Ι. ΠΡΟΛΗΨΗ
α.

Οι παρεμβάςεισ πρόλθψθσ (περιβαλλοντικισ, κακολικισ,
επικεντρωμζνθσ και ενδεδειγμζνθσ) ςτοχεφουν ςτον γενικό
πλθκυςμό, ςε πλθκυςμοφσ που βρίςκονται ςε κίνδυνο να
αναπτφξουν πρόβλθμα χριςθσ ουςιϊν ι ςε πλθκυςμοφσ/άτομα
με διαγνωςμζνο πρόβλθμα. Οι ςτόχοι μπορεί να είναι θ πρόλθψθ
ι θ μείωςθ τθσ χριςθσ, θ κακυςτζρθςθ ζναρξθσ ι αφξθςθσ τθσ
χριςθσ, κακϊσ και θ αποφυγι αρνθτικϊν ςυνεπειϊν ςτον γενικό
πλθκυςμό ι ςε πλθκυςμιακζσ ομάδεσ. Οι ςτόχοι βαςίηονται ςε
εκτίμθςθ των αναγκών του πλθκυςμοφ-ςτόχοσ και
προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ αυτζσ.

β.

O ςχεδιαςμόσ των προλθπτικϊν παρεμβάςεων απαιτεί ικανότθτεσ
και εμπειρογνωμοςφνθ όςον αφορά τισ αρχζσ, τθ κεωρία και τθν
πρακτικι τθσ πρόλθψθσ. Απαιτεί επίςθσ, εκπαίδευςθ και
εξειδίκευςθ του προςωπικοφ, το οποίο εργάηεται ςε δθμόςιουσ
φορείσ (ςτουσ τομείσ τθσ εκπαίδευςθσ, υγείασ και κοινωνικϊν
υπθρεςιϊν) ι ςε διαπιςτευμζνουσ ι αναγνωριςμζνουσ φορείσ ι
ΜΚΟ.

γ.

Οι επαγγελματίεσ που εφαρμόηουν προλθπτικζσ παρεμβάςεισ
πρζπει να ζχουν πρόςβαςθ και να βαςίηονται ςε επιςτθμονικά
τεκμθριωμζνα προγράμματα, κακϊσ και ςε κριτιρια ποιότθτασ
ςε τοπικό, εκνικό και διεκνζσ επίπεδο.

δ.

Οι προλθπτικζσ παρεμβάςεισ αποτελοφν μζροσ ενόσ ςυνεκτικοφ
μακροπροκζςμου προλθπτικοφ ςχεδιαςμοφ, υπόκεινται ςτθν
κατάλλθλθ και ςυςτθματικι παρακολοφκθςθ, θ οποία να
επιτρζπει τισ απαραίτθτεσ προςαρμογζσ, αξιολογοφνται και τα
αποτελζςματα τθσ αξιολόγθςθσ δθμοςιοποιοφνται.

ΙΙ. ΚΙΝΔΤΝΟΙ ΚΑΙ ΜΕΙΩΗ ΣΗ ΒΛΑΒΗ
α.

Η μείωςθ τθσ βλάβθσ περιλαμβάνει μζτρα για τισ μολυςματικζσ
αςκζνειεσ και τουσ ςχετιηόμενουσ με τα ναρκωτικά κανάτουσ
(χωρίσ να περιορίηεται ςε αυτά). Τα μζτρα πρζπει να είναι
ρεαλιςτικά ωσ προσ τουσ ςτόχουσ τουσ, ευρζωσ προςβάςιμα και
προςαρμοςμζνα ςτισ ανάγκεσ του πλθκυςμοφ-ςτόχοσ.

β.

Οι κατάλλθλεσ παρεμβάςεισ και παραπομπζσ, κακϊσ και θ
απαραίτθτθ πλθροφόρθςθ κα πρζπει να παρζχονται ανάλογα με
τα χαρακτθριςτικά των χρθςτών, ανεξάρτθτα από τθ κεραπεία
που ακολουκοφν ι δεν ακολουκοφν.

γ.

Οι παρεμβάςεισ κα πρζπει να είναι διακζςιμεσ ςε όλουσ όςουσ
ζχουν ανάγκθ, ςυμπεριλαμβανομζνων όςων βρίςκονται ςε
υψθλότερο κίνδυνο ι περιβάλλον.

δ.

Οι παρεμβάςεισ κα πρζπει να βαςίηονται ςε επιςτθμονικι
τεκμθρίωςθ και εμπειρία και να παρζχονται από επαγγελματίεσ ι
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καταρτιςμζνουσ εκελοντζσ, οι οποίοι ακολουκοφν μια ςτακερι
επαγγελματικι ανάπτυξθ.
ΙΙΙ. ΘΕΡΑΠΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝ. ΕΠΑΝΣΕΝΣΑΞΗ
α.

Η κατάλλθλθ, επιςτθμονικά τεκμθριωμζνθ κεραπεία κα πρζπει να
είναι προςαρμοςμζνθ ςτα χαρακτθριςτικά και τισ ανάγκεσ των
χρθςτών των υπθρεςιϊν, να ςζβονται τθν ατομικι αξιοπρζπεια,
ευκφνθ και ετοιμότθτα για αλλαγι.

β.

Η πρόςβαςθ ςε κεραπεία κα πρζπει να είναι διάκεςιμθ ςε όλουσ
όςουσ τθν ζχουν ανάγκθ χωρίσ περιοριςμοφσ προςωπικών ι
κοινωνικών χαρακτθριςτικών και ςυνκθκών ι των οικονομικισ
δυνατοτιτων των χρθςτών των υπθρεςιϊν. Η κεραπεία
παρζχεται ςε λογικό χρόνο και ςτο πλαίςιο του ςυνεχοφσ τθσ
φροντίδασ.

γ.

Στισ παρεμβάςεισ κεραπείασ και κοινωνικισ επανζνταξθσ οι
ςτόχοι πρζπει να τίκενται ςταδιακά (βιμα-προσ-βιμα), να
ανακεωροφνται περιοδικά και να προβλέπουν την κατάλλθλθ
διαχείριςθ των πικανών υποτροπών.

δ.

Οι παρεμβάςεισ κεραπείασ και κοινωνικισ επανζνταξθσ πρζπει να
βαςίηονται ςτθν ενθμερωμζνθ ςυναίνεςθ, να είναι
προςανατολιςμζνεσ προσ τον αςκενι και να ςτθρίηουν τθν
ενδυνάμωςι του.

ε.

Η κεραπεία παρζχεται από εξειδικευμζνο και καταρτιςμζνο
προςωπικό, που ακολουκοφν μια ςτακερι επαγγελματικι
ανάπτυξθ.

ςτ.

Οι κεραπευτικζσ παρεμβάςεισ και οι ςχετικζσ υπθρεςίεσ κα πρζπει
να είναι ενςωματωμζνεσ ςτο ςυνεχζσ τθσ φροντίδασ και να
περιλαμβάνουν, όπου χρειάηεται, υπθρεςίεσ κοινωνικισ ςτιριξθσ
(εκπαίδευςθ, ςτζγαςθ, επαγγελματικι κατάρτιςθ, κοινωνικι
πρόνοια) με ςτόχο τθν κοινωνικι επανζνταξθ του ατόμου.

η.

Οι κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να παρζχουν πρόςβαςθ ςε
ιατρικζσ εξετάςεισ για αιματογενϊσ μεταδιδόμενα νοςιματα (ςε
εκελοντικι βάςθ), να παρζχουν ςυμβουλευτικι για τισ
ςυμπεριφορζσ υψθλοφ κινδφνου και βοικεια ςτθ διαχείριςθ
αςκενειϊν.

θ.

Οι κεραπευτικζσ υπθρεςίεσ κα πρζπει να παρακολουκοφνται. Οι
δράςεισ και τα αποτελζςματά τουσ κα πρζπει να υπόκεινται ςε
ςυςτθματικι εςωτερικι ι/και εξωτερικι αξιολόγθςθ.
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Σο υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ τονίηει ότι:
 Οι ελάχιςτεσ προδιαγραφζσ ποιότθτασ ςτθ μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ των
ναρκωτικϊν πρζπει να ςζβονται τθ δεοντολογία, τα ανκρώπινα δικαιώματα,
το απόρρθτο, τα πολιτιςμικά και κοινωνικά χαρακτθριςτικά,
ςυμπεριλαμβανομζνων του φφλου και των ανιςοτιτων ςτθν υγεία.
 Οι παρεμβάςεισ που ακολουκοφν αυτζσ τισ προδιαγραφζσ κα πρζπει να είναι
κατάλλθλα ςχεδιαςμζνεσ, να παρακολουκοφνται ςυςτθματικά και να
αξιολογοφνται.
 Οι παρεμβάςεισ που ακολουκοφν αυτζσ τισ προδιαγραφζσ κα πρζπει να
βαςίηονται ςε εκτίμθςθ αναγκών και να προςαρμόηονται ςτισ ανάγκεσ του
πλθκυςμοφ-ςτόχοσ.
 Οι προδιαγραφζσ αυτζσ αποτελοφν to ελάχιςτο ςθμείο αναφοράσ τθσ
ποιότθτασ και, επομζνωσ, θ εφαρμογι τουσ δεν κα πρζπει να αποκλείει τθν
επίτευξθ υψθλότερων προδιαγραφϊν ποιότθτασ των υπθρεςιϊν μείωςθσ τθσ
ηιτθςθσ όπου αυτό είναι εφικτό.
 Οι προδιαγραφζσ αυτζσ κα πρζπει να εφαρμοςτοφν ςταδιακά ςτθν
Ευρωπαϊκι Ένωςθ με επίκεντρο τθν αποτελεςματικι προςαρμογι των
υπθρεςιϊν, προγραμμάτων και ςυςτθμάτων που ιδθ λειτουργοφν.
 Κατά τθν προςαρμογι και τθν εφαρμογι αυτϊν των προδιαγραφϊν κα
πρζπει να τθροφνται οι ευκφνεσ των κρατών-μελών αναφορικά με τθν
πολιτικι τουσ για τθν υγεία και τθν οργάνωςθ των υπθρεςιών υγείασ και
τθσ ιατρικισ φροντίδασ, ενκαρρφνοντασ παράλλθλα τθν ανταλλαγι των
καλϊν πρακτικϊν και τθν κοινι προςπάκεια εφαρμογισ τουσ ςε ευρωπαϊκό
επίπεδο.
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 Καμία από αυτζσ τισ προδιαγραφζσ δεν κα πρζπει να εμποδίηει τον
ςχεδιαςμό καινοτόμων παρεμβάςεων και προγραμμάτων, κάκε νζα
παρζμβαςθ, όμωσ, κα πρζπει να βαςίηεται ςτισ διακζςιμεσ κεωρίεσ,
πρακτικζσ και τυποποιθμζνεσ διαδικαςίεσ, να παρακολουκείται και να
αξιολογείται και τα αποτελζςματα να κοινοποιοφνται ζτςι ϊςτε να
προωκείται θ γνϊςθ και θ εμπειρία.
Σο υμβοφλιο τθσ Ευρωπαϊκισ Ζνωςθσ προςκαλεί τα κράτθ-μζλθ:
 να ςχεδιάςουν και να ςτθρίξουν τισ παρεμβάςεισ και τα προγράμματα μείωςθσ τθσ
ηιτθςθσ που ακολουκοφν τισ παραπάνω προδιαγραφζσ
 να επενδφςουν ςτθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςι τουσ
 να φροντίςουν ςτθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων με ςκοπό τθν προώκθςθ τθσ
γνώςθσ και τθσ εμπειρίασ
 να παρζχουν ςτουσ επαγγελματίεσ εκπαίδευςθ/κατάρτιςθ ςτο αντικείμενο τθσ
μείωςθσ τθσ ηιτθςθσ των ναρκωτικών εναρμονιςμζνθ με τισ προδιαγραφζσ
 να προωκιςουν τθ διυπουργικι ςυνεργαςία για τθν ςτιριξθ τθσ εφαρμογισ των
προδιαγραφών
 να ενκαρρφνουν τθ ςυμμετοχι τθσ κοινωνίασ των πολιτών ςτο ςχεδιαςμό, τθν
εφαρμογι, τθν παρακολοφκθςθ και τθν αξιολόγθςθ των προδιαγραφών, κακώσ και
τθ διάδοςθ των αποτελεςμάτων τουσ.
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