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Ενότητα 1η: 

Τι είναι η  

Προβληματική χρήση ουσιών  

(PSU); 



- Πώς θα ορίζατε την Προβληματική χρήση ουσιών; Τι είναι η προβληματική 

χρήση ουσιών; 

- Ποια είναι τα βασικά χαρακτηριστικά της Προβληματικής χρήσης ουσιών; 

- Ποιες είναι οι επικρατέστερες θεωρίες / μοντέλα που εξηγούν την Προβληματική 

χρήση ουσιών (π.χ. ιατρικό μοντέλο, βιοψυχοκοινωνικό μοντέλο κ.λπ) 

- Ποιες είναι οι συνέπειες της Προβληματικής χρήσης ουσιών; 

- Τι είναι η εξάπλωση της Προβληματικής χρήσης ουσιών (τόσο σε γενικό 

πληθυσμό όσο και σε πληθυσμό Ενδο-συντροφικής βίας); 

- Ποια είναι τα στάδια της Προβληματικής χρήσης ουσιών; Ποια είναι τα 

επικρατέστερα στάδια της Προβληματικής χρήσης ουσιών σύμφωνα με την 

επαγγελματική σας εμπειρία; Ποια είναι τα πιο δύσκολα στάδια διαχείρισης της 

Προβληματικής χρήσης ουσιών σύμφωνα με την εμπειρία σας; 

- Τι πιστεύετε για την ανάκαμψη από την Προβληματική χρήση ουσιών; 

- Τι πιστεύετε για την υποτροπή; 

- Υπάρχουν συγκεκριμένες ομάδες εντός του πληθυσμού με Προβληματική χρήση 

ουσιών που απαιτούν ειδική προσοχή και/ή παρεμβάσεις; Αν ναι, ποιες είναι; 



⮚Η Προβληματική χρήση ουσιών θεωρείται μείζον ζήτημα 

υγείας και κοινωνικό ζήτημα 

 

⮚Στην Ευρώπη: 29% των ενηλίκων ηλικίας 15-64 ετών  

εκτιμάται ότι έχουν κάνει χρήση παράνομων ναρκωτικών  

τουλάχιστον μία φορά στη διάρκεια της ζωής τους (ΕΚΠΝΤ, 

2020) 

Τι είναι η 

Προβληματική 

χρήση ουσιών;  

(PSU); 



⮚Δυσκολία στον έλεγχο της χρήσης ουσιών 

⮚Παρουσία φυσιολογικών συμπτωμάτων στέρησης 

⮚Ανοχή του ναρκωτικού 

⮚Παραμέληση εναλλακτικών απολαύσεων και 

ενδιαφερόντων 

⮚Επίμονη χρήση του φαρμάκου, παρά τη βλάβη στον 

εαυτό του και σε άλλους 

(Αμερικανική Ψυχολογική Ένωση, 2015) 

Χαρακτηριστικ

ά 

Εθισμού /  

Σύνδρομο  

Εξάρτησης 

από Ουσίες 

 



Ήπια SUD: παρουσία 2 

ή 3 από τα 11 

συμπτώματα.  

Μέτρια SUD: παρουσία 

4 ή 5 συμπτωμάτων.  

Σοβαρή SUD: παρουσία 

6 ή περισσότερων 

συμπτωμάτων 

DSM-V: Κριτήρια Διαταραχής χρήσης, κατάχρησης ή εξάρτησης ψυχοδραστικών ουσιών (SUD) 

1. Λαμβάνοντας την ουσία σε μεγαλύτερες ποσότητες ή για μεγαλύτερο χρονικό διάστημα από όσο πρέπει. 

2. Επιθυμία διακοπής χρήσης της ουσίας, χωρίς αποτέλεσμα. 

3. Δαπάνη αρκετού χρόνου για τη λήψη, χρήση ή την ανάκαμψη από τη χρήση της ουσίας. 

4. Λαχτάρα και παροτρύνσεις για χρήση της ουσίας. 

5. Αδυναμία απόδοσης στην εργασία, στο σπίτι ή στο σχολείο λόγω χρήσης ουσιών. 

6. Συνέχιση της χρήσης, ακόμη και όταν προκαλεί προβλήματα στις σχέσεις. 

7. Εγκατάλειψη σημαντικών κοινωνικών, επαγγελματικών ή ψυχαγωγικών δραστηριοτήτων λόγω χρήσης ουσιών. 

8. Επαναλαμβανόμενη χρήση ουσιών, ακόμη και στην περίπτωση έκθεσης σε κίνδυνο. 

9. Συνέχιση της χρήσης, ακόμα και κατά τη γνώση κάποιου σωματικού ή ψυχολογικού προβλήματος που θα μπορούσε να 

έχει προκληθεί ή να επιδεινωθεί από την ουσία. 
10. Ανάγκη περισσότερης ουσίας για την επίτευξη του επιθυμητού αποτελέσματος (ανοχή). 

11. Ανάπτυξη συμπτωμάτων στέρησης, τα οποία μπορούν να ανακουφιστούν με τη λήψη περισσότερης ουσίας. 



 
            Υποτροπή 
 
 
 
 
 
 
 
 

Η υποτροπή θα πρέπει να θεωρείται μέρος της διαδικασίας ανάκτησης 

(Miller & Rollnick, 2012; UNODC, 2008) 

 

 

Στάδια 

χρήσης 

ουσιών 

Πειραματική χρήση 

Περιστασιακή/ 
ελεγχόμενη/ 

κοινωνική 
χρήση 

Συστηματική χρήση 

Κατάχρηση 
ουσιών/ 

επιβλαβής 
χρήση 

Εξάρτηση /εθισμός 

Αποχώρηση 

Παρατεταμένη 
απόσυρση 



Η Προβληματική χρήση ουσιών είναι 

-  μόνο ένα κοινωνικό πρόβλημα; 

-  μόνο ένα εκπαιδευτικό ή πνευματικό ζήτημα; 

-  μόνο μια ένοχη/παραβατική συμπεριφορά που πρέπει να τιμωρηθεί;  

-  μόνο ένα φαρμακολογικό πρόβλημα;  

-  μια «αυτοαποκτηθείσα ασθένεια» όταν η ελεύθερη επιλογή ενός ατόμου οδηγεί σε 

πειραματισμό με παράνομα ναρκωτικά;  

 

 

Αυτές οι έννοιες της Προβληματικής χρήσης ουσιών έχει οδηγήσει σε στιγματισμό και 

διακρίσεις της Προβληματικής χρήσης ουσιών, και κατά συνέπεια των ατόμων με 

ζητήματα Προβληματικής χρήσης ουσιών! 

Είναι η 

Προβληματική 

χρήση ουσιών 

κοινωνικό ή 

ιατρικό ζήτημα; 



Η απάντηση... 

⮚Η Προβληματική χρήση ουσιών είναι το αποτέλεσμα μιας πολύπλοκης πολυ-

παραγοντικής αλληλεπίδρασης μεταξύ  

επαναλαμβανόμενης έκθεσης σε ουσίες, βιολογικών και περιβαλλοντικών / 

κοινωνικών παραγόντων 

 

Είναι η 

Προβληματική 

χρήση ουσιών 

κοινωνικό ή 

ιατρικό ζήτημα; 



….. 
Συνέπειες 

της 

Προβληματικής 

χρήσης ουσιών 

Προβλήματα 

σωματικής υγείας 

Κίρρωση 

Καρκίνος 

HIV 

HBV, HCV 

Φυματίωση 

Ατυχήματα ή τραυματισμοί κατά τη μέθη 

Υπερβολική δόση & θάνατος από υπερβολική δόση κ.λπ. 

Προβλήματα 

ψυχικής υγείας 

Αμνησία 

Κατάθλιψη 

Παράνοια 

Ψύχωση  

Σχιζοφρένεια κ.λπ. 

Κοινωνικά 

προβλήματα 

Στιγματισμός 

Απώλεια σχέσεων π.χ. οικογένεια, φίλοι, σύντροφοι και παιδιά 

Ζημία στις κοινωνικές δεξιότητες και ικανότητες 

Προβλήματα που σχετίζονται 

με την επαγγελματική ζωή 

και 

άλλες μη επαγγελματικές 

δραστηριότητες 

Έλλειψη συγκέντρωσης στην εργασία ή το σχολείο 

Ζημία στην ακαδημαϊκή ή επαγγελματική απόδοση 

Απώλεια ενδιαφέροντος για μη επαγγελματικές δραστηριότητες όπως χόμπι 

Νομικά  

προβλήματα 

Εγκλήματα που σχετίζονται με τα ναρκωτικά 

Απόκτηση ναρκωτικών 

Διακίνηση 

Οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών κ.λπ. 



Πρακτικές 

συμβουλές για 

επαγγελματίες 

 
 

! Οι επαγγελματίες θα πρέπει να γνωρίζουν και 

να έχουν πάντα κατά νου ότι  
το χρονικό διάστημα λίγο μετά την αποφυλάκιση, 
το εξιτήριο από το νοσοκομείο ή την ολοκλήρωση 

μιας σειράς θεραπείας αποτοξίνωσης ή 
αποκατάστασης της οικίας συνδέεται με 

σημαντικά αυξημένο κίνδυνο θανάτου από 
αιτίες που σχετίζονται με τα ναρκωτικά,  

κυρίως ως αποτέλεσμα υπερβολικής δόσης 
ναρκωτικών  

 
(Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και 

Τοξικομανίας, 2019β) 

 



Πρακτικές 

συμβουλές για 

επαγγελματίες 

 
! Και αυτό... 

Η ενδοφλέβια χορήγηση διεγερτικού φαίνεται να σχετίζεται με 

 πιο επικίνδυνες σεξουαλικές συμπεριφορές,  
που οδηγούν σε υψηλότερο κίνδυνο μόλυνσης από HIV,  

ακόμη και σε σύγκριση με την ενδοφλέβια χορήγηση οπιοειδών.  
 

Γυναίκες που κάνουν ενδοφλέβια χρήση ναρκωτικών,  
αν και έχουν ουσιαστικά διαφορετικές ανάγκες και αντιμετωπίζουν 

υψηλότερους κινδύνους ασθενειών και βίας  
συνήθως παραμελούνται κατά τη διάρκεια της έρευνας, των 
παρεμβάσεων, της λήψης αποφάσεων και του σχεδιασμού 

πολιτικής,  
μεγαλοποιώντας το ήδη υπάρχον στίγμα σύμφωνα με το οποίο 

αυτές οι γυναίκες θεωρούνται από την κοινωνία ως «γέφυρες για 
ασθένειες» στον γενικό πληθυσμό  

 
(Roberts et al., 2010) 

 

 



 

 

Διαφορετικές προσεγγίσεις  

για την αντιμετώπιση της 

Προβληματικής χρήσης ουσιών 



   

ΜΕΛΕΤΗ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗΣ (Άσκηση 1.2) 

− Παράγοντες που οδηγούν ή/και συμβάλλουν στην Προβληματική χρήση ουσιών (π.χ. γενετικοί 

παράγοντες, παράγοντες / ζητήματα φύλου, προσωπικοί / ψυχολογικοί παράγοντες, κοινωνικοί / 

περιβαλλοντικοί, ψυχιατρική συννοσηρότητα) 

− Ιστορικό τραύματος, βίας και κακοποίησης (π.χ. Ενδο-συντροφική βία, έμφυλη βία, σεξουαλική ή/και 

σωματική κακοποίηση παιδιών κ.λπ.) 

− Θέματα υγείας που σχετίζονται με την Προβληματική χρήση ουσιών (π.χ. HIV, HCV και HBV Κύηση 

και ιδιαίτερα ο κίνδυνος νεογνικού συνδρόμου στέρησης – NAS κ.λπ.) 

− Παράγοντες κινδύνου που σχετίζονται με την Προβληματική χρήση ουσιών (π.χ. στιγματισμός, έλλειψη 

στέγης, ανοχή, τρόπος χορήγησης φαρμάκων, οξύς ή χρόνιος πόνος, ηλικιωμένοι, πολυτοξικομανείς, 

ιστορικό ή κίνδυνος υπερβολικής δόσης, νομικά ζητήματα ή/και φυλάκιση κ.λπ.) 

− Συνέπειες της Προβληματικής χρήσης ουσιών (π.χ. στις σχέσεις, στην εργασία / χόμπι κ.λπ.) 



⮚ Προκειμένου να αντιμετωπιστεί επαρκώς η Προβληματική χρήση ουσιών, υπάρχουν 

πολλές τεκμηριωμένες προσεγγίσεις και παρεμβάσεις συμπεριλαμβανομένων των 

φαρμακευτικών και ψυχολογικών θεραπειών.  

⮚ Με βάση αυτόν τον προσανατολισμό, οι υπηρεσίες θεραπείας Προβληματικής χρήσης 

ουσιών, και ιδίως εκείνες που αναφέρονται σε χρήστες οπιοειδών, χωρίζονται σε δύο κύριες 

κατηγορίες:  

1. εκείνους που παρέχουν θεραπεία, υποκατάστασης, και  

2. εκείνους που παρέχουν μόνο ψυχοκοινωνική θεραπεία. 

Διαφορετικές 

προσεγγίσεις  

για την 

αντιμετώπιση 

της 

Προβληματικής 

χρήσης ουσιών 

 



⮚ Χρησιμοποιεί ουσίες (π.χ. μεθαδόνη, βουπρενορφίνη, μορφίνη αργής αποδέσμευσης, κωδεΐνη και 

LAAM) για τη θεραπεία του συνδρόμου στέρησης και τη μείωση της λαχτάρας 

⮚ συνδυάζεται συνήθως με ψυχοκοινωνική θεραπεία προκειμένου να αντιμετωπιστούν τα ζητήματα 

Προβληματικής χρήσης ουσιών και να να παρασχεθεί εκπαίδευση δεξιοτήτων  

Κύριοι στόχοι της θεραπείας υποκατάστασης: 

• συγκράτηση κατά τη θεραπεία 

• μείωση της παράνομης χρήσης ουσιών (ιδίως ενδοφλέβια)  

• μείωση θνησιμότητας 

• βελτίωση της σωματικής και ψυχικής υγείας (π.χ. HIV, HBV, HCV, TBC) 

• μείωση της παραβατικής συμπεριφοράς (π.χ. φυλάκιση) 

• βελτίωση της ποιότητας ζωής (π.χ. εργασία, στέγαση, σταθερότητα κ.λπ.) 

• δείκτης κόστους-οφέλους (ΠΟΥ και UNODC, 2008).  

 

 

Θεραπεία 

υποκατάστασης 



⮚ Δεν περιορίζεται μόνο στους χρήστες οπιοειδών, αλλά μπορεί να εφαρμοστεί σε όλα τα 
άτομα με προβλήματα Προβληματικής χρήσης ουσιών  
⮚ Οι ψυχοκοινωνικές παρεμβάσεις διαφοροποιούνται με βάση την ψυχολογική θεωρία που 
ασπάζονται 
⮚ Στόχος ο εντοπισμός και η αντιμετώπιση προβλημάτων που σχετίζονται με την ουσία σε 
διάφορα στάδια της θεραπείας με φάρμακα (ΕΚΠΝΤ, 2016) 
⮚ Για την εφαρμογή της αποχής, περιλαμβάνουν: 
 - αναγνώριση και αποσαφήνιση της φύσης του προβλήματος Προβληματικής 
    χρήσης ουσιών  
 - δέσμευση για αλλαγή συμπεριφοράς 
 - παροχή της κατάλληλης στήριξης ανάλογα με τη φάση της ανάκτησης  
 - έλεγχος ασυνείδητων ή/και παρορμητικών συμπεριφορών 
 - διατήρηση των στόχων συμπεριφοράς   
 - υποστήριξη της κατακράτησης θεραπείας 
 -  κοινωνική επανένταξη 

  
 

Ψυχοκοινω-

νική 

θεραπεία 



 Οι πιο διαδεδομένες και αποτελεσματικές ψυχοκοινωνικές προσεγγίσεις 

Προβληματικής χρήσης ουσιών είναι: 

• Οικογενειακή προσέγγιση, 

• Γνωστική-Συμπεριφορική προσέγγιση, 

• Διαχείριση έκτακτης ανάγκης, και  

• Διευκόλυνση αυτοβοήθειας (π.χ. προγράμματα 12 βημάτων).  

  
 

Ψυχοκοινω-

νική 

θεραπεία 



⮚ Παρέμβαση μεγάλης σημασίας και αποτελεσματικότητας στη θεραπεία με Προβληματική 

χρήση ουσιών 

⮚  Η Συνέντευξη για κίνητρα ενδιαφέροντος είναι μια δομημένη παρέμβαση με συγκεκριμένα     

στάδια, τα οποία:  

•   Επικεντρώνεται στη συζήτηση σχετικά με την αλλαγή 

• Ενισχύει τα κίνητρα και τη δέσμευση των πελατών για αλλαγή 

• Τους βοηθά να αναγνωρίσουν την ανάγκη τους για αλλαγή  

•   Ενισχύει την προθυμία, την ετοιμότητα και την ικανότητά τους να αλλάξουν 

•   Λαμβάνει υπόψη και αποδέχεται τις διαφορές των πελατών 

•   Παρέχει τεχνικές για τον χειρισμό της αμφιθυμίας, όπως θεωρείται το κύριο εμπόδιο 

για την αλλαγή. 

•   

(Miller & Rollnick, 2012) 

 

 

Συνέντευξη για 

κίνητρα 

ενδιαφέροντος 



  

 

 

 

 

 

 

 

⮚  

(Miller & Rollnick, 2012) 

 

Στάδια 

Συνέντευξης 

για κίνητρα 

ενδιαφέροντος 

 

Στάδια Συνέντευξης για κίνητρα ενδιαφέροντος 

1ο Στάδιο Έκφραση κατανόησης προς τους πελάτες 

2ο Στάδιο 
Βοήθεια προς τους πελάτες να ταυτοποιήσουν ανακολουθίες μεταξύ της συμπεριφοράς τους και των 

στόχων τους 

3ο Στάδιο Αποφυγή διαφωνίας με τους πελάτες σχετικά με τα κίνητρα και τη συμπεριφορά τους 

4ο Στάδιο Αντιμετώπιση της αντίστασης των πελατών 

5ο Στάδιο Υποστήριξη της αυτοαποτελεσματικότητας των πελατών 



⮚ Αποτελεί αναγκαία και σημαντική προσέγγιση της Προβληματικής χρήσης ουσιών 

⮚ Σε αντίθεση με προηγούμενες προσεγγίσεις, η μείωση ή η εξάλειψη της 

κατανάλωσης ουσιών δεν αποτελεί στόχο μείωσης της βλάβης 

⮚ Στοχεύει: 

•  στη σωτηρία της ζωής των χρηστών, και  

•  στη μείωση ή πρόληψη αρνητικών αποτελεσμάτων και δυσμενών συνεπειών της 

Προβληματικής χρήσης ουσιών σε ατομικό και κοινωνικό επίπεδο  

(π.χ. προβλήματα σωματικής ή ψυχικής υγείας, προβλήματα σχέσεων, προβλήματα 

που σχετίζονται με την επαγγελματική ζωή και Νομικά προβλήματα)  

(UNODC, 2009) 

 

Μείωση 

βλάβης 



 Οι παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης περιλαμβάνουν εκπαιδευτικές στρατηγικές που εστιάζουν στα 

εξής: 

- συνέπειες της Προβληματικής χρήσης ουσιών 

- συμπεριφορές που μειώνουν τον κίνδυνο π.χ. ασφαλέστερες σεξουαλικές πρακτικές για τη μείωση 

του κινδύνου μετάδοσης του HIV και πληροφορίες σχετικά με τις συνέπειες της χορήγησης 

ενδοφλέβιων φαρμάκων  

- σωματικοί και ψυχοκοινωνικοί κίνδυνοι Προβληματικής χρήσης ουσιών π.χ. υπερβολική δόση, 

μολυσματικές ασθένειες, προβλήματα οδήγησης, καρδιαγγειακές, μεταβολικές και ψυχιατρικές 

διαταραχές κ.λπ.  

- διαθέσιμες υπηρεσίες υγείας και κοινωνικών υπηρεσιών στον τομέα των χρηστών.  

  

⮚ Η μείωση της βλάβης συνδυάζεται επίσης με σύντομες παρεμβάσεις και συμβουλευτική (π.χ. 

θεραπεία μίας συνεδρίας, γνωστική συμπεριφορική θεραπεία ή/και συνεντεύξεις κινήτρων) που θα 

προωθούσαν μεταβαλλόμενες συμπεριφορές υψηλού κινδύνου.  

Μείωση 

βλάβης 



Άλλες παρεμβάσεις μείωσης της βλάβης θα μπορούσαν να είναι: 

• Φαρμακολογικές παρεμβάσεις χαμηλού ορίου (οπιοειδή-ανταγωνιστικά και ανταγωνιστικά φάρμακα), που 

δεν σχετίζονται άμεσα με προγράμματα απαλλαγμένα από φάρμακα (μη μεθαδόνη), αλλά με την άμεση 

προστασία της υγείας.  

•  Προγράμματα ανταλλαγής βελόνων / συριγγών 

•  Έμφαση στις μη ενέσιμες οδούς χορήγησης σε σχέση με τις οδούς έγχυσης.  

• Εθελοντική παροχή συμβουλών και εξετάσεων για τον ιό HIV. Η έγκαιρη ανίχνευση της λοίμωξης HIV είναι 

κρίσιμη.  

• Πρόληψη υπερβολικής δόσης π.χ. χορήγηση ναλοξόνης και εκπαίδευση σχετικά με τη χορήγηση ναλοξόνης 

τόσο στους χρήστες όσο και στην οικογένεια ή τους φίλους τους 

• Πρόληψη και υπηρεσίες για τη διαχείριση σεξουαλικά μεταδιδόμενων λοιμώξεων 

• Φροντίδα πληγών και συντήρηση φλέβας 

• Κοινωνική πρόνοια για περιθωριοποιημένα άτομα που εξαρτώνται από τα ναρκωτικά 

• Προγράμματα εμβολιασμού κατά της ηπατίτιδας. 
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