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ενδείξεις

ότι

αλλάζει ο τρόπος μετάδοσης του
ιού HIV/AIDS σε σχέση με τους
μέχρι σήμερα γνωστούς τρόπους,
έχουν περιέλθει σε γνώση του
υπουργείου Υγείας, μετά από
επιδημιολογικές και μοριακές
αναλύσεις σε άτομα που κάνουν
ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών
ουσιών στο κέντρο της Αθήνας.
«Ο
τρόπος
διασποράς
τους
υποδεικνύει αλλαγές στον τρόπο μετάδοσης του ιού στην
κοινότητα των ΧΕΝ (ενδοφλέβιοι χρήστες) στην περιοχή της
Αθήνας» αναφέρει έρευνα που διενεργήθηκε από την Ιατρική Σχολή
του Πανεπιστημίου Αθηνών, όπως αναφέρεται σε έγγραφο που
υπογράφει η υφυπουργός Υγείας Ζέττα Μακρή και διαβιβάστηκε στη
Βουλή μετά από ερώτηση της βουλευτού της ΝΔ Φεβρωνίας
Πατριανάκου.

Με το ίδιο έγγραφο η Βουλή ενημερώνεται για την επιδημική
έξαρση του HIV/AIDS στον πληθυσμό των εξαρτημένων. Τα στοιχεία
του ΚΕΕΛΠΝΟ δείχνουν ότι μεταξύ 2010 και 2011 τα κρούσματα της
μόλυνσης αυξήθηκαν 1.500% μεταξύ των χρηστών. Έτσι, ο
επιπολασμός του ιού στους χρήστες ουσιών το 2011 αυξήθηκε
ραγδαία από 0,8% σε 4,4. Στην περιοχή της Αθήνας άγγιξε το
8,1%. Την ίδια ώρα ραγδαία αύξηση σημειώνεται και στην
εξάπλωση της ηπατίτιδας C μεταξύ των εξαρτημένων.
Ειδικά για τα συνθετικά ναρκωτικά, σύμφωνα με το υπουργείο

Υγείας, τα κανναβινοειδή εντοπίζονται κυρίως στη Θεσσαλονίκη
και η «σίσα» (sisha), μια μορφή κρυσταλλικής μεθαμφεταμίνης,
απαντάται κυρίως στους δρόμους της Αθήνας. Η εκτίμηση είναι
πως «καθώς η οικονομική κρίση αρχίζει να μεταβάλει αισθητά
διάφορες όψεις του προβλήματος των ναρκωτικών, τα επόμενα
χρόνια θα υπάρξει όξυνση της εξάρτησης».
Μέσα στο 2013 έχει προβλεφθεί η έναρξη προγραμμάτων μεταξύ των
οποίων και το Ειδικό Κέντρο Άμεσης Πρόσβασης Εξαρτημένων
Ατόμων στην Αθήνα που απευθύνεται σε χρόνιους ή
υποτροπιάζοντες χρήστες με υψηλό βαθμό περιθωριοποίησης.
Δίκτυο θα υποστηρίζει επίσης και την εξαιρετικά ευάλωτη και
διαρκώς διευρυνόμενη ομάδα των χρηστών που διαβιούν στο δρόμο.
Ανάμεσα στα μέτρα που προχωρούν είναι η επέκταση του
προγράμματος υποκατάστασης οπιοειδών (OST).
Οι θέσεις θεραπείας αυξήθηκαν στην Αθήνα από 2.098 το 2010 σε
3.040 τον Απρίλιο του 2013. Μεγαλύτερη ήταν η αύξηση των
θέσεων στην υπόλοιπη Ελλάδα, όπου από 3.010 το 2010 έφθασαν
τον Απρίλιο του 2013 τις 5.030. Τα ποσοστά ΧΕΝ που λάμβαναν
θεραπεία υποκατάστασης στην υπόλοιπη Ελλάδα ήταν 30,4% το
2010, 38,6% το 2011 και 45,4% το 2012 ενώ για την Αθήνα ήταν
28% το 2010, 31,5% το 2011, 38,2% το 2012. Το σύνολο των
θεραπευομένων στο πρόγραμμα υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ το 2010
ήταν 5.101 άτομα ενώ σήμερα είναι 8.070 άτομα.
Ως προς το πρόγραμμα διανομής βελονών και συριγγών (NSP), από
το υπουργείο γίνεται γνωστό ότι στην Αθήνα διανεμήθηκαν 61.516
σύριγγες το 2010 και 404.124 το 2012.
Με το πρόγραμμα του ΚΕΘΕΑ ΕΞΕΛΙΞΙΣ, γίνεται ανταλλαγή κιτ με
χρησιμοποιημένες σύριγγες στους χρήστες στο δρόμο. Ανά
εβδομάδα ανταλλάσσονται 150 κιτ κατά προσέγγιση με
χρησιμοποιημένες σύριγγες.
Η βουλευτής της ΝΔ Φεβρωνία Πατριανάκου στην ερώτησή της
επικαλούνταν έκθεση της Διεθνούς Επιτροπής του ΟΗΕ, σύμφωνα με
την οποία το 2011 στην Ελλάδα, στη Βουλγαρία και στη Ρουμανία

αναφέρθηκε σημαντική αύξηση των κρουσμάτων HIV, λόγω της
υψηλής επικράτησης του ιού στους χρήστες που κάνουν ενέσιμη
χρήση. Αναφερόταν επίσης και στην αύξηση της χρήσης των φθηνών
συνθετικών ναρκωτικών.
Σε απάντηση της ερώτησης στη Βουλή απέστειλε έγγραφο και ο
υπουργός Δημόσιας Τάξης και Προστασίας του Πολίτη Νίκος
Δένδιας με το οποίο ενημερώνει για το ειδικό επιχειρησιακό
πρόγραμμα που εφαρμόζει η ΕΛΑΣ. Σύμφωνα με το έγγραφο, από τις
κατασχέσεις έχει προκύψει ότι διακινητές της κρυσταλλικής
μεθαμφεταμίνης είναι ως επί το πλείστον αλλοδαποί κυρίως
Πακιστανοί, Ιρανοί, Αφγανοί και Κούρδοι οι οποίοι παράλληλα
διακινούν και ηρωίνη.
«Είναι άμεση η ανάγκη λήψης δράσης που θα αναχαιτίσει την
εξάπλωση μολυσματικών ασθενειών, θα περιορίσει τους κινδύνους
για τη δημόσια υγεία και θα συνδέσει τους χρήστες με τα
θεραπευτικά προγράμματα, κρατώντας ζωντανή την προοπτική της
θεραπείας και της ένταξης», αναφέρει η υφυπουργός Υγείας.
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