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Θεραπεία των εξαρτημένων από οπιοειδή ατόμων 

Ο Οργανισμός κατά των Ναρκωτικών προσφέρει ένα ευρύ φάσμα θεραπευτικών 
παρεμβάσεων που απευθύνονται σε εξαρτημένα από οπιοειδή άτομα, εστιάζοντας 
ιδιαίτερα στη θεραπεία υποκατάστασης. Η θεραπεία υποκατάστασης για τους 
χρήστες οπιοειδών (ηρωίνη) συνίσταται στη ιατρικά ελεγχόμενη χορήγηση 
φαρμακευτικών σκευασμάτων, όπως η μεθαδόνη και η βουπρενορφίνη. Η 
χορήγηση της μεθαδόνης και της βουπρενορφίνης με σκοπό τη θεραπεία 
χαρακτηρίζεται από μακρύτερη χρονική διάρκεια έναρξης της δράσης καθώς και 
της αποδρομής των παραπάνω ουσιών, σε σύγκριση με την ηρωίνη, καθώς η 
τελευταία επιφέρει, σχεδόν αμέσως, ένα αίσθημα ευφορίας («ανέβασμα»). Τα 
υποκατάστατα, ως εκ τούτου, βοηθούν στην αποφυγή των γρήγορων 
συναισθηματικών αλλαγών που προκαλούνται από την ηρωίνη και έχουν ως 
αποτέλεσμα την ανάγκη για συχνή χρήση, αφήνοντας χρόνο στο εθισμένο άτομο 
να λειτουργήσει με μεγαλύτερη σύνεση και προσοχή αλλά και να προσπαθήσει να 
εμπλακεί σε δραστηριότητες που θα αλλάξουν τη ζωή του. Για το λόγο αυτό οι 
μονάδες υποκατάστασης του ΟΚΑΝΑ, εκτός από τις υπηρεσίες μείωσης της βλάβης 
που έχουν ως στόχο τη μείωση της χρήσης ναρκωτικών και των σχετικών με τη 
χρήση προβλημάτων (κοινωνικά και υγείας), προσφέρουν ένα ευρύ φάσμα 
ιατρικής και ψυχοκοινωνικής στήριξης, με στόχο τη σταθεροποίηση των 
θεραπευομένων μέσα από την υιοθέτηση ενός λειτουργικότερου μοντέλου ζωής, 
τη βελτίωση των οικογενειακών και κοινωνικών σχέσεων καθώς και την ανανέωση 
του ενδιαφέροντος για εκπαίδευση, κατάρτιση και απασχόληση. Αυτή τη στιγμή, το 
κύριο πρόβλημα στη θεραπεία των εξαρτημένων από οπιοειδή είναι η ύπαρξη μιας 
μακράς λίστας αναμονής στην Αθήνα, που συμβάλλει σε ένα «ανοικτό πεδίο» 
χρήσης και χρηστών γύρω από το κέντρο της πόλης.  

Ο ΟΚΑΝΑ, μετά από ειδική συμφωνία που επετεύχθη μεταξύ του Οργανισμού και 
όλων των δημόσιων νοσοκομείων τον Αύγουστο του 2011, κατάφερε να 
διπλασιάσει τον αριθμό μονάδων που διέθετε, με αντίστοιχη αύξηση των 
διαθέσιμων θέσεων θεραπείας. Ο σχεδιασμός του ΟΚΑΝΑ για τη δημιουργία νέων 
θέσεων θεραπείας συνεχίζεται και αναμένεται, εάν το πλάνο των απαιτούμενων 
ενεργειών υλοποιηθεί όπως προβλέπεται, το 2015 να μην υπάρχει πια λίστα 
αναμονής στην Αττική.  
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