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Η Μνλάδα Απεμάξηεζεο 18 Άλσ ηνπ Χπρηαηξηθνχ Ννζνθνκείνπ Αηηηθήο κε αθνξκή 

ηελ Παγθφζκηα Ηκέξα θαηά ησλ Ναξθσηηθψλ ζέηεη ππ’ φςηλ ζαο ζηνηρεία ζρεηηθά κε 

ηελ αίηεζε ζεξαπείαο γηα ην έηνο 2009. 

Τα ζηνηρεία παξνπζηάδνληαη ζπλνπηηθά θαη αθνξνχλ φζνπο θαη φζεο απεπζχλζεθαλ 

ζηνπο Σπκβνπιεπηηθνχο Σηαζκνχο θαη ηα Κέληξα Υπνδνρήο ηεο Μνλάδαο θαη 

δήηεζαλ λα εληαρζνχλ ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκά ηνπο. 

Δπίζεο ζηα ζηνηρεία πνπ παξαζέηνπκε γίλεηαη ηδηαίηεξε κλεία ζηνπο ζεξαπεπφκελνπο 

πνπ δελ έρνπλ Διιεληθή ππεθνφηεηα θαζφηη θαηά ηα ηειεπηαία έηε ε πνζνζηηαία 

αλαινγία ηνπο απμάλεη ζπλερψο, (7-8% επί ηνπ ζπλφινπ) ε νπνία είλαη θαηά πνιχ 

κεγαιχηεξε εθείλεο ησλ άιισλ Θεξαπεπηηθψλ Πξνγξακκάησλ.   

 

 

Αζήλα Ινχλεο 2010  

                        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Η θηινζνθία θαη νη αξρέο ιεηηνπξγίαο ηνπ 18 Άλσ 

 

      Καηεξίλα Μάηζα 

 

Τν 18 Άλσ, ε κεγαιχηεξε δεκφζηα Μνλάδα Απεμάξηεζεο ζηε ρψξα καο, 

αληηπξνζσπεχεη έλα κεηνςεθηθφ αιιά δσληαλφ θαη δπλακηθφ ξεχκα ζην 

ρψξν ησλ εμαξηήζεσλ, ππνρξεσκέλν λα δίλεη κηα δηαξθή κάρε ζε φια ηα 

επίπεδα γηα λα εμαζθαιίδεη ηνπο ζηνηρεηψδνπο φξνπο ιεηηνπξγίαο ηνπ, 

κηα δηαξθή κάρε κε ηελ εθάζηνηε θπβεξλεηηθή πνιηηηθή, ηε 

γξαθεηνθξαηία ηνπ δεκνζίνπ, ηνλ βηνινγηζκό ησλ αθαδεκατθώλ 

θύθισλ θαη ηελ θπξίαξρε πνιηηηθή πξνώζεζεο ησλ θάζε ηύπνπ 

ππνθαηάζηαησλ . 

Τν 18 Άλσ αλήθεη νξγαληθά ζην Χ.Ν.Α, έλα ςπρηαηξηθφ ζεζκφ. 

Αλαπηχρζεθε ζηνλ απφερν ηνπ θηλήκαηνο ηνπ Μάε ηνπ ’68, εκπλεφκελν 

απφ ηηο ηδέεο ηνπ θαη σο πξντφλ ηνπ αληητδξπκαηηθνχ θηλήκαηνο ζην 

Γαθλί, ζηηο δεθαεηίεο 1970-1980. Σε ζχγθξνπζε κε ην αζπιηαθφ πλεχκα- 

κέζα ζην Γαθλί, ην κεγάιν άζπιν, ην 18 Άλσ θαηέθηεζε ζηελ πξάμε ην 

1987 ηε ιεηηνπξγηθή ηνπ απηνλνκία θαη επέβαιε ηελ αξρή φηη ε έληαμε 

ηνπ εμαξηεκέλνπ ζην πξφγξακκα δελ κπνξεί λα γίλεηαη ππνρξεσηηθά, 

κέζσ ηνπ εηζαγγειέα ή ηεο αζηπλνκίαο, παξά κφλν σο ειεύζεξε 

απόθαζε ηνπ ίδηνπ.  

Κεθηεκέλν ηνπ 18 Άλσ είλαη ε ζπιινγηθή ηνπ ηζηνξία θαη νη αξρέο ηεο 

ζπιινγηθφηεηαο θαη ηεο ηζνηηκίαο, κε ηηο νπνίεο ιεηηνπξγεί. Τν πιαίζην 

ηνπ 18 Άλσ εκπεξηέρεη θνηλσληθά θαη ςπρηθά ηνπο εμαξηεκέλνπο, 

παξέρνληαο ηνπο ην αίζζεκα ηεο αζθάιεηαο θαη ηεο ειεπζεξίαο 

νξγάλσζεο ηεο δσήο ηνπο, ζηε βάζε ηεο απηνδηαρείξηζεο, κέζα απφ ηε 

ζπκκεηνρή ηνπο ζε νκάδεο.  

Λεηηνπξγνχλ-εθηφο απφ ηηο νκάδεο ςπρνζεξαπείαο-νκάδεο ηέρλεο, 

έθθξαζεο, δξακαηνζεξαπείαο, ρνξνζεξαπείαο, κνπζηθήο, θσηνγξαθίαο, 

θνηλσληθνχ πξνβιεκαηηζκνχ, θνχθιαο καξηνλέηαο, θήπνπ, θνζκήκαηνο, 

πεινχ, βηβιίνπ, ζεάηξνπ.  

Ο αλζξσπνθεληξηζκόο, ε ηζνηηκία, ε ζπιινγηθόηεηα θαη ε  

ζεξαπεπηηθή νκάδα απνηεινχλ ηα ζεκέιηα ηεο ιεηηνπξγίαο ηνπ 18 Άλσ. 

Απηφ, βέβαηα, πξνυπνζέηεη θαη ζπλεπάγεηαη ηε δηαξθή ζύγθξνπζε, ζε 

φια ηα επίπεδα, κε ηελ αξρή «θφζηνο-απνδνηηθφηεηα» ( cost-efficiency), 

βαζηθή αξρή ηνπ λενθηιειεπζεξηζκνχ, πνπ επηβάιιεηαη ζηελ Υγεία, 

θαηαζηξέθνληαο θαη ηα ηειεπηαία ππνιείκκαηα θνηλσληθνχ θξάηνπο.  

Τν 18Αλσ, κε βάζε ηελ αξρή ηνπ «ζεξαπεπηηθνύ πινπξαιηζκνύ», γηα 

ηε δεκηνπξγία πνιιώλ ζεξαπεπηηθώλ πξνγξακκάησλ, πνιιώλ ηύπσλ, 

κέζα ζην ΔΤ, γηα λα κπνξεί ν εμαξηεκέλνο λα εληάζζεηαη ζην 

ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα πνπ ν ίδηνο επηιέγεη θαη ηνπ ηαηξηάδεη.  

Απηφο ν αγψλαο έρεη ηδηαίηεξε ζεκαζία ζήκεξα πνπ ε νηθνλνκηθή 

πνιηηηθή ηεο θπβέξλεζεο νδεγεί ζε θαηαζηξνθηθέο πεξηθνπέο 



θνηλσληθψλ δαπαλψλ, κε δξακαηηθέο επηπηψζεηο ζην ρψξν ηεο Υγείαο θαη 

ζηελ «ζηαρηνπνχηα» ηνπ, δειαδή ηελ απεμάξηεζε. Η ππνβάζκηζε ησλ 

δεκφζησλ πξνγξακκάησλ ζα ιεηηνπξγήζεη αλαπφθεπθηα ππέξ ηεο 

ηδησηηθήο πξσηνβνπιίαο θαη ηεο κηθξήο θαη κεγάιεο «βηνκεραλίαο ηεο 

απεμάξηεζεο».  

Η εμάξηεζε απφ νπζίεο απνηειεί έλα θνηλσληθό θαηλόκελν, 

πνιππαξαγνληηθό κε δηαζηάζεηο θνηλσληθέο, ςπρνινγηθέο, πνιηηηζηηθέο 

θαη άιιεο. Όιεο απηέο ηηο δηαζηάζεηο αθνξά ε απεμάξηεζε, ζ’ απηέο 

θαιείηαη λα νξγαλψζεη ηηο παξεκβάζεηο ηεο, ζε ξήμε κε θαηεζηεκέλεο 

αληηιήςεηο θαη πξαθηηθέο.  

Σε φια απηά ηα επίπεδα ιεηηνπξγνχλ αλζξσπνθεληξηθά φινη νη θξίθνη ηεο 

ζεξαπεπηηθήο αιπζίδαο. 

Η εγθαηάζηαζε ηεο εμάξηεζεο σο ηξφπνπ δσήο, πξνυπνζέηεη ηε 

ζπλάληεζε κηαο πξνζσπηθήο ( ςπρνινγηθήο) θξίζεο κε ηελ θνηλσληθή. 

Απηή ε ζπλάληεζε δηακεζνιαβείηαη πάληα απφ ηελ θξίζε ηεο 

ζπγθεθξηκέλεο νηθνγέλεηαο ζηελ νπνία αλήθεη ν ηνμηθνκαλήο. 

Γελ πξφθεηηαη γηα αξξψζηηα, κε ηελ ηαηξηθή έλλνηα ηνπ φξνπ, νχηε 

βέβαηα γηα «ρξφληα ππνηξνπηάδνπζα λφζν ηνπ εγθεθάινπ» φπσο 

ππνζηεξίδνπλ θάπνηνη.  

Η εηηθέηα ηεο «αξξψζηηαο», πνπ έρεη θαηαζθεπαζηεί θνηλσληθά, κε ηε 

ζπλδξνκή ηνπ ηαηξηθνχ θφζκνπ, έξρεηαη λα απελνρνπνηήζεη ηελ θνηλσλία 

θαη λα ζηηγκαηίζεη ην ζπγθεθξηκέλν άηνκν θαη ηελ νηθνγέλεηά ηνπ, 

πξνσζψληαο ηα ππνθαηάζηαηα θαη ηε ζπληήξεζε ηεο εμάξηεζεο. 

Πξνζεγγίδνληαο κέζα απ’ απηφ ην πξίζκα ηελ εμάξηεζε ην 18 Άλσ, σο 

ζεξαπεπηηθφ πιαίζην, πινπνηεί ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα πνιιψλ 

ηχπσλ, εζσηεξηθήο δηακνλήο θαη εμσηεξηθήο παξαθνινχζεζεο γηα 

ελήιηθεο θαη εθήβνπο, εηδηθά γηα γπλαίθεο θαη κεηέξεο, γηα νηθνγέλεηεο, 

γηα δηαηξνθηθέο δηαηαξαρέο (αλνξεμία-βνπιηκία-ππεξθαγία), γηα ηελ 

εμάξηεζε απφ ην Γηαδίθηπν. 

Σε φια απηά ηα πξνγξάκκαηα, ε ζπλεξγαζία ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο κε 

ηελ νηθνγέλεηα θαη ε ζπκκεηνρή ηεο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία, απφ 

ηελ πξψηε ζηηγκή κέρξη ηελ ηειεπηαία, είλαη θαηαιπηηθήο ζεκαζίαο γηα 

ηελ απεμάξηεζε.  

Βαζηθφ εξγαιείν ηεο ζεξαπείαο είλαη ε ςπρνζεξαπεία, αηνκηθή θαη 

νκαδηθή, ε ηέρλε θαη ε ζπκκεηνρή ζην θνηλσληθό γίγλεζζαη. 

Η ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία κέζα ζην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην απνβιέπεη ζην 

λα θάλεη ηθαλφ ηνλ ηνμηθνκαλή λα ζπλεηδεηνπνηήζεη ηηο αηηίεο ηεο 

εμάξηεζεο ηνπ θαη λα θάλεη αιιαγέο ζηηο ςπρηθέο ιεηηνπξγίεο θαη ηελ 

ζπκπεξηθνξά ηνπ. Η ίδηα ε απεμάξηεζε αλάγεηαη ζε κηα δηαδηθαζία 

δηαξθψλ αιιαγψλ, κηα δηαδηθαζία απειεπζέξσζεο απφ εζσηεξηθά θαη 

εμσηεξηθά δεζκά.  

Σηφρνο είλαη λα θαηαθέξεη κέζα απφ εζσηεξηθέο ξήμεηο θαη αλαηξνπέο, 

κέζα απφ ηε ξήμε ηνπ κε ηνλ θαηαλαγθαζκφ ηεο εμάξηεζεο λα 



δηακνξθψζεη έλα λέν ηξφπν δσήο, ρσξίο νπζίεο θαη ρσξίο θπγέο θάζε 

ηχπνπ, κέζα απφ ηελ ειεπζεξία ηεο ζθέςεο θαη δξάζεο ηνπ, κηα δσή κε 

πνηφηεηα, αμίεο, ζηφρνπο, φξακα, ζε ζχγθξνπζε κε ηνπο φξνπο 

θνηλσληθνχ ειέγρνπ (πνπ ζέηεη ε βηνεμνπζία) θαη θνηλσληθνχ 

απνθιεηζκνχ.  

Καζνξηζηηθφ ξφιν ζ’ απηή ηε δηαδηθαζία παίδεη ε ζεξαπεπηηθή νκάδα, 

ζηελ νπνία ζπκκεηέρνπλ φινη νη ζεξαπεπηέο κε ζπκπιεξσκαηηθνχο αιιά 

ηζφηηκνπο ξφινπο θαη ε νπνία εθπξνζσπεί ην πιαίζην θαη ηε θηινζνθία 

ηνπ.  

Μέιε ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο είλαη φινη φζνη πξνζθέξνπλ έξγν κέζα 

ζην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην, ζπκκεηέρνληαο ζηε ζεξαπεπηηθή δηαδηθαζία ν 

θαζέλαο κε ην δηθφ ηνπ ξφιν ηζφηηκα θαη ζπκπιεξσκαηηθά (ςπρίαηξνη, 

ςπρνιφγνη, θνηλσληθνί ιεηηνπξγνί, λνζειεπηέο, θνηλσληνιφγνη, 

γπκλαζηέο, δξακαηνζεξαπεπηέο, ρνξνζεξαπεπηέο, κνπζηθνζεξαπεπηέο, 

εηδηθνί ζεξαπεπηέο θ.α.). Οη εηδηθνί ζεξαπεπηέο κπνξνχλ λα ζπληνλίδνπλ 

νκάδεο ςπρνζεξαπείαο, ςπρνεθπαηδεπηηθέο νκάδεο, νκάδεο ηέρλεο. 

Ψο εηδηθνί ζεξαπεπηέο κπνξεί λα ιεηηνπξγνχλ θαη πξώελ ρξήζηεο, 

εθφζνλ εθπαηδεπηνχλ θαη απνθηήζνπλ ηελ απαξαίηεηε θιηληθή εκπεηξία.  

Η δηαδηθαζία ηεο απεμάξηεζεο ινηπφλ έρεη ζεξαπεπηηθή θαη ζπλάκα 

πνιηηηζηηθή δηάζηαζε.  

Τν ζεξαπεπηηθφ δελ ηαπηίδεηαη κε ην ηαηξηθφ, φπσο ηείλεη λα επηθξαηήζεη 

ζηελ επνρή καο. Η ιέμε ζεξαπεία ρξεζηκνπνηείηαη κε ηελ έλλνηα ηεο 

ίαζεο ηεο δηαηαξαγκέλεο ζρέζεο ηνπ εμαξηεκέλνπ κε ην ζψκα ηνπ, ην 

ρψξν, ην ρξφλν, ηνλ θφζκν θαη ηνλ εαπηφ ηνπ κέζα ζ’ απηφλ.  

Σην 18 Άλσ ν ηαηξηθόο ιόγνο είλαη έλαο απφ ηνπο ιφγνπο πνπ 

αθνχγνληαη, καδί κε ην ιόγν ηεο ςπρνζεξαπείαο, ηεο θνηλσληνινγίαο, 

ηεο θηινζνθίαο, ηεο δηαιεθηηθήο, ηεο ςπραλάιπζεο, ηνπ καξμηζκνύ, 

ηεο ηέρλεο. Όινη απηνί νη ιφγνη ζηε ζύλζεζε ηνπο ζπκβάινπλ ζηε 

ζθαηξηθή πξνζέγγηζε, ηε βαζεηά θαηαλφεζε θαη ηελ απνηειεζκαηηθή 

αληηκεηψπηζε ηνπ αληηθεηκέλνπ ηεο εμάξηεζεο ζπλνιηθά θαη ηνπ 

ζπγθεθξηκέλνπ εμαξηεκέλνπ εηδηθά .   

Όκσο απηφο ν ηαηξηθφο ιφγνο βξίζθεηαη ζε αλνηρηή ζχγθξνπζε κε ην 

θαηλφκελν ηεο «ηαηξηθνπνίεζεο», πνπ θπξηαξρεί ζηελ επνρή καο, 

εθθξάδνληαο  ηελ θξίζε ηεο ηαηξηθήο επηζηήκεο θαη ηελ έθπησζε ηεο 

ηαηξηθήο ιεηηνπξγίαο. Ψο «ηαηξηθνπνίεζε» νξίδνπκε ην θαηλφκελν ηεο 

αλαγσγήο θάζε πξνβιεκαηηθήο θαηάζηαζεο ηνπ αλζξψπνπ ζε 

«ζύκπησκα αξξώζηηαο», γηα ηελ νπνία κάιηζηα, ζηηο πεξηζζφηεξεο 

πεξηπηψζεηο, πξνηείλνληαη θαη θάξκαθα.  

Μέζα ζ’ απηφ ην θιίκα θαιιηεξγείηαη ε ηαηξνθεληξηθή πξνζέγγηζε θαη 

ε «ηαηξηθνπνίεζε» ηνπ θαηλνκέλνπ ηεο εμάξηεζεο. Μέζα ζ’ απηφ 

θπξηαξρεί ν βηνινγηθφο αλαγσγηζκφο θαη ν ζεηηθηζκφο, πνπ αλάγεη ην 

πξφζσπν ηνπ πάζρνληνο ζην ζχκπησκά ηνπ.  



Τν 18 Άλσ, ινηπφλ ιεηηνπξγεί σο πιαίζην ζεξαπείαο, σο πιαίζην 

δηεθδίθεζεο θνηλσληθήο θαη πνιηηηζηηθήο ρεηξαθέηεζεο, σο ρώξνο 

απηνγλσζίαο, ειεπζεξίαο, θνπιηνύξαο θαη δεκηνπξγηθόηεηαο, σο 
δηακεζνιαβεηήο ηεο κεηάβαζεο από ηελ εμάξηεζε ζηελ απεμάξηεζε, 

απφ ηελ αθξαία απνμέλσζε ζηε ζπιινγηθφηεηα θαη ηελ θνηλσληθφηεηα.  

Τν 18 Άλσ κπνξεί λα ρξεζηκεχζεη σο «παξάδεηγκα» ζην ρψξν ηεο 

απεμάξηεζεο, γηαηί δίλεη ηε κάρε 

 γηα ην Γεκόζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα ηεο ζεξαπείαο 

απεμάξηεζεο ζε φινπο ηνπο θαηνίθνπο ηεο ρψξαο ρσξίο 

δηαθξίζεηο. 

 γηα ην ζεξαπεπηηθό πινπξαιηζκό 

 γηα ηνλ θηλεκαηηθό ραξαθηήξα ηεο δξάζεο ηνπ κέζα ζηελ 

θνηλσλία 

 γηα ηε δηαιεθηηθή ζρέζε ηέρλεο-ζεξαπείαο ζηελ απεμάξηεζε,  

 γηα ην ξφιν ηεο ζεξαπεπηηθήο νκάδαο κέζα ζην ζεξαπεπηηθφ 

πιαίζην 

 γηα ηελ αληίζεζε ηνπ ζηε ινγηθή ηεο «ηαηξηθνπνίεζεο» ηνπ 

πξνβιήκαηνο θαη ηε βηνεμνπζία πνπ επηδηψθεη ηνλ θνηλσληθό 

έιεγρν ησλ πην αλήζπρσλ θνηλσληθψλ ζηνηρείσλ 

 γηα ην θξηηηθό ηνπ πλεύκα θαη ηελ αληίζηαζε ηνπ ζε θάζε κνξθή 

θαηάρξεζεο εμνπζίαο, κέζα ζην ζεξαπεπηηθφ πιαίζην θαη ηελ 

θνηλσλία 

Μ’ απηέο ηηο αξρέο παιεχνπκε λα δεκηνπξγεζνχλ πνιιά ζεξαπεπηηθά 

πξνγξάκκαηα κε δεκόζην θαη δσξεάλ ραξαθηήξα θαη λα 

εμαζθαιηζηνχλ νη όξνη ηεο ηζόηηκεο θνηλσληθήο επαλέληαμεο ησλ 

απεμαξηεκέλσλ, πνπ βξίζθνληαη αληηκέησπνη κε ηελ απεηιή ηεο 

αλεξγίαο, ηεο θπιαθήο, ηεο θηψρεηαο, ηνπ θνηλσληθνχ ξαηζηζκνχ, ηεο 

πεξηζσξηνπνίεζεο θαη ηνπ θνηλσληθνχ απνθιεηζκνχ.  

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



Δπεμεξγαζία θαη αλάιπζε εξσηεκαηνινγίνπ TDI γηα ην έηνο 2009 

 

Τν εξσηεκαηνιφγην-πξσηφθνιιν The Treatment Demand Indicator (TDI) είλαη ν 

Γείθηεο Αίηεζεο Θεξαπεπηηθήο Βνήζεηαο ζε Φξήζηεο Ναξθσηηθψλ (ΓΑΘ). 

Σχκθσλα κε ηνλ νξηζκφ ηνπ Δζληθνχ Κέληξνπ Τεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα 

Ναξθσηηθά θαη ηελ Τνμηθνκαλία ν ζηφρνο ηνπ tdi  είλαη λα ζέζεη ζηε δηάζεζε ησλ ππεξεζηψλ 

έλα ζηαζεξφ πιαίζην, ζπκπεξηιακβαλνκέλσλ θνηλψλ νξηζκψλ θαη θνηλψλ 

θαηεγνξηνπνηήζεσλ, γηα ηελ θαζεκεξηλή ζπιινγή θαη ελ ζπλερεία ηελ αλαθνξά ζπγθξίζηκσλ 

ζηνηρείσλ γηα ηα ραξαθηεξηζηηθά θαη ησλ αξηζκφ ησλ ρξεζηψλ λαξθσηηθψλ πνπ έξρνληαη ζε 

επαθή κε ζεξαπεπηηθά θέληξα ζε δηάθνξεο πφιεηο ή ρψξεο. Η ρξήζε ηνπ πξσηνθφιινπ απηνχ 

παξακεξίδεη ηα ζεκαληηθά εκπφδηα πνπ πεξηφξηδαλ ηε δπλαηφηεηα ζπγθξίζεσλ κεηαμχ 

ρσξψλ.  

       (Δζληθφ Κέληξν Τεθκεξίσζεο θαη Πιεξνθφξεζεο γηα ηα Ναξθσηηθά θαη ηελ 

Τνμηθνκαλία- ΔΚΤΔΠΝ,2004) 

Τν εξσηεκαηνιφγην ζπκπεξηιακβάλεη  πιεξνθνξίεο γηα ηελ θαηάζηαζε ηνπ 

εμαξηεκέλνπ αηφκνπ φηαλ απηφ πξνζεγγίδεη ηα ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα. Οη βαζηθέο 

ελφηεηεο πνπ ζπκπεξηιακβάλεη είλαη νη εμήο: 

   Α. Σηνηρεία επαθήο/ηζηνξηθφ ζεξαπείαο 

 Β. Κνηλσληθνδεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά 

 Γ. Φξήζε νπζηψλ  

 Γ. Σπκπεξηθνξά πςεινχ θηλδχλνπ 

Τα ζηνηρεία πνπ ζα παξνπζηαζηνχλ πξνθχπηνπλ απφ ηελ επεμεξγαζία θαη ηε αλάιπζε 

ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ TDI κε ην ζηαηηζηηθφ πξφγξακκα SPSS θαη αθνξνχλ ηα εμαξηεκέλα 

άηνκα πνπ πξνζέγγηζαλ, ην έηνο 2009 , ηνπο 2 Σπκβνπιεπηηθνχο Σηαζκνχο Δλειίθσλ, ην 

Κέληξν Υπνδνρήο Δμαξηεκέλσλ Μεηέξσλ θαη Γπλαηθψλ, ην Αλνηρηφ Πξφγξακκα, ην Τκήκα 

Δθήβσλ Νέσλ θαη ην Τκήκα Οηθνγελεηαθήο Σπκβνπιεπηηθήο θαη Θεξαπείαο, ηεο Μνλάδαο 

Απεμάξηεζεο 18 Άλσ  πνπ βξίζθνληαη ζην θέληξν ηεο Αζήλαο. 

 



Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΑΦΗ/ ΙΣΟΡΙΚΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ 

 

 

 

Σε φ,ηη αθνξά ην ηζηνξηθφ ηεο ζεξαπείαο, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ ζηνηρείσλ 

πξνθχπηεη φηη ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ην ησλ πξνζεξρφκελσλ  αηφκσλ ,ην 81,4% ,  

δήηεζαλ βνήζεηα γηα πξψηε θνξά απφ ην 18 Άλσ ελψ κφλν ην 18,6% ήηαλ παιαηνί 

ζεξαπεπφκελνη, δειαδή είραλ δεηήζεη μαλά βνήζεηα θαη ζην παξειζφλ.   

 

 

 



 

 

Σε φ,ηη αθνξά ηηο παιαηφηεξεο πξνζπάζεηεο ησλ πξνζεξρφκελσλ ζην 

πξφγξακκα θαηά ην έηνο 2009, θαίλεηαη φηη ην 36,4% απηψλ δελ έρεη ππνβιεζεί πνηέ 

μαλά ζε ζεξαπεία ελψ ην 63,4% έρεη ιάβεη θάπνηνπ είδνπο ζεξαπεία θαη παιηφηεξα ή 

έζησ έρεη απεπζπλζεί θάπνπ γηα βνήζεηα. 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

Τν ρξνληθφ δηάζηεκα πνπ έρεη παξέιζεη απφ ηελ ηειεπηαία ζεξαπεία, κέρξη λα 

πξνζεγγίζνπλ ην 18 Άλσ, γηα έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 28,9% είλαη ιηγφηεξν απφ 6 

κήλεο, κηζφ κε νιφθιεξν έηνο ή έλα κε δχν έηε έρνπλ παξέιζεη γηα ην 19,9% ησλ 

ρξεζηψλ ελψ 2 κε 5 ρξφληα έρνπλ πεξάζεη απφ ηελ ηειεπηαία ζεξαπεία ηνπ 8% ησλ 

πξνζεξρφκελσλ.  

 

 

 



 

 

Έλα πνιχ κηθξφ πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 5,4% ησλ αηφκσλ βξίζθνληαη ζε 

παξάιιειε ζεξαπεία ζε άιιν θέληξν ηε ρξνληθή ζηηγκή πνπ πξνζεγγίδνπλ ην 18 Άλσ 

ελψ ην 94,6% ησλ αηφκσλ δελ βξίζθνληαη ζε παξάιιειε ζεξαπεία .  

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τν 25,83% αλαθέξεη φηη πιεξνθνξήζεθε γηα ην 18 Άλσ απφ πξνζσπηθή 

πξσηνβνπιία ελψ σο πεγή παξαπνκπήο ην θηιηθφ πεξηβάιινλ αλαθέξεη ην 25,58% 

ησλ πξνζεξρφκελσλ εμαξηεκέλσλ. Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη 

πξνζεξρφκελνη εμαξηεκέλνη απαληψληαο φηη πιεξνθνξήζεθαλ γηα ηηο ππεξεζίεο πνπ 

παξέρεη ην 18 Άλσ απφ θίινπο, ζπρλά ελλννχλ απφ θίινπο νη νπνίνη είλαη θαη εθείλνη 

εμαξηεκέλνη. Τν νηθνγελεηαθφ πεξηβάιινλ ησλ ρξεζηψλ αλαθέξεηαη ζε πνζνζηφ 

14,75% ελψ ε παξαπνκπή απφ άιια ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα εκθαλίδεηαη ζε 

πνζνζηφ 15,25%. Γηθαζηηθέο, θνηλσληθέο θαη άιιεο ππεξεζίεο πγείαο ζεκεηψλνπλ 

κηθξφηεξα πνζνζηά. 



Β. ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ   ΥΑΡΑΚΣΗΡΙΣΙΚΑ 

 

 

Η αλαινγία ησλ θχισλ ζηνλ πιεζπζκφ ησλ αηφκσλ είλαη πεξίπνπ 1 γπλαίθα 

πξνο 5 άληξεο θαη απηφ νθείιεηαη ζηελ ππν-αληηπξνζψπεπζε ησλ γπλαηθψλ ζηα 

ζεξαπεπηηθά πξνγξάκκαηα, γηα δηάθνξνπο θνηλσληθνχο θαη φρη κφλν ιφγνπο θαη φρη 

ζην ρακειφ πνζνζηφ ησλ γπλαηθψλ πνπ θάλνπλ ρξήζε ηνμηθψλ νπζηψλ. Απφ ην 

ζχλνιν ησλ ρξεζηψλ πνπ πξνζέγγηζαλ ην 18 Άλσ ην έηνο 2009 ην 82,2% ήηαλ άληξεο 

θαη ην 17,8% γπλαίθεο. 

 



 

 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ γηα ην έηνο 2009 είλαη ηα 30,60 

έηε. Απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τκήκαηνο Έξεπλαο ηνπ 18 Άλσ, πξνθχπηεη 

αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ηα ηειεπηαία έηε. Τν 2004 ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ 

εμαξηεκέλσλ αηφκσλ πνπ πξνζέγγηζαλ ην 18 Άλσ ήηαλ ζρεδφλ ηα 28 έηε, ην 2005 

θαη ην 2006 ήηαλ ηα 29 έηε ελψ ην 2007 θαη ην 2008 ν κέζνο φξνο απμήζεθε θαη 

μεπέξαζε ιίγν ηα 30 έηε. Η κηθξφηεξε ειηθία πνπ αλαθέξζεθε ήηαλ ηα 16 έηε θαη ε 

κεγαιχηεξε ηα 69 έηε. Τν 48,1% ησλ ζεξαπεπφκελσλ είλαη κεηαμχ 19 θαη 29 εηψλ 

ελψ ην 40,60% έρεη ειηθία 30 κε 40 έηε .  

Descriptive Statistics

16 69 30,60 7,315ΗΛΙΚΙΑ

Minimum Maximum Mean Std.  Dev iation



 

  Όπσο πξνθχπηεη απφ ηελ αλάγλσζε ησλ ζηνηρείσλ, ην 52,67% ησλ 

εμαξηεκέλσλ αηφκσλ δηακέλνπλ κε ηε γνληθή ηνπο νηθνγέλεηα . Μφλνη ηνπο δνπλ ζε 

πνζνζηφ 16,33% ελψ ε θαηεγνξία Άλλο πνπ ζπγθεληξψλεη πνζνζηφ 17,50% 

αλαθέξεηαη θπξίσο ζηηο κνλνγνλετθέο νηθνγέλεηεο ή ζηε δηακνλή κε αδέξθηα ή κε 

θάπνηνλ άιιν ζπγγελή. 

 

 

 

 

 

 



 

 

Δπίζεο φζνλ αθνξά ζηηο ζπλζήθεο δηαβίσζεο, ε ζπληξηπηηθή πιεηνλφηεηα ησλ 

εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, πνζνζηφ 94,83%, δηακέλεη ζε ζηαζεξή ζηέγε, κε ηελ έλλνηα 

φηη δελ είλαη άζηεγνη, δελ θηινμελνχληαη πξνζσξηλά θάπνπ θαη δελ δηακέλνπλ ζε 

θιηληθή ή θάπνην ίδξπκα. 

 

 

 

 

 



 

Η δηακνλή κε ηε γνληθή ή ηελ επξχηεξε νηθνγέλεηα, θαηά θχξην ιφγν, ζε 

ζηαζεξή ζηέγε ίζσο νδεγεί ην 87,1% ζην λα δειψλεη φηη δελ ζπγθαηνηθεί κε άιινπο 

ρξήζηεο νπζηψλ.  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τα εμαξηεκέλα άηνκα πνπ αηηνχληαη ζεξαπείαο ζην 18 Άλσ θαηνηθνχλ ζην 

Ννκφ Αηηηθήο ζε πνζνζηφ 83,58%. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 12,33% πξνέξρεηαη 

απφ πεξηνρέο ηεο Πεινπνλλήζνπ θαη ηεο Σηεξεάο Διιάδαο θαη ηα ππφινηπα άηνκα 

δηακέλνπλ ζε δηάθνξα γεσγξαθηθά δηακεξίζκαηα φιεο ηεο Διιάδαο, φπσο ηε 

Θεζζαιία, ηελ Ήπεηξν, ηε Μαθεδνλία, ηα λεζηά ηνπ Αηγαίνπ θαη ηνπ Ινλίνπ 

πειάγνπο, ηελ Κξήηε  θαη ηε Θξάθε. 

 

 

 

 

 



 

 

 

Τν 94,8% ησλ ρξεζηψλ δηακέλεη ζε πφιε. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

Η πιεηνλφηεηα ησλ αηφκσλ έρεη Διιεληθή ππεθνφηεηα  (92%) θαη ηα 

ππφινηπα άηνκα πξνέξρνληαη θπξίσο απφ ρψξεο εθηφο Δπξσπατθήο Έλσζεο (6,7%). 

Σην ζεκείν απηφ αμίδεη λα γίλεη κία αλαθνξά ζηελ αχμεζε ηεο πξνζέιεπζεο ησλ 

κεηαλαζηψλ ζην πξφγξακκα : Τα έηε 2004 θαη 2005 ην πνζνζηφ ησλ πξνζεξρφκελσλ 

εμαξηεκέλσλ κεηαλαζηψλ ήηαλ θάησ ηνπ 3% (2,7% θαη 2,4% αληίζηνηρα), ην 2006 

αλέβεθε ζην 4,4% θαη ηα δχν ηειεπηαία έηε απμήζεθε άιιεο 2,5 κνλάδεο θαη έθηαζε 

ην 6,9% θαη 6,7% γηα ηα έηε 2007 θαη 2008 αληίζηνηρα. 

 



 

 

Αλαθνξηθά ζηελ εξγαζηαθή θαηάζηαζε ην 61% ησλ πξνζεξρφκελσλ ρξεζηψλ 

είλαη άλεξγνη  ελψ ην 24,33%  εξγάδεηαη  ζε ζηαζεξή εξγαζία θαη πεξηζηαζηαθά ην 

9,08% .  

 

 

 

 

 

 



 

 

Κιείλνληαο ηελ ελφηεηα ησλ θνηλσληθνδεκνγξαθηθψλ ζηνηρείσλ θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ην αλψηαην εθπαηδεπηηθφ επίπεδν ησλ εμαξηεκέλσλ αηφκσλ, πξνθχπηεη φηη ζε 

πνζνζηφ 43,67% είλαη απφθνηηνη Λπθείνπ θαη ζε πνζνζηφ 7,50% δελ θαηάθεξαλ λα 

πάξνπλ απνιπηήξην Λπθείνπ. Έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 18,83% απνθνίηεζε απφ ην 

Γπκλάζην θαη έλα άιιν ηεο ηάμεο ηνπ 8,67% δελ νινθιήξσζε ηελ ππνρξεσηηθή 

εθπαίδεπζε. Τν 3,17% είλαη απφθνηηνη  Παλεπηζηεκίνπ . Τέινο, ζηελ πξψηε βαζκίδα 

εθπαίδεπζεο ζηακάηεζε ην 8,25%.  

 

 

 



Γ . ΚΑΣΑΥΡΗΗ  ΟΤΙΧΝ 

 

 

 

 

Πεξλψληαο ζηελ ελφηεηα πνπ αθνξά ζηε ρξήζε νπζηψλ, ε θχξηα νπζία απφ ηελ 

νπνία δειψλνπλ εμαξηεκέλνη νη πξνζεξρφκελνη ζην 18 Άλσ, θαηά ην έηνο 2009, είλαη 

φπσο φια ηα πξνεγνχκελα έηε θαη ζε ζπληξηπηηθφ πνζνζηφ ε εξσίλε κε 80%. Σην 

ζεκείν απηφ αμίδεη λα αλαθεξζεί φηη ην αληίζηνηρν πνζνζηφ πέξπζη ήηαλ 89,60% . Οη 

παξάλνκεο νπζίεο πνπ απαληψληαη κε ζαθψο κηθξφηεξε ζπρλφηεηα σο θχξηεο νπζίεο 

ρξήζεο θαη εμάξηεζεο είλαη ε ηλδηθή θάλλαβε (9%) θαη ε θνθαΐλε (8,25%) . 

 



 

 

Ο ζπλήζεο ηξφπνο ρξήζεο θχξηαο νπζίαο, πνπ φπσο αλαθέξζεθε πξνεγνπκέλσο 

είλαη θαηά θχξην ιφγν ε εξσίλε, είλαη ζε πνζνζηφ 51,4% εηζπλνή απφ ηε κχηε ελψ 

ελέζηκε ρξήζε ηεο θχξηαο νπζίαο γίλεηαη ζε πνζνζηφ 25,7%. Να ζεκεησζεί ζην 

ζεκείν απηφ φηη παξαηεξείηαη κηα κείσζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ αηφκσλ πνπ θάλνπλ 

ελέζηκε ρξήζε ηα ηειεπηαία ρξφληα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2004 ην πνζνζηφ απηφ 

έθηαλε ην 40,7%, αθνινχζεζε πησηηθή ηάζε ηα επφκελα 5 έηε θαη ην 2009 κεηψζεθε 

θαηά δεθαπέληε κνλάδεο. Αληηζηξφθσο αλάινγε ήηαλ ε κεηαβνιή ζηε ρξήζε ηεο 

θχξηαο νπζίαο απφ ηε κχηε, ε νπνία παξνπζηάδεη αχμεζε 13 πεξίπνπ πνζνζηηαίσλ 

κνλάδσλ κε ηελ πάξνδν ησλ ρξφλσλ (απφ 38,8% ην 2004 ζην 51,4% ην παξφλ έηνο, 

φπσο πξναλαθέξζεθε) .  



 

 

 

 

Όζνλ αθνξά ζηε ζπρλφηεηα ρξήζεο ηνλ ηειεπηαίν κήλα ,  ην 57,3% ησλ 

ρξεζηψλ θάλνπλ θαζεκεξηλή ρξήζε ηεο θχξηαο νπζίαο απφ ηελ νπνία είλαη 

εμαξηεκέλνη ελψ απνρή απφ ηελ θχξηα νπζία ρξήζεο ηνλ ηειεπηαίν κήλα, πξηλ ηελ 

πξνζέιεπζή ηνπο ζην πξφγξακκα , εκθαλίδεη ην 18,2% ησλ ρξεζηψλ .  

 

 

 

 



 

 

 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο έλαξμεο ηεο ρξήζεο ηεο θχξηαο νπζίαο είλαη ηα 20,37 έηε, 

κε κεγαιχηεξε ειηθία έλαξμεο ηεο ρξήζεο ηα 50 έηε θαη κηθξφηεξε κφιηο ηα 9 έηε. 

Αλαθνξηθά κε ηελ θαηαλνκή ηνπ πξνζεξρφκελνπ πιεζπζκνχ ζηηο δηάθνξεο 

ειηθηαθέο νκάδεο, πξνθχπηεη φηη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 44,67% μεθίλεζε ηελ 

θχξηα νπζία θαηάρξεζεο ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 18 εηψλ ελψ ζε ειηθία κεηαμχ 19 

θαη 24 εηψλ μεθίλεζε ηε ρξήζε ηεο θχξηαο νπζίαο ην 36,50% ησλ εξσηεζέλησλ.  

 

 



  Η δηάξθεηα ρξήζεο ηεο θχξηαο νπζίαο είλαη θαηά κέζν φξν ηα 8,85 έηε, κε ηε 

κεγαιχηεξε ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεο λα θηάλεη ηα 42 έηε θαη ηε κηθξφηεξε κφιηο ην 

έλα έηνο. Ληγφηεξν απφ πέληε ρξφληα θάλεη ρξήζε ην 33,50% ησλ ρξεζηψλ, 6-10 έηε 

ην 34,90% , 11-20 έηε ην 27,1% θαη πάλσ απφ 21 έηε ην 4,6% ησλ πξνζεξρφκελσλ. 

Απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τκήκαηνο Έξεπλαο πξνθχπηεη αχμεζε ζηε 

δηάξθεηα ρξήζεο ηεο θχξηαο νπζίαο ησλ εμαξηεκέλσλ, ε νπνία κπνξεί λα ζρεηίδεηαη 

θαη κε ηελ αχμεζε ηνπ κέζνπ φξνπ ειηθίαο ησλ ρξεζηψλ ηε ζηηγκή πνπ πξνζέξρνληαη 

ζην ζεξαπεπηηθφ πξφγξακκα. Πην ζπγθεθξηκέλα, ην 2004 ε ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεο 

ήηαλ γηα πνζνζηφ 32,8% 3 κε 5 ρξφληα, πνζνζηφ πνπ έρεη κεησζεί θαη αγγίδεη γηα ην 

έηνο 2009 ην 21,7%. Αληίζηξνθα, αχμεζε παξνπζηάδεη ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ ε 

ρξνληθή δηάξθεηα ρξήζεο ηεο θχξηαο νπζίαο ήηαλ 11 κε 20 ρξφληα, απφ 14,6% ην 

2004, ην 2009 έρεη πεξίπνπ δηπιαζηαζηεί θαη θηάλεη ην 27,1%. 



 

 

Δπεηδή ην ζχλεζεο θαηλφκελν είλαη ε εμάξηεζε απφ παξαπάλσ ηεο κίαο ηνμηθήο 

νπζίαο, κφλν ην 29,25% ησλ πξνζεξρφκελσλ ρξεζηψλ δειψλεη φηη δελ θάλεη ρξήζε 

άιιεο νπζίαο, πέξαλ ηεο πξναλαθεξζείζαο θχξηαο νπζίαο. Σαλ δεπηεξεχνπζα νπζία 

ρξήζεο ην 20,92% αλαθέξεη ηελ ηλδηθή θάλλαβε, ην 20,50% ηελ θνθαΐλε ελψ ρξήζε 

θαξκάθσλ (βελδνδηαδεπηλψλ θαη ππλσηηθψλ), σο δεπηεξεχνπζα νπζία , θάλεη ην 

15,59%.  



 

Ο ζπλήζεο ηξφπνο ρξήζεο ηεο δεπηεξεχνπζαο νπζίαο, πνπ είλαη βέβαηα 

άξξεθηα ζπλδεδεκέλνο θαη απφ ην είδνο απηήο (θπξίσο θάλλαβε, θνθαΐλε θαη 

θάξκαθα) είλαη ην θάπληζκα (25,7%), ε βξψζε /πφζε ηεο νπζίαο (24,7%) θαη ε 

εηζπλνή απφ ηε κχηε (15,2%). 

Δδψ ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί πσο νη ρξήζηεο θαηά ηε δηάξθεηα θαηαγξαθήο ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ κπνξνχλ λα δειψζνπλ απφ κία έσο 4 δεπηεξεχνπζεο νπζίεο 

ρξήζεο, ζηελ παξνχζα, φκσο, παξνπζίαζε γηα ιφγνπο νηθνλνκίαο ηνπ ρξφλνπ, 

αλαθέξζεθε κφλν ε πξψηε δεπηεξεχνπζα νπζία ρξήζεο. 

 

 

 



 

 

Η εκπινθή ησλ ρξεζηψλ κε ηελ παξάλνκεο νπζίεο (θαη κε ηνλ φξν απηφ 

εμαηξείηαη ην αιθνφι) μεθηλά κε ηε ρξήζε ηλδηθήο θάλλαβεο ζε πνζνζηφ 80,67%. 

Αμίδεη λα ζεκεησζεί πσο ζε έλα πνζνζηφ 9,25% μεθίλεζαλ ηελ παξάλνκε ρξήζε κε 

εξσίλε ελψ ζηηο ππφινηπεο νπζίεο παξνπζηάδνπλ ζαθψο πνιχ κηθξφηεξα πνζνζηά.  

 

 

 

 

 



 

 

Η ειηθία έλαξμεο ρξήζεο ηεο παξάλνκεο νπζίαο είλαη θαηά κέζν φξν ηα 16,77 

έηε. Απφ ηηο βάζεηο δεδνκέλσλ ηνπ Τκήκαηνο Έξεπλαο ηεο Μνλάδαο πξνθχπηεη φηη ν 

κέζνο φξνο ειηθίαο έλαξμεο ηεο παξάλνκεο ρξήζεο δελ έρεη δηαθνξνπνηεζεί θαζφινπ 

ηα ηειεπηαία ρξφληα θαη είλαη ε ειηθία ησλ 16 – 16,5 εηψλ. Γηα ην έηνο 2009, ην εχξνο 

ησλ ειηθηψλ πνπ μεθίλεζαλ νη πξνζεξρφκελνη ηε ρξήζε παξάλνκσλ νπζηψλ 

θπκαίλεηαη απφ ηα 8 έηε έσο ηα 47 έηε. 

Αλά ειηθηαθή νκάδα ε έλαξμε παξάλνκεο ρξήζεο θαηαλέκεηαη σο εμήο: Σε 

ειηθία κηθξφηεξε ησλ 14 εηψλ εκπιέθεηαη κε ηελ παξάλνκε ρξήζε ην 30,70% ησλ 

ρξεζηψλ, ζηα 15 κε 17 έηε ην 40,20%, ζηα 18 κε 19 έηε ην 13,70% θαη φζν 

αλεβαίλνπκε ζηηο ειηθηαθέο νκάδεο ην πνζνζηφ εκθαλίδεη ζαθή ηάζε θαζφδνπ.  



Γ . ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ  ΤΦΗΛΟΤ  ΚΙΝΓΤΝΟΤ 

 

 

 

 

Η ηέηαξηε ελφηεηα ηνπ εξσηεκαηνινγίνπ πνπ ζα παξνπζηαζηεί αλαθέξεηαη ζηε 

ιεγφκελε ζπκπεξηθνξά πςεινχ θηλδχλνπ θαη ζηηο ζπλέπεηεο ηεο ρξήζεο φζνλ αθνξά 

ζηε ζσκαηηθή πγεία.  

 

Τηο ηειεπηαίεο ηξηάληα εκέξεο ελέζηκε ρξήζε αλαθέξεη φηη έθαλε ην 27,50% 

ησλ ρξεζηψλ ελψ θαηά αλαινγία θαζφινπ ελέζηκε ρξήζε αλαθέξεη ην 72,30% .  

 



 

 

 

 

 

Τηο ίδηεο κε ηηο πξναλαθεξζείζεο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο, πνπ πξνεγήζεθαλ ηεο 

επαθήο ησλ εμαξηεκέλσλ κε ην 18 Άλσ, θνηλή ρξήζε ζχξηγγαο αλαθέξεη φηη έθαλε ην 

10,10% θαη αληηζηνίρσο φηη δελ έθαλε ην 17,20% επί ηνπ ζπλφινπ ησλ 

πξνζεξρφκελσλ.   

 

 

 



 

 

 

Δκπεηξία ελέζηκεο ρξήζεο ζε φιε ηε δσή, έζησ θαη γηα κία κφλν θνξά θαη έζησ 

αλ δελ απνηειεί ην ζπλήζε ηξφπν ρξήζεο ηεο θχξηαο νπζίαο, αλαθέξεη φηη είρε ην 

64,70%  ησλ ρξεζηψλ.  

 

 

 

 

 



 

 

Ο κέζνο φξνο ειηθίαο ηεο πξψηεο ελέζηκεο ρξήζεο είλαη ηα 21,88 έηε. Δδψ 

ρξεηάδεηαη λα αλαθεξζεί φηη ν κέζνο φξνο ειηθίαο ησλ ρξεζηψλ θαηά ηελ πξψηε 

ελέζηκε ρξήζε παξνπζηάδεη κηα κηθξή αχμεζε θαηά ηε δηάξθεηα ησλ ηειεπηαίσλ 

εηψλ. Τν 2004 ν κέζνο φξνο ειηθίαο ηεο πξψηεο ελέζηκεο ρξήζεο ήηαλ ηα 20 έηε ελψ 

ην 2009 μεπέξαζε ηα 21,5 έηε. Η κηθξφηεξε αλαθεξφκελε ειηθία ζηελ ελ ιφγσ 

παξάκεηξν είλαη ηα 10 έηε θαη ε κεγαιχηεξε ηα 48 .  

Αλά ειηθηαθή νκάδα θαίλεηαη πσο ζε ειηθία κηθξφηεξε ησλ 14 εηψλ εκπεηξία 

ελέζηκεο ρξήζεο είρε κφιηο ην 1,90%, ζηελ ειηθηαθή νκάδα 15-19 εηψλ ην 22,20% 

θαη 20-24 εηψλ ην 23,50% ελψ άλσ ηεο ειηθίαο ησλ 35 έθαλε γηα πξψηε θνξά 

ελέζηκε ρξήζε κφιηο ην 2,20% ησλ ρξεζηψλ. 



 

 

 

Κνηλή ρξήζε ζχξηγγαο ή άιινπ εμνπιηζκνχ, έζησ θαη κία θνξά, ζε φιε ηε δσή 

αλαθέξεη ην 31,20% ησλ ρξεζηψλ ελψ ην 32% αλαθέξεη πσο δελ έρεη θάλεη πνηέ 

θνηλή ρξήζε ζχξηγγαο, παξά ην γεγνλφο φηη έρεη θάλεη ελέζηκε ρξήζε.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Τν πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ εμεηάζηεθαλ θαη βγήθαλ ζεηηθνί ζηνλ ηφ ηνπ HIV 

είλαη πνιχ ρακειφ, κφιηο 0,67% ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ έθαλαλ 

ηελ εμέηαζε θαη βξέζεθαλ αξλεηηθνί είλαη 68,42%. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη ην 

19,33%  ησλ εξσηεζέλησλ δελ έρεη θάλεη πνηέ ηελ ελ ιφγσ εμέηαζε.  

 

 

 

 

 

 



 

 

Κιείλνληαο ηφζν ηελ ελφηεηα πνπ νλνκάδεηαη «ζπκπεξηθνξά πςεινχ 

θηλδχλνπ», φζν θαη ην πξψην κέξνο ηεο παξνπζίαζεο, απφ ηελ επεμεξγαζία ησλ 

ζηνηρείσλ πξνέθπςε φηη ην πνζνζηφ ησλ ρξεζηψλ πνπ αλαθέξεη πσο έρεη θάλεη ηεζη 

γηα επαηίηηδα Β & C θαη βξέζεθε αξλεηηθφ θαη ζηηο δχν είλαη 48,75% ελψ ζεηηθφ 

ήηαλ ην ηεζη ζε κία απφ ηηο δχν ή θαη ζηηο δχν επαηίηηδεο ζην 22,92%. Απηφ ην ηεζη 

αλαθέξεη πσο δελ ην έρεη θάλεη πνηέ ην 18,25% ησλ πξνζεξρφκελσλ γηα βνήζεηα ζην 

18 Άλσ.  

 

 

 

 



ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΟΤ 

 

 

Ο πξνζεξρφκελνο  ζηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο ηεο Μνλάδαο 

Απεμάξηεζεο Τνμηθνκαλψλ «18 ΆΝΨ» εμαξηεκέλνο είλαη λένο ζεξαπεπφκελνο (1
ε
 

θνξά ζε ζπκβνπιεπηηθφ ζηαζκφ ηνπ «18 ΆΝΨ») ζε πνζνζηφ 81,4%, έρεη θάλεη 

πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο (ζε νπνηνδήπνηε Κέληξν) ζε πνζνζηφ 63,4% 

θαη έκαζε γηα ην «18 ΆΝΨ» είηε κφλνο ηνπ 25,83% είηε απφ θίινπο ηνπ 25,58% είηε 

απφ ηελ νηθνγέλεηά ηνπ 14,75%. 

Δίλαη άλδξαο 82,2%, έρεη ειηθία (θαηά κέζν φξν) ηα 30,60 έηε, κέλεη κε ηε 

γνληθή ηνπ νηθνγέλεηα 52,67%, ζε ζηαζεξή ζηέγε 94,83%, ρσξίο λα ζπγθαηνηθεί κε 

άιινλ ρξήζηε 87,1%, ζε πφιε 94,8% , ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο 83,58%. Δίλαη Έιιελαο 

ππήθννο 92%, άλεξγνο 61% θαη είλαη είηε απφθνηηνο Λπθείνπ 43,67% είηε απφθνηηνο 

Γπκλαζίνπ 18,83%. 

Η θχξηα νπζία απφ ηελ νπνία είλαη εμαξηεκέλνο είλαη ε εξσίλε ζε πνζνζηφ 

80%, ηεο νπνίαο ν θχξηνο ηξφπνο ρξήζεο είλαη είηε απφ ηε κχηε 51,4% είηε κε έλεζε 

25,7%. Τνλ ηειεπηαίν κήλα έθαλε ρξήζε ηεο θχξηαο νπζίαο θαζεκεξηλά 57,3% ελψ 

μεθίλεζε ηε ρξήζε ηεο θχξηαο νπζίαο ζηε ειηθία ησλ 20,37 εηψλ (θαηά κέζν φξν) θαη 

ε κέζε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο θχξηαο νπζίαο είλαη ηα 8,85 έηε. Φξήζε δεπηεξεχνπζαο 

νπζίαο δελ θάλεη ζε πνζνζηφ 29,25% ή θάλεη δεπηεξεπφλησο ρξήζε είηε ηλδηθήο 

θάλλαβεο 20,92% είηε θνθαΐλεο 20,5%. Η νπζία κε ηελ νπνία μεθίλεζε ηε ρξήζε 

ήηαλ ζε πνζνζηφ 80,67% ε ηλδηθή θάλλαβε θαη ε ειηθία πνπ μεθίλεζε ηε ρξήζε είλαη 

(θαηά κέζν φξν) ηα 16,77 έηε. 

Τηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο δελ έρεη θάλεη ελέζηκε ρξήζε θαη άξα νχηε θνηλή 

ρξήζε ζχξηγγαο 72,3% ελψ έρεη θάλεη ελέζηκε ρξήζε ζην παξειζφλ ζε πνζνζηφ 

64,7% (31,2% θνηλή ρξήζε ζχξηγγαο, 32% φρη θνηλή ρξήζε ζχξηγγαο, 1,6% άγλσζην 

αλ έρεη θάλεη θνηλή ρξήζε ζχξηγγαο), γηα πξψηε θνξά ζηα 21,88 έηε (θαηά κέζν φξν). 

Σε φ,ηη αθνξά ην HIV έρεη θάλεη ηεζη θαη είλαη αξλεηηθφ 68,42% θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο επαηίηηδεο Β θαη C ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 48,75% έρεη θάλεη ηεζη 

θαη είλαη αξλεηηθφ ελψ ζε έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 22,92% έρεη θάλεη ηεζη θαη 

είλαη ζεηηθφο ζε κία απφ ηηο δχν ή θαη ζηηο δχν επαηίηηδεο.  
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                                       Τομέας Έρεσνας 18 Άνω 

 



Η παξνπζίαζε πνπ αθνινπζεί, αθνξά ζε θάπνηα απφ ηα 

ζπγθξηηηθά ζηνηρεία, πνπ πξνέθπςαλ απφ ηελ επεμεξγαζία ηνπ 

εξσηεκαηνινγίνπ T.D.I. θαη αθνξνχλ ζηηο δηαθνξέο βάζεη ηεο 

ππεθνφηεηαο ησλ πξνζεξρφκελσλ ζηνπο Σπκβνπιεπηηθνχο Σηαζκνχο ηνπ 

Πξνγξάκκαηνο Απεμάξηεζεο «18 Άλσ». 

 

 

 ΓΙΑΦΟΡΔ ΜΔ ΒΑΗ ΣΗΝ ΤΠΗΚΟΟΣΗΣΑ 

 

Μία ζεκαληηθή παξάκεηξνο, ε νπνία εμεηάζηεθε θαη απφ ηελ νπνία 

πξνέθπςαλ δηαθνξέο, είλαη ε ππεθνφηεηα ησλ πξνζεξρφκελσλ. Οη 

Γώδεθα (12) ζεκαληηθφηεξεο δηαθνξέο, πνπ πξνέθπςαλ θαη κε ηηο νπνίεο 

ζα θιείζνπκε ηελ παξνπζίαζε, είλαη νη αθφινπζεο: 

 

 



Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΑΦΗ/ ΙΣΟΡΙΚΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 ΣΤΠΟ ΕΠΑΦΗ

 

1. Ξεθηλψληαο κε ην ηζηνξηθφ ζεξαπείαο νη πξνζεξρφκελνη κε 

ειιεληθή ππεθνφηεηα έρνπλ έξζεη μαλά ζην πξόγξακκα ζε πνζνζηφ 

20,0%, ελψ ην αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ πξνζεξρφκελσλ πνπ έρνπλ 

ππεθνφηεηα εμσηεξηθνχ είλαη ζρεδφλ δέθα θνξέο ρακειφηεξν, δειαδή 

κφιηο 2,1%., νη νπνίνη ζηε ζπληξηπηηθή ηνπο πιεηνςεθία 97,9% έξρνληαη 

ζην πξφγξακκα γηα πξψηε θνξά. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΑΦΗ/ ΙΣΟΡΙΚΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

 ΘΕΡΑΠΕΘΑ ΣΟ ΠΑΡΕΛΘΟΝ

 

 

2. Σην ίδην πεξίπνπ πλεχκα θηλείηαη θαη ε επφκελε δηαθνξνπνίεζε 

Διιήλσλ θαη κεηαλαζηψλ, κε ηνπο Έιιελεο λα έρνπλ απεπζπλζεί γηα 

βνήζεηα ζε θάπνην ζεξαπεπηηθό πξόγξακκα ζην παξειζόλ ζε πνζνζηφ 

δηπιάζην ζρεδφλ εθείλνπ ησλ κεηαλαζηψλ (66,4% έλαληη 29,2%). Καηά 

αληηζηνηρία ην πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ πνπ δελ έρεη ππνβιεζεί ζε 

ζεξαπεία είλαη θαηά 40 κνλάδεο κεγαιχηεξν απφ ην αληίζηνηρν ησλ 

Διιήλσλ (70,8% έλαληη 33,4%). 

 

 

 

 

 

 



 

Α. ΣΟΙΥΔΙΑ ΔΠΑΦΗ/ ΙΣΟΡΙΚΟ ΘΔΡΑΠΔΙΑ

ΜΗΝΕ ΑΠΌ ΣΕΛΕΤΣΑΘΑ ΘΕΡΑΠΕΘΑ

 

 

3. Μηα ζεκαληηθή ζηαηηζηηθή δηαθνξά αλάκεζα ζε έιιελεο θαη 

αιινδαπνχο πξνζεξρφκελνπο ζε ζεξαπεία αθνξά ζηνπο κήλεο απφ ηελ 

ηειεπηαία πξνζπάζεηα ζεξαπείαο, νπνηνπδήπνηε ηχπνπ. Πξφθεηηαη επίζεο 

γηα κηα ζηαηηζηηθή δηαθνξά πνπ θαηαγξάθεηαη θέηνο γηα πξψηε θνξά, 

ελψ ηελ πεξζηλή ρξνληά απνηεινχζε κφλν ελδεηθηηθή ηάζε. 

 

 

 

 

 

 

 



Β. ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

ΦΤΛΟ

 

4. Πεξλψληαο ζηα δεκνγξαθηθά ραξαθηεξηζηηθά, είλαη γλσζηφ φηη 

νη γπλαίθεο πξνζεξρφκελεο ππν-αληηπξνζσπεχνληαη ζην δείγκα 

αλεμαξηήησο ππεθνφηεηαο. Η δηαθνξά πνπ παξαηεξείηαη ζηε 

ζπγθεθξηκέλε πεξίπησζε έγθεηηαη ζην γεγνλφο φηη ελψ ε αλαινγία 

γπλαηθψλ-αλδξψλ ζηα άηνκα κε ειιεληθή ππεθνφηεηα είλαη πεξίπνπ 1/5 

ζηα άηνκα κε ππεθνφηεηα εμσηεξηθνχ είλαη 1/4. Αμίδεη εδψ λα 

αλαθέξνπκε φηη ηα αληίζηνηρα πεξζηλά πνζνζηά ήηαλ 1/4  αλαινγία 

αλδξψλ-γπλαηθψλ γηα ηνπο Έιιελεο θαη 1/9 γηα ηνπο αιινδαπνχο. 

Έρνπκε ζεκαληηθή δειαδή αχμεζε ηνπ πνζνζηνχ πξνζέιεπζεο ησλ 

αιινδαπψλ γπλαηθψλ θαη κηα ειαθξά πηψζε ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

Διιελίδσλ. 

 

 



Β. ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

 ΗΛΘΚΘΑ

 

5. Δλδηαθέξνπζα επίζεο είλαη ε δηαθνξνπνίεζε ησλ δχν νκάδσλ 

ηνπ πξνζεξρφκελνπ πιεζπζκνχ ζε φ,ηη αθνξά ηελ ειηθία. Οη 

πξνζεξρφκελνη κεηαλάζηεο έρνπλ ζε πςειφηεξν πνζνζηφ ειηθία κεηαμχ 

19-29 εηψλ (59,4%) ζε ζχγθξηζε κε ην πνζνζηφ ησλ Διιήλσλ (47,1). 

Απηή ε δηαθνξά πνζνζηψλ ηεο ηάμεο ησλ 12 πεξίπνπ κνλάδσλ 

κεηαθξάδεηαη ζηελ αληηζηξφθσο αλάινγε δηαθνξά πνζνζηψλ κεηαμχ 

Διιήλσλ θαη κεηαλαζηψλ ζηελ ειηθηαθή νκάδα 30-40 εηψλ (30,2% / 

41,5%) αληίζηνηρα. ηελ πεξζηλή ρξνληά ε δηαθνξνπνίεζε απηή ήηαλ 

ζηαηηζηηθώο ζεκαληηθή, ελώ θέηνο θαηαδεηθλύεη κηα ηάζε. 

 

 

 

 



 

Β. ΚΟΙΝΧΝΙΚΟΓΗΜΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΟΙΥΔΙΑ

 ΤΓΚΑΣΟΘΚΗΗ ΜΕ ΥΡΗΣΕ

 

6. Μία ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά αλάκεζα ζηνπο Έιιελεο θαη 

αιινδαπνχο πξνζεξρφκελνπο αθνξά ζηε ζπγθαηνίθεζε κε ρξήζηεο. Οη 

Έιιελεο δε ζπγθαηνηθνχλ κε ρξήζηεο ζε πνζνζηφ 87,7% θαη νη 

αιινδαπνί ζε πνζνζηφ 80,2%. Δλψ ζε πνζνζηφ 7,3 είλαη άγλσζην γηα 

ηνπο αιινδαπνχο. Γηα ηνπο Έιιελεο ην αληίζηνηρν πνζνζηφ αγγίδεη κφιηο 

ην 0,6%. 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΚΑΣΑΥΡΗΗ ΟΤΙΧΝ

 ΤΥΝΟΣΗΣΑ ΥΡΗΗ

 

7. Οη δηαθνξνπνηήζεηο πνπ παξνπζηάδνληαη ζηελ ελφηεηα «ρξήζε 

νπζηψλ» μεθηλνχλ κε ηε ζπρλόηεηα ρξήζεο ηεο θύξηαο νπζίαο ηνλ 

ηειεπηαίν κήλα. Τφζν νη Έιιελεο φζν θαη νη κεηαλάζηεο παξνπζηάδνπλ 

ηα πςειφηεξα πνζνζηά ηνπο ζηελ θαζεκεξηλή ρξήζε, κε ην πνζνζηφ ησλ 

κεηαλαζηψλ φκσο λα είλαη θαηά 19,2 κνλάδεο πςειφηεξν ησλ Διιήλσλ 

(75,0% έλαληη 55,8%). Δπίζεο ε ζπγθεθξηκέλε δηαθνξνπνίεζε θέηνο 

νξίδεηαη σο ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή, ελψ πέξζη απνηεινχζε ηάζε. 

 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΚΑΣΑΥΡΗΗ ΟΤΙΧΝ

 ΔΘΑΡΚΕΘΑ ΥΡΗΗ ΚΤΡΘΑ ΟΤΘΑ

 

8. Σεκαληηθή ζηαηηζηηθψο είλαη θαη ε δηαθνξά πνπ παξνπζηάδεηαη 

ζε φηη αθνξά ηα ρξόληα ρξήζεο ηεο θύξηαο νπζίαο. Τα άηνκα κε 

ππεθνφηεηα εμσηεξηθνχ αλαθέξνπλ φηη ε δηάξθεηα πνπ θάλνπλ ρξήζε ηεο 

θχξηαο νπζίαο είλαη έσο δχν ρξφληα ζε πνζνζηφ 23,9%, πνζνζηφ πνπ 

είλαη δηπιάζην απφ ην αληίζηνηρν ησλ αηφκσλ κε ειιεληθή ππεθνφηεηα 

(10,8%). Αληίζηξνθε δηαθνξά ηζρχεη γηα ηε δηάξθεηα ρξήζεο απφ 11 έσο 

20 ρξφληα κε ηα άηνκα κε ειιεληθή ππεθνφηεηα λα παξνπζηάδνπλ 

πνζνζηφ 28,2% θαη ηα άηνκα κε ππεθνφηεηα εμσηεξηθνχ ζρεδφλ ην κηζφ 

πνζνζηφ (14,6%). 

 

 

 

 



Γ. ΚΑΣΑΥΡΗΗ ΟΤΙΧΝ

 ΗΛΘΚΘΑ ΕΝΑΡΞΗ ΥΡΗΗ

 

9. Τν 72,2% ησλ Διιήλσλ πξνζεξρφκελσλ είραλ μεθηλήζεη ηε 

ρξήζε παξάλνκσλ νπζηώλ κέρξη ηελ ειηθία ησλ 17 εηψλ, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ησλ κεηαλαζηψλ είλαη 55,2%. Αμίδεη, ζην ζεκείν 

απηφ λα αλαθεξζεί, φηη  έλα πνζνζηφ (14,6%) ησλ κεηαλαζηψλ μεθίλεζαλ 

ηε ρξήζε φηαλ βξηζθφληνπζαλ ζηελ ειηθία άλσ ησλ 25 εηψλ, ελψ ην 

αληίζηνηρν πνζνζηφ ζηνπο Έιιελεο θηάλεη κφιηο ην 4,8%. Καη ε 

θαηεγνξία απηή απνηειεί κηα ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή δηαθνξά ζε 

ζχγθξηζε κε ηελ πεξζηλή ρξνληά πνπ θαηαδείθλπε ηάζε. 

 

 

 

 

 

 



Γ. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

 ΚΟΘΝΗ ΥΡΗΗ ΤΡΘΓΓΑ Ε ΟΛΗ ΣΗ ΖΩΗ

 

 

10. Σηελ ηειεπηαία ελφηεηα εξσηήζεσλ, πνπ αθνξνχλ ζηε ιεγφκελε 

ζπκπεξηθνξά πςεινχ θηλδχλνπ, ην πνζνζηφ ησλ αηφκσλ πνπ έθαλαλ 

θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο έζησ θαη κία θνξά ζε όιε ηνπο ηε δσή θαη 

έρνπλ ππεθνφηεηα εμσηεξηθνχ είλαη ζρεδφλ ίδην 31,3% θαη 30,2 γηα 

Έιιελεο θαη κεηαλάζηεο αληίζηνηρα ( ηελ πεξζηλή ρξνληά είρακε δηαθνξά 

10 κνλάδσλ κεγαιχηεξν ην πνζνζηφ γηα ηνπο Έιιελεο). Αληίζεηα κε 

θνηλή ρξήζε ζύξηγγαο έρνπκε γηα Έιιελεο ζε πνζνζηφ 32,7% θαη γηα 

κεηαλάζηεο 24,0%. Καζφινπ ρξήζε ζχξηγγαο έρνπκε γηα Έιιελεο ζε 

πνζνζηφ 34,3% θαη γηα αιινδαπνχο 44,8%. Καηαιαβαίλνπκε πσο νη 

κεηαλάζηεο απφ ηε ζηηγκή πνπ πεξλνχλ ζηελ ελδνθιέβηα ρξήζε νπζηψλ 

πξνρσξνχλ θαη ζε θνηλή ρξήζε ζχξηγγαο κε κεγαιχηεξε ζπρλφηεηα. 

 



 

Γ. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

 ΣΕΣ HIV

 

11. Σηηο 29 κνλάδεο είλαη ε δηαθνξά κεηαμχ ηνπ πνζνζηνχ ησλ 

κεηαλαζηψλ πνπ έρνπλ θάλεη ηεζη HIV θαη είλαη αξλεηηθφ (41,7%) θαη 

ηνπ  αληίζηνηρνπ πςειφηεξνπ πνζνζηνχ ησλ Διιήλσλ (70,7%). Αμίδεη λα 

ζεκεησζεί φηη πεξίπνπ 1 ζηνπο 5 κεηαλάζηεο  (20,8%) δελ απάληεζε ζηελ 

εξψηεζε γηα ην αλ έρεη θάλεη ηεζη HIV θαη κε πνην απνηέιεζκα, γηα 

δηάθνξνπο ιφγνπο. Σηνπο Έιιελεο ην πνζνζηφ 5,9%  δελ έδσζε θάπνηα 

απάληεζε. Αμίδεη λα ζεκεησζεί φηη νη κεηαλάζηεο ζε πεληαπιάζην 

πνζνζηφ 15,6% έλαληη ησλ Διιήλσλ κε πνζνζηφ 3,5% έρνπλ θάλεη 

εμεηάζεηο γηα HIV, αιιά αγλννχλ ην απνηέιεζκα. Καη απηή ε 

δηαθνξνπνίεζε σο πξνο ηελ εμέηαζε γηα ηνλ HIV είλαη ηε θεηηλή ρξνληά 

ζηαηηζηηθψο ζεκαληηθή ζε ζρέζε κε ηα πνζνζηά πέξζη ζηελ ίδηα 

θαηεγνξία. 



 

 

 

Γ. ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ ΤΦΗΛΟΤ ΚΙΝΓΤΝΟΤ

 ΣΕΣ ΗΠΑΣΘΣΘΔΑ

 
12. Κιείλνληαο ηελ παξνπζίαζε απηή, ε δηαθνξά κεηαμχ ησλ 

αηφκσλ κε ειιεληθή ή κε ειιεληθή ππεθνφηεηα, ζε φ,ηη αθνξά ην ηεζη 

γηα επαηίηηδα θαη ηα απνηειέζκαηά ηνπ, δελ έγθεηηαη ηφζν ζηα 

κεγαιχηεξα πνζνζηά πνπ παξνπζηάδνπλ νη Έιιελεο ππήθννη απφ ηνπο κε 

Έιιελεο ππεθφνπο σο πξνο ηα ζεηηθά ή αξλεηηθά απνηειέζκαηα ηνπ ηεζη 

γηα επαηίηηδα, φζν ζην γεγνλφο φηη πεξίπνπ 1 ζηνπο 4 κεηαλάζηεο  

(21,9%) δελ απάληεζε ζηελ εξψηεζε γηα ην αλ έρεη θάλεη ην ελ ιφγσ 

ηεζη, ελψ αληίζηνηρα ην 4,8% ησλ Διιήλσλ δελ έδσζε θάπνηα απάληεζε 

Δπίζεο, φπσο θαη γηα ηνλ HIV πεληαπιάζην είλαη ην πνζνζηφ ησλ 

κεηαλαζηψλ (13,5%) πνπ έρνπλ θάλεη ηηο εμεηάζεηο θαη αγλννχλ ην 

απνηέιεζκα, έλαληη ηνπ πνζνζηνχ (3,1%) ησλ Διιήλσλ.   

 



 
ΠΡΟΦΙΛ ΠΡΟΔΡΥΟΜΔΝΟΤ ΔΞΑΡΣΗΜΔΝΟΤ ΜΔΣΑΝΑΣΗ 

 

 

Ο πξνζεξρφκελνο ζηνπο ζπκβνπιεπηηθνχο ζηαζκνχο ηεο Μνλάδαο 

Απεμάξηεζεο Τνμηθνκαλψλ «18 ΆΝΨ» εμαξηεκέλνο κεηαλάζηεο είλαη λένο 

ζεξαπεπφκελνο (1
ε
 θνξά ζε ζπκβνπιεπηηθφ ζηαζκφ ηνπ «18 ΆΝΨ») ζε πνζνζηφ 

97,9% , δελ έρεη θάλεη πξνεγνχκελε πξνζπάζεηα απεμάξηεζεο (ζε νπνηνδήπνηε 

Κέληξν) ζε πνζνζηφ 70,8% θαη έκαζε γηα ην «18 ΆΝΨ» θπξίσο απφ ηελ νηθνγέλεηά 

ηνπ 15,8% , απφ θίινπο ηνπ 32,6% θαη κφλνο ηνπ 18,9%. 

Δίλαη άλδξαο 79,2%, έρεη ειηθία (θαηά κέζν φξν) ηα 28,07 έηε, κέλεη κε ηε 

γνληθή ηνπ νηθνγέλεηα 34,7%, ζε ζηαζεξή ζηέγε 89,5%, ρσξίο λα ζπγθαηνηθεί κε 

άιινλ ρξήζηε 80,2%, ζε πφιε 96,8% , ηνπ Ννκνχ Αηηηθήο 93,68%. Δίλαη Αιβαλφο 

23,2% , Γεσξγηαλφο ππήθννο 8,4%, Βνχιγαξνο 8,4% ,  άλεξγνο 63,2% θαη έρεη ιάβεη 

είηε δσδεθάρξνλε εθπαίδεπζε 30,5% είηε ελληάρξνλε 9,5%. 

Η θχξηα νπζία απφ ηελ νπνία είλαη εμαξηεκέλνο είλαη ε εξσίλε ζε πνζνζηφ 

87,4%, ηεο νπνίαο ν θχξηνο ηξφπνο ρξήζεο είλαη είηε απφ ηε κχηε 52,6% είηε κε 

έλεζε 30,5%. Τνλ ηειεπηαίν κήλα έθαλε ρξήζε ηεο θχξηαο νπζίαο θαζεκεξηλά 75% 

ελψ μεθίλεζε ηε ρξήζε ηεο θχξηαο νπζίαο ζηε ειηθία ησλ 21,04 εηψλ (θαηά κέζν 

φξν) θαη ε κέζε δηάξθεηα ρξήζεο ηεο θχξηαο νπζίαο είλαη ηα 6,43 έηε. Φξήζε 

δεπηεξεχνπζαο νπζίαο δελ θάλεη ζε πνζνζηφ 29,5% ή θάλεη δεπηεξεπφλησο ρξήζε 

ηλδηθήο θάλλαβεο 26,3%, θνθαΐλεο 12,6% θαη ππλσηηθψλ ραπηψλ 9,5%. Η νπζία κε 

ηελ νπνία μεθίλεζε ηε ρξήζε ήηαλ ζε πνζνζηφ 65,3% ε ηλδηθή θάλλαβε θαη ε ειηθία 

πνπ μεθίλεζε ηε ρξήζε είλαη (θαηά κέζν φξν) ηα 18,35 έηε. 

Τηο ηειεπηαίεο 30 εκέξεο δελ έρεη θάλεη ελέζηκε ρξήζε θαη άξα νχηε θνηλή 

ρξήζε ζχξηγγαο 67,4% ελψ έρεη θάλεη ελέζηκε ρξήζε ζην παξειζφλ ζε πνζνζηφ 

53,7% (30,2% θνηλή ρξήζε ζχξηγγαο, 23,5% φρη θνηλή ρξήζε ζχξηγγαο), γηα πξψηε 

θνξά ζηα 22,14 έηε (θαηά κέζν φξν). 

Σε φ,ηη αθνξά ην HIV έρεη θάλεη ηεζη θαη είλαη αξλεηηθφ 41,7% θαη ζε φ,ηη 

αθνξά ηηο επαηίηηδεο Β θαη C έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 34,4% έρεη θάλεη ηεζη θαη 

είλαη αξλεηηθφ, έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 11,5% έρεη θάλεη ηεζη θαη είλαη ζεηηθφ ζε 

κία απφ ηηο δχν ή θαη ζηηο δχν επαηίηηδεο θαη έλα πνζνζηφ ηεο ηάμεο ηνπ 18,8% δελ 

έρεη θάλεη πνηέ ηεζη. 

 



 

 

 


