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Η πρώτη συνάντηση του Δ.Σ. του DPNSEE για το 2017

Η

πρώτη συνεδρίαση του συμβουλίου του Δικτύου
Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
πραγματοποιήθηκε στις 20 και 21 Μαρτίου 2017 στο Γραφείο
DPNSEE και στη Βιβλιοθήκη της Βουλής των Ανθρωπίνων
Δικαιωμάτων στο Βελιγράδι της Σερβίας. Ήταν μια ευκαιρία για
το νέο ξεκίνημα του Διοικητικού Συμβουλίου μετά τις αλλαγές
της σύνθεσης που έγιναν κατά την τελευταία γενική συνέλευση
που πραγματοποιήθηκε τον Νοέμβριο του 2016. Συμμετείχαν
όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου και μέλη του
Προσωπικού, συμπεριλαμβανομένων δύο εθελοντών, οι οποίοι
συμμετείχαν σε ορισμένα μέρη της συνάντησης. Το Διοικητικό
Συμβούλιο ενέκρινε το ετήσιο οικονομικό δελτίο του Δικτύου
Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολικής Ευρώπης,
τα πρακτικά της πρόσφατης Γενικής Συνέλευσης και της
συνεδρίασης του Διοικητικού Συμβουλίου και την έκθεση για
την περίοδο Δεκεμβρίου 2016 - Μάρτιος 2017 που προτάθηκε
από το Προσωπικό. Το διοικητικό συμβούλιο συζήτησε επίσης το
επιχειρησιακό σχέδιο για το 2017 και τις επικείμενες εκδηλώσεις
και δραστηριότητες. Μεταξύ των θεμάτων που συζητήθηκαν
ήταν η στρατηγική αναζήτησης χρηματοδοτήσεων, οι ετήσιες
συνδρομές των μελών, οι διαδικασίες αποζημιώσεων, η
συνεχιζόμενη κατάρτιση, η εργασία εθελοντών σχετικά με το
Κέντρο Πόρων και το Λεξικό Όρων, η ιστοσελίδα, η επιτροπή
εμπειρογνωμόνων και η στρατηγική του DPNSEE 2016-2019.

Λεξικό Όρων και κέντρο πόρων

Σ

το ξεκίνημα της χρονιάς Το Δίκτυο Πολιτικής για τα
Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη άνοιξε δύο
εθελοντικές θέσεις στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση
της ικανότητας των μη κυβερνητικών οργανώσεων
και της πολιτικής προώθησης των ναρκωτικών
στη Νοτιοανατολική Ευρώπη, η οποία βασίζεται
στη δημόσια υγεία και τα ανθρώπινα δικαιώματα»,
της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Το φετινό εθελοντικό
πρόγραμμα θα προσλάβει εθελοντές σε δύο θέσεις,
που θα ασχολούνται με δραστηριότητες στο έργο:
συγκέντρωση των δεδομένων για το Λεξικό Όρων
και δημιουργία και ανάπτυξη του Κέντρου Πόρων. Το
προσωπικό είναι τώρα μια ομάδα με 5 άτομα!
Το Λεξικό Όρων που σχετίζονται με το θέμα των ναρκωτικών θα εκδοθεί στην αγγλική και στις τοπικές γλώσσες
για να βοηθηθούν όσοι αντιμετωπίζουν σωστά το θέμα των ναρκωτικών. Θα δημοσιευθεί ηλεκτρονικά. Το
Γλωσσάριο θα είναι ένας αλφαβητικός κατάλογος όρων που χρησιμοποιούνται σε έναν τομέα πολιτικής για
τα ναρκωτικά, με τους συναφείς ορισμούς αυτών των όρων. Οι ορισμοί θα συνοδεύονται από επεξηγήσεις
εννοιών και όρων που σχετίζονται με τον τομέα των ναρκωτικών και σχετικά συναφή θέματα όπως είναι οι όροι
που σχετίζονται με τη βιολογία, τη χημεία, την πολιτική ή τα ανθρώπινα δικαιώματα. Το γλωσσάριο πρέπει να
εξυπηρετεί πρώτα τις οργανώσεις των μελών κατά τρόπο που θα συμβάλει στη διαδικασία εναρμόνισης των
απόψεων και των στάσεων. Δεύτερον, το υλικό αυτό θα βοηθήσει σε ένα ευρύτερο φάσμα ομάδων ανθρώπων,
συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών ιθυνόντων, των ενδιαφερομένων, των ακτιβιστών, των μέσων ενημέρωσης,
της αστυνομίας, της δικαιοσύνης και άλλων.
Το κέντρο πόρων του DPNSEE θα έχει ρόλο να εξυπηρετήσει την κοινότητα των οργανώσεων της κοινωνίας
των πολιτών της ΝΑ Ευρώπης. Επιδιώκει να βελτιώσει το έργο τους διευκολύνοντας και συμβάλλοντας στην
ανταλλαγή πληροφοριών, πόρων και εμπειριών μεταξύ των ΜΚΟ, των εταίρων τους και των τοπικών οργανώσεων,
προσφέροντας επιπλέον χρήσιμη κατάρτιση, πρακτικές πληροφορίες και υπηρεσίες. Στόχος της είναι επίσης η
ενίσχυση των σχέσεων και η ενίσχυση του διαλόγου μεταξύ ΜΚΟ και άλλων φορέων.
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Η

Τροποποιήσεις του νόμου για τις ψυχοδραστικές ελεγχόμενες ουσίες

Ομάδα Εργασίας του Υπουργείου Υγείας της Σερβίας πρότεινε αλλαγές στο νόμο για τις ελεγχόμενες
ψυχοδραστικές ουσίες. Αυτός ο νόμος έχει ανακοινωθεί εδώ και πολύ καιρό, ως μέρος των
υποχρεώσεων που έχει η Σερβία κατά τη διαδικασία προσχώρησης στην Ευρωπαϊκή Ένωση, η οποία
καλύπτεται ειδικά από το κεφάλαιο 24 των διαπραγματεύσεων. Το σχέδιο είναι απογοητευτικό και
περιοριστικό, αντί να προτείνει ενεργές και σύγχρονες λύσεις. Ο δημόσιος διάλογος ήταν άσχημα
προετοιμασμένος και καθοδηγημένος, καθώς δεν υπήρχαν πληροφορίες και σχέδια που να μοιράζονται
έγκαιρα δημοσίως μετά τη συζήτηση.
Το DPNSEE και οι οργανώσεις-μέλη του, μαζί με μερικές άλλες ενδιαφερόμενες οργανώσεις της
κοινωνίας των πολιτών συναντήθηκαν, προετοίμασαν και κοινοποίησαν ένα πλήρες σύνολο σχολίων που
στάλθηκαν στο Υπουργείο. Επίσης διοργανώθηκε συνέντευξη Τύπου και προσκλήθηκε το DPNSEE σε
τρεις τηλεοπτικούς σταθμούς και στο εθνικό ραδιόφωνο. Επίσης οι προτάσεις του DPNSEE προβλήθηκαν
και σε άλλα ηλεκτρονικά και κοινωνικά μέσα ενημέρωσης. Η συνεργασία με τις οργανώσεις-εταίρους
ήταν πολύ γόνιμη και μπορεί να αποτελέσει μια καλή βάση για μελλοντικές εταιρικές σχέσεις και δράσεις.

Επίσκεψη στην Κροατία, 22 – 24 Μαρτίου 2017.
κπρόσωποι του Δικτύου Πολιτικής για τα
Ε(DPNSEE)
Ναρκωτικά στη Νοτιοανατολική Ευρώπη
επισκέφθηκαν την Κροατία από τις 22

έως τις 24 Μαρτίου 2017. Η δραστηριότητα αυτή
αποτελεί μέρος μιας σειράς επισκέψεων χωρών
στο πλαίσιο του έργου «Ενίσχυση της ικανότητας
των ΜΚΟ και προώθηση της δημόσιας υγείας και
της Πολιτικής για τα Ναρκωτικά προσανατολισμένη
στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νοτιοανατολική
Ευρώπη», όπως περιγράφεται στο πρόγραμμα
εργασίας για το 2017 και υλοποιείται από τη ΜΚΟ
«Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά»
- κύριος φορέας του έργου - σε στενή συνεργασία
με το DPNSEE. Η αντιπροσωπεία - αποτελούμενη
από τον κ. N. Đurasović, τον αναπληρωτή ταμία και
το μέλος του διοικητικού συμβουλίου της DPNSEE,
κ. M. Milošević, εκτελεστικό διευθυντή της DPNSEE
και την κυρία Σ. Γαληνάκη, υπεύθυνη υποστήριξης
δικαιωμάτων της ΜΚΟ «Διογένης-Διάλογος
Πολιτικής για τα Ναρκωτικά» - επισκέφθηκαν
τοπικές αρχές, ιδρύματα και ΜΚΟ που εργάζονται
στον τομέα των ναρκωτικών και έχουν έδρα στην
πρωτεύουσα Ζάγκρεμπ και στις πόλεις Split και
Rijeka.
Η επίσκεψη ήταν μέρος των προσπαθειών για τη διεύρυνση του Δικτύου ως απαραίτητη προϋπόθεση
για να γίνει ένας ισχυρός και αξιόπιστος εταίρος. Οι κύριοι στόχοι της επίσκεψης ήταν: (α) η παρουσίαση
του DPNSEE στην κροατική κοινωνία, (β) η οικοδόμηση ισχυρών σχέσεων, η ενίσχυση των επαφών και η
βελτίωση του διαλόγου για την πολιτική για τα ναρκωτικά με τις αρμόδιες αρχές, τους κρατικούς θεσμούς,
τους διαμορφωτές πολιτικής και τις ΜΚΟ, ευκαιρίες για εταιρικές σχέσεις και συνεργασία και (δ) να
συζητήσουν πιθανές αιτήσεις τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για συμμετοχή στο δίκτυο
DPNSEE. Συγκεκριμένα, η αντιπροσωπεία ήρθε σε επαφή, συζητά και αντάλλαξε σημαντικές πληροφορίες
και εμπειρίες με: εκπροσώπους του Γραφείου Καταπολέμησης της Κατάχρησης των Ναρκωτικών της
Δημοκρατίας της Κροατίας, κ. Ranko Ostojić - πρόσφατος αντιπρόεδρος της Κυβέρνησης και Υπουργός
Εσωτερικών, επί του παρόντος βουλευτής και πρόεδρος της Κοινοβουλευτικής Επιτροπής Εσωτερικής
Πολιτικής και Εθνικής Ασφάλειας, εκπροσώπους των ΜΚΟ «LET» - με έδρα το Ζάγκρεμπ, «HELP» με έδρα
το Split, «TERRA», «VIDA» και «OASA» - με έδρα τη Rijeka και εκπροσώπους του Εκπαιδευτικού Ινστιτούτου
Δημόσιας Υγείας του νομού Σπλιτ - Δαλματία.
Η πιο σημαντική εμπειρία που απέκτησε η αντιπροσωπεία ήταν ότι τα κυβερνητικά ιδρύματα λειτουργούν
με πολύ αποτελεσματικό τρόπο, χρησιμοποιώντας μια διεπιστημονική προσέγγιση. Υπάρχει ένα καλά
οργανωμένο και δομημένο σύστημα που καλύπτει το σύνολο των αναγκών που σχετίζονται με τη χρήση
ναρκωτικών. Το σύστημα είναι αποκεντρωμένο, έτσι ώστε κάθε μία από τις 21 κομητείες (županije) να
έχει τα δικά της καθήκοντα και ευθύνες. Περαιτέρω, οι τοπικές αρχές και τα θεσμικά όργανα παίρνουν
το δικό τους ρόλο και αυτό είναι συνήθως πολύ καλά συντονισμένο σε επίπεδο επαρχίας. Επιπλέον, η
ισχυρή και συνεχής συνεργασία μεταξύ των αρμόδιων κρατικών φορέων και των τοπικών οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών συμβάλλει σημαντικά στη συνολική εφαρμογή της Κροατικής πολιτικής για τα
ναρκωτικά με συνεπή τρόπο.
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Η σημασία της 60ης Συνόδου της Επιτροπής Ναρκωτικών του ΟΗΕ (CND) για την Ελληνική πολιτική
και πρακτική για τα ναρκωτικά.

Η

ΜΚΟ «Διογένης - Διάλογος για την Πολιτική των Ναρκωτικών» διοργάνωσε στις 28 Μαρτίου 2017, στο
Αμφιθέατρο «Αντώνης Τρίτσης» του Πολιτιστικού Κέντρου του Δήμου Αθηναίων, μια ενημερωτική
συνάντηση για τα συμπεράσματα της 60ης συνόδου της Επιτροπής για τα Ναρκωτικά των Ηνωμένων Εθνών
(CND) και την σημασία τους για την τρέχουσα πολιτική για τα ναρκωτικά στην Ελλάδα.
Το πρόγραμμα περιλάμβανε παρουσίαση των συζητήσεων στην CND που πραγματοποιήθηκε από τις 1317 Μαρτίου 2017 στη Βιέννη και συζήτηση στρογγυλής τραπέζης με εκπροσώπους του Εθνικού Γραφείου
Συντονισμού για την Πολιτική για τα Ναρκωτικά, του OKANA, του ΚΕΘΕΑ και της Ελληνικής Πλατφόρμας
των ΜΚΟ για τις Ψυχοδραστικές Ουσίες.
Στη συνάντηση επισημάνθηκε ότι η 60η CND ήταν μια σύνοδος καλών και εποικοδομητικών συζητήσεων
που καθοδηγούνται από τα αποτελέσματα της Ειδικής Συνόδου της Γενικής Συνέλευσης των Ηνωμένων
Εθνών (UNGASS) για τα ναρκωτικά, όπως αυτά περιγράφονται στο τελικό έγγραφο «Η κοινή μας δέσμευση
για αποτελεσματική αντιμετώπιση και καταπολέμηση του παγκόσμιου προβλήματος των ναρκωτικών".
Η σύνοδος επιβεβαίωσε τη σημασία του αποτελέσματος της UNGASS και κάλεσε τα κράτη μέλη να
εντείνουν τις προσπάθειές τους για την εφαρμογή των προτάσεών της. Σημαντική είναι η προτεινόμενη
μετατόπιση της πολιτικής από την καταπίεση και την τιμωρία, στην υγεία και τον σεβασμό των ανθρωπίνων
δικαιωμάτων. Υπάρχει θετικό πνεύμα για διάλογο σχετικά με εναλλακτικές λύσεις για τη φυλάκιση και
την αποποινικοποίηση των χρηστών ναρκωτικών. Τα κράτη μέλη παροτρύνονται να κάνουν χρήση της
ευελιξίας του διεθνούς συστήματος ελέγχου των ναρκωτικών και της αναζήτησης καινοτόμων μεθόδων
θεραπείας και μείωσης των επιβλαβών συνεπειών.
Στη συζήτηση στρογγυλής τραπέζης εκφράστηκε δυσαρέσκεια για την ασυμφωνία μεταξύ των
νομοθετικών διατάξεων και της πρακτικής εφαρμογής τους στην ελληνική πολιτική για τα ναρκωτικά. Δεν
υπάρχει πολιτική δέσμευση και συντονισμός και ο υφιστάμενος νόμος περί ναρκωτικών δεν εφαρμόζεται
από την κυβέρνηση. Τα κυριότερα θέματα που ενδείκνυνται για περαιτέρω εργασίες κατά την προσεχή
περίοδο είναι:
Καλύτερη ευθυγράμμιση των εργασιών των αρμόδιων φορέων για την μείωση βλάβης, τη θεραπεία και
την αποκατάσταση, την εφαρμογή του νόμου όσον αφορά τις υπηρεσίες μείωσης βλάβης στις φυλακές,
το άνοιγμα των χώρων εποπτευόμενης χρήσης και τη ρύθμιση της κάνναβης. Αυτή η συνάντηση ήταν μια
καλή ευκαιρία για όλους τους παράγοντες στον τομέα των ναρκωτικών να συζητούν ανοιχτά σχετικά με
προβληματικά θέματα πολιτικής και πρακτικής και να ανταλλάσσουν ιδέες για συνεργασία και κοινή δράση.
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ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Ημερίδα για την προστασία των δικαιωμάτων οροθετικών κρατουμένων

Ανάδειξη προβλημάτων, προτάσεις επίλυσης & ανάγκη συνεργασίας για την υπεράσπιση των δικαιωμάτων
των οροθετικών κρατουμένων, στην Ημερίδα του Κέντρου Ζωής

Τ

ο Κέντρο Ζωής διοργάνωσε Ημερίδα με θέμα «Χώροι Κράτησης & HIV: Πρόληψη, Θεραπεία, Στήριξη»,
με στόχο την ενημέρωση για την προάσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων των οροθετικών
κρατουμένων.
Την Ημερίδα άνοιξε με χαιρετισμό ο Γενικός Γραμματέας Αντεγκληματικής Πολιτικής του Υπουργείου
Δικαιοσύνης, Ευτύχης Φυτράκης, ο οποίος τόνισε ότι «η συγκεκριμένη Ημερίδα εντάσσεται σε μια
γενικότερη προβληματική που ενδιαφέρει όλο το πλαίσιο των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και σχετίζεται
με την υγεία σε συνδυασμό με τις συνθήκες κράτησης».
Βασικό μέρος της Ημερίδας αποτέλεσε η παρουσίαση της μελέτης του Κέντρου Ζωής «Οροθετικοί
Κρατούμενοι & Πρόσβαση σε Κοινωνικά Δικαιώματα», τα αποτελέσματα της οποίας στηρίζονται στην
παρέμβαση της Οργάνωσης από τον Μάρτιο έως τον Δεκέμβριο του 2016, στο Νοσοκομείο Κρατουμένων
Κορυδαλλού, στο Παράρτημα των Γυναικείων Φυλακών Κορυδαλλού, στις Διευθύνσεις Αλλοδαπών
Αττικής και Θεσσαλονίκης και στο Σωφρονιστικό Κατάστημα Κράτησης Διαβατών .
Σύμφωνα με τη μελέτη του Κέντρου Ζωής, προτείνονται:
•Ένταξη του Νοσοκομείου Κρατουμένων Κορυδαλλού στο Εθνικό Σύστημα Υγείας, εξασφαλίζοντας
ξεχωριστό κονδύλι στον προϋπολογισμό́ για την εξασφάλιση της αντιρετροϊκής αγωγής, καθώς και την
πρόσληψη εξειδικευμένου και επαρκούς ιατρονοσηλευτικού προσωπικού.
•Εισαγωγή θεραπευτικών προγραμμάτων απεξάρτησης και προγραμμάτων υποκατάστασης.
•Βελτίωση των υποδομών, διαμόρφωση των χώρων προαυλισμού και δημιουργία χώρων αναψυχής και
άθλησης.
•Τήρηση διαιτολογίου, που να ανταποκρίνεται στις εκάστοτε ειδικές διατροφικές ανάγκες των οροθετικών
κρατουμένων, σύμφωνα και με τις θρησκευτικές πεποιθήσεις τους.
•Έκδοση της Υπουργικής Απόφασης για τις λεπτομέρειες περί τακτικής ενημέρωσης του προσωπικού των
καταστημάτων κράτησης, καθώς και την πληροφόρηση των κρατουμένων σε θέματα συμβουλευτικής
υγιεινής και τη λήψη προληπτικών μέτρων προς αντιμετώπιση του HIV ή άλλων μεταδοτικών ασθενειών.
•Συστηματική αξιολόγηση από αρμόδια όργανα των εφαρμοζόμενων μέτρων και πρακτικών, καθώς και
συνεργασία των φορέων, κρατικών και μη, σε τοπικό, εθνικό και διεθνές επίπεδο.
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ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ

ΜΗ
ΜΟΙΡΑΖΕΣΑΙ
ΤΑ ΣΥΝΕΡΓΑ
ΧΡΗΣΗΣ
Χρησιμοποποίησε
τα δικά σου σύνεργα
για μία μόνο φορά

!

"Η ΧΡΗΣΗ ΨΥΧΟΔΡΑΣΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ
ΜΠΟΡΕΙ ΝΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
ΣΟΒΑΡΕΣ ΣΩΜΑΤΙΚΕΣ ΚΑΙ
ΨΥΧΟΚΟΙΝΩΝΙΚΕΣ ΒΛΑΒΕΣ"

CHECKPOINT

ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ

Πιττακή 4, Αθήνα - τηλ.: 210 33 10 400
Αλ. Σβώλου 15, Θεσσαλονίκη τηλ.: 231 028 2284

Αθήνα - τηλ.: 210 86 27 572
Θεσσαλονίκη τηλ.: 231 552 5020

ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
Λ. Αλεξάνδρας 213Β,
Αμπελόκηποι
τηλ.: 211 0122102

Δράσεις μείωσης βλάβης στο δρόμο
Δημιουργήσαμε για πρώτη φορά στην
Ελλάδα ένα τηλεοπτικό μήνυμα ενάντια
στο στίγμα και τις διακρίσεις που
υπομένουν οι χρήστες ψυχοδραστικών
ουσιών. Επιλέξαμε ένα ιδιαίτερα
αναγνωρίσιμο άτομο της τηλεόρασης
(καλλιτέχνης τατουάζ) με στόχο να
απευθυνθεί όχι μόνο στους ενήμερους
πολίτες, αλλά στην πλειοψηφία του
πληθυσμού. Το τηλεοπτικό μήνυμα
είναι διαθέσιμο στο YouTube και
ελπίζουμε ότι θα είναι αρκετά σύντομα
και στην τηλεόραση. Ο κεντρικός
χαρακτήρας λέει στο τέλος ότι «το
στίγμα και η περιθωριοποίηση μπορεί
να σκοτώσει εξίσου με οποιαδήποτε
ουσία».
Ταυτόχρονα, συνεχίζουμε τη διανομή
του αποστειρωμένου εξοπλισμού
ενέσεων δράσεις μας στο δρόμο
και για αυτό δημιουργήσαμε δύο
νέα ενημερωτικά φυλλάδια με όλες
τις δομές μείωσης βλάβης στην
Αθήνα (τηλέφωνα και διεύθυνση)
και πρόσθετες πληροφορίες για
τις λοιμώξεις που μεταδίδονται με
το αίμα, ώστε οι χρήστες να μην
μοιράζονται τα εργαλεία χρήσης. Μαζί
με αυτό μεταφράσαμε μια αφίσα από
τα αγγλικά στα ελληνικά που περιέχει
προειδοποιήσεις σχετικά με την
ψυχαγωγική χρήση ουσιών σε μορφή
λευκών σκονών.
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
“ΑξίΖω να ΓνωρίΖω”

“C-αφορά”

Ο

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος
«Προμηθέας», λαμβάνοντας υπόψιν την
επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων που ζουν
με κάποια ηπατική νόσο για ανεμπόδιστη
πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις
σχεδίασε και υλοποιεί δράση πανελλαδικής
εμβέλειας με τίτλο “ΑξίΖω να ΓνωρίΖω”.
Σκοπός της δράσης είναι η συνεχιζόμενη
παροχή δωρεάν εξετάσεων ελαστογραφίας
του ήπατος (Fibroscan) σε ανθρώπους που
έχουν διαγνωστεί με κάποια ηπατική νόσο
μέσω συνεργασίας με ηπατολογικά κέντρα
και ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων. Σε
αυτό το πλαίσιο, τους πρώτους 3 μήνες
του 2017, το πιστοποιημένο προσωπικό
του ΣΑΗΕ «Προμηθέα» επισκέφτηκε,
εκτός των κλινικών, 6 Θεραπευτικές
Μονάδες Φαρμακευτικής Αντιμετώπισης
της Εξάρτησης (ΘΜΦΑΕ) του Οργανισμού
Κατά των Ναρκωτικών (ΟΚΑΝΑ) στις πόλεις
της Αθήνας, της Θεσσαλονίκης και της
Βέροιας και 1 δομή του Κέντρου Θεραπείας
Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στην
Αθήνα, παρέχοντας αυτή την σημαντική
εξέταση σε ανθρώπους που έχουν ιστορικό
χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών και έχουν
διαγνωστεί με ηπατίτιδα C ή/και άλλες
ηπατικές νόσους.

Ο

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» σχεδίασε και υλοποιεί πρόγραμμα
ευαισθητοποίησης, ενημέρωσης και πρόληψης για την Ηπατίτιδα C, πανελλαδικής εμβέλειας, σε
συνεργασία με δομές απεξάρτησης ή υποκατάστασης από τη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών με τίτλο
C-αφορά. Στόχος του προγράμματος είναι η σφαιρική ενημέρωση του πληθυσμού-στόχου για την ιογενή
ηπατίτιδα C και για πρακτικές ασφαλούς χρήσης, η προαγωγή της πρόληψης για τη νόσο, η κατάρριψη
μύθων που συνοδεύονται από τη νόσο, η προαγωγή της σημασίας της ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης
και η αντιμετώπιση του κοινωνικού στίγματος. Σκοπός των εκπρόσωπων του ΣΑΗΕ «Προμηθέα» είναι
η θωράκιση της ομάδας στόχου από την ηπατίτιδα C. Από την αρχή του 2017, εκπρόσωποι του ΣΑΗΕ
«Προμηθέα», έχουν επισκεφτεί 2 δομές του Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ) στην Αθήνα
και τη δομή του «Προγράμματος Αυτοβοήθειας» Χανίων Κρήτης.
7
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4Life, Podgorica, Montenegro
Aksion Plus, Tirana, Albania
Aliat, Bucharest, Romania
ARAS, Bucharest, Romania
Cazas, Podgorica, Montenegro
Centre for Life, Athens, Greece
Diogenis, Athens, Greece
HOPS, Skopje, FYRO Macedonia
Juventas, Podgorica, Montenegro
Labyrinth, Kosovo
Margina, Tuzla, Bosnia Herzegovina
Positive Voice, Athens, Greece

Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο έχει ως στόχο
να πληροφορήσει και να προσφέρει
ενημέρωση σε οργανισμούς, ιδρύματα
και άτομα σχετικά με τις νεότερες
εξελίξεις πολιτικής για τα ναρκωτικά, σε
συνδυασμό με ειδήσεις στο διαδίκτυο
και τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης του
Δικτύου. Στόχος μας είναι η ενεργή
συμμετοχή των οργανώσεων-μελών για
αναφορά των δραστηριοτήτων τους και
των εξελίξεων στις χώρες τους.
Το Ενημερωτικό Φυλλάδιο συντάσσεται
και δημοσιεύεται από την ΜΚΟ Διογένης Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά.
Τα μέλη του δικτύου για την πολιτική
των ναρκωτικών συμβάλλουν στο
Ενημερωτικό Φυλλάδιο με πληροφορίες
από τις χώρες τους, οι οποίες εστιάζονται
κυρίως στα ακόλουθα θέματα: ποινική
δικαιοσύνη, κοινωνικά και θεραπευτικά
προγράμματα, ανθρώπινα δικαιώματα,
ενδιαφέροντα γεγονότα.
Αντιδράσεις και σχόλια:
ΜΚΟ Διογένης - Διάλογος Πολιτικής για
τα Ναρκωτικά
Φωκίωνος 8, 105 63, Αθήνα
E-mail: info@diogenis.info
www.diogenis.info

Prevent, Novi Sad, Serbia
Proi, Sarajevo, Bosnia Herzegovina
Re Generacija, Belgrade, Serbia
RHRN, Bucharest, Romania
SEEAN, Ljubljana Slovenia
Viktorija, Banja Luka, Bosnia Herzegovina
Romanian Harm Reduction Network (RHRN),
Romania
Prometheus, Greece

FUNDED BY:
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