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Επίσκεψη εργασίας στην Σλοβενία.

Ε

πίσκεψη εργασίας στην Σλοβενία στις 26 – 28 Σεπτεμβρίου, πραγματοποιήθηκε στα πλαίσια του
προγράμματος «Ενδυνάμωση των δεξιοτήτων των ΜΚΟ και προώθηση της πολιτικής για τα ναρκωτικά
με προσανατολισμό στην δημόσια υγεία και στα ανθρώπινα δικαιώματα στη Νοτιοανατολική Ευρώπη»,
που χρηματοδοτείται από την Ε.Ε. και το Open Society Foundations.
Εκ μέρους των εταίρων του έργου (και μελών του Δικτύο για την Πολιτική των Ναρκωτικών στη ΝΑ Ευρώπη
- DPNSEE), συμμετείχαν ο κ. Sasa Mijovic (NVO4Life), ο κ. Erlind Plaku (AksionPlus) και ο κ. Νίκος Στεργίου
(Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά). Οι συναντήσεις ολοκληρώθηκαν σε εξαιρετικό κλίμα
και υπήρξε μεγάλη ανταλλαγή εμπειριών και ορθών πρακτικών σχετικά με την πολιτική για τα ναρκωτικά
στη Σλοβενία και την περιοχή της ΝΑ Ευρώπης.
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 στη σλοβενική κοινωνία, (β) η ανάπτυξη 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 υπευθύνους χάραξης πολιτικής και τις ΜΚΟ, (γ) ευκαιρίες για εταιρικές σχέσεις και συνεργασία και
(δ) να διερευνηθούν πιθανές αιτήσεις τοπικών οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών για συμμετοχή
στο DPNSEE. Συγκεκριμένα, η αντιπροσωπεία είχε συναντήσεις με τον κ. Jose Hren (Ανώτερο Σύμβουλο I,
Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, Υπουργείο Υγείας) καθώς και με εκπροσώπους των ΜΚΟ "Stigma" (κ. Borut
Bah), "DrogArt" (κα. Simona Sabic) και «Ένωση ΜΚΟ για τα ναρκωτικά και τους εθισμούς» (κα. Zanin Copi),
όλες με έδρα τη Λιουμπλιάνα.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να διαβάσετε στο παρακάτω link: http://www.diogenis.info/cms/
files/2017/10/Short-report-Slovenia-gre-1.pdf
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Μεγαλώνουμε: τρεις οργανώσεις νέα μέλη του Δικτύου!

Κ

ατά τη διάρκεια των επισκέψεων εργασίας στις χώρες ΠΓΔΜ (Δεκέμβριος 2016), Κροατία (Μάρτιος
2017) και Βουλγαρία (2017), η ιδιότητα μέλους της DPNSEE προωθήθηκε ως δυνατότητα ανταλλαγής,
συνεργασιών και κοινών δράσεων. Μετά από αυτό, οι εξής οργανισμοί υπέβαλαν αίτηση για ένταξη:
• Ο συνασπισμός " Δικαιώματα Σεξουαλικά και Υγείας των Περιθωριοποιημένων Κοινοτήτων", Σκόπια,
ΠΓΔΜ. (LINK TO http://coalition.org.mk/?lang=en) προωθεί την προστασία και τον σεβασμό των
θεμελιωδών ανθρωπίνων δικαιωμάτων των περιθωριοποιημένων κοινοτήτων, με επίκεντρο τα LGBTI
άτομα, τους χρήστες ναρκωτικών, τους ανθρώπους που ζουν με τον ιό HIV, τους εργαζόμενους στο σεξ και
τις περιθωριοποιημένες γυναίκες .
• Η οργάνωση Terra, Rijeka, Κροατία, (LINK TO http://www.udrugaterra.hr/) είναι ένας μη κερδοσκοπικός,
μη κυβερνητικός οργανισμός που ιδρύθηκε το 1998 με πρωτοβουλία μιας ομάδας εμπειρογνωμόνων που
συμμετέχουν στις εργασίες πολλών τοπικών θεσμών και ξένων οργανισμών. Το ξεκίνημα του προγράμματος
ήταν μια απάντηση στην αυξανόμενη επιδημία εθισμού και σε μια πραγματική απειλή εξάπλωσης του HIV/
AIDS μεταξύ των εξαρτημένων χρηστών, η οποία οφείλεται στην ανταλλαγή χρησιμοποιημένων βελόνων
και μαγειρικών σκευών και, κατά συνέπεια, στην σεξουαλική επαφή με τον ευρύτερο πληθυσμό.
• Το Ίδρυμα Πρωτοβουλίας για την Υγεία, Σόφια, Βουλγαρία. (LINK TO www.initiativeforhealth.org) είναι
ένας μη κυβερνητικός, μη κερδοσκοπικός οργανισμός με αποστολή τη βελτίωση της δημόσιας υγείας,
υποστηρίζοντας τους ανθρώπους ώστε να είναι καλύτερα ενημερωμένοι, υπεύθυνοι και ανεξάρτητοι σε
θέματα υγείας και κοινωνικής επικινδυνότητας. Στόχος τους είναι η πρόληψη της διάδοσης του ιού HIV
μέσω της ανάπτυξης τεκμηριωμένων κοινωνικών και υγειονομικών υπηρεσιών, ως ένας σταθερός και
αναγνωρίσιμος οργανισμός με εξαιρετικά ικανό προσωπικό.
Το ΔΣ του DPNSEE υποστήριξε τις υποψηφιότητες και κάλεσε την έκτακτη ηλεκτρονική γενική συνέλευση
του δικτύου, να ψηφίσει για αυτές. 12 από τις 19 οργανώσεις μέλη συμμετείχαν στην έκτακτη Γενική
Συνέλευση, και όλες ψήφισαν υπέρ των υποψηφιοτήτων. Το δίκτυο έχει τώρα 22 οργανώσεις μέλη από 11
χώρες.

Το πρόβλημα των ναρκωτικών και η επίδρασή του στα παιδιά και τους νέους.

Ε

κπρόσωποι του DPNSEE, συμπεριλαμβανομένων του Nebojša
Đurasović, μέλος του ΔΣ, της Irena Molnar, υπεύθυνης
επικοινωνίας και διαχείρισης και του Milutin Milošević, εκτελεστικού
διευθυντή, συναντήθηκαν με την κ. Vesna Dejanović, Υπεύθυνη
Προγράμματος Προστασίας Ανηλίκων στο Γραφείο της UNICEF στο
Βελιγράδι.
Η αφορμή ήταν η απόφαση των αρχών του Νόβι Σαντ να
προμηθεύουν δωρεάν τεστ για ανίχνευση ναρκωτικών σε γονείς
σε τοπικά σχολεία (για τις δύο τελευταίες τάξεις του Δημοτικού και
σε όλη την Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση) από την αρχή της νέας
σχολικής χρονιάς. Το DPNSEE έστειλε επιστολή στον εκπρόσωπο
της UNICEF στη Δημοκρατία της Σερβίας δηλώνοντας ότι θεωρεί
πως η δράση αυτή θέτει σε κίνδυνο τα δικαιώματα των παιδιών και
είναι πολύ προβληματική για διάφορους λόγους, όπως:
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• Ο έλεγχος των ναρκωτικών στα σχολεία δεν είναι απαραίτητος, ούτε αποτελεσματικός, ενώ σε ορισμένες
χώρες της ΕΕ. Απαγορεύεται.
• Όποια και αν είναι τα αποτελέσματα της δοκιμής, είτε επιβεβαιωθεί η χρήση ναρκωτικών ή πρόκειται για
λανθασμένες υποθέσεις των γονέων, η εμπιστοσύνη μεταξύ παιδιών και γονέων θα σπάσει.
• Τα τεστ αυτά είναι ήδη διαθέσιμα στα φαρμακεία. Αυτή η ενέργεια μπορεί μόνο να προκαλέσει παράνοια
στους γονείς και να έχει απρόβλεπτα και ακούσια αποτελέσματα.
• Τα συγκεκριμένα τεστ μπορούν να αναγνωρίσουν μόνο "παραδοσιακές" ψυχοδραστικές ουσίες - και για
κάθε μία από αυτές απαιτείται ξεχωριστή δοκιμή. Για μια πλήρη απόδειξη χρήσης ναρκωτικών, απαιτείται
πλήρης σειρά δοκιμών!
• Τα τεστ αυτά, δεν λειτουργούν με τις νέες ψυχοδραστικές ουσίες που είναι ακόμη πιο επικίνδυνες από τις
παραδοσιακές. Υπάρχει χρήση νέων ουσιών, οι οποίες μπορεί να προκαλέσουν περισσότερη βλάβη από
ό,τι έχουμε σήμερα.
Το DPNSEE πιστεύει ότι η κοινωνία πρέπει να επενδύσει περισσότερο σε σοβαρή και ολοκληρωμένη
πρόληψη, όχι σε κατασταλτικά μέτρα. Αυτό πρέπει να αποτελεί μέρος μιας συστηματικής προσέγγισης του
προβλήματος της χρήσης ναρκωτικών, ιδιαίτερα για τα παιδιά και τους νέους, από τα προγράμματα που
απευθύνονται είτε στο σχολείο, είτε στις τοπικές κοινωνίες.

Τ

Νομοθεσία για τα Ναρκωτικά στη Σερβία.

ο Υπουργείο Υγείας της Σερβίας πρότεινε αλλαγές στο νόμο για τις ψυχοτρόπους ελεγχόμενες ουσίες στα
τέλη του 2016. Οι περιορισμένες προτάσεις και δημόσιος διάλογος, που οργανώθηκαν κατά τη διάρκεια
τεσσάρων εβδομάδων εορταστικής περιόδου, προκάλεσαν σοβαρές ανησυχίες μεταξύ των οργανώσεων της
κοινωνίας των πολιτών στη Σερβία. Το DPNSEE με δύο οργανώσεις μέλη Prevent και ReGeneration, και με την
υποστήριξη άλλων τριών οργανώσεων-εταίρων, υπέβαλαν μεγάλο αριθμό παρατηρήσεων και προτάσεων για
τη βελτίωση του προτεινόμενου σχεδίου.
Δυστυχώς, δεν υπήρξε σχετική απάντηση από το υπουργείο για πάνω από 9 μήνες. Τελικά, με την υποστήριξη
της Υπηρεσίας Συνεργασίας με την Κοινωνία των Πολιτών, οργανώθηκε μια συνεδρίαση στις 4 Οκτωβρίου
για να συζητηθεί η συμβολή του DPNSEE. Εκπρόσωποι του Υπουργείου Υγείας, του Γραφείου Συνεργασίας
με την Κοινωνία των Πολιτών, του Γραφείου για την Καταπολέμηση των ναρκωτικών και του Υπουργείου
Εσωτερικών συναντήθηκαν με στόχο να παρουσιαστούν οι παρατηρήσεις και οι προτάσεις των οργανώσεων
της κοινωνίας των πολιτών και να συζητηθούν ποια από αυτά πρέπει να ενσωματωθούν στην επόμενη έκδοση
του προσχεδίου.
Παρόλο που ήμασταν προετοιμασμένοι για μια ειδική συζήτηση σχετικά με τις προτάσεις μας, αποδείχθηκε
ότι η ομάδα εργασίας στο Υπουργείο Υγείας είχε ήδη ετοιμάσει το επόμενο σχέδιο και ότι ορισμένες από τις
προτάσεις μας είχαν γίνει δεκτές. Παρά τα αιτήματα για διευκρίνιση των προτάσεων που έγιναν δεκτές, ποιες
όχι και για πιο λόγο, οι εκπρόσωποι του Υπουργείου επέμειναν στη θέση ότι αυτή η πληροφόρηση θα είναι
δυνατή μόνο όταν αυτή η νέα έκδοση θα αποσταλεί για τον επόμενο γύρο διαβουλεύσεων.
Η συνάντηση είχε περιορισμένη επιτυχία, διότι παρουσιάσαμε μια ολοκληρωμένη και κατάλληλη προσέγγιση
όσον αφορά τη νομοθεσία και διατηρήσαμε τις θέσεις μας σχετικά με πολύ σημαντικά θέματα που σχετίζονται
με τα ναρκωτικά: ανάγκη να διασφαλιστεί η συμμετοχή των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών σε
όλα τα θέματα που σχετίζονται με τη χρήση ναρκωτικών, του συστήματος έγκαιρης προειδοποίησης που
πρόκειται να θεσπιστεί (συμπεριλαμβανομένης της επιτόπιας εργασίας και της διαβούλευσης), το δικαίωμα
στον χρήστη να προσκομίζει δείγματα ουσιών για έλεγχο, ευρύτερη διανομή Ναλοξόνης σε όλη τη χώρα,
χρήση προφορικού λόγου που δεν θα στιγματίζει τα άτομα που χρησιμοποιούν ναρκωτικά, σεβασμός στο
δικαίωμα της ενημέρωσης και της προστασίας των ευαίσθητων πληροφοριών, τον καλύτερο συντονισμό
όλων των ενδιαφερομένων πλευρών, ιδίως για τις αναφορές σχετικά με τα ναρκωτικά κλπ. Οι προτεινόμενες
τροποποιήσεις του νόμου πρέπει να περάσουν λίγα επίπεδα γραφειοκρατίας ακόμα μέχρι να φθάσουν στο
Κοινοβούλιο και είμαστε έτοιμοι να συνεχίσουμε να υποστηρίζουμε ένα καλύτερο Νομοσχέδιο.
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Επιστολή οργανώσεων στον Υπουργό Υγείας για την ιατρική χρήση της κάνναβης.

Τ

ον περασμένο Ιούλιο, ο «Διογένης» ως μέρος της πρωτοβουλίας για την σύσταση και τον συντονισμό
του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Ιατρική Χρήσης της Κάνναβης», μαζί με άλλες 5 οργανώσεις,
έστειλαν επιστολή στον Υπουργό Υγείας, κ. Ξάνθο.
Η επιστολή είχε ως αίτημα την επίσημη ενημέρωση για τα επόμενα βήματα του Υπουργείου Υγείας στο
συγκεκριμένο ζήτημα, τονίζοντας την ανάγκη για τη θέσπιση ενός ολοκληρωμένου και αποτελεσματικού
μοντέλου για την ιατρική χρήση της κάνναβης, λαμβάνοντας υπόψη: (α) τις εξατομικευμένες ανάγκες και
την προώθηση των δικαιωμάτων των ασθενών (β) την ανάγκη ανάπτυξης ενός σχεδίου για την ενίσχυση
της εγχώριας παραγωγής με στόχο την αποφυγή των εγγενών κινδύνων μιας αγοράς που κυριαρχείται
από μεγάλες πολυεθνικές εταιρείες και διεθνή επενδυτικά κεφάλαια και (γ) την ανάγκη υπεύθυνης
ενημέρωσης και εκπαίδευσης των επαγγελματιών υγείας και πιστοποίησης των ιατρών για το δικαίωμα
συνταγογράφησης.
Επίσης γνωστοποιούσε την πρωτοβουλία των συνεργαζόμενων οργανώσεών μας για τη σύσταση και το
συντονισμό του «Ελληνικού Παρατηρητηρίου για την Ιατρική Χρήσης της Κάνναβης». Πρόκειται για μια
συνεργασία που προσδοκά να διευκολύνει και να ενισχύσει τις συνεργασίες και τη διαβούλευση με τα
αρμόδια Υπουργεία, ενώ προσφέρει φωνή και δύναμη σε εμπλεκόμενες ομάδες ασθενών, επιστημόνων
και άλλων ενδιαφερόμενων μερών. Προσβλέπουμε σε μια γόνιμη και παραγωγική συνεργασία με το
Υπουργείο Υγείας καθώς και με όλους τους αρμόδιους φορείς του χώρου, έχοντας ως πρωταρχική μέριμνα
την άμεση, απρόσκοπτη και νόμιμη πρόσβαση των ασθενών σε ποιοτική κάνναβη για ιατρική χρήση.
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Διεξαγωγή έρευνας: Υπηρεσίες Θεραπείας και Μείωσης της Βλάβης στο πλαίσιο
της οικονομικής κρίσης, εξελίξεις και προκλήσεις

Η

οργάνωση ‘Διογένης’ Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά, εταίρος ενός ευρύτερου προγράμματος με
τίτλο «Νέες Προσεγγίσεις Μείωσης της Βλάβης και Πρακτικές» χρηματοδοτούμενο από την Ευρωπαϊκή
Επιτροπή, έχει αναλάβει την υλοποίηση επιμέρους δραστηριοτήτων με θέμα «Υπηρεσίες Θεραπείας και
Μείωσης της Βλάβης στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης, εξελίξεις και προκλήσεις».
Οι δράσεις αυτές έχουν ως σκοπό την παροχή γνώσης για τις εξελίξεις και τις προκλήσεις αναφορικά με
τις υπηρεσίες θεραπείας και μείωσης της βλάβης στο πλαίσιο της οικονομικής κρίσης και τη διερεύνηση
προοπτικών, που θα μπορούσαν να εγγυηθούν τη συνέχεια, τη βιωσιμότητα και την περαιτέρω εξέλιξη των
υπηρεσιών αυτών. Στο πλαίσιο αυτό, ο ‘Διογένης’ διεξήγαγε έρευνα με στόχο τη συλλογή των απόψεων των
φορέων χάραξης πολιτικής, των επαγγελματιών, των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών
και των ΜΚΟ σχετικά με τον αντίκτυπο της οικονομικής κρίσης στις υπηρεσίες υγείας και ψυχοκοινωνικής
πρόνοιας, καθώς επίσης και τα μέτρα που απαιτούνται για την αντιμετώπιση των υφιστάμενων και μελλοντικών
προβλημάτων. Προς αυτήν την κατεύθυνση, λοιπόν, ο ‘Διογένης’, συνεργάστηκε με ερευνητές από την
Αλβανία, τη Βοσνία και Ερζεγοβίνη, τη Βουλγαρία, την Κύπρο, την Πρώην Γιουγκοσλαβική Δημοκρατία της
Μακεδονίας, την Ελλάδα, την Ιταλία, την Πορτογαλία και τη Ρουμανία. Οι ερευνητές ήταν υπεύθυνοι για τη
διεξαγωγή συνεντεύξεων, χρησιμοποιώντας ως εργαλείο ένα ερευνητικό ερωτηματολόγιο και τη σύνοψη
των αποτελεσμάτων σε σχετική έκθεση.
Το ερευνητικό ερωτηματολόγιο περιλάμβανε τις ακόλουθες ερωτήσεις:
Α. Ανατρέχοντας στην περίοδο της οικονομικής κρίσης από το 2008, πώς θα συνοψίζατε – κατά την άποψή
σας –τις κύριες αδυναμίες των αρμόδιων αρχών, που δραστηριοποιούνται στον τομέα των ψυχοδραστικών
και των αρμόδιων φορέων παροχής υπηρεσιών για ανθρώπους που κάνουν χρήση ουσιών; Ποιες από
τις αποφάσεις τους όσον αφορά στα μέτρα λιτότητας θα μπορούσαν να είναι διαφορετικές; Υπάρχουν
εναλλακτικές λύσεις που έχουν αγνοηθεί; Μπορείτε να ανατρέξετε στις πιθανές επιλογές που αγνοήθηκαν;
Β. Ποιες είναι εκείνες οι ενέργειες των αρμόδιων αρχών και των παρόχων υπηρεσιών που επηρέασαν
περισσότερο την υγεία και την ευημερία των ανθρώπων που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών;
Γ. Ποιος ήταν ο ρόλος των ΜΚΟ στην αναζήτηση λύσεων για τα μέτρα λιτότητας; Ποιες ενέργειες έχουν
ληφθεί για τη διατήρηση της συνέχειας των υπηρεσιών και την υποστήριξη των ανθρώπων που κάνουν
χρήση ψυχοδραστικών ουσιών;
Δ. Ποιες θα ήταν οι προτάσεις σας προς τις αρμόδιες αρχές και τους φορείς παροχής υπηρεσιών με στόχο την
καλύτερη και αποτελεσματικότερη αντιμετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων που συνδέονται με τη χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών; Ποια θα μπορούσε να είναι η συμβολή των ίδιων των χρηστών σε αυτόν τον τομέα;
Τα αποτελέσματα της έρευνας παρουσιάστηκαν στο συνέδριο με Μεσογείου/Νοτιοανατολικής Ευρώπης, το
οποίο έλαβε χώρα 19-21 Οκτωβρίου στη Λευκωσία της Κύπρου. Περισσότερες πληροφορίες και νέα σχετικά
με το συγκεκριμένο συνέδριο και τα ερευνητικά αποτελέσματα θα ανακοινωθούν στο επόμενο ενημερωτικό
φυλλάδιο του DPNSEE.
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ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Πανελλαδικό Πρόγραμμα ενημέρωσης μαθητών Β΄& Γ’ Λυκείου για τον HIV & το AIDS

Τ

ο Κέντρο Ζωής πραγματοποιεί ενημερώσεις σχετικά με τον HIV και το AIDS σε μαθητές Β’ και Γ’ Λυκείου
και των δεκατριών (13) περιφερειών της Ελλάδας καθ’ όλη τη διάρκεια της τρέχουσας σχολικής χρονιάς
(2017-18). Στόχος του Οργανισμού είναι να καλύψει ένα επανειλημμένως διαπιστωμένο και κρίσιμης
σημασίας κενό για την ατομική και τη δημόσια υγεία.
Η πρωτοβουλία ενημέρωσης του Κέντρου Ζωής έχει την πανελλήνια άδεια του Υπουργείου Παιδείας,
Έρευνας και Θρησκευμάτων και πραγματοποιείται από ομάδες ειδικά εκπαιδευμένων και έμπειρων στελεχών
του Οργανισμού. Την επιστημονική επιμέλεια του έντυπου και του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού που
χρησιμοποιείται κατά τη διάρκεια των ενημερώσεων έχει αναλάβει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας, ενώ
έχει διασφαλιστεί έγκριση παιδαγωγικής καταλληλότητας από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής.
Με δεδομένο ότι σημαντικό τμήμα του πληθυσμού, και ιδιαίτερα του μαθητικού και νεανικού πληθυσμού, δε
γνωρίζει γιατί και πώς πρέπει να προφυλάσσεται κατά τη σεξουαλική του δραστηριότητα, ενώ ταυτόχρονα
συνεχίζεται ο στιγματισμός και ο κοινωνικός αποκλεισμός των ανθρώπων που ζουν με HIV ή και AIDS,
κρίνεται αναγκαία η ενημέρωση των νέων ανθρώπων σε σχέση με τον HIV και το AIDS.
Το πρόγραμμα «Πρόληψη της λοίμωξης HIV σε μαθητές της Β’ και Γ’ Λυκείου» στοχεύει στην:
- παροχή έγκυρης και προσαρμοσμένης στα σύγχρονα επιστημονικά δεδομένα πληροφόρησης, σε σχέση
με την λοίμωξη HIV και το AIDS,
- ενημέρωση και ευαισθητοποίηση ως προς την αναγκαιότητα και τους τρόπους προφύλαξης από τον ιό HIV,
- εξάλειψη των στερεοτύπων και την καταπολέμηση του στίγματος γύρω από το HIV/AIDS.
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ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ

Εκπαιδευτικό σεμινάριο στα Σώματα Ασφαλείας.

Σ

τα πλαίσια της προσπάθειας επιμόρφωσης και ενημέρωσης των σωμάτων ασφαλείας για τις σεξουαλικά
μεταδιδόμενες ασθένειες, την χρήση ουσιών και τον ενδεδειγμένο τρόπο συμπεριφοράς του προσωπικού
των σωμάτων ασφαλείας απέναντι στην ευάλωτη ομάδα των χρηστών ψυχοδραστικών ουσιών, διεξήγαμε
ενημερωτικό/εκπαιδευτικό σεμινάριο την Τρίτη 3-10-2017. Ανάμεσα σε αυτούς που παρακολουθήσαν ήταν
και άνδρες της υπηρεσίας Δίωξης Ναρκωτικών . Οι θεματικές ήταν ''HIV/AIDS και χρήστες ψυχοδραστικών
ουσιών'' και ''Διακρίσεις και Στερεότυπα''. Αυτή η δράση μας γίνεται σε συνέχεια των σεμιναρίων που
ξεκινήσαμε πέρσι για τους αξιωματικούς της Αστυνομίας για να έχουν οι χρήστες μια πιο ανθρώπινη
μεταχείριση. Επίσης και αυτό το τρίμηνο συνεχίστηκε η διανομή αποστειρωμένων συνέργων χρήσης στις
υπαίθριες πιάτσες και τα επιμορφωτικά σεμινάρια στους εθελοντές μας.
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Αξίζω να Γνωρίζω
Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος
Ο
«Προμηθέας, από τον Μάρτιο του 2016,
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, ιατρούς δημόσιων νοσοκομείων και
δομών απεξάρτησης ή υποκατάστασης. Το
πρόγραμμα σχεδιάστηκε λαμβάνοντας υπόψιν
την επιτακτική ανάγκη των ανθρώπων που
ζουν με κάποια ηπατική νόσο για ανεμπόδιστη
πρόσβαση σε διαγνωστικές εξετάσεις.
Εστιάζοντας στην ευάλωτη κοινωνικά ομάδα
των ανθρώπων που έχουν ιστορικό χρήσης
ψυχοδραστικών
ουσιών,
ένα
πληθυσμό
με αυξημένο επιπολασμό ηπατίτιδας C,
το πιστοποιημένο προσωπικό του ΣΑΗΕ
¨Προμηθέα¨, από τον Ιούλιο μέχρι τον Σεπτέμβριο
του 2017, πραγματοποίησε 13 επισκέψεις σε
δομές υποκατάστασης του OKANA, στις πόλεις
της Αθήνας, των Χανίων, του Ρεθύμνου και της
Καβάλας. Σε αυτό το διάστημα 406 ωφελούμενοι
με νόσους του ήπατος έλαβαν γνώση για το
στάδιο της ηπατικής τους ίνωσης.

Ημερίδα: "Εξάλειψη Ηπατίτιδας C σε Ειδικούς Πληθυσμούς
Υπό το Φως των Καινούργιων Εξελίξεων” (20/07)

Ο

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» μαζί με το Εργαστήριο Υγιεινής, Επιδημιολογίας
και Ιατρικής Στατιστικής της Ιατρικής Σχολής Πανεπιστημίου Αθηνών και την κ Β. Σύψα Επ. Καθηγήτρια
Επιδημιολογίας και Προληπτικής Ιατρικής, με την υποστήριξη του Hepatitis B and C Public Policy Association
(HBCPPA), διοργάνωσε ημερίδα με τίτλο «Εξάλειψη Ηπατίτιδας C σε Ειδικούς Πληθυσμούς Υπό το Φως των
Καινούργιων Εξελίξεων».
Στόχο της ημερίδας αποτέλεσε, η σφαιρική προσέγγιση της Ιογενούς Ηπατίτιδας C, υπό το πρίσμα ειδικών
πληθυσμιακών ομάδων (συμπεριλαμβανομένων των ΧΕΝ) και υπό το πλαίσιο των πρόσφατων εξελίξεων
διεύρυνσης της πρόσβασης των ασθενών με ηπατίτιδα C στις νέες αποτελεσματικές θεραπείες που
μέχρι πρότινος συναντούσε σοβαρά εμπόδια. Ο στόχος της ημερίδας επετεύχθη μέσω διεξαγωγής πέντε
στρογγυλών τραπεζιών με εισηγήσεις από καταξιωμένους προσκεκλημένους ομιλητές και συντονιστές.
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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
Coalition ‘Sexual and Health Rights of Marginalized
Communities’, Skopje, FYRO Macedonia
Diogenis, Athens, Greece
HOPS, Skopje, FYRO Macedonia
Initiative for Health Foundation, Sofia, Bulgaria
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
Terra, Rijeka, Croatia
Viktorija, Banja Luka, Bosnia Herzegovina
Romanian Harm Reduction Network (RHRN),
Romania
Prometheus, Greece
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