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Συνάντηση Διοικητικού Συμβουλίου DPNSEE

Τ

ο Δίκτυο για την Πολιτική των Ναρκωτικών στην Νοτιοανατολική Ευρώπη (DPNSEE) πραγματοποίησε
τακτική συνεδρίαση του διοικητικού συμβουλίου του στα Σκόπια, από τις 28 Φεβρουαρίου έως τις 2
Μαρτίου 2018. Συμμετείχαν 5 από τα μέλη του διοικητικού συμβουλίου και το προσωπικό.
Σημαντικό μέρος της συνάντησης αφορούσε την ανασκόπηση των αποτελεσμάτων του έργου κατά το
προηγούμενο έτος και την αξιολόγηση της ανάπτυξης των δραστηριοτήτων και των δράσεων των Δικτύων
σε εθνικό, περιφερειακό και παγκόσμιο επίπεδο. Το Διοικητικό Συμβούλιο θεωρεί το έτος 2017 ως έτος
γεμάτο δραστηριότητες με διεθνή αναγνώριση του DPNSEE και βελτιωμένο προφίλ.
Στη Γενική Συνέλευση το 2016, το DPNSEE έκανε το πρώτο βήμα στην ανάπτυξη στρατηγικού σχεδίου. Μετά
τη συζήτηση στη Γενική Συνέλευση του 2017, το συμβούλιο έλαβε μέτρα για να συνεχίσει τη στρατηγική
συζήτηση για τον προσδιορισμό προτεραιοτήτων για το έργο το 2018 και μετά. Η ανάλυση του Κώδικα
Δεοντολογίας του DPNSEE επικεντρώθηκε στη δυναμική του Διοικητικού Συμβουλίου και στη βελτίωση
των σχέσεων με τις οργανώσεις-μέλη.
Το επιχειρησιακό σχέδιο για το 2018 περιλαμβάνει περισσότερες δράσεις και δραστηριότητες για το
επόμενο έτος: ανάπτυξη ικανοτήτων, κέντρο πόρων, πρόσθετες μεταφράσεις του Γλωσσάριου των
όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική για τα ναρκωτικά, τεκμηρίωση των περιπτώσεων διακριτικής
μεταχείρισης των ευάλωτων πληθυσμών και των διεθνών εξελίξεων.

Τ

Διάλογος μεταξύ της ΚτΠ και δωρητών στο Βελιγράδι, με την υποστήριξη του OSF

ο ίδρυμα Open Society Foundations (OSF) συγκάλεσε ακτιβιστές της κοινωνίας των πολιτών που
ασχολούνται με τα θέματα του HIV, τη μείωση βλάβης, τις σεξουαλικές ομάδες και τις κοινότητες των
LGBT από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη, και τους χορηγούς σε θέματα δημόσιας υγείας και τα ανθρώπινα
δικαιώματα, για να συζητήσουν ευκαιρίες στρατηγικής συνεργασίας για τη διατήρηση υπηρεσιών
πρόληψης του HIV για ευάλωτους πληθυσμούς. Η ημερίδα πραγματοποιήθηκε στις 18 Ιανουαρίου 2018
στο Βελιγράδι της Σερβίας.
Οι στόχοι της συνάντησης ήταν:
-Η ανταλλαγή καλών πρακτικών διεκδίκησης από την κοινωνία των πολιτών, για εγχώρια χρηματοδότηση
των υπηρεσιών για τον ιό HIV, συμπεριλαμβανομένων προσπαθειών για να ωθηθούν οι εθνικές κυβερνήσεις
να δεσμευτούν για την παροχή και τη χρηματοδότηση υπηρεσιών για ευάλωτους πληθυσμούς.
-Η συζήτηση για τις τρέχουσες προκλήσεις για τα προγράμματα υποστήριξης προς τους ευάλωτους
πληθυσμούς στην περιοχή, με ιδιαίτερη έμφαση στις απειλές για τα κινήματα, τα προγράμματα και τους
υπερασπιστές των ανθρωπίνων δικαιωμάτων που υποστηρίχθηκαν άμεσα και έμμεσα από το Διεθνές
Ταμείο όταν ήταν ακόμη ενεργό στην περιοχή.
-Η παρουσίαση παραδειγμάτων για το πώς η στοχευμένη υποστήριξη των δωρητών στην εμπλοκή της
κοινωνίας των πολιτών στη διαδικασία μετάβασης και αειφορίας μπορεί να ενισχύσει την τόλμη της
κυβέρνησης για την αντιμετώπιση του HIV.
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Να συζητηθούν στρατηγικές και ευκαιρίες για την αντιμετώπιση του χάσματος των υπηρεσιών και να
επιτρέψουν στην κοινωνία των πολιτών να συμμετέχει στη διαδικασία μετάβασης, καθώς και στους
ρόλους που μπορούν να διαδραματίσουν οι δωρητές, τα περιφερειακά δίκτυα και οι τεχνικές υπηρεσίες.
Οι οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών από τη Νοτιοανατολική Ευρώπη συναντήθηκαν μια μέρα
πριν για να συζητήσουν τις τρέχουσες εξελίξεις όσον αφορά το έργο του περιφερειακού συντονιστικού
μηχανισμού της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και την προετοιμασία της εφαρμογής σε πολλές χώρες, την
πιθανή συνεργασία με τα περιφερειακά δίκτυα της EECA, πρωτοβουλίες χρηματοδότησης συνηγορίας που
υποστηρίζουν τις υπηρεσίες πρόληψης του HIV στη Νοτιοανατολική Ευρώπη. Από τους 30 εκπροσώπους
των οργανώσεων της κοινωνίας των πολιτών συμμετείχαν 9 μέλη του DPNSEE: Aksion Plus, Margina,
Viktorija, Labyrinth, Cazas, Juventas, ARAS, RHRN και Prevent.
Στο περιθώριο του διαλόγου μεταξύ της κοινωνίας των πολιτών και των δωρητών, εκπρόσωποι του OSF,
επισκέφθηκαν το γραφείο του DPNSEE στις 18 Ιανουαρίου 2018: ο Daniel Wolfe, διευθυντής της Διεθνούς
Ανάπτυξης για τη Μείωση Βλάβης, η Julia Greenberg, διευθυντής Διακυβέρνησης και Χρηματοδότησης και
η Ekaterina Lukicheva υπεύθυνη του Διεθνούς Προγράμματος Ανάπτυξης για τη Μείωση Βλάβης (όλοι τους
από το Πρόγραμμα Δημόσιας Υγείας του OSF) μαζί με την Raminta Štuikyte, σύμβουλο. Ο Αντιπρόεδρος
Nebojša Đurasović, ο Γραμματέας του Διοικητικού Συμβουλίου Denis Dedajić και ο Εκτελεστικός Διευθυντής
Milutin Milošević υποδέχτηκαν τους διακεκριμένους καλεσμένους.
Οι οικοδεσπότες του DPNSEE παρουσίασαν τη δουλειά και τις δυνατότητες του Δικτύου και απάντησαν σε
πολλές ερωτήσεις. Οι επισκέπτες ενδιαφέρονταν ιδιαίτερα από το γεγονός ότι το DPNSEE συγκεντρώνει
οργανώσεις μελών από όλες τις χώρες της ΝΑ Ευρώπης και ότι έχει μια ευρεία προσέγγιση στο θέμα,
συμπεριλαμβανομένων διαφόρων στοιχείων της πολιτικής για τα ναρκωτικά. Οι συζητήσεις για ενδεχόμενη
συνεργασία επεκτάθηκαν κατά τη διάρκεια των επόμενων δύο ημερών των συνεδριάσεων.
Πριν από τις συναντήσεις στο Βελιγράδι, οι εκπρόσωποι του OSF και του Διεθνούς Ταμείου επισκέφθηκαν
το Μαυροβούνιο για να συζητήσουν την υλοποίηση των δύο έργων που χρηματοδοτούν από το 2017 και
την προετοιμασία για την εφαρμογή του εθνικού σχεδίου στο Διεθνές Ταμείο. Οι οργανώσεις-μέλη μας
Cazas και Juventas συμμετείχαν στις συναντήσεις.
Η επίσκεψη του OSF ολοκληρώθηκε με την επίσκεψη στο Drop-in κέντρο για τους χρήστες ψυχοδραστικών
ουσιών και το κέντρο ημέρας για τους εργαζόμενους στο σεξ στο Νόβι Σαντ που διαχειρίζεται η οργάνωση
Prevent. Η επίσκεψη ήταν πολύ αποτελεσματική, με εξαιρετική παρουσίαση του έργου της Prevent
και πολύ συναισθηματική συζήτηση με τρεις εργαζόμενους στο σεξ, στο κέντρο ημέρας. Στο τέλος οι
φιλοξενούμενοι (συμπεριλαμβανομένων των εκπροσώπων του ιδρύματος SWAN και Mama Cash) δεν
έδωσαν καμία συγκεκριμένη υπόσχεση για υποστήριξη, αλλά εξέφρασαν την προθυμία τους να βοηθήσουν
στην εύρεση δωρητών. Η επίσκεψη πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως πρότυπο για την υποδοχή των δωρητών
και την επιρροή τους για τη χρηματοδότηση των υπηρεσιών.
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Τ

ο Δίκτυο Πολιτικής για τα Ναρκωτικά στην
Νοτιοανατολική Ευρώπη δημιούργησε ένα Λεξικό
των όρων που χρησιμοποιούνται στην πολιτική για τα
ναρκωτικά, ελπίζοντας να συμβάλει στην καλύτερη
κατανόηση του προβλήματος των ναρκωτικών με πιο
εμφατικό τρόπο. Το Λεξικό είναι αλφαβητική λίστα όρων
με ορισμούς. Περιέχει επίσης επεξηγήσεις εννοιών και
όρων που σχετίζονται με τον τομέα των ναρκωτικών
και συναφή θέματα. Το λεξικό πρέπει να εξυπηρετεί
πρώτα τις οργανώσεις μέλη του DPNSEE κατά τρόπο
που θα συμβάλει στη διαδικασία εναρμόνισης των
απόψεων και των στάσεων. Δεύτερον, το υλικό αυτό
φαντάζεται ότι εξυπηρετεί ένα ευρύτερο φάσμα ομάδων
ανθρώπων, συμπεριλαμβανομένων των πολιτικών
ιθυνόντων, των ενδιαφερομένων, των ακτιβιστών, των
μέσων ενημέρωσης, της αστυνομίας, της δικαιοσύνης
και άλλων. Η πιο πρόσφατη έκδοση του λεξικού
δημοσιεύεται στα ισπανικά χάρη στον Andrés Palencia,
πολιτικό επιστήμονα της οργάνωσης Simplemente
Opinión από την Κολομβία, που μετέφρασε το Λεξικό και
είναι προσβάσιμο σε όλους μέσω του συνδέσμου http://
www.dpnsee.org/cms/files/2018/02/DPNSEE-GlossaryENG-January-2018-compressed.pdf

Μετακομίσαμε!

Τ

ο πρώτο τρίμηνο για το Γραφείο του DPNSEE χαρακτηρίστηκε από πολλές δραστηριότητες, όπου
μία από αυτές ήταν η μετακόμιση του γραφείου! Το προσωπικό του DPNSEE στεγάζεται τώρα σε μια
όμορφη περιοχή που ονομάζεται Zemun, δουλεύοντας σε έναν εμπνευσμένο χώρο εργασίας. Τα νέα
στοιχεία επικοινωνίας είναι διαθέσιμα στην ιστοσελίδα του DPNSEE (http://www.dpnsee.org/contact/).

74

Νέα από τις οργανώσεις του Δικτύου

ΕΝΗΜΕΡΩΤΙΚΟ ΦΥΛΛΑΔΙΟ ΙΑΝΟΥΑΡΙΟΣ - ΜΑΡΤΙΟΣ 2018

JUVENTAS
ΜΑΥΡΟΒΟΥΝΙΟ
Εξελίξεις και προκλήσεις στη μάχη ενάντια στον HIV και τις Ηπατίτιδες στο Μαυροβούνιο.
Άρθρο της Marija Milić, Συντονίστριας Προγραμμάτων Μείωσης της Βλάβης.

Α

ν και το Μαυροβούνιο είναι μια χώρα με χαμηλό επιπολασμό του ιού HIV (0,02%) στο γενικό πληθυσμό,
έχει αντιμετωπίσει την πιθανότητα μιας επιδημίας μεταξύ των ανδρών που κάνουν σεξ με άνδρες
(MSM) και έχει πολύ υψηλό επιπολασμό της ηπατίτιδας C μεταξύ των ανθρώπων που κάνουν χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών.
Ενώ η πιο συνηθισμένη οδός μετάδοσης, και αυτή που αυξάνεται από την αρχή της επιδημίας HIV / AIDS είναι
το απροφύλακτο σεξ σε ποσοστό 85% (2015 Έκθεση για το HIV / AIDS από το Ινστιτούτο Δημόσιας Υγείας
του Μαυροβουνίου), η κοινή χρήση συριγγών είναι υπεύθυνη για τον υψηλό επιπολασμό της ηπατίτιδας
C μεταξύ των χρηστών ενδοφλέβιων ουσιών. Λαμβάνοντας αυτό υπόψη τους, οι ΜΚΟ έχουν αναπτύξει
συγκεκριμένα μέτρα πρόληψης και παρέχονται στους χρήστες ενδοφλέβιων ουσιών, σε εργαζόμενους στο
σεξ, σε MSM, σε κρατούμενους, σε ναυτικούς και εφήβους που κινδυνεύουν περισσότερο.
Το Μαυροβούνιο έχει επωφεληθεί από τη χρηματοδότηση του Παγκόσμιου Ταμείου από το 2006 έως τον
Ιούλιο του 2015, όταν η υποχρέωση χρηματοδότησης των κοινοτικών υπηρεσιών που παρέχονταν από
ΜΚΟ δεν μεταβιβάστηκε ορθά στην κυβερνητική πολιτική. Οι ΜΚΟ αντιμετώπισαν πολύ περιορισμένες
πηγές χρηματοδότησης και είτε μείωσαν την έκτασή τους (π.χ. Juventas) είτε έκλεισαν τις υπηρεσίες τους
για ένα έτος (π.χ. Cazas).
Από το 2015, η Juventas έχει εφαρμόσει μια δυναμική εκστρατεία προς τους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
και του ευρύτερου κοινού για την ευαισθητοποίηση σχετικά με το ανησυχητικό πρόβλημα της έλλειψης
χρηματοδότησης, που σημαίνει έλλειψη προσβάσιμων υπηρεσιών για βασικούς πληγέντες πληθυσμούς.
Η εκστρατεία υποστηρίχθηκε με χρηματοδότηση από την πρεσβεία της Νορβηγίας, την πρεσβεία της
Καναδικής Δημοκρατίας και την αντιπροσωπεία της Ευρωπαϊκής Ένωσης και από πολλούς διεθνείς και
εθνικούς φορείς, με αποτέλεσμα την τροποποίηση των νόμων περί προϋπολογισμού για το 2016 και το
2017 και την εισαγωγή προϋπολογισμού σχετικού με μέτρα για τον ιό HIV.
Το OSF έχει χορηγήσει κονδύλια στις ΜΚΟ Juventas και CAZAS τον Μάιο του 2017 για να υποστηρίξουν
τη διαδικασία ανάπτυξης νέου μηχανισμού κοινωνικών συμφωνιών, όπου η ΜΚΟ Juventas ήταν υπεύθυνη
για τη διαχείριση των κανόνων και διαδικασιών του μηχανισμού σύναψης συμβάσεων, ενώ η ΜΚΟ ΚΑΖΑΣ
υλοποίησε προγράμματα ανάπτυξης δεξιοτήτων.
Αυτός ο κοινωνικός μηχανισμός σύναψης συμβάσεων τέθηκε σε εφαρμογή το Δεκέμβριο του 2017, ενώ η
χρηματοδότηση εξασφαλίζεται με το αντίστοιχο πρόγραμμα του Παγκόσμιου Ταμείου και του Υπουργείου
Υγείας για τα επόμενα 3 χρόνια. Οι ΜΚΟ θα συνεχίσουν να διεκδικούν τη δημιουργία βιώσιμων υπηρεσιών
μετά τη νέα μεταβατική περίοδο, δηλαδή για μετά το 2021.
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ΚΕΝΤΡΟ ΖΩΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Τo Β’ Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο υιοθετεί το μήνυμα «Μη ανιχνεύσιμος = Μη μεταδοτικός»

Ι

στορική απόφαση εξέδωσε ομόφωνα το Β’ Μικτό Ορκωτό Δικαστήριο Αθηνών, υιοθετώντας για πρώτη
φορά ρητά το μήνυμα της επιστημονικής κοινότητας ότι ένας άνθρωπος, θετικός στη λοίμωξη HIV που
έχει μη ανιχνεύσιμο ιϊκό φορτίο είναι μη μεταδοτικός.
Συγκεκριμένα, το Δικαστήριο αθώωσε κατηγορούμενο ο οποίος μηνύθηκε από σύντροφό του, με την
οποία διατηρούσε περιστασιακή, σεξουαλικής φύσεως, σχέση ότι αποπειράθηκε να της μεταδώσει τον
ιό του HIV μέσω δήθεν απροφύλακτης σεξουαλικής επαφής. Επιπλέον, αναγνώρισε ως μη ενοχοποιητικό
στοιχείο την απόφαση του κατηγορουμένου να μην αποκαλύψει στην περιστασιακή σύντροφό του την
οροθετικότητα του, καθώς έκρινε ότι κρίσιμο για την αθώωση ή την ενοχή του αποτελεί το γεγονός ότι
λάμβανε τις απαραίτητες προφυλάξεις και τη θεραπεία του, με αποτέλεσμα να μην κινδυνεύει τρίτο άτομο
από σεξουαλική επαφή μαζί του.
Με δεδομένο ότι ο κατηγορούμενος λάμβανε σταθερά θεραπεία και κατά τον ενδεικτικό χρόνο το ιϊκό
του φορτίο ήταν σταθερά κάτω από το ανιχνεύσιμο όριο (<20 copies/ml, το Δικαστήριο έκρινε ότι δεν
πληρείται η αντικειμενική και υποκειμενική υπόσταση της απόπειρας βαριάς σκοπούμενης σωματικής
βλάβης κατ’ εξακολούθηση, αλλά ούτε βαριάς σωματικής βλάβης κατ’ εξακολούθηση με ενδεχόμενο δόλο.
Την υπόθεση ανέλαβε το Κέντρο Ζωής, προσφέροντας δωρεάν νομική συνδρομή στον ωφελούμενο σε
όλη τη διάρκεια της δικαστικής περιπέτειάς του. Χαιρετίζουμε με ιδιαίτερη χαρά την πρώτη δικαστική
αναγνώριση στην Ελλάδα του μηνύματος των επιστημονικών ερευνών ότι «Μη ανιχνεύσιμος = Μη
μεταδοτικός». Παράλληλα, όμως, εφιστούμε την προσοχή στους αρμόδιους φορείς για τη μη λειτουργία
των αντιδραστηρίων για διάστημα πλέον του 1 ½ έτους, γεγονός που, εκτός των λοιπών σοβαρότατων
προβλημάτων που τούτο μπορεί να συνεπάγεται σε θέματα υγείας, οδηγεί σε απώλεια του πλέον
σημαντικού αποδεικτικού μέσου σε ποινικές δίκες κατά ανθρώπων θετικών στον ιό του HIV και αφήνει
ανοιχτό το ενδεχόμενο αύξησης κρουσμάτων εκβιασμών με θύματα τους ίδιους τους ασθενείς.
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ΔΙΟΓΕΝΗΣ
ΕΛΛΑΔΑ
Συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού και Συντονισμού
για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών

Τ

ην Δευτέρα 22/1/2018, πραγματοποιήθηκε η πρώτη συνεδρίαση της Εθνικής Επιτροπής Σχεδιασμού
και Συντονισμού για την Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών για το 2018. Στη συνεδρίαση συμμετείχαν:
ο Υπουργός Υγείας, ο αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας, εκπρόσωποι των υπουργείων Εργασίας,
Παιδείας, Δικαιοσύνης, Εσωτερικών, του ΟΚΑΝΑ του ΚΕΘΕΑ, του 18ΑΝΩ, της Διεύθυνσης Εξαρτήσεων
του υπουργείου Υγείας, του Σώματος Δίωξης Οικονομικού Εγκλήματος, της Ελληνικής Αστυνομίας και του
Λιμενικού Σώματος.
Αρμοδιότητα της επιτροπής αυτής, όπως περιγράφεται στο άρθρο 50 του νόμου 4139/2013, είναι η
εκπόνηση του Εθνικού Σχεδίου Δράσης για τα Ναρκωτικά, ο σχεδιασμός και η ανάπτυξη των διεθνών
συνεργασιών της χώρας, ο συντονισμός και η προώθηση των αναγκαίων μέτρων, προγραμμάτων και
δράσεων εκ μέρους των συναρμόδιων Υπουργείων στα πλαίσια του Εθνικού Σχεδίου Δράσης, καθώς και
η παρακολούθηση εφαρμογής τους.
Η επιτροπή έθεσε ως βασική προτεραιότητά της την επίλυση του ζητήματος του θεσμικού πλαισίου
αδειοδότησης, λειτουργίας και ελέγχου των ιδιωτικών κέντρων που δραστηριοποιούνται στο χώρο των
εξαρτήσεων, στη βάση του πρόσφατου πορίσματος του Σώματος Επιθεωρητών Υπηρεσιών Υγείας και
Πρόνοιας (ΣΕΥΥΠ).
Ο Υπουργός Υγείας, κ. Ανδρέας Ξανθός, δήλωσε ως βασικό στόχο του υπουργείου την αναδιαμόρφωση
και τον εκσυγχρονισμό του θεσμικού πλαισίου που διέπει το πεδίο των εξαρτήσεων (ν.4139.2013).
Τέλος, η Εθνική Συντονίστρια για την αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, Δρ. Χριστίνα ΠαπουτσοπούλουΔιαμαντοπούλου, τόνισε ότι: «η Επιτροπή θα εργαστεί πάνω στις προτεραιότητες που τέθηκαν από τον
Υπουργό. Στόχος της επιτροπής είναι η εκπόνηση εθνικής στρατηγικής και εθνικού σχεδίου δράσης»
Για περισσότερες πληροφορίες, διαβάστε το σχετικό Δελτίο Τύπου που δημοσίευσε το Γραφείο Τύπου του
Υπουργείου Υγείας, στον παρακάτω σύνδεσμο:
https://bit.ly/2MleA2w
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Συνάντηση ανοικτού διαλόγου: «Πολιτική για τα Ναρκωτικά: καθημερινή πράξη
και προκλήσεις για μια συνεπή και αποτελεσματική πολιτική»

Τ

ην Τρίτη 27 Μαρτίου 2018, η οργάνωση «ΔΙΟΓΕΝΗΣ Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά»,
πραγματοποίησε στο Impact Hub, στην Αθήνα, συνάντηση ανοικτού διαλόγου με θέμα:
«Πολιτική για τα Ναρκωτικά: καθημερινή πράξη και προκλήσεις για μια συνεπή και αποτελεσματική
πολιτική».

Στόχος του διαλόγου ήταν να συζητηθούν οι συνθήκες που επικρατούν τα τελευταία 5 χρόνια στην Αθήνα
όσον αφορά στον τομέα της χρήσης ψυχοδραστικών ουσιών και ειδικότερα (α) τις διαθέσιμες υπηρεσίες
και παρεμβάσεις Μείωσης της Βλάβης για ενεργούς χρήστες στην πόλη, (β) τις τελευταίες τάσεις και
πρόσφατες εξελίξεις στο θέμα των νέων ψυχοδραστικών ουσιών, (γ) τα ιδιαίτερα προβλήματα που
αντιμετωπίζουν οι έφηβοι και νέοι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και τη σχέση
τους με την παραβατικότητα.
Επιπλέον, στη συνάντηση οι συμμετέχοντες έλαβαν ενημέρωση γύρω από τις εργασίες και τα αποτελέσματα
της πρόσφατης συνόδου της Επιτροπής του ΟΗΕ για τα Ναρκωτικά (Commission on Narcotic Drugs ‘CND
61’) που έλαβε χώρα 12-16 Μαρτίου 2018 στη Βιέννη.
Βασική μας επιδίωξη ήταν η ολοκληρωμένη αποτύπωση των υπό συζήτηση θεμάτων, η ανταλλαγή
πληροφοριών και η διάχυση της γνώσης μέσα από την ισότιμη και εποικοδομητική συμμετοχή όλων των
εμπλεκόμενων και ενδιαφερόμενων μερών. Στον διάλογο συμμετείχαν εκπρόσωποι από το Υπουργείο
Υγείας, τον Δήμο Αθηναίων, τους εθνικούς φορείς και την Κοινωνία των Πολιτών, συμβάλλοντας με την
εμπειρία τους στην πληρέστερη πληροφόρηση και συνεργασία.
Η συγκεκριμένη δράση υλοποιείται στα πλαίσια του προγράμματος «Νέες προσεγγίσεις στις Πολιτικές
και τις Πρακτικές Μείωσης της Βλάβης» που χρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση και το Open
Society Foundations και συμμετέχουν οι οργανώσεις "Transnational Institute" (TNI) - Ολλανδία (Φορέας
του έργου), "Διογένης, Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά" – Ελλάδα (εταίρος), "Forum Droghe" (FD)
- Ιταλία (εταίρος) και "International Center for Ethnobotanical Education, Research & Service" (ICEERS) Ισπανία (εταίρος).
Τα αποτελέσματα της ημερίδας θα ανακοινωθούν σύντομα στην ιστοσελίδα του «Διογένη» www.diogenis.
info.
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Νέα εκστρατεία: οι άνθρωποι που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών, μετράνε!
Radu Cata
Head of the Harm Reduction Deparement
NGO “ALIAT”
Romania

20.02.2018
World Day
of Social Justice

#PWUDCOUNT
campaign

W W W. D I O G E N I S . I N F O

Funded by the

Co-funded by the

Μ

ε αφορμή την Παγκόσμια Ημέρα Κοινωνικής
Δικαιοσύνης (20 Φεβρουαρίου), η οργάνωση
«Διογένης – Διάλογος Πολιτικής για τα Ναρκωτικά»,
ξεκίνησε μια εκστρατεία ευαισθητοποίησης με
σύνθημα “Persons Who Use Drugs Count” («Οι
Άνθρωποι που κάνουν χρήση Ψυχοδραστικών
Ουσιών Μετράνε»). Η εκστρατεία υλοποιείται
σε όλη την διάρκεια του 2018, σε επιλεγμένες
Διεθνείς/Παγκόσμιες Ημέρες.
Η εκστρατεία “Persons Who Use Drugs Count”
τονίζει και προωθεί την ανάγκη για σεβασμό
των ανθρωπίνων δικαιωμάτων ενός εξαιρετικά
ευάλωτου και περιθωριοποιημένου πληθυσμού,
υπενθυμίζοντας σε όλους μας πως οι άνθρωποι
που κάνουν χρήση ψυχοδραστικών ουσιών δεν
χάνουν τα δικαιώματά τους ως πολίτες και ως
άνθρωποι.

Δείτε εδώ το βίντεο της εκστρατείας:
https://youtu.be/LhJY3nfzl_g
Μείνετε συντονισμένοι με την εκστρατεία, ακολουθώντας το hashtag #PWUDCOUNT
Το Ελληνικό Κοινοβούλιο ψήφισε νέο νόμο για την ιατρική χρήση της κάνναβης.

Ψ

ηφίστηκε την 1η Μαρτίου 2018 από την Ελληνική Βουλή το νομοσχέδιο «Διατάξεις για την Παραγωγή
Τελικών Προϊόντων Φαρμακευτικής Κάνναβης». Η Διαρκής Επιτροπή Κοινωνικών Υποθέσεων
συζήτησε το σχέδιο νόμου σε δύο συνεδριάσεις της και διοργάνωσε στη Βουλή ακρόαση με συμμετοχή
οργανώσεων ασθενών, υπεύθυνων υπηρεσιών για θέματα φαρμάκων, φορέων της επιστημονικής
κοινότητας, γεωργικές συνδικαλιστικές οργανώσεις, οργανισμούς παροχής υπηρεσιών σε χρήστες και
εξαρτημένα από ψυχοδραστικές ουσίες άτομα και οργανώσεις της κοινωνίας των πολιτών. Στην Ολομέλεια
του Κοινοβουλίου διεξήχθη διεξοδική συζήτηση η οποία έκλεισε με τη ψήφιση του νομοσχεδίου. Η
πλειοψηφία της βουλής ψήφισε υπέρ του νομοσχεδίου.
Μπορείτε να διαβάσετε όλο το κείμενο του Διευθυντή του «Διογένη», Θανάση Αποστόλου, στον παρακάτω
σύνδεσμο: http://www.diogenis.info/cms/files/2018/03/new-greek-law-medical-kannabis-gr.pdf
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ΘΕΤΙΚΗ ΦΩΝΗ
ΕΛΛΑΔΑ
Τρίμηνο δράσεων

Τ

ον Ιανουάριο (12-1) διοργανώθηκε από την «Θετική Φωνή» διάλεξη στο τμήμα Ψυχολογίας της
Φιλοσοφικής Σχολής Αθηνών σε προπτυχιακούς φοιτητές για το HIV/AIDS, την χρήση ψυχοδραστικών
ουσιών και την μείωση βλάβης. Στις 11 Ιανουαρίου, η «Θετική Φωνή» συμμετείχε στη Θεσσαλονίκη στο
συνέδριο που διοργάνωσε ο Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδας ''Προμηθέας'' με θέμα «Αντιμετώπιση
Ανισοτήτων στην Υγεία- HCV και χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών».
Τον Φεβρουάριο ξεκίνησε να λειτουργεί ομάδα εργασίας του συλλόγου για την υλοποίηση παρεμβάσεων
χαρτογράφησης του chemsex στην Ελλάδα και την ανάπτυξη δράσεων μείωσης βλάβης. Επίσης η «Θετική
Φωνή» συμμετείχε στο σημαντικό συνέδριο PreP in Europe Summit 2018 στο Άμστερνταμ, καθώς και στο
2nd European ChemSex Forum στο Βερολίνο τον Μάρτιο, λαμβάνοντας σημαντική ενημέρωση για τις
βέλτιστες πρακτικές του εξωτερικού και παρουσιάστηκαν οι παρεμβάσεις που προγραμματίζονται στην
Ελλάδα
Και αυτό το τρίμηνο συνεχίστηκαν τα ενημερωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικού χαρακτήρα σε κέντρα ημέρας,
σταθμούς υποδοχής και κοινότητες για το HIV/AIDS, την ασφαλέστερη χρήση ψυχοδραστικών ουσιών και
τη μείωση βλάβης, όπως και την ενδυνάμωση ομοτίμων στο νοσοκομείο των φυλακών Κορυδαλλού ''Α.
Παύλος''.
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ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ
ΕΛΛΑΔΑ

Ο

Μελέτη αξιολόγησης των συνθηκών διαβίωσης και της πρόσβασης ασθενών
με Ηπατίτιδα C – χρηστών ενδοφλέβιων ναρκωτικών στις υπηρεσίες υγείας

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος “Προμηθέας”, υπό την επιστημονική ευθύνη του Αν. Καθηγητή
Πολιτικής Υγείας του Πανεπιστημίου Πελοποννήσου κ. Κυριάκο Σουλιώτη, εκπόνησε μελέτη με
αντικείμενο: Αξιολόγηση των Συνθηκών Διαβίωσης και της Πρόσβασης Ασθενών με Ηπατίτιδα C –
Χρηστών Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) στις Υπηρεσίες Υγείας.
Σκοπός είναι η ανάδειξη τυχόν εμποδίων που συναντά η συγκεκριμένη πληθυσμιακή ομάδα κατά την
επαφή της με το Σύστημα Υγείας αλλά και η αξιολόγηση των συνθήκων διαβίωσης της, φωτίζοντας το
πολυδιάστατο αυτό πρόβλημα κατά την περίοδο της οικονομικής κρίσης που διανύουμε.
Από τους 311 συμμετέχοντες, το 53,8% είναι ενταγμένο σε προγράμματα υποκατάστασης (ΟΚΑΝΑ) και
το 43,9% σε προγράμματα απεξάρτησης (ΚΕΘΕΑ). Η πλειονότητα του δείγματος, σε ποσοστό της τάξης
του 64%, δεν γνωρίζει το στάδιο της ηπατικής του βλάβης, με το 48,4% των ασθενών να αναφέρει ότι δεν
παρακολουθείται από ιατρό για την Ηπατίτιδα C τη δεδομένη χρονική στιγμή. Επιπρόσθετα, το 26% των
συμμετεχόντων αναφέρει ότι έχει συλλοίμωξη με HIV και 21% με Ηπατίτιδα Β.
Από το σύνολο των συμμετεχόντων, το 38% δήλωσε ότι αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση σε ιατρό και
αποδίδει αυτά τα εμπόδια σε απουσία ασφαλιστικής κάλυψης (25,5%) και καθυστέρηση στο κλείσιμο του
ραντεβού (20,1%). Υψηλό ποσοστό των συμμετεχόντων (43,8%) αντιμετωπίζει εμπόδια στην πρόσβαση
στη θεραπεία για την ηπατίτιδα C. Το 19,5% αποδίδει τα εμπόδια αυτά σε μη πλήρωση των κριτηρίων
λήψης της θεραπείας από τον ΕΟΠΥΥ και το 16,7% σε ζητήματα γραφειοκρατίας.
Τέλος, συγκριτικά με το 2009, το 42,4% των συμμετεχόντων της μελέτης αναφέρει μεταβολή της σημασίας
που δίνει στο πρόβλημα υγείας του προς το χειρότερο.
Ημερίδα: Αντιμετώπιση ανισοτήτων στην Υγεία: Ηπατίτιδα C
και χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών στην Βόρεια Ελλάδα

O

Σύλλογος Ασθενών Ήπατος Ελλάδος «Προμηθέας» μαζί
με την κ Β. Σύψα, Επ. Καθηγήτρια Επιδημιολογίας και
Προληπτικής Ιατρικής (Ιατρική Σχολή ΕΚΠΑ) και τον κ Ι. Γουλή,
Αν. Καθηγητή Γαστρεντερολογίας Α.Π.Θ. – Δ Παθολογική Κλινική
Γενικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης «Ιπποκράτειο», διοργάνωσαν
Ημερίδα με τίτλο «Αντιμετώπιση Ανισοτήτων στην Υγεία:
Ηπατίτιδα C και Χρήση Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών στην Βόρεια
Ελλάδα».
Σκοπό της ημερίδας αποτέλεσε η σφαιρική προσέγγιση της
Ηπατίτιδας C και της Χρήσης Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών,
υπό το πρίσμα διερεύνησης της διασύνδεσης των Χρηστών
Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών με το Εθνικό Σύστημα Υγείας, στην
Βόρεια Ελλάδα.
Η δομή της ημερίδας αφορούσε στη διεξαγωγή τεσσάρων (4)
στρογγυλών τραπεζιών, με εισηγήσεις και τοποθετήσεις από
καταξιωμένους προσκεκλημένους ομιλητές και συντονιστές.
Η θεματολογία των στρογγυλών τραπεζιών ήταν η ακόλουθη:
«Επιδημιολογικά δεδομένα για την Ηπατίτιδα C στους Χρήστες
Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ) και προοπτικές εξάλειψης»,
«Η αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C στα Προγράμματα
Υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ Βόρειας Ελλάδας», «Η αντιμετώπιση
της Ηπατίτιδας C σε προγράμματα απεξάρτησης: Ο ρόλος του
ΚΕΘΕΑ και του Ψ.Ν.Θ.» και «Η αντιμετώπιση της Ηπατίτιδας C
στην Βόρεια Ελλάδα: Καλές Πρακτικές και Εμπόδια».
11
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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

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

Positive Voice, Athens, Greece
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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