνδυνο» παρουσιζει διακυµνσεις

σιστηκε στο χρονικ διστηµα 1991-1997.

µεταξ2 των γεωγραφικ ν περιφερει ν. (Ο συνολικς
πληθυσµς ηλικας 15 )ως 64 ετ ν αν)ρχεται σε 32 εκατ.
— 44 % ζει στις βρειες, 19 % στις κεντρικ)ς, εν

Οι συν$πειες της χρσης

37 %

ναρκωτικ"ν για την υγε%α

στις ντιες περιφ)ρειες. Επιπλ)ον, στις βρειες περιφ)ρειες εµφανζεται σχετικ µεγαλ2τερη χρση «ψυχαγωγι-

Α%τηση για θεραπε%α

κ ν» ναρκωτικ ν.)

Τα χαρακτηριστικ των ατµων που εισγονται για
Στο Λουξεµβο2ργο το εθνικ σ2στηµα καταγραφς

θεραπεα (πως τα κοινωνικ χαρακτηριστικ) και οι

καταδεικν2ει αξιοσηµεωτη α2ξηση ενς ποσοστο2 42 %

συµπεριφορ)ς κατανλωσης (πως η αναλογα των

ν)ων καταγραφ ν ανµεσα στα )τη 1998 και 1999E

χρηστ ν ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν  οπιο2χων) αποτε-

ωστσο αυτ οφελεται κυρως στους παραβτες των

λο2ν δυνητικο2ς δεκτες ευρ2τερων τσεων σχετικ µε

νµων περ ναρκωτικ ν και µπορε να απεικονζει

την προβληµατικ χρση ναρκωτικ ν. Ωστσο, µπορο2ν

δραστηριτητα

Λουξεµβο2ργο

να εµφανιστο2ν διαστρεβλ σεις λγω των διαφορετικ ν

υπρχει µια µεγλη κατηγορα µη αυτοχθνων (48 %)

µεθδων συλλογς πληροφορι ν και διαφορ)ς στην

µεταξ2 των προβληµατικ ν χρηστ ν. Η εκτιµηθεσα

προσφορ θεραπευτικ ν υπηρεσι ν µεταξ2 των χωρ ν.

αστυνµευσης.

Στο

επικρτηση δεχνει ανοδικ τση, εν
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η ενδοφλ)βια

χρση ναρκωτικ ν )χει µειωθε απ ποσοστ νω του

Ουσ%ες

90 % σε περπου 66 %. Στο Sµστερνταµ, στις Κτω

Παρ τις διαφορ)ς στις πολιτικ)ς θεραπεας και τις

Χ ρες, ο αριθµς των χρηστ ν ηρωνης )χει ελαφρ ς

πρακτικ)ς καταγραφς, εναι δυνατν να προσδιοριστο2ν

µειωθε τα τελευταα )τη, εν

τσο κοιν)ς σο και συγκεκριµ)νες τσεις στην Ευρ πη.

η αναλογα των χρηστ ν

Ζτηση και προσφορ

∆ι γρ. 7

εισγονται για θεραπεα απ τη χρση οπιο2χων (κυρως
ηρωνη). Οι αποκλσεις µεταξ2 των χωρ ν εναι αρκετ

%

µεγλες — απ 22,4 % στη Φινλανδα )ως 84,2 % στην

100

60

(πνω απ 15 % στο Β)λγιο, τη ∆ανα, τη Φινλανδα και

40

την Ιρλανδα) και η κοκα&νη (ειδικ στις Κτω Χ ρες το

20
0

εµφανζει το υψηλτερο ποσοστ, 8,9 %. Τα ποσοστ
σχετικ µε τις αµφεταµνες εµφανζουν σοβαρ)ς αποκλ-

%

1999

ναρκωτικ µνο σε λγες περιπτ σεις, µε την Ιρλανδα να

1994

15,4 %, στην Ισπανα το 17 %). Η )κσταση εναι το κ2ριο

Ισπανα
Ιρλανδα
Γερµανα (2)
∆ανα
Κτω Χ ρες

1998

για τις οποες επιζητεται θεραπεα, εναι η κνναβη

80

1997

50 και 70 %. Εκτς απ την ηρωνη, λλες κ2ριες ουσες,

Hρω%νη

1996

Ελλδα, αλλ τα ποσοστ συνθως κυµανονται µεταξ2

Εξ$λιξη των νεοεισαχθ$ντων για θεραπε%α απ τη χρση
ηρω%νης και κ νναβης σε ορισµ$να κρ τη µ$λη (%) (1)

1995

Στις περισστερες χ ρες, η πλειοντητα των ατµων

ναρκωτικ"ν

Κ νναβη

σεις.Τα υψηλτερα ποσοστ αναφ)ρονται απ την Φινλανδα (39 %), τη Σουηδα (17 %) και το Β)λγιο (15 %).

40

Γερµανα

30

∆ανα
Ιρλανδα

Τ σεις
Εντοπζονται κοιν)ς τσεις σχετικ µε τον αριθµ των
νεοεισαχθ)ντων για θεραπεα. Οι νεοεισαχθ)ντες για

Κτω Χ ρες
Ισπανα

10

αυξνο1999

1998

1997

και ειδικ της κοκα&νης. Η υψηλτερη α2ξηση στα τοµα

1996

0
1995

νται εκενοι που ζητο2ν θεραπεα απ τη χρση κνναβης

1994

θεραπεα απ τη χρση ηρωνης µει νονται, εν

20

που ζητο2ν θεραπεα απ την κνναβη διαφανεται στη
Γερµανα (απ 16,7 το 1996 )ως 40 % το 1999, παρλο
που εναι σηµαντικ να επισηµανθε τι αυτ τα στοιχεα

(1 )

Ορισµ)νες χ ρες δεν περιλαµβνονται λγω της )λλειψης
συγκρσιµων στοιχεων για τα προαναφερµενα )τη.
Τα στοιχεα αφορο2ν λα τα οπιο2χα.
(2 )
Πηγ ς: Εθνικ)ς εκθ)σεις του δικτ2ου Reitox για το 2000.

αναφ)ρονται µνο σε µονδες εξωτερικς θεραπεας),
την Ιρλανδα (απ 20,7 το 1996 )ως 29,4 % το 1999) και τη
∆ανα (απ 25 το 1996 )ως 31 % το 1999), εν

η µεγαλ2-

τερη α2ξηση στους χρστες κοκα&νης αναφ)ρεται απ
την Ισπανα (απ 21,6 % το 1998 σε 30,9 % το 1999) και τις
Κτω Χ ρες (απ 14,7 % το 1994 σε 23,2 % το 1999).
Οι προαναφερθεσες τσεις επαληθε2ονται απ τα
στοιχεα σχετικ µε το σ2νολο των ατµων που υποβλθηκαν σε µακροχρνια θεραπεα, που η α2ξηση στους
χρστες κοκα&νης εναι σαφς, καθ ς και απ τη
σ2γκριση µεταξ2 των νεοεισαχθ)ντων και του συνλου
των εισαχθ)ντων για θεραπεα σε ορισµ)να απ τα κρτη
µ)λη. Επιπλ)ον, εµφανζεται α2ξηση στη χρση κοκα&νης
ως δευτερε2ον ναρκωτικ στους εισαχθ)ντες για
θεραπεα απ τη χρση οπιο2χων (7) (8). Γενικ, τα τοµα

Ενδοφλ$βια χρση ναρκωτικ"ν και χρση µε λλες
µεθδους
Η αναλογα χρηστ ν ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν µεταξ2
των ατµων που εισγονται για θεραπεα απ τη χρση
ηρωνης διαφ)ρει σηµαντικ, απ 12,5 % των χρηστ ν
ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν στις Κτω Χ ρες )ως 72,7 %
στην Ελλδα. Μια γενικ µεωση στην ενδοφλ)βια χρση
της κοκα&νης παρατηρεται στις περισστερες χ ρες,
ακµα και αν παρουσιζει διακυµνσεις (η Ιρλανδα
αντιθ)τως αναφ)ρει µια τση προς α2ξηση σχετικ µε την
ενδοφλ)βια χρση ναρκωτικ ν). Μια σ2γκριση µεταξ2
λων των ασθεν ν και των νεοεισαχθ)ντων για θεραπεα
απ τη χρση ηρωνης φανεται τι επαληθε2ει τη µεωση
στη χρση ενδοφλ)βιας ηρωνης (κατ µ)σο ρο µεωση

που ζητο2ν θεραπεα κνουν χρση περισστερων του

10 % των ασθεν ν που κνουν ενδοφλ)βια χρση

ενς ναρκωτικ ν, εν

ηρωνης) (9).

εντοπζονται διαφορ)ς στις

οµδες χρηστ ν που κνουν χρση ενς ναρκωτικο2.
Οι διφοροι παργοντες που θα µπορο2σαν να επηρεΣε πολλ)ς χ ρες αναφ)ρεται α2ξηση σχετικ µε την

σουν τους τρπους χρσης δεν διευκρινζονται  αποδει-

ατηση για θεραπεα υποκατστασης, ειδικ απ εγκ2ους

κν2ονται ακµη απ επιστηµονικ)ς µελ)τες, αλλ θα

γυνακεςE αυτ προφαν ς οφελεται στη διαθεσιµτητα

µπορο2σαν να περιλαµβνουν παργοντες της αγορς,

των σχετικ ν υπηρεσι ν.

πολιτισµικ)ς παραδσεις και παρεµβσεις.

(7)
(8)
(9)

∆ιγραµµα 7 ΕΓ: Εξ)λιξη του συνλου των ατµων που υποβλλονται σε θεραπεα απ τη χρση ηρωνης, κνναβης και κοκα&νης
()κδοση επ γραµµς).
∆ιγραµµα 8 ΕΓ: Το σ2νολο των εισαχθ)ντων και οι νεοεισαχθ)ντες για θεραπεα απ τη χρση κνναβης και κοκα&νης ()κδοση επ
γραµµς).
∆ιγραµµα 9 ΕΓ: Ποσοστ χρηστ ν ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν µεταξ2 των ατµων που υποβλλονται σε θεραπεα απ τη χρση
ηρωνης σε ορισµ)νες απ τις χ ρες της ΕΕ, στοιχεα 1999 ()κδοση επ γραµµς).
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Σε εππεδο αγορς, τρεις παργοντες θα µπορο2σαν να

Κοινωνικ χαρακτηριστικ

επηρεσουν τον τρπο χρσης: η σχετικ διαθεσιµτητα

Τα τοµα που εισγονται για θεραπεα τενουν να εναι

ηρωνης για κπνισµα/εισρφηση απ τη µ2τη (βασικς

νδρες ηλικας 20 )ως 40 ετ ν. Η µ)ση ηλικα εναι τα 29

τρπος)  για ενδοφλ)βια χρση (υδροχλωρικ λας), η

)τη για λα τα τοµα και 27 για τα νεοεισαχθ)ντα. Οι

τιµ της ηρωνης (η υψηλτερη τιµ οδηγε σε µεγαλ2-

γυνακες εναι συνθως νετερες απ τους νδρες,

τερη ενδοφλ)βια χρση), η καθαρτητα της ηρωνης (η

επιζητ ντας θεραπεα σχεδν )να )τος νωρτερα απ

χαµηλτερη καθαρτητα σχετζεται µε )να υψηλτερο

τους νδρες. Τα µεγαλ2τερα σε ηλικα τοµα εναι στη

εππεδο ενδοφλ)βιας χρσης).

Σουηδα και τις Κτω Χ ρες, εν

τα νετερα στην Ιρλαν-

δα και τη Φινλανδα, παρλο που στην περπτωση της
Απ πολιτισµικς απψεως, υπρχουν ορισµ)νες παραδ-

Ιρλανδας η τση αυτ απηχε επσης τη δηµογραφικ

σεις που συνδ)ονται ειδικ µε εθνικ)ς µειοντητεςE η

κατσταση που επικρατε στη χ ρα.

υποοµδα του Σουρινµ, η οποα αποστρ)φεται την
ενδοφλ)βια χρση, φανεται να )χει επηρεσει τους

Η κατανοµ του φ2λου ποικλλει. Παρατηρο2νται,

χρστες ηρωνης ως προς τον τρπο χρσης (εισρφηση

ωστσο, οµοιτητες µεταξ2 των νοτων χωρ ν, που οι

απ τη µ2τη  κπνισµα). ∆εν διαπιστ θηκε η δια

νδρες αποτελο2ν τη συντριπτικ πλειοντητα (86/14

επιρρο σε λλες υποοµδες, πως στους χρστες απ

στην Ιταλα, 85/15 στην Ισπανα, 84/16 στην Πορτογαλα,

τις Αντλλες  στους χρστες απ τη Βρεια Αφρικ που

84/16 στην Ελλδα) και µεταξ2 των βορεων χωρ ν µε

ζουν στη Γαλλα, οι οποοι επσης κατ παρδοση προτι-

υψηλτερη παρουσα των γυναικ ν που τελο2ν υπ

µο2ν το κπνισµα  την εισρφηση ηρωνης.

θεραπεα (70/30 στην Ιρλανδα, 72/28 στη Σουηδα).

∆ιφορες µελ)τες εκτµησης τονζουν επσης τη σχ)ση
µεταξ2 των ενεργει ν πρληψης (εγκαταστσεις, πληροφορες για τους κινδ2νους της ενδοφλ)βιας χρσης) και
των αλλαγ ν στις στσεις, για το π)ρασµα απ την
ενδοφλ)βια χρση στην εισπνο  το κπνισµα.

∆ι γρ. 9

Επιπολασµς των αντισωµ των του ιο2 της ηπατ%τιδας C στους
ΧΕΝ στα κρ τη µ$λη της ΕΕ, 1996-2000
Sνω του 60 %

40-60 %
∆ι γρ. 8

Επιπολασµς της µλυνσης απ τον ι της ανοσοεπ ρκειας
(HIV) στους ΧΕΝ στα κρ τη µ$λη της ΕΕ, 1996-2000

20-40%
0-20%
(38)-58

Sνω του 20 %

5-20 %

(92)
µ.δ.

0-5 %
19(52)

0–2.8
2,6

19(52)

(75-85)
(73)
Β)λγιο και
Λουξεµβο2ργο

(66)

1,6
1,25,8

1,5

50–63

(63–
72)

Λουξεµβο2ργο

0,333,3
3,8

(0,5-25,9)

67
(45-88)

(38)-52

37

83
0,5-1,9

15,9
3,1
15,1

41-82
3,3

33,1
0-2,2
(0-48)

Σηµεισεις: Τα στοιχεα στις παρενθ)σεις εναι τοπικ.
Οι διαφορ)ς µεταξ2 των χωρ ν πρ)πει να ερµηνε2ονται µε
προσοχ λγω της χρησιµοποησης διαφορετικ ν πηγ ν και,
σε ορισµ)νες περιπτ σεις, τοπικ ν δεδοµ)νων.Το χρ µα κθε
χ ρας δεχνει το διµεσο σηµεο του φσµατος των εκτιµσεων σχετικ µε τον επιπολασµ της µλυνσης, οι οποες
προ)ρχονται απ διαφορετικ)ς πηγ)ς στοιχεων.Τα στοιχεα
για την Ισπανα, την Ιταλα τη Γαλλα και τη Γερµανα περιορζονται στον επιπολασµ του HIV στους ΧΕΝ υπ θεραπεα και,
εποµ)νως, ενδεχοµ)νως να µην εναι αντιπροσωπευτικ του
επιπολασµο2 του HIV στους ΧΕΝ που δεν τελο2ν υπ
θεραπεα. Για περαιτ)ρω πληροφορες και αναφορ)ς στις
πηγ)ς, βλ)πε τους συµπληρωµατικο2ς στατιστικο2ς πνακες
στη διε2θυνση www. emcdda.org

16

Σηµεισεις: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στοιχεα.Τα στοιχεα στις παρενθ)σεις
εναι τοπικ.
Οι διαφορ)ς µεταξ2 των χωρ ν πρ)πει να ερµηνε2ονται µε
προσοχ λγω της χρησιµοποησης διαφορετικ ν πηγ ν και,
σε ορισµ)νες περιπτ σεις, τοπικ ν δεδοµ)νων.Το χρ µα κθε
χ ρας δεχνει το διµεσο σηµεο του φσµατος των εκτιµσεων σχετικ µε τον επιπολασµ των αντισωµτων, οι οποες
προ)ρχονται απ διαφορετικ)ς πηγ)ς στοιχεων.Τα στοιχεα
για την Ισπανα, την Ιταλα και τη Γερµανα περιορζονται στον
επιπολασµ του HCV στους ΧΕΝ υπ θεραπεα και, εποµ)νως,
ενδεχοµ)νως να µην εναι αντιπροσωπευτικ του επιπολασµο2
του HCV στους ΧΕΝ που δεν τελο2ν υπ θεραπεα.Τα
δεδοµ)να για το Λουξεµβο2ργο περιορζονται στους κρατουµ)νους ΧΕΝ.Τα στοιχεα για το Ηνωµ)νο Βασλειο και το
Λουξεµβο2ργο, καθ ς και τα υψηλ ποσοστ για την Ιρλανδα
και τη Φινλανδα βασζονται σε δοκιµασες σι)λου.Τα στοιχεα
για τη Γαλλα και τα υψηλ ποσοστ για το Β)λγιο βασζονται σε
αναφορ)ς των διων των χρηστ ν και ενδεχοµ)νως να µην
εναι αξιπιστα.Τα στοιχεα για τη Γερµανα αφορο2ν το 1995,
εν για τη Σουηδα το 1994. Για περαιτ)ρω πληροφορες και
αναφορ)ς στις πηγ)ς, βλ)πε τους συµπληρωµατικο2ς στατιστικο2ς πνακες στη διε2θυνση www.emcdda.org
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ναρκωτικ"ν

Πιθαν α2ξηση στη µετ δοση του HIV µεταξ2 των ΧΕΝ σε ορισµ$νες χ"ρες της ΕΕ
Προκαταρκτικ στοιχεα δεχνουν τι η µλυνση απ τον

του 2000, κυρως στις γυνακες και απ 9,5 )ως 18 % στην

ι HIV στις υποοµδες των ΧΕΝ µπορε να )χει αυξηθε σε

ηλικιακ οµδα 25-34. Επιτπια )ρευνα σε 250 στεγους

ορισµ)νες χ ρες. Θα πρ)πει να ληφθο2ν υπψη οι περιο-

χρστες ηρωνης σε µια πολ2 προβληµατικ περιοχ της

ρισµο σχετικ µε τη χρση των στοιχεων ρουτνας για

Λισσαβνας διαπστωσε επιπολασµ 48 % την περοδο

τον εντοπισµ αλλαγ ν στη µετδοση (βλ)πε κεφλαιο 3,

1998-1999.

σ. 39). Παραδεγµατος χρη, η α2ξηση που σηµει θηκε
στην Ιρλανδα µπορε να οφελεται στην α2ξηση των

Στη Φινλανδα, σηµει θηκε µεγλη α2ξηση των γνωστο-

ελ)γχων στους οποους υποβλθηκαν οι ΧΕΝ. Ωστσο,

ποιηµ)νων µολ2νσεων απ τον ι HIV στους ΧΕΝ, απ 0

εναι απαρατητο να αναλυθο2ν µε προσοχ οι πιθαν)ς

)ως 5 περιπτ σεις ετησως κατ τη διρκεια των ετ ν

αυξσεις και να ληφθο2ν τα κατλληλα µ)τρα εν αυτ

1990-1997 )ως 20 περιπτ σεις το 1998 και 84 περιπτ σεις

εναι αναγκαο. Αυξσεις στη µετδοση του HIV µπορε να

το 1999. Ο επιπολασµς του HIV στα τοµα, τα οποα

)χουν σηµειωθε στην Αυστρα, το Λουξεµβο2ργο, την

συµµετ)χουν σε προγρµµατα ανταλλαγς συριγγ ν και

Ιρλανδα, τις Κτω Χ ρες, την Πορτογαλα και τη Φινλαν-

τα οποα ζτησαν να υποβληθο2ν σε )λεγχο για HIV,

δα.

αυξθηκε απ 0 % το 1997 )ως 3 % το 1998, ανλθε σε
ποσοστ 8 % το 1999, εν µει θηκε πλι στο 3 % το 2000.

Στην Αυστρα, ο επιπολασµος του HIV στα κρο2σµατα
υπερβολικς δσης οπιο2χων αυξθηκε απ 1 σε 5 % το

Στις Κτω Χ ρες, ο επιπολασµς της µλυνσης απ τον

1999 (απ 3 % το 1996, 2 % το 1997 και 1 % το 1998).

HIV αυξθηκε απ 11 % σε 22 % µεταξ2 των ετ ν 1994
και 1998/1999 στους ΧΕΝ της πλης Heerlan, η οποα

Στο Λουξεµβο2ργο, οι γνωστοποιηµ)νες µολ2νσεις απ

βρσκεται στο ντιο τµµα.

τον ι HIV στους ΧΕΝ αυξθηκαν απ 2 )ως 3 αν )τος
την περοδο 1995-1997 σε 6 )ως 7 αν )τος το 1998 και
1999.

θεραπεα αυξθηκε απ 9 )ως 13 % µεταξ2 του 1999 και

Σηµεωση: ∆ιαστσεις δεγµατος: Αυστρα 1996-184, 1997-131,
1998-108, 1999-126E Κτω Χ ρες Heerlen 1994-161,
1998/1999-116E Πορτογαλα, Κο&µπρα 1999-227, 2000106, Λισσαβνα 1998/1999-252E Φινλανδα 1997-131,
1998-135, 1999-63, 2000-356.
Πηγ ς:
Εθνικ εστιακ σηµεα. Για τα στοιχεα σχετικ µε τη
Λισσαβνα: Vaille, H., Rodrigues, L., Coutinho, R., κ..:
«HIV, HCV and HBV infection in a group of drug addicts
from Lisbon» (µλυνση απ τον ι HIV, HCV και HBV σε
οµδα τοξικοµαν ν στη Λισσαβνα), Seventh European
conference on clinical aspects of HIV infection, 23 )ως 27
Οκτωβρου 1999, Λισσαβνα, Πορτογαλα (σ2νοψη 866).

Οι κοινωνικ)ς συνθκες των ατµων που ζητο2ν

στοιχεα καταδεικν2ουν εππεδα µλυνσης µεταξ2 διαφ-

θεραπεα φανεται να επιδειν νονται, σον αφορ το

ρων υποοµδων ΧΕΝ, τα οποα κυµανονται απ περπου

Στην Ιρλανδα, ο αριθµς των θετικ ν τεστ HIV στους
ΧΕΝ τριπλασιστηκε και ανλθε στους 69 το 1999 (απ 20
)ως 26 αν )τος την περοδο 1994-1998).
Στην Πορτογαλα τα στοιχεα προ)ρχονται απ τοπικ)ς
πηγ)ς. Στην Κο&µπρα, ο επιπολασµς στους ΧΕΝ σε

εππεδο µρφωσης και απασχλησης. Η πλειοντητα των
ατµων συγκεντρ νεται σε αστικ)ς περιοχ)ς, αλλ αυτ
θα µπορο2σε επσης να οφελεται στο διαφορετικ
εππεδο παροχς υπηρεσι ν στις αγροτικ)ς περιοχ)ς.

Συνδεµενα µε τα ναρκωτικ λοιµ"δη
νοσµατα
Στο κεφλαιο 3 «Επιλεγµ)να θ)µατα — Λοιµ δη
νοσµατα», αναλ2εται περαιτ)ρω το θ)µα αυτ.

1 % στο Ηνωµ)νο Βασλειο )ως 32 % στην Ισπανα. Η
συνολικ εικνα δεν )χει αλλξει τα τελευταα )τη.
Ωστσο, υπρχουν ενδεξεις ν)ας αυξσης της µετδοσης του νοσµατος HIV στους ΧΕΝ (στις υποοµδες τους)
σε

ορισµ)νες

χ ρες

(αναφερθετε

στο

πλασιο

παραπνω).
∆εν υπρχουν πολλ διαθ)σιµα στοιχεα για τον επιπολασµ του νοσµατος του ιο2 της ηπαττιδας C (HCV) και,
που υπρχουν, υπκεινται στους διους περιορισµο2ς,
στους οποους υπκεινται και τα στοιχεα για τον HIV.

Επικρ τηση και τ σεις

Ωστσο, η συνολικ εικνα εναι σαφς —ο επιπολασµς

Καθ ς τα διαθ)σιµα στοιχεα προ)ρχονται απ διαφορε-

του HCV εναι εξαιρετικ υψηλς σε λες τις χ ρες της

τικ)ς πηγ)ς (ορισµ)νες φορ)ς τοπικ)ς), µπορε να δοθε

ΕΕ, µε τους ρυθµο2ς µλυνσης να κυµανονται µεταξ2 40

µνο γενικ εντ2πωση σχετικ µε τον επιπολασµ του

και 90 % σε διαφορετικ)ς υποοµδες ΧΕΝ (διγραµµα 9).

νοσµατος HIV στους χρστες ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν

Τα διαθ)σιµα στοιχεα σχετικ µε τον επιπολασµ στους

(ΧΕΝ). Ωστσο, µεγλες διαφορ)ς εµφανζονται µεταξ2

ΧΕΝ ηλικας κτω των 25 ετ ν καταδεικν2ουν εππεδα

καθ ς και εντς των διων των χωρ ν. Τα διαθ)σιµα

µλυνσης απ τον ι της ηπαττιδας C τα οποα κυµανο-
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Eτσια $κθεση σχετικ µε την κατ σταση του προβλµατος των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ 8νωση — 2001

Μεθοδολογ%α και ορισµο% για τους συνδεµενους µε τα ναρκωτικ θαν τους
Στην παρο2σα )κθεση το ενδιαφ)ρον εστιζεται στους
συνδεµενους µε τα ναρκωτικ αιφνδιους θαντους
(υπερβολικ)ς δσεις) εκτς εν αναφ)ρεται διαφορετικ.
Οι µεσες συγκρσεις µεταξ2 των χωρ ν µπορε να εναι
παραπλανητικ)ς διτι ο αριθµς των συνδεµενων µε τα
ναρκωτικ θαντων εξαρτται χι µνο απ την επικρτηση της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν και τα
πρτυπα κινδ2νου (πως η ενδοφλ)βια χρση) αλλ και
απ τους εθνικο2ς ορισµο2ς και τις µεθδους καταγραφς. Για παρδειγµα, η Πορτογαλα χρησιµοποιε )ναν
περιεκτικ ορισµ, εν η Σουηδα )χει προσφτως στραφε
απ )ναν ευρ2 σε )ναν πιο περιοριστικ ορισµ (1).

Στις περιπτ σεις, στις οποες οι ορισµο, οι µ)θοδοι και η
ποιτητα καταγραφς παραµ)νουν συνεπες σε µια
δεδοµ)νη χ ρα, τα στατιστικ στοιχεα µπορο2ν να
παρουσισουν µακροχρνιες τσεις και, εν αναλυθο2ν
σωστ και ενσωµατωθο2ν σε λλους δεκτες, µπορο2ν να
αποδειχτο2ν πολ2τιµα για την παρακολο2θηση πιο
ακραων προτ2πων χρσης ναρκωτικ ν.
Κατ την αξιολγηση της συνολικς εππτωσης της
χρσης ναρκωτικ ν θα πρ)πει να λαµβνονται επσης
υπψη οι )µµεσα συνδεµενοι µε τη χρση ναρκωτικ ν
θνατοι — θνατοι απ τον ι του AIDS, τροχαα δυστυχµατα, βα  αυτοκτονα. Ωστσο, για τους )µµεσα
συνδεµενους µε τα ναρκωτικ θαντους απαιτο2νται
διαφορετικ)ς πηγ)ς πληροφορι ν και µια µεθοδολογα
προσανατολισµ)νη περισστερο στην )ρευνα.

Οι συνδεµενοι µε τα ναρκωτικ θνατοι και η θνησιµτητα στους χρστες ναρκωτικ ν εναι )νας απ τους
βασικο2ς επιδηµιολογικο2ς δεκτες του ΕΚΠΝΤ. ,χει
καταρτιστε )να πρτυπο ευρωπαϊκ πρωτκολλο µε
σκοπ την αναφορ περιπτ σεων απ τα γενικ µητρ α
θαντων (ΓΜΘ) και τα ειδικ µητρ α (ΕΜ) — την ιατροδικαστικ υπηρεσα  την αστυνοµα. Αυτ το πρτυπο
πρωτκολλο )χει δοκιµαστε σε λα τα κρτη µ)λη και
διατηρεται ενεργς συνεργασα µε την Eurostat και την
Παγκσµια Οργνωση Υγεας (2).

(1) Πλασιο 1 ΕΓ: Ορισµο του «συνδεµενου µε τα ναρκωτικ
αιφνδιου θαντου» στα κρτη µ)λη της ΕΕ, πως χρησιµοποιο2νται στην ετσια )κθεση του ΕΚΠΝΤ και πως αναφ)ρονται
στις εθνικ)ς εκθ)σεις ()κδοση επ γραµµς).
(2) Πλασιο 2 ΕΓ: Προτεινµενο πρτυπο του ΕΚΠΝΤ για τον υπολογισµ των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ αιφνδιων θαντων —
)κδοση 1 του προτ2που σχετικ µε τους συνδεµενους µε τα
ναρκωτικ αιφνδιους θαντους ()κδοση επ γραµµς).

νται απ 20 % (Β)λγιο, θεραπεα, 1998) )ως νω του 74 %

περισστερους συνδεµενους µε τα ναρκωτικ αιφνδι-

(Πορτογαλα, θεραπεα Κο&µπρας, 2000) (αναφερθετε στο

ους θαντους — «υπερβολικ)ς δσεις»  «δηλητηρι-

διγραµµα 6, στο κεφλαιο 3 «Επιλεγµ)να θ)µατα —

σεις» (10).

Λοιµ δη νοσµατα»). Αυτ δεχνει τι η µετδοση του
HCV παραµ)νει σε υψηλ εππεδα σε πολλ)ς χ ρες,

Η παρουσα λλων ουσι ν, πως το αλκολ, οι βενζοδια-

παρλο που ορισµ)νες µελ)τες αποδεικν2ουν τι η λψη

ζεπνες  η κοκα&νη εναι συνθης. Η παρουσα κατασταλ-

προληπτικ ν µ)τρων θα µπορο2σε να εχε µει σει τη

τικ ν ουσι ν, πως το αλκολ  οι βενζοδιαζεπνες

µετδοση (Ηνωµ)νο Βασλειο).

αυξνει τον κνδυνο θαντου απ υπερβολικ δση
οπιο2χου. Οι αιφνδιοι θνατοι που οφελονται στη λψη

Συνδεµενοι µε τα ναρκωτικ θ νατοι και
θνησιµτητα των χρηστ"ν ναρκωτικ"ν
Ο αριθµς των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ αιφνδιων
θαντων («υπερβολικ)ς δσεις») χρησιµοποιεται ορισµ)νες φορ)ς ως )νας απλουστευτικς τρπος για την
εκτµηση της κατστασης ναρκωτικ ν µιας χ ρας και για
την πραγµατοποηση συγκρσεων. Οι θνατοι που προ)ρχονται απ ναρκωτικ αποτελο2ν πηγ κοινωνικς και
πολιτικς ανησυχας, ειδικ οι αιφνδιοι θνατοι στους
νεαρο2ς ανθρ πους.

κοκα&νης, αµφεταµνης  )κστασης δχως οπιο2χα φανεται τι δεν εναι συχνο στην Ευρ πη.
Πολλο θνατοι που προκαλο2νται απ οπιο2χα σηµει νονται )ως και τρεις

ρες µετ τη χρση, καθιστ ντας

δυνατ την ιατρικ παρ)µβαση. Επιπλ)ον κατ τη λψη
πολλ ν θανατηφρων και µη θανατηφρων υπερβολικ ν
δσεων παρευρσκονται και λλοι χρστες, οι οποοι θα
µπορο2σαν να επ)µβουν. Σε τ)τοιες περιπτ σεις, εναι
σηµαντικ να γνωρζουν οι χρστες π ς να αναζητσουν
παροχ αποτελεσµατικς βοθειας.

Χαρακτηριστικ των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ αιφν%-

Οι περισστεροι απ τους θαντους που προκαλο2νται

διων θαν των

απ οπιο2χα σηµει νονται στους ενδοφλ)βιους χρστες

Βσει των διαθ)σιµων πληροφορι ν, τα π)ντε τελευταα

ναρκωτικ ν στο τ)λος της δε2τερης δεκαετας  στην

)τη (1994 )ως 1999) ο συνολικς αριθµς περιπτ σεων

τρτη δεκαετα της ζως τους, συνθως 2στερα απ

που αναφ)ρθηκαν απ χ ρες της ΕΕ κυµαινταν µεταξ2

πολλ )τη χρσης. Η συντριπτικ πλειοντητα θαντων

7 000 και 8 000. Στην ΕΕ, τα οπιο2χα εξακολουθο2ν να

σηµει νεται στους νδρες. Dπως συµβανει και µε τους

εναι το βασικ ναρκωτικ που καταγρφεται στους

εισαχθ)ντες για θεραπεα, παρατηρεται σαφς τση

(10) ∆ιγραµµα 10 ΕΓ: Ποσοστ κατχρησης οπιο2χων και µη οπιο2χων ναρκωτικ ν στις περιπτ σεις συνδεµενων µε τα ναρκωτικ
θαντων, )γκυρα ποσοστ βσει των περιπτ σεων στις οποες οι τοξικ)ς ουσες εναι γνωστ)ς ()κδοση επ γραµµς).

18

Ζτηση και προσφορ

∆ι γρ. 10
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Τ σεις των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ
αιφν%διων θαν των, 1985-1999
Παραδε%γµατα αποκλινουσ"ν τ σεων σε ορισµ$νες χ"ρες της ΕΕ
∆εκτες για λες τις χ ρες: 1985 = 100%
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τοπικ)ς µελ)τες αποδεικν2εται τι ορισµ)νοι αιφνδιοι
θνατοι µπορε να προκαλο2νται απ µεθαδνη που
διοχετε2θηκε στην παρνοµη αγορ, σως απ ανεπαρκ ς οργανωµ)νες υπηρεσες συνταγογρφησης. Σε
ορισµ)νες χ ρες )χει προταθε βελτωση στην οργνωση
των προγραµµτων θεραπεας υποκατστασης µε τη
χρση µεθαδνης. Παρ τα προαναφερθ)ντα προβλµατα, οι )ρευνες αποδεικν2ουν τι η θεραπεα υποκατστασης µει νει τους κινδ2νους θαντου απ ναρκωτικ
στους συµµετ)χοντες στα προγρµµατα.

Τ σεις σχετικ µε τους συνδεµενους µε τα ναρκωτικ
αιφν%διους θαν τους

Γενικ$ς τ σεις στη Ευρωπαϊκ 8νωση
∆εκτες: 1985 = 100%

%

ναρκωτικ"ν

Πολλ)ς χ ρες της ΕΕ αναφ)ρουν α2ξηση των συνδεµε-
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Σηµεισεις: Οι τσεις αυτ)ς µπορο2ν να καθοριστο2ν για λες τις χ ρες της ΕΕ.
Παρουσιζονται ορισµ)να παραδεγµατα.
Παρουσιζεται η αναλογικ µεταβολ σε σχ)ση µε τα αριθµητικ στοιχεα
του 1985. Για την Ελλδα, οι σειρ)ς ξεκινο2ν απ το 1986 προς αποφυγ
συστηµατικο2 σφλµατος.
Οι χ ρες δεν )χουν παρσχει στο σ2νολ τους στοιχεα για λα τα )τη, αλλ
αυτ το πρβληµα τ)θηκε υπ )λεγχο κατ την ανλυση.
Σε ορισµ)νες χ ρες µε ανοδικ τση, η α2ξηση µπορε να οφελεται εν
µ)ρει στις βελτι σεις σον αφορ την υποβολ εκθ)σεων.
Εθνικ)ς εκθ)σεις του δικτ2ου Reitox για το 2000, απ εθνικ ληξιαρχεα.
Πηγ ς:

πρσφατη σταθεροποηση των συνδεµενων µε τα
ναρκωτικ θαντων. Ο αριθµς των προβληµατικ ν
χρηστ ν ναρκωτικ ν )χει σταθεροποιηθε και τα στοιχεα
σχετικ µε τη θεραπεα δεχνουν τι οι επικνδυνες
πρακτικ)ς, για παρδειγµα η ενδοφλ)βια χρση ναρκωτικ ν, µει θηκαν σε ορισµ)νες χ ρες. Επιπλ)ον, οι
θεραπευτικ)ς παρεµβσεις —περιλαµβανοµ)νων των
προγραµµτων

θεραπεας

υποκατστασης—

)χουν

επεκταθε σε πολλ)ς χ ρες και η παροχ ιατρικς
προς µεγαλ2τερες ηλικες στους αποθανντες απ τη
χρση οπιο2χων σε πολλ)ς χ ρες της ΕΕ (11).
Ορισµ)νοι συνδεµενοι µε την κοκα&νη θνατοι µπορε να
περσουν απαρατρητοι λγω του κοινωνικο2 υπβαθρου των θυµτων  λγω µιας διαφορετικς κλινικς
παρουσασς τους (πως ισχαιµικ καρδιοπθεια 
αρρυθµα). Το προσωπικ των υπηρεσι ν µεσης
βοθειας θα πρ)πει να λαµβνει υπψη αυτ την πιθαντητα. Οι αιφνδιοι θνατοι που σχετζονται µνο µε την
)κσταση φανεται να εναι σπνιοι, παρ τη δηµσια
ανησυχα που προκλεσαν στα µ)σα της δεκαετας του
’90 σε ορισµ)νες ευρωπαϊκ)ς χ ρες.
Σε )ναν αριθµ θαντων απ χρση ναρκωτικ ν, )χει
εντοπιστε µεθαδνη και ο ρλος της )χει συζητηθε σε
ορισµ)νες ευρωπαϊκ)ς χ ρες. Απ ττε που η θεραπεα
υποκατστασης µε τη χρση µεθαδνης ρχισε να διαδ-

βοθειας σε περιπτ σεις λψης υπερβολικς δσης )χει
βελτιωθε.
Η σταθεροποηση συµφωνε µε τη µεωση της συνολικς
θνησιµτητας (σε ορισµ)νες περιπτ σεις επσης µε τη
µεωση των θαντων που προκαλο2νται απ υπερβολικ
δση) σε κορτεις προβληµατικ ν χρηστ ν ναρκωτικ ν,
πως περιγρφεται κατωτ)ρω (στο τµµα σχετικ µε τη
θνησιµτητα των χρηστ ν ναρκωτικ ν).
Στο πλασιο της γενικς τσης που επικρατε στην ΕΕ,
παρατηρο2νται διαφορετικ)ς εθνικ)ς τσεις:
• Σε πολλ)ς χ ρες παρουσιζεται γενικ καθοδικ τση,
αν και µε διακυµνσεις απ )τος σε )τος, για
παρδειγµα, στην Αυστρα, τη Γαλλα, τη Γερµανα, το
Λουξεµβο2ργο, την Ιταλα και την Ισπανα. Η Αυστρα

δεται ευρ)ως τα τελευταα χρνια, τοξικολογικ)ς

(1999), η Γερµανα (1999-2000) και το Λουξεµβο2ργο

)ρευνες σχετικ µε τους θαντους χρηστ ν, οι οποοι

(1997-1998) αναφ)ρουν ν)α α2ξηση προσφτως, η οποα

οφελονται σε ατ2χηµα, AIDS κλπ. διαπιστ νουν ολο)να

µως δεν εναι τσο υψηλ σο προηγο2µενες τιµ)ς.

και συχντερα την παρουσα µεθαδνης. Απ µερικ)ς

Αυτ η εξ)λιξη πρ)πει να παρακολουθεται στεν.

(11) ∆ιγραµµα 11 ΕΓ: Ποσοστ ατµων νω των 30 ετ ν στους συνδεµενους µε τα ναρκωτικ θαντους σε ορισµ)νες χ ρες της ΕΕ,
1986 και 1999 ()κδοση επ γραµµς).
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Θνησιµτητα για κ θε αιτ%α σε κορτεις χρηστ"ν ναρκωτικ"ν που εισχθησαν σε θεραπευτικ κ$ντρα
σε ορισµ$νες χ"ρες  πλεις της ΕΕ. Τυποποιηµ$νοι ρυθµο% θνησιµτητας ( νδρες και γυνα%κες)

80

60

Λισσαβνα

40

20

1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

1989

1988

1987

1986

1985

1984

1983

1982

1981

0
1980

Τυποποιηµ)νος ρυθµς θνησιµτητας/1 000 αν )τος

∆ι γρ. 11

Ρ µη
Σουηδα
Βαρκελνη
Αµβο2ργο
∆ανα
Βι)ννη
∆ουβλνο
Sµστερνταµ

Σηµεωση: Η συγκρισιµτητα µεταξ2 των ιστοθ)σεων )ρευνας παραµ)νει περιορισµ)νη.
Πηγ:
Σχ)διο EMCDDA CT.99.EP.07, το οποο συντνισε ο Agenzia di Sanità pubblica (Οργανισµς για τη ∆ηµσια Υγεα), Ρ µη. Βλ)πε επσης τους τυποποιηµ)νουςX
επιδηµιολογικο2ς πνακες στην ιστοθ)ση του ΕΚΠΝΤ.

• Ορισµ)νες χ ρες αν)φεραν ουσιαστικ ανοδικ τση

Θνησιµτητα στους χρστες ναρκωτικ"ν

µ)χρι πρσφατα —για παρδειγµα, η Ελλδα, η Ιρλανδα

Οι προβληµατικο χρστες ναρκωτικ ν αντιπροσωπε2ουν

(παρατηρθηκε µεωση το 1999) και η Πορτογαλα. Οι

πολ2 µικρ µερδα του πληθυσµο2, αλλ παρουσιζουν

αυξσεις αυτ)ς προφαν ς σχετζονται µε την ψιµη

σηµαντικ προβλµατα υγεας και, συγκεκριµ)να, εµφαν-

επ)κταση της χρσης ηρωνης στις χ ρες αυτ)ς τη

ζουν πολ2 υψηλ θνησιµτητα.

δεκαετα του ’90, η οποα ενδεχοµ)νως οφελεται στην
κοινωνικ εξ)λιξη σε αυτ)ς τις χ ρες. Οι πρακτικ)ς

Μελ)τες

παρακολο2θησης

οµδων

προβληµατικ ν

καταγραφς )χουν επσης βελτιωθε. Ο ευρ2τερος

χρηστ ν για )να διστηµα ορισµ)νων ετ ν (συνθως

ορισµς που χρησιµοποιεται στην Πορτογαλα µπορε

χρηστ ν οπιο2χων ενταγµ)νων σε θεραπευτικ κ)ντρα)

να επηρεζει εν µ)ρει την αξιοσηµεωτη α2ξηση που

καταδεικν2ουν τι οι χρστες οπιο2χων )χουν )ναν

παρατηρθηκε προσφτως εκε.

συνολικ ρυθµ θνησιµτητας (για οποιαδποτε αιτα)
)ως και 20 φορ)ς υψηλτερο απ εκενο του γενικο2

• Το Ηνωµ)νο Βασλειο παρουσιζει πια αλλ σταθερ

πληθυσµο2 διας ηλικας. Οι θνατοι οφελονται χι µνο

αυξανµενη τση. Σε λλες χ ρες η τση εναι

σε υπερβολικ δση ναρκωτικ ν αλλ επσης και σε

σταθερ, εν

λλοτε οι τσεις εναι δ2σκολο να

ατυχµατα, αυτοκτονες, το AIDS και σε λλα λοιµ δη

προσδιοριστο2ν λγω αλλαγ ν στη διεθν ταξινµηση

νοσµατα. ,χουν προσδιοριστε περαιτ)ρω παργοντες

νσων (δ)κατη αντ της )νατης )κδοσης)  στους

κινδ2νου: η θνησιµτητα των χρηστ ν ενδοφλ)βιων

εθνικο2ς ορισµο2ς.

ναρκωτικ ν εναι δ2ο )ως τ)σσερις φορ)ς υψηλτερη
απ εκενη των χρηστ ν µη ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν,

Θα πρ)πει να γνουν συγκρσεις ανµεσα στις εκτιµσεις

εν

η θνησιµτητα των χρηστ ν που µολ2νονται απ τον

σχετικ µε τους συνδεµενους µε τα ναρκωτικ

ι HIV εναι δ2ο )ως )ξι φορ)ς υψηλτερη απ εκενη των

θαντους στην ΕΕ και τις ΗΠΑ. Οι συγκρσεις αυτ)ς θα

µη µολυσµ)νων χρηστ ν. Η συνδυασµ)νη χρση οπιο2-

πρ)πει να ερµηνευτο2ν µε εξαιρετικ προσοχ. Οι ισχ2ο-

χων µε λλες κατασταλτικ)ς ουσες, πως το αλκολ  οι

ντες ευρωπαϊκο ορισµο των συνδεµενων µε τα ναρκω-

βενζοδιαζεπνες µπορο2ν να αυξσουν τον κνδυνο

τικ θαντων εναι ανοµοιογενες και ο ορισµς των ΗΠΑ

θαντου απ υπερβολικ δση.

εναι κπως ευρ2τερος και περιλαµβνει ψυχοδραστικ

20

φρµακα. Παρ το γεγονς αυτ, αξζει να σηµειωθε τι ο

Η θνησιµτητα των προβληµατικ ν χρηστ ν ναρκωτικ ν

αριθµς των καταγεγραµµ)νων περιπτ σεων στις χ ρες

που δεν κνουν χρση οπιο2χων  που δεν κνουν

της ΕΕ (376 εκατ. κτοικοι) αν)ρχεται περπου στο µισυ

ενδοφλ)βια χρση ναρκωτικ ν εναι αισθητ χαµηλ-

εκενων που καταγρφηκαν στις ΗΠΑ (270 εκατ. κτοικοι).

τερη, παρλο που οι κνδυνοι για την υγεα τους εναι

Τα τελευταα )τη, ο αριθµς των περιπτ σεων στην ΕΕ

δυσκολτερο να εκτιµηθο2ν µε ακρβεια. Γενικ, τα

κυµανεται µεταξ2 7 000 και 8 000, εν

στις ΗΠΑ η γενικ

παραδοσιακ κ)ντρα θεραπεας απ τη χρση ναρκωτι-

τση εναι ανοδικ, απ περπου 13 000 )ως σχεδν

κ ν καταγρφουν σχετικ λγες και επιλεγµ)νες

16 000 θαντους την δια περοδο (ONDCP, «The national

περιπτ σεις µεγλων χρηστ ν κοκα&νης  αµφεταµιν ν,

drug control strategy, 2001 annual report»).

και )να σηµαντικ ποσοστ τους φανεται να εναι πρ ην

Ζτηση και προσφορ

∆ι γρ. 12 Τα ναρκωτικ που συνηθ$στερα σχετ%ζονται µε «συλλψεις» για

αδικµατα περ% ναρκωτικ"ν στην ΕE

ναρκωτικ"ν

Τ σεις σχετικ µε τη θνησιµτητα στους χρστες
ναρκωτικ"ν

Κνναβη

Η προαναφερθεσα µελ)τη του ΕΚΠΝΤ αποκαλ2πτει τι

Ηρωνη

σε ορισµ)νες περιοχ)ς οι ρυθµο θνησιµτητας )φτασαν

Αµφεταµνες (1)

στα υψηλτερα εππεδ τους στις αρχ)ς και στα µ)σα της

Σκληρ
ναρκωτικ (2)

δεκαετας του ’90, παρουσιζοντας µεωση τα τελευταα

47 (3) %
(1997)

)τη (Βαρκελνη, Αµβο2ργο, Βι)ννη και σως στη ∆ανα —

36 (3) %

οι πληροφορες αφορο2ν µνο τα τελευταα )τη). Στη

(1998)

Βαρκελνη, αυτ το φαινµενο εναι ιδιατερα εµφαν)ς: η

µ.δ.

61 (5) %
(1999)

71(4) %

θνησιµτητα ανλθε σε νω των 50 θαντων αν 1 000

832%
(1997)

(1999)

Β)λγιο και
Λουξεµβο2ργο

54 (6) %
(1999)

63 (3) 0%

(1999)

(1999)

µικρτερη )κταση, στους θαντους απ υπερβολικ

(1999)

45 %
(1999)

1996 πριν σηµει σει αξιοσηµεωτη πτ ση, απηχ ντας
κυρως µια πτ ση στους θαντους απ AIDS και, σε

69%

85 %

χρστες αν )τος για την περοδο απ το 1992 )ως το

51 (3) %
(1999)

δση.

61 %
(1999)

∆ε%κτες επιβολς του νµου

73 %
(1998)

39 (4) %
(1999)

Τα αδικµατα που εµππτουν στην εθνικ νοµοθεσα περ
ναρκωτικ ν (πως η χρση, η κατοχ και η διακνηση)
αντικατοπτρζουν διαφορ)ς στους νµους καθ ς και στις

(1) ∆ιεγερτικ του κεντρικο2 νευρικο2 συστµατος (το κ2ριο µ)ρος
καταλαµβνουν οι αµφεταµνες).
(2) Το σ2νολο των παρνοµων ουσι ν εκτς απ χασς και µαριχουνα.
(3) Μεταξ2 των ναρκωτικ ν που αναφ)ρονται (καθ)να χωριστ  χι) για
την Αυστρα, τη Φινλανδα, το Λουξεµβο2ργο, τη Σουηδα και το Ηνωµ)νο
Βασλειο και µεταξ2 των καταδικ ν για ναρκωτικ στην περπτωση της
Σουηδας.
(4) Υποεκτιµηµ)νο ποσοστ, δεδοµ)νου τι αντιπροσωπε2ει αποκλειστικ
τα αδικµατα περ ηρωνης — δεν περιλαµβνονται τα αδικµατα περ
«ηρωνης και λλου(ων) ναρκωτικο2( ν)».
5
( ) Μεταξ2 των αδικηµτων περ ναρκωτικ ν κατανεµηµ)νων κατ ναρκωτικ (ισχ2ον %).
(6) Γερµανα: µεταξ2 των αδικηµτων για κθε ναρκωτικ (για ορισµ)να
αδικµατα, δεν γνεται διαχωρισµς κατ ναρκωτικ).
Σηµεωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στοιχεα.
Πηγ ς: Εστιακ σηµεα του δικτ2ου Reitox, 2000.

πηγ)ς και τις προτεραιτητες των δυνµεων επιβολς. Οι
αποκλσεις στις διαδικασες καταγραφς και τους
ορισµο2ς επηρεζουν τις συγκρσεις. Ωστσο, στις
περιπτ σεις που καθσταται δυνατ, οι τσεις συγκρνονται.

«Συλλψεις» (12) για αδικµατα που
εµπ%πτουν στο νµο περ% ναρκωτικ"ν
Η κνναβη παραµ)νει, το 1999, το πιο διαδεδοµ)νο
ναρκωτικ που αφορο2σε «συλλψεις» —αναλογε στο

 µετριοπαθες χρστες οπιο2χων, πρ ην χρστες

45 % των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ συλλψεων στην

ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν  κοινωνικ αποκλεισµ)να
τοµα. Απαιτο2νται διαφορετικ)ς µεθοδολογες και/
πηγ)ς για τους προαναφερµενους χρστες, λλες απ

∆ι γρ. 13 «Συλλψεις» για αδικµατα περ% τα ναρκωτικ στις χ"ρες της
ΕΕ, 1991-1999 — Κινητο% µ$σοι ροι τριετ%ας β σει δε%κτη
(1991=100)

εκενες που εφαρµζονται για τους παραδοσιακο2ς
χρστες οπιο2χων.

400

300

Μια πολυτοπικ µελ)τη που συντνισε το ΕΚΠΝΤ

ναρκωτικ ν». Η µελ)τη αποκαλ2πτει ουσιαστικ)ς διαφορ)ς ως προς τη συνολικ θνησιµτητα και τις αιτες
θαντου στις περιοχ)ς.

1999

1998

1997

1996

1995

ναρκωτικ θαντους και τη θνησιµτητα στους χρστες

0
1994

βασικο2 δεκτη σχετικ µε τους «συνδεµενους µε τα

100

1993

κοιν πρωτκολλο το οποο καταρτστηκε ως µ)ρος του

1992

(πλεις  επαρχες) ακολουθ ντας κατ το δυνατ )να

200

1991

δηµιο2ργησε κορτεις σε ενν)α ευρωπαϊκ)ς περιοχ)ς

Φινλανδα
Ισπανα
Ελλδα
Πορτογαλα
Αυστρα
Ηνωµ)νο
Βασλειο
Ιρλανδα
Γαλλα
Γερµανα
Κτω Χ ρες
Ιταλα
Σουηδα
Β)λγιο
∆ανα
Λουξεµβο2ργο

Σηµεισεις: Για τον ορισµ των «συλλψεων, παρακαλο2µε να αναφερθετε στους συµπληρωµατικο2ς
πνακες «Complementary Tables», στη διε2θυνση www.emcdda.org.
Εισχθησαν πραγµατικ)ς τιµ)ς για λες τις χ ρες για το 1999 και για το Β)λγιο, τη Φινλανδα,
τις Κτω Χ ρες και τη Σουηδα για το 1998, δεδοµ)νου τι τα διαθ)σιµα στοιχεα δεν
επιτρ)πουν τον υπολογισµ κινητ ν µ)σων ρων σε αυτ)ς τις περιπτ σεις.
Η σειρ διακπτεται για το Β)λγιο τα )τη 1996 και 1997 (δεν υπρχουν διαθ)σιµα στοιχεα).
Ο αριθµς για την Ελλδα το 1998 αφορ τον αριθµ των δι ξεων που ασκθηκαν.
Πηγ ς:
Εστιακ σηµεα του δικτ2ου Reitox.

(12) Οι «συλλψεις» για αδικµατα που σχετζονται µε ναρκωτικ ορζονται κατ διαφορετικο2ς τρπους απ τα κρτη µ)λη. Ο ρος
µπορε, για παρδειγµα, να αναφ)ρεται σε πιθανο2ς παραβτες  σε κατηγορες για αδικµατα που εµππτουν στο νµο περ ναρκωτικ ν. Παρακαλο2µε, ανατρ)ξτε στο στατιστικ δελτο στη διε2θυνση www.emcdda.org για τους ακριβες ορισµο2ς.
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Πρσβαση στα ναρκωτικ απ µαθητ$ς
ηλικ%ας 15 $ως 16 ετ"ν
Dπως προκ2πτει απ τις )ρευνες του ESPAD στον
µαθητικ πληθυσµ, η αντιληπτ πρσβαση στα ναρκω-

Αριθµς των κατασχ$σεων ηρω%νης το 1999

∆ι γρ. 14

Οι ποστητες σε kg αναφ)ρονται σε παρ)νθεση
Sνω των 12 000

5 000-10 000

τικ απ µαθητ)ς ηλικας 15 )ως 16 ετ ν φανεται να )χει

1 000-5 000

αυξηθε κατ την περοδο 1995-1999 σε λες τις χ ρες

Κτω απ 1 000

342
(3)

της ΕΕ (1) εκτς απ την Ιρλανδα και το Ηνωµ)νο
1 244

Βασλειο, που µει θηκε. Το 1999, )να ποσοστ 20 )ως

(64)

1 230

60 % των µαθητ ν θε ρησε τι ταν «πολ2 ε2κολο» 

(96)

767

«αρκετ ε2κολο» να προµηθευτε κνναβη, )να ποσοστ

(17)

15 108

5 )ως 20 % να προµηθευτε ηρωνη και κοκα&νη και )να 6

µ.δ.
(770)

(2. 342)

Β)λγιο και
Λουξεµβο2ργο

7 748

)ως 38 % αµφεταµνες και )κσταση. Η διαπιστωµ)νη

(796)

διαθεσιµτητα των παρνοµων ναρκωτικ ν εναι γενικ

720

2 684

πολ2 χαµηλ στη Φινλανδα και αρκετ υψηλ στην Ιρλαν-

452

(203)

(78)

µ.δ.

δα, τη ∆ανα και το Ηνωµ)νο Βασλειο.

(83)

306
(2)

(1 306)

11 715
(1 159)

µ.δ.

(1)

Κρτη της ΕΕ που συµµετ)χουν: ∆ανα, Ελλδα, Γαλλα,
Ιταλα, Ιρλανδα, Πορτογαλα, Φινλανδα, Σουηδα κα
Ηνωµ)νο Βασλειο.
Πηγ: ,κθεση ESPAD 1999. Η πλρης παραποµπ δδεται στη
σ. 10.

4 058

Ιταλα και στο 85 % στη Γαλλα. Στη Σουηδα, οι αµφεταµ-

Σηµεισεις: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στοιχεα.
Οι διαφορ)ς µεταξ2 των στοιχεων αυτ ν και των στοιχεων
που δηµοσιε2θηκαν απ την Europol οφελονται σε διαφορετικ)ς ηµεροµηνες υποβολς εκθ)σεων.
Πηγ ς: Εθνικ εστιακ σηµεα του δικτ2ου Reitox, 2000.

νες εναι ελαφρ ς πιο συνηθισµ)νες απ την κνναβη.

(97)

(76)

Στην Πορτογαλα και το Λουξεµβο2ργο επικρατε η
ηρωνη, εν

στις Κτω Χ ρες τα περισστερα απ τα

αδικµατα περ ναρκωτικ ν σχετζονται µε τα «σκληρ
ναρκωτικ» (ναρκωτικ εκτς απ την κνναβη και τα
παργωγ της).

Ελλδα, την Ιρλανδα, την Πορτογαλα και την Ισπανα. Το
1999, το Β)λγιο και το Ηνωµ)νο Βασλειο ταν οι µνες

Η πλειοντητα των αδικηµτων περ ναρκωτικ ν σχετζε-

χ ρες που αν)φεραν πτ ση στον αριθµ των συνδεµε-

ται µε χρση ναρκωτικ ν  κατοχ για χρση, µε

νων µε τα ναρκωτικ «συλλψεων» (13).

εξαρεση την Ιταλα, τις Κτω Χ ρες και την Ισπανα, που
 τη διακνηση ναρκωτικ ν. Dπως και τα προηγο2µενα

Χρστες ναρκωτικ"ν που εκτ%ουν ποιν
φυλ κισης

)τη, το 1999, το Λουξεµβο2ργο αν)φερε τις περισστερες

Η επικρτηση των χρηστ ν ναρκωτικ ν στους κρατουµ)-

συλλψεις τσο για χρση ναρκωτικ ν σο και για διακ-

νους υπολογζεται αρχικ µ)σω µιας σειρς µελετ ν που

νηση.

διεξχθησαν για το σκοπ αυτ σε τοπικ εππεδο. ,να

τα αδικµατα περ ναρκωτικ ν αφορο2ν µνο το εµπριο

ποσοστ )ως και 90 % των κρατουµ)νων αναφ)ρουν
Τ σεις

χρση τουλχιστον για µα φορ µιας παρνοµης ουσας.

Οι «συλλψεις» για αδικµατα που εµππτουν στο νµο

Το ποσοστ προβληµατικ ν χρηστ ν ναρκωτικ ν και/

περ ναρκωτικ ν αυξνονται σταθερ απ το 1985 στην

χρηστ ν ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν εναι χαµηλτερο,

ΕΕ συνολικ. Στη Φινλανδα, την Ελλδα και την Πορτογα-

αλλ µπορε να αν)ρχεται )ως και στο 50 % του )γκλει-

λα οι συλλψεις επταπλασιστηκαν, εν

στου στις φυλακ)ς πληθυσµο2 (14).

στη ∆ανα, την

Ιταλα, τις Κτω Χ ρες και τη Σουηδα, οι αυξσεις ταν
λιγτερο εντυπωσιακ)ς (διπλσιες  και λιγτερες).

Σε ορισµ)νες χ ρες αναφ)ρθηκε χρση ναρκωτικ ν
εντς των φυλακ ν. Οι χρστες ενδοφλ)βιων ναρκωτι-

Τα τελευταα τρα )τη, ο αριθµς των συνδεµενων µε τα

κ ν εµφανζουν µικρτερη πιθαντητα να κνουν

ναρκωτικ «συλλψεων» αυξθηκε στις περισστερες

ενδοφλ)βια χρση εντς της φυλακς απ ,τι στην

χ ρες της ΕΕ. Η υψηλτερη α2ξηση σηµει θηκε στην

κοιντητα, αλλ )χουν µεγαλ2τερη πιθαντητα να

(13) Πνακας 3 ΕΓ: Συλλψεις για αδικµατα που εµππτουν στο νµο περ ναρκωτικ ν (µνο για )κδοση επ γραµµς).
(14) Πνακας 4 ΕΓ: Στοιχεα για τις φυλακ)ς ()κδοση επ γραµµς).
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ναρκωτικ"ν

κνουν απ κοινο2 χρση ενδοφλ)βιου εξοπλισµο2 στη

Dσον αφορ τη διακνηση ναρκωτικ ν «στο δρµο», οι

φυλακ.

τιµ)ς ηρωνης κυµνθηκαν το 1999 µεταξ2 30 και 340
ευρ

∆ε%κτες της αγορ ς ναρκωτικ"ν:
κατασχ$σεις, τιµ, καθαρτητα
Τα στοιχεα για τις κατασχ)σεις, την τιµ και την καθαρτητα των ναρκωτικ ν, τα οποα αναλ2ονται παρακτω

το γραµµριο σε λη την ΕΕ. Οι υψηλτερες τιµ)ς

αναφ)ρονται στη Φινλανδα και τη Σουηδα. Η καθαρτητα της ηρωνης κυµανεται γενικ απ )να ποσοστ
κτω του 20 )ως 35 %, αλλ στη ∆ανα, τη Φινλανδα και
το Ηνωµ)νο Βασλειο αναφ)ρεται υψηλτερη µ)ση
καθαρτητα.

παρασχ)θηκαν απ τα εστιακ σηµεα Reitox. Οι διαφορ)ς

Τ σεις

τους απ τα στοιχεα που δηµοσευσε η Europol οφελο-

Σε εππεδο ΕΕ, οι κατασχ)σεις ποσοττων ηρωνης

νται

αυξθηκαν )ως το 1991-1992 και κατπιν σταθεροποιθη-

σε

διαφορ)ς

στις

διαδικασες

υποβολς

καν. Ο αριθµς κατασχ)σεων ηρωνης αυξνεται σταθερ

εκθ)σεων (15).

στο Λουξεµβο2ργο, την Πορτογαλα και τη Σουηδα απ
Οι

κατασχ)σεις

ναρκωτικ ν

θεωρο2νται

συνθως

το 1985, εν

η Αυστρα το Β)λγιο, η ∆ανα, η Γαλλα, η

)µµεσοι δεκτες προσφορς και διαθεσιµτητας ναρκωτι-

Γερµανα και η Ισπανα αν)φεραν αξιοσηµεωτη µεωση

κ ν, αν και εκφρζουν επσης προτεραιτητες, στρατηγι-

απ το 1996-1997 και εξς. Σε κθε κρτος µ)λος, οι

κ)ς και πηγ)ς επιβολς του νµου, καθ ς και το ευλωτο

ποστητες που κατασχ)θηκαν διαφ)ρουν κατ περι-

των διακινητ ν ναρκωτικ ν )ναντι της επιβολς του
νµου. Οι τσεις σχετικ µε τις ποστητες που κατσχονται ποικλλουν, καθ ς µπορε να παρουσιζουν διακυµνσεις απ )τος σε )τος, λγω ενς µικρο2 αριθµο2
κατασχ)σεων µεγλων ποσοττων. Ο αριθµς των
κατασχ)σεων αποτελε συνθως )ναν πιο χρσιµο δεκτη
των τσεων σε εππεδο χρηστ ν. Αυτ συµβανει διτι σε
λες τις χ ρες περιλαµβνει )να µεγλο ποσοστ
κατασχ)σεων µικρ ν ποσοστ ν στο εππεδο λιανικς

δους. Το 1999, αναφ)ρθηκαν αξιοσηµεωτες µει σεις στις
ποστητες ηρωνης που κατασχ)θηκαν στην Αυστρα, τη
Γαλλα, την Ελλδα, την Ιρλανδα και τις Κτω Χ ρες, εν
στην Ιταλα και την Ισπανα σηµει θηκε µεγλη α2ξηση
των κατασχεθεισ ν ποσοττων ηρωνης.
Dσον αφορ τη διακνηση ναρκωτικ ν «στο δρµο», η
τιµ της ηρωνης εναι γενικ σταθερ, παρλο που το
Λουξεµβο2ργο, η Πορτογαλα, η Σουηδα και το Ηνωµ)νο
Βασλειο αν)φεραν πρσφατη µεωση. Η καθαρτητα της

π λησης. Dπου εναι γνωστ, η προ)λευση και ο προορι-

ηρωνης εναι σταθερ  µει νεται σε λες τις χ ρες,

σµς των ναρκωτικ ν που κατσχονται µπορε να αποκα-

εκτς απ τη Γερµανα και το Ηνωµ)νο Βασλειο, που

λ2ψει τις οδο2ς διακνησης και τις περιοχ)ς παραγωγς.

τελευταα αυξνεται.

Η τιµ και η καθαρτητα των ναρκωτικ ν σε εππεδο
λιανικς π λησης αναφ)ρονται απ τα περισστερα

Κοκα.νη (16)

κρτη µ)λη, τα στοιχεα µως εναι σπνια και δεν επιτρ)-

Η Ισπανα παραµ)νει η χ ρα της ΕΕ µε το υψηλτερο

πουν ακριβες συγκρσεις. Ωστσο, µπορε να παρ)χουν

εππεδο κατασχ)σεων κοκα&νης. Η κοκα&νη που χρησιµο-

µια γενικ )νδειξη της διαθεσιµτητας διαφορετικ ν

ποιεται στην Ευρ πη προ)ρχεται απ τη Λατινικ

ναρκωτικ ν, καθ ς και πληροφορες για την πρσβαση
των χρηστ ν στα ναρκωτικ.

Ηρω%νη
Το 1999, πνω απ 7 τνοι ηρωνης κατασχ)θηκαν στην
ΕΕ, απ τους οποους το )να τρτο στο Ηνωµ)νο Βασλειο.
Η ηρωνη που κατασχ)θηκε στην ΕΕ προ)ρχεται κυρως
απ τη Χρυσ Ηµισ)ληνο (Νοτιοδυτικ Ασα: Αφγανιστν,
Πακιστν) και κατ δε2τερο λγο απ το Χρυσ Τργωνο
(Νοτιοανατολικ Ασα: Βιρµανα, Λος, Ταϊλνδη). Φθνει

Αµερικ (ειδικ την Κολοµβα, τη Βραζιλα και τη
Βενεζου)λα) και φθνει µ)σω της Κεντρικς Αµερικς,
της Ισπανας και των Κτω Χωρ ν.
Η τιµ λιανικς π λησης της κοκα&νης κυµαινταν απ 35
)ως 170 ευρ

αν γραµµριο το 1999. Οι χαµηλτερες

τιµ)ς συναντ νται στο Β)λγιο και την Ισπανα και η
υψηλτερη στη Φινλανδα. Η καθαρτητα της κοκα&νης
εναι γενικ υψηλ, µεταξ2 55 )ως 70 % στις περισστερες χ ρες, εκτς της Ιρλανδας, η οποα αν)φερε µ)ση
καθαρτητα 41 % το 1999.

µ)σω της Τουρκας, των Βαλκανων και των Κτω Χωρ ν.
Ωστσο, αναφ)ρθηκε αυξηµ)νη διακνηση µ)σω των

Τ σεις

βορειοανατολικ ν ευρωπαϊκ ν χωρ ν, ειδικ µ)σω της

Ο συνολικς αριθµς των κατασχ)σεων κοκα&νης αυξαν-

Ρωσας.

ταν σταθερ απ τα µ)σα της δεκαετας του ’80 στην ΕΕ

(15) Πνακας 5 ΕΓ: Κατασχ)σεις ναρκωτικ ν στις χ ρες της ΕΕ 1999 ()κδοση επ γραµµς).
(16) ∆ιγραµµα 12 ΕΓ: Αριθµς κατασχ)σεων κοκα&νης το 1999 ()κδοση επ γραµµς).
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∆ι γρ. 15

∆ι γρ. 16 Κατασχεθε%σες ποστητες κ νναβης, κοκα.νης, ηρω%νης
και αµφεταµιν"ν στις χ"ρες της ΕΕ (1985-1999)

Αριθµς κατασχ$σεων κ νναβης, ηρω%νης, κοκα.νης,
αµφεταµικ"ν, $κστασης και LSD στις χ"ρες της ΕΕ (1985-1999)

300 000
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80 000
250 000
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60 000

200 000
150 000
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40 000

Σηµεισεις: ∆εν υπρχουν στοιχεα για την Ελλδα, εν υπρχουν στοιχεα µνο απ το
1988 και εξς για ορισµ)νες χ ρες (∆ανα, Πορτογαλα), απ το 1993 )ως το 1996
για τη Φινλανδα και απ το 1997 και εξς για τις Κτω Χ ρες. Ο αριθµς των
κατασχ)σεων ειναι υποεκτιµηµ)νος για το 1999, δεδοµ)νου τι λεπουν στοιχεα
για την Ιταλα και τις Κτω Χ ρες.
Κνναβη, ηρωνη, κοκανη: δεν υπρχουν στοιχεα για το 1999 για την Ιταλα και
τις Κτω Χ ρες.
Αµφεταµνες: δεν υπρχουν στοιχεα απ το 1998 και εξς για την Αυστρα και
τις Κτω Χ ρες και για το 1999 για την Ιταλα. Στα στοιχεα του 1998 και του 1999
για το Β)λγιο περιλαµβνονται και οι κατασχ)σεις )κστασης.
κσταση: οι περισστερες σειρ)ς δεδοµ)νων για τις κατασχ)σεις )κστασης
ξεκινο2ν απ τις αρχ)ς της δεκαετας του 1990, εκτς απ αυτ)ς που αφορο2ν
τη Γαλλα, την Ιταλα, την Ισπανα και το Ηνωµ)νο Βασλειο. ∆εν υπρχουν
στοιχεα για το 1999 για τις Κτω Χ ρες και την Ιταλα. Στα στοιχεα του 1998 και
του 1999 για το Β)λγιο περιλαµβνονται και οι κατασχ)σεις αµφεταµιν ν. Για την
περοδο 1985-1994, στα στοιχεα για την Ισπανα περιλαµβνονται και οι
κατασχ)σεις LSD.
LSD: δεν υπρχουν στοιχεα για το 1999 για τη Φινλανδα και τις Κτω Χ ρες.
Πηγ ς:
Εστιακ σηµεα του δικτ2ου Reitox.
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Σηµεισεις: Ορισµ)νοι αριθµο για τις κατασχεθεσες ποστητες εναι υποεκτιµηµ)νοι, δεδοµ)νου
τι δεν υπρχουν διαθ)σιµα στοιχεα.
Αµφεταµνες: ∆εν υπρχουν διαθ)σιµα στοιχεα για την Αυστρα απ το 1998 και εξς
Στα στοιχεα για το Β)λγιο απ το 1996 και εξς περιλαµβνονται και οι αµφεταµνες
και η σκνη )κστασης που κατασχ)θηκαν (δεν περιλαµβνονται εδ τα χπια αµφεταµιν ν και )κστασης που κατασχ)θηκαν).
Πηγ ς:
Εστιακ σηµεα του δικτ2ου Reitox.

Οι αµφεταµνες αναφ)ρεται τι πωλο2νται σε τιµ µεταξ2
5 και 60 ευρ

αν γραµµριο, εν

η τιµ των χαπι ν

)κστασης κυµανεται απ 5 )ως 25 ευρ

)καστο. Τα

και φνηκε να σταθεροποιεται το 1999. Οι κατασχ)σεις

συνθετικ ναρκωτικ εναι φθηντερα στο Β)λγιο και το

κοκα&νης αυξθηκαν σηµαντικ το 1999 στο Λουξεµ-

Ηνωµ)νο Βασλειο. Η καθαρτητα της αµφεταµνης εναι

βο2ργο και τη Σουηδα, εν

αρκετ ευµετβλητη, απ 3 % στην Ιρλανδα )ως 55 %

µει θηκαν στην Αυστρα, στο

Β)λγιο και τη ∆ανα.

στη Φινλανδα, αλλ συνθως κυµανεται µεταξ2 10 και
20 % στην ΕΕ. Τα χπια που πωλο2νται ως )κσταση περι)-

,πειτα απ µια α2ξηση )ως το 1990, οι ποστητες

χουν —στις 15 )ως 90 % των περιπτ σεων— )κσταση 

κοκα&νης που κατασχ)θηκαν σταθεροποιθηκαν, και απ

ουσες παρµοιες µε την )κσταση (MDMA, MDEA, MDA).

το 1994 και στο εξς παρουσιζουν διακυµνσεις µε

Ποσοστ 6 )ως 22 % των χαπι ν καταλαµβνουν οι

ανοδικ τση. Τα τελευταα )τη, οι ποστητες αυξθηκαν

αµφεταµνες ( µεταµφεταµνες), αλλ µπορε να

στη Γαλλα και τη Σουηδα και µει θηκαν στην Ελλδα,

βρεθο2ν επσης και διφορες λλες ψυχοδραστικ)ς

την Ιρλανδα και το Λουξεµβο2ργο.

ουσες.

Οι τιµ)ς της κοκα&νης εναι σταθερ)ς στις περισστερες

Τ σεις

χ ρες, αλλ παρουσιζουν πτ ση στο Λουξεµβο2ργο,

Οι κατασχ)σεις αµφεταµιν ν —τσο οι αριθµο σο και οι

την Πορτογαλα και το Ηνωµ)νο Βασλειο. Η καθαρτητα

ποστητες— παρουσιζουν νοδο απ το 1985. Το 1999, ο

εναι γενικ σταθερ, αν και στο Ηνωµ)νο Βασλειο

αριθµς των κατασχ)σεων αµφεταµιν ν συν)χισε να

παρουσιστηκε αυξηµ)νη το 1999.

αυξνεται στη Φινλανδα και τη Σουηδα, εν

σε λλες

χ ρες ταν σταθερς  µει θηκε. Οι ποστητες )φτασαν

Συνθετικ ναρκωτικ : αµφεταµ%νες,
$κσταση και LSD (17)

στο αν τατο σηµεο την περοδο 1997-1998, στα περισστερα κρτη µ)λη.

Στη Φινλανδα και τη Σουηδα, οι αµφεταµνες εναι το
δε2τερο σε κατασχ)σεις ναρκωτικ. Το Ηνωµ)νο Βασλειο

Οι κατασχ)σεις )κστασης αυξθηκαν )ως το 1996,

αναφ)ρει τις περισστερες κατασχ)σεις αµφεταµιν ν,

κατπιν σταθεροποιθηκαν και αυξθηκαν πλι το 1999

)κστασης και LSD στην ΕΕ.

σε λες τις χ ρες εκτς του Βελγου και του Λουξεµβο2ργου. Οι ποστητες )κστασης που κατασχ)θηκαν

Υπρχει µια σηµαντικ τοπικ παραγωγ συνθετικ ν

ακολο2θησαν την δια ανοδικ τση απ το 1985. Στη

ναρκωτικ ν στις Κτω Χ ρες. Παραγωγ µως αναφ)ρε-

συν)χεια σταθεροποιθηκαν απ το 1993 για να φθσουν

ται και σε λλα κρτη µ)λη —Β)λγιο και Ηνωµ)νο

στο υψηλτερο σηµεο το 1996 και να παρουσισουν

Βασλειο—

πτ ση το 1997. ,κτοτε παρουσιζουν πλι α2ξηση σε λα

και σε χ ρες της Ανατολικς Ευρ πης

(Τσεχικ ∆ηµοκρατα, Εσθονα, Πολωνα).

τα κρτη µ)λη εκτς της Αυστρας και της Ιρλανδας. Οι

(17) ∆ιγραµµα 13 ΕΓ: Αριθµς κατασχ)σεων αµφεταµιν ν το 1999 ()κδοση επ γραµµς).
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υψηλτερες αυξσεις αναφ)ρθηκαν στη Φινλανδα, τη

της κνναβης εναι αυτοφυ)ς του Αφγανιστν, του

Γερµανα, την Ελλδα, την Πορτογαλα, τη Σουηδα και το

Πακιστν, του Λιβνου, καθ ς και ορισµ)νων πρ ην

Ηνωµ)νο Βασλειο.

αποικι ν. Τοπικ παραγωγ αναφ)ρεται απ τα περισστερα κρτη µ)λη, ειδικ η παραγωγ «nederwiet» (19) στις

Οι κατασχ)σεις LSD δεν εναι τσο συχν)ς. Τσο ο

Κτω Χ ρες.

αριθµς κατασχ)σεων σο και οι ποστητες παρουσασαν
νοδο )ως το 1993 και πτ ση )κτοτε. Το 1999, οι ποστη-

Το 1999, η λιανικ τιµ της κνναβης κυµαινταν µεταξ2 3

τες συν)χισαν να µει νονται σε λες τις χ ρες εκτς της

και 18 ευρ

Αυστρας, της Ελλδας, της Πορτογαλας και του Ηνωµ)-

3 και 12 ευρ αν γραµµριο φ2λλων κνναβης.

αν γραµµριο ρητνης κνναβης και µεταξ2

νου Βασιλεου.
Το ποσοστ της ψυχοδραστικς ουσας στη ρητνη κνναΜετ απ σηµαντικ µεωση στη δεκαετα του ’90, οι τιµ)ς

βης —∆-9-τετραϋδροκανναβινλη (THC)— κυµανεται

των αµφεταµιν ν και της )κστασης )χουν σταθεροποιη-

µεταξ2 3 και 15 % κατ µ)σο ρο, παρλο που )χουν

θε στην ΕΕ. Ωστσο, το 1999 αναφ)ρθηκαν µει σεις

αναφερθε δεγµατα στην ΕΕ, στα οποα η περιεκτικτητα

σχετικ µε την )κσταση στην Πορτογαλα και σχετικ µε

σε THC κυµανεται απ 0 )ως 70 %. Η περιεκτικτητα σε

τις αµφεταµνες στη Σουηδα, εν

THC στα φ2λλα κνναβης εναι γενικ χαµηλτερη,

στην Ελλδα η τιµ

των χαπι ν )κστασης διπλασιστηκε. Τα τελευταα )τη, το

περπου 2 )ως 7 %, µε εξαρεση την κνναβη «nederwiet»

ποσοστ χαπι ν που περι)χουν )κσταση  ουσες

που παρουσιζει υψηλτερο ποσοστ (8,6 % κατ µ)σο

παρµοιες µε την )κσταση )χει αυξηθε σε πολλ)ς χ ρες

ρο).

εν

εκενων που περι)χουν αµφεταµνες (και µεταµφετα-

µνες) µει θηκε.

Τ σεις
Ο αριθµς των κατασχ)σεων κνναβης αυξνεται

Κ νναβη

σταθερ στην ΕΕ απ το 1985. Το 1999, οι κατασχ)σεις

Σε λα τα κρτη µ)λη οι κατασχ)σεις αφορο2ν κυρως

συν)χισαν να αυξνονται σε λες τις χ ρες εκτς του

την κνναβη, εκτς της Πορτογαλας, που επικρατο2ν οι

Βελγου, της ∆ανας και του Ηνωµ)νου Βασιλεου, που

κατασχ)σεις ηρωνης. Απ το 1996, η Ισπανα κατσχει τις

µει θηκαν. Οι ποστητες επσης αυξθηκαν, αλλ σταθε-

µεγαλ2τερες ποστητες κνναβης. Το Ηνωµ)νο Βασλειο

ροποιθηκαν µεταξ2 των ετ ν 1995 και 1997. ,κτοτε, οι

αναφ)ρει τον υψηλτερο αριθµ κατασχ)σεων κνναβης

περισστερες χ ρες αν)φεραν ανοδικ τση, αν και στην

αλλ κατ µ)σο ρο αυτ)ς αφορο2ν µικρτερες ποστη-

Αυστρα, στο Β)λγιο, στην Ελλδα και το Ηνωµ)νο

τες (18).

Βασλειο σηµει θηκαν ουσιαστικ)ς µει σεις το 1999.

Η ρητνη κνναβης προ)ρχεται κυρως απ το Μαρκο και

Η τιµ της κνναβης εναι γενικ σταθερ στην ΕΕ, αν και

φθνει µ)σω της Ισπανας και των Κτω Χωρ ν. Το φυτ

στην Πορτογαλα παρουσιζει πτ ση απ το 1997.

(18) ∆ιγραµµα 14 ΕΓ: Αριθµς κατασχ)σεων κνναβης το 1999 ()κδοση επ γραµµς).
(19) «Nederwiet»: ολλανδικ φυτ κνναβης που φ2ονται στις Κτω Χ ρες.
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2

Τρποι αντιµετ"πισης της χρσης
ναρκωτικ"ν
Το κεφλαιο αυτ παρουσιζει µια επισκπηση των εξελξεων σχετικ µε τις πολιτικ)ς και
στρατηγικ)ς αντιµετ πισης των ναρκωτικ ν σε εθνικ εππεδο και σε εππεδο ΕΕ. Περιγρφονται επσης και οι τρποι αντιµετ πισης του προβλµατος των ναρκωτικ ν στους τοµες της
εκπαδευσης, της υγεας, της κοινωνικς µ)ριµνας και της ποινικς δικαιοσ2νης.

Πολιτικο% και στρατηγικο% τρποι
αντιµετ"πισης
Σε επ%πεδο Ευρωπαϊκς 8νωσης
Tο σχ$διο δρ σης για τα ναρκωτικ της ΕΕ
(2000-2004)
Τον Ιο2νιο του 2000, το Ευρωπαϊκ Συµβο2λιο της Σντα
Μαρα ντα Φ)ιρα εν)κρινε το σχ)διο δρσης για τα
ναρκωτικ της ΕΕ ως µια πρακτικ συν)χεια της στρατηγικς της ΕΕ για τα ναρκωτικ (2000-2004). Η στρατηγικ
θ)τει 11 γενικο2ς σκοπο2ς και )ξι κ2ριους στχους για
την ΕΕ. Το σχ)διο δρσης περιλαµβνει περπου 100
ειδικ)ς δραστηριτητες προς υλοποηση απ την ΕΕ
µ)χρι το τ)λος του 2004. Οι )ξι κ2ριοι στχοι εναι:
• η σηµαντικ µεωση, σε διστηµα π)ντε ετ ν, της

• και η σηµαντικ µεωση, σε διστηµα π)ντε ετ ν, της
νοµιµοποησης προσδων απ παρνοµες δραστηριτητες και της παρνοµης διακνησης των πρδροµων
χηµικ ν ουσι ν.
Αν και δεν αποτελε νοµικ δεσµευτικ )γγραφο, το
σχ)διο δρσης αποτελε )να ακµη βµα προδου στον
αγ να κατ των ναρκωτικ ν στην ΕΕ, καθ ς εκφρζει τη
δ)σµευση των κρατ ν µελ ν για την υλοποηση των
στχων που )θεσε η στρατηγικ το 1999. Το σχ)διο
δρσης περι)χει κατευθυντριες γραµµ)ς και πλασια για
τις δρσεις και δνει )µφαση στη σηµασα της τακτικς
αξιολγησης —η οποα θα πρ)πει να πραγµατοποιηθε
εντς του 2002 και, κατ την ολοκλρωση, στο τ)λος του
2004.
Tο σχ)διο δρσης επικεντρ νεται στο συντονισµ και την
πληροφρηση. Απηχε την ανγκη για ισορροπηµ)νη

επικρτησης της χρσης ναρκωτικ ν, καθ ς και της

προσ)γγιση, στην οποα η µεωση της ζτησης των

µ2ησης ν)ων χρηστ ν, ειδικτερα χρηστ ν ηλικας

ναρκωτικ ν και η µεωση της προσφορς να ενισχ2ουν

κτω των 18 ετ νE

αµοιβαα η µια την λλη. Τονζει επσης τη σηµασα της

• η σηµαντικ µεωση, σε διστηµα π)ντε ετ ν, της
συχντητας εµφνισης των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ βλαβ ν στην υγεα (HIV, ηπαττιδα, TBC κλπ.) και
του αριθµο2 των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ
θαντωνE
• η σηµαντικ α2ξηση του αριθµο2 των επιτυχηµ)να
θεραπευµ)νων τοξικοµαν νE
• η σηµαντικ µεωση, σε διστηµα π)ντε ετ ν, της διαθεσιµτητας των παρνοµων ναρκωτικ νE

)νταξης των υποψηφων κρατ ν, εκφρζοντας τη
δ)σµευση της ΕΕ στην αρωγ αυτ ν των κρατ ν για την
αντιµετ πιση του προβλµατος των ναρκωτικ ν σο το
δυνατν πιο αποτελεσµατικ.

Σε εθνικ επ%πεδο — Στρατηγικ$ς
για τα ναρκωτικ στα κρ τη µ$λη
της Ευρωπαϊκς 8νωσης
Εντοπζεται αυξηµ)νη δραστηριτητα στα κρτη µ)λη
στον τοµ)α της ανασκπησης και αναθε ρησης της
πολιτικς αντιµετ πισης των ναρκωτικ ν. Το καθεστ ς,

• η σηµαντικ µεωση, σε διστηµα π)ντε ετ ν, του

το πεδο και το περιεχµενο αυτ ν των πρωτοβουλι ν

αριθµο2 των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ εγκληµ-

ποικλλουν, αλλ φανερ νουν σαφ τση προς την

τωνE

ενσχυση και τη βελτωση της πολιτικς κατ των ναρκω-
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∆ι γρ. 17

∆ι γρ. 18

Αν πτυξη στρατηγικς για τα ναρκωτικ — Μια κυκλικ διαδικασ%α

Πολιτικ ευαισθητοπο%ηση

8γκριση του σχεδ%ου δρ σης
Λεπτοµερς καθορισµς των επιδι ξεων και των στχων, ανπτυξη και
υλοποηση της στρατηγικς

Αξιολγηση της κατ στασης
ναρκωτικ"ν
Επιστηµονικ εξ)ταση, εξ)ταση
δαπαν ν, ανλυση προηγο2µενων
αποτελεσµτων

8γκριση στρατηγικς
για τα ναρκωτικ
Προσδιορισµς κατευθ2νσεων,
αρχ ν και προσανατολισµ ν,
χρονοδιγραµµα

Αξιολγηση πορισµ των

8χει εγκριθε%

Βι)ννη: πργραµµα πολιτικς για τα ναρκωτικ, 1999.
Σλτσµπουργκ, σχ)διο δρσης

Γαλλα:

Γαλλικ στρατηγικ για τα ναρκωτικ, 1999–2001

Βρεια Ιρλανδα:

Στρατηγικ για τα ναρκωτικ: Drug misuse in Northern Ireland: a
policy statement, 1999

Νορβηγα:

Σχ)διο δρσης για τη µεωση της χρσης ναρκωτικ ν,
1998–2000

Πορτογαλα:

Πορτογαλικ στρατηγικ για τα ναρκωτικ, 2000

Σκοτα:

Στρατηγικ για τα ναρκωτικ: Tackling drugs in Scotland:
action in partnership, 1999

Ισπανα:

Ισπανικ στρατηγικ για τα ναρκωτικ, 2000–2008

Ηνωµ)νο Βασλειο:

Στρατηγικ για τα ναρκωτικ: Tackling drugs to build a better
Britain, 1998–2008

8χει εγκριθε%

Πολιτικ δ$σµευση για δρ ση

λεσµατικς για την αντιµετ πιση του πολ2πλευρου
προβλµατος των ναρκωτικ ν — και τι οι πολ2πλευροι

2000–2001

Αυστρα:

Σχ)δια δρσης: Styria, Κτω Αυστρα

Β)λγιο:

Note politique (πολιτικ ντα), 2001

Ιρλανδα:

Building on experience, Ireland’s National Drug Strategy,
2001-2008

Λουξεµβο2ργο:

Σχ)διο δρσης, 2000–2004

Πορτογαλα:

Σχ)διο δρσης, 2000–2004

Σκοτα:

Scottish executive action plan «Protecting our future»,
2001

Ουαλα:

Tackling substance misuse in Wales: a partnership
approach, 2001

Ηνωµ)νο Βασλειο:

Εθνικ σχ)διο 2000/2001

τικ ν. Αυτ φανεται να βασζεται στην αµοιβαα αναγν ριση τι καν)νας τρπος δεν εναι απ µνος του αποτε-

1998–1999

Αυστρα:

Πολιτικ/δηµσια συζτηση σχετικ µε
τις ν)ες κατευθ2νσεις, τα ν)α µ)τρα

Λψη, ενδυνµωση και ε2ρεση ν)ων
µ)τρων, σ2γχρονες δοµ)ς

Επισκπηση των πρσφατων εξελ%ξεων σχετικ µε
τη στρατηγικ αντιµετ"πισης των ναρκωτικ"ν

τρποι αντιµετ πισης εναι πολ2τιµοι ταν αποτελο2ν

Υπ αν πτυξη

µ)ρος µιας συντονισµ)νης, µακροπρθεσµης στρατηγι-

Φινλανδα:

Προβλ)πεται η αναθε ρηση
της απφασης για το 2001–2003

Ελλδα:

∆ιακοµµατικς κοινοβουλευτικς )λεγχος σχετικ
µε τα µ)τρα της πολιτικς για τα ναρκωτικ, 2000

Σουηδα:

Το σχ)διο δρσης για τα ναρκωτικ θα
παρουσιαστε το 2001

κς.
Η επιστηµονικ εκτµηση και η τακτικ αξιολγηση
αναγνωρζονται ως ουσι δη στοιχεα στην ανασκπηση

2000–2001

και αναθε ρηση των στρατηγικ ν για τα ναρκωτικ. Το
διγραµµα 17 παρουσιζει προσ)γγιση που χρησιµοποιεται σε πολλ κρτη µ)λη. Συγκεκριµ)να, παρουσιζει π ς
η πολιτικ ευαισθητοποηση για το πρβληµα των ναρκω-

∆ιακανονισµο% συντονισµο2 στον τοµ$α των ναρκωτικ"ν

τικ ν τροφοδοτε µια κυκλικ διαδικασα επιστηµονικς

Το σχ)διο δρσης κατ των ναρκωτικ ν της ΕΕ (2000-

ανλυσης, αξιολγησης, πολιτικς συζτησης, χραξης

2004) ενθαρρ2νει τα κρτη µ)λη να καθορσουν και να

και )γκρισης πολιτικ ν και δρσης.

ενισχ2σουν τους εθνικο2ς µηχανισµο2ς συντονισµο2

∆ι γρ. 19

Οριζντιος ολιστικς συντονισµς
Πρωθυπουργς/Πρωθυπουργικ γραφε%ο/
Προεδρ%α του Συµβουλ%ου

Συντονιστς στον τοµ$α των ναρκωτικ"ν

Μον δα/Αρχ/Γραφε%ο συντονισµο2
στον τοµ$α των ναρκωτικ"ν
Σ2στηµα παρακολο2θησης
στον τοµ$α των
ναρκωτικ"ν

Υγε%α
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Εκπα%δευση

Κοινων%α

Επιστηµονικ
επιτροπ/συµβουλευτικ
επιτροπ

∆ικαιοσ2νη

Εσωτερικ$ς υποθ$σεις

Οικονοµ%α

Τρποι αντιµετ"πισης της χρσης ναρκωτικ"ν

∆ι γρ. 20

Συντονισµς συγκεκριµ$νου τοµ$α
Πρωθυπουργς/Συµβο2λιο Υπουργ ν/
Υπουργικ γραφεο

Υγεα

Εκπαδευση

Κοινωνα

∆ικαιοσ2νη

Συντονισµς στον τοµ)α
των ναρκωτικ ν (α)
Κ)ντρα παρακολο2θησης
στον τοµ)α
των ναρκωτικ ν

Εσωτερικ)ς υποθ)σεις

Οικονοµα

Συντονισµς στον τοµ)α
των ναρκωτικ ν (β)
Επιστηµονικ
επιτροπ/συµβουλευτικ
επιτροπ

Αστυνοµα

Πρληψη

Τελωνεο

Θεραπεα

∆ικαστικς

Αποκατσταση

και/ να διορσουν )να εθνικ ργανο συντονισµο2 για τα

νας και διασκ)ψεων µεταξ2 των κυβερνητικ ν διοικητι-

ναρκωτικ, µε στχο την αντιµετ πιση των ναρκωτικ ν

κ ν υπηρεσι ν που ασχολο2νται µε καθεµα απ τις

µε τη βοθεια µιας σφαιρικς, διεπιστηµονικς, ενιαας

διφορες ψεις του προβλµατος των ναρκωτικ ν.

και ισορροπηµ)νης στρατηγικς. Καλε επσης το συµβο2-

Συνθως, στο δε2τερο αυτ µοντ)λο, η αρµοδιτητα του

λιο να παρσχει τακτικ ευκαιρες στους αρµδιους για

συντονισµο2 για τα ναρκωτικ εναπκειται στο υπουρ-

θ)µατα ναρκωτικ ν σε εθνικ εππεδο, στε να συναντ -

γεο/τµµα κοινωνικς πρνοιας  υγεας. Μπορε επσης

νται και να ανταλλσσουν πληροφορες σχετικ µε τις

να υπρχει )νας συντονιστς για τα ναρκωτικ —

εθνικ)ς εξελξεις, καθ ς και να συµβλλουν στην

υπε2θυνος για ζητµατα που σχετζονται µε την υγεα και

(20).

τα κοινωνικ θ)µατα, αλλ και αρµδιος για τη συνεργα-

ενσχυση της συνεργασας

σα µε το κυβερνητικ τµµα που ασχολεται µε λλους
Τα ργανα  οι υπηρεσες συντονισµο2 για τα ναρκωτικ

σχετικο2ς µε τα ναρκωτικ τοµες (διγραµµα 20).

υπρχουν σε λα τα κρτη µ)λη, αν και υφστανται
µεγλες διαφορ)ς στη δοµ και την οργνωσ τους. Για

Νοµοθεσ%α και δ%ωξη

την παροχ σαφο2ς εικνας του συστµατος συντονι-

Το ΕΚΠΝΤ ασχολεται µε την παρακολο2θηση των κ2ριων

σµο2 για τα ναρκωτικ στην Ευρ πη, το ΕΚΠΝΤ αν)λαβε

τσεων και αλλαγ ν στους νµους περ ναρκωτικ ν. Για

προκαταρκτικ ανασκπηση µ)σα στο 2000, η οποα θα

το σκοπ αυτ, διατθεται επ γραµµς στη διε2θυνση

ολοκληρωθε µ)σα στο 2002. Τα αποτελ)σµατα της

http://www.eldd.emcdda.org νοµικ βση δεδοµ)νων για τα

)ρευνας

διε2θυνση

ναρκωτικ που περι)χει τους νµους της ΕΕ για τα

http://www.mcdda.org) δεχνουν κνηση σε ορισµ)να κρτη

ναρκωτικ, τα νοµικ προφλ καθ ς επσης και συγκριτι-

µ)λη για δρυση  ενσχυση των συντονιστικ ν οργνων

κ)ς µελ)τες.

αυτς

(διατθενται

στη

σε κεντρικ εππεδο. Σε µερικ κρτη µ)λη (πως η
Γαλλα, η Πορτογαλα και η Ισπανα) λα τα θ)µατα που

Μεταξ2 των βασικ ν εξελξεων που καταγρφτηκαν

σχετζονται µε τα ναρκωτικ και την τοξικοµανα εξετζο-

πρσφατα αναφ)ρεται τι η Πορτογαλα δεν θα ασκε

νται απ )να ργανο µε )ντονα ιεραρχικ δοµ ως προς

πλ)ον δωξη για την καταστολ της προσωπικς χρσης

τη λψη αποφσεων, το οποο βρσκεται υπ την µεση

παρνοµων ουσι ν µετ την 1η Ιουλου 2001 (νµος

υπηρεσα του πρωθυπουργο2 (διγραµµα 19).

30/2000 που θεσπστηκε τον Νο)µβριο του 2000). Ο
παραβτης του νµου περ χρσης ναρκωτικ ν, αντιθ)-

Σε λλα κρτη της ΕΕ (πως η Γερµανα, η Φινλανδα, η

τως, θα προσανατολζεται απ ειδικ)ς επιτροπ)ς σε

Ιταλα και το Ηνωµ)νο Βασλειο) ο συντονισµς λαµβνει

θεραπεα  παροχ συµβουλ ν. Απ τον Μιο του 2001, η

χ ρα σε διυπουργικ εππεδο χωρς προσφυγ σε )να

χρση και κατοχ κνναβης στο Λουξεµβο2ργο τιµωρε-

κεντρικ συντονιστικ ργανο, µ)σω τακτικς επικοινω-

ται µνο µε χρηµατικ πρστιµο (σ2µφωνα µε το νµο της

(20) Sρθρο 1.1.3 του σχεδου δρσης της ΕΕ για τα ναρκωτικ 2000-2004, Cordrogue 32 9283/00.
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27ης Απριλου 2001). Η κυβ)ρνηση του Βελγου προτθε-

2001, εν

ται να εκδ σει διταγµα µε σκοπ να θεωρεται η «µη

αριθµς παρµοιων πρωτοβουλι ν.

στην Αγγλα )χει ξεκινσει πιλοτικ )νας

προβληµατικ» χρση της κνναβης ως µη αξιποινη.
Μια αναθε ρηση του οµοσπονδιακο2 νµου στην
Τα πορσµατα πολλ ν εκθ)σεων καταδεικν2ουν τι η

Αυστρα τ)θηκε σε εφαρµογ την 8η Απριλου 2001

ατοµικ χρση  η κατοχ παρνοµων ναρκωτικ ν για

µει νοντας απ 5 σε 3 γραµµρια το ριο που θεωρεται

προσωπικ χρση δεν ανκουν στις κορυφαες προτεραι-

ως µεγλη «ποστητα». Αυτ θα )χει αντκτυπο στο

τητες των ευρωπαϊκ ν αρχ ν καταστολς: τα πιο

διαχωρισµ µεταξ2 πληµµελµατος (αγορ και κατοχ

σοβαρ εγκλµατα και η διακνηση ναρκωτικ ν αποτε-

µικρ ν ποσοττων) και κακουργηµτων (παραγωγ και

λο2ν τους βασικο2ς λγους εκκνησης ποινικς διαδικα-

κατοχ µεγλων ποσοττων). Συζητσεις )χουν επσης

σας για τη διπραξη αδικµατος περ ναρκωτικ ν. Τα ν)α

λβει χ ρα σχετικ µε το νοµικ καθεστ ς της κνναβης

µ)τρα για την αποποινικοποηση  τη µη δωξη των αδικη-

που χρησιµοποιεται για ιατρικο2ς σκοπο2ς.

µτων σχετικ µε τη χρση ναρκωτικ ν, τα οποα )χουν
εφαρµοστε σε µερικ κρτη µ)λη φανεται να επιβεβαι -

Στη Γερµανα, µια τροποποηση του οµοσπονδιακο2

νουν την τση αυτ. Μια πρσφατη µελ)τη σχετικ µε τη

γερµανικο2 νµου για τα ναρκωτικ ρισε )να βασικ

δωξη των αδικηµτων περ ναρκωτικ ν, την οποα

πλασιο, σ2µφωνα µε το οποο κθε κρατδιο )χει τη

ξεκνησε το ΕΚΠΝΤ το 2000, αποκλυψε επσης τι η

δυναττητα να ορσει τα ελχιστα πρτυπα που απαιτο2-

ποινικ διαδικασα που σχετζεται µε την προσωπικ

νται για τη δηµιουργα αιθουσ ν χρηστ ν (δηλαδ αθου-

κατοχ/χρση µικρ ν ποσοττων ναρκωτικ ν συνθως

σες, στις οποες οι ΧΕΝ µπορο2ν να κνουν χρση ναρκω-

διακπτεται πριν να οδηγηθε εν πιον του δικαστηρου. Η

τικ ν υπ υγιειν)ς συνθκες). Κατ τον τρπο αυτ το

δηµσια κατοχ/χρση, π ληση απ χρστες ναρκωτικ ν

κρατδιο µπορε να αποφασσει αν θα επιτρ)ψει  χι τις

και τα εγκλµατα κατ της περιουσας που συνδ)ονται µε

αθουσες χρηστ ν. Ο νµος καθιερ νει επσης )να

την τοξικοµανα, ωστσο, επισ2ρουν συχν αυστηρτερα

κεντρικ µητρ ο για τις θεραπεες υποκατστασης και

µ)τρα απ τους εισαγγελες και τα δικαστρια.

απαιτε κατρτιση των ιατρ ν που προσφ)ρουν τ)τοια
θεραπεα. Στην Πορτογαλα, µετ απ δηµσια συζτηση,

Τον Ιανουριο του 2001 ξεκνησε στο ∆ουβλνο )να

ετοιµζεται )να προεδρικ διταγµα για την δρυση

δικαστικ πργραµµα για υποθ)σεις ναρκωτικ ν µε

αιθουσ ν χρηστ ν. Στο Λουξεµβο2ργο, ο νµος της 27ης

στχο την αποκατσταση των τοξικοµαν ν παραβατ ν

Απριλου 2001 παρ)χει τη νοµικ βση για τη δηµιουργα

και την αντιµετ πιση της συνδεµενης µε τα ναρκωτικ

αιθουσ ν χρηστ ν.

εγκληµατικτητας. Του δικαστηρου αυτο2 —παρµοιου
µε τα καναδικ, αυστραλιαν και αµερικανικ µοντ)λα

Dσον αφορ το θ)µα της δµευσης της περιουσας που

δικαστηρων για υποθ)σεις ναρκωτικ ν— προεδρε2ει

προ)ρχεται απ συνδεµενα µε τα ναρκωτικ εγκλµατα,

)νας δικαστς εξειδικευµ)νος σε θ)µατα ναρκωτικ ν, ο

)χει προταθε )να προσχ)διο νµου στο Ηνωµ)νο

οποος ασχολεται αποκλειστικ µε µη βαιους τοξικοµα-

Βασλειο για την δρυση ενς οργανισµο2 για την επαν-

νες παραβτες προσφ)ροντας θεραπεα υπ επβλεψη

κτηση των περιουσιακ ν στοιχεων που προ)ρχονται απ

και αποκατσταση αντ φυλκισης. Οι εκτελεστικ)ς αρχ)ς

εγκληµατικ)ς δραστηριτητες (Criminal Assets Recovery

της Σκοτας επ)λεξαν επσης την δρυση ενς δικαστη-

Agency) και την εισαγωγ ενς κοινωνικο2 συστµατος

ρου για υποθ)σεις ναρκωτικ ν πριν απ το τ)λος του

για την επανκτηση των περιουσιακ ν στοιχεων που

∆ι γρ. 21

Ταξινµηση των εννοι"ν σχετικ µε την ελ ττωση της ζτησης
Στχος

Πλα%σιο

Πρληψη

Εξαναγκασµς
(«Πρ)πει να µενετε µαζ µας»)
Σταθερ περιβλλον
(«Βρσκεστε µαζ µας»)

Με%ωση της βλ βης

Θεραπεα στη φυλακ (1)
Εναλλακτικ)ς λ2σεις στις φυλακ)ς
Εξαναγκαστικ θεραπεα

Μεωση της βλβης στις φυλακ)ς (1)

Σχολεα (1)

Εσωτερικ θεραπεα

Σταθερο χ ροι υποδοχς
(«Ελτε σε µας»)

Κ)ντρα νετητας

Εξωτερικ θεραπεα
Θεραπεα σε γενικο2ς παθολγους

Κνηση
(«Εµες σας αναζητο2µε»)

Εργασα εκτς δοµ ν
και κοινωνικ εργασα (1)

Εκτς δοµ ν εργασα (1)

∆ιαδκτυο, µ)σα µαζικς ενηµ)ρωσης (1)
Τρποι αντιµετ πισης στα πρ ιµα στδια (1)

Τηλεφωνικ)ς γραµµ)ς βοθειας
Τρποι αντιµετ πισης στα πρ ιµα στδια (1)

Μ)σα ενηµ)ρωσης
(«∆ιατηρετε την ανωνυµα σας»)

(1) ∆εχνει τι οι )ννοιες αυτ)ς αναλ2ονται στην παρο2σα )κθεση.
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Θεραπε%α

Υπηρεσες «χαµηλο2 κατωφλου» (1)

Τρποι αντιµετ"πισης της χρσης ναρκωτικ"ν

αποκτθηκαν παρνοµα. Οµοως, η κυβ)ρνηση στη
Φινλανδα υπ)βαλε πρταση νµου στο Κοινοβο2λιο για
τη δ)σµευση των κερδ ν απ συνδεµενο µε τα ναρκωτικ )γκληµα σε περιπτ σεις που υπρχει υποψα
παρνοµης προ)λευσης, τη λεγµενη αντιστροφ του
καθκοντος απδειξης ενοχς. Στην Ιρλανδα, απ το
1996 που ιδρ2θηκε σε θεσµικ βση (21) το γραφεο για
τα περιουσιακ στοιχεα που προ)ρχονται απ εγκληµατικ)ς εν)ργειες [Criminal Assets Bureau (CAB)], το βρος
)χει µεταπ)σει στον εγκληµατα ο οποος πρ)πει να
αποδεξει τι η περιουσα αποκτθηκε νοµµως. Στην
Ισπανα, για π)ντε )τη το εθνικ σχ)διο για τα ναρκωτικ
εχε τη διαχεριση των δηµευµ)νων παρνοµων κερδ ν.
Μνο το 2000, περισστερα απ 4 εκατ. ευρ , που προ)ρχονταν

απ

παρνοµα,

κατασχεµ)να

περιουσιακ

στοιχεα (πλοα, αυτοκνητα, χρµατα) «επιστρφηκαν»
στον αγ να κατ των ναρκωτικ ν: 1 543 137 ευρ

στην

καταπολ)µηση της διακνησης των ναρκωτικ ν και
2 978 014 ευρ

σε προγρµµατα πρληψης και αποκατ-

στασης.
∆απ νες για τα ναρκωτικ
Στο πλασιο της παρακολο2θησης των τρπων αντιµετ πισης του προβλµατος των ναρκωτικ ν στα κρτη µ)λη,
διεξχθη ολοκληρωµ)νη )ρευνα το 2000 για τη συλλογ,
την ανλυση και την εκτµηση του επιπ)δου των
δηµσιων δαπαν ν για το θ)µα των ναρκωτικ ν. Οι
δαπνες της κυβ)ρνησης, τσο στον τοµ)α της υγειονοµικς περθαλψης σο και στον τοµ)α της επιβολς του
νµου υπολογστηκαν µε την εκτµηση των µεσων
εξδων (δαπνες που αναγνωρζονται µεσα ως συνδεµενες µε τα ναρκωτικ) και των )µµεσων εξδων
(δαπνες που πραγµατοποιο2νται απ γενικ)ς διοικητικ)ς υπηρεσες, πως οι φυλακ)ς, ως αποτ)λεσµα του
προβλµατος των ναρκωτικ ν).
Παρ κποιες διαφορ)ς, λα τα κρτη µ)λη της ΕΕ
εν)κριναν παρµοια πολιτικ εκχ ρησης πρων στον
τοµ)α των ναρκωτικ ν. Γενικ, το 70 µε 75 % του
προϋπολογισµο2 προορζεται για την καταστολ και το
υπλοιπο για την υγεα.

Κινητοπο%ηση των µαθητ"ν
σε δραστηριτητες πρληψης
\στερα απ απατηση του Υπουργεου Παιδεας της
Γαλλας, διεξχθη αξιολγηση των σχολεων που )λαβαν
µ)ρος σε )να πιλοτικ πργραµµα «Les élèves acteurs de
prevention». Oι µαθητ)ς δ)χτηκαν καθοδγηση στην
οργνωση εκστρατει ν και τη µετδοση γν σεων στα
θ)µατα που απασχολο2σαν τους συµµαθητ)ς τους. Η
συµµετοχ τους στη διαχεριση του προγρµµατος
συν)βαλε στην αναγν ρισ τους απ τους οµολγους
τους. Το περαµα αποδεχτηκε επιτυχ)ς για τα µισ απ τα
σχολεα που συµµετεχαν, αλλ ακµη κι εκε που δεν
ταν επιτυχ)ς, προσ)λκυσε σε πολ2 µεγλο βαθµ το
ενδιαφ)ρον των µαθητ ν σε λα τα σχολεα. Η επδρασ
του στην ατµσφαιρα και την ποιτητα της ζως στα
σχολεα ταν πολ2 θετικ, τσο απ την πλευρ των
µαθητ ν σο και απ την ποψη της εξωτερικς φµης
του σχολεου.

γσεων σχετικ µε τη µεωση της ζτησης παρ)χεται στο
διγραµµα 21.
Μ$τρα πρληψης
Πρληψη στα σχολεα

Η πρληψη των ναρκωτικ ν στα σχολεα παραµ)νει
προτεραιτητα σε λα τα κρτη µ)λη. Υπρχουν πολλ)ς
κατευθυντριες γραµµ)ς στον τοµ)α της εκπαδευσης
για το θ)µα της πρληψης και µπορε να εναι απαρατητο
να διεξαχθε µελ)τη της αγορς, στε να επιλεχθε το πιο
κατλληλο υλικ (πως )γινε στη Γερµανα). Στα περισστερα προγρµµατα σπουδ ν, η πρληψη των ναρκωτικ ν
περιλαµβνεται στο πλασιο της γενικτερης προαγωγς
της υγεας. Προσεγγσεις οµδων οµολγων (δηλαδ
µαθητ)ς που εκπαιδε2ουν ο )νας τον λλον) θεωρο2νται
πλεονεκτικ)ς, αν και εναι δ2σκολη η εδραωση και η
διατρησ τους. Η συµµετοχ των γον)ων θεωρεται
παργοντας αποφασιστικς σηµασας.
Η αστυνοµα ενδιαφ)ρεται λο και περισστερο για τη
βασικ πρληψη των ναρκωτικ ν στα σχολεα (στο

Συγκεκριµ$νοι τρποι

Β)λγιο, τη Γαλλα, τις Κτω Χ ρες, την Αυστρα και τη

αντιµετ"πισης

για το κατ πσον αυτ διαθ)τουν τα απαρατητα εκπαι-

Σουηδα), αν και )χει υπρξει κποιος προβληµατισµς
δευτικ εφδια γι’ αυτο2 του τ2που την εργασα.

Με%ωση της ζτησης
Το τµµα αυτ πραγµατε2εται σειρ παρεµβσεων µε

Οι µαθητ)ς παρνουν ντως ναρκωτικ (βλ)πε κεφλαιο 1

διαφορετικο2ς στχους και σε διαφορετικ πλασια. Μια

«Χρση ναρκωτικ ν στον µαθητικ πληθυσµ») και

σ2ντοµη παρουσαση των διαφρων πλαισων και προσεγ-

βρσκονται στη ζ νη κινδ2νου. Αυτ αρχικ εχε κατ

(21) Νµος περ ιδρ2σεως του οργανισµο2 για την επανκτηση των περιουσιακ ν στοιχεων που προ)ρχονται απ εγκληµατικ)ς
εν)ργειες, 1996, νµος περ προϊντων εγκλµατος, 1999.
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Πρληψη σε τοπικο$ς χρους και κοιντητες

Αξιολγηση τ2πων θεραπε%ας
Στη

Νορβηγα, )να

τ2πους

επεκτθηκαν τα τελευταα χρνια και )λαβαν ποικλα

θεραπεας για χρστες ναρκωτικ ν για να βρει αν

σχµατα και µορφ)ς. Dλα τα κρτη µ)λη αναφ)ρουν

κποιες θεραπεες οδηγο2ν σε καλ2τερα αποτελ)σµατα

διαφορετικο2ς τ2πους κατρτισης των γον)ων στην

απ λλες και για να ανακαλ2ψει ποιοι ασθενες ωφελο2-

κοιντητα. Στην Ισπανα, για παρδειγµα, 25 000 οικογ)-

νται απ ποιον τ2πο θεραπεας. Καθ ς οι χρστες ναρκω-

νειες )λαβαν µ)ρος στο πργραµµα «escuelas de padres»

τικ ν

διαφορετικ)ς

το 1999 και στη Γαλλα υπρχουν 75 ειδικ κ)ντρα

θεραπεες, το σηµεο εκκνησης εναι τι κθε θεραπεα

παροχς συµβουλ ν για ν)ους ανθρ πους που παρ)χουν

επωφελεται απ τα επιτε2γµατα κθε προηγο2µενης

βοθεια για συναισθηµατικ, οικογενειακ  κοινωνικ

θεραπεας — η υπθεση εναι τι οι προι που )χουν

προβλµατα. Στα σκανδιναβικ κρτη, οµδες γον)ων

επενδυθε δεν χνονται.

διοργαν νουν περιπολες στους δρµους της κοιντητς

συχν

πργραµµα

χρησιµοποιο2ν

αξιολογε

Οι δραστηριτητες πρληψης στις τοπικ)ς κοιντητες

πολλ)ς

τους, µε σκοπ την παροχ συµβουλ ν σε ν)α τοµα
µεγλο µ)ρος απορριφθε, γιατ τα σχολεα φοβο2νταν
την καταστροφ της εικνας τους. Dλο και περισστερο
—στην Ισπανα, τη Γαλλα, το Λουξεµβο2ργο, τις Κτω

κατ τις ν2χτες του Σαββατοκ2ριακου. Στη ∆ανα συµµετ)χουν στη δραστηριτητα αυτ 1 300 γονες.

Χ ρες, την Αυστρα και το Ηνωµ)νο Βασλειο— χαρσσο-

Σε πολλ κρτη, πως στο Β)λγιο, στη Γερµανα, στην

νται στρατηγικ)ς για την ανπτυξη σχολικ ν πολιτικ ν

Ελλδα, στην Ισπανα, στη Γαλλα, στην Ιταλα και το

σχετικ µε την πρληψη της επικνδυνης συµπεριφορς,

Ηνωµ)νο Βασλειο, οι αθλητικο και γυµναστικο σ2λλογοι

την )γκαιρη παρ)µβαση και τη διευκλυνση της παραπο-

διαδραµατζουν ολο)να και σηµαντικτερο ρλο στην

µπς των τοξικοµαν ν σε θεραπεες απεξρτησης. Ιδια-

πρληψη των ναρκωτικ ν, απ’ ,τι εχε αναφερθε τα

τερα ανησυχα προκαλο2ν τα νεαρ τοµα που παρατο2ν

προηγο2µενα χρνια. Στη Γερµανα, η συνεργασα µεταξ2

το σχολεο  αποβλλονται απ αυτ. Η Ισπανα αναφ)ρει

των αθλητικ ν συλλγων και η πρληψη των ναρκωτικ ν

τυποποιηµ)νες παρεµβσεις για την οµδα αυτ, και στο

υπρχει απ το 1994 και, το 2000, εκπαιδε2τηκαν ακµη

Ηνωµ)νο Βασλειο το 95 % των σχολεων της δευτερο-

2 500 ν)οι επικεφαλς αθληµτων. Στο Πτσδαµ της

βθµιας εκπαδευσης αν)πτυξαν πολιτικ)ς σχετικ µε τα

Γερµανας, διοργαν θηκε τον Μρτιο του 2000 µια

συνδεµενα µε τα ναρκωτικ περιστατικ.

δισκεψη σχετικ µε την πρληψη της τοξικοµανας

Π%νακας 1

Θεραπε%α υποκατ στασης µεταξ2 προβληµατικ"ν χρηστ"ν ναρκωτικ"ν
Εκτιµσεις σχετικ µε την επικρ τηση
της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ"ν (1)

Εκτιµσεις σχετικ µε τον αριθµ των εισαχθ$ντων
για θεραπε%α υποκατ στασης

Ρυθµς κ λυψης της θεραπε%ας
υποκατ στασης (%) (2)

Β)λγιο

20 200

7 000 (1996)

35 (3)

∆ανα

12 752–15 248

4 398 (4 298 µεθαδνη και 100 βουπρενορφνη) (1 Ιανουαρου 1999) (4)

27-34
33-63

Γερµανα

80 000–152 000

50 000 (2001) (4)

Ελλδα

µ.δ.

966 (1 Ιανουαρου 2000) (4)

Ισπανα

83 972-177 756

72 236 (χοργηση µεθαδνης) (1999)

41-86

Γαλλα

142 000–176 000

71 260 (62 900 λαµβνουν βουπρενορφνη και 8 360 λαµβνουν
µεθαδνη)(∆εκ)µβριος 1999) (4)

40-50
34-100 (5)

Ιρλανδα

4 694-14 804

5 032 (31 ∆εκεµβρου 2000) (4)

Ιταλα

277 000-303 000

80 459 (1999) (4)

27-29

Λουξεµβο2ργο

1 900-2 220

864 [164 στο επσηµο πργραµµα και ± 700 mephenon (µεθαδνη σε µορφ
δισκων) χορηγο2µενη µε συνταγ γιατρο2E 2000)] (4)

38-45

Κτω Χ ρες

25 000-29 000

11 676 (1997)

40-47

Νορβηγα

9 000-13 000

1100 (2001)

8-12

Αυστρα

15 984-18 731

4 232 (1 Ιανουαρου 2000) (4)

23-26
7-33

Πορτογαλα

18 450-86 800

6 040 (1 Ιανουαρου 2000) (4)

Φινλανδα

1 800-2 700 (6)

240 (170 βουπρενορφνη και 70 µεθαδνη)

9-13

Σουηδα

1 700-3 350 (6)

621 (31 Μα&ου 2000) (4)

19-37

Ηνωµ)νο Βασλειο

88 900-341 423

19 630

6-22

(1)

Για περισστερες πληροφορες σχετικ µε την εθνικ επικρτηση και την προβληµατικ χρση ναρκωτικ ν, βλ)πε τον επ γραµµς
πνακα 1, στη διε2θυνση www.emcdda.org.
Εκτµηση του ποσοστο2 προβληµατικ ν χρηστ ν ναρκωτικ ν που τελο2ν υπ θεραπεα υποκατστασης.
Το αριθµητικ στοιχεο για την επικρτηση αφορ µνο τους χρστες ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν και, συνεπ ς, το αριθµητικ
στοιχεο σχετικ µε τη θεραπεα υποκατστασης εναι ενδεχοµ)νως µεγαλ2τερο απ το κανονικ.
(4) Πληροφορες που συγκεντρ θηκαν απευθεας απ τα εθνικ εστιακ σηµεα.
(5) Η 100 % κλυψη της θεραπεας υποκατστασης θεωρεται απθανη, το οποο σηµανει τι η εκτµηση επικρτησης 4 694 (1 195) σως
υποεκτιµ την πραγµατικ επικρτηση.
(6) Χρστες οπου.
Σηµεωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στοιχεα.

(2)
(3)
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Τρποι αντιµετ"πισης της χρσης ναρκωτικ"ν

Πργραµµα εκτς δοµ"ν
για στεγες γυνα%κες

τη διπλ διγνωση (τη συν2παρξη προβληµτων απ τα
ναρκωτικ και ψυχιατρικ ν προβληµτων) αποκαλ2πτουν

Στη Σουηδα οι Υπηρεσες Κοινωνικς Πρνοιας της
Στοκχλµης ξεκνησαν )να πργραµµα εκτς δοµ ν το
2000 µε στχο τις στεγες γυνακες, πολλ)ς απ τις
οποες )χουν ελχιστη  καµα επαφ µε τις υπηρεσες
κοινωνικς

πρνοιας. Μετ

την

παροχ

ιατρικς

βοθειας, )νας απ τους σκοπο2ς του προγρµµατος
εναι η ενθρρυνση των γυναικ ν να αυξσουν τις
επαφ)ς τους µε τις υπηρεσες. Το πργραµµα εναι
υποδειγµατικ, λγω του γεγοντος τι αποτελε κοινοπραξα µεταξ2 των υπηρεσι ν κοινωνικς πρνοιας,
οργαν σεων εθελοντ ν και του τοµ)α ιατρικς περθαλψης.

τι η διαχεριση κατ περπτωση )χει ελαφρ θετικ
επδραση στην ικανοποηση του ασθενο2ς, στη χρση των
ναρκωτικ ν, στα ψυχιατρικ συµπτ µατα, στις κοινωνικ)ς σχ)σεις και στη χρησιµοποηση των υπηρεσι ν
περθαλψης.
Οι Κτω Χ ρες παρ)χουν αρνητικ

ς )να βαθµ εικνα

µιας δ2σκολης οµδας στχου που αποτυγχνει να
αλλξει τη συµπεριφορ χρσης ναρκωτικ ν που )χει,
ακµη και µετ απ διφορες προσπθειες. Τα κ)ντρα για
την παροχ κιντρων στους νοσηλευοµ)νους )χουν ως
σκοπ να προσφ)ρουν στους χρστες ναρκωτικ ν τη
δυναττητα να αποθεραπευτο2ν, να τους βοηθσουν να
αναπτ2ξουν τις κοινωνικ)ς τους σχ)σεις και να αναδοµ-

στους αθλητικο2ς οµλους µε )µφαση στην ποιτητα της
πρληψης των ναρκωτικ ν στους αθλητικο2ς οµλους και
στη χρση των ναρκωτικ ν, καθ ς και στις συνθειες και
την κουλτο2ρα των αθλητικ ν οµλων.

σουν την καθηµεριν τους ζω, στε να αυξηθε το ενδιαφ)ρον τους για εισαγωγ σε τακτικ φροντδα. Ωστσο, ο
βαθµς αποχ ρησης απ τα κ)ντρα αυτ εναι 60 % και
συµπερανεται τι οι χρστες ναρκωτικ ν που δεν
δεχνουν το σχετικ ενδιαφ)ρον δεν µπορο2ν να βοηθη-

Ο συντονισµς µεταξ2 των ενδιαφεροµ)νων αποτελε

θο2ν µε επιτυχα.

προϋπθεση για την επιτυχα. Στη ∆ανα, την Ελλδα, τη
Φινλανδα, τη Γαλλα, την Ιρλανδα, την Ιταλα, την Πορτογαλα, τη Σουηδα και το Ηνωµ)νο Βασλειο )χουν
πραγµατοποιηθε  βρσκονται υπ εξ)λιξη σε εθνικ
εππεδο συµφωνες µεταξ2 των τοπικ ν  περιφερειακ ν
αρχ ν σχετικ µε τις στρατηγικ)ς πρληψης των ναρκωτικ ν.

Στην Ιρλανδα, η κατρτιση και η υποστριξη παρ)χεται
στο προσωπικ των νυχτεριν ν κ)ντρων διασκ)δασης,
για την αποτελεσµατικτερη αντιµετ πιση των συνδεµενων µε τα ναρκωτικ καταστσεων στα νυχτεριν

Θεραπε%α

κ)ντρα διασκ)δασης. Οι πρ τες δ2ο φσεις του

Θεραπεα µε αποχ απ τα ναρκωτικ

Προς το παρν υπρχουν λγα γνωστ στοιχεα σχετικ
µε τη διαθεσιµτητα της θεραπεας µε αποχ απ τα
ναρκωτικ στην ΕΕ. Ωστσο η θεραπεα µε αποχ απ τα
ναρκωτικ φανεται να εναι η επικρατο2σα µορφ
θεραπεας στη Φινλανδα, την Ελλδα, τη Νορβηγα και τη
Σουηδα. Η τση στα κρτη αυτ εναι η επτευξη συντοµτερων περιδων θεραπεας απ τρεις )ως )ξι µνες
αντ για )να µε δ2ο )τη, αν και στην Ελλδα η µ)ση
διρκεια θεραπεας εναι δ δεκα µνες. Μια πρσφατη
µετα-ανλυση που διεξχθη στη Γερµανα και καλ2πτει
διφορα ευρωπαϊκ κρτη συµπερανει τι η επιτυχα της
θεραπεας εξαρτται κατ κ2ριο λγο απ τη διρκει
της. Ωστσο, η αξιολγηση των διαφρων επιλογ ν
θεραπεας πρ)πει ακµη να βελτιωθε.

εξατοµικευµ)νη

παροχ

βοθειας)

χρησιµοποιεται

ολο)να και περισστερο για να καθοδηγσει )ναν χρστη
µ)σα

απ

τα

δκτυα

προγρµµατος περιλαµβνουν την οργνωση των
προγραµµτων κατρτισης για τους ιδιοκττες/διαχειριστ)ς των νυχτεριν ν κ)ντρων και τους ελεγκτ)ς εισδου.
Η )µφαση δνεται στη διε2ρυνση των γν σε ν τους για
τα ναρκωτικ, την εξ)ταση της στσης τους απ)ναντι στα
ναρκωτικ και τον )λεγχο νοµικ ν θεµτων, θεµτων
υγεας και θεµτων ασφαλεας. Η τρτη φση )χει σχεδιαστε για τη διδοση ακριβ ν πληροφορι ν σχετικ µε τα
ναρκωτικ στους ν)ους που συχνζουν στα νυχτεριν
κ)ντρα µ)σω της διανοµς ενς εγχειριδου µεγ)θους
πιστωτικς κρτας, το οποο εναι γνωστ ως «πακ)το
ζωτικ ν πληροφορι ν» [vital information pack (VIP)] σε
διφορους χ ρους, στους οποους περιλαµβνονται τα
ιδρ2µατα τριτοβθµιας εκπαδευσης και τα κλαµπ. Στην
τ)ταρτη φση, θα οργανωθε ηµερδα για την προσ)λ-

Η διαχεριση κατ περπτωση (µεση πρσβαση, εντατικ,

ναρκωτικ ν

Κατ ρτιση του προσωπικο2 των νυχτεριν"ν
κ$ντρων διασκ$δασης

θεραπεας, για

παρδειγµα στο Β)λγιο, τη Γερµανα και τις Κτω Χ ρες.

κυση υποστριξης απ τη βιοµηχανα µουσικς/χορο2 για
την ανπτυξη αποδεκτ ν πολιτικ ν στους χ ρους χορο2.
Η τελικ φση περιλαµβνει την προτυποποηση της
κατρτισης των ελεγκτ ν εισδου και την παροχ των
στοιχεων αυτ ν σε µορφ εγχειριδων.

Τα αποτελ)σµατα π)ντε ολλανδικ ν µελετ ν σχετικ µε
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Σ2στηµα $κδοσης δικαστικ"ν αποφ σεων
σχετικ µε τη θεραπε%α και τον $λεγχο της
τοξικοµαν%ας στο Ηνωµ$νο Βασ%λειο

κυρως µε µεθαδνη. Η βουπρενορφνη, που εναι η

Η κυβ)ρνηση του Ηνωµ)νου Βασιλεου καθι)ρωσε )να

Πορτογαλα, την Αυστρα και το Ηνωµ)νο Βασλειο, εν

σ2στηµα )κδοσης δικαστικ ν αποφσεων σχετικ µε τη

LAAM χορηγεται µε συνταγ στη ∆ανα, την Ισπανα και

θεραπεα και τον )λεγχο της τοξικοµανας [Drug Treatment

την Πορτογαλα. Στις Κτω Χ ρες βρσκονται σε εξ)λιξη

and Testing Order (DTTO)], σ2µφωνα µε το οποο τα

µελ)τες σχετικ µε την ταχ2τατη αποτοξνωση µε

δικαστρια δ2νανται να εκδδουν αποφσεις οι οποες

ναλτρεξνη, η οποα χρησιµοποιεται για ιατρικ χρση. Η

υποχρε νουν τους παραβτες να υποβληθο2ν σε

αποτοξνωση µε ναλτρεξνη µπορε να θεωρηθε ως

θεραπεα, ετε ως εναλλακτικ δυναττητα αντ της

εναλλακτικ λ2ση σε λλες θεραπεες. Η ναλτρεξνη

φυλκισης ετε ως ποιν αυτ καθαυτ. Υπολογζεται τι

χρησιµοποιεται στην Πορτογαλα για τα τελευταα δ)κα

κατ τη διρκεια ανπτυξης του συστµατος DTTO,

χρνια.

βασικ ουσα υποκατστασης στη Γαλλα, )χει εισαχθε
στο Β)λγιο, τη ∆ανα, τη Φινλανδα (για αποτοξνωση), τη
Γερµανα, την Ιταλα, το Λουξεµβο2ργο, τη Νορβηγα, την
η

πρκειται να εκδοθο2ν, µ)σα στο 2001, περπου 3 425
δικαστικ)ς αποφσεις, σε σ2γκριση µε το 1999 που

Η ηρωνη συνεχζει να χορηγεται µε συνταγ επιλεκτικ

120 000 τοµα εχαν καταδικαστε για αδικµατα περ

στο Ηνωµ)νο Βασλειο. Η πειραµατικ χοργηση ηρωνης

ναρκωτικ ν. Οι υπηρεσες παροχς συµβουλ ν για την

µε συνταγ για τη θεραπεα µεγλων χρνιων χρηστ ν

πρληψη των ναρκωτικ ν, σε συνδυασµ µε τις υπηρε-

ναρκωτικ ν εναι διαθ)σιµη στις Κτω Χ ρες στο πλασιο

σες δικαστικς επιτρησης, θα παρσχουν υποστριξη

επιστηµονικο2 πειραµατισµο2 και µ)σα στο 2001 θα

στη βση για την εξπλωση του συστµατος DTTO, µ)σω

αρχσει η δοκιµαστικ χοργηση ηρωνης µε συνταγ στη

της διδοσης των πορισµτων που αντλο2ν απ την

Γερµανα. Το Λουξεµβο2ργο σκ)φτεται επσης τη δοκιµα-

πρακτικ εφαρµογ των πιλοτικ ν προγραµµτων και της

στικ χοργηση ηρωνης το 2002. Οι ειδικο συµφωνο2ν

παροχς βοθειας στις τοπικ)ς οµδες δρσης κατ των

τι η χοργηση ηρωνης µε συνταγ θα πρ)πει να επιλ)-

ναρκωτικ ν για την ανπτυξη των κατλληλων µ)τρων

γεται µνο ταν λες οι λλες διαθ)σιµες θεραπεες

εφαρµογς.

)χουν αποτ2χει. Η χοργηση ηρωνης µε συνταγ επιβαρ2νει τους ασθενες και η ανγκη να παρουσιζονται
αυτοπροσ πως στο κ)ντρο θεραπεας δ2ο  τρεις φορ)ς

Θεραπεα υποκατστασης

την ηµ)ρα αποτελε µειον)κτηµα. Ωστσο, υπρχουν

Η θεραπεα υποκατστασης )χει επεκταθε σε µ)τριο

αποδεξεις για την αποτελεσµατικτητ της στους

βαθµ στην ΕΕ κατ τα τελευταα χρνια. Η Ελλδα, η

πορους χρστες ναρκωτικ ν, σον αφορ τη µεωση

Φινλανδα, η Νορβηγα και η Σουηδα διευκλυναν

του εγκλµατος, τη βελτωση της υγεας και την κοινω-

προσφτως την πρσβαση στη θεραπεα υποκατστασης,

νικ επαν)νταξη.

Π%νακας 2

Παροχ βοθειας σε χρστες ναρκωτικ"ν στις φυλακ$ς στην ΕΕ
Θεραπε%α στη φυλακ µε αποχ
απ τα ναρκωτικ
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Θεραπε%α υποκατ στασης στη φυλακ

Με%ωση της σχετιζµενης µε τα ναρκωτικ βλ βης
στη φυλακ

Β)λγιο

Ναι, σε πειραµατικ στδιο

Σταδιακ αποτοξνωση µε µεθαδνη

Ορισµ)νες τοπικ)ς δρσης πρληψης για αντιµετ πιση
του HIV

∆ανα

Συνεργασα µε ιδιωτικ
ιδρ2µατα θεραπεας

Ναι, σε περπτωση θεραπεας
µε µεθαδνη

Παροχ υγρο2 καθαρισµο2, εµβλιο
κατ της ηπαττιδας B

Γερµανα

Ναι

Ναι

Ανταλλαγ συριγγ ν σε ορισµ)νες φυλακ)ς

Ελλδα

Οµδες αυτοβοθειας

Dχι

Πληροφρηση σε ορισµ)νες φυλακ)ς

Ισπανα

Ναι

Dχι

Ναι

Γαλλα

Dχι

Ναι (µεθαδνη  buprenofaline)

Παροχ πληροφορι ν στους κρατο2µενους, διανοµ χλωρνης

Ιρλανδα

Περιορισµ)νη

Αποτοξνωση µε µεθαδνη, συντρηση των κρατουµ)νων
µε HIV

Dχι

Ιταλα

Ναι

Ναι

Dχι

Λουξεµβο2ργο

Ναι

Ναι, σε περπτωση θεραπεας µε µεθαδνη πριν απ τη φυλκιση
και )ναρξη θεραπεας πριν απ την αποφυλκιση

Dχι

Κτω Χ ρες

Ναι, υποχρεωτικ θεραπεα για τους
χρνιους χρστες

Περιορισµ)νη, προγρµµατα µεωσης για τους κρατουµ)νους
µε βαρ2τερη ποιν

Ναι

Αυστρα

Ναι

Ναι

Ναι

Πορτογαλα

Ναι

Ναι

Πληροφρηση, εκπαδευση φρουρ ν,
προφυλακτικ και διανοµ χλωρνης, εµβλιο κατ
της ηπαττιδας

Φινλανδα

Μαθµατα σχετικ µε την κατχρηση ουσι ν, θλαµοι αποχς απ τα ναρκωτικ

Ναι, σε περπτωση θεραπεας µε buprenofaline/µεθαδνη πριν απ
τη φυλκιση

Παροχ υγρο2 καθαρισµο2, εµβλιο
κατ της ηπαττιδας B

Σουηδα

Ναι

Dχι

Dχι

Ηνωµ)νο Βασλειο

Ναι

Ναι, αποτοξνωση µε µεθαδνη. Επσης διατθενται: sofaxidine,
διυδροκωδε&νη και Naltrexone

∆ισκα απολ2µανσης σε ορισµ)νες φυλακ)ς,
παροχ συµβουλ ν και πληροφορι ν

Τρποι αντιµετ"πισης της χρσης ναρκωτικ"ν

Το πργραµµα της Φινλανδ%ας
«Back to the future» («Επιστροφ στο µ$λλον»)
Στη Φινλανδα, το πργραµµα «Back to the future» (το

σουν τα εκπαιδευτικ συστµατα και να επιλ)ξουν

οποο χρηµατοδοτεται απ το πργραµµα Integra της ΕΕ)

εργασα. ∆εν τους ταν επσης ε2κολο να βρουν εργοδ-

)χει εφαρµοστε σε σχ)δια για ν)ους τοξικοµανες. Τα

τες πρθυµους να συνψουν συµβσεις µαθητεας. Αν και

αποτελ)σµατα των σχεδων ενισχ2ουν την ποψη της

η πολιτεα αυτοµτως εγγυται το σπουδαστικ δνειο, οι

εξαιρετικ δυσχερο2ς θ)σης στην οποα βρσκονται

τρπεζες αρνο2νταν να παρσχουν προσωπικ δνεια,

τοµα, τα οποα εν

ξεπερνο2ν προβλµατα που τους

γιατ σχεδν το 90 % των πελατ ν δεν θεωρο2νταν

)χει δηµιουργσει η κατχρηση ναρκωτικ ν, αντιµετωπ-

αξιπιστοι. Απ το σχ)διο διαπιστ θηκε τι οι δρσεις

ζουν το πρβληµα της ανεργας και της εξασφλισης

που εναι διαθ)σιµες στις κοινωνικ)ς υπηρεσες και στις

εισοδµατος. Σε αυτ τα προβλµατα προστθενται η

υπηρεσες υγεας εναι ανεπαρκες για την επλυση

ακατλληλη στ)γαση, η µειωµ)νη ικαντητα εργασας, η

πολλαπλ ν προβληµτων κοινωνικς πρνοιας. Απαιτο2-

)λλειψη επαγγελµατικς κατρτισης καθ ς και δυσκο-

νται δραστικ µ)τρα του συστµατος αποκατστασης, τα

λες που σχετζονται µε την εργασα και τη διατρηση

οποα θα περιλαµβνουν ατοµικ και προσαρµοσµ)νη

ενς τρπου ζως χωρς ναρκωτικ. Στους συµµετ)χο-

στις µεµονωµ)νες ανγκες προσ)γγιση που θα υπερβα-

ντες στα σχ)δια παρεχταν η δυναττητα της εκπαδευ-

νει τα διοικητικ εµπδια, καθ ς και ικανοποιητικ

σης, ωστσο συναντο2σαν δυσκολες στο να προσεγγ-

χρηµατοδτηση.

Μ$τρα για τη µε%ωση των βλαβερ"ν επιπτ"σεων

εξελξεων περιλαµβνεται η εργασα εκτς δοµ ν για

Εργασα εκτς δοµν

τους χρστες ναρκωτικ ν απ τη Βρεια Αφρικ στις

Η αξιολγηση της εργασας εκτς δοµ ν (δηλαδ η

Κτω Χ ρες και η παροχ ειδικ ν υπηρεσι ν για γυνα-

επικοινωνα µε χρστες ναρκωτικ ν στο δικ τους χ ρο)

κες χρστες ναρκωτικ ν στη ∆ανα, τη Νορβηγα, την

στην ΕΕ δεν εναι ε2κολη υπθεση απ τη στιγµ που

Αυστρα και τη Σουηδα.

πολλ)ς δραστηριτητες διεξγονται τοπικ απ µη
κυβερνητικ)ς οργαν σεις και απ δοµ)ς που τενουν να

Μια ειδικ δραστηριτητα εκτς δοµ ν, η οποα )χει

εναι πολ2 πολ2πλοκες.

αναπτυχθε στη Γαλλα, στις Κτω Χ ρες, στην Αυστρα
και στην Ισπανα, εναι ο επιτπου )λεγχος των χαπι ν

Η εργασα εκτς δοµ ν βασζεται στην παραδοσιακ

στις χορευτικ)ς εκδηλ σεις. Ο )λεγχος χαπι ν εναι κτι

παροχ συµβουλ ν σε ν)ους (µε στχο την οδγηση των
χρηστ ν ναρκωτικ ν στη θεραπεα) και αποτελε
απντηση στις ανησυχες για τη δηµσια υγεα (ιδιατερα
την πρληψη απ λοιµ δη νοσµατα). Η εργασα εκτς
δοµ ν µπορε να περιλαµβνει κοινωνικ εργασα
µεταξ2 των τοξικοµαν ν, ανταλλαγ συριγγ ν, υπηρεσες µεσης πρσβασης και/ ειδικ)ς υπηρεσες για
εθνικ)ς µειοντητες, ιερδουλες και λλες δ2σκολες ως
προς την πρσβαση οµδες. ∆ιατθεται σε προβληµατικο2ς χρστες ναρκωτικ ν που δεν βρσκονται σε κανονικ)ς υπηρεσες θεραπεας σε λα τα κρτη µ)λη. Η
υποστριξη απ τοµα του περιβλλοντος των χρηστ ν
)χει οργανωθε στη ∆ανα, τη Γαλλα, τις Κτω Χ ρες, την
Αυστρα και το Ηνωµ)νο Βασλειο, µε σκοπ την ικανο-

Η διασφ λιση ποιτητας στη µε%ωση
της ζτησης
Στην Αυστρα, οι διαδικασες διασφλισης ποιτητας
γνονται ολο)να και πιο σηµαντικ)ς στον τοµ)α της
µεωσης της ζτησης των ναρκωτικ ν. ,χουν καταρτιστε
οδηγες για την ποιτητα της εργασας και )χουν καθοριστε ελχιστα πρτυπα για λους τους τοµες των
δραστηριοττων που αφορο2ν θ)µατα εθισµο2 και εξατοµικευµ)νης διαχερισης θεραπευµενων ατµων µε
υποκατσταση. ,χουν επσης καθοριστε ελχιστα
πρτυπα ως απαρατητες προϋποθ)σεις ποιτητας που

ποηση των αναγκ ν των χρηστ ν.

πρ)πει να πληρο2νται στον τοµ)α της παροχς συµβου-

Η εργασα εκτς δοµ ν επεκτενεται στα περισστερα

τοποιηθο2ν στο πλασιο ενς σταδιακο2 προγρµµατος.

κρτη µ)λη. Στη Σουηδα ωστσο, η εργασα εκτς δοµ ν
ταν περισστερο συνηθισµ)νη περπου 10 µε 15 χρνια
νωρτερα και µια ν)α µελ)τη αναφ)ρει τι, λγω της
µεωσης των πρων, πολλο χρστες ναρκωτικ ν δεν
προσεγγζονται απ τ)τοιες υπηρεσες. Μεταξ2 των ν)ων

λ ν για τα ναρκωτικ και το αλκολ, τα οποα θα πραγµαΣτη Βι)ννη, )χουν ιδρυθε ειδικ κ)ντρα που εναι
υπε2θυνα για τη δικτ2ωση και την εξασφλιση της
µετδοσης πληροφορι ν σε τοµες δραστηριοττων που
εκτενονται π)ραν των θεµτων ναρκωτικ ν (πως η
εργασα για ν)ους και η υγειονοµικ περθαλψη).
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που επιζητο2ν οι επισκ)πτες, αφο2 το περιεχµενο των

ψυχαγωγας και διασκ)δασης των ν)ων ατµων (πως τα

χαπι ν εναι πντοτε κτι που τους απασχολε. Τα περισ-

κλαµπ, τα µπαρ και οι ντισκοτ)κ) για να παρσχουν κατρ-

στερα προγρµµατα περιλαµβνουν επσης ενηµερωτι-

τιση και υποστριξη στο προσωπικ, στε να αντιµετωπ-

κ)ς οµιλες, µην2µατα για τη µεωση των βλαβερ ν

ζει αποτελεσµατικτερα τις συνδεµενες µε τα ναρκω-

συνεπει ν

τικ καταστσεις.

και

παρ)µβαση

σε

περπτωση

κρσης.

Πρσφατη µελ)τη του ΕΚΠΝΤ (µια απογραφ των παρεµβσεων επιτπιου ελ)γχου χαπι ν στην ΕΕ, ΕΚΠΝΤ 2001)

Η αρχ της παρακολο2θησης σε «πραγµατικ χρνο» των

αποδεικν2ει τι ο )λεγχος αυτς αποτελε )ναν αποτελε-

χ ρων που συχνζουν οι ν)οι αναφ)ρθηκε απ το

σµατικ τρπο προειδοποησης για τις απρσµενες και

Λουξεµβο2ργο. Μετ απ µια αρχικ φση αξιολγησης,

επικνδυνες επιδρσεις των ναρκωτικ ν «χορο2».

εφαρµστηκε σε διφορους χ ρους νεολαας το παιχνδι
«Ecstasia», το οποο περιλφθηκε σε κατλληλους

Υπηρεσες µεσης πρσβασης

Οι υπηρεσες µεσης πρσβασης επεκτενονται στα
περισστερα κρτη µ)λη. Οι αθουσες χρηστ ν —δηλαδ
αθουσες, που οι ΧΕΝ µπορο2ν να κνουν χρση ναρκωτικ ν υπ υγιειν)ς και ασφαλες συνθκες— νοµιµοποιθηκαν στη Γερµανα τον Φεβρουριο του 2000, και µια
αθουσα χρηστ ν δηµιουργθηκε στη Μαδρτη της
Ισπανας το 2000 στο πλασιο ενς πιλοτικο2 προγρµµατος. Στις Κτω Χ ρες υπρχαν εδ

και µερικ χρνια,

που εξυπηρετο2ν εξλλου και καπνιστ)ς ηρωνης, και
χρστες κοκα&νης και κρακ. Παρµοιες πρωτοβουλες
συζητο2νται στην Αυστρα, το Λουξεµβο2ργο και την
Πορτογαλα. Dσον αφορ µια συζτηση στη ∆ανα για την
εισαγωγ αιθουσ ν ενδοφλ)βιας χρσης σε συνδυασµ
µε τις υπρχουσες υπηρεσες µεσης πρσβασης, το
Υπουργεο Υγεας της ∆ανας επ)λεξε να αναβλει αυτ
την πρωτοβουλα, λγω των διεθν ν συµβσεων που
αφορο2ν το ζτηµα αυτ.
γκαιρες απαντσεις του τοµ α της υγεας για τα ν α συνθετικ
ναρκωτικ

Αυτ τα µ)τρα στοχε2ουν στην αποτροπ των ενδεχµενων προβληµτων που προκαλο2νται στην υγεα λγω
της κατανλωσης ουσι ν, η ταυττητα των οποων εναι
γνωστη στους χρστες, οι οποοι δεν επιζητο2ν οι διοι
θεραπεα και επαφ µε υπηρεσες παροχς συµβουλ ν.
Οι ουσες αυτ)ς, δηλαδ, εναι γνωστες και καταναλ νονται απ γνωστους χρστες. Αυτο οι τρποι αντιµετ πισης υλοποιο2νται ετε µ)σω δοµικ ν µ)τρων, πως η

κ2κλους σχολικ ν µαθηµτων. Το παιχνδι ενθαρρ2νει τη
συζτηση, την ανταλλαγ εµπειρι ν και την ε2ρεση
εναλλακτικ ν λ2σεων στη χρση ναρκωτικ ν, ειδικτερα
σον αφορ τα συνθετικ ναρκωτικ. Η οµδα, µ)σω του
παιχνιδιο2, αποκτ τη δυναττητα προσ)γγισης θεµτων,
στα οποα θα πρ)πει να ευαισθητοποιο2νται τα ν)α
τοµα. Η αξιολγηση προτενει την α2ξηση των δηµιουργικ ν και προσανατολισµ)νων στη δρση στοιχεων του
παιχνιδιο2.
Το ∆ιαδκτυο παρ)χει µεγλη ποικιλα πληροφορι ν
σχετικ µε τα ναρκωτικ, οι οποες απηχο2ν λες τις
θ)σεις σον αφορ την πολιτικ αντιµετ πισης των
ναρκωτικ ν. Εντο2τοις ο )λεγχος της ποιτητας αυτ ν
των πληροφορι ν δεν εναι δυνατς. Οι περισστεροι
εθνικο οργανισµο πρληψης, καθ ς επσης και οι ΜΚΟ,
)χουν δη  σχεδιζουν να αποκτσουν τη δικ τους
ιστοσελδα, κυρως µε πληροφορες αλλ και µε αλληλεπιδραστικ χαρακτηριστικ, πως για παρδειγµα η
ιταλικ Io non calo la mia vita (http://www.iononcalo.it), η
σουηδικ Drugsmart (http://www.drugsmart.com) και η
µηχαν αναζτησης ναρκωτικ ν htpp://www.drugscope.org
που παρ)χεται απ τον DrugScope στο Ηνωµ)νο Βασλειο.
Μια καινοτµος πρωτοβουλα αναφ)ρεται απ τη Φινλανδα, που υπρχει διαθ)σιµο στο ∆ιαδκτυο )να αν νυµο
τεστ

παροχς

συµβουλ ν

και

αυτοαξιολγησης

(http://www.a-klinikka.fi/plimenu1.htm). Η βση δεδοµ)νων
EDDRA του ΕΚΠΝΤ (http://www.emcdda.org) παρ)χει

οργνωση ασφαλ ν «ρ)ιβ πρτι» (κατρτιση προσωπι-

εκθ)σεις σχετικ µε πνω απ 250 αξιολογηµ)να

κο2, παροχ νερο2 και εγκαταστσεων χαλρωσης) 

προγρµµατα στον τοµ)α της µεωσης της ζτησης και

µ)τρα πληροφρησης σχετικ µε τα ναρκωτικ «των

εµπλουτζεται συνεχ ς.

πρτι» µ)σω εκστρατει ν στα ΜΜΕ, αλληλεπιδραστικ)ς
ιστοθ)σεις και CD-ROM ετε µε εξειδικευµ)νη παροχ

Με%ωση της συνδεµενης µε τα ναρκωτικ

πληροφορι ν σχετικ µε τα αποτελ)σµατα του επιτπιου

εγκληµατικτητας

 εκτς χ ρου ελ)γχου χαπι ν µ)σω του ∆ιαδικτ2ου 

Πρληψη της συνδεµενης µε τα ναρκωτικ εγκληµατικτητας

εξειδικευµ)νου περιοδικο2 τ2που. Συνεπ ς, οι παρεµβ-

Dλα τα κρτη µ)λη διαθ)τουν εναλλακτικ προγρµµατα

σεις αυτ)ς µερικ)ς φορ)ς συνδ)ονται µε µ)τρα εργασας

θεραπεας υπ ειδικο2ς ρους, πως, για παρδειγµα, η

εκτς των δοµ ν, πως ο επιτπιος )λεγχος χαπι ν.

σοβαρτητα του αδικµατος  η ηλικα του παραβτη. Το
µ)τρο αυτ θεωρεται τι µει νει το ποσοστ της επακ-
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Στη ∆ανα, την Ισπανα, την Ιρλανδα, την Ιταλα και τις

λουθης εγκληµατικτητας, αν και σχετικ στοιχεα

Κτω Χ ρες οι τοπικ)ς αρχ)ς προσεγγζουν τους χ ρους

αξιολγησης εναι σπανως διαθ)σιµα.

Τρποι αντιµετ"πισης της χρσης ναρκωτικ"ν

Οι χρστες ναρκωτικ ν συνεχζουν να αποτελο2ν µεζον

σης για επαγγελµατες στους τοµες της πρληψης, της

πρβληµα για το σ2στηµα ποινικς δικαιοσ2νης, που

υγεας και της ποινικς δικαιοσ2νης, εξακολουθε να

µ)χρι και το 50 % των φυλακισµ)νων παρουσιζουν

υφσταται η ανγκη για τη διοργνωση µαθηµτων κατρ-

προβλµατα που σχετζονται µε τα ναρκωτικ. Λγω του

τισης υψηλς ποιτητας.

υψηλο2 ρυθµο2 κνησης που παρουσιζουν οι φυλακ)ς
υπολογζεται τι στην ΕΕ περνο2ν ετησως απ το

Με%ωση της προσφορ ς

σωφρονιστικ σ2στηµα 180 000 µε 600 000 χρστες

Οι ακλουθες πληροφορες προ)ρχονται απ εκθ)σεις

ναρκωτικ ν. Η επικρτηση της χρσης ναρκωτικ ν

της Europol.

ποικλλει αναλγως του τ2που της φυλακς. Παρατηρεται περισστερο σε µεγλες και βραχεας παραµονς

Οι ν)ες τεχνολογες µεσης επ)µβασης και ο διαχωρι-

φυλακ)ς, καθ ς και στις γυναικεες απ’ ,τι στις ανδρικ)ς

σµς της εγκληµατολογικς )ρευνας σε διφορα εππεδα

φυλακ)ς.

επιτρ)πουν να αποφε2γονται οι µακροσκελες, εξαντλητικ)ς και απαιτητικ)ς απ ποψη πρων ανακριτικ)ς διαδι-

Ο πνακας 2 δνει γενικ εικνα της βοθειας που παρ)χε-

κασες. Τα κρτη µ)λη πρ)πει να αξιοποισουν πλρως τις

ται σε χρστες ναρκωτικ ν στις φυλακ)ς στην ΕΕ —

ν)ες δοµ)ς δικαστικς συνδροµς και επιβολς του

πλρη στοιχεα παρ)χονται στην )κθεση του ΕΚΠΝΤ µε

νµου στην ΕΕ,

ττλο «Παροχ βοθειας σε χρστες ναρκωτικ ν στις

ρι ν, τσο εντς των κρατ ν µελ ν σο και σε διεθν)ς

φυλακ)ς».

εππεδο.

Κοινωνικ αποκατσταση και επαν νταξη

Το µ)γεθος του οργανωµ)νου εγκλµατος στην ΕΕ

Η εκπαδευση, η κατρτιση, η στ)γαση και η απασχληση

αυξνεται. Η παρασκευ και διακνηση ναρκωτικ ν φανε-

αποτελο2ν αποφασιστικο2ς παργοντες για την αποκατ-

ται τι παραµ)νουν οι κ2ριες δραστηριτητες των εγκλη-

σταση των χρηστ ν ναρκωτικ ν µετ τη θεραπεα, την

µατικ ν δικτ2ων. Η συνεχς διαφοροποηση και εξ)λιξη

αποφυλκισ τους  την ολοκλρωση µακροχρνιων

των διαδροµ ν διοχ)τευσης των ναρκωτικ ν αποτελο2ν

προγραµµτων υποκατστασης. Ωστσο, φανεται τι

πρκληση στις προσπθειες επιβολς του νµου. Οι

αυτς ο τοµ)ας παροχς βοθειας δεν )χει ακµη

εγκληµατες εξετζουν συνεχ ς τις επιτυχες και τις

αναπτυχθε ικανοποιητικ, παρ το τι οι επαγγελµατες

αποτυχες τους στη διακνηση των παρνοµων εµπορευ-

του κλδου συχν τονζουν µε )µφαση τι η µ)ριµνα µετ

µτων τους και µεταβλλουν καταλλλως τις επιχειρη-

τη θεραπεα και η επαν)νταξη αποτελο2ν πολ2 σηµαντι-

σιακ)ς τους δραστηριτητες, αλλζοντας τις διαδροµ)ς,

κ)ς πτυχ)ς της θεραπεας απ τα ναρκωτικ στις οποες

ανακαλ2πτοντας ν)ες µεθδους συγκλυψης  στρατο-

πρ)πει ακµη να γνουν πολλ)ς βελτι σεις.

λογ ντας ν)ους διακινητ)ς.

στε να αυξηθε η ανταλλαγ πληροφο-

Αξιολγηση

Σ2µφωνα µε την Europol ()κθεση σχετικ µε την

Η αξιολγηση εναι το κλειδ για τη διασφλιση της

κατσταση στην ΕΕ της παραγωγς και διακνησης

ποιτητας σον αφορ τους τρπους αντιµετ πισης των

ναρκωτικ ν 1999/2000), )να υποσχµενο πργραµµα κατ

ναρκωτικ ν, πως επσης και ο κατλληλος σχεδιασµς, η

της εκτροπς των χηµικ ν προδρµων ουσι ν ταν η

υποδοµ, ο επαγγελµατισµς, η επβλεψη, η κατρτιση, η

επιχερηση Purple, η οποα στχευε στην πρληψη της

)ρευνα και η δικτ2ωση. Οι διαδικασες διασφλισης της

εκτροπς του υπερµαγγανικο2 καλου —µιας χηµικς

ποιτητας καθιερ νονται µε αυξανµενο ρυθµ στον

ουσας που χρησιµοποιεται στην παρασκευ της

τοµ)α της µεωσης της ζτησης στην ΕΕ. Πρωτοβουλες

κοκα&νης— στην οποα συνεργστηκαν 23 κρτη, µεταξ2

διασφλισης της ποιτητας σον αφορ την πρληψη

των οποων και επτ κρτη µ)λη που παργουν, εισγουν,

αναφ)ρονται απ τη Γερµανα, την Ελλδα, τη Φινλανδα,

εξγουν  διακινο2ν τη χηµικ ουσα, καθ ς επσης και το

τη Γαλλα, την Ιταλα, τις Κτω Χ ρες και την Αυστρα και

∆ιεθν)ς Dργανο Ελ)γχου Ναρκωτικ ν, η ICPO/Interpol και

σον αφορ τη µ)ριµνα απ τη Γερµανα, την Ελλδα, το

η Παγκσµια Οργνωση Τελωνεων. Το πργραµµα

Λουξεµβο2ργο, τις Κτω Χ ρες, τη Νορβηγα, την

στοχε2ει στην πρληψη της εκτροπς χηµικ ν ουσι ν,

Αυστρα, την Πορτογαλα και το Ηνωµ)νο Βασλειο.

λαµβνοντας υπψη τι η διαθεσιµτητα σε χηµικ)ς
πρδροµες ουσες αποτελε αποφασιστικ παργοντα για

Η κατρτιση για γιατρο2ς γενικς ιατρικς και λοιπο2ς

την παρασκευ των ναρκωτικ ν. Απ την )ναρξη λειτουρ-

επαγγελµατες του τοµ)α υγειονοµικς περθαλψης )χει

γας του προγρµµατος, )χουν εντοπιστε 248 αποστολ)ς

καθιερωθε στο Β)λγιο, τη Γερµανα, τη Φινλανδα, την

της χηµικς ουσας, οι οποες περιλµβαναν 7 778

Ιρλανδα, την Ιταλα, την Αυστρα και το Ηνωµ)νο

τνους. Sµεσα ανεστλησαν  κατασχ)θηκαν 32 αποστο-

Βασλειο, εν

λλες χ ρες —η Ελλδα, η Γαλλα, η Ιταλα,

λ)ς υπερµαγγανικο2 καλου, σχεδν 2 226 τνων

το Λουξεµβο2ργο, οι Κτω Χ ρες και η Σουηδα—

συνολικ. Υπολογζεται τι αυτ η ποστητα αντιστοιχε

δηλ νουν τι, παρ την 2παρξη τ)τοιου εδους κατρτι-

µε το 29 % λων των αποστολ ν που βρσκονται υπ
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παρακολο2θηση. Παρµοια επιχερηση θα διεξαχθε και

Σµερα, η Europol µαζ µε εµπειρογν µονες απ κρτη

για τον οξικ ανυδρτη, µια χηµικ ουσα που χρησιµοποι-

µ)λη και µε το ΕΚΠΝΤ αναπτ2σσουν µια εναρµονισµ)νη

εται στην επεξεργασα της ηρωνης.

βση για τις κατασχ)σεις ναρκωτικ ν, µε κοινο2ς
ορισµο2ς και παραµ)τρους, η οποα πρκειται να καθιε-

Π)ραν των εξελξεων που πραγµατοποιο2νται σε πολιτικ

ρωθε σε λα τα κρτη µ)λη. Αυτ θα οδηγσει σε µια

εππεδο και στοχε2ουν στην α2ξηση της δικαστικς

τυποποιηµ)νη συλλογ δεδοµ)νων απ ολκληρη την ΕΕ

συνδροµς και επιβολς του νµου, οι αρµοδιτητες της

και θα δ σει τη δυναττητα καλ2τερης σ2γκρισης και

Europol θα επεκταθο2ν γενικτερα και στη νοµιµοποηση

ανλυσης της κατστασης των ναρκωτικ ν στα διφορα

προσδων απ παρνοµες δραστηριτητες, ανεξαρττως

κρτη µ)λη.

του τ2που του αδικµατος απ το οποο αυτ)ς προ)ρχονται.
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3

Επιλεγµ$να
θ$µατα
Το παρν κεφλαιο επισηµανει τρα συγκεκριµ)να θ)µατα που συνδ)ονται µε το πρβληµα
των ναρκωτικ ν στην Ευρ πη: την κοκα&νη και την κοκα&νη βση/κρακ,
τα λοιµ δη νοσµατα και τα συνθετικ ναρκωτικ.

Κοκα.νη και κοκα.νη β ση/κρακ

Μια )ρευνα που διεξχθη το 1999 σε ευρωπαϊκ σχολεα
)δειξε τι η πειραµατικ χρση κοκα&νης (επικρτηση

Στην ΕΕ )χει αυξηθε η ανησυχα σχετικ µε την αυξαν-

χρσης τουλχιστον για µια φορ) µεταξ2 µαθητ ν

µενη χρση κοκα&νης, αν και εναι δ2σκολο να επαληθευτο2ν οι πραγµατικ)ς τσεις της χρσης της και οι επιπτ σεις τους στην ΕΕ. Πρ τον, τα εθνικ δεδοµ)να, για

Τι ε%ναι η κοκα.νη και το κρακ;

παρδειγµα, που προ)ρχονται απ )ρευνες  κ)ντρα

Η κοκα&νη εναι διεγερτικ φαρµακευτικ ουσα που

θεραπεας, δεν αντικατοπτρζουν τις αλλαγ)ς στην

εξγεται απ τα φ2λλα του θµνου «Ερυθρξυλον η

επικρτηση και τα προβλµατα που εµφανζονται σε

κκα» και παρασκευστηκε για τη θεραπεα ενς ευρ)ος

συγκεκριµ)νες περιοχ)ς πλεων  τις αλλαγ)ς που

φσµατος ασθενει ν στα µ)σα του 19ου αι να. Η χηµικ

εντοπζονται σε συγκεκριµ)να κοινωνικ περιβλλοντα.

ονοµασα της επεξεργασµ)νης ουσας εναι υδροχλωρικ

∆ε2τερον, οι τρ)χουσες πληροφορες για την κοκα&νη

κοκα&νη και πωλεται γενικ ς στη λιανικ υπ τη µορφ

συχν δεν αναφ)ρονται µε σαφες, επιστηµονικο2ς

κρυσταλλικς σκνης, η οποα εναι γνωστ στην αγορ

ορισµο2ς — πως, για παρδειγµα, τα συστµατα πληρο-

µε µια ποικιλα ονοµασι ν, πως «coke», «snow» και

φρησης σπανως διαχωρζουν την κοκα&νη «βση/κρακ»

«Charlie». Γενικ λαµβνεται ρινικ και λιγτερο συχν

απ την υδροχλωρικ κοκα&νη  τα διφορα παρασκευ-

διαλ2εται σε νερ και λαµβνεται ενδοφλ)βια.

σµατα «βσης/κρακ» µεταξ2 τους. Αυτ)ς οι διαφορετικ)ς
µορφ)ς κοκα&νης )χουν διαφορετικ χαρακτηριστικ

Κοκα&νη «βση/κρακ» εναι )νας ρος της αγορς για την

στην αγορ, διαφορετικ πρτυπα χρσης και συµβλ-

κοκα&νη, η οποα )χει υποστε επεξεργασα για να χρησι-

λουν σε διαφορετικ προβλµατα, τα οποα θα πρ)πει να

µοποιηθε µε κπνισµα  µε εισπνο των ατµ ν της, στε

κατανοηθο2ν πλρως για τη δηµιουργα επιτυχο2ς πολιτι-

να επ)λθει µεση και )ντονη επδραση. Υπρχουν τουλ-

κς και ανταπκρισης στη µεωση της ζτησης.

χιστον τρεις µ)θοδοι παρασκευς «βσης/κρακ» (1). Μια
µ)θοδος οδηγε σε καθαρ προϊν —µε προσθκη ζεστο2

Επικρ τηση, πρτυπα
και προβλµατα

νερο2 και αµµωνας  διττανθρακικο2 νατρου και

Επικρ τηση

τους διαλ2τες. Μια λλη µ)θοδος οδηγε σε χαµηλτερη

Ο2τε οι )ρευνες στον γενικ πληθυσµ ο2τε οι σχολικ)ς

περιεκτικτητα κοκα&νης —µε θ)ρµανση πολτο2 κοκα&νης

)ρευνες αποκαλ2πτουν γενικ α2ξηση στα εππεδα

και διττανθρακικο2 νατρου σε φο2ρνο µικροκυµτων µε

χρσης της κοκα&νης στην ΕΕ. Μνο στο Ηνωµ)νο

παραµον λων των διαλυτ ν στο τελικ προϊν.

απρριψη της περσσειας υδατικς στιβδας που περι)χει

Βασλειο υπρξε επιβεβαιωµ)νη α2ξηση της επικρτησης
της χρσης κοκα&νης τουλχιστον για µα φορ, µεταξ2

Η κοκα&νη και η «βση/κρακ» συνθως διακρνονται µε

ν)ων ενηλκων ηλικας 16 )ως 29 ετ ν. Το ιταλικ εθνικ

βση τη φυσικ τους µορφ και την καθαρτητα, αν και

εστιακ σηµεο αναφ)ρει τι )να ε2ρος πηγ ν στην

πολλ)ς φορ)ς αυτ εναι δ2σκολο, δεδοµ)νου τι µερικ

Ιταλα )χει δεξει τι η χρση κοκα&νης βρσκεται στη

δεγµατα κοκα&νης βσης/κρακ οµοιζουν στην εµφνιση

δε2τερη θ)ση ως προς την κνναβη και υψηλτερα απ

µε την υδροχλωρικ κοκα&νη.

τη χρση αµφεταµνης  )κστασης.
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∆ι γρ. 22

∆οκιµ —τουλ χιστον µ%α φορ σε λη τη ζω— κοκα.νης και κ νναβης σε µαθητ$ς 15 $ως 16 ετ"ν

%
Κνναβη
Κοκα&νη

40

30

20
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Ηνωµ)νο
Βασλειο

Σουηδα

Πορτογαλα

Νορβηγα

Κτω Χ ρες

Ιταλα

Ιρλανδα

Ελλδα

Γαλλα

Φινλανδα

∆ανα

0

Πηγ: ,κθεση ESPAD 1999. Η πλρης παραποµπ δδεται στη σηµεωση στη σελδα 10.

ηλικας 15 )ως 16 ετ ν παραµ)νει χαµηλ και εναι πολ2

Πρτυπα

χαµηλτερη απ αυτ για την κνναβη. Σε λα τα κρτη

Αν και σε εθνικ εππεδο δεν διαπιστ νεται ιδιατερη

µ)λη που περιλαµβνονται στην )ρευνα, η κοκα&νη

χρση κοκα&νης απ τον γενικ πληθυσµ, σε ορισµ)νους

αναφ)ρθηκε τι εναι λιγτερο διαθ)σιµη απ την

κοινωνικο2ς χ ρους τα εππεδα εναι πιο αξιοσηµεωτα.

)κσταση, αν και υπρχε σηµαντικ διακ2µανση µεταξ2

Προηγο2µενες )ρευνες σε χρστες κοκα&νης )δειξαν τι

των κρατ ν. Η κοκα&νη αναφ)ρεται ως ε2κολα διαθ)σιµη

υπρχουν σταθερ ρια που διαχωρζουν τους «ψυχαγω-

απ τα µεγαλ2τερα ποσοστ ν)ων 15 )ως 16 ετ ν στην

γικο2ς» χρστες (υδροχλωρικς) κοκα&νης σε σκνη απ

Ιρλανδα και το Ηνωµ)νο Βασλειο (21 και 20 %

τους

αντστοιχα) και απ το µικρτερο ποσοστ στη Φινλανδα

εκενους που κνουν ενδοφλ)βια χρση κοκα&νης. ,να

(6 %). Ωστσο, σε λα τα κρτη της ΕΕ που ερευνθηκαν,

ευρ2 φσµα προτ2πων «ψυχαγωγικς» κατανλωσης

η διαθεσιµτητα της κοκα&νης ταν σηµαντικ µικρτερη

κοκα&νης σε σκνη βρσκεται µεταξ2 οµδων ατµων που

σε σ2γκριση µε αυτ που αν)φερε η δια ηλικιακ οµδα

συχνζουν σε νυχτεριν κ)ντρα διασκ)δασης και χ ρους

στις ΗΠΑ (2). Η αποδοκιµασα της χρσης της κοκα&νης

για χορ και τα οποα χρησιµοποιο2ν κοκα&νη σε σκνη

εναι πολ2 υψηλ και λιγτερο  περισστερο δια σε

για κοινωνικο2ς σκοπο2ς  για λγους σκοπιµτητας.

)νταση σε λα τα κρτη που )λαβαν µ)ρος στην )ρευνα

Αυτο οι «ψυχαγωγικο χρστες» εναι διαφορετικο απ

εν

τις περιθωριοποιηµ)νες οµδες που συγκεντρ νονται σε

συγκεντρ νει τα δια εππεδα αποδοκιµασας µε την

ηρωνη.
Π%νακας 3

Country

προβληµατικο2ς

χρστες

«βσης/κρακ»

συγκεκριµ)νες περιοχ)ς πλεων, πως τα στεγα νεαρ

Επικρ τηση της χρσης κοκα.νης τουλ χιστον για µ%α φορ στις $ρευνες µε οµ δα-στχο χρστες,
σε σ2γκριση µε τις $ρευνες στον πληθυσµ
∆οκιµ τουλ χιστον µ%α φορ σε λη τη ζω (∆ΤΖ) στα τοµα που συχν ζουν σε κλαµπ
∆ΤΖ

(%)

Μ$γεθος
δε%γµατος

(8τος) και πηγ

Ν$οι ενλικες του γενικο2 πληθυσµο2
∆ΤΖ

(%)

Μ$γεθος
δε%γµατος

8τος και ηλικιακ
οµ δα

Αυστρα

42

50

(1999) Αυστριακο ρ)ιβερ

—

—

Β)λγιο

45

154

(1998) Φεστιβλ ροκ, γαλλικ κοιντητα

—

—

∆ανα

—

—

—

3,1

14 228

2000

16-34 ετ ν

Φινλανδα

—

—

—

1,2

2 568

1998

15-34 ετ ν

Γαλλα

56

896

(1999) Πρτι «τ)κνο/ρ)ιβ», Médecins du monde

1,9

2 003

1999

15-34 ετ ν

Γερµανα
Πρ ην ∆υτικ
Πρ ην Ανατολικ

—
—

—
—

—
—

2,2
0,4

6 380
1 620

1997
1997

18-39 ετ ν
18-39 ετ ν

Κτω Χ ρες

48

456

(1998) Sτοµα που συχνζουν στα κλαµπ του Sµστερνταµ
Ερωτηµατολγιο (απντησε ποσοστ 23 %)

3,7

22 000

1997/98

15-34 ετ ν

4,8

12 488

1999

15-34 ετ ν

62
18
κρακ

517

(1997) Release drugs and dance (1)

6.4

10 293

1998

16-34 ετ ν

50

100

(1999) Sτοµα που συχνζουν στα κλαµπ του Λβερπουλ (2)

45

106

(2000) Χρστες )κστασης στη Βρεια Ιρλανδα

—

Ισπανα
Ηνωµ)νο
Βασλειο

Βρεια Ιρλανδα

(1) Release (1997): Release dance and drugs survey: an insight into the culture, London.
(2) Henderson, S. (2000): Protecting and promoting the health of club-goers in Liverpool: an information campaign evaluation and market research project 1999-2000.
Πηγ ς: Εθνικ εστιακ σηµεα και βιβλιογραφα πως σηµει νεται παρακτω.
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και

—

Επιλεγµ$να θ$µατα

%
14

µεγµατος κοκα&νης µε ηρωνη. Ωστσο, το ριο µεταξ2

12

κοκα&νης σε σκνη και «βσης/κρακ» µπορε να εξασθεν-

10

σει εξαιτας µιας εµφανιζµενης τσης για κπνισµα

8

κοκα&νης σε ψυχαγωγικο2ς χ ρους και χ ρους νυχτερι-

6

νς διασκ)δασης και εξαιτας πρσφατων αλλαγ ν στην

4

αγορ. Πρ τον, )χει αναφερθε σε π)ντε κρτη µ)λη —

2

τις Κτω Χ ρες, τη Γαλλα, την Ελλδα, το Ηνωµ)νο

0

Βασλειο

και

την

Ιταλα—

ν)α

τση

ανµειξης

«βσης/κρακ» µε καπν, γνωστ ως «τσιγαριλκι», για
κπνισµα. ∆ε2τερον, οι εγκληµατολογικ)ς υπηρεσες

Χρστες
κοκα&νης
Χρστες
κρακ

1996

καπνζουν «βση/κρακ»  κνουν ενδοφλ)βια χρση

Παρ δειγµα τοπικς α2ξησης του ποσοστο2 των χρηστ"ν
κοκα.νης και κρακ στη Φραγκφο2ρτη (σ2νολο τοξικοµαν"ν που
$χει καταχωριστε% απ την αστυνοµ%α το δι στηµα 1996-1999)

1999

∆ι γρ. 23

1998

νται µε το σεξ, και οι προβληµατικο χρστες ηρωνης που

1997

τοµα, τα τοµα που ασκο2ν επαγγ)λµατα που σχετζο-

Πηγ: PPF, Rauschgift und Kriminalität, L. Paoli, 2000.

)χουν αναφ)ρει τι µερικ δεγµατα «βσης/κρακ»
κοκα&νης )χουν παρµοια µορφ µε την (υδροχλωρικ)
κοκα&νη σε σκνη, γεγονς που καθιστ δ2σκολη οποια-

αυξθηκε σηµαντικ στην Ισπανα και τις Κτω Χ ρες. Η

δποτε δικρισ της απ την αστυνοµα  τους πειρους

Γερµανα, η Ελλδα και η Ιταλα παρουσασαν επσης

χρστες (8). Και τρτον, στο Ηνωµ)νο Βασλειο, υπρχουν

α2ξηση µ)χρι το 1998 (22). Α2ξηση αν)φεραν και το

ενδεξεις τι η κοκα&νη «βση/κρακ» για κπνισµα ανακα-

Ηνωµ)νο Βασλειο καθ ς και το γαλλφωνο και φλαµαν-

τασκευζεται και πωλεται µε ν)α ονµατα, πως «rock»

δφωνο τµµα του Βελγου. Υπρχει )λλειψη συγκρσι-

και «stone», µε σκοπ να διακρνεται απ την κοκα&νη για

µων ερευν ν για τους χρστες κοκα&νης που υποβλλο-

κπνισµα και να προωθεται η εικνα της στην αγορ ως

νται σε θεραπεα στην ΕΕ. Οι ποσοστιαες αυξσεις στα

«εκλεκτο2» εµπορε2µατος, παρµοιου µε την κοκα&νη σε

τοµα που επιζητο2ν βοθεια λγω προβληµτων απ

σκνη (4).

κοκα&νη, µπορε να δηλ νουν πραγµατικ α2ξηση τ)τοιων
προβληµτων, αλλ µπορε επσης να εναι αποτ)λεσµα

Η επικρτηση της χρσης κοκα&νης εναι πολ2 υψηλτερη

της µεωσης του αριθµο2 χρηστ ν οπιο2χων  πρ ην

στις υποοµδες πληθυσµο2 µε υψηλ επικρτηση της

χρηστ ν οπιο2χων που στρφηκαν στην κοκα&νη ως το

λψης λλων ναρκωτικ ν απ’

,τι εναι µεταξ2 του

κ2ριο ναρκωτικ. Η ανπτυξη υπηρεσι ν που )λκουν

γενικο2 πληθυσµο2 των ν)ων ενηλκων. Ο πνακας 3

ολο)να και περισστερους χρστες κοκα&νης µπορε

(Επικρτηση της χρσης κοκα&νης τουλχιστον για µα

επσης να επηρεσει τα στοιχεα που αφορο2ν τη

φορ στους χ ρους των χρηστ ν που αποτελο2ν την

θεραπεα. Ορισµ)νες υπηρεσες θεραπεας για ναρκωτικ

οµδα-στχο) δεχνει ουσι δη διαφορ µεταξ2 της

)χουν αναφ)ρει τι µεταξ2 των ατµων που υποβλλο-

σχετικ υψηλς επικρτησης της λψης κοκα&νης τουλ-

νται σε θεραπεα απεξρτησης απ την ηρωνη, )χει

χιστον για µα φορ στους ν)ους που συχνζουν σε

παρουσιαστε α2ξηση στη χρση κοκα&νης, ιδιατερα µε τη

νυχτεριν/χορευτικ

µορφ «βσης/κρακ» µε κπνισµα  µε ενδοφλ)βια λψη

κ)ντρα

διασκ)δασης

(«dance

goers/clubbers») και του πολ2 χαµηλτερου ποσοστο2

µαζ µε ηρωνη.

στον γενικ πληθυσµ των ν)ων ενηλκων. Το σχετικ
υψηλ κστος της κοκα&νης, σε συνδυασµ µε τη µικρ

Το διγραµµα 23 δνει )να παρδειγµα τοπικς α2ξησης

διρκεια της επδρασς της, αποθαρρ2νουν την τακτικ

χρηστ ν «βσης/κρακ», το οποο δεν αντικατοπτρζεται

ψυχαγωγικ χρση, για την οποα σηµαντικς παργοντας

σε εθνικ εππεδο. Στη Φραγκφο2ρτη, το ποσοστ των

µπορε να εναι το υψηλ διαθ)σιµο εισδηµα. Στους

χρηστ ν «κρακ» τετραπλασιστηκε σε σχ)ση µε το

χ ρους νυχτερινς ψυχαγωγας υπρχει η τση σε

σ2νολο των τοξικοµαν ν που καταχωρστηκαν απ την

ορισµ)να τοµα να πνουν σηµαντικ περισστερο

αστυνοµα µεταξ2 του διαστµατος 1996-1999.

αλκολ απ’ ,τι συνθως, ταν χρησιµοποιο2ν κοκα&νη. Η
κοκα&νη βοηθ στην α2ξηση της κοινωνικτητας µετρι-

Οι υπηρεσες υγεας και οι χρστες κοκα&νης σπανως

ζοντας τις ανεπιθ2µητες επιδρσεις του αλκολ.

αναφ)ρουν θαντους  κακ σωµατικ υγεα ως µεση
συν)πεια της εισπνος κοκα&νης σε σκνη, και επειδ οι

Προβλµατα

ψυχαγωγικο χρστες τενουν να χρησιµοποιο2ν την

Μεταξ2 του 1994 και του 1999 ο αριθµς των ατµων που

κοκα&νη παρλληλα µε µεγλες ποστητες αλκολ 

ζτησαν θεραπεα για προβλµατα που σχετζονταν µε

λλων ναρκωτικ ν, εναι δ2σκολο να αναγνωρσει κανες

την κοκα&νη ως το κ2ριο ναρκωτικ που ελµβαναν —

τις αιτες των αρνητικ ν περιστατικ ν. Ωστσο, το

αναλογικ µε τα τοµα που ζτησαν συνολικ θεραπεα—

Λουξεµβο2ργο, οι Κτω Χ ρες και η Ιταλα αναφ)ρουν

(22) ∆ιγραµµα 15 ΕΓ: Κοκα&νη: εξ)λιξη νεοεισαχθ)ντων για θεραπεα ()κδοση επ γραµµς).
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α2ξηση του αριθµο2 των θαντων απ ναρκωτικ, και η

(Sµστερνταµ, Ρττερνταµ, Λονδνο, Λβερπουλ, Μντσε-

Ισπανα αναφ)ρει α2ξηση των )κτακτων περιστατικ ν στα

στερ, Φραγκφο2ρτη, Μιλνο και Παρσι), αλλ οι µ)θοδοι

νοσοκοµεα, λγω κοκα&νης σε συνδυασµ µε λλα

παρασκευς της (καθ ς και τα επακλουθα εππεδα

ναρκωτικ. Η αυξηµ)νη ενηµ)ρωση του προσωπικο2

περιεκτικτητας σε κοκα&νη που µπορο2ν να αν)λθουν

)κτακτων περιστατικ ν στα νοσοκοµεα σχετικ µε τον

µ)χρι και σε 100 %) ποικλλουν και δηµιουργο2ν σ2γχυση

ενδεχµενο ρλο της κοκα&νης στις καρδιαγγειακ)ς

στα συστµατα πληροφρησης για τα ναρκωτικ, εν

διαταραχ)ς θα µπορο2σε να συµβλλει στη συχντερη

απουσα επιστηµονικ ν ορισµ ν για ρους που χρησιµο-

αναφορ τ)τοιων περιστατικ ν (4).

η

ποιο2νται «στο δρµο», πως «crack» και «base» δηµιουργο2ν προβλµατα στους τρπους πρληψης και κατρτι-

,χουν παρατηρηθε σοβαρ κοινωνικ και ψυχολογικ

σης. Στο «δρµο», η κοκα&νη µπορε να πωλεται δη

προβλµατα καθ ς και προβλµατα υγεας, που σχετζο-

αναµεµειγµ)νη µε ηρωνη.

νται µε το κπνισµα της «βσης/κρακ» κοκα&νης, ιδιατερα
στις περιθωριοποιηµ)νες οµδες, πως εναι οι προβληµα-

Η Ισπανα, το Β)λγιο και οι Κτω Χ ρες αναφ)ρονται ως

τικο χρστες οπιο2χων, οι στεγοι και λλοι µειονεκτο2-

µεζονες κµβοι µεταφορς της κοκα&νης απ τη Λατινικ

ντες ν)οι, καθ ς και οι γυνακες που ασκο2ν επαγγ)λµατα

Αµερικ (ειδικτερα την Κολοµβα, τη Βραζιλα και τη

που σχετζονται µε το σεξ. ∆εν εναι σαφ)ς σε ποιο βαθµ

Βενεζου)λα) προς την υπλοιπη ΕΕ. Το 1999, εξαρθρ θη-

τα προβλµατα αυτ εναι µεσες συν)πειες της διας της

καν, σ2µφωνα µε στοιχεα, )ξι εργαστρια επεξεργασας

χρσης της κοκα&νης σε αυτ τη µορφ  της συχντητας

κοκα&νης στην Ισπανα, γεγονς στο οποο αποδθηκε η

και της ποστητας της χρσης της  λλων κοινωνι-

µετ)πειτα α2ξηση της χονδρικς τιµς της κοκα&νης στη

κ ν/ψυχολογικ ν προβληµτων που προϋπρχουν παρλ-

χ ρα αυτ.

ληλα µε το πρβληµα των ναρκωτικ ν.

Προγρ µµατα παρ$µβασης
και ν$ες προσεγγ%σεις

Αγορ
Το 1999, ο αριθµς των κατασχ)σεων κοκα&νης αυξθηκε

Οι τρποι αντιµετ πισης της αυξανµενης χρσης

σηµαντικ στο Λουξεµβο2ργο και τη Σουηδα, εν

κοκα&νης και κρακ απ την ΕΕ )χουν λβει τρεις κ2ριες

µει θηκε στην Αυστρα, το Β)λγιο και τη ∆ανα. Τα

µορφ)ς στον τοµ)α της µεωσης της ζτησης. Κατ τη

εππεδα των λιανικ ν τιµ ν της κοκα&νης που καταγρ-

διρκεια της δεκαετας του 1990, )νας µικρς αριθµς

φηκαν αν)ρχονται απ 24 µ)χρι 170 ευρ

αν γραµµριο,

πλεων αν)πτυξε ειδικ)ς υπηρεσες, πως η Jugendbera-

µε φθηντερες πλεις το Sµστερνταµ και τη Φραγκ-

tung und Jugendhilfe e.V. στη Φραγκφο2ρτη και η «Take

φο2ρτη, και τη Σουηδα και τη Φινλανδα ως τις ακριβτε-

Five» στο Ρττερνταµ, για την αντιµετ πιση των αναγκ ν

ρες απ τις χ ρες µ)λη. Στο Ηνωµ)νο Βασλειο και τη

που προκ2πτουν απ τα πρωτογεν προβλµατα της

Γαλλα οι τιµ)ς λιανικς )χουν µειωθε, αλλ η καθαρ-

κοκα&νης, µε στχο τις ιδιατερα ευλωτες οµδες.

τητα παρ)µεινε γενικ υψηλ µεταξ2 55 και 70 % µ)χρι τα

Μερικ κρτη µ)λη αναφ)ρουν προσπθειες προσαρµο-

τ)λη του 1999, εν

στο Ηνωµ)νο Βασλειο υπρξε απ-

γς των υφιστµενων δοµ ν, προκειµ)νου να ανταποκρι-

τοµη πτ ση της µ)σης καθαρτητας του κρακ (10). Οι

θο2ν στις ανγκες των προβληµατικ ν χρηστ ν κοκα&νης

γεωγραφικ)ς διακυµνσεις στην τιµ µ)σα στα κρτη

και κρακ. Στη Γαλλα και το Ηνωµ)νο Βασλειο, για

µ)λη εναι αξιοσηµεωτες. Οι µικρ)ς ποστητες κοκα&νης,

παρδειγµα, )χουν αναπτυχθε πολυτοµεακ)ς στρατηγι-

σε υποδιαιρ)σεις του γραµµαρου  µε τη µορφ «σφαιρι-

κ)ς απ τους αντστοιχους επαγγελµατες για τη συλλογ

δων» (balls)  «πετρ ν» (rocks), διατθενται για λιγτερο

και ανταλλαγ πληροφορι ν σχετικ µε τις ανγκες των

απ 15 ευρ

σε ορισµ)νες πλεις, ιδως σε χ ρους

χρηστ ν κοκα&νης και κρακ, µε σκοπ την ανπτυξη της

δηµσιας χρσης ναaρκωτικ ν, που οι συγκεντρ σεις

κατλληλης κατρτισης και την προσαρµογ των υπαρχ-

κοκα&νης σηµει νουν σηµαντικ πτ ση (για παρδειγµα,

ντων προτ2πων και υπηρεσι ν θεραπεας, κατ τρπον

στη Φραγκφο2ρτη, το Μιλνο, το Παρσι, το Λονδνο, το

στε να γνουν πιο αποτελεσµατικ)ς στην ικανοποηση

Μντσεστερ και το Λβερπουλ). Η διανοµ κοκα&νης

των αναγκ ν αυτ ν των χρηστ ν. Τρτον, µερικ κρτη

γνεται κυρως µ)σω φιλικ ν κ2κλων, αλλ σε ορισµ)νες

µ)λη )χουν δ σει )µφαση στην ανγκη αντιµετ πισης

πλεις υπρχει ανοιχτ δοσοληψα σε χ ρους νυχτερινς

της εγκληµατικτητας και τις γενικτερες επιπτ σεις

ψυχαγωγας και στο δρµο. Η διακνηση κατ’ οκον και οι

στην υγεα απ τη χρση πολλαπλ ν ναρκωτικ ν.

υπηρεσες παρδοσης )χουν διευκολυνθε εξαιρετικ
λγω της µεγλης ευκολας και της προστασας (λγω

∆εδοµ)να για τους τρπους αντιµετ πισης των προβλη-

ανωνυµας) που προσφ)ρουν στους εµπρους τα κινητ

µτων της κοκα&νης απ τον ιδιωτικ τοµ)α εναι δ2σκολο

τηλ)φωνα (4), (5), (6), (7).

να αποκτηθο2ν, εντο2τοις ο τοµ)ας αυτς εναι πιθανν
να διαδραµατσει σηµαντικ ρλο στη θεραπεα προβλη-

42

,χει αναφερθε αυξηµ)νη διαθεσιµτητα κοκα&νης για

µατικ ν χρηστ ν που βρσκονται σε πιο πλεονεκτικ

κπνισµα («βση/κρακ») σε αρκετ)ς ευρωπαϊκ)ς πλεις

κοινωνικ θ)ση.

Επιλεγµ$να θ$µατα

Παραδε%γµατα θεραπε%ας για τα προβλµατα

Στην )ρευνα διαπιστ θηκαν σαφες κοινωνικ)ς διαφορ)ς

της κοκα.νης

και εντελ ς διαφορετικ)ς υποκουλτο2ρες µεταξ2 των

Λγοι τρποι θεραπεας )χουν περιγραφε στις αναφορ)ς

χρηστ ν (υδροχλωρικς) κοκα&νης σε σκνη και των

των κρατ ν µελ ν. Η Γερµανα και οι Κτω Χ ρες,

καπνιστ ν «βσης/κρακ» —ωστσο αυτ τα ρια ε2κολα

ωστσο, επισηµανουν παρεµβσεις ειδικ σχεδιασµ)νες

µπορο2ν να αµφισβητηθο2ν εξαιτας των πρσφατων

για τα προβλµατα της κοκα&νης.

αλλαγ ν στην αγορ και της εµφανιζµενης τσης του

Στη Φραγκφο2ρτη, η οργνωση νεολαας Jugendberatung
und Jugendhilfe e.V. προσφ)ρει µια θεραπεα, η οποα
στοχε2ει σε τοµα εθισµ)να στην κοκα&νη και εναι
προσαρµοσµ)νη στις ανγκες κθε ατµου ξεχωριστ. Η
αρχικ «φση εντατικς θεραπεας», η οποα διαρκε
µερικ)ς ηµ)ρες, πραγµατοποιεται ετε σε εξωτερικ
ιατρεα µε ψυχοκοινωνικ υποστριξη ετε σε νοσοκοµεο
µε αγωγ αποτοξνωσης. Η επµενη φση περιλαµβνει
)ξι εβδοµδες θεραπεας µε νοσηλεα, που το τοµο
ακολουθε )να ηµερσιο πργραµµα που περιλαµβνει
οµαδικ)ς και ατοµικ)ς θεραπευτικ)ς συνεδρες. Η φση
αννηψης, η οποα πραγµατοποιεται ετε σε εξωτερικ
ιατρεα ετε µε νοσηλεα, στοχε2ει στην αποκατσταση 
τη βελτωση των επαφ ν και των σχ)σεων µε την οικογ)νεια, τους συγγενες  τους φλους.
Στο Ρττερνταµ, λειτουργε απ το 1996 το «Take Five», )να
πργραµµα θεραπεας για εντατικο2ς χρστες «βσης/
κρακ». Το πργραµµα το οποο διαχειρζονται οι δηµοτικ)ς

καπνσµατος κοκα&νης «βσης/κρακ» αναµειγµ)νης µε
καπν σε «τσιγαριλκια» («joints»), σε χ ρους ψυχαγωγας
και νυχτερινς διασκ)δασης. Οι αλλαγ)ς αυτ)ς ενδ)χεται, ως αποτ)λεσµα, να αποδυναµ σουν το «ταµπο2» απ
το οποο περιβαλλταν το κπνισµα «βσης/κρακ» και το
οποο λειτουργο2σε ως τυπος φραγµς της διδοσης
του κρακ σε χ ρους που συνηθιζταν η ψυχαγωγικ
χρση ναρκωτικ ν. Αυτ η «χαλρωση» του οιονε κοινωνικο2 ελ)γχου της χρσης κοκα&νης «βσης/κρακ»
καθιστ επιτακτικ την ανγκη )γκαιρης παρ)µβασης.
Η θετικ εικνα της κοκα&νης σε σκνη, και ενδεχοµ)νως
επσης της κοκα&νης «βσης/κρακ», ως ναρκωτικ χρσιµο, το οποο προσδδει κ2ρος, παρλληλα µε την 2παρξη
ε2πορων καταναλωτ ν, εναι δυνατν να οδηγσουν σε
διδοση της χρσης κοκα&νης, πως επσης και της
κοκα&νης «βσης/κρακ», στην Ευρ πη. Η πιθαντητα
αυτ πρ)πει να ερµηνευθε µε επιφ2λαξη, καθ ς η
παροχ µεροληπτικ ν πληροφορι ν σχετικ µε την
κοκα&νη «βσης/κρακ» εναι δυνατν να περιβλλει µε

υπηρεσες υγεας λειτουργε ως υπηρεσα µεσης πρσβα-

µ2θους τη χρση της και να αποσπσει την προσοχ απ

σης. Στην πρ τη φση, σ2µβουλοι «που βγανουν στο

τα δυσεπλυτα διαρθρωτικ προβλµατα που γνωρζουν

δρµο» )ρχονται σε επαφ µε χρστες «βσης/κρακ» σε

τα κ)ντρα των πλεων.

διφορα µ)ρη, πως σηµεα αγοραπωλησας ναρκωτικ ν,
αθουσες χρηστ ν  κ)ντρα αντιµετ πισης κρσεων. Στη

Βιβλιογραφικ δελτ%ο

δε2τερη φση, ο ασθενς συχνζει στον λεγµενο «χ ρο

(Εκθ)σεις των εθνικ ν εστιακ ν σηµεων, 2000)
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(3) Boys, A., κ..: Cocaine trends: A qualitative study of young
people and cocaine use, January 2001, National Addiction
Centre, London.
(4) Ghuran, A., και Nolan, J.: «Recreational drug misuse: issues
for the cardiologist», Heart, τµος 83, 2000, σσ. 627-633.
(5) Brain, K., Parker, H., και Bottomley, T.: Evolving crack
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markets: First-year report to the EMCDDA, Max Planck
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(7) Blanken, P., Barendregt, C., και Zuidmulder, L.: «Retail
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(8) Drug abuse trends, αριθ. 10, New Series, Οκτ βριος∆εκ)µβριος 1999.
(9) Hartman, D., και Golub, A.: «The social construction of the
crack epidemic in the print media», Journal of Psychoactive
Drugs, τµος 31 (4), 1999.
(10) Home Office Statistical Bulletin, 2000.

διαλεµµατος», που του προσφ)ρεται υποστριξη 24 ρες
την ηµ)ρα απ )ναν γενικ ιατρ και ψυχιτρους που εναι
διαθ)σιµοι ποτε χρειαστε. Ο σκοπς της τρτης φσης
εναι η σταθεροποηση της υγεας του ατµου και η )ναρξη
της αποκατστασης. Στο περαµα του Ρττερνταµ αναφ)ρεται τι η βελονοθεραπεα εναι πολ2 δηµοφιλς µεταξ2
των θεραπευοµ)νων ως µ)σο χαλρωσης.

Θ$µατα πολιτικς
Στην ΕΕ υπρχει αγορ καταναλωτ ν ναρκωτικ ν για
ψυχαγωγικο2ς λγους, οι οποοι )χουν διαθ)σιµο εισδηµα και οι οποοι ετε εναι επιφυλακτικο µε το αβ)βαιο
περιεχµενο των χαπι ν «)κσταση» και µε τους πιθανο2ς
σοβαρο2ς και µακροπρθεσµους κινδ2νους για την υγεα
ετε )χουν κουραστε απ τις προηγο2µενες εµπειρες
τους µε την MDMA και τις δυσρεστες παρεν)ργειες που
διαρκο2ν αρκετ)ς ηµ)ρες. Η )ρευνα δεχνει τι απ την
πλευρ των ψυχαγωγικ ν χρηστ ν κοκα&νης, η κοκα&νη
θεωρεται περισστερο προβλ)ψιµη, ε2χρηστη και ελαφρτερη απ την )κσταση και οι παρεν)ργει)ς της θεωρο2νται λιγτερο σοβαρ)ς  δυσρεστες και µικρτερης
διρκειας απ τις παρεν)ργειες της )κστασης  των
αµφεταµιν ν (3).
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Πηγ ς: Εθνικ εστιακ σηµεα. Για τις βασικ)ς πηγ)ς βλ)πε Πορτογαλα
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τους συµπληρωµατικο2ς στατιστικο2ς πνακες στη Ισπανα: θεραπεα < 25
Αγγλα και Ουαλα: θεραπεα < 25
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Σκοτα: ονοµαστικ)ς δοκιµασες HIV < 25

Γνωστοποιηµ$νες µολ2νσεις απ τον ι HIV
συνδεµενες µε ΧΕΝ

%
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Φινλανδα: ανταλλαγ συριγγ ν

∆ι γρ. 25
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Αυστρα: θνατοι απ υπερβολικ δση
Β)λγιο (γαλλικ κοιντητα): θεραπεα,
αναφορ)ς των διων των ασθεν ν
Γαλλα: θεραπεα, αναφορ)ς των διων
των ασθεν ν

1992

%

µλυνσης απ τον ι HIV στους ΧΕΝ
απ δι φορες πηγ$ς, λες οι ηλικ%ες
και ηλικ%α κ τω των 25 ετ"ν

1991

∆ι γρ. 24 Τ σεις σχετικ µε τον επιπολασµ της

Β)λγιο
Νορβηγα
Λουξεµβο2ργο
Ελλδα

Σηµεωση: Τα στοιχεα για την Ιρλανδα αφορο2ν τους θετικο2ς ελ)γχους για HIV, στους
οποους υποβλθηκαν οι ΧΕΝ.
Πηγ ς: Εθνικ εστιακ σηµεα.

1998/1999, πως φανεται απ τα στοιχεα σχετικ µε
γνωστοποιηµ)νες µολ2νσεις απ τον ι HIV (βλ)πε

Επικρ τηση και τ σεις

διγραµµα 25). Μετ το 1999, ο γενικς επιπολασµς

HIV

σηµεωσε πτ ση, πως φανεται απ τα στοιχεα σχετικ

Ο επιπολασµς της µετδοσης του ιο2 HIV διαφ)ρει πολ2

µε τις ανταλλαγ)ς συριγγ ν (βλ)πε διγραµµα 24), αλλ ο

χι µνο µεταξ2 των χωρ ν, αλλ και στο εσωτερικ

επιπολασµς στους νεαρο2ς ΧΕΝ αυξθηκε απ 0 το 1999

χωρ ν µεταξ2 περιφερει ν και πλεων. Αν και οι αποκλ-

σε 4 % περπου το 2000. Αυτ µπορε να υποδηλ νει τι,

νουσες πηγ)ς και µ)θοδοι συλλογς στοιχεων καθιστο2ν

απ τη στιγµ που τα ν)α κρο2σµατα µετδοσης στους

τις συγκρσεις δ2σκολες, τα διαθ)σιµα δεδοµ)να καταδει-

µεγαλ2τερους χρστες ρχισαν να µει νονται λγω

κν2ουν τι ο µ)σος ρος των επιπ)δων µετδοσης στις

κορεσµο2 (τα περισστερα τοµα σε κνδυνο µολ2νθηκαν)

διφορες υποοµδες χρηστ ν ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν

και/ αλλαγς συµπεριφορς σων δι)τρεχαν κνδυνο, ν)α

(ΧΕΝ) ποικλλει αδροµερ ς απ 1 % περπου στο Ηνω-

κρο2σµατα µετδοσης εµφανστηκαν κυρως σε νετε-

µ)νο Βασλειο )ως 32 % στην Ισπανα (βλ)πε διγραµ-

ρους ΧΕΝ, οι οποοι συχν εµφανζουν υψηλτερα εππεδα

µα 8, κεφλαιο 1).

επικνδυνης συµπεριφορς.

Απ τα µ)σα της δεκαετας του 1990, ο επιπολασµς της

Σε αρκετ)ς χ ρες, ο επιπολασµς της µλυνσης απ τον

µλυνσης απ τον ι HIV φανεται να )χει σταθεροποιηθε

ι HIV εναι σταθερ υψηλτερος στις χρστριες ενδο-

στις περισστερες χ ρες, µετ τη σηµαντικ µεωση που

φλ)βιων ναρκωτικ ν απ ,τι στους νδρες. Αυτ µπορε

ακολο2θησε την πρ τη µεζονα επιδηµικ )ξαρση στους

να οφελεται σε υψηλτερα ποσοστ  διαφορετικο2ς

ΧΕΝ κατ τη δεκαετα του 1980 (βλ)πε διγραµµα 24). Σε

τρπους κοινς χρσης συριγγ ν και/ υψηλτερου

ορισµ)νες χ ρες (Αυστρα, Λουξεµβο2ργο, Ιρλανδα,

σεξουαλικο2 κινδ2νου των χρηστρι ν ενδοφλ)βιων ναρ-

Κτω Χ ρες, Πορτογαλα και Φινλανδα) η µετδοση

κωτικ ν.

ενδεχοµ)νως να σηµει νει πλι νοδο σε υποοµδες των
ΧΕΝ (βλ)πε το πλασιο στη σελδα 17, κεφλαιο 1).

AIDS
Οι χ ρες που )χουν πληγε περισστερο απ το AIDS

Η πρσφατη µετδοση µπορε να καταστε σαφ)στερη εν

σον αφορ τους ΧΕΝ εντοπζονται κυρως στο νοτιοδυ-

εξετσουµε ειδικ τον επιπολασµ στους ΧΕΝ ηλικας

τικ τµµα της ΕΕ, ιδως στην Πορτογαλα, την Ισπανα, τη

κτω των 25 ετ ν. Τα κρο2σµατα µετδοσης του HIV σε

Γαλλα και την Ιταλα (23). Η συχντητα εµφνισης κρου-

αυτ την οµδα πρ)πει να )χουν παρουσιαστε κατ µ)σο

σµτων AIDS ποικλλει σηµαντικ µεταξ2 των χωρ ν,

ρο πιο πρσφατα, καθ ς οι περισστεροι ΧΕΝ αρχζουν

πως συµβανει µε τον ι HIV, αν και η γενικ τση εναι

να κνουν χρση ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν µεταξ2 16 και

καθοδικ (βλ)πε διγραµµα 26). Αυτ η µεωση εναι

20 ετ ν (1) (2). Οι τσεις σε αυτ την οµδα ηλικας, στο

πιθανν το αποτ)λεσµα των ν)ων θεραπει ν στις οποες

βαθµ που υπρχουν διαθ)σιµα δεδοµ)να, εναι πιο

υποβλλονται οι ΧΕΝ, οι οποες καθυστερο2ν την εκδ-

)ντονες απ τον γενικ επιπολασµ και µερικ)ς φορ)ς

λωση του AIDS. Συνεπ ς, η συχντητα εµφνισης κρου-

κινο2νται ακµα και στην αντθετη κατε2θυνση. Παραδεγ-

σµτων AIDS θεωρεται τ ρα λιγτερο αξιπιστος δε-

µατος χρη, στη Φινλανδα σηµει θηκε µεγλη )ξαρση το

κτης της µετδοσης του HIV απ’ ,τι πριν το 1996 πε-

(23) ∆ιγραµµα 16 ΕΓ: Τα κρο2σµατα AIDS που διαγν στηκαν το 1999 στους ΧΕΝ αν εκατ. κατοκων ()κδοση επ γραµµς).
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Επιλεγµ$να θ$µατα

∆ι γρ. 26 Συχντητα εµφ νισης κρουσµ των AIDS σε σχ$ση
µε ΧΕΝ σε κρ τη µ$λη της ΕΕ

%

Τ σεις σχετικ µε τον επιπολασµ
του HCV στους ΧΕΝ λων των
ηλικι"ν και ηλικ%ας κ τω των
25 ετ"ν, απ δι φορες πηγ$ς
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Σηµεωση: Αριθµς περιπτ σεων που αναφ)ρθηκε πριν απ τις 31 ∆εκεµβρου 2000, ο οποος
προσαρµστηκε προκειµ)νου να ληφθο2ν υπψη οι καθυστερσεις στην υποβολ
εκθ)σεων.
Πηγ: Ευρωπαϊκ Κ)ντρο Επιδηµιολογικς Παρακολο2θησης του AIDS.
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Πηγ ς: Εθνικ εστιακ σηµεα. Για τις βασικ)ς πηγ)ς, βλ)πε τους συµπληρωµατικο2ς,
στατιστικο2ς πνακες στη διε2θυνση www.emcdda.org

ρπου. Η Ισπανα, η οποα παρουσαζε την υψηλτερη

µε διαφορετικ επιδηµιολογα µολ2νσεων. Εναι εξσου

ετσια συχντητα εµφνισης κρουσµτων AIDS στους

πιθαν, ωστσο, οι τσεις να απηχο2ν πολιτικ)ς ελ)γχου

χρστες ναρκωτικ ν, πρσφατα ξεπερστηκε απ την

που συνδ)ονται µε την πρσφατη εισαγωγ ελ)γχων για

Πορτογαλα, η οποα εναι η µνη χ ρα που δεν παρου-

τον ι HCV. Παραδεγµατος χρη, σοι διατρ)χουν τον

σασε µεωση. Η τση αυτ µπορε να οφελεται στο

υψηλτερο κνδυνο µπορε να συµµετ)χουν πρ τοι ταν

χαµηλ ποσοστ εισαγωγς σε θεραπεα (πως κατ)δειξε

παρ)χεται εθελοντικς )λεγχος για τον ι HCV, µε αποτ)-

πρσφατη µελ)τη) και/ σε α2ξηση της µετδοσης του

λεσµα η επικρτηση τα επµενα χρνια να φανεται τι

ιο2 HIV τη δεκαετα του ’90. Ωστσο, η α2ξηση στην

µει νεται. Μνο η παρακολο2θηση των τσεων για

Πορτογαλα δεχνει σηµδια εξισορρπησης το 2000.

µεγαλ2τερο διστηµα µπορε να επιβεβαι σει τις προφανες τσεις. Αυτ η ενδεχµενη απκλιση µπορε να εναι

Ηπατ%τιδα C

λιγτερο σηµαντικ σον αφορ τους ελ)γχους για τον ι

Ο επιπολασµς της µετδοσης ηπαττιδας C εναι υψηλ-

HIV, οι οποοι εναι διαθ)σιµοι εδ και αρκετ χρνια.

τερος και πιο οµοιµορφος σε λη την ΕΕ απ τον επιπολασµ του HIV. Περπου 40 )ως 90 % των ΧΕΝ µολ2νονται

Ηπατ%τιδα Β

µε τον ι της ηπαττιδας C (HCV), ακµα και σε χ ρες µε

Η επικρτηση αντισωµτων του ιο2 της ηπαττιδας Β

χαµηλ ποσοστ µετδοσης του HIV πως εναι η Ελλδα

(HBV) εναι επσης υψηλ, αλλ φανεται λιγτερο οµοι-

(βλ)πε διγραµµα 9, κεφλαιο 1). Η χρνια µλυνση απ

µορφη στην ΕΕ απ την επικρτηση του HCV. Στην

τον HCV συνεπγεται σηµαντικ προβλµατα υγεας και

περπτωση της ηπαττιδας Β, η παρουσα αντισωµτων

µακροπρθεσµα (δεκαετες) µπορε να )χει σοβαρ)ς

δεχνει κατ πσο )χει µολυνθε κποιος γενικ στη ζω

συν)πειες για την υγεα, συµπεριλαµβανοµ)νης σοβαρς

του, σε αντθεση µε τον HCV και τον HIV, που )νας

βλβης του πατος και πρωρου θαντου. Το ποσοστ

θετικς )λεγχος αντισωµτων υποδηλ νει κυρως

χρνιων µολ2νσεων που οδηγο2ν σε σοβαρ προβλµατα

τρ)χουσα µλυνση. Ωστσο, τα αντισ µατα του HBV

υγεας εξακολουθε να εναι πολ2 ασαφ)ς, αλλ

µπορε επσης να δηλ νουν εµβολιασµ. Αυτ σηµανει

υπρχουν πρσφατες ενδεξεις τι µπορε να εναι

τι, κατ την ερµηνεα της επικρτησης αντισωµτων του

χαµηλτερο στους ΧΕΝ (σως 5 )ως 10 %) απ ,τι

HBV, πρ)πει να ληφθο2ν υπψη οι πρακτικ)ς εµβολια-

θεωρετο παλαιτερα (20 )ως 30 %) (3) (4). Τα εξαιρετικ

σµο2, οι οποες µπορε να διαφ)ρουν αισθητ µεταξ2 των

υψηλ εππεδα µετδοσης του HCV στους ΧΕΝ στην

χωρ ν. Ωστσο, το ποσοστ µε µηδενικ αντισ µατα

Ευρ πη, ωστσο, µπορε να οδηγσουν σε σοβαρ

καταδεικν2ει τους ΧΕΝ που εξακολουθο2ν να διατρ)χουν

πρβληµα υγεας λγω βλβης του πατος στους (πρ ην)

κνδυνο µλυνσης και θα πρ)πει να εµβολιαστο2ν. Ο

ΧΕΝ κατ τις προσεχες δεκαετες.

εµβολιασµς των ΧΕΝ )χει ιδιατερη σηµασα δεδοµ)νου
τι η µετδοση της ηπαττιδας Β (επσης, της ηπαττιδας

Οι τσεις σον αφορ τη µετδοση της ηπαττιδας C, για

Α  D) µπορε να εναι πολ2 επικνδυνη, ακµα και

τις λγες χ ρες που µπορο2ν να παρσχουν τα σχετικ

θανσιµη, εν κποιος )χει δη µολυνθε απ λλον ι

στοιχεα, δεχνουν εξσου σηµαντικ µεωση και α2ξηση

ηπαττιδας, πως τον HCV. Στην ΕΕ, περπου 20 )ως 60 %

στην Αυστρα, την Πορτογαλα και την Ελλδα ανλογα µε

των ΧΕΝ )χουν αντισ µατα του ιο2 της ηπαττιδας Β.

την πηγ (γεωγραφικ τοποθεσα) και την οµδα ηλικας

Dπως εξγεται απ )ρευνες που )χουν διεξαχθε σε

(βλ)πε διγραµµα 27). Οι εν λγω αυξσεις και µει σεις

ορισµ)νες χ ρες, µνο 10 )ως 30 % περπου των ΧΕΝ

µπορε να απηχο2ν διαφορετικο2ς πληθυσµο2ς των ΧΕΝ

µπορε να )χουν κνει λα τα εµβλια (5), (6), (7), (8). Αυτ
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%

Επιπολασµς της τρ$χουσας µλυνσης απ
τον ι της ηπατ%τιδας B (ηπατ%τιδα Β µε
επιφανειακ αντιγνα) στους ΧΕΝ, απ
δι φορες πηγ$ς

25

την Πορτογαλα, λγω της µεγλης συνφεις της µε τη
µετδοση του HIV και το AIDS. Sλλες σεξουαλικ µεταδιΒρεια Ελλδα: µεθαδνη

20
15
10
5

2000

1999

1998

1997

1996

0

Β)λγιο (φλαµανδικ
κοιντητα): θεραπεα
Κτω Χ ρες
(Heerlen/Mαστριχτ): )ρευνα
Ελλδα: θεραπεα
Πορτογαλα (Κο&µπρα):
θεραπεα
Ελλδα: εργαστρια
δηµσιας υγεας
Πορτογαλα (Λισσαβνα):
θεραπεα
Ιρλανδα (∆ουβλνο):
θεραπεα

Πηγ ς: Εθνικ εστιακ σηµεα. Για τις βασικ)ς πηγ)ς αναφερθετε στους
συµπληρωµατικο2ς στατιστικο2ς πνακες στη διε2θυνση www.emcdda.org

δµενες νσοι, πως η σ2φιλη και η βλεννρροια,
µπορο2ν επσης να εµφανζονται σε υψηλ ποσοστ
στους χρστες ναρκωτικ ν, ιδως στις ιερδουλες
δρµου που χρησιµοποιο2ν ναρκωτικ, εν δεν )χουν
πρσβαση σε ιατρικ)ς υπηρεσες µεσης πρσβασης.
Αυτ µπορε να προκαλ)σει σε µεγλο ποσοστ τη
µετδοση σε τοµα που δεν εναι χρστες ναρκωτικ ν,
εν

αυτ)ς οι σεξουαλικ µεταδιδµενες ασθ)νειες

συνιστο2ν επσης σηµαντικ παργοντα κινδ2νου για
µλυνση απ τον HIV. Οι χρστες ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν, επσης, εµφανζουν συχν υψηλ επιπολασµ λλων
µολ2νσεων που µπορο2ν να συνιστο2ν απειλ για τη ζω
τους, πως αποστµατα στα σηµεα ενδοφλ)βιας χρσης

αποδεικν2ει τι υπρχουν σηµαντικ δυνητικ οφ)λη για

 ενδοκαρδτιδα (µλυνση των βαλβδων της καρδις), οι

την υγεα µ)σω του εµβολιασµο2 (24).

οποες συχν µπορο2ν ε2κολα να υποβληθο2ν σε
θεραπεα εν διατθενται υπηρεσες.

Η επικρτηση του HBsAg (ο ορολογικς δεκτης που
δεχνει τι υπρχει ακµα ο ις ηπαττιδας Β) µπορε να

Μεταξ2 Απριλου και Αυγο2στου 2000, σηµει θηκε πολ2

ερµηνευτε πιο ε2κολα απ τα αντισ µατα του HBV. Αυτ

µεγλη )ξαρση της µλυνσης Clostridium novyi στη Σκοτα,

καταδεικν2ει τρ)χουσα µλυνση ηπαττιδας Β, η οποα

Ιρλανδα, Αγγλα και Ουαλα, καταλγοντας σε 104

µπορε να εναι ετε πρσφατη ετε χρνια. Το εππεδο του

περιστατικ σοβαρς ασθ)νειας και 43 θαντους ν)ων

HBsAg φανερ νει συνεπ ς το ενδεχµενο σοβαρ ν

ανθρ πων. Η )ξαρση αυτ οφειλταν πιθανν σε

µακροπρθεσµων επιπλοκ ν και διδοσης σε λλους

µολυσµ)νη ηρωνη σε συνδυασµ µε συγκεκριµ)νους

λγω επικνδυνης συµπεριφορς ως προς την ενδοφλ)-

τρπους χρσης (ενδοµυϊκ  υποδρια και χι ενδοφλε-

βια χρση  δι της σεξουαλικς επαφς. Στοιχεα

βως). Κατ)δειξε, µε δραµατικ τρπο, πσο πολλ)ς

σχετικ µε την επικρτηση του HBsAg εναι διαθ)σιµα

πιθαντητες υπρχουν να εµφανιστο2ν σοβαρ προβλ-

µνο απ περιορισµ)νο αριθµ χωρ ν, αλλ φανεται τι

µατα υγεας στους ΧΕΝ, τα οποα µπορο2ν να εναι ακµα

διαφ)ρουν πολ2 και τι σε ορισµ)νες περιπτ σεις η

µεγαλ2τερα και πιο απειλητικ για τη ζω τους απ τα

επικρτηση εναι υψηλ (βλ)πε διγραµµα 28). Στη

προβλµατα υγεας που οφελονται σε λλα και επικρατ)-

Βρεια Ελλδα, ενδ)χεται να )χει σηµειωθε σηµαντικ

στερα πρτυπα χρσης ναρκωτικ ν.

)ξαρση της ηπαττιδας Β πριν το 1998 στους ΧΕΝ που
ακολουθο2ν προγρµµατα µεθαδνης, δεδοµ)νου τι τα
εππεδα ταν εξαιρετικ υψηλ το 1998, αλλ µει θηκαν

Καθοριστικο% παρ γοντες και συν$πειες
Χρση ενδοφλ$βιων ναρκωτικ"ν

σηµαντικ µεταξ2 1998 και 1999. Στο Β)λγιο, τα στοιχεα

Στους χρστες ναρκωτικ ν, µολ2νσεις απ τον ι HIV και

για τους ΧΕΝ υπ θεραπεα καταδεικν2ουν σταθερ

τους ιο2ς της ηπαττιδας Β και C µεταδδονται κυρως µε

α2ξηση της τρ)χουσας µετδοσης του HBV (HBsAg)

τη χρση ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν. Αυτ οφελεται κατ

µεταξ2 1997 και 1999. Στην Πορτογαλα, τα πρσφατα

το πλεστον στην κοιν χρση συν)ργων πως οι βελνες

στοιχεα φανερ νουν µεωση της τρ)χουσας µετδοσης

και οι σ2ριγγες και στα υπλοιπα κοιν αντικεµενα πως

του HBV. Στη Νορβηγα, τα στοιχεα σχετικ µε γνωστο-

βαµβκι, νερ και κουτλια. Πιθανν, σε καταστσεις

ποιηµ)νες µολ2νσεις φανερ νουν σηµαντικ α2ξηση των

αυξηµ)νης χρσης ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν οι πληθυ-

µολ2νσεων απ τον HBV (και τον HAV) στους ΧΕΝ.

σµο των χρηστ ν εναι ιδιατερα ευλωτοι απ)ναντι στην
ταχεα εξπλωση του HIV και της ηπαττιδας.

Λοιπ$ς σεξουαλικ

µεταδιδµενες νσοι, φυµατ%ωση,

ενδοκαρδ%τιδα και εκδλωση εκλοστρειδ%ου

Η χρονικ στιγµ εµφνισης και το µ)γεθος της επιδηµας του AIDS στις διφορες χ ρες µπορε να καθοριστε

Sλλα λοιµ δη νοσµατα που µπορο2ν να )χουν σηµασα

κατ το πλεστον απ τη χρονικ στιγµ και το µ)γεθος

για τους ΧΕΝ εναι η φυµατωση, η οποα δεν µεταδδεται

των επιδηµι ν λγω της χρσης ενδοφλ)βιων ναρκωτι-

µε τη χρση ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν αλλ εναι ιδια-

κ ν. Αυτ)ς οι επιδηµες λγω της χρσης ενδοφλ)βιων

τερα υψηλ στους χρστες ναρκωτικ ν στην Ισπανα και

ναρκωτικ ν πιθανν εµφανστηκαν νωρτερα στη βρεια

(24) ∆ιγραµµα 17 ΕΓ: Επιπολασµς των αντισωµτων του ιο2 της ηπαττιδας Β στους ΧΕΝ στα κρτη µ)λη της ΕΕ, 1996-2000 ()κδοση επ
γραµµς).
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Επιλεγµ$να θ$µατα

Ευρ πη, παραδεγµατος χρη στις Κτω Χ ρες (δεκαε-

Επικ%νδυνη συµπεριφορ που σχετ%ζεται

τες 1970 και 1980), αλλ παρ)µειναν σχετικ περιορισµ)-

µε την ενδοφλ$βια χρση

νες, εν

εµφανστηκαν αργτερα στις χ ρες της ντιας

Στους ΧΕΝ, η διδοση των µολ2νσεων καθορζεται κυρως

Ευρ πης πως εναι η Ισπανα, η Ιταλα και η Πορτογαλα

απ την επικνδυνη συµπεριφορ σε σχ)ση µε την

(δεκαετες 1980 και 1990) και σε υψηλτερα ποσοστ. Η

ενδοφλ)βια χρση, κυρως την κοιν χρση συριγγ ν

εµφνιση της επιδηµας του HIV µπορε συνεπ ς να

(δνεται  λαµβνεται µια χρησιµοποιηµ)νη σ2ριγγα απ 

εξαρτθηκε απ µια ε2θραυστη ισορροπα ανµεσα στη

σε λλο τοµο). Η µετδοση εναι επσης εφικτ µ)σω

χρονικ στιγµ εµφνισης και το µ)γεθος της επιδηµας

των κοιν ν συν)ργων ενδοφλ)βιας χρσης πως εναι

λγω της χρσης ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν, την ευαισθη-

νερ, βαµβκι, κουτλια, που ενδεχοµ)νως εναι ακµα

τοποηση για το AIDS (που δεν υπρχε τα πρ τα χρνια)

πιο σηµαντικ στην περπτωση της ηπαττιδας Β και C. Η

και τη χρονικ στιγµ και την εισαγωγ προληπτικ ν

µη υγιειν ενδοφλ)βια χρση µπορε επσης να προκαλ)-

µ)τρων σε µεγλη κλµακα.

σει µετδοση ηπαττιδας, ακµα και αν δεν εναι κοιν τα
σ2νεργα, παραδεγµατος χρη µ)σω µλυνσης του

Η σηµασα της ενδοφλ)βιας χρσης στους χρστες

αµατος απ τα χ)ρια, τραπ)ζια  λλες επιφνειες.

ναρκωτικ ν (στην Ευρ πη κυρως ηρωνης, ετε µνη της
ετε σε συνδυασµ µε λλες ουσες) µπορε να εξαρτται

Sλλες επικνδυνες συµπεριφορ)ς περιλαµβνουν την

περαιτ)ρω απ προτιµσεις και πολιτισµικ)ς συνθειες

)γχυση ηρωνης απ τη µια σ2ριγγα στην λλη προκειµ)-

των χρηστ ν ναρκωτικ ν  απ τον τ2πο της ηρωνης

νου να µετρηθο2ν σες ποστητες. Τα προκαταρκτικ

που διατθεται στην αγορ (υδατοδιαλυτ και τ2πος που

στοιχεα σχετικ µε την κοιν χρση συριγγ ν καταδει-

µπορε να χρησιµοποιηθε ενδοφλεβως  χι). Επσης, η

κν2ουν τι, γενικ, αυτ το φαινµενο εξακολουθε να

τιµ και η καθαρτητα πιθανν παζουν κποιο ρλο,

εµφανζεται πολ2 συχν στους ΧΕΝ, κυµαινµενο απ 10

καθ ς η χρση ηρωνης ενδοφλεβως εναι πιο αποτελεσµατικ και, συνεπ ς, φθηντερη απ το κπνισµα. Ο
φβος του AIDS θεωρεται τι ασκε πολ2 λιγτερη

)ως 17 % στις Κτω Χ ρες (πρσφατος δανεισµς χρησιµοποιηµ)νων συριγγ ν), )ως 64 % στην Ιρλανδα (κοιν)ς
σ2ριγγες τις τελευταες τ)σσερις εβδοµδες) και 75 %

επιρρο στην απφαση για ενδοφλ)βια χρση  χι.

στην Αγγλα και την Ουαλα (κοιν)ς σ2ριγγες και

Επ του παρντος, δεν εναι γνωστ π ς να προληφθε η

σως υποτιµ ακµα το µ)γεθος της επικνδυνης συµπερι-

χρση ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν. Η χρση ενδοφλ)βιων
ναρκωτικ ν  η χρση ηρωνης µε οποιονδποτε τρπο,
µπορε να εξαρτται απ )να φσµα προσωπικ ν και
κοινωνικ ν παραγντων, πως εναι προβλµατα συµπεριφορς και/ οικογενειακ προβλµατα και η ανεργα. Η
θεραπεα υποκατστασης, ωστσο, µπορε να εναι πολ2
αποτελεσµατικ σον αφορ τη µεωση της ενδοφλ)βιας
χρσης, καθ ς και της επικνδυνης συµπεριφορς που
συνδ)εται µε την ενδοφλ)βια χρση, στους χρστες
ηρωνης (9).
Η χρση ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν µει θηκε σηµαντικ
κατ τη δεκαετα του 1990 στις περισστερες χ ρες, αν
χι σε λες. Ως επακλουθο, τα ποσοστ της χρσης
ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν (υπολογιζµενα µε βση τους
χρστες οπιο2χων που καταφε2γουν σε θεραπεα) διαφ)ρουν αισθητ, απ )να χαµηλ ποσοστ περπου 10 %
στις Κτω Χ ρες )ως το υψηλ ποσοστ του 70 % στην
Ελλδα. Οι πρσφατες τσεις σχετικ µε την ενδοφλ)βια
χρση δεν εναι διαθ)σιµες παρ µνο για την Ιρλανδα,
που σηµει νεται συνεχς α2ξηση, συνεπς µε την
πρσφατη α2ξηση στον αριθµ των θετικ ν ελ)γχων HIV
που συνδ)ονται µε τους ΧΕΝ.

σ2νεργα) (25). Το µεγαλ2τερο µ)ρος αυτ ν των στοιχεων
φορς που συνεπγεται η )µµεση κοιν χρση ()γχυση
ηρωνης απ τη µια σ2ριγγα στην λλη), η κοιν χρση
λλων συν)ργων πλην συριγγ ν κλπ. Απ την λλη
πλευρ, η κοιν χρση συριγγ ν παρατηρεται συχν
ανµεσα σε σταθερο2ς συντρφους που ξ)ρουν τι δεν
εναι µολυσµ)νοι και συνεπ ς εναι σχετικ ασφαλς.
Σεξουαλικ επικ%νδυνη συµπεριφορ
Η µετδοση των HIV και HBV µ)σω της σεξουαλικς
επαφς εναι πολ2 λιγτερο αποτελεσµατικ απ τη
µετδοση λγω κοιν ν συριγγ ν, εν

η µετδοση του

HCV δι της σεξουαλικς επαφς θεωρεται πολ2 χαµηλ.
Ωστσο, ταν το εππεδο µλυνσης (επικρτηση) εναι
υψηλ στους ΧΕΝ, η µετδοση των HIV και HBV δι της
σεξουαλικς επαφς και η µετδοση απ µητ)ρα σε παιδ
σως γνει σηµαντικ. Συνεπ ς, οι ΧΕΝ µπορε να σχηµατζουν τις επονοµαζµενες βασικ)ς οµδες  θ2λακες
µλυνσης για συνεχ µετδοση στον ευρ2τερο πληθυσµ. ,νας αποτελεσµατικς τρπος πρληψης της
µετδοσης δι της σεξουαλικς επαφς εναι η χρση
προφυλακτικ ν. Η χρση προφυλακτικ ν )χει αυξηθε
σηµαντικ στους χρστες ναρκωτικ ν απ τη δεκαετα
του 1980, ιδως σε σους ασκο2ν επαγγ)λµατα σχετιζ-

(25) Πνακας 6 ΕΓ: Απ κοινο2 χρση συριγγ ν στους χρστες ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν σε ορισµ)να κρτη µ)λη της ΕΕ ()κδοση επ
γραµµς).
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∆ι γρ. 29

Εκτ%µηση των µελλοντικ"ν δαπαν"ν υγειονοµικς φροντ%δας για περ%οδο ενς
$τους, για συνδεµενα µε τα ναρκωτικ κρο2σµατα µετ δοσης των ι"ν HCV,
HBV και HIV, σε εκατ. ευρ" για δ$κα χ"ρες της ΕΕ (σ2νολο ΕΕ 1,89 δισ. ευρ" —
επ%πεδο τιµ"ν το 1995)
HIV
HBV
HCV
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Σ2µφωνα µε µια προκαταρκτικ εκτµηση, τα µελλοντικ
)ξοδα ετσιας υγειονοµικς φροντδας για συνδεµενα
µε τα ναρκωτικ κρο2σµατα µετδοσης των ι ν HIV, HBV
και HCV στην ΕΕ αν)ρχονται σε 0,5 % περπου του
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συνολικο2 προϋπολογισµο2 της ΕΕ για την υγειονοµικ
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φροντδα (βλ)πε διγραµµα 29).
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Τρποι περιορισµο2 των βλαβ"ν
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Στις περισστερες χ ρες της ΕΕ, η εισαγωγ µ)τρων για

100

τον περιορισµ των βλαβ ν —πως εναι η αυξηµ)νη
Β)λγιο

∆ανα

πρσβαση σε αποστειρωµ)νες βελνες και σ2ριγγες, η
Γαλλα

Γερµανα

Ελλδα

Ιταλα

Κτω Χ ρες

Πορτογαλα

Ισπανα

Ηνωµ)νο
Βασλειο

0

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).

µεγαλ2τερη διαθεσιµτητα προφυλακτικ ν, η παροχ
συµβουλ ν και ο )λεγχος για HIV— )χει συµβλει στον
)λεγχο της µετδοσης HIV σον αφορ τους χρστες
ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν. Η θεραπεα υποκατστασης, η
οποα µπορε να µει σει σε µεγλο βαθµ τη συχντητα

µενα µε το σεξ που συνθως αναφ)ρουν υψηλ ποσοστ
χρσης προφυλακτικ ν µε τους πελτες τους. Η χρση
προφυλακτικ ν, ωστσο, εναι συνθως χαµηλ µε τους
προσωπικο2ς συντρφους, οι οποοι συνεπ ς παραµ)νουν οµδα υψηλο2 κινδ2νου για µετδοση.
Συν$πειες και $ξοδα
Οι συν)πειες µλυνσης απ HIV εναι σηµαντικ)ς. Η
µλυνση απ HIV οδηγε σε AIDS µετ απ δ)κα χρνια
περπου κατ µ)σο ρο, γεγονς που µ)χρι ττε συνεπγεται τερστια )ξοδα για το τοµο και την κοινωνα λγω
χρνιων µολ2νσεων, νοσοκοµειακς περθαλψης και

της ενδοφλ)βιας χρσης, παρ)χεται επσης σε λα τα
κρτη µ)λη, κατ το πλεστον µε τη µορφ χορηγο2µενης
απ το στµα µεθαδνης, αλλ στις περισστερες χ ρες
υπρχουν ακµα πολλ περιθ ρια βελτωσης απ την
ποψη της κλυψης (δετε κεφλαιο 2, µεωση της ζτησης, θεραπεα, θεραπεα υποκατστασης).
Εν

υπρχουν αποδεικτικ στοιχεα τι τα µ)τρα περιορι-

σµο2 των βλαβ ν )χουν συµβλει στη µεωση της επικρτησης της ηπαττιδας C στους χρστες ενδοφλ)βιων
ναρκωτικ ν, δεν )χουν ελ)γξει τη διδοσ της (10). Η
επµονη εµφνιση της µλυνσης απ ηπαττιδα C στους

πρωρου θαντου.

νεαρο2ς χρστες ενδοφλ)βιων ναρκωτικ ν απαιτε

Η µλυνση απ ηπαττιδα Β στις περισστερες περιπτ -

Η εισαγωγ ιατρικ επιτηρο2µενων αιθουσ ν ενδοφλ)-

καινοτµες προσεγγσεις για τον περιορισµ των βλαβ ν.

σεις εξαφανζεται απ µνη της, ωστσο σε )να σηµα-

βιας χρσης και η ελεγχµενη διανοµ ηρωνης εναι δ2ο

ντικ ποσοστ περιπτ σεων (2 )ως 8 % στους ενλικες,

προσεγγσεις του εδους αυτο2 που εξετζονται ως

10 )ως 15 % στους εφβους και πολ2 υψηλτερα στα

ενδεχµενο απ ορισµ)νες χ ρες της ΕΕ. Ωστσο, και οι

παιδι) οδηγε σε χρνια µλυνση, η οποα µακροπρθε-

δ2ο θ)τουν ηθικ)ς και νοµικ)ς δυσκολες και σως

σµα µπορε να οδηγσει σε σοβαρ πθηση του πατος

επιβλλουν αλλαγ)ς στη νοµοθεσα περ ναρκωτικ ν.

και πρωρο θνατο. ∆εδοµ)νου τι η ηπαττιδα Β και ο

Στις χ ρες εκενες που )χουν εγκαθιδρυθε αθουσες

HIV µπορο2ν ε2κολα να µεταδοθο2ν δι της σεξουαλικς

ενδοφλ)βιας χρσης (ΗΠΑ, Αυστραλα, Γερµανα, Ελβετα

επαφς  απ τη µητ)ρα στο παιδ, αυτ)ς οι µολ2νσεις

και Κτω Χ ρες), δεν )χει αξιολογηθε ακµα η αποτελε-

στους ΧΕΝ συνιστο2ν σηµαντικ απειλ για τον ευρ2τερο

σµατικτητ τους.

πληθυσµ.
Σηµαντικ)ς πτυχ)ς για την εκτµηση της διαθεσιµτητας
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Η ηπαττιδα C παραµ)νει χρνια στις περισστερες

µ)τρων περιορισµο2 των βλαβ ν εναι η παροχ υπηρε-

περιπτ σεις (πιθανν σε ποσοστ 70 )ως 80 %) και,

σι ν και η κλυψη του πληθυσµο2 των ΧΕΝ. Με βση τις

συνεπ ς, οι ΧΕΝ εξακολουθο2ν να αποτελο2ν δυνητικ

εκτιµσεις της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν και τα

σηµαντικ πηγ µλυνσης. Η µλυνση απ ηπαττιδα C,

ποσοστ των ΧΕΝ µεταξ2 χρηστ ν οπιο2χων που

πως και ηπαττιδα Β, δ2ναται να προκαλ)σει σοβαρ

υποβλλονται σε θεραπεα, )χουν εξαχθε προκαταρκτι-

πθηση του πατος και πρωρο θνατο µακροπρθεσµα

κ)ς εκτιµσεις απ το µ)γεθος του πληθυσµο2 των ΧΕΝ

(δεκαετες). Ταυτχρονα, ο συνδυασµς µολ2νσεων απ

στις χ ρες της ΕΕ. Η χρση αυτ ν των εκτιµσεων δνει

διαφορετικ)ς µορφ)ς ηπαττιδας (συµπεριλαµβανοµ)νης

κατ προσ)γγιση εικνα της προσφορς προγραµµτων

της ηπαττιδας Α) µπορε να εναι ιδιατερα επικνδυνος

ανταλλαγς συριγγ ν (σηµεα διανοµς) αν χ ρα (βλ)πε

και συχν οδηγε σε οξεα βλβη του πατος και στο

διγραµµα 30) και τον αριθµ των συριγγ ν που ανταλ-

θνατο.

λσσονται στο πλασιο των προγραµµτων ανταλλαγς

Επιλεγµ$να θ$µατα

Κατ ρτιση προγραµµ των ανταλλαγς συριγγ"ν σε ορισµ$νες χ"ρες της ΕΕ
Υψηλ εκτµηση
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Πηγ: Estimating coverage of harm reduction measures for injection drug users in Europe, ΕΚΠΝΤ, Λισσαβνα, 2001.
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Eτσια $κθεση σχετικ µε την κατ σταση του προβλµατος των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ 8νωση — 2001

Ποια ε%ναι τα συνθετικ

ναρκωτικ ;

Ο ρος «συνθετικ ναρκωτικ» αναφ)ρεται ειδικ στις

Υπρχουν επσης συνθετικ)ς οπιο2χες ουσες πως εναι

ψυχοδραστικ)ς ουσες που παρασκευζονται µε χηµικ

η µεθαδνη, η πεθιδνη (ΜΡΡΡ, ΜΡΤΡ), η φενταν2λη, η 3-

διεργασα, στην οποα τα βασικ ψυχοδραστικ συστατικ

µεθυλ-φενταν2λη κλπ.

δεν λαµβνονται απ φυσικ)ς πηγ)ς. Ο ρος «συνθετικ
ναρκωτικ» ρχισε να χρησιµοποιεται ως συν νυµο των

Τα «ειδικ σχεδιασµ)να ναρκωτικ» εναι τα χηµικ

ναρκωτικ ν «χορο2»  «ψυχαγωγας» µετ την εµφνιση

ανλογα των ελεγχµενων ουσι ν. Παρνοµοι παραγωγο

του συνθετικο2 ναρκωτικο2 «)κσταση» (MDMA) και

τροποποιο2ν ελχιστα τη µοριακ δοµ µιας απαγορευ-

λλων υποκατεστηµ)νων στο δακτ2λιο αµφεταµιν ν στο

µ)νης ουσας προκειµ)νου να επιτ2χουν παρµοια 

χ ρο των «ψυχαγωγικ ν» ναρκωτικ ν. Εντο2τοις σε

ισχυρτερα φαρµακολογικ αποτελ)σµατα, αποφε2γο-

αυτο2ς τους χ ρους καταναλ νονται επσης µη συνθε-

ντας µε αυτ τον τρπο την ποινικ δωξη. Η κοιν δρση

τικ ναρκωτικ πως εναι η κνναβη, η κοκα&νη και τα

της ΕΕ σχετικ µε τα ν)α συνθετικ ναρκωτικ (βλ)πε

παραισθησιογνα µανιτρια. Τα συνθετικ ναρκωτικ, µε

πλασιο στη σ. 55) τ)θηκε σε εφαρµογ τον Ιο2νιο 1997

µακρ παρδοση παρνοµης χρσης, περιλαµβνουν τις

µε σκοπ την πρληψη και/ τον περιορισµ της επ)κτα-

αµφεταµνες και τη λυσεργικ ξινη διαιθυλαµδη (LSD),

σης παρµοιων πρακτικ ν.

εν

η )κσταση (MDMA) και τα λλα ναρκωτικ που

παρατθενται στον κατλογο Pihkal των Ann και Alexander

Οι αµφεταµνες εναι συνθετικ ναρκωτικ. Μπορο2ν να

Shulgin (1) )χουν πολ2 πιο βραχ2βιο ιστορικ παρνοµης

χρησιµοποιο2νται ενδοφλεβως, πως συµβανει στη

χρσης. Παρατηρεται αυξανµενη ανησυχα παγκοσµως

Σουηδα και τη Φινλανδα,  να λαµβνονται σε µορφ

σχετικ µε την ενδεχµενη παρασκευ λλων και νετε-

χαπιο2  σκνης. Οι αµφεταµνες αναµειγν2ονται συχν

ρων συνθετικ ν ναρκωτικ ν που θα πωλο2νται ως

µε το MDMA  µε συγγενες της )κστασης ουσες υπ τη

εναλλακτικ λ2ση )ναντι του MDMA  θα προστθενται

µορφ χαπι ν παρµοιων µε την )κσταση.

στα χπια του MDMA. Η ευκολα µε την οποα µπορο2ν να
παρασκευαστο2ν πολλ «συνθετικ ναρκωτικ» συνιστ

Οι µεταµφεταµ%νες εναι παργωγα µεθυλου των

πρκληση για τις προσπθειες ελ)γχου της προµθειας,

αµφεταµιν ν (κυρως αλλ χι αποκλειστικ του τ2που

δεδοµ)νης της ευχερο2ς σ2στασης και µετακνησης των

του µη υποκατεστηµ)νου στο δακτ2λιο). Περιλαµβνουν

εργαστηρων.

τη «µεθεδρνη» καθ ς επσης «κρυστλλους» και
«πγο», µορφ)ς οι οποες καταναλ νονται µε το κπνι-

Ορισµ)να συνθετικ ναρκωτικ )χουν παραισθησιογνες

σµα.

επιδρσεις και λειτουργο2ν ετε ως διεγερτικ ετε ως
κατασταλτικ του κεντρικο2 νευρικο2 συστµατος. Το
τελευταο ισχ2ει για τη γµα-υδροξυβουτυρση (GHB).

Συνθετικ

ναρκωτικ

Η εντητα αυτ συµπληρ νει τα στοιχεα και τις αναλ2σεις που παρ)χονται σε λλες εντητες της ετσιας
)κθεσης. Επσης συνοψζει τα κ2ρια ερωτµατα, τους
προβληµατισµο2ς και τις προκλσεις σχετικ µε τα
συνθετικ ναρκωτικ.

∆ι δοση χρσης
Εν

η παγκσµια εικνα για το 2000 επιβεβαι νει τι η

να παρ)χουν )να πλασιο για την εδραωση και την
ανπτυξη «ψυχαγωγικ ν ναρκωτικ ν».
Η διασταυρο2µενη ανλυση ποιοτικ ν ερευν ν καταδεικν2ει τι η κατανλωση συνθετικ ν ναρκωτικ ν )χει
εξαπλωθε, π)ρα απ τους χ ρους «τ)κνο», στις ντισκοτ)κ, στα νυχτεριν κ)ντρα καθ ς και σε ιδιωτικο2ς
χ ρους. Αναφ)ρονται επσης και λλου εδους περιβλλοντα. Παραδεγµατος χρη, στην Ελλδα, 35 % των

διδοση της χρσης συνθετικ ν ναρκωτικ ν στην ΕΕ

µαθητ ν που εναι χρστες )κστασης )χουν χρησιµοποι-

)χει γενικ σταθεροποιηθε, παρατηρο2νται ακµα ανοδι-

σει το ναρκωτικ σε ποδοσφαιρικο2ς αγ νες (µελ)τη

κ)ς τσεις σον αφορ τη χρση )κστασης σε αστικ 

του 1998).

παραθεριστικ κ)ντρα, τα οποα µπορο2ν να προσελκ2-
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(1) A. and A. Shulgin (1991): Pihkal: A chemical love story, Transform
Press.

σουν ν)ους ευρωπαους τουρστες λγω της τοποθεσας

Πρτυπα συµπεριφορ ς και χρσης

και της µεγλης προσφορς εκδηλ σεων που αφορο2ν

Η τση που διαπιστ νεται ολο)να και περισστερο στη

τη νεολαα. Γενικτερα, οι αστικ)ς περιοχ)ς που )χει

συµπεριφορ δεν εναι τσο η κατανλωση ενς συγκε-

αναπτυχθε κουλτο2ρα των ν)ων µπορε να συνεχσουν

κριµ)νου ναρκωτικο2 )ναντι κποιου λλου αλλ ο

Επιλεγµ$να θ$µατα

συνδυασµς διαφρων ναρκωτικ ν ανλογα µε τις
ανγκες και τις καταστσεις.

• Περιστασιακς χρστης, µε λιγτερες γν σεις και
επγνωση των πιθαν ν κινδ2νων.

Τα µεταβαλλµενα πρτυπα της συµπεριφορς των ν)ων

Η συνδυασµ)νη χρση διαφρων ουσι ν, νοµµων και

)χουν επισηµανθε σε ορισµ)να κρτη µ)λη ως θ)µα που

παρανµων, αποτελε σ2νηθες πρτυπο συµπεριφορς

χρζει µεγαλ2τερης )ρευνας:

των ν)ων ανθρ πων που βγανουν συχν (µπαρ, ντισκοτ)κ, πρτι «ρ)ιβ» και «τ)κνο», ιδιωτικ)ς γιορτ)ς). Η χρση

• Οι περισστερες χ ρες επισηµανουν το φαινµενο

πολλαπλ ν ουσι ν —ανµειξη  εναλλαγ µεγλου

των γργορα µεταβαλλµενων προτ2πων σε )να ευρ2

φσµατος ουσι ν, συνθετικ ν  µη συνθετικ ν— αποτε-

κοιν που πειραµατζεται και/ συνδυζει διφορες

λε την κ2ρια τση, εν

ουσες

πολλαπλ ν ουσι ν σε )να µεταβαλλµενο πλασιο εναι

στε να «φτιαχτε» και/ να εξισορροπσει τις

επιδρσεις των ουσι ν.

• Στις Κτω Χ ρες, αυτ την εποχ εκτιµται το φαινµενο της κπωσης απ την )κσταση. Η τση αυτ
µπορε να οφελεται σε διφορους παργοντες:
παραδεγµατος χρη, δεν υπρχει καµα )νδειξη της
ακριβο2ς σ2νθεσης της ουσας πνω στο λογτυπο
ο2τε αυξηµ)νη ευαισθητοποηση (απ τα µ)σα µαζικς
ενηµ)ρωσης σχετικ µε τις σοβαρ)ς επιπτ σεις στην
ψυχικ διθεση και τα συναισθµατα). Τθεται επσης
το ζτηµα του µ)τρου στο οποο η κοκα&νη χρησιµοποιεται εναλλακτικ ως διεγερτικ µε τις γνωστ)ς και
συνθεις επιδρσεις. Ο συνδυασµς κοκα&νης και
αλκολ θεωρεται απ τους )µπειρους χρστες ως
«καλ µεγµα», εν

ο συνδυασµς της )κστασης και

του αλκολ θεωρεται τι αντιµετωπζεται πιο
δ2σκολα.

• Dσον αφορ τους προβληµατικο2ς χρστες )κστασης,
ορισµ)νες µελ)τες για την τοξικοµανα επισηµανουν

το επικρατ)στερο πρτυπο.
Η εναλλαγ απ το )να προϊν στο λλο και τα πρτυπα
χρσης πολλαπλ ν ουσι ν συνδ)ονται σε ορισµ)νο βαθµ µε τη διαθεσιµτητα των διαφρων ουσι ν και τον καιροσκοπισµ. Συχν, αναπτ2σσονται προσωπικ)ς/οµαδικ)ς
στρατηγικ)ς για να αποκτηθε µια συγκεκριµ)νη ουσα,
εν παζει σηµαντικ ρλο και η δυναµικ της οµδας.
∆ικριση θα πρ)πει να γνει µεταξ2 των ουσι ν που
θεωρο2νται τι ταιριζουν καλ2τερα σε µουσικ)ς
εκδηλ σεις και των λλων ναρκωτικ ν (πως ναρκωτικ
για µετ το χορ  ναρκωτικ που δεν σχετζονται µε το
χορ)  των ουσι ν που δοκιµζονται σε )ναν κ2κλο
µ2ησης µε επικεφαλς )µπειρους χρστες, οι οποοι
διαθ)τουν τουλχιστον κποιες εµπειρικ)ς γν σεις για
τη δοσολογα και τις παρεν)ργειες. Για περιορισµ)νο
αριθµ συνθετικ ν ναρκωτικ ν, η )λλειψη παρµοιου
περιβλλοντος θα µπορο2σε πιθανν να εγκυµονε
µεγαλ2τερους κινδ2νους.

τι η εθιστικ ιδιτητα της ουσας )χει ελσσονα ρλο
σε σ2γκριση µε τα πρτυπα συµπεριφορς και µε
λλους παργοντες εκτς των χηµικ ν ουσι ν που
οδηγο2ν στον εθισµ.
Dλα τα κρτη µ)λη, κατ τη χραξη στρατηγικς, προσδδουν σηµασα στη διαφοροποηση των οµδων των
χρηστ ν συνθετικ ν ναρκωτικ ν. Μπορε να γνει µια
πρ τη γενικ διαφοροποηση των χρηστ ν )κστασης.

η «αυτοδιαχεριση» της χρσης

∆ιαθεσιµτητα ουσι"ν
Το MDMA εξακολουθε να εναι το «αγαπηµ)νο» προϊν
της αγορς της )κστασης και εµφανζεται µε πολυριθµα
διαφορετικ

λογτυπα

και

εµπορικ)ς

ονοµασες.

Παραδεγµατος χρη, το εγκληµατολογικ εργαστριο
της Γερµανας στο Wiesbaden που αν)λυσε τα χπια µε το
λογτυπο «Mitsubishi», συνοδευµενο απ τρα διαµντια
σε σχµα τριγ νου, )χει εκδ σει )ναν κατλογο µε
περισστερα απ 200 διαφορετικ τελικ προϊντα.

• Εντατικς χρστης. Ακµα και αν το MDMA )χει µικρ

Η υπερβολικ δση χαπι ν MDMA ανιχνε2θηκε µ)σω

δυναµικ εξρτησης, µειοψηφα χρηστ ν παρουσιζει

κατασχ)σεων και τοξικολογικς ανλυσης  µ)σω επιτ-

)να πρτυπο υπ)ρµετρης χρσης: περισστερο απ

πιου ελ)γχου χαπι ν απ οµδες πρληψης σε µουσικ)ς

µα φορ την εβδοµδα, πνω απ )να χπι τη φορ,

εκδηλ σεις, επιτρ)ποντας την ταχεα διδοση των

χρση πολλαπλ ν λλων ουσι ν, )ντονη δραστηρι-

πληροφορι ν για τα χαρακτηριστικ των χαπι ν σε λες

τητα σε πρτι το σαββατοκ2ριακο και )λλειψη 2πνου.

τις χ ρες της ΕΕ, µ)σω του συστµατος )γκαιρης προει-

Συχν, αποτελο2ν µ)ρος ενς κυκλ µατος που η

δοποησης της ΕΕ.

χρση ναρκωτικ ν εναι πολ2 συνηθισµ)νη.
Μια τση που πρ)πει να παρακολουθηθε στεν εναι ο

• Προσεκτικς χρστης, µε λιγτερο εκτεταµ)νο
πρτυπο χρσης.

αυξανµενος αριθµς ψυχοτρπων φαρµκων πως η
κεταµνη, τα οποα διοχετε2ονται απ νµιµες πηγ)ς.

51

Eτσια $κθεση σχετικ µε την κατ σταση του προβλµατος των ναρκωτικ"ν στην Ευρωπαϊκ 8νωση — 2001

∆ι γρ. 31 Εισαχθ$ντες για εξωτερικ θεραπε%α απ τη χρση $κστασης

και αµφεταµιν"ν στις Κ τω Χ"ρες

Αµφεταµνες
,κσταση

1 000

Dσον αφορ το σ2στηµα εξωτερικς θεραπεας στις
Κτω Χ ρες, η ξεχωριστ καταχ ριση της χρσης )κστασης, η οποα ρχισε να εφαρµζεται το 1994, εχε ως
αποτ)λεσµα την πλρη καταγραφ το 1995. Τα αριθµητικ

800

στοιχεα σχετικ µε τις αιτσεις για θεραπεα απ τη

600

χρση )κστασης παρουσιζουν πτωτικ τση απ το 1997,

400

λαµβνοντας υπψη τι η εµφανς αρχικ α2ξηση των
δ2ο προηγο2µενων ετ ν µπορε να οφελεται, τουλχι-

200

στον εν µ)ρει, σε βελτιωµ)νη καταγραφ. Εντο2τοις,
1999

1998

1997

1996

1995

1994

1993

1992

1991

1990

0

Η αµφεταµνη ( «σπιντ»: θειικ λας αµφεταµνης)
χαρακτηρζεται απ χαµηλτερη καθαρτητα και διαθεσιµτητα. Οι σκανδιναβικ)ς χ ρες εξακολουθο2ν να αποτελο2ν την κ2ρια αγορ για την αµφεταµνη ενδοφλ)βιας
χρσης και το Ηνωµ)νο Βασλειο την κ2ρια αγορ για την
αµφεταµνη µη ενδοφλ)βιας χρσης.
Η µ)ση κατανλωση των µεταµφεταµιν ν εξακολουθε να
εναι πολ2 περιορισµ)νη στην ΕΕ. Ωστσο, σ2µφωνα µε
την Europol (29), υπρχουν αποδεικτικ στοιχεα για την
παραγωγ (εξρθρωση εργαστηρων) στη Γερµανα και τις
Κτω Χ ρες. Η Εσθονα και ιδως η Τσεχικ ∆ηµοκρατα
)χουν επσης αναµειχθε στην παραγωγ και τη διακνηση. Η µεταµφεταµνη, που πιθανν παργεται στην
Τσεχικ ∆ηµοκρατα, )χει προοδευτικ αντικαταστσει
την αµφεταµνη, για τους καταναλωτ)ς στη Βαυαρα και
τη Σαξονα, δ2ο γειτονικ Länder της Γερµανας. Πολλ)ς
κατασχ)σεις της ουσας αυτς καταγγ)λθηκαν στην
Europol το 1999 απ τις υπηρεσες επιβολς του νµου
της Φινλανδας, της Σουηδας, της Γερµανας και των
Κτω Χωρ ν.
Οι αγορ)ς του LSD και λλων παραισθησιογνων )χουν
σταθεροποιηθε στις περισστερες χ ρες της ΕΕ, αν και

µνο ποσοστ 1 % του συνλου των ασθεν ν εισχθη για
θεραπεα απ τη χρση )κστασης (3,1 % για τις αµφεταµνες). Το 1999, ο αριθµς των ασθεν ν που αν)φεραν την
)κσταση ως δευτερε2ον ναρκωτικ ταν διπλσιος απ
τον αριθµ των ασθεν ν που χρησιµοποιο2ν την )κσταση
ως κ2ριο ναρκωτικ, )να ποσοστ που συµφωνε µε το
γεγονς τι οι χρστες της )κστασης εναι συνθως
χρστες πολλαπλ ν ναρκωτικ ν.

Κ%νδυνοι για την υγε%α
Αν και τα στοιχεα εναι σπνια και ελλιπ, υπρχουν
πιθαν)ς οξεες παρεν)ργειες των ουσι ν τ2που «)κσταση», ιδως ταν λαµβνονται µαζ µε λλα νµιµα 
παρνοµα ναρκωτικ (πως GHB και αλκολ), ταν
αναµειγν2ονται µε λλα ναρκωτικ µε λιγτερες οξεες
ανεπιθ2µητες εν)ργειες  ταν τα χπια περι)χουν
εξαιρετικ υπερβολικ δση και/ ταν τα χπια λαµβνονται επανειληµµ)να µ)σα σε σ2ντοµο χρονικ διστηµα.
Οι κλινικο γιατρο δνουν µεγαλ2τερη )µφαση στο ρλο
της επικνδυνης συµπεριφορς (πως η υπ)ρµετρη
αναζτηση του «φτιαξµατος» και η γνοια της σ2νθεσης
και/ των επιπτ σεων) παρ στην τοξικτητα µιας συγκεκριµ)νης ουσας αποµονωµ)νης απ το πλασι της και τα
πρτυπα χρσης. Το προσωπικ ιστορικ υγεας µπορε
επσης να εναι )νας καθοριστικς παργοντας.

εναι πντοτε παρο2σες στο χ ρο των ναρκωτικ ν.

Στοιχε%α σχετικ µε τη θεραπε%α
Τα στοιχεα σχετικ µε τη θεραπεα, ως )νδειξη του επιπ)-

Στις περισστερες περιπτ σεις, η διγνωση εναι δηλητηραση απ πολλαπλ)ς ουσες, καθ ς εναι αδ2νατον να
εξακριβωθε η ουσα που προκλεσε τη δηλητηραση.

δου της προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν, καλ2πτουν
ελχιστα τα συνθετικ ναρκωτικ µε εξαρεση την

Προκειµ)νου να κατανοηθε η φ2ση, οι πιθανο µακροπρ-

αµφεταµνη ενδοφλ)βιας χρσης. Η )κσταση σπανως

θεσµοι κνδυνοι καθ ς και οι νευροψυχικ)ς πτυχ)ς που

καταχωρζεται ως το πρωτε2ον ναρκωτικ για το οποο

εµφανζονται συχν σε κρο2σµατα οξεας δηλητηρασης,

ζητεται θεραπεα, δεδοµ)νου τι οι ασθενες συνθως

οι κλινικο γιατρο δνουν προτεραιτητα τ ρα στην

εναι χρστες πολλαπλ ν ναρκωτικ ν. Ο υψηλτερος

παρακολο2θηση των κρουσµτων µη θανατηφρας δηλη-

αριθµς αιτσεων για θεραπεα απ τις αµφεταµνες ως

τηρασης στους νεαρο2ς χρστες της )κστασης, κατ το

πρωτε2ον ναρκωτικ παρατηρεται στη Σουηδα και τη

πλεστον ταν )χει αναµειχθε µε λλα ναρκωτικ.

Φινλανδα και µπορε να εξηγηθε απ το ιστορικ
πρτυπο της ενδοφλ)βιας χρσης του θειικο2 λατος

Η µακροχρνια χρση µπορε να επιφ)ρει παρεν)ργειες.

αµφεταµνης στις χ ρες αυτ)ς.

Οι αναστρ)ψιµες και/ µη αναστρ)ψιµες επιπτ σεις στον

(29) ,κθεση 2000 της Europol, Χγη, Κτω Χ ρες.
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εγκ)φαλο τελο2ν ακµα υπ συζτηση. Σε µεγλους

∆ι γρ. 32

Αριθµς κατασχ$σεων
$κστασης το 1999

χρστες )κστασης, υπρχουν αυξανµενα αποδεικτικ
στοιχεα βλβης στους σεροτονινεργικο2ς νευρ νες. Οι
κλινικ)ς επιπλοκ)ς καταδεικν2ουν ανεπρκεια του
γνωστικο2 αλλ τα ερευνητικ προγρµµατα σε αυτ τον
τοµ)α (σε εξ)λιξη στο Ηνωµ)νο Βασλειο και στις ΗΠΑ)

Οι ποστητες σε αριθµ χαπι ν αναφ)ρονται σε παρ)νθεση
Sνω των 6 000
3 000-6 000
1 000-3 000
Κτω απ 1 000

159

εξακολουθο2ν να εναι ελχιστα.

(17 665)

160
(73 250)

Συνδεµενοι µε τα συνθετικ ναρκωτικ
θ νατοι

197

1 064

(26 117)

(229 092)

µ.δ.

Απ ττε που ελφθησαν µ)τρα εκτς δοµ ν και λλα

6 438

(3 849 645)

(6 323 469)

προληπτικ µ)τρα σε εκδηλ σεις και πρτι «τ)κνο/

Β)λγιο και
Λουξεµβο2ργο

2 883
(1 470 507)

χουζ», )χει παρατηρηθε µεωση των θανατηφρων πε-

2 163
649

ριστατικ ν σε σ2γκριση µε τις αρχ)ς της δεκαετας του
1990, τουλχιστον στις χ ρες που εχαν καταγραφε

(489 566) (1)

215

(1 860 402)

(31 129)

10

µ.δ.

(357)

(288 403)

και τεκµηριωθε περιστατικ )κτακτης ανγκης.

1 995
(357 649)

µ.δ.

Μεταξ2 των θαντων που καταγρφηκαν στις Κτω
Χ ρες κατ το διστηµα 1994-1997 και οι οποοι οφελο-

(2 815)

73
(31 319)

νταν στη λψη υπερβολικς δσης παραγ γων αµφεταµιν ν  φενυλπροπανολαµνης, τα παργωγα αυτ θεωρο2νται ως η κ2ρια αιτα θαντου στο 50 % των περιπτ σεων. Στις υπλοιπες περιπτ σεις, εντοπστηκαν παργωγα αµφεταµιν ν, αλλ ο θνατος αποδθηκε σε λλα
ναρκωτικ και/ αλκολ  σε γνωστες αιτες.

(1)

Περιλαµβνονται επσης τα χπια αµφεταµιν ν που κατασχ)θηκαν.
Εναι δυνατν να υπρχουν διαφορ)ς µεταξ2 των προαναφερθ)ντων
στοιχεων και αυτ ν που δηµοσιε2θηκαν απ την Europol, λγω των
διαφορετικ ν ηµεροµηνι ν υποβολς εκθ)σεων.
Σηµεωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στοιχεα.
Πηγ ς:
Εθνικ εστιακ σηµεα του δικτ2ου Reitox, 2000.

,να ν)ο συνθετικ ναρκωτικ, το 4-µεθυλθειοαµφετα-

πληροφορι ν για τα συνθετικ ναρκωτικ και τις

µνη (4-MTA, το γνωστ στην αγορ «flatliner») θεωρεται

συναφες ουσες σε )να φσµα δραστηριοττων προσα-

υπε2θυνο για διφορους θαντους στην ΕΕ (τ)σσερις

νατολισµ)νων στη µουσικ.

θνατοι στο Ηνωµ)νο Βασλειο και )νας στις Κτω
Χ ρες). Επσης, )να λλο «ν)ο» συνθετικ φρµακο, η

Η πληροφρηση των χρηστ ν σχετικ µε τους κινδ2νους

γµα-υδροξυβουτυρση (GHB), )χει συνδεθε µε ορισµ)-

της ανµειξης ουσι ν (ιδως τον κνδυνο ανµειξς τους

νους θαντους, γενικ σε συνδυασµ µε το αλκολ και/

µε το αλκολ) και η )γκαιρη εντπιση των ν)ων οµδων

µε λλα ναρκωτικ. Αυτ)ς οι δ2ο ουσες υπκεινται σε

κινδ2νου

παρακολο2θηση και εκτµηση κινδ2νου στο πλασιο της

σηµασας.

στους

ν)ους

θεωρεται

τ ρα

µ)γιστης

κοινς δρσης της ΕΕ σχετικ µε τα ν)α συνθετικ
ναρκωτικ (βλ)πε πλασιο στη σ. 55).

Σκοπς της )γκαιρης ιατρικς βοθειας εναι η παροχ
στοχοθετηµ)νης πληροφρησης στον τοµ)α της πρλη-

Τρποι αντιµετ"πισης

ψης, η οποα πληροφρηση θα επιτρ)ψει, στους επαγγελ-

Οι τρποι αντιµετ πισης των συνθετικ ν ναρκωτικ ν

µατες σε αθουσες )κτακτης ανγκης και µονδες

οργαν νονται σε διφορα εππεδα παρ)µβασης:

δηλητηρασης, σε γενικο2ς παθολγους, επαγγελµατες
που εργζονται µεσα µε τους χρστες στον τοµ)α της

Η βασικ πρληψη επικεντρ νεται στην παροχ πληρο-

υγεας κλπ., να ανιχνε2ουν και να αντιµετωπζουν

φορι ν σχετικ µε τα συνθετικ ναρκωτικ και συνθως

καλ2τερα τα περιστατικ οξεας δηλητηρασης. Στη

διεξγεται µε δηµσιες εκστρατεες και παρεµβσεις σε

Γαλλα, απ το 1998, η οργνωση Γιατρο του Κσµου )χει

σχολεα.

εξασφαλσει ιατρικ εφεδρικ υποστριξη σε «ρ)ιβ» και
λλα πρτι. Οι δυσκολες περιλαµβνουν την )λλειψη

Οι δραστηριτητες περιορισµο2 των βλαβ ν/µ)τρα εκτς

κλινικς βιβλιογραφας για επεισδια οξεας δηλητηρα-

δοµ ν σε ψυχαγωγικο2ς χ ρους συνστανται στην

σης και την )λλειψη δυναττητας να εξεταστε το ιατρικ

παραχ ρηση αιθουσ ν, που οι χρστες µπορο2ν να

ιστορικ του υπψη ατµου.

ανανψουν, σε ελ)γχους χαπι ν, στη διανοµ ενηµερωτικ ν φυλλαδων και στη σ2σταση επιτπιων γραφεων.

Ακµα και αν )χουν λιγτερο προβληµατικ προφλ ως

Υπρχουν επσης πρωτοβουλες «αυτοϋποστριξης»

προς τη χρση ναρκωτικ ν, οι «ν)οι» χρστες ναρκωτι-

στους χ ρους «τ)κνο», οι οποες σκοπ )χουν την )νταξη

κ ν (ν)οι  )µπειροι χρστες που δεν εναι γνωστο στις
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πληροφρηση σχετικ µε το π ς να εντοπζουν ενδεξεις

Ν$ες πρωτοβουλ%ες και προκλσεις
για τη χ ραξη πολιτικς

προβληµατικς χρσης ναρκωτικ ν και π ς να αντιλαµ-

Τα συνθετικ ναρκωτικ βρσκονται στο πολιτικ προσκ-

βνονται την ανγκη για υποστριξη. Η προσωπικ

νιο παρ τα περιορισµ)να επιστηµονικ αποδεικτικ

αντληψη ενς ατµου για την κατσταση της υγεας του,

στοιχεα που υπρχουν σον αφορ τους κινδ2νους για

η επγνωση τι χνεται ο )λεγχος της «αυτοδιαχειριζµε-

τη δηµσια υγεα. Το υψηλ εππεδο χρσης τους σε

νης» χρσης και οι γν σεις σχετικ µε την πρσβαση σε

κοινωνικ ενταγµ)νες οµδες, ο ρλος τους ως µοντ)λο

συµβουλευτικ)ς υπηρεσες εναι πιθανο δεκτες που

αναφορς στην κουλτο2ρα των ν)ων και το γεγονς τι

πρ)πει να συνδυαστο2ν µε προληπτικ)ς δρσεις εκτς

τα ναρκωτικ παργονται και διακινο2νται στην Ευρ πη

δοµ ν. Ωστσο, η )λλειψη διαφοροποησης και/ η µη

(τσο για εσωτερικ)ς σο και εξωτερικ)ς αγορ)ς) ασκο2ν

καταλληλτητα της υπρχουσας προσφορς θεραπεας

ισχυρ πεση για ανληψη υπε2θυνης δρσης απ την ΕΕ.

υπηρεσες θεραπεας) µπορε να λαµβνουν βελτιωµ)νη

σως περιορσει την αποτελεσµατικτητα των εν λγω
προσπαθει ν.

Οι συνθετικ)ς ουσες και η εκτµηση κινδ2νου τους
προοδευτικ εντσσονται σε ευρ2τερη θε ρηση µετα-

Με%ωση προσφορ ς

βαλλµενων προτ2πων και συµπεριφορ ν, υποκουλτο2-

Σ2µφωνα µε την Europol (ετσια )κθεση 2000), οι Κτω

ρας και εξελξεων. Αυτ )χει καταλξει στις ακλουθες

Χ ρες εξακολουθο2ν να εναι η πρ τη χ ρα παραγωγς

δρσεις:

και εξαγωγς της )κστασης: το 1999, εντοπστηκαν 36
χ ροι παραγωγς. Την δια χρονι, εξαρθρ θηκαν

• θ)σπιση αποτελεσµατικ ν δια2λων επικοινωνας

τ)σσερα εργαστρια στο Β)λγιο, δ2ο στην Ισπανα και )να

µεταξ2 λων των παραγντων που εµπλ)κονται σε

στη Γερµανα. ,να απ τα µεγαλ2τερα εργαστρια

συστµατα ταχεας αντιµετ πισηςE

αµφεταµιν ν που )χει βρεθε ποτ) εξαρθρ θηκε στην
Ελλδα τον Φεβρουριο 2000. Στην παραγωγ και στην

• θ)σπιση καλ2τερης επικοινωνας ανµεσα σε επιστη-

εξαγωγ εν)χονται επσης και ορισµ)νες χ ρες της

µονικ βασισµ)νες πληροφορες και αντιδρσεις

Ανατολικς Ευρ πης (η Τσεχικ ∆ηµοκρατα, η Πολωνα

πολιτικςE

και η Βουλγαρα) και οι βαλτικ)ς χ ρες.

• βελτωση ικαντητας για τη λψη συγκεκριµ)νων πληΠαραδεγµατος χρη, 10 )ως 20 % των συνθετικ ν

ροφορι ν σχετικ µε τα συνθετικ ναρκωτικ και, γε-

ναρκωτικ ν για τη βρετανικ αγορ παρασκευζονται

νικτερα, µε τις εµφανιζµενες τσεις σχετικ µε τη

στο Ηνωµ)νο Βασλειο, εν το υπλοιπο ποσοστ θεωρε-

χρση ναρκωτικ ν, µ)σω εθνικ ν και τοπικ ν εκτιµ-

ται τι παρασκευζεται στην ηπειρωτικ Ευρ πη (κυρως

σεων περ επικρτησης, µητρ ων ατησης για θε-

στις Κτω Χ ρες και το Β)λγιο) και εισ)ρχεται στο

ραπεα, λαµβνοντας επσης υπψη τον κ2ριο προσα-

Ηνωµ)νο Βασλειο απ λιµνια  αεροδρµια της Μγχης.

νατολισµ των υπηρεσι ν θεραπεας στους χρστες
οπιο2χων.

Η µ)ση τιµ χονδρικς π λησης (πωλσεις αν κιλ) για
χπια που διοχετε2ονται στην αγορ ως )κσταση κυµανεται απ 4 )ως 5 ευρ

αν χπι, µε ελχιστη τιµ 1 ευρ

στην Πορτογαλα και µ)γιστη 13 ευρ

στη ∆ανα (30). Η

µ)ση τιµ λιανικς π λησης κυµανεται απ 4 )ως 28
ευρ

αν γραµµριο, µε ελχιστη τιµ 4 ευρ

στις Κτω

Χ ρες και µ)γιστη 34 ευρ στη ∆ανα.

(30) Τελευταα δεδοµ)να: Ιο2λιος 1999. Οι τιµ)ς ποικλλουν εντς των διαφρων κρατ ν µελ ν ανλογα µε το βαθµ καθαρτητας,
την ποστητα που αγορστηκε και την τοποθεσα της αγορς (Πηγ: Europol, ΕΕ 2000).
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Η κοιν δρ ση της ΕΕ για τα ν$α συνθετικ ναρκωτικ
Κατ την περοδο 1998-2000, κοιν δρση της ΕΕ

Sλλα ν)α συνθετικ ναρκωτικ, πως τα PMMA, 2-CT-5

«σ2στηµα )γκαιρης προειδοποησης» για την ταχεα

και 2-CT-7, εντοπστηκαν πρσφατα στο πλασιο του

συλλογ και ανταλλαγ πληροφορι ν σχετικ µε τα ν)α

«συστµατος )γκαιρης προειδοποησης» της κοινς

συνθετικ ναρκωτικ )χει εντοπσει διφορες ουσες που

δρσης και προς το παρν παρακολουθο2νται απ κοινο2

εµφανστηκαν στην παρνοµη αγορ στην Ευρωπαϊκ

απ το ΕΚΠΝΤ και την Europol, σε στεν συνεργασα µε

,νωση. Κοιν)ς εκθ)σεις προδου που συνοψζουν τα

την Ευρωπαϊκ Επιτροπ και τον Ευρωπαϊκ Οργανισµ

στοιχεα που )χουν συλλεχθε σε αυτ το προκαταρκτικ

για την Αξιολγηση των Φαρµακευτικ ν Προϊντων.

στδιο παρουσιστηκαν απ το ΕΚΠΝΤ και την Europol
στην Οριζντια Οµδα Εργασας περ Ναρκωτικ ν του

Λειτουργ ντας επσης ως µ)σο που καθορζει κατ πσο

Συµβουλου της Ευρωπαϊκς ,νωσης. Σε δε2τερο στδιο,

µια συγκεκριµ)νη ουσα πρ)πει να τεθε υπ )λεγχο σε

κατπιν αιτµατος του Συµβουλου, εκτιµθηκαν οι

εππεδο ΕΕ  χι, η κοιν δρση παρ)χει επσης τακτικ

κνδυνοι για τ)σσερις ουσες —MBDB, 4-MTA, GHB και

στα κρτη µ)λη και τα ευρωπαϊκ θεσµικ ργανα µια

κεταµνη— απ τη διευρυµ)νη επιστηµονικ επιτροπ

εικνα του πλαισου της χρσης ναρκωτικ ν σε ψυχαγω-

του ΕΚΠΝΤ.

γικο2ς χ ρους και προσφ)ρει )γκαιρες ενδεξεις για τις
τσεις διακνησης σε σχ)ση µε τα συνθετικ ναρκωτικ.

Με βση την )κθεση για την εκτµηση των κινδ2νων και

Τα εγχειρµατα εκτµησης κινδ2νων παρ)χουν αξιπιστο

µια γνωµοδτηση της Ευρωπαϊκς Επιτροπς, )να ν)ο

υλικ στους αρµδιους χραξης πολιτικς, για να

συνθετικ ναρκωτικ, το 4-MTA, υποβλθηκε σε διαδικα-

προβληµατιστο2ν σχετικ µε τις πιθαν)ς επιλογ)ς µε

σα ελ)γχου σε λα τα κρτη µ)λη της ΕΕ δυνµει µιας

στχο την τρηση µιας ισρροπης προσ)γγισης µεταξ2

απφασης του Συµβουλου της 13ης Σεπτεµβρου 1999.

της επιβολς του νµου και των µ)τρων πρληψης.
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Το πρβληµα των ναρκωτικ"ν στην
Κεντρικ και Ανατολικ Ευρ"πη
Το κεφλαιο αυτ χρησιµοποιε τις πρσφατες πληροφορες που διατ)θηκαν µ)σω του προγρµµατος ναρκωτικ ν για πολλαπλο2ς αποδ)κτες στο πλασιο του προγρµµατος Phare. Επ του
παρντος, η συνεργασα µεταξ2 του ΕΚΠΝΤ και των υποψφιων χωρ ν βρσκεται σε µεταβατικ
στδιο, κατ τη διρκεια του οποου η µεση τεχνικ συνεργασα θα επεκταθε µε σκοπ να
αναπτ2ξει περαιτ)ρω τη θεσµικ βση για εθνικ συστµατα πληροφορι ν σχετικ ν µε τα
ναρκωτικ, να εδραι σει τις σχ)σεις και να εγκαθιδρ2σει µνιµους διαρθρωτικο2ς δεσµο2ς.

Κατ σταση και τ σεις

• αυξθηκαν τα προβλµατα και οι προκλσεις που
συνδ)ονται µε τη διακνηση και τη διαµετακµιση

Γενικ, οι σηµαντικτερες τσεις που προσδιορστηκαν

παρνοµων ναρκωτικ ν.

το 2000 επιβεβαι νονται:

Επικρ τηση και πρτυπα
χρσης ναρκωτικ"ν

• αυξθηκε το ποσοστ του γενικο2 πληθυσµο2, ιδως
των µαθητ ν, που )χει δοκιµσει παρνοµα ναρκωτικ
τουλχιστον µα φορE

Σ2µφωνα µε τα δεδοµ)να που συλλ)χθηκαν απ )να
ευρωπαϊκ πργραµµα ερευν ν στον µαθητικ πληθυσµ

• αυξθηκε η ατηση για θεραπεα, κυρως για την εξρ-

για το αλκολ και λλα ναρκωτικ (ESPAD) το 1995 και το

τηση απ οπιο2χαE

1999, η δοκιµ παρνοµων ναρκωτικ ν τουλχιστον µα

• λλαξαν τα πρτυπα χρσης ναρκωτικ ν, καθ ς η

φορ σε λη τη ζω στους ν)ους ηλικας 15 µ)χρι 16 ετ ν

λψη εισαγµενης ηρωνης καταλαµβνει µε αυξαν-

διπλασιστηκε το διο διστηµα σε λες τις χ ρες της

µενο ρυθµ τη θ)ση των οπιο2χων που παργονται

Κεντρικς και Ανατολικς Ευρ πης (ΧΚΑΕ), πλην της

τοπικE

Τσεχικς ∆ηµοκρατας, που αυτ η επικρτηση ταν δη
αρκετ υψηλ και αυξθηκε µιµιση φορ (βλ)πε

• η χρση ναρκωτικ ν εξαπλ νεται απ τα µεγλα
αστικ κ)ντρα προς λες τις περιφ)ρειεςE
∆ι γρ. 33

διγραµµα 33).

∆οκιµ τουλ χιστον µ%α φορ σε λη τη ζω οποιασδποτε παρ νοµης ουσ%ας (το σ2νολο των µαθητ"ν — ESPAD:
ευρωπαϊκ πργραµµα ερευν"ν στον µαθητικ πληθυσµ για το αλκολ και τα λλα ναρκωτικ )

%

1995
1999
30

20

10

Σλοβενα

∆ηµοκρατα
της Σλοβακας

Ρουµανα

Πολωνα

Λιθουανα

Λεττονα

Ουγγαρα

FYROM

Εσθονα

Τσεχικ
∆ηµοκρατα

Βουλγαρα

0
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Π%νακας 4

∆ιαθεσιµτητα

∆οκιµ τουλ χιστον µ%α φορ σε λη τη ζω
$κστασης, αµφεταµιν"ν και LSD
στους µαθητ$ς — ESPAD 1995-1999
8κσταση

Αµφεταµ%νες

Σηµαντικ)ς κατασχ)σεις στην περιοχ των Βαλκανων και
την Κεντρικ Ευρ πη το 1999 και το 2000 επιβεβαι νουν

LSD

το ρλο της περιοχς στη διαµετακµιση και την αποθ-

1995

1999

1995

1999

1995

1999

Βουλγαρα

–

1

–

1

–

1

Τσεχικ ∆ηµοκρατα

0

4

2

5

2

7

Εσθονα

0

3

0

7

1

3

Πρ ην Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα της Μακεδονας

–

1

–

0

–

1

µενα )ξι χρνια. Οι περισστερες απ τις κατασχ)σεις

Oυγγαρα

1

3

0

2

1

4

αυτ)ς γνονται στο µεζον σηµεο ελ)γχου µε την Τουρκα.

Λεττονα

0

6

0

4

0

4

Λιθουανα

Πουθεν αλλο2 στα Βαλκνια δεν )χουν παρατηρηθε

0

4

0

2

0

2

Πολωνα

0

3

2

7

1

5

αντστοιχες αυξσεις. Ωστσο, καθ ς αυξνεται η

Ρουµανα

–

0

–

0

–

0

∆ηµοκρατα της Σλοβακας

–

2

0

1

0

4

Σλοβενα

1

4

0

1

1

3

κευση ηρωνης. Εναι αξιοσηµεωτο τι η συνολικ
ποστητα ηρωνης που κατασχ)θηκε απ τις βουλγαρικ)ς
αρχ)ς το 2000 εναι 2 079 κιλ, η οποα εναι µεγαλ2τερη
απ τη συνολικ ποστητα που κατασχ)θηκε τα προηγο2-

κατανλωση ηρωνης, φανεται τι οι ΧΚΑΕ γνονται
επσης στχοι.
Η Κεντρικ και Ανατολικ Ευρ πη συνεχζει να αποτελε
διαµετακοµιστικ περιοχ για την κνναβη που προορζε-

Η α2ξηση αυτ απηχε κατ το πλεστον την α2ξηση στη

ται για τα κρτη µ)λη της ΕΕ. Το 2000, αναφ)ρθηκαν

χρση κνναβης, η οποα παραµ)νει το συνηθ)στερο

κατασχ)σεις απ τις περισστερες χ ρες. Οι )ρευνες

ναρκωτικ που χρησιµοποιο2ν οι )φηβοι.

δεχνουν τι η κνναβη εναι το πιο διαδεδοµ)νο ναρκωτικ στις ΧΚΑΕ και υπρχουν ενδεξεις τι, πως συµβα-

Παρλληλα, σηµαντικ αλλ µικρτερη α2ξηση )χει

νει στην ΕΕ, )χει σηµειωθε αξιλογη α2ξηση χι µνο

σηµειωθε σχετικ µε τη χρση ναρκωτικ ν πως εναι η

στην παρνοµη διακνηση αλλ και στην καλλι)ργεια

)κσταση, οι αµφεταµνες  το LSD (πνακας 4).

κνναβης στην περιοχ.

Ωστσο, ορισµ)να δεδοµ)να που συλλ)χθηκαν σε

Ο διαµετακοµιστικς ρλος της Κεντρικς και Ανατολικς

εππεδο πλεων  σε πιο στοχευµ)νες υποοµδες αποκα-

Ευρ πης στη διακνηση κοκα&νης φανεται να )χει

λ2πτουν τι η επικρτηση της χρσης συνθετικ ν ναρκω-

αναπτυχθε περισστερο κατ τη διρκεια των ετ ν 1999

τικ ν σως εναι υψηλτερη απ ,τι δηλ νουν τα εθνικ

και 2000. Σηµαντικ)ς κατασχ)σεις κοκα&νης )γιναν απ

ποσοστ, αν και δεν εναι διαθ)σιµα ακριβ δεδοµ)να για

την Ουγγαρα, την Τσεχικ ∆ηµοκρατα και τη Ρουµανα.

τον αριθµ των χρηστ ν στον πληθυσµ.

Εντο2τοις, η κατανλωση φανεται να περιορζεται σε
συγκεκριµ)να τµµατα του πληθυσµο2, το µ)γεθος των

Στη Λιθουανα, σ2µφωνα µε την )ρευνα ESPAD για το

οποων δ2σκολα εκτιµται µε τα υπρχοντα συστµατα

1999, η επικρτηση παρνοµων ναρκωτικ ν τουλχιστον

παρακολο2θησης.

µα φορ σε λη τη ζω στους µαθητ)ς βρ)θηκε τι
αν)ρχεται σε 22,7 % στη Bλνα και 23,9 % στην Klaipeda,
εν ο εθνικς µ)σος ρος ταν 15,5 %.

Π%νακας 5

Στην Τσεχικ ∆ηµοκρατα, σε )ρευνα που πραγµατοποι-

1993

1994

1995

1996

1997

1998

Αλβανα

µ.δ.

µ.δ.

27

63

334

523

615

Βουλγαρα

µ.δ.

µ.δ.

254

449

582

974

1 071

βρ)θηκε τι ταν 44,5 % για τις αµφεταµνες, 35,7 % για

Τσεχικ ∆ηµοκρατα (1)

µ.δ.

µ.δ.

2 470

3 252

3 132

3 858

3 889

την )κσταση και 47,7 % για τα παραισθησιογνα (σε

Εσθονα

µ.δ.

246

366

755

µ.δ.

µ.δ.

µ.δ.

σ2γκριση αντστοιχα µε 5, 4 και 7 % στην )ρευνα του

FYROM

82

116

242

301

431

µ.δ.

µ.δ.

ESPAD που διεξχθη σε εθνικ εππεδο).

Ουγγαρα (2)

µ.δ.

2 806

3 263

4 233

7 945

8 957

12 765

Λεττονα

µ.δ.

781

804

904

992

1 080

1 512

Λιθουανα (3)

µ.δ.

µ.δ.

µ.δ.

1 804

2 871

2 862

3 082

Πολωνα

3 783

4 107

4 223

4 772

µ.δ.

µ.δ.

µ.δ.

Ρουµανα

µ.δ.

µ.δ.

µ.δ.

µ.δ.

646

650

µ.δ.

Σλοβακα

µ.δ.

1 189

1 239

1 594

2 074

2 199

2 236

Σλοβενα (1)

141

187

125

309

µ.δ..

µ.δ.

µ.δ.

θηκε σε πρτι «τ)κνο» στην Πργα µεταξ2 1998 και 1999,
η επικρτηση τουλχιστον µα φορ σε λη τη ζω

Α%τηση για θεραπε%α
Η ατηση για θεραπεα —κατ το πλεστον απ τη χρση
οπιο2χων— φανεται ακµα να αυξνεται (πνακας 5).
Θα πρ)πει να τονιστε, ωστσο, τι τα πρτυπα κατανλωσης καθ ς και οι διες οι προβληµατικ)ς ουσες µπορε να
διαφ)ρουν σηµαντικ απ τη µια χ ρα  απ τη µια
περιφ)ρεια στην λλη.
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Αριθµς αιτσεων για θεραπε%α στις ΧΚΑΕ
απ το 1993 (λες οι αιτσεις)
1999

(1)
Πρ τη ατηση για θεραπεα.
(2)
Αριθµς υποβαλλοµ)νων σε θεραπεα (µη εναρµονισµ)νος δεκτης).
(3)
Αριθµς χρηστ ν που )χουν καταγραφε.
Σηµεωση: µ.δ. = µη διαθ)σιµα στοιχεα.

Το πρβληµα των ναρκωτικ"ν στην Κεντρικ και Ανατολικ Ευρ"πη

Τα συνθετικ ναρκωτικ γνονται λο και πιο δηµοφιλ
στους ν)ους (πνακας 4) και υπρχουν ανησυχητικ)ς
ενδεξεις τι )νας αυξανµενος αριθµς εφβων εν)χεται στη διακνηση και την π ληση ναρκωτικ ν. Η παραγωγ συνθετικ ν ναρκωτικ ν )χει αυξηθε και η κατανλωσ τους επηρεζει τη ζω λο και περισστερων ν)ων
ανθρ πων. Παρνοµα εργαστρια που παργουν αµφεταµνες υπρχουν στις περισστερες απ τις ΧΚΑΕ και οι
πρδροµες ουσες για σκοπο2ς παραγωγς διοχετε2ονται παρνοµα απ λλες ΧΚΑΕ, την ΕΕ  τρτες χ ρες.
Παρνοµα εργαστρια )χουν εξαρθρωθε σχεδν σε λες
τις χ ρες της περιοχς. Ειδικτερα η Πολωνα, η Τσεχικ
∆ηµοκρατα, η Ουγγαρα, η Βουλγαρα και οι βαλτικ)ς
χ ρες φανεται να εναι σηµαντικο παραγωγο. Παραδεγµατος χρη, παρ την εξρθρωση επτ εργαστηρων στην
Πολωνα στις αρχ)ς του 2000, εκτιµται τι θα µπορο2σε
να βρσκεται ακµα σε λειτουργα τουλχιστον ο διος
αριθµς εργαστηρων. Η παγκσµια επικρτηση της
χρσης )κστασης )χει οδηγσει στην εξαγωγ του
ναρκωτικο2 απ την ΕΕ σε αγορ)ς της Κεντρικς και

Νµος περ% ναρκωτικ"ν
της Σλοβεν%ας
Ο νµος της Σλοβενας για την «πρληψη της χρσης
παρνοµων ναρκωτικ ν και την αντιµετ πιση των
καταναλωτ ν παρνοµων ναρκωτικ ν» (1999) χι µνο
θεσπζει µ)τρα για την πρληψη της χρσης παρνοµων
ναρκωτικ ν αλλ επσης θεσπζει µ)τρα στους ακλουθους τοµες: πληροφρηση, ιατρικ)ς, εκπαιδευτικ)ς και
συµβουλευτικ)ς δραστηριτητεςE ιατρικ αγωγE υπηρεσες κοινωνικς ασφλειας και προγρµµατα για την
επλυση κοινωνικ ν προβληµτων που σχετζονται µε την
κατανλωση παρνοµων ναρκωτικ ν και παρακολο2θηση
της κατανλωσης παρνοµων ναρκωτικ ν. Ο νµος
πραγµατε2εται, µεταξ2 λλων, την ανγκη για τη συµµετοχ µη κυβερνητικ ν οργαν σεων και το συντονισµ
των δραστηριοττων τους µε το εθνικ πργραµµα.
Προβλ)πεται τι τα κεφλαια για τη συγχρηµατοδτηση
της εφαρµογς προγραµµτων πρληψης και την
παρακολο2θηση της κατανλωσης θα προ)λθουν απ τον
εθνικ προϋπολογισµ.

Ανατολικς Ευρ πης. Οι υπηρεσες επιβολς του νµου
αναφ)ρουν τι )να σηµαντικ ποσοστ της )κστασης που
χρησιµοποιεται στις ΧΚΑΕ προ)ρχεται απ τις Κτω
Χ ρες.

γικς προ)νταξης, οι δ)κα υποψφιες ΧΚΑΕ (31) )χουν
προσαρµσει

Πολιτικο% και θεσµικο% τρποι
αντιµετ"πισης του φαινοµ$νου
των ναρκωτικ"ν
Απ τα µ)σα της δεκαετας του 1990, η πολιτικ για τα
ναρκωτικ και οι εξελξεις σον αφορ τη στρατηγικ
στις ΧΚΑΕ (παρµοια µε τα κρτη µ)λη της ΕΕ) )χουν δ2ο
βασικ)ς πηγ)ς: πρ τον, τον µεταβαλλµενο χαρακτρα
του φαινοµ)νου των ναρκωτικ ν που επηρεζει σε
µεγαλ2τερο βαθµ ευρ2τερα τµµατα της κοινωναςE και,
δε2τερον, τον πολυδιστατο χαρακτρα του προβλµατος που απαιτε )ναν τρπο αντιµετ πισης σε λους τους
τοµες, συντονισµ)νο σε εθνικ εππεδο. Οι δρσεις



επαναπροσανατολσει

τις

δρσεις

ελ)γχου ναρκωτικ ν στη θ)σπιση και την εφαρµογ του
κοινοτικο2 κεκτηµ)νου. Παρµοια διαδικασα πραγµατοποιεται στην Πρ ην Γιουγκοσλαβικ ∆ηµοκρατα της
Μακεδονας, παρ το γεγονς τι δεν )χει υποβλει
ακµα ατηση )νταξης στην ΕΕ.

Νοµοθεσ%α
Dλες οι υποψφιες ΧΚΑΕ )χουν υπογρψει και επικυρ σει τις τρεις συµβσεις των Ηνωµ)νων Εθν ν σχετικ µε
τον )λεγχο των ναρκωτικ ν, δεδοµ)νου τι η συµβολ
τους θεωρεται απαρατητη για την επτευξη των στχων
της στρατηγικς περ των ναρκωτικ ν της ΕΕ. Το 2000, η
Εσθονα ταν η τελευταα χ ρα που επικ2ρωσε τη
«σ2µβαση των Ηνωµ)νων Εθν ν κατ της παρνοµης
διακνησης ναρκωτικ ν φαρµκων και ψυχοτρπων

διαφρων διεθν ν οργαν σεων, κυρως της Ευρωπαϊκς

ουσι ν» του 1998. Dλες οι υποψφιες ΧΚΑΕ )χουν

Επιτροπς, )χουν σταθε καταλ2της για την ανπτυξη

υπογρψει και επικυρ σει τη «συνθκη του Συµβουλου

εθνικ ν τρπων αντιµετ πισης του φαινοµ)νου των

της Ευρ πης του 1990 για τη νοµιµοποηση προσδων

ναρκωτικ ν.

απ παρνοµες δραστηριτητες, την )ρευνα, κατσχεση
και δµευση προσδων απ εγκληµατικ)ς εν)ργειες»

Στο πλασιο αυτ, οι χ ρες της Κεντρικς και Ανατολικς

(συνθκη Στρασβο2ργου).

Ευρ πης )χουν λβει ουσιαστικ µ)τρα για την ανπτυξη
των κατλληλων νοµοθετικ ν µ)τρων καθ ς και διοικητι-

Η διαδικασα )γκρισης εθνικς νοµοθεσας ποικλλει ως

κ ν και συντονιστικ ν δοµ ν. Επιπλ)ον, ως µ)ρος της

προς την )νταση και την προσ)γγιση σε λη την περιοχ,

διαδικασας διε2ρυνσης της ΕΕ, στο πλασιο της στρατη-

απ την )γκριση αρκετ ν νµων που αντιµετωπζουν

(31) Οι υποψφιες για )νταξη στην ΕΕ ΧΚΑΕ εναι: Βουλγαρα, Τσεχικ ∆ηµοκρατα, Εσθονα, Ουγγαρα, Λεττονα, Λιθουανα, Πολωνα,
Ρουµανα, Σλοβακα και Σλοβενα.
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ειδικ θ)µατα συνδεµενα µε τα ναρκωτικ —πως

δυναττητα στις χ ρες να εγκαθιδρ2σουν µια δοµ

συµβανει µε την Ουγγαρα— )ως την επινηση ενς

προκειµ)νου να ανταποκριθο2ν στις συγκεκριµ)νες

ενιαου ευρ)ος φσµατος νµου για τα ναρκωτικ —

ανγκες και να επιλ2σουν τα προβλµατα µιας µεταβαλ-

παραδεγµατος χρη, ο «νµος του 1997 για την καταπο-

λµενης κοινωνας.

λ)µηση της τοξικοµανας» στην Πολωνα. Ο εν λγω
νµος τροποποιθηκε το 2000 για να καταστσει πιο

Συνθως, )να απ τα συµµετ)χοντα υπουργεα τθεται

περιοριστικ)ς τις διατξεις που αφορο2ν την κατοχ

επικεφαλς της διυπουργικς συντονιστικς υπηρεσας.

µικρ ν ποσοττων ναρκωτικ ν καθ ς και για να συµβ-

Στις περισστερες χ ρες πρκειται για το υπουργεο που

λει στη µεωση της ζτησης. ,νας παρµοιος τ2πος

εναι υπε2θυνο για κοινωνικ ζητµατα: το Υπουργεο

νµου ψηφστηκε πρσφατα στη Βουλγαρα (1999). Τα

Υγεας στη Βουλγαρα, τη Λιθουανα και τη Σλοβενα, το

τελευταα δ2ο χρνια, η Σλοβενα εν)κρινε τρεις σηµαντι-

Υπουργεο Κοινωνικ ν Υποθ)σεων στην Εσθονα και το

κο2ς νµους για τα ναρκωτικ: για την παραγωγ και το

Υπουργεο Ν)ας Γενις και Αθλητισµο2 στην Ουγγαρα. Σε

εµπριο παρνοµων ναρκωτικ ν (1999)E για τις πρδρο-

λλες χ ρες, εµππτει απευθεας στην αρµοδιτητα του

µες ουσες παρνοµων ναρκωτικ ν (2000)E και )ναν νµο

Υπουργεου Προεδρας —µε πρεδρο τον πρωθυπουργ

που πραγµατε2εται αποκλειστικ την πρληψη της

στην Τσεχικ ∆ηµοκρατα και τον αναπληρωτ πρωθυ-

κατανλωσης ναρκωτικ ν, τη θεραπεα και την επαν)-

πουργ στη Σλοβακα—  αναλαµβνεται απ το Υπουρ-

νταξη των τοξικοµαν ν (1999). Ο νµος της Ρουµανας

γεο Εσωτερικ ν, πως συµβανει στη Λεττονα. Στη

του 2000 για την «καταπολ)µηση της διακνησης και

Ρουµανα, η διυπουργικ υπηρεσα εναι εξ ορισµο2 υπ

κατανλωσης παρνοµων ναρκωτικ ν» εναι αρκετ

τη διε2θυνση του πρωθυπουργο2, αλλ οι δραστηριτη-

συνοπτικς και πιθανν θα ακολουθσει )νας σηµαντικς

τ)ς της οργαν νονται απ το Υπουργεο Εσωτερικ ν.

αριθµς δευτερευντων νοµοθετικ ν µ)τρων. Dλες οι
υποψφιες χ ρες )χουν εγκρνει νοµοθεσα για τον

Προκειµ)νου να εφαρµοστε και να συντονιστε η εθνικ

)λεγχο συγκεκριµ)νων προδρµων ουσι ν, η οποα

πολιτικ σε τοπικ εππεδο, συστθηκαν τοπικ)ς επιτρο-

εναρµονζεται σε µεγλο βαθµ µε τους κανονισµο2ς της

π)ς για τα ναρκωτικ στην Τσεχικ ∆ηµοκρατα το 1999

ΕΕ. Παραδεγµατος χρη, το 2000, ψηφστηκαν νµοι στη

και στη Βουλγαρα το 2000 και ξεκνησε η εγκαθδρυση

Σλοβενα και τη Σλοβακα, εν

θεσπστηκαν κανονισµο

δηµοτικ ν πολυθεµατικ ν συµβουλων για τα ναρκωτικ.

για τις πρδροµες ουσες στη Λιθουανα, την Πολωνα και

Αυτ τα συµβο2λια µοιζουν µε τις περιφερειακ)ς και

τη Βουλγαρα.

επαρχιακ)ς επιτροπ)ς για τα ναρκωτικ που εγκαθιδρ2θηκαν στη Σλοβακα το 1997.

Εθνικς συντονισµς
Εναρµονισµ)νες µε τη ν)α νοµοθεσα, οι εθνικ)ς δοµ)ς

Εθνικ$ς στρατηγικ$ς και σχ$δια δρ σης

συντονισµο2 και λψης αποφσεων στις περισστερες

Σε χ ρες που )χει δοθε υψηλ προτεραιτητα στη

απ τις υποψφιες ΧΚΑΕ )χουν υποστε σηµαντικ)ς

διυπουργικ υπηρεσα για τα ναρκωτικ, πως συµβανει

αλλαγ)ς το 1999 και το 2000. Το 1999, η τσεχικ Εθνικ

στην Τσεχικ ∆ηµοκρατα και τη Σλοβακα, οι πολυθεµατι-

Επιτροπ Ναρκωτικ ν εν)κρινε το καταστατικ της

κ)ς εθνικ)ς στρατηγικ)ς χαρσσονται και εκτελο2νται µε

συµβουλευτικς υπηρεσας της, δηλαδ του Συµβουλου

µεγαλ2τερη συν)πεια. Παραδεγµατος χρη, η Τσεχικ

Εκπροσ πων Υπουργεων, και της αν)θεσε τη χραξη

∆ηµοκρατα )χει εγκρνει την τρτη συνεχµενη εθνικ

ν)ας εθνικς στρατηγικς. Η Συντονιστικ Επιτροπ για

στρατηγικ της. Η διαδικασα κατρτισης στρατηγικ ν

τα Ναρκωτικ της Ουγγαρας µεταρρυθµστηκε )τσι

στε

εγγρφων και σχεδων δρσης εντατικοποιθηκε το 1999

να ενισχ2σει το ρλο της και τις λειτουργικ)ς δυναττη-

και το 2000 και εγκρθηκαν εθνικ)ς στρατηγικ)ς για τα

τ)ς της. Οι ν)οι νµοι που ψηφστηκαν στη Σλοβενα και

ναρκωτικ στη Σλοβακα (1999), την Πολωνα (1999), την

τη Βουλγαρα εδραωσαν σθεναρ τις διυπουργικ)ς

Ουγγαρα (2000) και στην Τσεχικ ∆ηµοκρατα (2000).

συντονιστικ)ς υπηρεσες στις χ ρες αυτ)ς ενισχ2οντας
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το ρλο τους µ)σω της δηµιουργας µνιµων δοµ ν

Το «πργραµµα πρληψης του αλκοολισµο2 και της

υποστριξης —πως το Υπουργεο Προεδρας για τα

τοξικοµανας» της Εσθονας (1997-2007), το «γενικ

Ναρκωτικ και η Γραµµατεα του Εθνικο2 Συµβουλου για

σχ)διο ελ)γχου των ναρκωτικ ν και πρληψης της

τα Ναρκωτικ αντστοιχα— που µοιζουν µε τις δοµ)ς

τοξικοµανας» της Λεττονας (1999-2003) και το «εθνικ

στην Τσεχικ ∆ηµοκρατα και τη Σλοβακα. Η «διυπουρ-

πργραµµα ελ)γχου των ναρκωτικ ν και πρληψης της

γικ επιτροπ καταπολ)µησης των ναρκωτικ ν» της

τοξικοµανας» της Λιθουανας (1999–2003) τελο2ν υπ

Ρουµανας συστθηκε το 1999 και δεν )χει αναλβει

αναθε ρηση. Στη Σλοβενα, τα τελευταα χρνια εφαρµ-

πλρως δρση ακµα, εν

ζεται )να «εθνικ πργραµµα για την πρληψη της

στην Πολωνα ο εν λγω

φορ)ας δεν λειτουργε απ το 1998. Το µεγαλ2τερο µ)ρος

τοξικοµανας»

που

εγκρθηκε

το

1992. ,να

ν)ο

αυτς της αναδιοργνωσης )χει καταφ)ρει να δ σει τη

πργραµµα πρκειται να εγκριθε µε βση την πρσφατη

Το πρβληµα των ναρκωτικ"ν στην Κεντρικ και Ανατολικ Ευρ"πη

νοµοθεσα. ∆ιεξοδικ)ς στρατηγικ)ς ελ)γχου των ναρκω-

στχων που χρησιµοποιθηκε, η στρατηγικ στηρζεται

τικ ν και πρληψης δεν )χουν εγκριθε ακµα στη

ευρ2τατα στην ανλυση διαθ)σιµων δεδοµ)νων και

Ρουµανα και τη Βουλγαρα. Η Βουλγαρα )χει εγκρνει

προγεν)στερων εθνικ ν και διεθν ν εµπειρι ν. Η στρα-

)να εθνικ πργραµµα για την πρληψη, τη θεραπεα και

τηγικ καθορζει µακροπρθεσµους (2009), µεσοπρθε-

την αποκατσταση των τοξικοµαν ν για το διστηµα

σµους (2002) και βραχυπρθεσµους στχους και δεκτες

2001-2005.

επτευξης

στε να παρακολουθεται η προδος. Επσης,

παραθ)τει το απαρατητο οργανωτικ και χρηµατοοικονοΟι ν)ες στρατηγικ)ς δεσµε2ονται να αναγνωρσουν το

µικ πλασιο για την εκτ)λεση των δρσεων. Η στρατη-

πρβληµα των ναρκωτικ ν στο υψηλτερο πολιτικ και

γικ περιλαµβνει τ)σσερις κ2ριους στχους: συµµετοχ

εκτελεστικ εππεδο. Παρ)χουν επσης τη βση για

της κοιντητας και δυναττητες συνεργασαςE διαθεσιµ-

πολυθεµατικ προγρµµατα. Το µεγαλ2τερο µ)ρος των

τητα µ)τρων πρληψηςE πρσβαση σε θεραπεα δι κοι-

στρατηγικ ν εγγρφων που εγκρθηκαν πρσφατα εναι

νωνικς εργασας και αποκατστασηE και µεωση της

απτ σχ)δια δρσης καθεαυτ, τα οποα δηλ νουν

προσφορς.

στχους, σκοπο2ς, δεκτες επτευξης κλπ. και συχν
εξασφαλζουν  διεκδικο2ν αυξηµ)νους χρηµατοδοτι-

Πολων%α

κο2ς πρους. Η ανγκη για βελτιωµ)νη πληροφρηση

Παρ την απουσα διυπουργικς συντονιστικς υπηρε-

σχετικ µε τα ναρκωτικ και την αξιολγηση των παρεµ-

σας, το εθνικ πργραµµα για την καταπολ µηση της

βσεων αναγνωρζεται σε µεγαλ2τερο βαθµ και

τοξικοµανας στην Πολωνα 1999–2001 εγκρθηκε στο

περιλαµβνεται ως αναπσπαστο µ)ρος των εθνικ ν

τ)λος του 1999. Στο διο κλµα µε το σχ)διο δρσης της

δρσεων. Η σ2µπραξη µεταξ2 κυβερνητικ ν και µη

ΕΕ για τα ναρκωτικ (2000–2004), το πργραµµα απαριθ-

κυβερνητικ ν τοµ)ων στην ανπτυξη πολιτικς και την

µε οκτ

εκτ)λεση προγραµµτων φανεται να ανταποκρνεται σε

παρεµβσεις µεωσης της ζτησης, να αυξσουν την

µεγαλ2τερο βαθµ στις µεµονωµ)νες και συλλογικ)ς

αποτελεσµατικτητα των δρσεων για τη µεωση της

ανγκες του γενικο2 πληθυσµο2 καθ ς και του πληθυ-

παρνοµης διακνησης ναρκωτικ ν φαρµκων και

σµο2 που χρησιµοποιε ναρκωτικ. Αξζει να σηµει σουµε

ψυχοτρπων ουσι ν, εν

τι λες οι ν)ες στρατηγικ)ς στις υποψφιες χ ρες

ενσχυση των εθνικ ν συντονιστικ ν δοµ ν και της

προσπαθο2ν να διασφαλσουν τη συν)πεια ανµεσα στις

διεθνο2ς συνεργασας. Στον τοµ)α της µεωσης της

εγχ ριες πολιτικ)ς και τις πολιτικ)ς και στρατηγικ)ς που

ζτησης, το πργραµµα δνει ιδιατερη προσοχ σε

επικυρ νονται σε εππεδο ΕΕ.

στχους που συµβαδζουν σε µεγλο βαθµ µε τους

στχους που επιδι κουν να ενισχ2σουν τις

απαριθµε και µ)τρα για την

στχους της στρατηγικς της ΕΕ πως εναι οι δραστηΤσεχικ ∆ηµοκρατ%α

ριτητες για την πρληψη που στοχε2ουν τους ν)ους, η

Στο τ)λος του 2000, η κυβ)ρνηση της Τσεχικς ∆ηµοκρα-

βελτωση διαφρων µ)τρων για την αποκατσταση και

τας εν)κρινε µια εθνικ στρατηγικ πολιτικς για τα

την κοινωνικ επαν)νταξη, ο περιορισµς των συνεπει ν

ναρκωτικ 2001-2004. Η στρατηγικ απαριθµε 82 συγκε-

της χρσης ναρκωτικ ν για την υγεα κλπ. Εξετζεται,

κριµ)νες αποστολ)ς και ορζει τι λα τα οικεα υπουρ-

επσης, η ανγκη αξιολγησης των δρσεων και θ)σπισης

γεα που εναι επιφορτισµ)να µε θ)µατα που αφορο2ν τα

τρπων παρακολο2θησης.

ναρκωτικ, καθ ς και οι περιφερειακ)ς και επαρχιακ)ς
αρχ)ς που εναι υπε2θυνες για την πολιτικ περ των

Σλοβακ%α

ναρκωτικ ν, )χουν καθκον να προετοιµσουν )να

Το εθνικ πργραµµα καταπολ µησης των ναρκωτικν

συγκεκριµ)νο σχ)διο δρσης για τα ναρκωτικ για το

ως το 2003 µε προοπτικ ως το 2008 εναι )να )γγραφο

διστηµα 2001-2004 εναρµονισµ)νο µε τη στρατηγικ. Η

πολιτικς που εγκρθηκε µετ την εκτ)λεση του πρ του

στρατηγικ λαµβνει υπψη τη διοικητικ αναδιοργ-

εθνικο2 προγρµµατος (1995–1999). Το πργραµµα επι-

νωση και τη δηµιουργα ευρ2τερων διοικητικ ν και

δι κει να επιτ2χει ισορροπα ανµεσα στις δρσεις µε-

εδαφικ ν µονδων και προβλ)πει βελτιωµ)νο περιφερει-

ωσης της ζτησης και της προσφορς θ)τοντας τ)σσερις

ακ συντονισµ.

κ2ριους στχους: βασικ πρληψη, θεραπεα και επαν)νταξηE µεωση της προσφορς ναρκωτικ ν και επιβολ

Ουγγαρ%α

του νµου για την καταπολ)µηση των ναρκωτικ νE

Η εθνικ στρατηγικ για την καταστολ του φαινοµ νου

πολιτικ για τα µ)σα µαζικς ενηµ)ρωσηςE και διεθνς

των ναρκωτικν, που καταρτστηκε απ το Υπουργεο

συνεργασα, ποτε θεωρεται προτεραιτητα η προετοι-

Νεολαας και Αθλητισµο2, ψηφστηκε απ το κοινοβο2λιο

µασα για την )νταξη και η ανγκη για συνεχ συνεργασα

στο τ)λος του 2000. Πρκειται για το πρ το διεξοδικ,

µε την ΕΕ και τα θεσµικ της ργανα, συµπεριλαµβανοµ)-

επσηµα εγκεκριµ)νο στρατηγικ )γγραφο που πραγµα-

νου του ΕΚΠΝΤ. Το πργραµµα επσης εξετζει την

τε2εται το φαινµενο των ναρκωτικ ν στην Ουγγαρα. Για

ανγκη εκτ)λεσης των αποφσεων της 20ς Ειδικς

να δικαιολογηθε η πολυθεµατικ προσ)γγιση θ)σπισης

Συνδου της Γενικς Συν)λευσης των Ηνωµ)νων Εθν ν.
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Οι κ2ριες πηγ)ς χρηµατοδτησης για τις δραστηριτητες

δραστηριτητες, και µια µονδα οικονοµικ ν πληροφο-

του προγρµµατος εναι το κρατικ ταµεο υγεας κυρως

ρι ν ετε τ)θηκε σε λειτουργα ετε ενισχ2θηκε περισσ-

για δραστηριτητες πρληψηςE το ταµεο κατ των

τερο τα τελευταα δ2ο χρνια. Επιπλ)ον, οι περισστερες

ναρκωτικ ν κυρως για δραστηριτητες µη κυβερνητικ ν

απ αυτ)ς τις µονδες )χουν γνει επισµως δεκτ)ς ως

οργαν σεων στον τοµ)α της αποκατστασης και της

πλρη µ)λη της Οµδας Egmont (32) και, συνεπ ς, µπο-

µ)ριµνας µετ τη θεραπεαE και ο κρατικς προϋπολογι-

ρο2ν να θεωρηθο2ν τι εφαρµζουν τα πρτυπα και τις

σµς κυρως για υπουργεα  την εκτ)λεση )ργων που

πρακτικ)ς της ΕΕ και εναι σε µεγλο βαθµ ικαν)ς να

καθορζονται στο πργραµµα.

εκπληρ σουν τις µελλοντικ)ς υποχρε σεις τους προς
την ΕΕ.

Νοµιµοπο%ηση προσδων

Ν)α νοµοθεσα κατ της νοµιµοποησης προσδων απ

απ παρ νοµες δραστηριτητες

παρνοµες δραστηριτητες τ)θηκε σε ισχ2 στη Ρουµανα

Η πλειοψηφα των υποψφιων ΧΚΑΕ )χουν εφαρµσει

και την Πολωνα το 2000. Το 1999, τροποποιθηκε ο

µ)τρα κατ της νοµιµοποησης προσδων απ παρνοµες

βουλγαρικς νµος για τις τρπεζες και µια τροποποηση

δραστηριτητες. Σχεδν λες αυτ)ς οι χ ρες )χουν

της πρξης περ νοµιµοποησης προσδων απ παρνο-

εγκαθιδρ2σει )να νοµικ, θεσµικ και δικαστικ πλασιο

µες δραστηριτητες τ)θηκε σε ισχ2 στην Τσεχικ

κατ της νοµιµοποησης προσδων απ παρνοµες

∆ηµοκρατα το 2000.

το 1999 και ψηφστηκε απ το κοινοβο2λιο στη Σλοβακα

Περ%ληψη
Παρ το γεγονς τι γενικ )χει θεσπιστε το νοµικ και

αντιµετωπσουν τις διασυνοριακ)ς απειλ)ς που αντιµετω-

θεσµικ πλασιο στις ΧΚΑΕ, οι γενικ)ς δυναττητες

πζουν οι ΧΚΑΕ και η ΕΕ. Συνεπ ς, εναι ουσι δες οι

αποτελεσµατικς εκτ)λεσης των εγκεκριµ)νων µ)τρων

ενδιαφερµενες χ ρες να συνεχσουν να ενισχ2ουν τις

καθ ς και των κατανεµηµ)νων πρων, παραµ)νουν

πολιτικ)ς τους, τα θεσµικ ργαν τους και τους µηχανι-

περιορισµ)νες στο σ2νολ τους. Το χαµηλ λειτουργικ

σµο2ς συντονισµο2 και να κατανεµουν τους απαρατη-

εππεδο των εθνικ ν µηχανισµ ν συντονισµο2 σε

τους πρους για να επιτ2χουν το στχο τους. Για να

ορισµ)νες χ ρες παρεµποδζει την αποτελεσµατικτητα

ενισχ2σει περαιτ)ρω τη διαδικασα αυτ το 2000, η

της εκτ)λεσης πολιτικς και παρατηρεται ανεπρκεια

Ευρωπαϊκ Επιτροπ δι)θεσε συµπληρωµατικ 1 εκατ.

στην περιφερειακ συνεργασα. Στις περισστερες

ευρ

χ ρες, αυτ επηρεζει τη δυναττητα των υπψη θεσµι-

)ναν ειδικ κλδο για τα ναρκωτικ στα εθνικ προγρµ-

κ ν οργνων να χειριστο2ν το πρβληµα και περιορζει

µατ τους Phare. Τα περισστερα απ αυτ τα σχ)δια θα

την ικαντητ τους να συµµετσχουν αποτελεσµατικ σε

αναπτυχθο2ν µ)σω της πλρους αδελφοποησης µε

µ)τρα διεθνο2ς συνεργασας που )χουν σχεδιαστε για να

κρτη µ)λη της ΕΕ.

σε κθε υποψφια χ ρα προκειµ)νου να εντξουν

(32) Η Οµδα Egmont εναι µια ανεπσηµη οργνωση που συστθηκε το 1995, µε στχο να παρσχει )να φρουµ για τις µονδες οικονοµικ ν πληροφορι ν και να ενισχ2σει την υποστριξη των αντστοιχων εθνικ ν προγραµµτων τους για την καταπολ)µηση της νοµιµοποησης προσδων απ παρνοµες δραστηριτητες. Προς το παρν, 53 µονδες εναι µ)λη της οµδας αυτς.
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Λγα λγια για το ΕΚΠΝΤ
Το Ευρωπαϊκ Κντρο Παρακολο θησης Ναρκωτικ&ν και Τοξικοµαν)ας
(ΕΚΠΝΤ) αποτελε) ναν απ τους δ&δεκα αποκεντρωµνους οργανισµο ς που
δηµιο ργησε η Ευρωπαϊκ/ 0νωση, µε σκοπ την εκτλεση εξειδικευµνου
τεχνικο / επιστηµονικο ργου.
Το κντρο, το οπο)ο δηµιουργ/θηκε το 1993 και λειτουργε) απ το 1995, χει
ως κ ριο στχο τη δι8θεση «αντικειµενικ&ν, αξιπιστων και συγκρ)σιµων
πληροφορι&ν σε ευρωπαϊκ επ)πεδο σχετικ8 µε τα ναρκωτικ8 και την
τοξικοµαν)α, καθ&ς και τις συνπεις τους». Μσω των στατιστικ&ν,
τεκµηριωµνων και τεχνικ&ν πληροφορι&ν που συγκεντρ&νει, αναλ ει και
διαδ)δει, το ΕΚΠΝΤ προσφρει στο κοιν του —ε)τε πρκειται για παρ8γοντες
χ8ραξης πολιτικ/ς, επαγγελµατ)ες στον τοµα των ναρκωτικ&ν / ευρωπα)ους
πολ)τες— µια γενικ/ εικνα του φαινοµνου των ναρκωτικ&ν στην Ευρ&πη.
Τα βασικ8 καθ/κοντα του κντρου ε)ναι:

• η συλλογ/ και αν8λυση των υφιστ8µενων στοιχε)ων?
• η βελτ)ωση των µεθδων σ γκρισης των στοιχε)ων?
• η δι8δοση πληροφορι&ν? και
?• η συνεργασ)α µε ευρωπαϊκς και διεθνε)ς οργαν&σεις καθ&ς και µε χ&ρες
που δεν αν/κουν στην ΕΕ.
Το ΕΚΠΝΤ δραστηριοποιε)ται αποκλειστικ8 στον τοµα της πληροφρησης.

@

Το ΕΚΠΝΤ σε απευθεας σνδεση
Μια ηλεκτρονικ/ κδοση επ) γραµµ/ς της ετ/σιας κθεσης του 2001
παρχεται επ)σης στην ιστοθση http://www.emcdda.org. Η κδοση αυτ/
παρχει συνδσεις µε πηγς στοιχε)ων, εκθσεις και παλαιτερα γγραφα που
χρησιµοποι/θηκαν για την κατ8ρτιση της κθεσης αυτ/ς.
Λεπτοµερε)ς πληροφορ)ες για τη χρ/ση ναρκωτικ&ν στην Ευρ&πη,
δηµοσιε σεις που µπορο ν να ανακτηθο ν στις ντεκα επ)σηµες γλ&σσες της
ΕΕ, συνδσεις µε εξειδικευµνα κντρα πληροφορι&ν για τα ναρκωτικ8 στην
Ευρ&πη και εκτς αυτ/ς, καθ&ς και ελε θερη πρσβαση στις εξειδικευµνες
β8σεις δεδοµνων διατ)θενται στην ιστοθση του ΕΚΠΝΤ.
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