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Η κρίση επιδεινώνει την 
κατάσταση των εξαρτημένων 
και δημιουργεί νέες ανάγκες που 
απαιτούν άμεση αντιμετώπιση: 
εξάπλωση του ΗIV/AIDS, 
εμφάνιση νέων ουσιών, ένδεια, 
έλλειψη στέγης, κοινωνικό 
αποκλεισμό

Mε δύο νέες Κινητές Μονάδες το ΚΕΘΕΑ στο-
χεύει στην υποστήριξη των εξαρτημένων που βρί-
σκονται στο δρόμο σε Αθήνα και Θεσσαλονίκη. 

Οι Κινητές Μονάδες δημιουργήθηκαν και στελε-
χώθηκαν με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρ-
χος», ως μέρος του Δικτύου Φροντίδας Εξαρτημέ-
νων στο Δρόμο στα δύο μεγάλα αστικά κέντρα της 
χώρας.  

Στόχος είναι η διασύνδεση και ενίσχυση των υπη-
ρεσιών που προσφέρονται στις πιο επιβαρυμένες 
ομάδες εξαρτημένων, για την καλύτερη υποστήριξή 
τους και την προστασία της δημόσιας υγείας την πε-
ρίοδο της κρίσης. 
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Κάθε εξαρτημένος έχει δικαίωμα σε πληροφόρηση και φροντίδα.  
Η στήριξη και ενδυνάμωση των εξαρτημένων, σύμφωνα  
με τις ανάγκες τους, μειώνει τις αρνητικές επιπτώσεις  
της χρήσης και για τους ίδιους και για την κοινωνία

Οι νέες Κινητές Μονάδες διαθέτουν κατάλληλα διαμορφωμένο χώρο και εξοπλισμό για την πραγματοποί-
ηση ατομικών συναντήσεων και ιατρικών πράξεων.  Στελεχώνονται από ειδικά εκπαιδευμένη ομάδα επαγ-
γελματιών στην οποία περιλαμβάνονται γενικοί ιατροί/παθολόγοι, νοσηλευτές, ψυχολόγοι, κοινωνικοί λει-
τουργοί και απόφοιτοι θεραπευτικών προγραμμάτων. Οι Μονάδες σταθμεύουν στις «πιάτσες» διαφορετικά 
διαστήματα του εικοσιτετραώρου  και  προσεγγίζουν τους χρήστες που βρίσκονται στο δρόμο, αποκομμένοι 
από υπηρεσίες και πηγές βοήθειας. Προσφέρουν πρωτοβάθμια περίθαλψη και βοήθεια για την κάλυψη των 
άμεσων αναγκών των εξαρτημένων. Το προσωπικό των Μονάδων πραγματοποιεί επίσης περιπατητικές 
και ποδηλατικές εξορμήσεις σε σημεία με δυσκολότερη πρόσβαση. Στις βασικές υπηρεσίες των Μονάδων 
περιλαμβάνονται: 

•	 ιατρική	φροντίδα,	όπως	ιατρικές	εξετάσεις	και	τακτική	ιατρική	παρακολούθηση,	περιποίηση	
τραυμάτων, εμβολιασμοί, χορήγηση φαρμακευτικής αγωγής, παραπομπές σε τριτοβάθμια 
περίθαλψη, αντιμετώπιση επειγόντων περιστατικών,

•	 παρεμβάσεις	προαγωγής	υγείας	για	ασφαλέστερη	χρήση	των	ουσιών	με	στόχο	την	πρόληψη	της	
υπερδοσολογίας (overdose), την αποφυγή της μόλυνσης από λοιμώδη νοσήματα και τη μείωση της 
εξάπλωσής τους,

•	 ανταλλαγή	συριγγών	και	ενέσιμου	υλικού,	
•	 διανομή	προφυλακτικών,
•	 ψυχολογική	υποστήριξη,	
•	 δικτύωση	και	παραπομπή	σε	άλλες	θεραπευτικές	και	υγειονομικές	υπηρεσίες.

Οι Κινητές Μονάδες είναι διασυνδεδεμένες με τα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης του ΚΕΘΕΑ σε Αθήνα 
και Θεσσαλονίκη και αναπτύσσουν δίκτυα συνεργασίας και παραπομπών με άλλους φορείς και ΜΚΟ 
στο χώρο της υγείας και της κοινωνικής φροντίδας. 
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Τα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης του 
ΚΕΘΕΑ αποτελούν προστατευμένους 
χώρους υποστήριξης του Δικτύου 
Φροντίδας  Εξαρτημένων στο Δρόμο

Είναι «καθαροί» από ουσίες χώροι διημέρευσης, 
μακριά από τους κινδύνους και τις καταπονήσεις 
της «πιάτσας». Προσφέρουν: 

•	 σίτιση,
•	 ιματισμό,	
•	 φροντίδα	της	ατομικής	υγιεινής,	
•	 ψυχολογική	υποστήριξη,	
•	 ιατρική	και	οδοντιατρική	φροντίδα,	
•	 ενημέρωση	και	συμβουλευτική	για	νομικά	θέματα,	
•	 ενημέρωση	και	κινητοποίηση	για	την	αξιοποίηση	

δυνατοτήτων και υπηρεσιών κοινωνικο-
προνοιακής φροντίδας,

•	 ψυχαγωγία	και	δημιουργική	απασχόληση.	

Τα Κέντρα Άμεσης Πρόσβασης της Αθήνας βρί-
σκονται στην οδό Εμμ. Μπενάκη 84 στα Εξάρχεια 
(ΟFF CLUB) και στην οδό Κουμουνδούρου 28 στο 
κέντρο της πόλης. Στη Θεσσαλονίκη το Κέντρο 
(OFF CLUB) λειτουργεί στην οδό Πίνδου 4, Πλατεία 
Μοριχόβου, στα Λαδάδικα. Η ανακατασκευή και ο 
βασικός εξοπλισμός του Κέντρου Άμεσης Πρόσβα-
σης στην οδό Κουμουνδούρου έγιναν εξ ολοκλήρου 
με δωρεά του Ιδρύματος «Σταύρος Νιάρχος».

Όλες οι υπηρεσίες του Δικτύου παρέχονται δωρεάν, 
με σεβασμό στο απόρρητο.



Επικοινωνία

Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στην Αθήνα
☎ 210 5200800, 210 5200810,  6948808514, � 210 3821051

� ekap@kethea-exelixis.gr

Δίκτυο Φροντίδας Εξαρτημένων στο Δρόμο στη Θεσσαλονίκη
☎ 2310  221246, 2310 221231, 2310 544939, � 2310 544939

� info@kethea-promitheas.gr 

www.kethea.gr
www.facebook.com/KETHEA
www.twitter.com/KETHEAGR

—> —>

—> —>Δ Ω Ρ Η Τ Η Σ


