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Για την καλύτερη ενημέρωση των αναγνωστών του περιοδικού τα περιεχόμενα, οι τίτλοι των άρθρων και των περιλήψεων είναι
δίγλωσσοι.
Η αναδημοσίευση των πρωτότυπων ελληνικών άρθρων επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια από τον εκδότη και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται η πηγή και οι συγγραφείς. Επίσης, η αναδημοσίευση των μεταφρασμένων άρθρων του περιοδικού
επιτρέπεται μόνο με έγγραφη άδεια από τον εκδότη και θα πρέπει υποχρεωτικά να αναφέρονται η πηγή, οι συγγραφείς και το
όνομα του μεταφραστή του άρθρου.
For the better information of the readers of this journal the contents, the titles of the articles and of the abstracts are translated
into two languages.
Reprint of the original Greek articles is only allowed after the written permission of the editor, and they should always refer the
source and the authors. Also reprint of the translated articles is only allowed after the written permission of the editor and they
should always refer the source, the authors and the translator.
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Εκδοτικό Σημείωμα
ΤΟ ΠΑΡΟΝ ΤΕΥΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΑΦΙΕΡΩΜΕΝΟ ΣΤΟ ΘΕΜΑ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ και στις επι-

πτώσεις αυτής, με αφορμή τη συζήτηση που διεξάγεται εδώ και αρκετό καιρό αναφορικά με τις βλάβες που μπορεί να προκληθούν στην υγεία από τη
χρήση της ουσίας.
Η κάνναβη αποτελεί την πλέον διαδεδομένη παράνομη ουσία σε παγκόσμιο
επίπεδο. Η χρήση κάνναβης εξακολουθεί να είναι επικρατέστερη μεταξύ των
νέων, με τους άνδρες να αναφέρουν χρήση κάνναβης συχνότερα από ότι οι
γυναίκες. Η διάδοση της ουσίας φτάνει στα υψηλότερα επίπεδά της στις
ΗΠΑ ενώ αρκετές μελέτες έχουν ασχοληθεί με τους κινδύνους που ενέχει η
χρήση για εμφάνιση σχιζοφρένιας, ιδιαίτερα στα άτομα με ιστορικό συμπτωμάτων ψύχωσης ή με γενετική προδιάθεση.
Πρόσφατες μελέτες στον Καναδά και τη Σουηδία, οι οποίες παρουσιάζονται
στο τεύχος αυτό, ασχολούνται με την επιβάρυνση της υγείας αλλά και με τα
κοινωνικά προβλήματα που συνδέονται με τη χρήση κάνναβης. Αξίζει να σημειωθεί ότι στην Ελλάδα αρκετά χρόνια πριν είχε διεξαχθεί μελέτη η οποία
και δημοσιεύθηκε σε διεθνές περιοδικό από την καθηγήτρια Ισσιδωρίδη, του
Τομέα Ψυχιατρικής του Πανεπιστήμιο Αθηνών αναφορικά με τις επιπτώσεις
της συστηματικής χρήσης κάνναβης στον οργανισμό αλλά και στην αλλαγή
της συμπεριφοράς. Ανασύραμε επίσης ένα άρθρο για την ιστορική επίδραση
που άσκησε ο Griffith Edwards στην πολιτική του Ηνωμένου Βασιλείου για το
θέμα της κάνναβης, αναδεικνύοντας αρκετά χρόνια πριν σημαντικά ζητήματα
που αφορούν στις συνέπειες της χρήσης τόσο σε ατομικό όσο και σε κοινωνικό επίπεδο.
Ο Edwards υποστήριζε ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης ήταν πιθανό να
οδηγήσει σε αύξηση της συστηματικής χρήσης. Εκφράζοντας τον σκεπτικισμό του για αυτού του είδους την πολιτική επικαλέστηκε εμπειρίες από πολιτικές για τη χρήση αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι οι χρήστες κάνναβης θα
κάνουν παράλληλα και χρήση άλλων ουσιών.
Σύμφωνα με πρόσφατο άρθρο, που δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Addiction
το 2015, oι ανησυχίες του Griffith Edwards σχετικά με τις πιθανές αρνητικές
συνέπειες από τη χρόνια χρήση κάνναβης, αποδείχθηκαν ορθές. Ο συγγραφέας του πρόσφατου άρθρου υποστηρίζει ότι ο Edwards είχε δίκιο όταν
αναφερόταν στην ύπαρξη συνδρόμου εξάρτησης από την κάνναβη.
Διερευνώντας το θέμα περαιτέρω, ήρθαμε αντιμέτωποι με μία εξαιρετική μελέτη, η οποία δημοσιεύθηκε στο περιοδικό Addiction το 2015 και η οποία υπο-
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στηρίζει ότι η συστηματική χρήση κάνναβης στα τέλη της εφηβείας σχετίζεται
με κοινωνικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, με επιβάρυνση της γνωστική λειτουργικότητας, με χαμηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα και εκπαιδευτικά
προβλήματα αλλά και με την ανεργία και την εξάρτηση από επιδόματα κοινωνικής πρόνοιας στην ηλικία των 40 ετών. Στην έρευνα συμμετείχαν συνολικά
49.321 άνδρες από τη Σουηδία, γεννημένοι μεταξύ του 1949–51. Τα αποτελέσματά της έδειξαν ότι η συστηματική χρήση κάνναβης συνυπάρχει με τη συστηματική χρήση καπνού και αλκοόλ και ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι συμπεριφορές επηρεάζουν αρνητικά τη μελλοντική κοινωνική ζωή του ατόμου.
Μια αντίστοιχη έρευνα στον Καναδά, η οποία δημοσιεύθηκε το 2016 και παρουσιάζεται στο παρόν τεύχος, εκτιμά ότι η χρήση κάνναβης συνδέεται με
πρόωρη θνησιμότητα, με αναπηρία, ασθένεια, καρκίνο του πνεύμονα, σχιζοφρένεια και τραυματισμούς από οδικά ατυχήματα.
Αναζητώντας να κατανοήσουμε την κουλτούρα που επικρατεί στη χώρα μας
για τη χρήση κάνναβης σήμερα, συναντήσαμε το άρθρο για τις στάσεις και
αντιλήψεις των γονέων αναφορικά με τη χρήση κάνναβης στην εφηβική ηλικία. Η μελέτη διεξήχθη με τη χρήση ανώνυμου ερωτηματολογίου στο Νομό
Θεσσαλονίκης και τα αποτελέσματά της δείχνουν ότι το μορφωτικό επίπεδο,
το φύλο και η προσωπική εμπειρία χρήσης κάνναβης των ερωτώμενων, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις για την επικινδυνότητα της ουσίας
αλλά και την ελλιπή ενημέρωση των γονέων για φορείς και υπηρεσίες που
δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της χρήσης ουσιών.
Στην ίδια περιοχή και την ίδια περίοδο διεξήχθη άλλη μία μελέτη που αφορά
στην ατομική συμβουλευτική γονέων που προσεγγίζουν δομές πρόληψης με
κύριο αίτημα την αντιμετώπιση της χρήσης χασίς και της προβληματικής
χρήσης του διαδικτύου στην εφηβεία. Η έρευνα ανέδειξε ότι η χρήση χασίς
συνυπάρχει με την εμφάνιση συμπεριφορών επιθετικότητας, απομόνωσης
και άγχους που προβληματίζουν τους γονείς των εφήβων. Παράλληλα, όμως
και οι δύο ελληνικές μελέτες έδειξαν ότι μία φιλική κουλτούρα χρήσης και
ιδιαίτερα η αμφίθυμη ή επιτρεπτική στάση των γονέων απέναντι στη χρήση
ουσιών ενισχύει τους έφηβους προς την κατεύθυνση αυτή, ιδιαίτερα σε ένα
περιβάλλον που τα αδιέξοδα αυξάνουν και οι δρόμοι ανάπτυξης κλείνουν.
Τη δεκαετία του 1990, η Σουηδία βίωσε μία πολύ σημαντική οικονομική κρίση, που οδήγησε σε αύξηση του ποσοστού ανεργίας και των αποδεκτών επιδομάτων πρόνοιας. Στο τέλη του 2000 η Ελλάδα μπήκε στο φαύλο κύκλο της
κοινωνικο-οικονομικής κρίσης και αστάθειας που δημιουργούν συνθήκες ικανές για την διάδοση της χρήσης ουσιών. Ο Griffith Edwards πριν από 40
χρόνια είχε διατυπώσει μία θέση που δυστυχώς παραμένει επίκαιρη μέχρι
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σήμερα: «..το κοινωνικό και ψυχολογικό έδαφος της φτώχειας ευνοεί τη χρήση καταστροφικών ουσιών... η αντιμετώπιση των ουσιών αφορά το αξιακό σύστημα που επιλέγουμε, τον κόσμο στο σύνολό του, την ποιότητα του κόσμου,
όπως τη βλέπει ο εσωτερικός μας εαυτός…»1.
Καλή Ανάγνωση!
Άννα Τσιμπουκλή
Αν/ρια Διευθύντρια Έκδοσης

1 Edwards, G. (2010). Αποποινικοποίηση της χρήσης ουσιών. Σωστή απάντηση ή λάθος ερώτηση; Αθήνα:
Ερευνητές-ΚΕΘΕΑ, σελ.413-414.
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Editorial
THE PRESENT ISSUE OF EXARTISEIS FOCUSES ON CANNABIS USE and its implications. This decision was very much influenced by the debate that’s been
going on for quite some time now, regarding the negative health effects relevant to cannabis use. Cannabis is the most widely spread substance, globally. Its prevalence amongst youth is high, with men reporting cannabis use
more often than women. Cannabis prevalence reaches its highest levels in
the United States, where there’s a quite large number of studies focusing on
cannabis use risks for schizophrenia, especially amongst people with a history of the disease or a genetic predisposition.

Recent studies in Canada and Sweden, also included in this issue, deal with
the burden of disease and the social problems related with cannabis use. Reviewing the Greek literature, we came across a paper, published several
years ago in an international journal, by Professor Marietta Issidorides from
the University of Athens, Department of Psychiatry, regarding the implications
of systematic cannabis use on health and behaviour. We were also able to
pull up an article describing the great influence of Griffith Edwards in United
Kingdom policy making relevant to cannabis use. His valid input, underlined
even back then, important aspects on the influence of cannabis use both, on
an individual and social level.
Griffith Edwards argued that legalizing cannabis would probably lead to an increase of the systematic use of the substance. He expressed his scepticism
for this policy, invoking similar policies for alcohol, and arguing that cannabis
users will eventually become poly-drug users.
An article that appeared recently in ADDICTION (2015) verified his concerns
regarding the negative implications from the chronic use of cannabis. The author of this article maintains that Griffith Edwards was right in his concerns
and arguments.
Trying to further understand this issue we came across a very interesting study
published in ADDICTION journal also in 2015. The study supports the idea that
systematic cannabis use at the end of adolescence is associated with socioeconomic implications, cognitive functioning impairment, poor academic
achievements, unemployment, and dependence from from welfare benefits at
the age of 40. The research included a total of 49,321 Swedish men born between, 1949–51. Study results reveal that systematic cannabis use usually coexists with tobacco and alcohol systematic use and that all these behaviours
have a negative effect in the social life of the individual in the long run.
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A similar research in Canada, presented in the current issue estimates that
cannabis use is linked to premature mortality, disability, disease, lung cancer,
schizophrenia and driving accidents.
In an effort to try and capture the cannabis use culture today in Greece, we came
across a paper on parental attitudes and perceptions about cannabis use in adolescence. The survey was carried out in a sample drawn from the prefecture of
Thessaloniki, the second largest city in Greece. Study results reveal that the educational level, gender, and personal experience of use, influence greatly parental
perceptions of risks related with cannabis use but also underline parents’ lack of
information regarding agencies and services that offer prevention services.
Around the same time and in the same geographical area another study was conducted in relation to individual counselling offered to parents who approach prevention centres for help regarding their adolescent offspring’s cannabis use and
problematic internet use. The study showed that cannabis use co-exists with the
manifestation of aggressive behaviour, isolation and anxiety that, trouble adolescents’ parents. Both Greek studies show that a cannabis use friendly culture and
especially an ambivalent and allowing attitude on behalf of the parents reinforces
adolescent drug use, especially in an environment where impasses are increasing
and the roads to development are blocked.
In the 90s Sweden went through a very serious financial crisis that led to an
increase of unemployment and welfare benefits recipients. Around the end of
2000, Greece entered a vicious cycle of socio-economic crisis and instability,
leading to circumstances that favour the spreading of substance use. Forty
years ago, Griffith Edwards was pointing out that “…dealing with drugs is
partly about dealing with drugs direct, plain and simple… it must be about our
choice of value systems, the wide world outside the window, the quality of the
world seen with the inner eye and what life can offer that is as good as, or
better than, intoxication.”2 His statement is still very relevant today.
We hope that you will enjoy this issue as much as we did!
Anna Tsiboukli
Co-Editor, Εxartiseis

2 Edwards Griffith (2005) Matters of Substance: Drugs: is legalization the right answer –or the wrong
question?, Penguin books, p.277
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Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 26, 2016

PARENTAL ATTITUDES AND PERCEPTIONS IN RELATION TO CANNABIS USE
IN ADOLESCENCE
KYRIAKI ARCHONTI-GIANNIDOU & CHARALAMPOS POULOPOULOS1

Abstract
The present study aims to investigate the attitudes and perceptions of parents using cannabis
in adolescence and their knowledge of prevention and treatment services. The research was based on quantitative methodology, using an anonymous questionnaire as
a research tool, which was administered to 197 people, parents of adolescents, residents of Thessaloniki, of whom 134 were women (68.02%) and 63 men (31.98%). From
the data analysis it was found that, primarily factors such as educational level, the gender and the personal experience of using cannabis of respondents, heavily influencing
the views of those in relation to the risks arising from the use by adolescents and their
reactions in case of an engagement of their teenage child with use. Also, the parents’
responses revealed their concerns about the phenomenon, but also the lack of information for agencies and services involved in the prevention of substance use.
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ΣΤΑΣΕΙΣ ΚΑΙ ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ
ΕΦΗΒΙΚΗ ΗΛΙΚΙΑ
ΚΥΡΙΑΚH ΑΡΧΟΝΤH-ΓΙΑΝΝIΔΟΥ & ΧΑΡAΛΑΜΠΟΣ ΠΟΥΛΟΠΟΥΛΟΣ2

Περίληψη
Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει τις στάσεις και αντιλήψεις των γονέων για τη χρήση
κάνναβης στην εφηβική ηλικία, καθώς και τις γνώσεις τους για τις υπηρεσίες και τους φορείς πρόληψης και θεραπείας. Η έρευνα βασίστηκε σε ποσοτική μεθοδολογία, με τη χρήση
ανώνυμου ερωτηματολογίου, ως ερευνητικό εργαλείο, το οποίο χορηγήθηκε σε 197 άτομα,
γονείς sεφήβων, κάτοικους του Νομού Θεσσαλονίκης, εκ των οποίων 134 ήταν γυναίκες
(68,02%) και 63 άνδρες (31,98%). Από την ανάλυση των δεδομένων διαπιστώθηκε ότι κατά
κύριο λόγο, παράγοντες όπως το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και η προσωπική εμπειρία
χρήσης κάνναβης των ερωτώμενων, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις αυτών σε
σχέση με την επικινδυνότητα της χρήσης από εφήβους αλλά και τις αντιδράσεις τους σε
περίπτωση που υπάρξει εμπλοκή του έφηβου τέκνου τους με τη χρήση. Επίσης, οι απαντήσεις των γονέων ανέδειξαν τις ανησυχίες τους για το φαινόμενο, αλλά και την ελλιπή ενημέρωση τους για φορείς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της χρήσης ουσιών.
Λέξεις – Κλειδιά: Στάσεις, αντιλήψεις, γονείς, κάνναβη, εφηβεία, πρόληψη

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κάνναβη στις δυτικές κοινωνίες θεωρείται σύμβολο της κουλτούρας των ναρκωτικών και πολύ συχνά γίνεται υποκείμενο ακραίων τοποθετήσεων: άλλοτε δαιμονοποιείται και άλλοτε μυθοποιείται τόσο σχετικά με την επικινδυνότητά της, όσο και με τις δραστικές
της ιδιότητες.
Οι εκτιμήσεις για την επικινδυνότητα της κάνναβης εμφανίζονται αντιφατικές και συχνά συγκρουόμενες, ενώ σχετίζονται, πολλές φορές, με τις πολιτικές θέσεις των εκάστοτε
εκτιμητών, οι οποίοι ανάλογα με την άποψη που υποστηρίζουν, περί νομιμοποίησης,
απαγόρευσης και αποποινικοποίησης, δίνουν έμφαση στα σημεία που ισχυροποιούν
τη θέση τους, παραγνωρίζονται ή περιορίζονται άλλα, εξίσου, σημαντικά. Η ένταση με
την οποία διατυπώνονται οι απόψεις και η μονομερής ενημέρωση, πολύ συχνά δημιουργεί σύγχυση στην κοινή γνώμη, τόσο για τις ιδιότητες της κάνναβης, όσο για τις
πρακτικές αντιμετώπισης και για την πολιτική που θα πρέπει να εφαρμοστεί.
Η κάνναβη φαίνεται να αποτελεί την πρώτη ψυχοδραστική ουσία που θα επιλέξει η πλειονότητα των εφήβων, που κάνει παράνομη χρήση. Η χρήση κάνναβης για ψυχαγωγικούς λό-

2 Αναπληρωτής Καθηγητής, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, email: chpoulo@socadm.duth.gr

Εξαρτήσεις

15

γους, τα τελευταία τριάντα χρόνια είναι τόσο διαδεδομένη, ώστε ορισμένοι ερευνητές
την συγκρίνουν με την επικράτηση της χρήσης του καπνού και του αλκοόλ που αποτελούν τις βασικές, νόμιμες ψυχοδραστικές ουσίες έναρξης της χρήσης (Hall, 2015).
Η πρώιμη έναρξη της χρήσης αυτών των ουσιών σηματοδοτεί συχνά τη συνέχεια του
πειραματισμού με την κάνναβη, η οποία φαίνεται να χρησιμοποιείται περισσότερο από
τα αγόρια σε σχέση με τα κορίτσια (Κοκκέβη κ.ά., 2015).
Οι αρνητικές συνέπειες της χρήσης κάνναβης, ιδιαίτερα της συστηματικής δηλαδή της καθημερινής χρήσης (Hall & Pacula, 2010), ή/και της κατάχρησης, δημιουργούν ανησυχία
στους ενήλικες και ιδιαίτερα στους γονείς. Ωστόσο, παράγοντες όπως το οικογενειακό περιβάλλον, η ομαλή σχολική προσαρμογή, οι φιλικές σχέσεις και η ενασχόληση
με δραστηριότητες, μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά και να αποτρέψουν
την έναρξη χρήσης ουσιών στην εφηβεία (Κοκκέβη κ.ά., 2011).
Η ινδική κάνναβη εμπεριέχει THC (τετρα-υδρο-κανναβινόλη), μία ψυχοδραστική ουσία, που η
χρήση της πέρα από τα επιδιωκόμενα αποτελέσματα, όπως είναι η χαλάρωση και η
ευφορία, ενδέχεται να προκαλέσει πρόσκαιρες παρενέργειες που περιλαμβάνουν ταχυκαρδία, ξηροστομία, χαμηλή αρτηριακή πίεση, περιστασιακή ζάλη κ.α. (Shapiro,
2009). Η συστηματική όμως χρήση και κατάχρηση μπορεί να έχει σοβαρές σωματικές
και ψυχολογικές επιπτώσεις (Λιάππας, 2002). Σε μεγαλύτερες δόσεις, ο χρήστης ενδέχεται να παρουσιάσει παραισθήσεις ενώ οι κίνδυνοι για παθήσεις του αναπνευστικού συστήματος, είναι ιδιαίτερα αυξημένοι (Shapiro, 2009).
Ιδιαίτερα στην εφηβεία, η χρήση κάνναβης επηρεάζει τις αναπτυξιακές λειτουργίες καθώς ο
εγκέφαλος βρίσκεται σε περίοδο νευρολογικής ωρίμανσης και είναι ευάλωτος στην
τοξική επίδραση της THC (Γιωτάκος, 2015). Σε επίπεδο συμπεριφοράς η παρατεταμένη συστηματική χρήση κάνναβης ωθεί σε χρόνια έλλειψη κινήτρων και σε περιόδους
απάθειας, δηλαδή στην εμφάνιση του Συνδρόμου Απουσίας Κινήτρων (Amotivational
Syndrome). Η αύξηση της χρήσης μπορεί να προκαλέσει στον έφηβο στρεβλώσεις
της αντίληψης, σύγχυση, άγχος, ακόμη και κατάθλιψη (Shapiro, 2009). Η χρήση κάνναβης, σύμφωνα με ορισμένους ερευνητές, αποτελεί δείκτη ενός ευρύτερου φάσματος προβληματικών συμπεριφορών που μεταξύ άλλων συμβάλλουν στη μείωση των
ακαδημαϊκών επιδόσεων (King et al., 2007) αλλά και στην έναρξη της χρήσης άλλων
παράνομων ουσιών. Άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης, μπορεί να εισχωρήσουν στο
χώρο των «σκληρότερων» ναρκωτικών κυρίως όταν περιβάλλονται από φίλους που
ήδη χρησιμοποιούν τέτοιου είδους ουσίες (Thio, 2008).
Οι παράγοντες που συνδέονται με τη χρήση ουσιών στην εφηβεία, μπορούν να διακριθούν και
να ομαδοποιηθούν σε δύο μεγάλες κατηγορίες. Η πρώτη κατηγορία περιλαμβάνει τους
κοινωνικούς και περιβαλλοντικούς παράγοντες, όπως είναι το κοινωνικό και πολιτισμικό
πλαίσιο, το σχολικό περιβάλλον, η διαθεσιμότητα μίας ουσίας, η επίδραση της οικογένειας και των ομότιμων. Η δεύτερη, εμπερικλείει τους ατομικούς παράγοντες, όπως η
προσωπικότητα, η ψυχοσύνθεση και η συμπεριφορά κάθε εφήβου (Κοκκέβη, 2001).
Διάφορες μελέτες αναφέρουν ότι οι αντιλήψεις που επικρατούν ανάμεσα στους εφήβους ως
προς την ευκολία πρόσβασης σε παράνομες ουσίες και συνεπώς προμήθειας ναρκωτικών ουσιών αυξάνουν τον κίνδυνο χρήσης (Καλογεράκη, 2011). Η κρίση, επίσης, ενισχύει τους παράγοντες κινδύνου για την εξάπλωση, τόσο των παράνομων όσο και νόμιμων εξαρτησιογόνων ουσιών επειδή η χρήση είναι πιθανό να λειτουργεί ως μία μορ-
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φή «αυτοθεραπείας» για εκείνους τους νέους που προσπαθούν να αντιμετωπίσουν τα
αρνητικά συναισθήματα, τη ματαίωση, την απογοήτευση και να καλύψουν τις συναισθηματικές και ψυχολογικές τους ανάγκες (Πουλόπουλος, 2014).
Η κάνναβη αποτελεί το πλέον δημοφιλές ναρκωτικό ανάμεσα στους νέους, τόσο στην Ελλάδα
(Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, 2015), όσο και
στην Ευρώπη (Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας,
2015). Αποτελεί επίσης την πιο συχνά αναφερόμενη ουσία έναρξης της χρήσης για
όσους ζητούν θεραπεία στα θεραπευτικά προγράμματα στην Ελλάδα (Εθνικό Κέντρο
Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά, 2015). Η σύνδεση της κάνναβης
με τα λεγόμενα «σκληρά» ναρκωτικά δημιουργεί έντονη ανησυχία στους γονείς, αλλά
και σε όλους όσοι υποστηρίζουν ότι η παράνομη χρήση της κάνναβης μπορεί να αποτελέσει προθάλαμο για είσοδο σε αυτά.
Παράλληλα είναι γνωστό ότι η οικογένεια διαδραματίζει το δικό της ρόλο στην έναρξη της
χρήσης ουσιών. Παιδιά που έχουν βιώσει τραυματικές εμπειρίες στην παιδική ηλικία,
σωματική ή/και σεξουαλική κακοποίηση, παραμέληση, εγκατάλειψη και απόρριψη
έχουν περισσότερες πιθανότητες να ξεκινήσουν τη χρήση ουσιών σε μικρή ηλικία, σε
σχέση με παιδιά που δεν έχουν βιώσει παρόμοιες καταστάσεις. Μία ακόμη οικογενειακή παράμετρος που ευνοεί τη χρήση ουσιών στην εφηβεία είναι η χρήση και κατάχρηση ουσιών από τους ίδιους τους γονείς ή και άλλα μέλη της οικογένειας. Ωστόσο,
ο κίνδυνος εμπλοκής ενός έφηβου με την χρήση ουσιών είναι αυξημένος, σε οποιαδήποτε δυσλειτουργική οικογένεια πέρα από αυτές στις οποίες το παιδί εκτίθεται στην
χρήση ουσιών από γονείς ή άλλα συγγενικά πρόσωπα (Πουλόπουλος, 2011).
Η επίδραση των ομότιμων αποτελεί επίσης σημαντικό παράγοντα συσχέτισης με την έναρξη
της χρήσης κάνναβης και γενικότερα με τον πειραματισμό με ουσίες (Κοκκέβη, 2001).
Η συμπεριφορά που συνδέεται με τη χρήση ουσιών εκφράζεται και στο σχολικό περιβάλλον, μέσα από την σχολική διαρροή και τη χαμηλή μαθησιακή απόδοση. Οι συναναστροφές ενός εφήβου με παρέες χρηστών μπορεί να οδηγήσουν σε έλλειψη ενδιαφέροντος απέναντι σε δραστηριότητες που αφορούν το σχολείο ή ακόμη και να τον
απομακρύνουν οριστικά από αυτό (Πουλόπουλος, 2011). Η χαμηλή αυτοεκτίμηση και
η αβεβαιότητα ενός έφηβου, ως προς αξίες, τους στόχους και τις προτεραιότητες και
η αδυναμία διαχείρισης έντονων συναισθημάτων και ματαιώσεων λειτουργούν ευνοϊκά
στην ανάπτυξη παρεκκλίνουσας συμπεριφοράς όπως είναι η χρήση κάνναβης και άλλων ουσιών (Κοκκέβη, 2001). Γονείς αλλά και ειδικοί, είναι σημαντικό, να είναι ενήμεροι και ικανοί να αντιληφθούν ξαφνικές μεταβολές και άλλες ενδείξεις στην συμπεριφορά ενός εφήβου ώστε να παρέμβουν αποτελεσματικά. Οι ενδείξεις αυτές μπορούν
να ταξινομηθούν σε τρεις κατηγορίες: (α) σε μεταβολές της συμπεριφοράς, (β) σε
διαταραχές της κοινωνικής ζωής και (γ) σε σωματικές ενδείξεις.

Ο ΡΟΛΟΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΚΑΙ Η ΣΧΕΣΗ ΤΟΥΣ ΜΕ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ

Ένα από τα βασικότερα γνωρίσματα της εφηβείας είναι η αναζήτηση ταυτότητας και ρόλου
στην οικογένεια και στην κοινωνία. Η σχέση των γονέων με τα παιδιά τους και ιδιαίτερα η στάση των γονέων κατά την περίοδο της εφηβείας είναι πολύ σημαντικοί παράγοντες για την ανάπτυξη της αυτονομίας, τη διαμόρφωση ταυτότητας και την υιοθέτηση θετικής συμπεριφοράς (National Institute on Drug Abuse, 2014). Εξάλλου, η οι-
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κογένεια αποτελεί στην ουσία μικρογραφία της κοινωνίας στην οποία ο νέος θα ενταχτεί καθώς ενηλικιώνεται (Παπαδιώτη – Αθανασίου, 2006).
Σε πολλές μελέτες αναφέρεται ότι ο έφηβος έχει ανάγκη από ένα σταθερό πλαίσιο και από όρια,
καθώς μέσα από τη σταθερότητα θα καταφέρει να περάσει ομαλά από το στάδιο της εφηβείας στην ενηλικίωση. Έφηβοι που είχαν καλές σχέσεις με τους γονείς τους, δημιουργούν
συνήθως καλές σχέσεις και με τους ομότιμούς τους, αποκτώντας έτσι ασφάλεια και στο
φιλικό τους περιβάλλον. Αντιθέτως, παιδιά που έχουν σχέσεις εξάρτησης με τους γονείς
τους, όταν εντάσσονται σε παρέες συνομηλίκων απορρίπτουν τους πρώτους και μέσα από
την παρορμητική σχέση που δημιουργούν με την ομάδα, εκείνη πλέον αναλαμβάνει λανθασμένα το ρολό του γονέα (Παπαδιώτη – Αθανασίου, 2006).
Είναι σημαντικό, λοιπόν, οι γονείς να αναπτύσσουν ανοικτή επικοινωνία με το παιδί και να
εμπλέκονται ενεργά στη ζωή του. Μέσα από τη διαρκή ενημέρωση και συζήτηση πάνω
σε ζητήματα που αφορούν στη χρήση ουσιών, μπορούν να βοηθήσουν τον έφηβο να
δημιουργήσει μία σφαιρική εικόνα για τον κόσμο των ναρκωτικών, να κατανοήσει την
αλήθεια πέρα από το μύθο και κατά συνέπεια να λάβει αποφάσεις που θα οδηγήσουν
σε πρόοδο και όχι σε αδιέξοδα (National Institute on Drug Abuse, 2014).

ΠΡΟΛΗΨΗ ΚΑΙ ΕΓΚΑΙΡΗ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Ένας άλλος χώρος, πέραν της οικογένειας, που μπορεί να λειτουργήσει παρέχοντας πληροφόρηση αλλά και ψυχολογική στήριξη σε θέματα που αφορούν στη διαπαιδαγώγηση
των παιδιών είναι το σχολείο, αλλά και φορείς όπως οι σχολές γονέων και τα κέντρα
πρόληψης (Γιωτάκος, 2015). Το σχολείο θεωρείται από ορισμένους ως το καταλληλότερο περιβάλλον για την εφαρμογή προγραμμάτων πρόληψης καθώς «εγγυάται μακροπρόθεσμη και συνεχή παρέμβαση σε μεγάλους πληθυσμούς νέων ατόμων, δίνοντας
τη δυνατότητα συστηματικών και μακροχρόνιων παρεμβάσεων και την αξιολόγηση ενδιάμεσων ομάδων στόχου, όπως είναι οι εκπαιδευτικοί» (Κυριακίδου, 2005).
Οι δράσεις ωστόσο πρόληψης και έγκαιρης παρέμβασης στο σχολείο, θα πρέπει να στοχεύουν στην ενίσχυση των ακαδημαϊκών και μαθησιακών δεξιοτήτων, στην αύξηση της
επικοινωνίας και της αυτοπεποίθησης, στη βελτίωση των σχέσεων με συνομηλίκους,
στην ανάπτυξη δεξιοτήτων αντίστασης στη χρήση και στην ενίσχυση στάσεων αντίθετων προς τη χρήση ουσιών (National Institute on Drug Abuse, 2003).
Ένας άλλος παράγοντες που χρειάζεται να ληφθεί υπόψη αφορά τις αντιλήψεις των γονέων
αναφορικά με τη χρήση ουσιών. Είναι σημαντικό οι αντιλήψεις αυτές να διερευνηθούν
όπως και οι πηγές πληροφόρησης, των οποίων η αξιοπιστία και η εγκυρότητα, είναι
σημαντικές για την στάση που υιοθετούν οι έφηβοι απέναντι στη χρήση ουσιών. Οι
αντιλήψεις δηλαδή του οικογενειακού περιβάλλοντος ενός εφήβου αναφορικά με την
χρήση και το σύνολο των πεποιθήσεων και παραδοχών που αυτό έχει, αποτελούν έναν
άλλο σημαντικό παράγοντας επιρροής.

ΣΚΟΠΟΣ ΚΑΙ ΣΤΟΧΟΙ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η παρούσα μελέτη έχει σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις των γονέων για τη χρήση κάνναβης στην εφηβική ηλικία. Συγκεκριμένα, η μελέτη εμβαθύνει στις οπτικές και στις από-
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ψεις γονέων που την περίοδο της μελέτης το παιδί (ή τα παιδιά) τους διανύουν την
εφηβεία. Επίσης, η μελέτη διερευνά κατά πόσο οι γονείς ενημερώνονται για θέματα
πρόληψης και αντιμετώπισης του φαινομένου αυτού. Βασικός στόχος παραμένει η κατανόηση των αντιλήψεων των γονέων εφήβων για τη χρήση κάνναβης, ιδιαίτερα κατά
την περίοδο της εφηβείας.

Η ΜΕΘΟΔΟΣ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η ερευνητική μέθοδος που επιλέχθηκε στην παρούσα μελέτη είναι η ποσοτική. Μέσω της μεθόδου αυτής δίνεται η δυνατότητα στον ερευνητή να καταγράψει απόψεις, στάσεις
και αντιλήψεις (Ρούσσος και Τσαούσης, 2011), με σχετικά χαμηλό κόστος και σε σύντομο χρονικό διάστημα (Robson, 2010). Για τη συλλογή των δεδομένων της έρευνας
επιλέχθηκε η χρήση ερωτηματολογίου καθώς διασφαλίζει την ανωνυμία, ενθαρρύνοντάς την ειλικρίνεια στις απαντήσεις, ιδιαίτερα σε ευαίσθητα θέματα, ενώ επιτρέπει τη
συλλογή πολλών πληροφοριών, σε σύντομο χρονικό διάστημα (Robson, 2010).
Για τους σκοπούς της παρούσας μελέτης, κατασκευάστηκε ερωτηματολόγιο κυρίως με αξιοποίηση σχετικών ερωτημάτων της ESPAD (The European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs) «Questionnaire on substance use»3 αλλά και της Πανελλαδικής Έρευνας που διενεργήθηκε στο παρελθόν για λογαριασμό του ΚΕΘΕΑ και η
οποία μελετούσε στάσεις και αντιλήψεις της κοινής γνώμης για τα ναρκωτικά και την
απεξάρτηση (ΚΕΘΕΑ, 2004). Ωστόσο, η τελική μορφή του ερωτηματολογίου και οι
σχετικές ερωτήσεις προσαρμόστηκαν και διαμορφώθηκαν με βάση τους στόχους και
το σκοπό της παρούσας έρευνας. Το ερωτηματολόγιο, το οποίο κατασκευάστηκε, είναι δομημένο με αυστηρά προκαθορισμένη σειρά των γραπτών ερωτήσεων. Περιλαμβάνει πενήντα πέντε (55) ερωτήσεις, εκ των οποίων οι περισσότερες είναι κλειστού
τύπου, αλλά και κάποιες ανοικτές στις οποίες οι ερωτώμενοι μπορούν να εκφράσουν
ελεύθερα την άποψή τους. Στις ερωτήσεις κλειστού τύπου υπάρχουν διχοτομικές
ερωτήσεις, κλίμακες απλής επιλογής, κλίμακες πολλαπλής επιλογής και πενταβάθμιες
κλίμακες Likert (Ζαφειρόπουλος, 2005).

ΤΟ ΠΕΔΙΟ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Η έρευνα διεξήχθη στο Νομό Θεσσαλονίκης. Δείγμα της έρευνας αποτέλεσαν 197 άτομα, γονείς εφήβων, εκ των οποίων 134 ήταν γυναίκες (68,02%) και 63 άνδρες (31,98%), κάτοικοι του Νομού, και συγκεκριμένα των δήμων Θεσσαλονίκης, Θέρμης, Καλαμαριάς,
Νεάπολης - Συκεών, Ωραιοκάστρου, Παύλου Μελά, Πυλαίας – Χορτιάτη, Θερμαϊκού,
Κορδελιού – Ευόσμου, Αμπελοκήπων – Μενεμένης (10 από τους 14 συνολικά δήμους

3 Το ερωτηματολόγιο της ESPAD περιλαμβάνει ένα τμήμα κοινών ερωτήσεων (δημογραφικές, ερωτήσεις
για την χρήση αλκοόλ, ναρκωτικών, καπνίσματος, ερωτήσεις για την οικογένεια και τις σχέσεις με τους
γονείς κλπ) για όλες τις συμμετέχοντες χώρες και ένα προαιρετικό (με ερωτήσεις για το τι πιστεύουν
οι μαθητές για τον εαυτό τους, τι πιστεύουν οι γονείς τους για την χρήση ναρκωτικών και αλκοόλ, για
την σχέση των ερωτηθέντων με προβληματικές συμπεριφορές κλπ) όπου έγκειται στους ερευνητές της
κάθε χώρας αν θα το συμπληρώσουν.
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του Νομού, που προέκυψαν μετά το Πρόγραμμα Καλλικράτης). Επιδιώχθηκε οι γονείς
να είναι κάτοικοι από διάφορους δήμους του Νομού, ώστε το δείγμα να είναι αντιπροσωπευτικό και αξιόπιστο (Δημητριάδης, 2012) και με τη στρατηγική δειγματοληψίας
του κριτηρίου να μπορούν να απαντήσουν στις ερωτήσεις του ερωτηματολογίου,
ώστε να ανταποκριθούν στις εξειδικευμένες ανάγκες της έρευνας (Robson, 2010). Η
επιλογή του δείγματος και η συλλογή των δεδομένων, ξεκίνησε το Σεπτέμβριο του
2015 και ολοκληρώθηκε τέλη Νοεμβρίου του 2015.

ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΚΑΙ ΑΝΑΛΥΣΗ ΤΩΝ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

Η επεξεργασία και η ανάλυση των δεδομένων πραγματοποιήθηκαν με τη χρήση του Στατιστικού Πακέτου SPSS 17.0 (Statistical Package for Social Sciences). Κατά την ανάλυση
των ευρημάτων παρατέθηκαν αρχικά οι πίνακες συχνοτήτων και οι γραφικές παραστάσεις. Στη συνέχεια, χρησιμοποιήθηκαν οι διαδικασίες Multiple response (για τις ερωτήσεις πολλαπλής επιλογής), crosstabs (διασταυρωμένες απαντήσεις) και πραγματοποιήθηκε ο έλεγχος ανεξαρτησίας (Chi-square) μεταξύ μεταβλητών ώστε να ελεγχθεί
η τυχόν σχέση και συσχέτιση μεταξύ αυτών (Δημητριάδης, 2012).
Οι ανοικτές ερωτήσεις του ερωτηματολογίου αναλύθηκαν με τη μέθοδο της ανάλυσης περιεχομένου μέσω της παρουσίασης τόσο των κυρίαρχων όσο και των ακραίων απαντήσεων. Παρόλο που ήταν δυνατόν να γίνει κατηγοριοποίηση αυτών των απαντήσεων εκ
των υστέρων, ώστε να μετατραπούν σε κλειστές και να επιτραπεί η στατιστική επεξεργασία τους, η διαδικασία αυτή δεν επιλέχθηκε καθώς κρίθηκε ότι θα περιόριζε σε
μεγάλο βαθμό την ευρύτητα και τη διαφορετικότητα μεταξύ των απόψεων των ερωτώμενων (Ζαφειρόπουλος, 2005).

ΕΥΡΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ΕΡΕΥΝΑΣ

Τα δεδομένα περιλαμβάνουν αντιλήψεις των γονέων σε θέματα γύρω από το φαινόμενο της
χρήσης κάνναβης στην εφηβική ηλικία. Είναι σημαντικό να υπογραμμιστεί ότι δεν επιχειρείται γενίκευση ή οποιαδήποτε αναγωγή των συμπερασμάτων αυτών στο γενικό
πληθυσμό, καθώς οι στόχοι της παρούσας μελέτης, η μεθοδολογία δειγματοληψίας
αλλά και οι περιορισμοί στο μέγεθος του δείγματος δεν το επιτρέπουν. Ωστόσο τα ευρήματα παρουσιάζουν ενδιαφέρον και δίνουν την δυνατότητα για την εφαρμογή μιας
αντίστοιχης έρευνας σε πανελλαδικό επίπεδο.

ΣΥΜΜΕΤΕΧΟΝΤΕΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ ΣΤΗΝ ΕΡΕΥΝΑ

Στην έρευνα πήραν μέρος 197 γονείς εφήβων, εκ των οποίων οι 134 ήταν γυναίκες (68,02%)
και οι 63 άνδρες (31,98%). Το 27,55% των ερωτώμενων είναι ηλικίας από 30 μέχρι 40
ετών, το 26,53% από 40 μέχρι 45 ετών, το 23,98% από 45 μέχρι 49 ετών και το 21,94%
από 49 μέχρι 60 ετών. Όσον αφορά στο μορφωτικό επίπεδο, το μεγαλύτερο μέρος είναι απόφοιτοι Δευτεροβάθμιας και Τριτοβάθμιας εκπαίδευσης. Συγκεκριμένα, το
30,46% είναι απόφοιτοι Λυκείου και το 36,55% ΑΕΙ/ΤΕΙ. Ακόμη, σε σχέση με την οικογενειακή κατάσταση των ερωτώμενων, το 79,19% είναι έγγαμοι και το 15,74% διαζευγμένοι. Επίσης, προκύπτει ότι το 54,80% των γονέων έχουν δύο παιδιά.
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ΑΝΑΓΝΩΡΙΣΙΜΟΤΗΤΑ ΟΥΣΙΩΝ

Στην ερώτηση «Όταν ακούτε ότι κάποιος κάνει χρήση ουσιών, ποιες ουσίες σας έρχονται στο
νου;», οι ουσίες που εμφανίζονται συχνότερα στις αυθόρμητες απαντήσεις των γονέων είναι η ηρωίνη, η κάνναβη και η κοκαΐνη. Η αυθόρμητη αυτή απάντηση μπορεί να
οφείλεται στην επικινδυνότητα της ηρωίνης, στην ευρεία διάδοσή της, στις αντιλήψεις
και στο φόβο των γονέων για τις επιπτώσεις από τη χρήση της ή/και σε άλλες παραμέτρους που η παρούσα μελέτη δεν εξέτασε (Πίνακας 1).

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΣΕΙΡΑ ΑΝΑΚΛΗΣΗΣ ΤΩΝ ΟΥΣΙΩΝ

Όταν ακούτε ότι κάποιος κάνει χρήση ουσιών, ποιές ουσίες σας έρχονται στο νου;
Ηρωίνη
Κάνναβη
Κοκαΐνη

%
31,00
29,20
22,70

ΟΡΙΣΜΟΣ, ΕΙΔΗ ΚΑΙ ΧΡΗΣΕΙΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Στην ανοικτού τύπου ερώτηση «Τι είναι η κάνναβη; Υπάρχουν διαφορετικά είδη;», οι γονείς εκφράζουν τις απόψεις τους σχετικά με την έννοια «κάνναβη» και τα είδη αυτής. Η ερώτηση αναλύθηκε ποιοτικά, ενώ, μετά την επεξεργασία της, προέκυψε ένα φάσμα απαντήσεων, μέσα από το οποίο διαφαίνονται δύο βασικές κατηγορίες. Στη μία κατηγορία
η κάνναβη θεωρείται ένα είδος φυτού, με διαφορετικά είδη, το οποίο χρησιμοποιείται,
κυρίως, ως ναρκωτικό αλλά και για άλλους σκοπούς όπως η θεραπευτική χρήση. Η
άλλη κατηγορία περιλαμβάνει απαντήσεις στις οποίες η κάνναβη αναφέρεται ως ναρκωτική ουσία, με πολλά είδη, ενώ ταυτίζεται από αρκετούς ερωτώμενους με το χασίς.
Σημαντικός είναι και ο αριθμός των ατόμων που δήλωσαν ότι δεν γνωρίζουν. Συνεχίζοντας, στην ανοικτού τύπου ερώτηση «Πώς χρησιμοποιείται η κάνναβη;», το 51% των
ερωτώμενων ανέφερε ότι η κάνναβη καπνίζεται, ενώ το 12,60% ότι δεν γνωρίζει το
πως χρησιμοποιείται. Ακόμη, το 7,90% ανέφερε ότι χρησιμοποιείται ως ναρκωτικό και
το 7,50% ως φάρμακο.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ

Από τους 197 ερωτώμενους, με βάση την ερώτηση «Έχετε κάνει ποτέ χρήση κάνναβης;», το
71,28% αναφέρει ότι δεν έχει κάνει χρήση κάνναβης σε αντίθεση με το 28,72% που
απαντά θετικά (ΝΑΙ).
Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να αναφερθεί, ακόμη, ότι σύμφωνα με την ερώτηση «Είχατε ποτέ
τη δυνατότητα να δοκιμάσετε κάνναβη, χωρίς ωστόσο τελικά να δοκιμάσετε;» 102 ερωτώμενοι (54,26%) απάντησαν θετικά (ΝΑΙ), ενώ 86 (45,74%) απάντησαν αρνητικά
(ΟΧΙ). Επίσης, από το σύνολο των ερωτώμενων (197), 5 γονείς (2,50%) αναφέρουν ότι
έχουν κάνει χρήση και άλλων ναρκωτικών ουσιών.
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΓΟΝΕΙΣ

Συχνότητα της χρήσης κάνναβης από τους γονείς
Έχουν δοκιμάσει 1-2 φορές στη ζωή τους
3-5 φορές
6-9 φορές
10-19 φορές
20 ή/και άνω φορές
Χρήση κάνναβης κατά τη διάρκεια των τελευταίων 12 μηνών
Χρήση κάνναβης τις τελευταίες 30 ημέρες
Ηλικία που δοκίμασαν κάνναβη πρώτη φορά
14-17
17-19
19-20
20-45

ετών
ετών
ετών
ετών

Ν
21
10
5
8
12
10
7
%
10,20
8,60
3,60
6,10

ΑΠΟΠΟΙΝΙΚΟΠΟΙΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Στην πρόταση «Η χρήση κάνναβης πρέπει να νομιμοποιηθεί, ώστε να πωλείται και να κυκλοφορεί ελεύθερα», το 61,34% των γονέων απάντησε ότι δ ι α φ ω ν ε ί . Στατιστικά σημαντική
διαφορά βρέθηκε μεταξύ των μεταβλητών «Η χρήση κάνναβης πρέπει να νομιμοποιηθεί, ώστε να πωλείται και να κυκλοφορεί ελεύθερα» και «Έχετε κάνει ποτέ χρήση κάνναβης» (x2=37,357, p<0,001). Μέσα από τον έλεγχο ανεξαρτησίας, παρατηρείται ότι,
οι περισσότεροι από τους ερωτώμενους που συμφωνούν με την νομιμοποίηση της
κάνναβης, έχουν κάνει χρήση και οι ίδιοι. Αντιθέτως, από το 50,52% του δείγματος
που διαφωνεί απόλυτα με τη νομιμοποίηση της ουσίας, το 43,23% είναι γονείς που
δεν έχουν κάνει χρήση ποτέ στη ζωή τους. Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά
βρέθηκε μεταξύ των μεταβλητών «Η χρήση κάνναβης πρέπει να νομιμοποιηθεί, ώστε
να πωλείται και να κυκλοφορεί ελεύθερα» και «Φύλο ερωτώμενων» (x2=8,608, p<0,10).
Μέσα από τον έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών γίνεται φανερό ότι οι γυναίκες του δείγματος διαφωνούν απόλυτα με τη νομιμοποίηση της κάνναβης, περισσότερο από τους άνδρες (37,11% γυναίκες - 13,40% άνδρες). Ενώ, το μεγαλύτερο ποσοστό των ερωτώμενων που δεν εκφέρουν άποψη προέρχεται από τις
γυναίκες του δείγματος (11,34%).

ΕΠΙΚΙΝΔΥΝΟΤΗΤΑ ΚΑΙ ΕΠΙΠΤΩΣΕΙΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΤΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΙΣ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ

Επικινδυνότητα
Στην πρόταση «Το να δοκιμάσει κανείς κάνναβη δεν είναι επικίνδυνο» στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ των μεταβλητών «Το να δοκιμάσει κανείς κάνναβη δεν είναι επικίνδυνο» και «Έχετε κάνει ποτέ χρήση κάνναβης» (x2=27,556, p<0,001). Μέσα από τον
έλεγχο ανεξαρτησίας μεταξύ των δύο αυτών μεταβλητών παρατηρείται ότι οι ερωτώμενοι που δεν έχουν κάνει χρήση κάνναβης τη θεωρούν περισσότερο επικίνδυνη από
αυτούς που έχουν κάνει δοκιμαστική, περιστασιακή ή συστηματική χρήση.
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Σωματική εξάρτηση
Στην πρόταση «Η χρήση κάνναβης δεν προκαλεί σωματική εξάρτηση», το 52,60% του δείγματος απάντησε ότι διαφωνεί. Επίσης, στατιστικά σημαντική διαφορά βρέθηκε μεταξύ
των μεταβλητών «Η χρήση κάνναβης δεν προκαλεί σωματική εξάρτηση» και «Έχετε κάνει ποτέ χρήση κάνναβης» (x2=28,577, p<0,001). Η διαφορά έγκειται στο ότι οι ερωτώμενοι που δεν έχουν κάνει χρήση κάνναβης διαφωνούν περισσότερο και εντονότερα από αυτούς που έχουν κάνει χρήση δοκιμαστική, περιστασιακή ή συστηματική. Να
αναφερθεί, ακόμη, ότι κατά πλειοψηφία, οι απαντήσεις των ερωτώμενων έρχονται σε
αντίθεση με τις αναφορές της επίσημης βιβλιογραφίας, όπου υποστηρίζεται ότι η
χρήση κάνναβης δεν προκαλεί σωματική εξάρτηση στο άτομο.
Ψυχολογική εξάρτηση
Το 72% του δείγματος διαφωνεί με την πρόταση «Η χρήση κάνναβης δεν προκαλεί ψυχολογική
εξάρτηση». Το μεγαλύτερο μέρος των ερωτώμενων θεωρεί ότι η κάνναβη ως ουσία
δημιουργεί στο άτομο – χρήστη ψυχολογική εξάρτηση. Συσχετίζοντας και πάλι τις μεταβλητές «Η χρήση κάνναβης δεν προκαλεί ψυχολογική εξάρτηση» και «Έχετε κάνει
ποτέ χρήση κάνναβης», (x 2=11,104, p=0,025), παρατηρείται ότι οι ερωτώμενοι που
δεν έχουν κάνει χρήση κάνναβης διαφωνούν εντονότερα από αυτούς που έχουν κάνει
χρήση δοκιμαστική, περιστασιακή ή συστηματική.
Η κάνναβη ως «είσοδος» για άλλες ναρκωτικές ουσίες
Το 68% του δείγματος συμφωνεί με την πρόταση «Το κάπνισμα κάνναβης οδηγεί στη χρήση και
άλλων ναρκωτικών ουσιών». Κατά το μεγαλύτερο μέρος, οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι η
χρήση κάνναβης μπορεί να λειτουργήσει ως «είσοδος» για σκληρότερα ναρκωτικά.

ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Στην ερώτηση «Όσον αφορά στο πρόβλημα της χρήσης της κάνναβης, πόσο ανησυχείτε για
το/α παιδί/α σας;», εκδηλώνεται μία ιδιαίτερη ανησυχία από πλευράς των περισσοτέρων γονέων του δείγματος για τα παιδιά τους σε σχέση με το φαινόμενο της χρήσης
κάνναβης (Πίνακας 3).

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΑΝΗΣΥΧΙΑ ΓΟΝΕΩΝ

%
Καθόλου
Όσον αφορά στο πρόβλημα της χρήσης
της κάνναβης, πόσο ανησυχείτε για το/α παιδί/α σας;

5,70

Λίγο

Μέτρια

Πολύ Πάρα Πολύ

14,51

18,13

34,20

27,46

17,30
29,90
4,10

15,70
35,50
29,90

6,10
15,20
60,40

Πόσο πιστεύετε ότι οι έφηβοι διακινδυνεύουν να βλάψουν τον εαυτό τους εάν:
Δοκιμάσουν κάνναβη μία ή δύο φορές;
Κάνουν χρήση κάνναβης περιστασιακά;
Κάνουν χρήση κάνναβης συχνά;

32,50
3,60
1,50

24,40
10,20
0,50
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ΦΥΛΟ ΚΑΙ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

Στην πρόταση του ερωτηματολογίου «Τα αγόρια είναι πιο πιθανό να κάνουν χρήση κάνναβης
σε σχέση με τα κορίτσια», οι απαντήσεις της οποίας είναι τύπου κλίμακας Likert, 97
γονείς (49,20%) συμφωνούν, ενώ το 21,80% δεν εκφέρει άποψη («Ούτε συμφωνώ ούτε
διαφωνώ»).
ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ ΣΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ

Στην ερώτηση «Πόσο δύσκολα πιστεύετε ένας έφηβος μπορεί να προμηθευτεί κάνναβη αν το
επιθυμεί;», παρατηρείται ότι το μεγαλύτερο μέρος του δείγματος υποστηρίζει ότι η
πρόσβαση στην ουσία για έναν έφηβο που επιθυμεί να την προμηθευτεί είναι αρκετά
έως πολύ εύκολη. Οι ερωτώμενοι θεωρούν ότι, κατά βάση, ένας έφηβος, μπορεί να
προμηθευτεί κάνναβη πιο εύκολα σε καφετέριες ή νυχτερινά κέντρα διασκέδασης,
στο δρόμο ή σε κάποιο πάρκο, κ.λπ., ενώ κατά κύριο λόγο θα προμηθευτεί την ουσία
από άτομα εντός του φιλικού του περιβάλλοντος. Επίσης, σύμφωνα με την πλειονότητα των ερωτώμενων, ο τόπος κατοικίας του εφήβου δεν έχει σχέση με την επιλογή ή
μη του ατόμου αυτού να κάνει χρήση κάνναβης (Πίνακας 4).
ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΠΡΟΣΒΑΣΙΜΟΤΗΤΑ

%
Αντιλήψεις για την προσβασιμότητα της κάνναβης
Οι έφηβοι μπορούν να προμηθευτούν πολύ εύκολα
Οι έφηβοι μπορούν να προμηθευτούν σχετικά εύκολα

40,61
36,40

Πού μπορεί να προμηθευτεί ο έφηβος κάνναβη
Σε καφετέριες και νυχτερινά κέντρα
Στο δρόμο ή σε κάποιο πάρκο
Στο σχολείο

28,90
25,30
15,00

Από ποιόν μπορείς να προμηθευτεί ο έφηβος κάνναβη
Μέσα από ολόκληρη ομάδα φίλων οι οποίοι κάνουν χρήση κάνναβης
Από φίλο ή φίλη, συνομήλικο -/η ή και μεγαλύτερο-/η σε ηλικία
Από κάποιον -/α που έχει ακουστά αλλά δεν γνωρίζει προσωπικά

33,90
33,70
17,30

Ο έφηβος μπορεί να οδηγηθεί πιο εύκολα στη χρήση κάνναβης εάν κατοικεί...
Δεν έχει σημασία ο τόπος κατοικίας

61,60

ΛΟΓΟΙ ΓΙΑ ΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Μελετώντας τους λόγους που οι γονείς πιστεύουν ότι οι έφηβοι μπορεί να οδηγηθούν στη
χρήση κάνναβης, τέθηκε η ερώτηση «Για ποιους λόγους πιστεύετε ότι ένας έφηβος
μπορεί να ξεκινήσει τη χρήση κάνναβης;», η οποία ήταν πολλαπλής επιλογής στο ερωτηματολόγιο. Μέσα από την ανάλυση των δεδομένων προέκυψε ότι κυριότεροι λόγοι,
σύμφωνα με τους ερωτώμενους, είναι «Από περιέργεια» με ποσοστό 18,30%, «Κακές
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παρέες» με 15,20%, «Επίδειξη ισχύος και ένταξη σε ομάδες ομοτίμων» με 13,40%, «Οικογενειακά προβλήματα» με 10,90%, κ.λπ. Ακόμη, θέτοντας ως παράμετρο την επίδραση της οικονομικής κρίσης στο φαινόμενο, στην πρόταση «Η οικονομική κρίση
επηρεάζει άμεσα στην αύξηση των έφηβων χρηστών κάνναβης» δόθηκαν οι εξής απαντήσεις: 67 γονείς (34%) δεν εκφέρουν άποψη, ενώ 63 (32%) συμφωνούν εν μέρει.

ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΕ ΣΧΕΣΗ ΜΕ ΤΗΝ ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ ΑΛΚΟΟΛ

Η ερώτηση «Τα τελευταία χρόνια υποστηρίζεται ότι πολλοί έφηβοι στρέφονται περισσότερο στη
χρήση κάνναβης σε σχέση με την κατανάλωση αλκοόλ. Κατά τη γνώμη σας, γιατί μπορεί
να συμβαίνει αυτό;» ήταν ανοικτού τύπου στο ερωτηματολόγιο. Μέσα από την ανάλυση
προέκυψαν έξι βασικές κατηγορίες απαντήσεων. Οι απαντήσεις των ερωτώμενων βρίσκουν κοινά σημεία με τα ευρήματα και άλλων ερευνών (π.χ. η Πανελλήνια έρευνα του
ΕΠΙΨΥ, 2014, για τις συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία των εφήβων μαθητών),
καθώς οι περισσότεροι γονείς εστιάζουν στους οικονομικούς παράγοντες, εξαιτίας των
οποίων οι έφηβοι στρέφονται περισσότερο στη χρήση κάνναβης. Ωστόσο, μεγάλο μέρος
του δείγματος αναφέρει ότι η αύξηση αυτή μπορεί να οφείλεται και στην επιθυμία των
νέων να δοκιμάζουν κάνναβη γιατί είναι πλέον «της μόδας» και γιατί τους ελκύει να παραβατούν καθώς η χρήση της είναι παράνομη στη χώρα. Σημαντικός, επίσης, είναι και ο
αριθμός των γονέων που δεν εκφέρουν άποψη, αφήνοντας την απάντηση κενή και αυτών
που αναφέρουν ότι δεν γνωρίζουν γιατί μπορεί να συμβαίνει αυτό. Κάποιοι γονείς, ακόμη, ανέφεραν ότι η κάνναβη πλέον είναι πιο εύκολα προσβάσιμη στους νέους από ότι το
αλκοόλ, ενώ η συναναστροφή τους με «λάθος» παρέες και τα προβλήματα εντός της οικογένειας ενισχύουν την εμπλοκή των εφήβων αυτών με ουσίες όπως η κάνναβη.
ΠΙΝΑΚΑΣ 5: ΕΝΔΕΙΞΕΙΣ ΓΙΑ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΗΒΟ

Πιθανά σημάδια - ενδείξεις τα οποία υποδεικνύουν χρήση κάνναβης από τον έφηβο
Η επιθυμία για αύξηση των προσωπικών του χρημάτων (χαρτζιλίκι)
και το ξόδεμα αυτών για απροσδιόριστους λόγους
Τα σωματικά συμπτώματα (π.χ. κόκκινα μάτια, δερματικά προβλήματα,
απότομες αλλαγές βάρους, κ.ά.)
Οι απότομες αλλαγές στη συμπεριφορά (π.χ. επιθετική συμπεριφορά,
ανάγκη για απομόνωση, κ.ά.)

%
18,60
17,50
17,50

Ωστόσο, σύμφωνα με την πλειοψηφία των ερωτώμενων (87,25%), οι απότομες αλλαγές στη
συμπεριφορά και την εξωτερική εμφάνιση μπορεί να εμφανιστούν σε οποιονδήποτε
έφηβο, χωρίς αυτό να σημαίνει ότι είναι χρήστης κάνναβης.
ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΒΑΤΙΚΟΤΗΤΑ

Στην πρόταση «Η χρήση κάνναβης μπορεί να οδηγήσει έναν έφηβο σε παράνομες πράξεις»,
149 ερωτώμενοι (76,41%) απάντησαν ότι συμφωνούν, θεωρώντας ότι ο έφηβος χρήστης κάνναβης είναι πιθανό να εμπλακεί σε μικρό ή μεγάλο βαθμό με το Νόμο. Οι
απαντήσεις των γονέων βρίσκουν κοινά σημεία με τις αναφορές της βιβλιογραφίας.
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ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ ΓΟΝΕΙΣ ΕΦΗΒΩΝ

Στην ερώτηση «Πώς πιστεύετε ότι μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν έναν έφηβο χρήστη κάνναβης;», η οποία και πάλι ήταν πολλαπλής επιλογής, οι απαντήσεις με τη μεγαλύτερη
συχνότητα εμφάνισης παρουσιάζονται στον παρακάτω πίνακα (Πίνακας 7). Ακόμη, συσχετίζοντας τις μεταβλητές «Πώς πιστεύετε ότι μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν έναν
έφηβο χρήστη κάνναβης;» και «Μορφωτικό επίπεδο ερωτώμενων», παρατηρείται ότι οι
απαντήσεις «Μέσα από την αλληλοκατανόηση και τη σχέση εμπιστοσύνης», «Παροχή
ασφάλειας εντός της οικογένειας», «Πιέζοντας τον έφηβο να τους μιλήσει για το τι
συμβαίνει πραγματικά» και «Οι γονείς σε συνεργασία με ειδικούς», έχουν επιλεγεί κατά
κύριο λόγο από γονείς με μέτριο και υψηλό μορφωτικό επίπεδο.
Αντιθέτως, οι απαντήσεις «Η αυστηρότητα και η τιμωρία από τον γονέα», «Η αδιαφορία και ο
εφησυχασμός από τον γονέα (ο έφηβος θα μάθει μόνος από τα λάθη του)» και «Μόνο
ένας ειδικός μπορεί να βοηθήσει», έχουν επιλεγεί περισσότερο από γονείς με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο. Με βάση τις απαντήσεις του δείγματος φαίνεται ότι το μορφωτικό επίπεδο των ερωτώμενων επηρεάζει τις απόψεις αυτών.

ΠΙΝΑΚΑΣ 6: ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟΝ ΕΦΗΒΟ ΧΡΗΣΤΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Ποιοι μπορούν να βοηθήσουν έναν έφηβο που κάνει χρήση κάνναβης να τη σταματήσει;
Η οικογένεια
Ο εαυτός του/ο ίδιος
Οι ειδικοί σε συνεργασία με τους γονείς

%
23,00
22,00
21,40

ΠΙΝΑΚΑΣ 7: ΤΡΟΠΟΙ ΒΟΗΘΕΙΑΣ

Πώς πιστεύετε ότι μπορούν οι γονείς να βοηθήσουν έναν έφηβο χρήστη κάνναβης;
Μέσα από την αλληλοκατανόηση και τη σχέση εμπιστοσύνης
Οι γονείς σε συνεργασία με ειδικούς
Παροχή ασφάλειας εντός της οικογένειας
Οι γονείς σε συνεργασία με το σχολείο

%
27,50
26,80
23,10
9,90

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Στην ερώτηση «Υποθετικά μιλώντας, εάν μαθαίνατε ότι το έφηβο τέκνο σας έχει δοκιμάσει κάνναβη, ποιες θα ήταν οι αντιδράσεις και οι κινήσεις σας;» οι περισσότεροι γονείς θεωρούν εξαιρετικά σημαντική τη συζήτηση και τη σχέση εμπιστοσύνης με τον έφηβο τέκνο τους. Θα εστίαζαν περισσότερο, μέσα από τη συζήτηση, στην αναζήτηση των αιτιών και των λόγων για τους οποίους μπορεί να οδηγήθηκε ο έφηβος στη δοκιμή αλλά
και στην ανάδειξη των επιπτώσεων της χρήσης στο άτομο. Όσον αφορά στις συναισθηματικές αντιδράσεις, οι περισσότεροι θα ένιωθαν ανησυχία και προβληματισμό,
ακόμη και φόβο για το πώς θα μπορούσαν να διαχειριστούν ένα γεγονός σαν αυτό.
Ενώ, ένα σημαντικό μέρος των ερωτώμενων θα αναζητούσαν βοήθεια και συμβουλευτική υποστήριξη από ειδικούς. Ωστόσο, γίνεται φανερό, ότι κατά κύριο λόγο, ερωτώ-
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μενοι που έχουν κάνει και οι ίδιοι δοκιμαστική, περιστασιακή ή συστηματική χρήση
στη ζωή τους εκδηλώνουν πιο ήπιες αντιδράσεις, ενώ σε μερικές περιπτώσεις αναφέρουν ότι μόνο η συστηματική χρήση είναι επιβλαβής για τον έφηβο. Αναφορικά με τις
πιο ακραίες και μεμονωμένες αντιδράσεις, σημειώνεται ότι προέρχονται κυρίως από
γονείς με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο, από γονείς που έχουν προγενέστερη αρνητική εμπειρία χρήσης στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή αντιθέτως από γονείς που
υποστηρίζουν τη χρήση αλλά όχι τη συστηματική (κατάχρηση) (Πίνακας 8).

ΠΙΝΑΚΑΣ 8: ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΤΗ ΔΟΚΙΜΑΣΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Συζήτηση με τον έφηβο για τις συνέπειες και τους κινδύνους της χρήσης (92 απαντήσεις)
«Θα τον συμβούλευα εφόσον έχει δοκιμάσει να το σταματήσει γιατί θα τον πάει πίσω στη ζωή του και
θα του προκαλέσει προβλήματα υγείας».
Συζήτηση με τον έφηβο για τους λόγους που τον οδήγησαν στον πειραματισμό (24 απαντήσεις)
«Μέσα από συζήτηση και διάλογο σε ήρεμους τόνους θα προσπαθούσα να μάθω τους λόγους».
Συναισθηματικές αντιδράσεις (17 απαντήσεις)
«Θα στενοχωριόμουν, θα έκανα το παν για να το βοηθήσω».
Αναζήτηση βοήθειας και συμβουλευτικής από ειδικό (26 απαντήσεις)
«Θα προσπαθούσα αρχικά να ενημερωθώ και θα προέβαινα σε ότι μου υποδείκνυαν ειδικοί».
Ακραίες ή μεμονωμένες πιθανές αντιδράσεις (21 απαντήσεις)
«Βία λεκτική και σωματική».

ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Μέσα από τις απαντήσεις των ερωτώμενων στην ερώτηση «Υποθετικά μιλώντας, εάν μαθαίνατε
ότι το έφηβο τέκνο σας κάνει περιστασιακή ή συστηματική χρήση κάνναβης, ποιες θα
ήταν οι αντιδράσεις και οι κινήσεις σας;», παρατηρείται ότι οι περισσότεροι γονείς θεωρούν πως λόγω της σοβαρότητας της κατάστασης, θα απευθύνονταν σε κάποιον ειδικό επαγγελματία ή εξειδικευμένο κέντρο για συμβουλευτική υποστήριξη, όχι μόνο
για τους ίδιους, αλλά και για τον έφηβο χρήστη. Το μεγαλύτερο μέρος αυτών αναφέρουν ότι θα χρειάζονταν τη βοήθεια ειδικού για να βοηθήσουν με τον καλύτερο δυνατό τρόπο τον έφηβο, ενώ άλλοι τονίζουν ότι η συμβολή ενός επαγγελματία είναι απαραίτητη, καθώς οι ίδιοι θα ήταν ανήμποροι να βοηθήσουν από μόνοι τους. Επίσης,
πολλοί γονείς εστιάζουν στη σημασία της επικοινωνίας με το παιδί τους, της συζήτησης και της οριοθέτησης. Πιο συγκεκριμένα, μέσα από τη συζήτηση, θα αναζητούσαν
τις αιτίες που οδήγησαν τον έφηβο στη χρήση και την ανάδειξη των επιπτώσεων αυτής. Ακόμη, σημαντική θεωρούν την αναζήτηση θετικών διεξόδων, όπως ενασχόληση
με εξωσχολικές δραστηριότητες και χόμπι. Όσον αφορά στις συναισθηματικές αντιδράσεις, οι περισσότεροι θα ένιωθαν ανησυχία και φόβο, ακόμη και θύμο για το πώς
θα μπορούσαν να διαχειριστούν ένα γεγονός σαν αυτό. Ακόμη, αναφορικά με τις πιο
ακραίες και μεμονωμένες αντιδράσεις, όπως συμβαίνει και στην προηγούμενη ερώτηση, σημειώνεται ότι προέρχονται κυρίως από γονείς με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή από γονείς που έχουν προγενέστερη αρνητική εμπειρία χρήσης στο οικογενειακό τους περιβάλλον.

Εξαρτήσεις
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ΠΙΝΑΚΑΣ 9: ΠΙΘΑΝΕΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΠΕΡΙΣΤΑΣΙΑΚΗ Η ΣΥΣΤΗΜΑΤΙΚΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Συζήτηση για τις επιπτώσεις της χρήσης, οριοθέτηση και εύρεση άλλων θετικών ασχολιών (41 απαντήσεις).
«Του αναφέρω τις επιπτώσεις στην υγεία του από τη συστηματική χρήση κάνναβης. Προσπαθώ με τη
συζήτηση να τον συμβουλεύσω».
Αναζήτηση βοήθειας από ειδικό, από το σχολείο, από την οικογένεια (83 απαντήσεις).
«Μπορεί να ζητούσα βοήθεια από ειδικούς, από το σχολείο και την υπόλοιπη οικογένεια».
Συναισθηματικές αντιδράσεις (27 απαντήσεις).
«Δεν ξέρω τι θα έκανα. Πιστεύω θα ήμουν σε μία άστατη ψυχολογική κατάσταση».
«Θα έκανα το παν» (11 απαντήσεις).
«Θα έκανα ότι περνάει από το χέρι μου για να σώσω το παιδί μου από όλο αυτό».
Ακραίες και μεμονωμένες αντιδράσεις (19 απαντήσεις).
«Βία λεκτική και σωματική».
«Δεν γνωρίζω» (5 απαντήσεις).
«Δεν ξέρω τι θα έκανα».

ΓΝΩΣΗ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΣΧΕΤΙΚΑ ΜΕ ΦΟΡΕΙΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ, ΕΓΚΑΙΡΗΣ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗΣ ΚΑΙ ΑΠΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΓΙΑ ΤΗ
ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Στην ερώτηση που τέθηκε στους γονείς εάν γνωρίζουν σε ποιο κέντρο θα μπορούσαν να
απευθυνθούν, ώστε να ζητήσουν βοήθεια, αξίζει να σημειωθεί ότι περίπου το 1/3
αγνοεί την ύπαρξη αναγνωρισμένων κέντρων στην πόλη τους ενώ περισσότερο από
60% αγνοεί και την ύπαρξη κέντρων πρόληψης.

ΠΙΝΑΚΑΣ 10: ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΓΟΝΕΩΝ ΓΙΑ ΦΟΡΕΙΣ

Κέντρο, φορέας ή πρόγραμμα, απεξάρτησης ή έγκαιρης παρέμβασης,
που απευθύνεται σε έφηβους/νέους που κάνουν χρήση κάνναβης
«Δεν γνωρίζω»
ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών)
ΚΕΘΕΑ (Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων)
ΙΘΑΚΗ (ΚΕΘΕΑ ΙΘΑΚΗ - Θεραπευτικό πρόγραμμα διαμονής ενηλίκων στη Θεσσαλονίκη)

%
31,30
24,20
17,50
10,00

Κέντρο, φορέας ή πρόγραμμα, που να ασχολείται με την πρόληψη της χρήσης κάνναβης
«Δεν γνωρίζω»
ΟΚΑΝΑ (Οργανισμός Κατά των Ναρκωτικών)

63,30
14,60

Ακόμη, στην ερώτηση «Έχετε παρακολουθήσει ποτέ κάποιο πρόγραμμα ενημέρωσης, εκπαίδευσης
ή πρόληψης σχετικά με την κάνναβη;», το 86,15% του δείγματος απάντησε ότι δεν έχει
παρακολουθήσει κάποιο πρόγραμμα (ΟΧΙ), ενώ μόλις το 13,85% απάντησε θετικά (ΝΑΙ).
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ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΩΝ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΤΗΣ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ

Στην ερώτηση «Κατά πόσο θεωρείτε ότι τα προγράμματα πρόληψης της χρήσης κάνναβης που
πραγματοποιούνται στη χώρα είναι ικανοποιητικά και αποτελεσματικά;», το μεγαλύτερο
μέρος του δείγματος θεωρεί ότι η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης
που δραστηριοποιούνται στη χώρα είναι χαμηλού έως μέτριου βαθμού (Πίνακας 11).

ΠΙΝΑΚΑΣ 11: ΑΝΤΙΛΗΨΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ ΤΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ

%
Κατά πόσο θεωρείτε ότι τα προγράμματα πρόληψης
της χρήσης κάνναβης που πραγματοποιούνται
στη χώρα είναι ικανοποιητικά και αποτελεσματικά;

Καθόλου

Λίγο

Μέτρια

19,66%

24,16%

41,01%

Ακόμη, μέσα από τις απαντήσεις των γονέων στην ερώτηση «Αν θεωρείτε ότι σε μικρό ή μεγάλο
βαθμό δεν είναι αποτελεσματικά, Τι πιστεύετε ότι πρέπει να αλλάξει ή να βελτιωθεί;», γίνεται φανερό ότι οι περισσότεροι εστιάζουν στην ανάγκη για ευρύτερη και πιο συστηματική ενημέρωση της κοινωνίας σε θέματα που αφορούν στη χρήση κάνναβης και άλλων ουσιών, καθώς και αλλαγή του τρόπου προώθησης των προγραμμάτων πρόληψης.
Μεγάλο μέρος των απαντήσεων, επίσης, αναδεικνύει την ανάγκη για δημιουργία και
έναρξη συστηματικών προγραμμάτων πρόληψης στα σχολεία που θα απευθύνονται
στους μαθητές, τους γονείς και τους εκπαιδευτικούς και θα εφαρμόζονται σε όλες τις
βαθμίδες. Ακόμη, τονίζεται η επιθυμία των ερωτώμενων για ριζική αλλαγή του εκπαιδευτικού συστήματος και της Κοινωνικής Πολιτικής που ασκείται γενικότερα στη χώρα,
καθώς θεωρούν ότι μόνο έτσι μπορεί να βελτιωθεί η αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων πρόληψης της χρήσης ουσιών. Επιπροσθέτως, υπήρχαν γονείς που ανέφεραν ότι μόνο μέσα από την προσωπική θέληση των νέων για απεξάρτηση και το ρόλο
του οικογενειακού περιβάλλοντος μπορεί να επιτευχθεί αλλαγή, ανεξάρτητα από τη
βελτίωση ή μη των προγραμμάτων πρόληψης που πραγματοποιούνται στη χώρα.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Η παρούσα μελέτη είχε ως σκοπό να διερευνήσει τις αντιλήψεις των γονέων για τη χρήση κάνναβης στην εφηβική ηλικία. Τα αποτελέσματα της έρευνας έρχονται να συμπληρώσουν την σχετικά περιορισμένη βιβλιογραφία που υπάρχει στην χώρα μας όσον αφορά στις οπτικές των γονέων για ζητήματα που συνδέονται με τη χρήση κάνναβης στην
εφηβεία. Η παρούσα έρευνα ελπίζει να λειτουργήσει ως έναυσμα για περαιτέρω μελέτη του φαινομένου της έναρξης της χρήσης κάνναβης στην εφηβεία. Οι περισσότερες
έρευνες στη χώρα μας εστιάζουν στις αντιλήψεις των εφήβων για το φαινόμενο της
χρήσης κάνναβης και άλλων ουσιών χωρίς να περιλαμβάνουν την στάση των γονέων.
Ωστόσο, παράγοντες όπως η οικογένεια, το σχολείο, οι φιλικές σχέσεις και η ενασχόληση με δραστηριότητες, μπορούν να λειτουργήσουν προστατευτικά και να αποτρέψουν την έναρξη χρήσης ουσιών στην εφηβεία (Κοκκέβη κ.ά., 2011). Εστιάζοντας ιδιαίτερα στο οικογενειακό πλαίσιο, τα μέλη της οικογένειας όταν αποτελούν ένα ανοικτό σύστημα σχέσεων, μέσα στο οποίο μοιράζονται συναισθήματα, πεποιθήσεις και
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συνήθειες και θέτουν στόχους που προωθούν τη βελτίωση της καθημερινότητας και
της ζωής γενικότερα, μπορεί να λειτουργήσουν ενισχυτικά για την επιλογή θετικών
μοντέλων ζωής (Angel & Angel, 2010).
Η κάνναβη είναι η πρώτη παράνομη ουσία με την οποία αρχίζουν να πειραματίζονται οι έφηβοι. Παράλληλα, είναι αρκετά ανησυχητικό το γεγονός ότι ο αριθμός των έφηβων μαθητών στη χώρα μας που κάνουν χρήση κάνναβης έχει σταδιακά αυξηθεί τα τελευταία
χρόνια (Κοκκέβη κ.ά., 2015). Μέσα από τα ευρήματα της παρούσας έρευνας διαπιστώθηκε ότι κατά κύριο λόγο, παράγοντες όπως το μορφωτικό επίπεδο, το φύλο και
η προσωπική εμπειρία χρήσης κάνναβης (δοκιμαστική, περιστασιακή ή συστηματική)
των ερωτώμενων, επηρεάζουν σε μεγάλο βαθμό τις απόψεις αυτών. Οι διαφοροποιήσεις των απαντήσεων με βάση τους παράγοντες αυτούς, έγιναν ιδιαίτερα αντιληπτές
σε ερωτήσεις που αφορούν στην επικινδυνότητα της χρήσης από εφήβους, αλλά και
στις πιθανές αντιδράσεις των γονέων σε περίπτωση που μάθουν ότι το παιδί τους έχει
δοκιμάσει κάνναβη ή είναι περιστασιακός ή συστηματικός χρήστης της ουσίας.
Συγκεκριμένα, οι απαντήσεις σε ερωτήσεις που αφορούν στην επικινδυνότητα της δοκιμαστικής
χρήσης της κάνναβης και τη σωματική και ψυχολογική εξάρτηση από την ουσία, διαφοροποιούνται ανάλογα με την προσωπική εμπειρία χρήσης των ερωτώμενων. Γίνεται έτσι
φανερό ότι οι ερωτώμενοι που δεν έχουν κάνει χρήση κάνναβης, τη θεωρούν περισσότερο επικίνδυνη από αυτούς που έχουν κάνει δοκιμαστική, περιστασιακή ή συστηματική
χρήση. Αντίστοιχα, οι ερωτώμενοι που δεν έχουν κάνει ποτέ χρήση στη ζωή τους διαφωνούν περισσότερο και εντονότερα με τις προτάσεις «Η χρήση κάνναβης δεν προκαλεί σωματική εξάρτηση» και «Η χρήση κάνναβης δεν προκαλεί ψυχολογική εξάρτηση»,
από τους ερωτώμενους με προγενέστερη προσωπική εμπειρία χρήσης της ουσίας.
Συνεπώς, ερωτώμενοι που έχουν κάνει και οι ίδιοι δοκιμαστική, περιστασιακή ή συστηματική
χρήση, στη ζωή τους εκδηλώνουν πιο ήπιες αντιδράσεις. Ωστόσο, σε μερικές περιπτώσεις αναφέρουν ότι μόνο η συστηματική χρήση είναι επιβλαβής για τον έφηβο. Οι
πιο ακραίες αντιδράσεις, αν και μεμονωμένες, προέρχονται κυρίως από γονείς με χαμηλότερο μορφωτικό επίπεδο ή από γονείς που έχουν προγενέστερη αρνητική εμπειρία χρήσης στο οικογενειακό τους περιβάλλον ή/και κατά παράδοξο τρόπο από γονείς που υποστηρίζουν την περιστασιακή αλλά όχι την συστηματική χρήση κάνναβης.
Οι απαντήσεις ορισμένων γονέων ανέδειξαν τις ανησυχίες τους για το φαινόμενο της χρήσης
κάνναβης στην εφηβεία. Βέβαια, παρά τις εκδηλώσεις ανησυχίας από πλευράς των
ερωτώμενων, παρατηρείται μέσα από τα αποτελέσματα της έρευνας, ότι υπάρχει ελλιπής πληροφόρηση και ενημέρωση για φορείς και υπηρεσίες που δραστηριοποιούνται στον τομέα της πρόληψης της χρήσης ουσιών. Επίσης ελλιπής είναι η γνώση από
τους γονείς πάνω σε θέματα που αφορούν τα χαρακτηριστικά της ουσίας, τους τρόπους χρήσης, τις επιδράσεις στον οργανισμό του χρήστη, τις επιπτώσεις και τους
τρόπους αποτροπής ή αντιμετώπισης της χρήσης.
Αξίζει ωστόσο να επισημανθεί ότι τα ευρήματα της έρευνας αφορούν αποκλειστικά το δείγμα
των γονέων που συμμετείχε σε αυτή και δεν επιχειρείται γενίκευση των αποτελεσμάτων στον ευρύτερο πληθυσμό, παρότι τα ευρήματα αυτά μπορούν να αποτελέσουν
αφορμή για περαιτέρω διερεύνηση του θέματος και σε άλλες περιοχές, εκτός του Νομού Θεσσαλονίκης, με μεγαλύτερο δείγμα γονέων, ώστε τα αποτελέσματα να είναι
αντιπροσωπευτικά και να επιτρέπουν τη γενίκευση.
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Επιπλέον, υπογραμμίζεται ότι στην εργασία αυτή πραγματοποιήθηκε ποσοτική έρευνα, με τη
χρήση ερωτηματολογίου και ενδεχομένως τα ευρήματα και τα αποτελέσματα να διαφοροποιούνταν με τη χρήση άλλης ερευνητικής τεχνικής. Η ελλιπής βιβλιογραφία
στην Ελλάδα όσον αφορά στις αντιλήψεις των γονέων για τη χρήση κάνναβης, κατέστησε αδύνατη τη σύγκριση των ευρημάτων της παρούσας έρευνας με ευρήματα παρόμοιων, σύγχρονων ερευνών. Ωστόσο όσον αφορά στη διεθνή βιβλιογραφία υπάρχουν αρκετές παρόμοιες μελέτες οι οποίες έχουν αναδείξει την ισχυρή συσχέτιση μεταξύ της επιτρεπτικής στάσης των γονέων απέναντι στην χρήση κάνναβης και στην
πραγματική χρήση από τους έφηβους (Olsson et.al., 2003). Η επιτρεπτικότητα των γονέων απέναντι στην χρήση κάνναβης των εφήβων έχει αναδειχθεί ως σημαντικός παράγοντας επιρροής. Σχετικές μελέτες υποστηρίζουν ότι τα προγράμματα πρόληψης
χρειάζεται να εστιάσουν στην σχέση γονέων-παιδιών και ιδιαίτερα στην επίδραση που
ασκεί στην συμπεριφορά του εφήβου ο γονέας ίδιου φύλου. Επίσης ιδιαίτερη έμφαση
χρειάζεται να δοθεί στην υιοθέτηση από τους γονείς μίας λιγότερο επιτρεπτικής στάσης απέναντι στην χρήση ουσιών (Becoña et.al., 2013).
Η εφηβεία αποτελεί μια ιδιαίτερα κρίσιμη περίοδο στη ζωή του ανθρώπου, στη διάρκεια της
οποίας το οικογενειακό και σχολικό περιβάλλον μπορεί να αποτελέσουν πεδίο εστίασης στην ανάπτυξη παρεμβάσεων πρόληψης. Ιδιαίτερα σε περιόδους οικονομικής
ύφεσης όπως αυτή που βιώνει η χώρα τα τελευταία χρόνια, η έμφαση στην πρόληψη
αποκτά ιδιαίτερη σημασία για την προαγωγή της σωματικής και ψυχοκοινωνικής υγείας που επιβαρύνονται από τις κρατούσες οικονομικές και κοινωνικές συνθήκες.
Ωστόσο, τέτοιου είδους παρεμβάσεις προϋποθέτουν την εκπαίδευση και ενσωμάτωση διαφόρων ειδικοτήτων στο πλαίσιο της τυπικής εκπαίδευσης, όπως είναι οι κοινωνικοί λειτουργοί και οι ψυχολόγοι με στόχο την παροχή συμβουλευτικής, υποστήριξης και ενδυνάμωσης της σχολικής κοινότητας. Οι παρεμβάσεις είναι σημαντικό να απευθύνονται πέρα από τους μαθητές, στους γονείς και στους εκπαιδευτικούς. Η δημιουργία
και η εφαρμογή δράσεων εντός του σχολικού περιβάλλοντος, όπως η συστηματική
επιμόρφωση των εκπαιδευτικών και των γονέων των μαθητών, πάνω σε σύγχρονα
προβλήματα που εκδηλώνονται στο χώρο του σχολείου καθώς και παρεμβάσεις που
στοχεύουν στην ενίσχυση της αυτοεκτίμησης των μαθητών, της συνεργασίας και της
ομαδικότητας είναι σημαντικό να ενισχυθούν ιδιαίτερα στην περίοδο της κρίσης.
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ANALYSIS OF PARENTAL REFERRALS TO THE PREVENTION CENTER FOR
DESIGNING SELECTIVE PREVENTION INTERVENTIONS
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Abstract
Individual counseling for parents is an important action for Addiction Prevention Centers, supporting parents in problems with themselves and their children and giving them directions to effectively exercise their parental role and prevent risky behaviors of children.
This research deals with the recording and analysis of requests with which came to the
Prevention Center “Diktio Alpha”, parents of children of all ages, from six municipalities
of Western Thessaloniki during the period of twelve months, September 2014 - August
2015. The purpose of the survey is, through identifying commonalities and diversity of
the requests, to design future interventions of selective prevention, targeting in particular parents and children subgroups that gather specific needs, characteristics or conditions of risk for dangerous behaviors. Data were drawn from two recording forms that
are used by Diktio Alpha and analyzed with the methodology of quantitative research.
Requests categorized under thematic content analysis. The vast majority of requests
were made by mothers. It was found that parents come to discuss problems that a)
concern themselves, b) concern their children. Issues regarding themselves are related
to “crises” they face in marriage, with the sense of personal insecurity, with clinical
symptoms and the issue of the substance use and addiction. Issues regarding their
children were categorized into reactivity - aggressive behaviors, introversion-withdrawal, use/addiction, mainly use of cannabis products and problematic internet use, clinical symptoms, school refusal and learning - development issues. Important conclusions are: the need for support of couples in difficulties in marriage, their support in
the separation process, the need for empowerment of mothers who raise their children
alone and for awareness of mainly divorced fathers for their role in the life of children.
Furthermore, research shows the need for targeted actions to parents whose children
exhibit aggressive, oppositional behavior, social introversion and shyness, school refusal and the parents of children with learning disabilities and ADHD.
Key Words: Prevention Center, Counseling, Selective prevention
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ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΑΙΤΗΜΑΤΩΝ ΤΩΝ ΓΟΝΕΩΝ ΠΟΥ ΠΡΟΣΗΛΘΑΝ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΟ
ΠΡΟΛΗΨΗΣ ΓΙΑ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΗ ΜΕ ΣΤΟΧΟ ΤΟN ΣΧΕΔΙΑΣΜΟ ΔΡΑΣΕΩΝ
ΕΠΙΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΠΡΟΛΗΨΗΣ
ΕΛΕΥΘΕΡIΑ ΣΠΥΡΟΠΟYΛΟΥ, ΚΟΙΝΩΝΙΚH & ΚΛΙΝΙΚH ΨΥΧΟΛOΓΟΣ,
ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚA ΥΠΕYΘΥΝΗ ΚEΝΤΡΟΥ ΠΡOΛΗΨΗΣ «ΔIΚΤΥΟ AΛΦΑ»

Περίληψη
Η ατομική συμβουλευτική γονέων αποτελεί σημαντική δράση στα Κέντρα Πρόληψης, καθώς
υποστηρίζει τους γονείς σε προβλήματα που αντιμετωπίζουν με τον εαυτό τους και τα
παιδιά τους και τους δίνει κατευθύνσεις προκειμένου να ασκήσουν αποτελεσματικά το
γονικό τους ρόλο, συμβάλλοντας έτσι στην πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών των
παιδιών. Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την καταγραφή και ανάλυση των αιτημάτων με τα οποία προσήλθαν στο Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα», γονείς παιδιών κάθε ηλικίας, από έξι Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, κατά τη διάρκεια δώδεκα μηνών, Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2015. Σκοπός της έρευνας είναι, μέσω της αποτύπωσης της διαφορετικότητας αλλά και των κοινών σημείων των αιτημάτων, να σχεδιαστούν στο μέλλον παρεμβάσεις επικεντρωμένης πρόληψης, που θα απευθύνονται
σε συγκεκριμένες υποομάδες γονέων και παιδιών που συγκεντρώνουν ιδιαίτερες ανάγκες, χαρακτηριστικά ή συνθήκες κινδύνου ως προς την εκδήλωση επικίνδυνων συμπεριφορών. Τα στοιχεία αντλήθηκαν από δύο φόρμες καταγραφής που χρησιμοποιεί
το Δίκτυο Άλφα και ακολουθήθηκε η μεθοδολογία της ποσοτικής έρευνας. Τα αιτήματα κατηγοριοποιήθηκαν βάσει της θεματικής ανάλυσης περιεχομένου. Η συντριπτική
πλειοψηφία των αιτημάτων διατυπώθηκε από μητέρες. Διαπιστώθηκε ότι οι γονείς έρχονται για προβλήματα που α) αφορούν τον εαυτό τους, β) αφορούν τα παιδιά τους.
Τα προβλήματα που αφορούν τον εαυτό τους σχετίζονται με «κρίσεις» που αντιμετωπίζουν στο γάμο, με το αίσθημα προσωπικής ανασφάλειας που χαρακτηρίζει τις μητέρες, με κλινικά συμπτώματα και με το θέμα της χρήσης/εξάρτησης. Τα προβλήματα
που αφορούν τα παιδιά τους κατηγοριοποιήθηκαν σε συμπεριφορές αντιδραστικότητας - επιθετικότητας, εσωστρέφειας-απόσυρσης, χρήσης/εξάρτησης με κύριες τη
χρήση χασίς και την προβληματική χρήση του διαδικτύου, κλινικά συμπτώματα, σχολική άρνηση, μαθησιακά, αναπτυξιακά θέματα. Σημαντικά συμπεράσματα είναι η ανάγκη
για υποστήριξη των ζευγαριών σε δυσκολίες που αντιμετωπίζουν στο γάμο, η υποστήριξή τους στη διαδικασία του χωρισμού, η ανάγκη για ενδυνάμωση των μητέρων που
μεγαλώνουν μόνες τα παιδιά τους και η ευαισθητοποίηση των χωρισμένων κυρίως πατέρων για το ρόλο τους στη ζωή των παιδιών. Επιπλέον, η έρευνα αναδεικνύει την
ανάγκη για επικεντρωμένες δράσεις στους γονείς που τα παιδιά τους εμφανίζουν επιθετική, αντιδραστική συμπεριφορά, εσωστρέφεια και κοινωνική συστολή, σχολική άρνηση καθώς και στους γονείς παιδιών με μαθησιακές δυσκολίες και ΔΕΠΥ.
Λέξεις Κλειδιά: Κέντρο Πρόληψης, συμβουλευτική, γονείς, επικεντρωμένη πρόληψη

Στοιχεία επικοινωνίας: Σπυροπούλου Ελευθερία, Αγίου Κωνσταντίνου 59, Εύοσμος, 56224, Θεσσαλονίκη
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Η παρούσα έρευνα ασχολείται με την καταγραφή και ανάλυση των αιτημάτων με τα οποία
προσήλθαν στο Κέντρο Πρόληψης «Δίκτυο Άλφα», γονείς παιδιών κάθε ηλικίας, από
έξι Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης, που αποτελούν την περιοχή ευθύνης του Κέντρου, κατά τη διάρκεια δώδεκα μηνών, Σεπτέμβριος 2014 – Αύγουστος 2015. Το χρονικό αυτό διάστημα επιλέχθηκε ως το πιο πρόσφατο στην έναρξη της έρευνας και ως
αντιπροσωπευτικό της κινητικότητας των αιτημάτων στη διάρκεια μίας σχολικής χρονιάς. Τα αποτελέσματα της έρευνας και η βαθύτερη κατανόηση των αιτημάτων των
γονέων θα οδηγήσουν σε πιο στοχευμένες δράσεις ως προς την ομάδα-στόχο και το
είδος παρέμβασης καθώς και σε εξειδίκευση των επιμέρους στόχων της παρεχόμενης
συμβουλευτικής τόσο σε ατομικό επίπεδο όσο και σε επίπεδο δράσεων σε ομάδες,
όπως οι ομάδες γονέων, οι ομάδες εκπαιδευτικών ή εφήβων.
Κύριος όγκος των παρεμβάσεων των Κέντρων Πρόληψης είναι τα προγράμματα και οι δράσεις
Αγωγής Υγείας, Καθολικής Πρόληψης, που απευθύνονται κυρίως στο χώρο της εκπαίδευσης, σε μαθητές, εκπαιδευτικούς και γονείς (ΟΚΑΝΑ, 2012). Η άμεση επαφή με
την κοινότητα διευκολύνει την ατομική προσέγγιση για όσους αντιμετωπίζουν ιδιαίτερα προβλήματα, τα οποία καλύπτουν ένα ευρύ φάσμα θεμάτων ψυχικής υγείας. Η
υποδοχή και διαχείριση ατομικών αιτημάτων βοήθειας από το κοινό και κυρίως από
τους γονείς, αποτελεί σημαντική δράση στα Κέντρα Πρόληψης από τη σύστασή τους,
καθώς η έγκαιρη παρέμβαση στους παράγοντες κινδύνου που εντοπίζονται στην οικογένεια συμβάλλει στην πρόληψη επικίνδυνων συμπεριφορών (NIDA, 2003). «Ιδιαίτερη
έμφαση πρέπει να δίνεται σε οικογένειες με ιδιαίτερα χαρακτηριστικά, με την υλοποίηση επικεντρωμένων παρεμβάσεων πρόληψης, όπου υπάρχουν θετικές ενδείξεις για
την αποτελεσματικότητά τους» (EMCDDA 2010).
Τα τελευταία πέντε χρόνια παρατηρείται αύξηση των ατόμων που προσέρχονται στο Δίκτυο Άλφα
για ατομική συμβουλευτική. Η αύξηση των αιτημάτων μπορεί να ερμηνευτεί από το γεγονός ότι το Κέντρο Πρόληψης, πέρα από την αναγνωρισιμότητα που έχει αποκτήσει, αποτελεί, σε περίοδο οικονομικής κρίσης, από τις λίγες υπηρεσίες που κάνουν συστηματικά δουλειά πρόληψης στην κοινότητα, οι δράσεις παρέχονται δωρεάν, χωρίς μεγάλο χρόνο αναμονής. Επιπλέον, τα Κέντρα Πρόληψης διαχειρίζονται αιτήματα/προβλήματα που δεν πληρούν κλινικά κριτήρια και δε θα γινόταν δεκτά από θεραπευτικές δομές. Ταυτόχρονα, στις
περιπτώσεις που χρήζουν διάγνωσης ή θεραπείας λειτουργούν ως συνδετικός κρίκος με
τις εξειδικευμένες υπηρεσίες παιδιών, εφήβων και ενηλίκων. Παράλληλα με την ποσοτική
αύξηση, παρατηρείται τα τελευταία χρόνια και ποιοτική διαφοροποίηση των αιτημάτων, με
την εμφάνιση νέων μορφών εξαρτήσεων (προβληματική χρήση Η/Υ, διαδικτυακός τζόγος)
και θεμάτων σχετικών με τη βία στο σχολείο.
Ο συνολικός αριθμός αιτημάτων για συμβουλευτική που προσήλθαν στο Κέντρο Πρόληψης κατατίθεται ετησίως στο Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), σε ειδική φόρμα καταγραφής. Το ΕΚΤΕΠΝ ζητά τον διαχωρισμό των
αιτημάτων σε αυτά που αφορούν θέματα εξάρτησης και σε κείνα που αφορούν άλλα
ζητήματα ψυχικής υγείας, χωρίς να ζητούνται άλλες διευκρινήσεις. Ο συνολικός αριθμός ατομικών αιτημάτων κατατίθεται, επίσης, ανά εξάμηνο σε ειδική φόρμα του ΟΚΑΝΑ στο πλαίσιο του απολογισμού όλων των δράσεων του Κέντρου, χωρίς να ζητείται
άλλη διευκρίνιση. Πρόσφατη λεπτομερής καταγραφή της ροής, του αριθμού και του
είδους των ατομικών περιστατικών των Κέντρων Πρόληψης καθώς και των πηγών πα-
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ραπομπής και της έκβασης των περιστατικών, για το διάστημα τριών χρόνων (2010 –
2012), έγινε στο πλαίσιο εργασίας, για το μεταπτυχιακό πρόγραμμα Διοίκησης Υπηρεσιών Υγείας της ΕΣΔΥ (Γιγελόπουλος, 2013).
Διαδικασία υποδοχής και διαχείρισης αιτημάτων συμβουλευτικής στο Δίκτυο Άλφα
Η αρχική υποδοχή των αιτημάτων για συμβουλευτική γίνεται τηλεφωνικά. Το Δίκτυο Άλφα καλύπτει έξι Δήμους της Δυτικής Θεσσαλονίκης και συγκεκριμένα τους Δήμους Αμπελοκήπων
– Μενεμένης, Παύλου Μελά, Ωραιοκάστρου, Κορδελιού-Ευόσμου, Δέλτα και Χαλκηδόνας.
Οι πληροφορίες που αφορούν στοιχεία επικοινωνίας, κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία, σύντομη περιγραφή του προβλήματος και το τελικό αίτημα, καταγράφονται στο Φύλλο Υποδοχής Αιτήματος (Παράρτημα, σελ. 49). Τα επιστημονικά στελέχη, ψυχολόγοι, αναλαμβάνουν τη μετέπειτα επικοινωνία και είτε παραπέμπουν τηλεφωνικά σε θεραπευτική δομή,
εφόσον το πρόβλημα κρίνεται ότι χρήζει θεραπείας, είτε προγραμματίζουν συνάντηση με
τον αιτούντα. Οι συνεδρίες διαρκούν μία με μιάμιση ώρα με στόχο τη διερεύνηση του αιτήματος και τη συμβουλευτική για την αποτελεσματική διαχείρισή του. Ο αριθμός των συναντήσεων δεν ξεπερνά συνήθως τις πέντε, σύμφωνα με τις προδιαγραφές του ΟΚΑΝΑ,
που εξυπηρετεί το σκεπτικό να μην υποπέσουν τα Κέντρα Πρόληψης σε υπηρεσίες κλινικού τύπου, εις βάρος του κύριου έργου της υλοποίησης Καθολικών προγραμμάτων Πρόληψης και αγωγής της υγείας, σε μεγάλες ομάδες πληθυσμού. Το επιστημονικό στέλεχος
συντάσσει την έκθεση της συνεδρίας καθώς και τις προτεινόμενες ενέργειες και τους
στόχους που έχει θέσει με τον αιτούντα, στο Φύλλο Συνεδρίας (Παράρτημα). Κάθε νέα
υποδοχή λαμβάνει αριθμό μητρώου και καταχωρείται στο σχετικό αρχείο.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Για την έρευνα αξιοποιήθηκαν οι δύο φόρμες που δημιουργήθηκαν από τα στελέχη του Δικτύου Άλφα για τα ατομικά αιτήματα βοήθειας α) Το Φύλλο Υποδοχής Αιτήματος και β)
Το Φύλλο Συνεδρίας. Τα δεδομένα εξάχθηκαν από τα δύο αυτά έντυπα και η επεξεργασία τους έγινε στο Microsoft Excel 2003.
Από το Φύλλο Υποδοχής Αιτήματος αντλήθηκαν τα κοινωνικοδημογραφικά στοιχεία – Δήμος κατοικίας, ηλικία και οικογενειακή κατάσταση αιτούντα. Επίσης, το αν το άτομο παραπέμφθηκε
ή όχι σε άλλη δομή. Επιπλέον στοιχείο αποτελεί η πηγή πληροφόρησης, το πώς ενημερώθηκαν για το Δίκτυο Άλφα. Από το Φύλλο Υποδοχής Αιτήματος, αντλήθηκε και το αίτημα
των γονέων, έτσι όπως διατυπώθηκε στην αρχική τηλεφωνική τους επικοινωνία. Τα αιτήματα καταχωρήθηκαν αρχικά αυτολεξεί στο Microsoft Excel και η κατηγοριοποίησή τους
βασίστηκε στη μεθοδολογία της Θεματικής Ανάλυσης περιεχομένου ποσοτικού τύπου. «Η
φράση (ως τμήμα με αυτοτελές εννοιολογικό περιεχόμενο) ή το θέμα (ως τμήμα του λόγου που αντιστοιχεί σε μια ιδέα), χρησιμοποιούνται με σκοπό την επιλογή και την ορθολογική οργάνωση κατηγοριών οι οποίες συμπυκνώνουν το ουσιώδες περιεχόμενο ενός
κειμένου, μιας επικοινωνίας» (Τζάνη, 2005). Με τον όρο «κατηγορία» δηλώνεται η ομάδα
αντικειμένων, πραγμάτων, καταστάσεων, που έχουν έναν ορισμένο αριθμό κοινών χαρακτηριστικών ή ιδιοτήτων τα οποία την διαφοροποιούν από τις άλλες ομάδες με κριτήρια
ποιοτικά. Το περιεχόμενο της Περιγραφής Προβλήματος στο Φύλλο Υποδοχής Αιτήματος
καθώς και των Παρατηρήσεων του Φύλλου Συνεδρίας αξιοποιήθηκαν για την πληρέστερη
κατανόηση του αιτήματος και την ορθή οργάνωση των κατηγοριών.
Κάθε άτομο εγγράφηκε στο σύστημα με ξεχωριστό κωδικό.
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ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Το διάστημα Σεπτέμβριος 2014 - Αύγουστος 2015, απευθύνθηκαν στο Δίκτυο Άλφα 149 γονείς
παιδιών κάθε ηλικίας, προκειμένου να λάβουν συμβουλευτική σε προβλήματα που
αντιμετωπίζουν. Από αυτούς, οι 123, ποσοστό 83%, εξυπηρετήθηκαν από το Κέντρο,
ενώ οι 26, ποσοστό 17%, παραπέμφθηκαν τηλεφωνικά σε θεραπευτική δομή (Σχήμα 1).
Το 82% των αιτημάτων προέρχεται από τρεις μεγάλους Δήμους και συγκεκριμένα τον
Δήμο Αμπελοκήπων – Μενεμένης με 43 άτομα, το Δήμο Παύλου Μελά, με 41 άτομα
και τον Δήμο Κορδελιού-Ευόσμου με 39 άτομα. 10 άτομα προέρχονται από το Δήμο
Ωραιοκάστρου, 7 άτομα από το Δήμο Χαλκηδόνας, 6 άτομα από το Δήμο Δέλτα, και 3
άτομα από περιοχές εκτός ευθύνης του Κέντρου (Σχήμα 2). Το 28% των γονέων πληροφορήθηκε για το Δίκτυο Άλφα από το οικείο περιβάλλον (γνωστοί, φίλοι, συγγενείς), το 26% από το σχολείο, το 17% από τη συμμετοχή του σε δράσεις του Κέντρου,
17% από υπηρεσίες υγείας και Κέντρα Πρόληψης και σε μικρότερο ποσοστό από
τους Δήμους και το διαδίκτυο (Σχήμα 3, σελ. 38).
ΣΧΗΜΑ 1. ΜΟΡΦΗ ΑΝΤΑΠΟΚΡΙΣΗΣ
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ΣΧΗΜΑ 3. ΠΗΓΗ ΠΛΗΡΟΦΟΡΗΣΗΣ
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Οι μισοί γονείς, 50%, απευθύνθηκαν για προβλήματα που σχετίζονται με τον γιο τους, το 27%
για προβλήματα που σχετίζονται με την κόρη τους και ποσοστό 23% απευθύνθηκε για
προσωπικά προβλήματα (Σχήμα 4). Το 89% των γονέων είναι μητέρες (Σχήμα 5). Το
85% των γονέων είναι ηλικίας από 31 μέχρι 50 ετών, το 13% είναι πάνω από 50 και ποσοστό, 2%, είναι μικρότεροι των 30 ετών (Σχήμα 6). Οι γονείς που προσέρχονται για
συμβουλευτική αντιμετωπίζουν προβλήματα με παιδιά δημοτικού και εφηβικής ηλικίας
σε ποσοστό 81% με κύρια την ηλικιακή κατηγορία 6 - 10 με ποσοστό 38% και τις ηλικίες
11 - 15 και 16 - 20 με ποσοστά 21% και 22% αντίστοιχα. Ποσοστό 5% προσέρχεται για
παιδιά προσχολικής ηλικίας, 6% για παιδιά άνω των 26 ετών και 8% των γονέων για ηλικίες παιδιών 21 έως 25 ετών (Σχήμα 7). Ποσοστό 64% των γονέων είναι έγγαμοι, 22%
διαζευγμένοι, 8% σε διάσταση, 4% χήροι/ες και 2% άγαμες μητέρες (Σχήμα 8, σελ. 40).
Η διακύμανση της οικογενειακής κατάστασης είναι ίδια για πατέρες και μητέρες.
ΣΧΗΜΑ 4. ΠΟΙΟΝ ΑΦΟΡΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ
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ΣΧΗΜΑ 5. ΦΥΛΟ ΓΟΝΕΑ
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ΣΧΗΜΑ 6. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ ΓΟΝΕΩΝ
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ΣΧΗΜΑ 7. ΚΑΤΑΝΟΜΗ ΗΛΙΚΙΩΝ ΠΑΙΔΙΩΝ
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ΣΧΗΜΑ 8. ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Το είδος του αιτήματος με το οποίο προσέρχονται οι γονείς διαχωρίστηκε σε 2 μεγάλες κατηγορίες: α) Προσωπικά αιτήματα και β) Αιτήματα για τα παιδιά. Η πρώτη κατηγορία
αναφέρεται σε αιτήματα που αφορούν προσωπικές δυσκολίες/προβλήματα του γονιού
και η δεύτερη κατηγορία σε αιτήματα που αφορούν δυσκολίες/προβλήματα που παρουσιάζουν τα παιδιά.
Προσωπικά Αιτήματα
Το 80% των προσωπικών αιτημάτων διατυπώνεται από μητέρες. Οι άνδρες και οι γυναίκες με
προσωπικό αίτημα είναι έγγαμοι, σε ποσοστό 51%, διαζευγμένοι και σε διάσταση γονείς, σε ποσοστό 40% αθροιστικά και ακολουθούν οι άγαμες μητέρες και οι χήρες/οι
(Σχήμα 9).
ΣΧΗΜΑ 9. ΠΡΟΣΩΠΙΚΟ ΑΙΤΗΜΑ – ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
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Τα προσωπικά αιτήματα των γονιών περιλαμβάνουν τέσσερις βασικές θεματικές: α) Κρίση στο
γάμο, β) Προσωπική ανασφάλεια, γ) Κλινικά συμπτώματα και δ) Χρήση/Εξάρτηση
(Σχήμα 10).
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ΣΧΗΜΑ 10. ΕΙΔΟΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ
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Η κρίση στο γάμο, αφορά τους 17 από τους 35 γονείς με προσωπικό αίτημα, ποσοστό 48%,
με 11 μητέρες και 6 πατέρες. Η κατηγορία αυτή περιλαμβάνει προβλήματα στο γάμο,
όπως καταπίεση, ζήλια από το σύζυγο, ενδοοικογενειακή βία, μοιχεία, συνεχείς συγκρούσεις. Περιλαμβάνει επίσης αιτήματα των γονιών για συμβουλευτική στη διαχείριση του χωρισμού τους, σε σχέση με τα παιδιά. Οι γονείς που πρόκειται να χωρίσουν, ή είναι σε διάσταση εκφράζουν στο αίτημά τους ανησυχία για μελλοντικά προβλήματα στην επικοινωνία και σχέση με τα παιδιά. Οι μητέρες που έχουν πρόσφατο
διαζύγιο ή είναι σε διάσταση, εκφράζουν την ανάγκη για στήριξη στο ρόλο τους ως
μονογονεϊκή οικογένεια, για διαχείριση της σχέσης των παιδιών με τον πατέρα και σε
μία περίπτωση για τη διαχείριση της σχέσης με νέο σύντροφο σε σχέση πάντα με τα
παιδιά. Η διαχείριση του χωρισμού και του διαζυγίου είναι το θέμα που απασχολεί
όλους τους πατέρες της κατηγορίας αυτής. Ένας από τους πατέρες ζήτησε συμβουλευτική για τη διαχείρισης της σχέσης παιδιού-μητέρας, η οποία απουσιάζει από τη
ζωή του παιδιού.
Η θεματική «Προσωπική ανασφάλεια» αφορά 8 από τους 35 γονείς, ποσοστό 23% και καλύπτει
αιτήματα που εκφράζονται αποκλειστικά από μητέρες, οι οποίες δηλώνουν ότι νιώθουν ανασφάλεια στη διαχείριση των παιδιών και γενικότερα των σχέσεων, ανάγκη για
προσωπική ενδυνάμωση και, όπως δηλώνουν δύο από αυτές, θέλουν «να σταθούν στα
πόδια τους», καθώς δεν μπορούν να πάρουν αποφάσεις και δεν ξέρουν «αν κάνουν το
σωστό». Η ανάγκη για προσωπική στήριξη είναι πιο έντονη στις άγαμες, 2 μητέρες,
και στις διαζευγμένες και σε διάσταση μητέρες, 4 μητέρες, ενώ οι έγγαμες, 2 μητέρες, αναζητούν περισσότερο στήριξη στη διαχείριση των παιδιών.
Ποσοστό 23% των γονέων αιτείται στήριξη σε κλινικά συμπτώματα που αντιμετωπίζει. Αυτά
αφορούν έντονο άγχος, φοβίες, ψυχοσωματικά συμπτώματα, ψυχαναγκασμό, κρίσεις
πανικού και κατάθλιψη. Σε μία περίπτωση ζητήθηκε υποστήριξη σε πένθος. Οι 7 στους
8 γονείς με κλινικά συμπτώματα είναι μητέρες και οι 6 από αυτές έγγαμες. Οι περιπτώσεις αυτές παραπέμφθηκαν σε θεραπευτική δομή.
Ποσοστό γονέων, 6%, που αποτελείται από μητέρες, αναφέρει πρόβλημα εξάρτησης και συγκεκριμένα εξάρτηση από το φαγητό καθώς και εξάρτηση του πρώην συζύγου από το

42

Εξαρτήσεις

αλκοόλ, γεγονός που επηρεάζει τη σχέση του με τα παιδιά και δημιουργεί θέμα για
την ασφάλειά τους.
Αιτήματα για τα παιδιά
Το 77% των γονέων απευθύνθηκε στο Δίκτυο Άλφα με αφορμή τη δυσκολία διαχείρισης προβλημάτων που παρουσιάζουν τα παιδιά. Τα αιτήματα για τα παιδιά περιλαμβάνουν έξι
θεματικές: α) Επιθετικότητα, αντιδραστικότητα, β) Εσωστρέφεια, απόσυρση, γ) Χρήση/εξάρτηση, δ) Κλινικά συμπτώματα, ε) Σχολική άρνηση, στ) Αναπτυξιακά, μαθησιακά, ζ) Άλλα (Σχήματα 11, 12, 13).
ΣΧΗΜΑ 11. ΕΙΔΟΣ ΑΙΤΗΜΑΤΟΣ ΓΙΑ ΠΑΙΔΙΑ
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ΣΧΗΜΑ 12. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
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Τα προβλήματα επιθετικότητας-αντιδραστικότητας των παιδιών, αναφέρονται ως αρχικό αίτημα από 48 στους 114 γονείς, ποσοστό 42% και αφορούν 29 αγόρια και 19 κορίτσια.
Για τα αγόρια, η μεγαλύτερη συγκέντρωση επιθετικότητας-αντιδραστικότητας παρατηρείται στις ηλικίες 6 με 10 και 16 με 20 και για τα κορίτσια στις ηλικίες 11 με 15 και
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ΣΧΗΜΑ 13. ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΑ ΑΓΟΡΙΑ – ΚΟΡΙΤΣΙΑ
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16 με 20, ενώ κάνει την εμφάνισή της ήδη από την προσχολική ηλικία (Σχήμα 14). Η
επιθετικότητα-αντιδραστικότητα εντοπίζεται σε τρείς συνθήκες: α) με τους γονείς, β)
με τα αδέρφια και γ) στο σχολείο. Οι γονείς αναφέρουν στο αίτημά τους συγκρούσεις
με τα παιδιά, που περιλαμβάνουν δυσκολία να μπουν όρια, ανυπακοή, λεκτική επιθετικότητα στο σπίτι προς τους γονείς, νεύρα, έντονο θυμό. Οι επιθετικότητα ανάμεσα
στα αδέρφια αναφέρεται από αρκετούς γονείς, ως επέκταση του αρχικού τους αιτήματος. Οι γονείς αναφέρουν ζήλια ανάμεσα στα αδέρφια, λεκτική και σωματική βία,
συνεχείς συγκρούσεις και απουσία σχέσης. Για το σχολικό πλαίσιο αναφέρεται ανυπακοή προς εκπαιδευτικούς, προκλητικότητα, επιθετικότητα προς συμμαθητές, περιλαμβανομένου και του εκφοβισμού, ευερεθιστότητα και παρορμητικότητα. Από κάποιους γονείς αναφέρεται αντικοινωνική συμπεριφορά των παιδιών, προκλητικότητα, ψέματα και κλοπές στο σπίτι, βρίσιμο προς καθηγητές. Αρκετοί γονείς έχουν παραπεμφθεί στο Δίκτυο Άλφα από το σχολείο.
ΣΧΗΜΑ 14. ΕΠΙΘΕΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΑΝΤΙΔΡΑΣΤΙΚΟΤΗΤΑ - ΑΓΟΡΙΑ, ΚΟΡΙΤΣΙΑ

Αγόρια

16

Κορίτσια

14

15

12
10

8

8

7

6
4
2
0

Ν=48

4
1

4

5
2
0

1

0 ως 5

6 ως 10

11 ως 15

16 ως 20

21 ως 25

1

0

>26

44

Εξαρτήσεις

Ποσοστό 14% των γονέων, αναφέρει στο αίτημά του στάσεις και συμπεριφορές εσωστρέφειας
– απόσυρσης των παιδιών. Η στάση αυτή αφορά 16 παιδιά, εκ των οποίων 11 αγόρια
και 5 κορίτσια. Για τα αγόρια, η μεγαλύτερη συγκέντρωση εσωστρέφειας-απόσυρσης
παρατηρείται στην ηλικία 6 με 10 ετών, ενώ για τα κορίτσια, στην ηλικία 11 με 15
ετών (Σχήμα 15). Οι γονείς προβληματίζονται γιατί τα παιδιά τους είναι ντροπαλά, δεν
εκφράζονται, δε διεκδικούν στις σχέσεις τους, είναι ανασφαλή και αγχώδη. Κάποια
από τα παιδιά αυτά είναι θύματα σχολικού εκφοβισμού. Οι γονείς ζητούν συμβουλευτική για να μπορέσουν να αυξήσουν την αυτοεκτίμηση των παιδιών τους, την έκφραση
συναισθημάτων και τη διεκδίκηση στις σχέσεις.
ΣΧΗΜΑ 15. ΕΣΩΣΤΡΕΦΕΙΑ, ΑΠΟΣΥΡΣΗ
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Παρόμοιο ποσοστό γονέων, 14%, προσέγγισε το Δίκτυο Άλφα για θέματα χρήσης ή/και εξάρτησης των παιδιών τους. Η χρήση ή/και εξάρτηση αφορά 16 παιδιά από τα οποία 14
είναι αγόρια και τα 2 κορίτσια. Η χρήση ουσιών αναφέρεται από 10 γονείς, 6 από
τους οποίους κάνουν λόγο για χρήση χασίς και οι τέσσερις για άλλες ουσίες. Τέσσερα από τα 6 παιδιά που κάνουν χρήση χασίς ανήκουν στην ηλικιακή ομάδα 16 με 20.
Σε μία περίπτωση υπάρχει αναφορά για χρήση αλκοόλ από μεγάλης ηλικίας γονιό, για
μεγάλης ηλικίας παιδί του (45 ετών). Τέσσερις γονείς αναφέρουν προβληματική χρήση Ηλεκτρονικού Υπολογιστή, για ηλικίες παιδιών 14, 15 και άνω των 23 ετών. Ο διαδικτυακός τζόγος καθώς και ο τζόγος – στοίχημα αναφέρεται από δύο γονείς για παιδιά άνω των 24 ετών (Σχήμα 16).
Δεκαπέντε γονείς, ποσοστό 13%, απευθύνεται στο Δίκτυο Άλφα, αναφέροντας κλινικά συμπτώματα που εμφανίζουν τα παιδιά τους. Το είδος των αιτημάτων αυτών αφορά 8 αγόρια
και 7 κορίτσια ηλικίας από 6 ως 18 ετών. Οι γονείς αναφέρουν υπερβολικό άγχος των
παιδιών, φοβίες, ψυχαναγκασμούς, κρίσεις πανικού, μελαγχολία και κατάθλιψη. Για
τους έφηβους αναφέρονται χαρακτηριστικά, το άγχος των εξετάσεων, ο αυτοκτονικός
ιδεασμός, οι απόπειρες αυτοκτονίας, η άρνηση για φαγητό και τα χαρακώματα.
Η σχολική άρνηση αποτέλεσε ξεχωριστή θεματική στην ανάλυση των δεδομένων, καθώς οι γονείς αναφέρονται ξεκάθαρα σ’ αυτή, στο αρχικό τους αίτημα. Η σχολική άρνηση αφορά 10 παιδιά, ποσοστό 9% των αιτημάτων των γονέων, εκ των οποίων 6 είναι αγόρια
και 4 κορίτσια ηλικίας 6 με 9 ετών, με τα μισά από αυτά τα παιδιά να είναι ηλικίας 6
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ΣΧΗΜΑ 16. ΕΙΔΟΣ ΧΡΗΣΗΣ – ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑΚΗ ΟΜΑΔΑ
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ετών, ηλικία έναρξης του Δημοτικού. Η σχολική άρνηση για τα μικρά παιδιά συνδέεται
με προσκόλληση του παιδιού στο γονέα, δυσκολία προσαρμογής στο σχολικό περιβάλλον και αδυναμία του γονέα αλλά συχνά και του σχολείου να διαχειριστεί την κατάσταση. Για τα μεγαλύτερα παιδιά, η σχολική άρνηση φαίνεται να συνδέεται με τις
σχέσεις του παιδιού και την αντίληψη που έχει για τη θέση του στην οικογένεια και
στο περιβάλλον των συνομηλίκων στο σχολείο.
Έξι γονείς, ποσοστό 5% επί του συνόλου, δυσκολεύονται να διαχειριστούν το μαθησιακό ή
αναπτυξιακό πρόβλημα του παιδιού τους: ΔΕΠΥ, παιδιά με ειδικές ανάγκες. Οι γονείς
των μικρότερων παιδιών (6-10) ανησυχούν για την ένταξη των παιδιών τους στο σχολικό περιβάλλον και τη σχέση τους με τους συνομηλίκους. Οι γονείς των μεγαλύτερων παιδιών, άνω των 16, ενδιαφέρονται εκτός από την κοινωνικοποίηση και για τη
δημιουργική απασχόληση των παιδιών τους στον ελεύθερο χρόνο.
Τρεις γονείς προσήλθαν για θέματα που δεν έχουν ενταχθεί στις προαναφερόμενες θεματικές
και αυτά είναι η συμβουλευτική γονέων για υιοθετημένο παιδί, διαχείριση πένθους σε
παιδί, διαχείριση σχέσης παιδιού με χρήστη ουσιών.

ΣΥΖΗΤΗΣΗ - ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Το δεδομένο ότι η πλειοψηφία των γονεϊκών αιτημάτων εξυπηρετήθηκε από το Κέντρο Πρόληψης καταδεικνύει, ότι τα Κέντρα Πρόληψης καταφέρνουν να προσεγγίσουν, να εξυπηρετήσουν άμεσα και να υποστηρίξουν έγκαιρα τον σημαντικότερο πυλώνα διαπαιδαγώγησης - τους γονείς - σε «προβλήματα» που συχνά δε φαίνονται επείγοντα, αλλά αν
δεν αντιμετωπιστούν είναι πολύ πιθανό να εξελιχθούν σε σοβαρότερα. Τα προβλήματα των παιδιών, όπως περιγράφονται από τους γονείς, ανήκουν επί το πλείστον στα
ονομαζόμενα πρώιμα συμπτώματα που λειτουργούν ως παράγοντες κινδύνου για χρήση ουσιών αλλά και γενικότερα για την εμφάνιση επικίνδυνων συμπεριφορών. Παράλληλα, η κινητοποίηση και παραπομπή, σημαντικού ποσοστού τόσο γονέων όσο και
παιδιών στην κατάλληλη δομή θεραπείας ή σε δομές διάγνωσης και αξιολόγησης,
συμβάλλει εξίσου στην έγκαιρη αντιμετώπιση προβλημάτων.
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Η συντριπτική πλειοψηφία των αιτημάτων διατυπώθηκε από μητέρες. Ωστόσο, σε αρκετές περιπτώσεις, είτε στην αρχική συνεδρία, είτε στην πορεία των συναντήσεων, παρουσιάστηκαν και οι δύο γονείς μαζί, γεγονός που δεν συμπεριλήφθηκε στην καταγραφή των
δεδομένων, η οποία έγινε βάσει του ποιος έκανε το αρχικό αίτημα. Καθώς ο ρόλος το
πατέρα στη ζωή του παιδιού είναι καίριος, είναι σημαντικό οι δράσεις πρόληψης να
εστιαστούν περισσότερο στην κινητοποίηση του άντρα - γονιού και στις ανάγκες του.
Τα προβλήματα που φέρνουν οι γονείς και αφορούν τον εαυτό τους υποδεικνύουν δυσκολία
διαχείρισης κάποιας «κρίσης» κυρίως στο γάμο, αίσθηση ανεπάρκειας, έλλειψη δεξιοτήτων, κλινικά συμπτώματα, τα οποία κατ’ επέκταση υποδηλώνουν δυσκολία επαρκούς άσκησης του γονεϊκού τους ρόλου, γεγονός που αποτελεί παράγοντα κινδύνου
για την ανάπτυξη επικίνδυνων συμπεριφορών στα παιδιά (NIDA, 2003). Η αίσθηση
ανεπάρκειας, η έλλειψη δεξιοτήτων και τα κλινικά συμπτώματα αναφέρονται σχεδόν
απόλυτα από μητέρες. Ενδιαφέρον παρουσιάζει το γεγονός ότι τρεις στις τέσσερις
γυναίκες που βιώνουν «προσωπική ανασφάλεια» είναι μονογονείς, ενώ όλες σχεδόν οι
γυναίκες με κλινικά συμπτώματα είναι έγγαμες. Η ποιοτική, σε βάθος ανάλυση, θα
έδινε τη δυνατότητα πληρέστερης κατανόησης κάθε περίπτωσης. Τα Δίκτυο Άλφα
ήδη υλοποιεί επικεντρωμένες ομάδες γονέων από γονείς που έχουν προσέλθει για
ατομική συμβουλευτική. Επιπλέον, την τρέχουσα χρονιά, οργανώθηκε για πρώτη φορά, ομαδικό σεμινάριο για τη διαχείριση του άγχους, στο οποίο ανταποκρίθηκαν κυρίως μητέρες, με χαρακτηριστικά που ταυτίζονται με όσα προέκυψαν από την έρευνα
στη θεματική «προσωπική ανασφάλεια».
Η κρίση στο γάμο, ως επικρατέστερο θέμα που φέρνουν οι γονείς καταδεικνύει τη χρησιμότητα της έγκαιρης παρέμβασης σε ζευγάρια που αντιμετωπίζουν προβλήματα καθώς και
την ανάγκη για υποστήριξη των γονέων στη διαδικασία του χωρισμού με στόχο την
όσο το δυνατό καλύτερη διαχείρισή του σε σχέση με τα παιδιά. Ακολούθως, τα δεδομένα αναδεικνύουν τις ανάγκες της μονογονεϊκότητας, από τη μεριά είτε του γονιού
που έχει την επιμέλεια, είτε του γονιού, συνήθως πατέρα, που λείπει από το σπίτι. Οι
μονογονείς έχουν ιδιαίτερες ανάγκες, ερωτήματα και ανησυχίες (Χατζηχρήστου,
1999) και είναι σημαντικό να σχεδιάζονται επικεντρωμένες σ’ αυτούς δράσεις, με στόχο την ενδυνάμωση των μητέρων και την κινητοποίηση των πατέρων για ενεργό συμμετοχή στη ζωή των παιδιών. Οι άγαμες μητέρες, αποτελούν επίσης, υποομάδα μητέρων, που διαφοροποιούνται αρκετά ως προς τις ανάγκες και τα ερωτήματα που θέτουν, καθώς συχνά ο πατέρας απουσιάζει πλήρως από τη ζωή του παιδιού. Ομάδες
για μονογονείς υλοποιούνται στο Δίκτυο Άλφα από το 2008. Είναι από τις λίγες ομάδες του Κέντρου στις οποίες υπάρχει σημαντική παρουσία πατέρων.
Κυρίαρχο θέμα στα προβλήματα που αναφέρουν οι γονείς, είναι οι συμπεριφορές αντιδραστικότητας – επιθετικότητας των παιδιών που εντοπίζονται τόσο στο πλαίσιο της οικογένειας όσο και στο σχολείο. Η επιθετικότητα-αντιδραστικότητα εμφανίζεται, όπως διαπιστώνεται, ήδη από την προσχολική ηλικία και γίνεται έντονα ορατή στο Δημοτικό
σχολείο, κυρίως για τα αγόρια. Οι μελέτες δείχνουν ότι παιδιά με φτωχή σχολική επίδοση και προβληματική κοινωνική συμπεριφορά στις ηλικίες 7 με 9 είναι πιθανότερο
να εμπλακούν με κατάχρηση ουσιών μέχρι τις ηλικίες 14 ή 15 (NIDA, 2003). Το δεδομένο αυτό επισφραγίζει τη γενική αρχή ότι η πρώιμη παρέμβαση σε παράγοντες κινδύνου (π.χ. επιθετική συμπεριφορά και αδύναμος αυτοέλεγχος), συχνά έχει μεγαλύτερη επίδραση από ότι μία μελλοντική παρέμβαση (Wittchen et al, 2011), αλλάζοντας
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την πορεία ζωής του παιδιού, απομακρύνοντάς το από προβλήματα, προς θετικότερες
συμπεριφορές. Αυτό συνεπάγεται εντατική δουλειά με την οικογένεια και το σχολείο
προς την κατεύθυνση της δημιουργίας ζεστής σχέσης με το παιδί, σωστής οριοθέτησης, επίβλεψης και εκπαίδευσής του σε κοινωνικές και προσωπικές δεξιότητες όπως
ο έλεγχος των συναισθημάτων του. Η εμπειρία δείχνει ότι οι γονείς των παιδιών αυτών δυσκολεύονται με την οριοθέτηση η οποία είναι συχνά αντιφατική. Σημαντικό θέμα είναι η έγκαιρη αξιολόγηση των παιδιών αυτών, καθώς οι αιτία της επιθετικότητας,
ανυπακοής κτλ, δεν είναι δεδομένη από την αρχή και αρκετοί γονείς είναι αμυντικοί
να μπουν σ’ αυτή τη διαδικασία. Πολλά παιδιά, ακόμα και σήμερα, παραμένουν αδιάγνωστα ως προς τις μαθησιακές δυσκολίες και τη ΔΕΠΥ. Οι γονείς των επιθετικών και
ανυπάκουων παιδιών, αποτελούν την πιο δύσκολη ομάδα γονέων για το σχολείο ως
προς τη διαχείρισή της και διαπιστώνονται, από την εμπειρία, ελλείψεις δεξιοτήτων
αποτελεσματικής επικοινωνίας με τους γονείς αυτούς, από πλευράς εκπαιδευτικών. Η
δημιουργία ομαδικών εκπαιδευτικών σεμιναρίων στοχευόμενα για γονείς που δυσκολεύονται με τα όρια και την επιθετικότητα των παιδιών τους, κυρίως σε ηλικίες Δημοτικού, θα συνέβαλε σημαντικά στην έγκαιρη υποστήριξη στο γονεϊκό τους ρόλο και
κατ’ επέκταση στην τροποποίηση της συμπεριφοράς των παιδιών τους.
Το θέμα της εσωστρέφειας-απόσυρσης σημαντικού αριθμού παιδιών, που χαρακτηρίζεται από
κοινωνική συστολή και δυσκολία διεκδίκησης στις σχέσεις με τους συνομηλίκους, αναδεικνύεται, μαζί με τη χρήση και εξάρτηση, δεύτερο θέμα στα αιτήματα των γονέων. Τα
παιδιά αυτά κινδυνεύουν περισσότερο από τα άλλα να πέσουν θύμα σχολικού εκφοβισμού, να βιώσουν απομόνωση και αποκλεισμό από τους συνομηλίκους ή να «παρασυρθούν» από την ομάδα προκειμένου να γίνουν αποδεκτά. Τόσο σε ατομικό όσο και ομαδικό επίπεδο γονείς και εκπαιδευτικοί υποστηρίζονται ήδη από το Κέντρο Πρόληψης
στην κατεύθυνση της υποστήριξης, ενθάρρυνσης και εκπαίδευσης των παιδιών αυτών.
Το θέμα της χρήσης-εξάρτησης των παιδιών, για το οποίο προσέρχονται οι γονείς, αφορά στην
συντριπτική πλειοψηφία αγόρια. Η προβληματική χρήση του διαδικτύου αφορά τις ηλικίες 14-15 ετών στην παρούσα έρευνα, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη για εντατική
ενημέρωση των γονέων και των παιδιών για τους κινδύνους του διαδικτύου και το θέμα
της προβληματικής χρήσης του ήδη από το Δημοτικό. Για την ηλικιακή ομάδα 16 ως 20,
προκύπτει ότι η χρήση – εξάρτηση αφορά τη χρήση χασίς, η οποία στην παρούσα έρευνα εμφανίζεται στην ηλικία των 16. Διαπιστώνεται, από την εμπειρία, ότι οι γονείς προβληματίζονται για τη στάση που πρέπει να κρατήσουν και έχουν κατ’ επείγουσα ανάγκη
ενημέρωσης. Οι περιπτώσεις αυτές εξυπηρετούνται από το Δίκτυο Άλφα με ατομική συμβουλευτική. Τα περιστατικά που αφορούν εξάρτηση από άλλες ουσίες, καθώς και εξάρτηση από το διαδίκτυο, παραπέμπονται στην κατάλληλη θεραπευτική δομή.
Ένα σημαντικό ποσοστό των γονέων απευθύνεται για συμπτώματα των παιδιών που αγγίζουν την
κλινική σφαίρα και παραπέμπονται για θεραπεία. Η έλλειψη, ωστόσο, συστηματικής παρακολούθησης της παραπομπής, είναι σημαντικό μειονέκτημα που χρειάζεται να φροντιστεί στο μέλλον, ανοίγοντας το θέμα εντατικοποίησης της δικτύωσης και συνεργασίας
μεταξύ των υπηρεσιών. Επιπλέον, πολλοί γονείς χρειάζονται περαιτέρω κινητοποίηση αλλά και υποστήριξη μέχρι το πρώτο τους ραντεβού σε θεραπευτική δομή, που συνήθως
αργεί. Αρκετοί από τους γονείς αυτούς υποστηρίζονται σ’ αυτό το μεσοδιάστημα.
Η σχολική άρνηση είναι ένα θέμα που αφοπλίζει τόσο τους γονείς όσο και τους εκπαιδευτικούς. Συνδέεται με το ζήτημα της μετάβασης για τα μικρότερα παιδιά ενώ για τα με-
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γαλύτερα, με μία στάση απόσυρσης – αδιαφορίας για το σχολείο, γεγονός που αναδεικνύει την ανάγκη εντατικοποίησης της επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών για τη δημιουργία σχολικού κλίματος που ενισχύει τη σύνδεση με το σχολείο, κυρίως των παιδιών
που δεν ανταποκρίνονται μαθησιακά, προκειμένου να προληφθεί η σχολική διαρροή.
Η ομαλή ένταξη και η πορεία στο σχολείο των παιδιών με ιδιαιτερότητες, όπως τα άτομα με
ειδικές ανάγκες ή τα παιδιά με Διαταραχή Ελλειμματικής Προσοχής Υπερκινητικότητας, καθώς και σε εξωσχολικά περιβάλλοντα, είναι ζητούμενο, όπως προκύπτει από τα
αντίστοιχα αιτήματα των γονέων. Το Δίκτυο Άλφα δεν έχει παρέμβει συστηματικά
στον τομέα της ειδικής αγωγής. Μέσω των καθολικών παρεμβάσεων για το σχολικό
εκφοβισμό και των προγραμμάτων για τις διαπροσωπικές σχέσεις, υποστηρίζει έμμεσα αυτή την ομάδα παιδιών. Είναι σημαντικό να υλοποιηθούν στο μέλλον παρεμβάσεις για γονείς παιδιών με ΔΕΠΥ, καθώς αποτελεί ισχυρό παράγοντα κινδύνου για
χρήση ουσιών (ΕΠΙΨΥ, ΕΚΤΕΠΝ, ΟΚΑΝΑ, 2011).

ΠΡΟΤΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΕΛΛΟΝ

Η έρευνα επιβεβαιώνει την προτεραιότητα που χρειάζεται να δίνεται σε δράσεις στο Δημοτικό
Σχολείο και στο Γυμνάσιο. Μεγαλύτερη έμφαση χρειάζεται να δοθεί στο μέλλον από
το Δίκτυο Άλφα στο ρόλο του πατέρα στην οικογένεια και, πιο επικεντρωμένα, στους
γονείς με προβλήματα στο γάμο καθώς και στις οικογένειες που τα παιδιά τους εμφανίζουν πρώιμα συμπτώματα – παράγοντες κινδύνου για χρήση ουσιών όπως ΔΕΠΥ,
επιθετική συμπεριφορά, κοινωνικό άγχος, σχολική άρνηση, σχολική διαρροή, πειραματισμό με ουσίες.
Η ενίσχυση των επικοινωνιακών δεξιοτήτων των εκπαιδευτικών προς τους γονείς είναι επίσης
ζητούμενο, για τη σωστή προσέγγιση και έγκαιρη παραπομπή τους στην κατάλληλη
υπηρεσία. Η παρακολούθηση επίσης της παραπομπής κυρίως των παιδιών και η σχετική υποστήριξη των γονέων έχει ιδιαίτερη σημασία, γεγονός που κάνει έντονη την
ανάγκη για αποτελεσματικότερης διασύνδεσης μεταξύ των υπηρεσιών. Μεγαλύτερη
έμφαση χρειάζεται επίσης να δοθεί στην κινητοποίηση των Δημοτικών αρχών και των
σχολικών κοινοτήτων των περιαστικών Δήμων, προκειμένου να αυξηθεί η προσέλευση
και από τις περιοχές αυτές.
Η έρευνα και κατ’ επέκταση τα αποτελέσματά της, βασίστηκαν στο αρχικό αίτημα των γονέων,
έτσι όπως αποτυπώθηκε στην πρώτη τους επαφή με το Κέντρο Πρόληψης. Σε αρκετές
περιπτώσεις το αίτημα ήταν διπλό και τριπλό, γεγονός που αναδεικνύει τη συνθετότητα των προβλημάτων και τους περιορισμούς της ποσοτικής έρευνας. Για την πληρέστερη κατανόηση των αναγκών των γονέων, είναι σημαντικό να ακολουθήσει έρευνα
σε βάθος που θα δώσει ιδιαίτερα βοηθητικά για τις παρεμβάσεις πρόληψης αποτελέσματα.
Η παρούσα έρευνα αποτέλεσε αφορμή για δημιουργία ηλεκτρονικού αρχείου καταγραφής των
ατομικών αιτημάτων, από το οποίο μπορούν να εξάγονται άμεσα χρήσιμα συμπεράσματα, που θα συμβάλλουν στην εξέλιξη της δουλειάς των στελεχών του Κέντρου
Πρόληψης.
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Περίληψη
Ο Griffith Edwards κατείχε σημαντικό ρόλο στις συζητήσεις για την πολιτική γύρω από την
κάνναβη, ως μέλος κυβερνητικών συμβουλευτικών επιτροπών στο Ηνωμένο Βασίλειο
από τις αρχές του 1970 έως τις αρχές του 1980. Αυτό δεν ήταν γνωστό στο ευρύ κοινό λόγω του απόρρητου που προστατεύει τις συζητήσεις αυτών των επιτροπών. Στόχος του παρόντος άρθρου είναι να αξιοποιήσει τα γραπτά του Griffith καθώς και τα
αποτελέσματα μιας πρόσφατης ιστορικής μελέτης που προέκυψε μέσω υποτροφίας
και η οποία ασχολήθηκε με τις απόψεις του, την τεκμηρίωση που πρότεινε και την
αξιολόγηση της συμβολής του στην ανάπτυξη την κοινωνικής πολιτικής για την κάνναβη στη Μεγάλη Βρετανία.
Λέξεις κλειδιά: Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την κατάχρηση ουσιών (Ηνωμένο Βασίλειο), πολιτική για την κάνναβη, επιδράσεις στην υγεία, πολιτική ιστορία, Δημόσια Υγεία

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η πρώτη φορά που άκουσα τον Griffith Edwards ήταν το 1982, σε μία από τις περιοδείες που
έκανε για να δώσει ομιλίες στο Βασιλικό Κολλέγιο Ψυχιατρικής της Αυστραλίας και
της Νέας Ζηλανδίας. Τότε δεν είχα κανενός είδους ενδιαφέρον για το ζήτημα του αλκοόλ ή των ναρκωτικών, αλλά θυμάμαι ότι με είχαν εντυπωσιάσει τα εξαιρετικά τεκμηριωμένα επιχειρήματά του, παρά το γεγονός ότι οι παλαιότεροι στο χώρο συνάδελφοί
μου από τον τομέα της ψυχιατρικής δεν είχαν την καλύτερη των απόψεων για το πεδίο των εξαρτήσεων. Η επόμενη συνάντησή μας πραγματοποιήθηκε το 1991, όταν επισκέφθηκα το National Addiction Centre ως νεοεισαχθείς στο πεδίο των εξαρτήσεων. Ο
Griffith με υποδέχθηκε πολύ ζεστά, έδειξε ειλικρινές ενδιαφέρον στην ως τότε αδημοσίευτη δουλειά μου, και με προσκάλεσε σε κάποιο από τα «γεύματα» που παρέθεταν
με την Sue, στο Crooms Hill. Στις επόμενες συναντήσεις μας άρχισα να τον γνωρίζω
καλύτερα, και μέχρι τα τέλη της δεκαετίας του 1990 οι επισκέψεις μου στο Λονδίνο

1 Τίτλος Πρωτοτύπου: “Getting to grips with the cannabis problem: the evolving contributions and impact
of Griffith Edwards”, ADDICTION, Volume 110, Issue Supplement S2, July 2015, Pages 36–39
2 Διεύθυνση Αλληλογραφίας: Wayne Hall, University of Queensland Centre for Youth Substance Abuse
Research, K Floor, Mental Health Building, Royal Brisbane and Womens’ Hospital Site, Brisbane,
Queensland, Australia 4029, Australia. E-mail: w.hall@uq.edu.au
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θεωρούνταν ημιτελείς εάν δεν περιλάμβαναν τουλάχιστον μιας ώρας πνευματικής επικοινωνίας με τον Griffith συνοδευτικό ενός γεύματος.
Ο Griffith έκανε σχετικά λίγες δημοσιεύσεις γύρω από την κάνναβη [1–5], έτσι μέχρι να διαβάσω την ιστορική μελέτη των Mills [6] και Taylor [7] δεν γνώριζα τον ρόλο που είχε διαδραματίσει στις συζητήσεις για το θέμα της κάνναβης μέσα από τις κυβερνητικές επιτροπές στις οποίες συμμετείχε από τις αρχές του 1970 έως τις αρχές του 1980 στο
Ηνωμένο Βασίλειο. Στόχος αυτού του άρθρου είναι να περιγράψει τις απόψεις του καθώς και τον αφανή ρόλο που διαδραμάτισε.

ΙΣΤΟΡΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

Το 1928 η βρετανική κυβέρνηση ψήφισε την απαγόρευση της κάνναβης ως απόρροια της υπογραφής μιας διεθνούς συνθήκης, που το 1925 ταξινομούσε την κάνναβη στην ίδια κατηγορία ουσίας με την ηρωίνη και την κοκαΐνη [8]. Η χρήση της κάνναβης ήταν πολύ
σπάνια στη Βρετανία πριν από το 1950, όταν πρωτοαναφέρθηκε η χρήση της ουσίας
σε πληθυσμούς μεταναστών από πρώην αποικίες της Καραϊβικής, της Νότιας Ασίας
και της Αφρικής. Οι πληθυσμοί αυτοί μετέφεραν την κουλτούρα της χρήσης από τις
παραδόσεις τους στη Βρετανία [6]. Τη δεκαετία του 1960, η χρήση κάνναβης εξαπλώθηκε ιδιαίτερα στους νεαρούς βρετανούς μεσαίας τάξης κυρίως σε περιοχές του Λονδίνου με υψηλά ποσοστά μεταναστών που προέρχονται από την Καραϊβική, και αργότερα σε άλλες μεγάλες πόλεις με μεγάλο πληθυσμό μεταναστών [6]. Μέχρι τα τέλη
της δεκαετίας του 1960 στο Λονδίνο, η χρήση κάνναβης από μερίδα της νεολαίας
αποτελούσε ένα ηχηρό μήνυμα απόρριψης της επικρατούσας κουλτούρας [6].
Η μεγάλη αύξηση των συλλήψεων ιδιαίτερα νεαρών ατόμων για κατοχή κάνναβης στα τέλη της
δεκαετίας του ’60 ώθησε πολλές εκστρατείες να ταχθούν υπέρ την αποποινικοποίησης
της χρήσης κάνναβης [6]. Το 1968, μια υποεπιτροπή της Ειδικής Συμβουλευτικής Επιτροπής για την Εξάρτηση, με Πρόεδρο την Barbara Wootton, διερεύνησε τις επιπτώσεις
της κάνναβης στην υγεία. Η Επιτροπή της Wootton παρότι κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
η ελεγχόμενη χρήση κάνναβης σε μέτρια επίπεδα ήταν ελάχιστα έως και καθόλου επικίνδυνη για την υγεία των χρηστών [9], θεωρούσε ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης δεν
αποτελούσε επιλογή. Αντίθετα, η Επιτροπή πρότεινε έναν συμβιβασμό, δηλαδή, πρότεινε
ο ποινικός κώδικας να παραμείνει ως είχε αλλά ζήτησε από τα δικαστήρια να αποφεύγουν να επιβάλουν ποινές εγκλεισμού στο πρώτο αδίκημα και από την αστυνομία να είναι
διακριτική στην αντιμετώπιση των παραβάσεων που σχετίζονται με την κάνναβη [6, 10].
Η πρόταση είχε απορριφθεί από τον τότε Υπουργό των Εργατικών, James Callaghan,
ωστόσο υιοθετήθηκε αργότερα από την κυβέρνηση των Συντηρητικών [6, 11].
Ο συμβιβασμός αυτός έμοιαζε ως μία πολύ πρόχειρη λύση στην πολιτική για τα ναρκωτικά,
παρόλα αυτά με ελάχιστες τροποποιήσεις παρέμεινε στο επίκεντρο της Βρετανικής
πολιτικής για την κάνναβη τα επόμενα 40 χρόνια [6]. Περιόρισε τη δημόσια κριτική
σχετικά με τον ποινικό κώδικα και απέναντι στους νεαρούς χρήστες κάνναβης, είχε
όμως και κάποιο κόστος. Η πολιτική αφέθηκε εν μέρει στη διακριτική ευχέρεια της
αστυνομία, που πραγματοποιούσε έρευνες για τη χρήση κάνναβης ανάμεσα σε νεαρούς μειονοτικών πληθυσμών. Στην πράξη, αυτό οδηγούσε σε καταδίκες άτομα που
κρίνονταν ως ύποπτα για πιο σοβαρές παραβάσεις, παρότι δεν ήταν δυνατόν να αποδειχθεί ότι κάτι τέτοιο όντως συνέβαινε [6].
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Ο GRIFFITH EDWARDS ΚΑΙ ΤΟ ΓΝΩΜΟΔΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΧΡΗΣΗ ΟΥΣΙΩΝ

Στις αρχές τις δεκαετίας του 1970, η κυβέρνηση του Ηνωμένου Βασιλείου ζήτησε από το Γνωμοδοτικό Συμβούλιο για την Κατάχρηση Ουσιών (ACMD) την γνώμη των ειδικών για
τις επιπτώσεις στην υγεία από τη χρήση κάνναβης. Το ACMD δημιουργήθηκε από το
Νόμο για την Κατάχρηση Ουσιών του 1971 και είχε συμβουλευτικό ρόλο για την κυβέρνηση σε θέματα που αφορούσαν τις πολιτικές για τα ναρκωτικά, όπως για παράδειγμα την κατηγοριοποίηση των διαφόρων παράνομων ουσιών [6, 7]. Οι συσκέψεις
του ACMD πραγματοποιούνταν πίσω από κλειστές πόρτες, αλλά η ανάλυση των πρακτικών καθώς και αυτά που μπορούν να ανακαλέσουν οι βασικοί συμμετέχοντες έχουν
αποκαλύψει αρκετά σχετικά με τις συζητήσεις για τους κινδύνους για την υγεία από
την κάνναβη καθώς και τις καταλληλότερες πολιτικές για την αντιμετώπιση της χρήσης της [6, 7, 12].
Σύμφωνα με μία εκτίμηση που έκανε αναδρομικά το 2010 ο Griffith Edwards, το ACMD «βούλιαξε» [12] λόγω διαφωνιών σε δύο κεντρικά ζητήματα: (1) τα συμπεράσματα που θα
μπορούσε να καταλήξει από τις περιορισμένες κλινικές δομικές και τις μελέτες σε
ζώα σχετικά με τις επιβλαβείς συνέπειες από τη χρήση κάνναβης και (2) τη βαρύτητα
που θα έπρεπε να δοθεί στη διαμόρφωση πολιτικής γύρω από τις βλάβες από τη χρήση κάνναβης και τις βλάβες που προκαλούνται από την σύλληψη και τον εγκλεισμό
ενός ατόμου. Οι διαφωνίες αυτές αντανακλούν και τις αντίθετες απόψεις δύο φαρμακολόγων με πρωταγωνιστικό ρόλο στη συζήτηση για την πολιτική για την κάνναβη στη
Μεγάλη Βρετανία, των William Paton και John Graham.
Ο Paton και οι συνεργάτες του στην Οξφόρδη είχαν πραγματοποιήσει μελέτες σε ζώα που υποστήριζαν ότι η κάνναβη, η τετραϋδροκανναβινόλη (THC) και ο καπνός της κάνναβης
ήταν τοξικά για τις κυτταρικές διαδικασίες, προκαλούσαν τερατογενέσεις, μεταλλάξεις
και ήταν καρκινογόνα [13]. Ο Paton υποστήριξε την υιοθέτηση μιας προληπτικής πολιτικής: σύμφωνα με τον ίδιο, η πιο ασφαλής πολιτική, με δεδομένα τα στοιχείων των μελετών στα ζώα και λόγω της άγνοιας σχετικά με τις μακροπρόθεσμες επιπτώσεις της
χρήσης κάνναβης στον άνθρωπο, ήταν η διατήρηση των ποινικών κυρώσεων [6, 7, 13].
Ο Graham, που είχε διεξάγει έρευνες για τη θεραπευτική χρήση των κανναβινοειδών, ήταν αισιόδοξος σχετικά με τη μελλοντική ιατρική τους χρήση [14] και τον απασχολούσαν λιγότερο οι συνέπειες από την ψυχαγωγική χρήση της κάνναβης από τους νέους [15].
Επίσης είχε ενστάσεις φιλοσοφικού χαρακτήρα σχετικά με την επιβεβλημένη από το
κράτος απαγόρευση της χρήσης κάνναβης. Υποστήριζε δε [6] την επανατοποθέτηση
της κάνναβης από την κατηγορία Β στην κατηγορία Γ, μία πρόταση που θα καταργούσε την ποινή φυλάκισης για κατοχή κάνναβης για προσωπική χρήση [6, 7].

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ GRIFFITH EDWARDS ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΝΝΑΒΗ

Η πιο εκτενής ανάλυση του Edwards σχετικά με την πολιτική για την κάνναβη συντάχθηκε για
την Ομάδα Εμπειρογνωμόνων του ACMD το 1973 [7] και αργότερα δημοσιεύτηκε ως
μονογραφία [1]. Ο Καντιανός υπότιτλος (‘A Groundwork for Debate’) υπονοεί ότι είχε
στόχο να επιλύσει τις συγκρούσεις μεταξύ των μελών της ομάδας εμπειρογνωμόνων
με: (1) τον καθορισμό συγκεκριμένων κριτηρίων ώστε να μπορέσουν να αποφανθούν
εάν μία απαγορευμένη ουσία όπως η κάνναβη θα έπρεπε να νομιμοποιηθεί, και (2) τη
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χρήση αυτών των κριτηρίων για την αξιολόγηση των αποδείξεων σχετικά με τις αρνητικές συνέπειες και τις πιθανές επιπτώσεις από τη νομιμοποίηση της χρήσης κάνναβης και τις βλάβες που σχετίζονται με την κάνναβη.
Τα κριτήρια του Edwards δίνουν σαφή προτεραιότητα στην προστασία της Δημόσιας Υγείας
(με κεφαλαία). Ο Edwards υποστήριξε ότι η απόφαση για τη νομιμοποίηση ή μη της
κάνναβης θα πρέπει να βασιστεί στην ίδια ακριβώς προσέγγιση που υιοθετήθηκε προσφάτως, ως απόηχος του σκανδάλου της Θαλιδομίδης1ΣτΜ (thalidomide) για την εκτίμηση αναφορικά με την ασφαλή χρήση των νέων φαρμακευτικών ουσιών. Αυτό, στην
πράξη σημαίνει ότι, θα πρέπει να εξετάσουμε την πιθανότητα νομιμοποίησης της κάνναβης, μόνο εάν οι πληροφορίες που έχουμε από μελέτες σε ανθρώπους και ζώα,
σχετικά με τη φαρμακολογία και την ασφαλή χρήση κάνναβης, παρέχουν σίγουρα δεδομένα τα οποία αποδεικνύουν ότι, η αύξηση της χρήσης κάνναβης (ιδιαίτερα της συστηματικής χρήσης κάνναβης) που είναι πιθανό να προκύψει μετά τη νομιμοποίησή
της, δεν θα επηρεάσει αρνητικά τη δημόσια υγεία.
Η ανάλυση του Edwards αντανακλούσε τις ανησυχίες του Paton. Υπογράμμισε την άγνοια που
έχουμε σχετικά με τα ενεργά συστατικά της κάνναβης καθώς και για τις φαρμακολογικές τους επιδράσεις. Επίσης αναφέρθηκε σε στοιχεία από μελέτες που έχουν γίνει
σε ζώα σε σχέση με την κυτταρική τοξικότητα και τις πιθανές τερατογενέσεις, μεταλλάξεις και καρκινογενέσεις. Είχε δε προσθέσει ένα επιχείρημα στην ανάλυσή του σχετικά με τις κλινικές αποδείξεις. Κατέκρινε την επικρατούσα άποψη ότι η έλλειψη αναφορών για αρνητικές επιπτώσεις από τη χρήση κάνναβης στους βρετανούς χρήστες,
υποδήλωνε ότι η κάνναβη δεν είχε αρνητικές συνέπειες. Ο Edwards υποστήριζε ότι
ήταν αναμενόμενο να μην υπάρχουν πολλές ενδείξεις βλάβης, καθώς οι περισσότεροι
χρήστες που συμμετείχαν στις μελέτες έκαναν περιστασιακή χρήση χαμηλών δόσεων
THC. Υποστήριζε επίσης ότι θα πρέπει να δίνουμε μεγαλύτερη βαρύτητα στις κλινικές
παρατηρήσεις χωρών που έχουν μεγαλύτερη εμπειρία από την καθημερινή χρήση
κάνναβης και προϊόντων με υψηλότερες δόσεις THC. Συγκεκριμένα, πρότεινε να επικεντρωθούν οι μελέτες σε δεδομένα από την Αίγυπτο, την Ινδία, και το Ισραήλ. Θεωρούσε ότι η προσεκτική κλινική παρατήρηση αυτών των χωρών θα έδειχνε ότι υπάρχουν αρνητικές συνέπειες από την σοβαρή χρήση κάνναβης που δεν ήταν δυνατόν να
εντοπιστούν στους χρήστες κάνναβης στη Βρετανία.
O Edwards, υποστήριζε ότι οι υψηλές δόσεις κάνναβης, σύμφωνα με σχετική μελέτη περίπτωσης, μπορεί να προκαλέσουν έντονα συμπτώματα ψύχωσης. Ωστόσο, πίστευε ότι αυτά τα συμπτώματα δεν θα διατηρούνταν, παρά μόνο εάν εξακολουθούσε η σοβαρή

ΣτΜ Σε παγκόσμια κλίμακα, δεν υπήρξε ποτέ άλλο φάρμακο που να προκάλεσε μία τραγωδία ανάλογη
με εκείνη που προκάλεσε η θαλιδομίδη. Η θαλιδομίδη παρασκευάστηκε στα εργαστήρια της φαρμακευτικής εταιρείας Chemie Grünenthal GmbH (στην τότε Δυτική Γερμανία). Η θαλιδομίδη αποδείχθηκε ότι μπορούσε να δράσει ως αντιεμετικό φάρμακο για εγκύους κατά της πρωινής αδιαθεσίας
(morning sickness) και ειδικότερα ως καταπραϋντικό και ως ήπιο υπνωτικό κατά της αϋπνίας. Άρχισε να διατίθεται στο εμπόριο από το 1957. Από το 1956 και μετά άρχισε να αυξάνει ο αριθμός γεννήσεων νεογνών με μικρά και μη ανεπτυγμένα άκρα, μια κατάσταση γνωστή ως φωκομελία
(phocomelia), ένα είδος τερατογένεσης κατά την οποία παρατηρείται απευθείας έκφυση των άκρων
χεριών από τους ώμους και των άκρων ποδιών από την ισχιακή χώρα. Σύντομα εντοπίστηκε το αίτιο
που ήταν που θαλιδομίδη (πηγή: http://www.chem.uoa.gr/chemicals/chem_thalidomide.htm)
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χρήση κάνναβης. Επίσης υποστήριζε ότι υπάρχει πιθανότητα να αναπτυχθεί σύνδρομο
εθισμού από την χρήση κάνναβης. Επικαλέστηκε δε στοιχεία από μελέτες σε ζώα για
την ανοχή και τα συμπτώματα στέρησης αλλά και στοιχεία μελετών κατά τις οποίες οι
συμμετέχοντες είχαν πρόσβαση σε απεριόριστες ποσότητες κάνναβης για διάστημα
μίας εβδομάδας, σύμφωνα με τα οποία η ανάπτυξη της ανοχής του ανθρώπινου οργανισμού στην THC ήταν ταχεία. Επίσης, στηρίχθηκε και στο γεγονός ότι άτομα που
έκαναν σοβαρή χρήση κάνναβης, σε κουλτούρες που παραδοσιακά γινόταν χρήση της
ουσίας, έκαναν συνήθως υψηλότερες δόσεις από αυτές που έκαναν οι χρήστες στη
Μεγάλη Βρετανία. Τόνισε ότι ένα σύνδρομο εθισμού θα υποδήλωνε ότι τα άτομα που
έκαναν σοβαρή χρήση θα βίωναν αρνητικές συνέπειες στην υγεία τους από τη χρήση
της κάνναβης. Επίσης ο ίδιος ήταν πεπεισμένος από τις κλινικές μελέτες ότι υπήρχε
σύνδρομο έλλειψης κινήτρου σε άτομα που κάνουν σοβαρή χρήση κάνναβης στην Αίγυπτο και στην Ινδία.
Ο Edwards υποστήριξε ότι η νομιμοποίηση της κάνναβης ήταν πιθανό να οδηγήσει σε αύξηση
της συστηματικής χρήσης, παρόλο που αναγνώριζε ότι ήταν αβέβαιο το πόσο. Ο ίδιος
έδειχνε σκεπτικισμό απέναντι σε επιχειρήματα που υποστήριζαν ότι η σοβαρή χρήση
κάνναβης σε μία νόμιμη αγορά θα μπορούσε να ελαχιστοποιηθεί μέσω κανονισμών (π.χ.
με την αύξηση της τιμής μέσω φορολογίας, ή με τον καθορισμό μέγιστων επιπέδων
THC) ή με την ανάπτυξη κοινωνικών κανόνων ενάντια στην σοβαρή χρήση. Επικαλέστηκε εμπειρίες από τις πολιτικές για τη χρήση αλκοόλ, υποστηρίζοντας ότι οι κανονισμοί
και οι κοινωνικοί κανόνες δεν είναι πολύ πιθανό να αναστείλουν τις όποιες βλάβες ενδέχεται να προκαλέσει η αύξηση της συστηματικής χρήσης μετά τη νομιμοποίηση. Τον
ανησυχούσε επίσης ότι οι χρήστες θα κάνουν σοβαρή χρήση κάνναβης σε συνδυασμό
με άλλες ουσίες, ιδιαίτερα αλκοόλ, και κατά συνέπεια θα αυξανόταν ο κίνδυνος.
Στη συζήτηση για την πολυπλοκότητα των πολιτικών αναφορικά με τις αρνητικές συνέπειες
από την χρήση κάνναβης στην υγεία, ο Edwards αναγνώριζε ότι κάποιος θα υποστήριζε πλήρως, είτε τη διατήρηση της ισορροπίας είτε την απελευθέρωση. Η πολιτική
επιλογή θα ήταν αποτέλεσμα κρίσης ανάμεσα στην έμφαση που θα ήθελε να δώσει
κανείς στην προστασία της δημόσιας υγείας και στην έμφαση στον σεβασμό στις
ελεύθερες επιλογές των ενηλίκων. Απέφευγε δε να εκφράσει προσωπική άποψη για
το θέμα, καθώς υποστήριζε ότι ήταν ρόλος των εκλεγμένων κυβερνήσεων να αποφασίζουν για τις εκάστοτε πολιτικές, εκτιμώντας τα στοιχεία και στηριζόμενοι σε αυτές
τις ανταγωνιστικές μεταξύ τους κοινωνικές αξίες.

ΟΙ ΑΠΟΨΕΙΣ ΤΟΥ GRIFFITH EDWARDS ΑΝΑΔΡΟΜΙΚΑ

Οι ανησυχίες του Griffith Edwards σχετικά με τις πιθανές αρνητικές συνέπειες από τη χρόνια
χρήση της κάνναβης αποδείχθηκαν ορθότερα τεκμηριωμένες από τις αισιόδοξες απόψεις κάποιων συναδέλφων του στο ACMD. Είχε δίκιο όταν υποστήριζε ότι κάποιοι
σύγχρονοί του είχαν παραπλανηθεί να πιστέψουν ότι η χρήση της κάνναβης δεν είχε
αρνητικές συνέπειες για την υγεία, γιατί εκείνη την περίοδο ήταν πολύ λίγοι οι χρήστες που λάμβαναν συστηματικά και για μεγάλο χρονικό διάστημα αρκετά υψηλές δόσεις ώστε να εντοπιστούν οι αρνητικές συνέπειες. Οι πρώιμες βρετανικές εμπειρίες
από τη χρήση κάνναβης δεν αποτέλεσαν καλό οδηγό για τις αρνητικές συνέπειες που
βιώνουμε σήμερα στη σύγχρονη Βρετανία, στην οποία βλέπουμε σημαντικό αριθμό
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χρηστών να ξεκινούν την χρήση κατά τη διάρκεια της εφηβείας τους και να συνεχίζουν την καθημερινή χρήση καθ’ όλη τη διάρκεια της δεκαετίας των 20, χρησιμοποιώντας δόσεις κάνναβης με υψηλή περιεκτικότητα σε THC [16,17], ενώ είχε δίκιο όταν
αναφερόταν και στην ύπαρξη ενός συνδρόμου εξάρτησης από την κάνναβη [18].
Ήταν αντίθετος με την πλειοψηφούσα άποψη στο ACMD που ήταν υπέρ της εκ νέου ταξινόμησης της κάνναβης [7], αλλά ούτε υποστήριζε τα δρακόντεια μέτρα αναφορικά με την
προσωπική χρήση. Ήταν μάλιστα δριμύς υποστηρικτής των προτάσεων της Επιτροπής Wootton ότι οι ποινικές κυρώσεις για τη χρήση της κάνναβης θα έπρεπε να επιβάλλονται με φειδώ. Αυτή τη θέση είχε υιοθετήσει αρχικώς το 1971 σε μία ανοιχτή
ομιλία του [19], στην συνέχεια το 1987 στην έκθεση για το Βασιλικό Κολλέγιο Ψυχιατρικής στο οποίο προήδρευε [20] και τέλος το 2004 στο βιβλίο του με τίτλο Matters of
Substance [21]. Την ίδια άποψη επανέλαβε σε ένα σεμινάριο για δικαστικούς μάρτυρες το 2010, στο οποίο σχολίασε τις προηγούμενες συζητήσεις αναφορικά με τις παλαιότερες πολιτικές για την κάνναβη [12]. Ωστόσο, το 2010, φάνηκε να είναι λιγότερο
αισιόδοξος σχετικά με το ρόλο της λογικής στην πολιτική για την κάνναβη, όπως περιέγραφε ο ίδιος στον Καντιανό υπότιτλο του άρθρου του το 1974:
«Πάντοτε είχα την αφέλεια να πιστεύω ότι θα ζήσω σε ένα κόσμο καθαρής λογικής και
καθαρής επιστήμης, αλλά φυσικά ο κόσμος δεν είναι έτσι. Με τα ναρκωτικά ζούμε σε
ένα περιβάλλον συχνά γεμάτο πάθος, συγχύσεις, υπερβολές όπου προδίδεται η λογική.
Είμαι σίγουρος ότι έτσι θα είναι πάντα» ([12], p. 29).

ΔΗΛΩΣΗ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Κανένα

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Θα ήθελα να ευχαριστήσω τη Sarah Yeates για τη βοήθειά της στις έρευνες για αυτό το άρθρο καθώς και την προετοιμασία του για δημοσίευση. Επίσης να ευχαριστήσω τους
Michael Farrell, John Strang και έναν κριτικό αναγνώστη που κρατά την ανωνυμία του
για τις πολύτιμες παρατηρήσεις τους στο προσχέδιο του άρθρου. Η συγγραφή αυτού
του άρθρου χρηματοδοτήθηκε από NHMRC Australia Fellowship.

Εξαρτήσεις

59

Παραπομπές
1. Edwards G. Cannabis and the criteria for legalisation of a currently prohibited recreational drug: groundwork for a debate. Acta Psychiatr Scand Suppl 1974; 251: 1–62.
2. Edwards G. Cannabis and the psychiatric position. In: Graham J. D. P., editor. Cannabis and Health.
Academic Press: London; 1976, pp. 321–42.
3. Edwards G. Cannabis and the question of dependence. In: Advisory Council on the Misuse of Drugs,
editors. Report of the Expert Group on the Effects of Cannabis Use. London: Home Of ce; 1982,
pp. 34–9.
4. Edwards G. The question of psychiatric morbidity. In: Advisory Council on the Misuse of Drugs, editors.
Report of the Expert Group on the Effects of Cannabis Use. London: Home Office; 1982, pp. 40–49.
5. Edwards G. Psychopathology of a drug experience. Br J Psychiatry 1983; 143: 139–42.
6. Mills J. H. Cannabis Nation: Control and Consumption in Britain, 1928–2008. Oxford University Press:
Oxford; 2013.
7. Taylor S. Remedicalising Cannabis: Science, Medicine and Policy, 1973 to the Early Twenty-First Century. Unpublished thesis. London: School of Hygiene and Tropical Medicine; 2010.
8. Kendell R. Cannabis condemned: the proscription of Indian hemp. Addiction 2003; 98: 143–51.
9. Wootton Committee. Cannabis: Report of the Hallucinogens Sub-Committee of the Advisory Committee
on Drug Dependence, Chaired by Baroness Wootton of Abinger. Her Majesty’s Stationary Office:
London; 1968.
10. Oakley A. A Critical Woman: Barbara Wootton, Social Science and Public Policy in the Twentieth Century. Bloomsbury: London; 2011.
11. Hawks D. The law relating to cannabis 1964–1973: how subtle an ass? In: Graham J. D. P., editor.
Cannabis and Health. Academic Press: London; 1976, pp. 379–416.
12. Crowther S. M., Reynolds L. A., Tansey E. M. (Eds). The Medicalization of Cannabis: the Transcript of a
Witness Seminar held by the Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL, London,
on 24 March 2009. Wellcome Trust Centre for the History of Medicine at UCL: London; 2010.
13. Paton W. D. Cannabis and its problems. Proc R Soc Med 1973; 66: 718–21.
14. Graham J. D. P. If cannabis were a new drug. In: Graham J. D. P., editor. Cannabis and Health. Academic Press: London; 1976, pp. 417–37.
15. Graham J. D. P. Cannabis and health. In: Graham J. D. P., editor. Cannabis and Health. Academic
Press: London; 1976, pp. 271–320.
16. Hall W. D., Degenhardt L. The adverse health effects of nonmedical cannabis use. Lancet 2009; 374:
1383–91.
17. Hall W. D., Pacula R. Cannabis Use and Dependence: Public Health and Public Policy. Cambridge University Press: Cambridge; 2010.
18. Anthony J. C. The epidemiology of cannabis dependence. In: Roffman R. A., Stephens R. S., editors.
Cannabis Dependence: Its Nature, Consequences and Treatment. Cambridge University Press:
Cambridge; 2006, pp. 58–105.
19. Edwards G. Unreason in an Age of Reason. Royal Society of Medicine: London; 1971.
20. Royal College of Psychiatrists. Drug Scenes: A Report on Drugs and Drug Dependence. Gaskell: London; 1987.
21. Edwards G. Matters of Substance: Drugs—And Why Everyone’s a User. Allen Lane: London; 2004.

60

Εξαρτήσεις

Εξαρτήσεις

61

Η ΔΙΕΘΝΗΣ ΕΜΠΕΙΡΙΑ
INTERNATIONAL EXPERIENCE

3

62

Εξαρτήσεις

Αναφορές ή παραπομπές στα άρθρα που δημοσιεύονται μεταφρασμένα στις Εξαρτήσεις πρέπει να αναφέρουν ως πηγή τα στοιχεία του πρωτότυπου ξενόγλωσσου άρθρου, όπως αυτά καταγράφονται στην αρχική σελίδα κάθε άρθρου της παρούσας δημοσίευσης.
References or quotations form the articles published in translation in the Journal Exartisis have
to refer as source, the information on the original article, as they are printed on the first page
of each article.

Ε ξ α ρ τ ή σ ε ι ς , τεύχος 26, 2016
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ΑΡΝΗΤΙΚΕΣ ΣΥΝΕΠΕΙΕΣ ΣΤΗ ΖΩΗ ΤΟΥΣ, ΣΟΥΗΔΙΑ: ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ ΑΠΟ
20ΕΤΕΣ FOLLOW UP*
ANNA-KARIN DANIELSSON1,**, DANIEL FALKSTEDT1, TOMAS HEMMINGSSON2,3, PETER ALLEBECK1,4
& EMILIE AGARDH1
DEPARTMENT OF PUBLIC HEALTH SCIENCES, KAROLINSKA INSTITUTET, STOCKHOLM, SWEDEN,1
CENTRE FOR SOCIAL RESEARCH ON ALCOHOL AND DRUGS, STOCKHOLM UNIVERSITY,
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STOCKHOLM, SWEDEN3 AND CENTRE FOR EPIDEMIOLOGY AND COMMUNITY MEDICINE,
STOCKHOLM COUNTY COUNCIL, STOCKHOLM, SWEDEN4

Περίληψη
Σ τ ό χ ο ι : Να διερευνηθούν οι συσχετισμοί ανάμεσα στη χρήση της κάνναβης στην εφηβεία
(σε ηλικία 18 ετών), την ανεργία και τα επιδόματα πρόνοιας στην ενήλικη ζωή (σε ηλικία 40 ετών) σε μια ομάδα ανδρών από τη Σουηδία.
Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς : Διαχρονική μελέτη κοόρτης.
Χώρος και σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς : Συνολικά 49.321 άνδρες από τη Σουηδία, γεννημένοι μεταξύ
1949–51, οι οποίοι καταταγήκαν υποχρεωτικά στο στρατό σε ηλικία 18-20 ετών.
Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς : Όλοι οι άνδρες απάντησαν σε δυο εκτενή ερωτηματολόγια κατά τη στράτευσή
τους και συμμετείχαν σε εξετάσεις σωματικών ικανοτήτων, ψυχολογικής λειτουργικότητας και ιατρικής κατάστασης. Στοιχεία σχετικά με την ανεργία και το επίδομα ανεργίας συγκεντρώθηκαν μέσω follow-up από εθνικές βάσεις δεδομένων.
Ε υ ρ ή μ α τ α : Τα άτομα που έκαναν χρήση κάνναβης σε υψηλά επίπεδα κατά τη διάρκεια της
εφηβείας βρίσκονταν σε αυξημένο κίνδυνο για ανεργία και να χρειάζοντα επίδομα κοινωνικής πρόνοιας. Μετά την προσαρμογή για όλους τους παράγοντες σύγχυσης (κοινωνικό υπόβαθρο, ψυχολογική λειτουργικότητα, εκπαιδευτικό επίπεδο, ψυχιατρική
διάγνωση), παρέμεινε αυξημένος ο δείκτης σχετικού κινδύνου (RR) για ανεργία στην
ομάδα που ανέφερε χρήση κάνναβης >50 φορές [RR = 1.26, 95% διάστημα εμπιστοσύνης (CI) = 1.04–1.53] μόνο. Όσον αφορά το επίδομα κοινωνικής πρόνοιας, ο RR
ανεργίας στην ομάδα που ανέφερε χρήση κάνναβης 1–10 φορές ήταν 1.15 (95% CI =
1.06–1.26), RR για 11–50 φορές ήταν 1.21 (95% CI = 1.04–1.42) και RR για > 50 φορές ήταν 1.38 (95% CI = 1.19–1.62).
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : Η σοβαρή χρήση κάνναβης από άνδρες στα τέλη της εφηβείας στη Σουηδία φάνηκε να σχετίζεται με ανεργία και την ανάγκη για βοήθεια από την κοινωνική

* Τίτλος πρωτοτύπου: “Cannabis use among Swedish men in adolescence and the risk of adverse life
course outcomes: results from a 20 year-follow-up study”, Addiction, Volume 110, Issue 11, pages
1794–1802, November 2015
** Στοιχεία επικοινωνίας: Anna-Karin Danielsson, Karolinska Institutet, Department of Public Health
Sciences (PHS), SE-171 77 Stockholm, Sweden. E-mail: anna-karin.danielsson@ki.se

64

Εξαρτήσεις

πρόνοια στην ενήλικη ζωή. Αυτοί οι συσχετισμοί δεν εξηγούνται πλήρως από άλλα
προβλήματα: υγείας, κοινωνικά ή συμπεριφοράς.
Λ έ ξ ε ι ς κ λ ε ι δ ι ά : Κάνναβη, μελέτη κοόρτης, εκπαίδευση, διαχρονική, βοήθεια κοινωνικής
πρόνοιας, ανεργία
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ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η χρήση κάνναβης και ιδιαίτερα η σοβαρή χρήση κάνναβης, στην εφηβεία σχετίζεται με κοινωνικές και κοινωνικοοικονομικές συνέπειες, όπως βλάβες στη γνωστική λειτουργικότητα [1], χαμηλά ακαδημαϊκά επιτεύγματα [2, 3] και εκπαιδευτικά προβλήματα [4]. Επίσης η χρήση κάνναβης στα τέλη της εφηβείας και στη νεαρή ενήλικη ζωή σχετίζεται
με χαμηλά εισοδήματα και χαμηλή δέσμευση με την εργασία στη νεαρή ενήλικη ζωή,
δηλ. πριν την ηλικία των 30 ετών [5–7]. Έχει φανεί ότι οι χρήστες κάνναβης είναι πιθανότερο να είναι άνεργοι [8, 9], ενώ σε μια πρόσφατη μελέτη φάνηκε ότι οι έφηβοι
που κάνουν σοβαρή χρήση κάνναβης είναι επίσης πιθανότερο να λαμβάνουν στη συνέχεια αναπηρικές συντάξεις [10]. Επιπλέον, τα άτομα που κάνουν χρήση κάνναβης
αντιμετωπίζουν υψηλό κίνδυνο να χρειάζονται βοήθεια κοινωνικής πρόνοιας και είναι
λιγότερο πιθανό να μπορέσουν να βγουν από το σύστημα πρόνοιας [11].
Ωστόσο, προηγούμενες μελέτες αναφορικά με τις πιθανές συσχετίσεις ανάμεσα στη χρήση
κάνναβης και στις μετέπειτα κοινωνικές συνέπειες δεν ήταν μεθοδολογικά συνεπείς,
αλλά πάνω απ’ όλα δεν ήταν σε θέση να αποδείξουν ότι υπάρχει συγκεκριμένη σχέση
αιτίας-αποτελέσματος και τους πιθανούς μηχανισμούς πίσω από αυτές τις συσχετίσεις. Κατ’ αρχήν, πρόσφατη αυστραλιανή μελέτη που συνδυάζει τρεις μακροχρόνιες
διαχρονικές μελέτες έδειξε ότι οι έφηβοι χρήστες κάνναβης παρουσίαζαν αυξημένο
κίνδυνο για εγκατάλειψη της δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, αλλά δεν έδειξε να υπάρχει μελλοντική εξάρτηση από την κοινωνική πρόνοια [12]. Σε πρόσφατη αμερικανική
μελέτη, εξετάστηκε η σημασία των αφανών παραγόντων που υπεισέρχονται στη σχέση μεταξύ της χρήσης κάνναβης και των αποτελεσμάτων που αφορούν στην αγορά
εργασίας, κάτι που οδήγησε τους συγγραφείς να καταλήξουν στο συμπέρασμα ότι η
χρήση κάνναβης μπορεί να είναι λιγότερο επιβλαβής όσον αφορά στην απασχόληση
και στο εισόδημα από ότι ανέφεραν προηγούμενες μελέτες [13].
Δεδομένου ότι η γνωσιακή δυσλειτουργία μπορεί να προκύψει από τη σοβαρή χρήση κάνναβης [1, 14], θα περίμενε κανείς οι χρήστες κάνναβης να μην έχουν υψηλά ακαδημαϊκά
επιτεύγματα και, κατά συνέπεια, να είναι πιθανότερο να είναι άνεργοι και να χρειάζονται κοινωνική υποστήριξη. Αυτό που δεν έχει διευκρινιστεί ωστόσο, είναι εάν η χρήση κάνναβης οδηγεί σε αποσύνδεση από την εκπαίδευση και τις μετέπειτα επαγγελματικές ευκαιρίες δημιουργώντας αυξημένη εξάρτηση για κοινωνική στήριξη, ή εάν οι
σχέσεις αυτές αποτελούν αποτέλεσμα αλληλεπικαλυπτόμενων παραγόντων κινδύνου,
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κάτι που αυξάνει τον κίνδυνο τόσο για χρήση κάνναβης και για αρνητικές κοινωνικές
συνέπειες. Για παράδειγμα, αρκετές μελέτες έχουν αναφέρει ότι τα προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία προηγούνται της χρήσης παράνομων ουσιών, και, κατά συνέπεια, μπορεί επίσης να έχουν συνέπειες στη μετέπειτα ζωή του ατόμου [15].
Επιπλέον, έχει αμφισβητηθεί η αναφερόμενη αιτιακή σχέση ανάμεσα στην παρατεταμένη χρήση κάνναβης και στη νευροψυχολογική έκπτωση (όσον αφορά το IQ) [14],
ενώ τονίζεται ένας πιθανός κοινωνικοοικονομικός παράγοντας σύγχυσης [16]. Εν όψει
της πολιτικής συζήτησης σχετικά με τη διαθεσιμότητα της κάνναβης, είναι σημαντικό
να υπάρχουν πληροφορίες σχετικά με τις μακροπρόθεσμες συνέπειες από τη χρήση
της ουσίας και να απαιτούνται περισσότερα, αδιάσειστα στοιχεία.
Στην παρούσα μελέτη έχουμε στόχο να διαπιστώσουμε εάν υπάρχει σχέση μεταξύ της χρήσης
κάνναβης στην εφηβεία (18 ετών) και τις δυσμενείς συνέπειες από τη χρήση στην ενήλικη ζωή, αξιοποιώντας δεδομένα σχετικά με τη χρήση κάνναβης στην εφηβεία, καθώς και έναν εκτεταμένο αριθμό συν-μεταβλητών από την παιδική ηλικία, την εφηβεία
και την ενήλικη ζωή από μια κοόρτη γενικού πληθυσμού. Πιο συγκεκριμένα θέλαμε να
αξιολογήσουμε τους συσχετισμούς ανάμεσα στη χρήση κάνναβης στην εφηβεία με
την ανεργία και τη λήψη κοινωνικού βοηθήματος 20 χρόνια αργότερα. Επίσης, θέλαμε
να δούμε εάν μπορεί να εξηγηθεί συσχέτιση, έως κάποιου βαθμού, από ένα ευρύ φάσμα πιθανών συν-μεταβλητών, όπως το κοινωνικό υπόβαθρο, η ψυχική κατάσταση και
ο δείκτης IQ, τα προβλήματα συμπεριφοράς, οι συμπεριφορές που σχετίζονται με την
υγεία, το ανώτερο εκπαιδευτικό επίπεδο που επιτεύχθηκε και οι μετέπειτα ψυχιατρικές διαγνώσεις ή/και χρήση άλλων ουσιών.
ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

O πληθυσμός της μελέτης
Η ομάδα της μελέτης μας, την οποία έχουμε περιγράψει αλλού [17, 18], αποτελείται από
49.321 σουηδούς άνδρες, γεννημένους μεταξύ του 1949-51 οι οποίοι κατετάγησαν για
υποχρεωτική θητεία στην περίοδο 1969-70 (σε ηλικία 18-20 ετών).
Εν συντομία, η ομάδα της μελέτης μας αποτελείτο από περίπου το 97-98% του ανδρικού πληθυσμού, που ήταν 18 ετών στη Σουηδία εκείνη την περίοδο, ενώ το υπόλοιπο 2-3%
εξαιρέθηκε λόγω προβλημάτων μεγάλου βαθμού αναπηρίας ή συγγενών διαταραχών.
Όλοι οι άνδρες συμπλήρωσαν δύο ερωτηματολόγια, το ένα αφορούσε το οικογενειακό και κοινωνικό τους υπόβαθρο, τις ακαδημαϊκές τους επιδόσεις, ζητήματα συμπεριφοράς και επιδόσεων, ψυχολογικούς παράγοντες και μία αυτό-αξιολόγηση της υγείας
τους. Το δεύτερο ερωτηματολόγιο εστίαζε στην χρήση αλκοόλ, καπνού και ουσιών. Οι
συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε τεστ σωματικής ικανότητας και ψυχολογικής λειτουργικότητας, συμπεριλαμβανομένης της γνωσιακής ικανότητας όπως μπορεί να εκτιμηθεί από τα τεστ IQ. Όλοι οι συμμετέχοντες υποβλήθηκαν σε ιατρική αξιολόγηση από
ιατρό, και οι διαγνώσεις καταγράφηκαν σύμφωνα με τη Σουηδική έκδοση της 8 ης
αναθεώρησης της Διεθνούς Ταξινόμησης των Ασθενειών (ICD-8). Όσοι βρέθηκαν να
έχουν ενδείξεις ψυχιατρικής διαταραχής εξετάστηκαν από ψυχίατρο.
Η έκθεση στη μελέτη
Η έκθεση στη μελέτη, αφορά στην χρήση της κάνναβης, όπως αναφέρθηκε κατά τη στράτευση.
Οι νεοσύλλεκτοι απάντησαν σε ερωτήσεις σχετικά με τη χρήση ουσιών την οποία έκαναν
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στη διάρκεια της ζωής τους (συμπεριλαμβανομένης της κάνναβης) και σχετικά με τις
άλλες ουσίες και την συχνότητα με την οποία της είχαν χρησιμοποιήσει, διαλέγοντας
από μια λίστα πιθανών επιλογών. Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης αξιοποιήσαμε τις
απαντήσεις που αφορούν την συχνότητα της χρήσης κάνναβης και οποίες είναι διαβαθμισμένες δηλ. ποτέ, μία φορά, 2 έως 4 φορές, 5 έως 10 φορές (οι τρεις τελευταίες ομάδες συνδυάστηκαν σε μία, μία έως 10 φορές), 11–50 φορές και > 50 φορές.
Αποτελέσματα της μελέτης—follow-up
Τα αποτελέσματα της μελέτης αφορούν την ανεργία και το επίδομα της πρόνοιας, καθώς και
στοιχεία που συγκεντρώθηκαν από τη Στατιστική Υπηρεσία Μακρόχρονης Καταγραφής
Δεικτών Εκπαίδευσης και Εργασίας (LISA) [19] για το διάστημα μεταξύ του 1990 και
1995, δηλ. όταν οι άνδρες ήταν ηλικίας 39–46 ετών. Η μελέτη στο αρχείο LISA ξεκίνησε
από το 1990, έτσι ώστε να περιλαμβάνει στοιχεία μόνο από εκείνη την περίοδο και μετά.
Οι νεοσύλλεκτοι συνδέθηκαν με το LISA μέσω ενός μοναδικού αριθμού ταυτοποίησης.
Ανεργία
Ως άνεργος ορίζεται από τη Στατιστική υπηρεσία της Σουηδίας οποιοσδήποτε που (1) δεν έχει
δουλειά, (2) είναι στο τρέχον διάστημα διαθέσιμος για εργασία και (3) αναζητά εργασία. Στη Σουηδία, δικαίωμα για επίδομα ανεργίας έχει απασχολήθηκε εργασιακά για
κάποιο εύλογο χρονικό διάστημα. Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης ορίσαμε ως
άνεργους, άτομα που έλαβαν επίδομα πρόνοιας οποιαδήποτε στιγμή μεταξύ του
1990-95 (ναι/όχι). Για να συμπεριληφθούν στην έρευνα (δηλ. να κινδυνεύουν να βρεθούν σε ανεργία), τα άτομα αυτά έπρεπε να έχουν δηλώσει απασχόληση κατά την
Εθνική Απογραφή Πληθυσμού και Κατοικιών το 1990.
Επίδομα Πρόνοιας
Το επίδομα της πρόνοιας παρέχεται σε άτομα τα οποία είτε λόγω ασθένειας, είτε λόγω ανεργίας (και χωρίς ασφάλεια) είτε λόγω άλλων ειδικών συνθηκών χρειάζονται οικονομική
στήριξη. Συχνά οι άνθρωποι αυτοί έχουν άλλου είδους εισοδήματα, είτε από κάποια
εργασία, είτε από ένα επίδομα ασθένειας, ή από κάτι παρόμοιο, ωστόσο στις περιπτώσεις που το εισόδημα αυτό δεν επαρκεί για να καλύψει ένα μέρος των εξόδων
διαβίωσης, τότε επιχορηγείται ειδικό επίδομα από την πρόνοια. Το επίδομα από την
πρόνοια κατηγοριοποιήθηκε ως, έχω λάβει επίδομα τουλάχιστον μία φορά στο διάστημα από το 1990-95 (ναι/όχι).
Παράγοντες σύγχυσης
Για τους σκοπούς αυτής της μελέτης, προσαρμόσαμε ένα σύνολο πιθανών παραγόντων σύγχυσης που έχει φανεί ότι επηρεάζουν το συσχετισμό ανάμεσα στη χρήση κάνναβης,
στην ανεργία και στο επίδομα πρόνοιας.
Παιδική ηλικία/εφηβεία
Το κοινωνικό υπόβαθρο μετρήθηκε από (1) την κοινωνικό-οικονομική κατάσταση του ατόμου
κατά την παιδική ηλικία (SEP) με βάση την εργασιακή απασχόληση του πατέρα το
1960 και με βάση, όσους δεν έκαναν χειρονακτική εργασία, όσους έκαναν χειρονακτική εργασία και όσους ήταν άνεργοι. Τα στοιχεία προήλθαν από την Εθνική Απογραφή
Πληθυσμού και Κατοικιών (2). Επίσης, μετρήθηκε, το διαζύγιο των γονέων (ναι/όχι) και
(3) η εμπλοκή με την αστυνομία ή/και με τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιών (ναι/όχι).
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Ο δείκτης ψυχικής κατάστασης μετρήθηκε με μια εννιάβαθμη κλίμακα γενικής νοημοσύνης (με
βάση τη βαθμολογία από πολλά τεστ) [20] και κοινωνικής ωριμότητας (πολύ/λίγο εξωστρεφής, με πρωτοβουλία, ανεξάρτητος και υπεύθυνος σε μια πεντάβαθμη κλίμακα)
[20]. Οι χαμηλές βαθμολογίες σε αυτές τις μετρήσεις είχαν στόχο να εντοπίσουν τα
άτομα με πιθανά ζητήματα προσαρμογής. Επίσης στις αναλύσεις μας, συμπεριλήφθηκαν τυχόν ψυχιατρικές διαγνώσεις κατά την στράτευση (σύμφωνα με το ICD-8).
Οι συμπεριφορές σχετικά με την υγεία μετρήθηκαν από: το κάπνισμα, το οποίο χωρίστηκε σε
τρεις κατηγορίες (καθόλου, 1-10 και >10 τσιγάρα/ημέρα), την κατανάλωση αλκοόλ
που ορίστηκε ως «επικίνδυνη χρήση» συμπεριλαμβάνοντας ένα από τα παρακάτω
(έχω συλληφθεί από την αστυνομία για μέθη, έχω καταναλώσει αλκοόλ κατά τη διάρκεια της ανάρρωσής μου από μεθύσι, έχω μεθύσει/μεθώ συχνά, καταναλώνω πάνω
από ≥ 250 g αλκοόλ την εβδομάδα) και την χρήση άλλων παράνομων ουσιών, όπως
αμφεταμίνες, μορφίνη, LSD και όπιο, κατηγορία που χωρίστηκε σε τρεις επιλογές
(i.καθόλου, ii.ναι και iii.ναι, ενδοφλέβια).
Ενήλικη ζωή
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Το εκπαιδευτικό επίπεδο κατηγοριοποιήθηκε σύμφωνα με το υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο που
ανέφεραν οι συμμετέχοντες (πρωτοβάθμια ≥ 9 έτη, δευτεροβάθμια ≥ 12 έτη και τριτοβάθμια εκπαίδευση > 12 έτη). Τα στοιχεία συγκεντρώθηκαν από το αρχείο LISA το 1990.
Ψυχιατρικές διαταραχές και διαταραχές σχετιζόμενες με ουσίες
Αξιολογήσαμε εάν, η διάγνωση και νοσηλεία λόγω ψυχιατρικής διαταραχής (οι πλέον συνηθισμένες διαταραχές ήταν η νεύρωση ή οι διαταραχές προσωπικότητας) ή/και διαταραχής που σχετίζεται με τα ναρκωτικά στο διάστημα 1973-89 (ναι/όχι) είχε κάποια επίδραση στους συσχετισμούς ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και στα αποτελέσματα από
την χρήση. Συγκεντρώσαμε τα στοιχεία των διαγνώσεων από το Εθνικό Αρχείο Ασθενών της Σουηδίας (Βλ. Σχήμα 1 για λεπτομερές χρονοδιάγραμμα).
Στατιστική Ανάλυση
Η τροποποιημένη παλινδρόμηση Poisson χρησιμοποιήθηκε για άμεση και ακριβή εκτίμηση των
σχετικών κινδύνων (δηλ. την αναλογία κινδύνου: RR) που αφορούν την ανεργία και το
επίδομα πρόνοιας, σε σχέση με όλα τα επίπεδα της χρήσης κάνναβης, τα οποία συγκρίθηκαν και με τη μη χρήση. Αυτή είναι η προτιμητέα μέθοδος για την εκτίμηση της
αναλογίας κινδύνου στις μελέτες κοορτής που έχουν κοινά αποτελέσματα [21]. Η
αναλογία κινδύνου εκτιμήθηκε με διάστημα εμπιστοσύνης 95%, από το SAS με τη μέθοδο GENMOD, έκδοση 9.3 (SAS Institute, Inc., Cary, NC, USA).
Πρώτον, εξετάστηκαν οι ακατέργαστοι συσχετισμοί και στη συνέχεια εισήχθηκαν σταδιακά στο
μοντέλο πολλαπλών μεταβλητών ανά ομάδες πιθανών παραγόντων σύγχυσης: παράγοντες κοινωνικού υπόβαθρου (κοινωνικοοικονομική κατάσταση στην παιδική ηλικία,
διαζευγμένοι γονείς, και εμπλοκή με την αστυνομία ή και τις υπηρεσίες για τη φροντίδα των παιδιών), ψυχική λειτουργικότητα (κοινωνική ωριμότητα, γνωσιακή ικανότητα
και ύπαρξη ψυχιατρικής διάγνωσης) και συμπεριφορές σχετικά με την υγεία (κάπνισμα, επικίνδυνη χρήση αλκοόλ και πειραματισμός με άλλες παράνομες ουσίες). Τέλος, όλοι οι πιθανοί παράγοντες σύγχυσης εισήχθησαν ταυτόχρονα, προσθέτοντας
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ΣΧΗΜΑ 1: ΧΡΟΝΟΔΙΑΓΡΑΜΜΑ ΚΛΗΡΩΣΗΣ ΟΜΑΔΑΣ, ΣΥΝΔΕΣΕΩΝ ΑΡΧΕΙΟΥ ΚΑΙ ΧΡΟΝΟΥ ΕΡΕΥΝΩΝ. Η ΟΜΑΔΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΙΤΟ ΑΠΟ 49.321 ΑΝΔΡΕΣ ΣΟΥΗΔΟΥΣ, ΠΟΥ ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΤΗΚΑΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΠΟΧΡΕΩΤΙΚΗ
ΣΤΡΑΤΙΩΤΙΚΗ ΤΟΥΣ ΘΗΤΕΙΑ ΣΕ ΗΛΙΚΙΑ 18-20 ΕΤΩΝ. SEP: ΚΟΙΝΩΝΙΚΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

Όλοι οι άνδρες νεοσύλλεκτοι Ν=49.321 ηλικίας 18-21 ετών

Στράτευση

Ανεργία ή επίδομα πρόνοιας

Ψυχιατρική διάγνωση και / ή
διάγνωση σχετιζόμενη με τις
ουσίες

Kοινωνικοοικονομική
κατάσταση στην παιδική
ηλικία

Εκπαιδευτικό
επίπεδο

Xρήση κάνναβης και
συμμεταβλητές - επικίνδυνη
χρήση αλκοόλ, κάπνισμα
(τσιγάρων), χρήση παράνομων
ουσιών, ψυχική υγεία κ.λπ.

επίσης και το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις ψυχιατρικές διαταραχές ή/ και σε σχέση με
τις ουσίες.
Από την ομάδα, 42.240 άνδρες είχαν πλήρη στοιχεία σε όλες τις μεταβλητές και συμπεριλήφθηκαν στο follow-up σχετικά με το επίδομα πρόνοιας. Στο follow-up για την ανεργία,
συμπεριλήφθηκαν μόνο 37.606 άνδρες οι οποίοι είχαν αναφέρει απασχόληση το 1990,
καθώς μόνο αυτοί θεωρήθηκε ότι κινδύνευαν να βρεθούν στην ανεργία.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Συνολικά, από τους 42.240 συμμετέχοντες 3.734 (8,8%) ανέφεραν χρήση κάνναβης στην ηλικία
των 18 ετών. Περίπου 616 άτομα (1,5%) ανέφεραν χρήση πάνω από 50 φορές. Σχεδόν
σε όλες τις περιπτώσεις, η αναλογία συσχέτισης των μεταβλητών που εξετάστηκαν αυξανόταν όσο αυξανόταν η χρήση κάνναβης (Πίνακας 1). Για παράδειγμα, 75% των συστηματικών χρηστών κάνναβης ανέφερε εμπλοκή με την αστυνομία ή/και με τις υπηρεσίες παιδικής προστασίας, 93% αυτών ανέφερε καθημερινή χρήση καπνού και 80% ότι
είχε κάνει χρήση και άλλων παράνομων ουσιών, σε σύγκριση με 25, 55 και 0,7%, αντιστοίχως αυτών που ανέφεραν ότι δεν είχαν κάνει ποτέ χρήση κάνναβης.
Η χρήση κάνναβης στην εφηβεία, ανεξαρτήτως του επιπέδου χρήσης, συσχετίστηκε με αυξημένη αναλογία κινδύνου για ανεργία και λήψη επιδόματος πρόνοιας (Πίνακες 2 και 3),
με την αναλογία κινδύνου για ανεργία να φτάνει στο RR = 1,72 και για τη λήψη επι-

27.68
46.13
26.19
4.28
0.40

167

96.96
2.48
0.56

11 691
19 487
11 062
1806

40 956
1049
235

42.28
31.96
25.76
12.63

0.23

89

99.67
0.32
0.01

45.10
31.71
23.19
10.77

2.06b
0.86b
10.03

42.63
55.28
2.09
9.23
25.15

%
91.16

27.62
45.75
26.63
3.97

Ποτέ

10 637
17 616
10 253
1529

38 380
124
2

17 367
12 211
8928
4148

5.36a
3.13a
3864

2.05b
0.87b
11.49

5.40a
3.10a
4855

17 859
13 501
10 880
5334

16 417
21 286
803
3556
9683

n
38 506

42.95
54.95
2.10
10.14
27.76

%
100

18 142
23 210
888
4285
11 727

Σύνολο

a Μέσος; b τυπική απόκλιση; SEP=κοινωνικο-οικονομική κατάσταση.

Τριτοβάθμια εκπ/ση
Δευτεροβάθμια εκπ/ση
Πρωτοβάθμια εκπ/ση
Ψυχιατρική Διαταραχή
Διαταραχή σχετιζόμενη με
τις ουσίες

Ενήλικη ζωή
Εκπαιδευτικό επίπεδο

Καθόλου
Ναι
Ναι, ενδοφλέβια

Χρήση παράνομων ουσιών

Καθόλου
1–10 τσιγάρα/ημέρα
>10 τσιγάρα/ημέρα
Επικίνδυνη χρήση αλκοόλ

Χρήση καπνού

Μη Χειρονακτική εργασία
Χειρονακτική εργασία
Άνευ απασχόλησης
Διαζευγμένοι γονείς
Εμπλοκή με την αστυνομία ή τις
υπηρεσίες φροντίδας παιδιού
IQ (1–9)
Κοινωνική ωριμότητα (1–5)
Ψυχιατρική διάγνωση

Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση
γονιού κατά την παιδική ζωή/εφηβεία

n
42 240

34
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1239
499
145

2147
330
38
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929
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669

5.84a
3.01a
451

1170
1294
51
443
1207

n
2515

1.35

30.89
49.26
19.84
5.77

85.37
13.12
1.51

14.83
36.94
48.23
26.60

1.84b
0.92b
17.93

46.52
51.45
2.03
17.61
47.99

%
5.95

1–10 φορές

16

153
308
142
55

303
244
56

73
179
351
230

5.62a
2.67a
202

291
297
15
129
377

n
603

2.65

25.37
51.08
23.55
9.12

50.25
40.46
9.29

12.11
29.68
58.21
38.14

1.84b
1.00b
33.50

48.26
49.25
2.49
21.39
62.52

%
1.43

11–50 φορές

Χρήση κάνναβης στην εφηβεία

28

124
324
168
77

126
351
139

46
182
388
287

5.48a
2.20a
338

264
333
19
157
460

n
616

4.55

20.13
52.60
27.27
12.50

20.45
56.98
22.56

7.47
29.55
62.99
46.59

1.84b
0.93b
54.87

42.86
54.06
3.08
25.49
74.68

%
1.46

>50 φορές

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΔΙΑΣΠΟΡΑ ΤΗΣ ΣΥΝΥΠΑΡΧΟΥΣΑΣ ΣΥΧΝΟΤΗΤΑΣ ΣΕ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΟΠΩΣ ΜΕΤΡΗΘΗΚΕ ΣΤΑ 18 ΕΤΗ ΣΕ ΜΙΑ ΟΜΑΔΑ
ΑΝΤΡΩΝ ΣΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ
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–1.21
1.97–2.24
2.27–2.60
1.72–2.04
2.00–2.62

–1.21
0.87–1.20
0.80–1.38

1.00
1.02
1.05

–1.21
1.14–1.46
1.37–2.22

–1.21
1.13–1.24
1.09–1.42
1.12–1.27
1.13–1.25

–1.21
1.11–1.23
1.17–1.31
0.99–1.12

1.00
1.18
1.24
1.19
1.19

1.00
–1.21
1.03 0.94–1.13
1.07 0.89– 1.29
1.26 1.04–1.53

1.00
1.17
1.24
1.06

1.25–1.31
1.08–1.14
0.95–1.08

–1.21
1.14–1.25
1.10–1.44
1.14–1.29
1.20–1.31

–1.21
1.00–1.20
0.98–1.36
1.18–1.59

–1.21
1.27–1.41
1.46–1.62
1.40–1.56

1.28
1.11
1.01

1.00
1.19
1.26
1.21
1.26

1.00
1.10
1.15
1.37

Multivariable model
RR
95% CI

1.23–1.29
1.08–1.14
0.94–1.07

–1.21
1.27–1.38
1.25–1.64
1.20–1.36
1.31–1.44

–1.21
0.94–1.11
0.96–1.34
1.24–1.66

Multivariable model
RR
95% CI

1.26
1.11
1.00

1.00
1.35
1.44
1.28
1.37

–1.21
1.33–1.46
1.34–1.76
1.32–1.49
1.41–1.54
1.34–1.39
1.23–1.29
1.30–1.46

1.00
1.02
1.14
1.43

–1.21
1.01–1.21
1.08–1.51
1.49–1.98

Multivariable model
RR
95% CI

RR = σχετικός κίνδυνος; 95% CI = 95% διάστημα εμπιστοσύνης; SEP = κοινωνικο-οικονομική κατάσταση.

Ποτέ
1.00
1–10 φορές
1.11
11–50 φορές
1.27
> 50 φορές
1.72
Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση γονιού
κατά την παιδική ζωή/εφηβεία
Μη Χειρονακτική εργασία
1.00
Χειρονακτική εργασία
1.39
Άνευ απασχόλησης
1.54
Διαζευγμένοι γονείς
1.40
Εμπλοκή με την αστυνομία ή τις
1.48
υπηρεσίες φροντίδας παιδιού
IQ
1.37
Κοινωνική ωριμότητα
1.26
Ψυχιατρική διάγνωση
1.38
Χρήση καπνού
Καθόλου
1.00
1–10 τσιγάρα/ημέρα
1.34
> 10 τσιγάρα/ημέρα
1.54
Επικίνδυνη χρήση αλκοόλ
1.48
Χρήση παράνομων ουσιών
Καθόλου
1.00
Ναι
1.29
Ναι, ενδοφλέβια
1.75
Ενήλικη ζωή
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Τριτοβάθμια εκπ/ση
1.00
Δευτεροβάθμια εκπ/ση
2.10
Πρωτοβάθμια εκπ/ση
2.43
Ψυχιατρική Διαταραχή
1.87
Διαταραχή σχετιζόμενη με τις ουσίες 1.77

Χρήση κάνναβης στην εφηβεία

Crude model
RR
95% CI

(ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ) ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΟΡΤΗ ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

ΠΙΝΑΚΑΣ 2: Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΕΡΓΙΑ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ

–1.21
0.87–1.21
0.77–1.32

–1.21
1.49–1.74
1.52–1.74
1.34–1.59
0.85–0.90

1.00
1.61
1.63
1.46
1.28

–1.21
1.08–1.20
1.12–1.25
0.98–1.10

1.15–1.21
1.06–1.12
0.95–1.08

–1.21
1.08–1.19
1.05–1.37
1.10–1.25
1.11–1.22

–1.21
0.96–1.15
0.89–1.29
1.04–1.53

1.00
1.03
1.01

1.00
1.14
1.18
1.04

1.18
1.09
1.01

1.00
1.13
1.20
1.17
1.16

1.00
1.05
1.07
1.26

Multivariable model
RR
95% CI
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–1.21
0.98–1.29
0.90–1.31

1.00
1.12
1.09

–1.21
1.94–2.39
2.92–3.96

–1.21
2.83–3.37
3.51–4.20
3.75–4.21
5.13–6.26

–1.21
1.40–1.62
1.74–2.00
1.20–1.35

–1.21
1.17–1.31
1.37–1.77
1.27–1.44
1.32–1.48

–1.21
1.05–1.26
1.06–1.46
1.26–1.73

1.00
1.51
1.87
1.27

1.00
1.24
1.55
1.35
1.40

1.00
1.15
1.24
1.48

–1.21
1.77–2.02
2.66–3.02
2.25–2.51

1.33–1.40
1.09–1.16
1.14–1.30

–1.21
1.20–1.34
1.43–1.85
1.32–1.50
1.58–1.76

–1.21
1.24–1.48
1.35–1.79
1.70–2.13

Multivariable model
RR
95% CI

1.29–1.36
1.08–1.14
1.09–1.25

1.36
1.12
1.22

1.00
1.27
1.62
1.41
1.67

1.00
1.36
1.56
1.90

Multivariable model
RR
95% CI

1.32
1.11
1.17

–1.21
1.41–1.57
1.72–2.23
1.44–1.63
1.81–2.01

1.00
1.49
1.96
1.53
1.91

–1.21
1.52–1.70
1.97–2.66
1.80–2.03
2.14–2.35
1.49–1.56
1.41–1.49
1.93–2.16

–1.21
1.15–1.37
1.39–1.83
1.92–2.37

1.00
1.26
1.59
2.13

–1.21
1.39–1.66
1.84–2.44
2.82–3.48

Multivariable model
RR
95% CI

RR = σχετικός κίνδυνος; 95% CI = 95% διάστημα εμπιστοσύνης; SEP = κοινωνικο-οικονομική κατάσταση.

Ποτέ
1.00
1–10 φορές
1.52
11–50 φορές
2.12
>50 φορές
3.13
Κοινωνικο-οικονομική κατάσταση γονιού
κατά την παιδική ζωή/εφηβεία
Μη Χειρονακτική εργασία
1.00
Χειρονακτική εργασία
1.61
Άνευ απασχόλησης
2.29
Διαζευγμένοι γονείς
1.92
Εμπλοκή με την αστυνομία ή
2.24
τις υπηρεσίες φροντίδας
IQ
1.52
Κοινωνική ωριμότητα
1.45
Ψυχιατρική διάγνωση
2.04
Κάπνισμα τσιγάρων
Κανένα
1.00
1–10 τσιγάρα/ημέρα
1.89
> 10 τσιγάρα/ημέρα
2.83
Επικίνδυνη χρήση αλκοόλ
2.38
Χρήση παράνομων ουσιών
Καθόλου
1.00
Ναι
2.15
Ναι, ενδοφλέβια
3.40
Ενήλικη ζωή
Εκπαιδευτικό επίπεδο
Τριτοβάθμια εκπ/ση
1.00
Δευτεροβάθμια εκπ/ση
3.09
Πρωτοβάθμια εκπ/ση
3.84
Ψυχιατρική Διαταραχή
3.97
Διαταραχή σχετιζόμενη με τις ουσίες 5.67

Χρήση κάνναβης στην εφηβεία

Crude model
RR
95% CI

ΣΤΗΝ ΕΦΗΒΕΙΑ (ΚΑΙ ΓΙΑ ΟΛΕΣ ΤΙΣ ΠΙΘΑΝΕΣ ΜΕΤΑΒΛΗΤΕΣ ΣΥΓΧΥΣΗΣ) ΣΕ ΜΙΑ ΚΟΟΡΤΗ ΑΝΔΡΩΝ ΑΠΟ ΤΗ ΣΟΥΗΔΙΑ

1.00
1.95
1.99
2.52
3.00

1.00
1.11
0.98

1.00
1.44
1.72
1.17

1.20
1.06
1.07

1.00
1.18
1.42
1.28
1.32

1.00
1.16
1.22
1.39

–1.21
1.76–2.15
1.82–2.19
2.38–2.68
2.67–3.37

–1.21
0.97–1.27
0.82–1.19

–1.21
1.35–1.54
1.61–1.84
1.10–1.24

1.17–1.24
1.03–1.10
0.98–1.16

–1.21
1.12–1.25
1.26–1.61
1.20–1.36
1.25–1.40

–1.21
1.06–1.26
1.04–1.42
1.19–1.62

Multivariable model
RR
95% CI

ΠΙΝΑΚΑΣ 3: Ο ΣΧΕΤΙΚΟΣ ΚΙΝΔΥΝΟΣ ΓΙΑ ΑΝΑΓΚΗ ΕΠΙΔΟΜΑΤΟΣ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΠΡΟΝΟΙΑΣ ΣΤΗΝ ΕΝΗΛΙΚΗ ΖΩΗ ΓΙΑ ΟΛΑ ΤΑ ΕΠΙΠΕΔΑ ΧΡΗΣΗΣ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
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δόματος πρόνοιας στο RR = 3,13 ανάμεσα στην ομάδα των χρηστών κάνναβης με συχνότητα χρήσης > 50 φορές. Η αναλογία κινδύνου εμφάνισε κλιμακωτή αύξηση, δηλ.
όσο πιο συχνή η χρήση κάνναβης στην εφηβεία, τόσο υψηλότερο το ποσοστό κινδύνου για μελλοντική ανεργία και εξάρτηση από τα επιδόματα πρόνοιας. Επιπλέον, ανεξαρτήτως του επιπέδου χρήσης, ο εγκλεισμός σε ψυχιατρείο λόγω ψυχιατρικής διαταραχής, ή διαταραχής σχετιζόμενης με την χρήση ουσιών, μετά την ηλικία των 20
ετών, συσχετίστηκε με αυξημένο κίνδυνο για μελλοντική εξάρτηση από επιδόματα
πρόνοιας και με αναλογία κινδύνου RR = 3,97 και 5,67, αντιστοίχως.
Όταν ελέγχθηκαν οι παράγοντες σύγχυσης, οι συσχετισμοί ανάμεσα στην χρήση κάνναβης, στην
ανεργία και στο επίδομα πρόνοιας εξασθένισαν σημαντικά. Αυτό ήταν εμφανές σε όλες
τις ομάδες μεταβλητών που συμπεριλήφθηκαν στην ανάλυση, ιδιαίτερα σε αυτές που
αφορούσαν στην παιδική ηλικία και στην εφηβεία. Επιπλέον, η εξασθένιση αυτή παρατηρήθηκε στους άνδρες με ή χωρίς βεβαρυμμένο ιστορικό στην παιδική ηλικία (όπου
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση γονέων = ανεργία, χωρισμένοι γονείς ή εμπλοκή με
την αστυνομία ή τις υπηρεσίες φροντίδας παιδιού), δηλ. δε βρέθηκε συσχέτιση ανάμεσα στην αλληλεπίδραση της χρήσης κάνναβης βεβαρυμμένου ιστορικού στην παιδική
ηλικία, όσον αφορά στην ανεργία και στο επίδομα κοινωνικής πρόνοιας (δεν εμφανίζεται στους πίνακες). Το εκπαιδευτικό επίπεδο και η ψυχιατρική ή άλλη διάγνωση σχετιζόμενη με την χρήση ουσιών μετά τα 20 έτη, δεν επηρέασαν σημαντικά τα αποτελέσματα.
Όταν όλες οι μεταβλητές σύγχυσης εισήχθηκαν ταυτοχρόνως, η αυξημένη αναλογία
κινδύνου για λήψη επιδόματος πρόνοιας παρέμεινε στατιστικά ασήμαντη και στις τρεις
ομάδες που ανέφεραν χρήση κάνναβης στην ηλικία των 18 ετών (RR = 1,16, 1,22 και
1,39). Η αναλογία κινδύνου για ανεργία παρέμεινε στατιστικά σημαντική μόνο για την
ομάδα που ανέφερε συστηματική χρήση κάνναβης από >50 φορές και άνω (RR = 1,26).
Η υπόθεση παρέμεινε ίδια για μελλοντική ανάγκη επιδόματος πρόνοιας, όταν συνυπολογίστηκε η ύπαρξη ψυχιατρικής διαταραχής ή διαταραχής σχετιζόμενης με τη χρήση
ουσιών (RR = 2,52 και 3,00), και το ίδιο συνέβη όταν λήφθηκαν υπόψη στην ανάλυση
και άλλοι σημαντικοί παράγοντες που συνυπάρχουν (παράγοντες σύγχυσης) και που περιλαμβάνουν την χρήση καπνού 1-10 τσιγάρων/ημέρα (RR = 1,44), περισσότερων από
> 10 τσιγάρα/ημέρα (1,72) καθώς και την επικίνδυνη κατανάλωση αλκοόλ (RR = 1,17).

ΣΥΖΗΤΗΣΗ

Τα αποτελέσματα αυτής της μελέτης δείχνουν ότι η συστηματική χρήση κάνναβης στην εφηβεία σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για ανεργία και εξάρτηση από τα επιδόματα πρόνοιας στην ηλικία των 40 ετών, ακόμη και όταν απαλειφθούν παράγοντες όπως αυτοί
που αφορούν το κοινωνικό υπόβαθρο, την ψυχική λειτουργικότητα, τις συμπεριφορές
υγείας, το εκπαιδευτικό επίπεδο και τις διαγνώσεις (ψυχιατρική ή/και σχετιζόμενη με
τις ουσίες). Τα ευρήματα αυτά είναι ανάλογα άλλων μελετών που ανέφεραν αυτούς
τους συσχετισμούς για την ηλικία των 30 ετών [6, 11]. Ωστόσο, παρόλο που προηγούμενες έρευνες έχουν εντοπίσει αυτά τα αποτελέσματα κυρίως μεταξύ των ατόμων
που κάνουν συχνή ή βαριά χρήση κάνναβης, στην παρούσα μελέτη παρατηρήθηκε αυξημένος κίνδυνος ανάγκης για επίδομα πρόνοιας με διαβαθμίσεις ανάλογα με τα επίπεδα χρήσης κάνναβης. Όταν ελέγχθηκαν οι παράγοντες σύγχυσης, ο συσχετισμός
της χρήσης κάνναβης με μελλοντική ανεργία παρέμεινε μόνο για την ομάδα των ατόμων που έκαναν συστηματική χρήση κάνναβης.
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Μια πιθανή ερμηνεία στο συσχετισμό που παρατηρήθηκε μεταξύ της χρήσης κάνναβης και
των αρνητικών αποτελεσμάτων για τη ζωή του ατόμου είναι ότι υποβόσκοντες κοινωνικοί ή/και γενετικοί παράγοντες σχετίζονται τόσο με τον κίνδυνο χρήσης κάνναβης
όσο και με την ανεργία μελλοντικά και την ανάγκη επιδόματος πρόνοιας. Πρόσφατη
μελέτη σε δίδυμα εντόπισε συγκεκριμένους περιβαλλοντικούς παράγοντες οι οποίοι
επιδρούν τόσο στον κίνδυνο έναρξης της χρήσης κάνναβης σε νεαρή ηλικία όσο και
στην πρόωρη διακοπή του σχολείου [22], ενώ άλλη μελέτη τόνισε το ρόλο που παίζουν ορισμένα κοινά γονίδια στην σχέση μεταξύ της χρήσης ουσιών και της χαμηλής
κοινωνικο-οικονομικής κατάστασης (SEP) [23]. Επιπλέον, φαίνεται να υπάρχει συσχετισμός ανάμεσα στη χαμηλή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση των γονέων και στη μελλοντική χρήση κάνναβης των παιδιών [24]. Αντίθετα, υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο
και υψηλότερο εισόδημα των γονέων συσχετίστηκε με επίσης υψηλότερα ποσοστά
χρήσης κάνναβης στην νεαρή ενήλικη ζωή [25]. Οι εν ενεργεία χρήστες κάνναβης
φαίνεται να έχουν, κατά μέσο όρο, υψηλότερο εκπαιδευτικό επίπεδο από το γενικό
πληθυσμό, ενώ ταυτόχρονα είναι πιθανότερο να είναι άνεργοι [26]. Η κοινωνικό-οικονομική κατάσταση των γονέων κατά την παιδική ηλικία συνδέθηκε με το εκπαιδευτικό
επίπεδο των παιδιών στο μέλλον, το οποίο στη συνέχεια συσχετίστηκε σε σημαντικό
βαθμό με τη μελλοντική απασχόληση [27], κάτι που έκανε πολύ δύσκολο τον εντοπισμό της σχέσης ανάμεσα στη χρήση της κάνναβης και σε αυτούς τους παράγοντες.
Όπως ήταν αναμενόμενο, η μελέτη μας έδειξε ότι το χαμηλό εκπαιδευτικό επίπεδο έχει σχέση
με την ανεργία και την ανάγκη για επίδομα πρόνοιας. Η εκπαίδευση, που κατά γενικό
κανόνα πραγματοποιείται στη νεαρή ενήλικη ζωή, περιγράφεται ως σκιαγράφηση της
μετάβασης από τη γονεϊκή κοινωνικο-οικονομική κατάσταση στην προσωπική, ενήλικη
κοινωνικο-οικονομική κατάσταση, ενώ επίσης αποτελεί και ισχυρό καθοριστικό παράγοντα μελλοντικών ευκαιριών για απασχόληση και κοινωνική ζωή [27]. Ταυτόχρονα, το
εκπαιδευτικό επίπεδο δεν επηρέασε σε σημαντικό βαθμό τον συσχετισμό ανάμεσα
στη χρήση κάνναβης και στην ανάγκη για επίδομα της πρόνοιας. Όπως φαίνεται στον
Πίνακα 1, το εκπαιδευτικό επίπεδο διέφερε εξαιρετικά λίγο ανάμεσα στους χρήστες
κάνναβης και στους μη χρήστες.
Πρόσφατες μελέτες αναφέρουν ότι η χρήση καπνού, αλκοόλ και κάνναβης επηρεάζονται από
γενετικούς παράγοντες κινδύνου οι οποίοι είναι κοινοί ανάμεσα στους χρήστες αυτών
των ουσιών [28]. Επίσης τόσο η χρήση κάνναβης όσο και η χρήση καπνού στην εφηβεία συσχετίζονται με αρνητικές συνέπειες στην εκπαίδευση, με το κάπνισμα μάλιστα
να παρουσιάζει σταθερά εντονότερη επίδραση από την κάνναβη [29]. Στην πραγματικότητα, η χρήση κάνναβης και καπνού στην ηλικία των 16 ετών έχει φανεί ότι σχετίζεται, στον ίδιο βαθμό, με μετέπειτα ψυχωσικά επεισόδια [30]. Σε αυτή τη μελέτη ωστόσο, σχεδόν όλοι οι συμμετέχοντες ανέφεραν ότι έκαναν χρήση κάνναβης μαζί με καπνό, κάτι που υπογραμμίζει την πολυπλοκότητα που υπάρχει στον διαχωρισμό της
επίδρασης της κάνναβης από τον καπνό [30].
Στην παρούσα έρευνα δεν μπορέσαμε να ελέγξουμε τους γενετικούς παράγοντες, αλλά ελέγξαμε ένα σύνολο κοινωνικών και συμπεριφορικών χαρακτηριστικών που έχει φανεί στο
παρελθόν ότι σχετίζονται με την χρήση κάνναβης και άλλα αρνητικά αποτελέσματα.
Τα αποτελέσματα της μελέτης μας δείχνουν ότι η κοινωνικο-οικονομική κατάσταση
στην παιδική ηλικία δε μειώνει την σημασία της σχέσης μεταξύ της χρήσης κάνναβης
στην εφηβεία και της μελλοντικής ανάγκης για επίδομα πρόνοιας. Το ίδιο συμβαίνει
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και με τη γνωστική ικανότητα, την ύπαρξη ψυχιατρικής διάγνωσης στην ηλικία των 18
ετών ή την χρήση άλλων παράνομων ουσιών, ακόμη και όταν οι συσχετισμοί αυτοί περιορίζονται μετά από τις σχετικές προσαρμογές. Η χρήση κάνναβης συσχετίστηκε με
ψυχιατρικές διαταραχές [17, 18] και μελλοντική εξάρτηση από ναρκωτικά [6], γεγονός
που μπορεί να επηρεάσει τις μελλοντικές ευκαιρίες στη ζωή ενός ατόμου. Ταυτόχρονα, αρκετοί παράγοντες δείχνουν να μετριάζουν αυτούς τους συσχετισμούς, συμπεριλαμβανομένων του οικογενειακού ιστορικού, των γενετικών παραγόντων, του ιστορικού κακοποίησης στην παιδική ηλικία καθώς και της ηλικίας έναρξης της χρήσης κάνναβης [31, 32]. Μπορεί να τονιστεί ότι οι ψυχιατρικές διαταραχές, ως συνέπεια της
χρήσης κάνναβης και ως πιθανή ερμηνεία των αρνητικών της αποτελεσμάτων, είναι
πιθανότερο να εμφανιστούν στη ζωή αργότερα. Ωστόσο, διερευνήσαμε εάν η μετέπειτα διάγνωση και νοσηλεία λόγω ψυχιατρικής ή/και άλλης διαταραχής σχετιζόμενης με
τις ουσίες θα επηρέαζε τα αποτελέσματά μας, αυτό όμως δεν συνέβη. Η αναλογία
κινδύνου RR παρέμεινε σχετικά ανεπηρέαστη.
Συνεπώς, δεν είμαστε σε θέση να εξηγήσουμε πλήρως τους συσχετισμούς που παρατηρήθηκαν
ανάμεσα στην σοβαρή χρήση κάνναβης στην εφηβεία και στη μετέπειτα ανεργία και
ανάγκη για επίδομα πρόνοιας. Οι συσχετισμοί που εντοπίστηκαν στη μελέτη μας, πιθανόν αναπτύσσονται σε βάθος χρόνου. Το γεγονός ότι σχεδόν όλοι οι σχετικοί παράγοντες σύγχυσης συσχετίστηκαν με την ανάγκη υποστήριξης από την κοινωνική πρόνοια,
εγείρει το ερώτημα της ύπαρξης και άλλων μεταβλητών σύγχυσης. Είναι γνωστό ότι
μια μικρή ομάδα εμπλέκεται με αντικοινωνικές συμπεριφορές (π.χ. χρήση ουσιών) σε
όλα τα στάδια της ζωής της, ενώ για τη μεγάλη πλειοψηφία αυτό περιορίζεται μόνο
στη διάρκεια της εφηβείας [33]. Ένα ακόμη ζήτημα που πρέπει να τονίσουμε είναι η
σημασία που έχει η ηλικία έναρξης της χρήσης ουσιών [34]. Δυστυχώς, δεν γνωρίζουμε την ηλικία έναρξης ή το ιστορικό χρήσης των συμμετεχόντων μετά τη στράτευσή
τους. Είναι πιθανόν η συνεχόμενη χρήση κάνναβης ή/και χρήση άλλων παράνομων ουσιών να εξηγούν τον αυξημένο κίνδυνο αρνητικής πορείας στη ζωή ενός ατόμου. Ίσως
τα προβλήματα συμπεριφοράς στην παιδική ηλικία να προηγούνται στο δείγμα μας της
χρήσης κάνναβης και έτσι να εξηγούνται τα μελλοντικά αποτελέσματα της ενήλικης
ζωής. Ελέγξαμε τη μεταβλητή της εμπλοκής με την αστυνομία ή/και τις υπηρεσίες
φροντίδας του παιδιού, κάτι που περιόρισε αλλά δεν εξάλειψε τους κινδύνους για μελλοντική εξάρτηση από το επίδομα πρόνοιας. Ωστόσο, δεν μπορεί να εξαιρεθεί μια άλλη μεταβλητή σύγχυσης, όπως για παράδειγμα τα προβλήματα της παιδικής ηλικίας.
Το follow-up στην συγκεκριμένη έρευνα πραγματοποιήθηκε στο διάστημα 1990–95, δηλ. όταν
οι συμμετέχοντες ήταν ηλικίας 39–46 ετών και συνεπώς σε ηλικία με σταθερή πλέον
εργασία. Τη δεκαετία του 1990, η Σουηδία βίωσε μία πολύ σημαντική οικονομική ύφεση, που οδήγησε σε αύξηση του ποσοστού ανεργίας και των αποδεκτών επιδόματος
πρόνοιας. Το γεγονός αυτό ενδέχεται να επηρέασε τα αποτελέσματά μας. Ωστόσο, η
κατάσταση ήταν ίδια και για τους χρήστες κάνναβης και για όσους δεν έκαναν χρήση
κάνναβης και τα υψηλά ποσοστά ανεργία αυξάνουν τον αριθμό των περιστατικών
προς μελέτη. Επιπλέον, τα υψηλά ποσοστά ανεργίας έχουν μεγαλύτερες επιπτώσεις
στην κοινωνία και συνεπώς οι συσχετισμοί που εντοπίστηκαν από τη μελέτη μας μπορεί να είναι εξασθενημένοι καθώς πολλά άτομα που δεν κάνουν χρήση ενδέχεται να
είναι άνεργα. Στα αρχεία μας υπάρχουν διαθέσιμα στοιχεία και πληροφορίες για τα
ποσοστά ανεργίας στη δεκαετία του 1980, δηλ. όταν τα ποσοστά ανεργίας ήταν χαμηλά στη Σουηδία και τα μέλη της κοόρτης μας ήταν περίπου 30 ετών. Ωστόσο, οι ανα-
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λύσεις παλινδρόμησης σχετικά με την ανεργία το διάστημα 1980-85 αντί για την ανεργία από το 1990-95 οδήγησαν σε παρόμοιους συσχετισμούς, τόσο πριν όσο και μετά
την προσαρμογή πολλαπλών μεταβλητών.
Από τις αναλύσεις μας, δεν διαφοροποιήσαμε ανάμεσα στη μακροχρόνια και στη βραχυπρόθεσμη ανεργία. Είναι πιθανόν ότι οι συσχετισμοί που παρατηρήθηκαν να εξηγούνται για
μία από τις ομάδες. Στην συγκεκριμένη μελέτη, οι περισσότεροι άνδρες ήταν άνεργοι
για τουλάχιστον 6 μήνες [35]. Επιπλέον, δεν είχαμε πληροφορίες σχετικά με την συχνότητα της ανεργίας, ή τη λήψη επιδόματος πρόνοιας. Επίσης, το δείγμα μας αποτελούνταν αποκλειστικά από άνδρες, το οποίο ούτως ή άλλως αποτελεί έναν περιορισμό της μελέτης. Ωστόσο, το δείγμα είναι μεγάλο και αντιπροσωπευτικό και εκπροσωπεί περίπου το 98% του πληθυσμού των ανδρών στη Σουηδία εκείνη την περίοδο. Δεν
έχουμε στοιχεία για το 2% (1000) των ανδρών που δεν κατατάχθηκαν τότε στον στρατό. Τα άτομα αυτά εξαιρέθηκαν λόγω σοβαρών αναπηριών, ή γενετικών διαταραχών,
που αν μη τι άλλο, μπορεί να αυξάνουν τον κίνδυνο για ανάγκη επιδόματος πρόνοιας
στο μέλλον. Περίπου 3% (1377) των συμμετεχόντων στη μελέτη αυτή είχαν πεθάνει
στη φάση του follow-up, και γνωρίζουμε από προηγούμενες αναλύσεις ότι αυτή η
ομάδα ανέφερε κατά τη στράτευση υψηλά επίπεδα επικίνδυνης κατανάλωσης αλκοόλ,
καπνίσματος και προβλημάτων συμπεριφοράς [36].
Με αυτή τη μελέτη διευρύναμε τα αποτελέσματα προηγούμενων ερευνών, εξετάζοντας αρκετούς πιθανούς παράγοντες σύγχυσης, καθώς για παράδειγμα, αρκετές από τις προηγούμενες μελέτες για τη χρήση της κάνναβης και τα μελλοντικά της αποτελέσματα
στην κοινωνική ζωή, ερμήνευαν μόνο το ζήτημα της κατάθλιψης ή/και της αγχώδους
διαταραχής και καμία άλλη ψυχιατρική διαταραχή ή διαταραχή σχετιζόμενη με ναρκωτικά. Επιπλέον, η μελέτη αυτή ανέδειξε ότι η σοβαρή χρήση κάνναβης συνυπάρχει με
τη σοβαρή χρήση καπνού και αλκοόλ, και ότι ουσιαστικά όλες αυτές οι συμπεριφορές
συνδέονται με μελλοντικά αποτελέσματα αναφορικά με την κοινωνική ζωή του ατόμου.
ΣΥΜΠΕΡΑΣΜΑΤΑ

Αυτή η μελέτη έδειξε ότι η σοβαρή χρήση κάνναβης στα τέλη της εφηβείας σχετίζεται με αυξημένο κίνδυνο για ανεργία στο μέλλον, και ότι η χρήση κάνναβης, ακόμη και σε χαμηλότερα επίπεδα, σχετίζεται με την ανάγκη για επίδομα πρόνοιας 20 χρόνια αργότερα. Αυτοί οι συσχετισμοί, μπορούν εν μέρει, αλλά όχι πλήρως, να εξηγηθούν από άλλα προβλήματα υγείας, κοινωνικά ή συμπεριφοράς.
ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΑ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΑ

Κανένα.
ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ
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Περίληψη
Π λ α ί σ ι ο κ α ι Σ τ ό χ ο ι : Η χρήση κάνναβης σχετίζεται με αρκετές αρνητικές συνέπειες για
την υγεία. Ωστόσο δεν γνωρίζουμε πολλά πράγματα για την επιβάρυνση της υγείας
λόγω χρήσης κάνναβης. Η παρούσα μελέτη η οποία διεξήχθη το 2012 στον Καναδά,
μέτρησε την ηλικία, το φύλο και συγκεκριμένες αρνητικές συνέπειες στην υγεία λόγω
χρήσης κάνναβης όπως 1) η θνησιμότητα, 2) χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρου θανάτου (YLLs) 3) χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας (YLDs) και 4) έτη προσαρμογής στην
αναπηρία (DALYs).
Σ χ ε δ ι α σ μ ό ς : Μοντέλα επιδημιολογίας.
Χ ώ ρ ο ς : Καναδάς.
Σ υ μ μ ε τ έ χ ο ν τ ε ς : Καναδοί ηλικίας ≥ 15 ετών το 2012.
Μ ε τ ρ ή σ ε ι ς : Αξιοποιήθηκαν συγκριτικές μελέτες αποτίμησης κινδύνου και υπολογίστηκαν
κλάσματα που αποδίδονται στην κάνναβη αξιοποιώντας δεδομένα στον Καναδά από
μεγάλες μελέτες ή μετά-αναλύσεις για την έκθεση στην κάνναβη και τους σχετικούς
κινδύνους. Τα δεδομένα για την εξαγωγή των αποτελεσμάτων συγκεντρώθηκαν από
βάσεις δεδομένων στον Καναδά και από τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας. Το διάστημα εμπιστοσύνης (CI) 95% υπολογίστηκε με τη μέθοδο Monte Carlo.
Ε υ ρ ή μ α τ α : Εκτιμάται ότι η κάνναβη έχει προκαλέσει 287 θανάτους (95% CI = 108, 609), 10
533 χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρου θανάτου (YLL) (95% CI = 4760, 20 833), 55 813
χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας (YLD) (95% CI = 38 175, 74 094) και 66 346 έτη
προσαρμογής στην αναπηρία (DALYs) (95% CI = 47 785, 87 207), στη βάση των αιτιω-
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δών επιδράσεων που έχει η κάνναβη σε σχετικές διαταραχές, στη σχιζοφρένια, στο
καρκίνο των πνευμόνων και σε τραυματισμούς από οδικά ατυχήματα. Το βάρος που
αποδίδεται στις διαταραχές από τη χρήση κάνναβης ήταν μεγαλύτερο στους νέους
ανθρώπους και φάνηκε να είναι διπλάσιο στους άνδρες σε σχέση με τις γυναίκες. Η
διαταραχή από τη χρήση κάνναβης ήταν η πιο σημαντική μοναδική αιτία επιβάρυνσης
ασθενειών που αποδίδονται στην κάνναβη.
Σ υ μ π ε ρ ά σ μ α τ α : Η επιβάρυνση της ασθένειας λόγω χρήσης κάνναβης στον Καναδά το
2012 περιελάμβανε 55 813 έτη ζωής χαμένα λόγω αναπηρίας που προκλήθηκε κυρίως
από τη διαταραχή της χρήσης κάνναβης. Παρότι η επιβάρυνση της ασθένειας λόγω
χρήσης κάνναβης ήταν σημαντική, ήταν αρκετή μικρότερη όταν συγκρίθηκε με άλλες
νόμιμες και παράνομες ουσίες. Επιπλέον, η τεκμηρίωση για βλάβες λόγω χρήσης κάνναβης ήταν μικρότερες.
Λ έ ξ ε ι ς κ λ ε ι δ ι ά : επιβάρυνση των νοσημάτων, Καναδάς, κάνναβη, συγκριτική αποτίμηση κινδύνου, έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας, μαριχουάνα, θνησιμότητα, χαμένα έτη ζωής
λόγω αναπηρίας, χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας.

ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Η κάνναβη αποτελεί την πλέον διαδεδομένη παράνομη ουσία σε παγκόσμιο επίπεδο, η εκτιμώμενη επικράτησή της για τον τελευταίο χρόνο ήταν στο 3.8% [95% Διάστημα εμπιστοσύνης (CI) = 2.7, 4.9] το 2012 [1]. Ωστόσο, η επικράτηση της κάνναβης σε παγκόσμιο
επίπεδο είναι πολύ χαμηλότερη σε σχέση με την επικράτησή της στη Βόρεια Αμερική,
όπου η διάδοσή της είναι σε μία από τις υψηλότερες κατηγορίες στον κόσμο [1]. Παρόλο που υπάρχουν κάποιες διαφορές από χώρα σε χώρα, η επικράτηση της χρήσης
κάνναβης στη Βόρεια Αμερική παραμένει σχετικά σταθερή [2]. Στις Ηνωμένες Πολιτείες, το διάστημα 2008-2012 η επικράτηση της χρήσης κάνναβης σημείωσε σταθερή
αύξηση από το 10% στο 12% [1, 3]. Στον Καναδά, προσφάτως σημειώθηκε αύξηση
μετά από το διάστημα 2008-2011 όταν είχε παρατηρηθεί πτώση [4]. Από το 2012, η
επικράτηση της χρήσης κάνναβης στον Καναδά έφτασε στο 10% για τα άτομα ηλικίας
15 ετών και άνω [4]. Η χρήση κάνναβης είναι επικρατέστερη μεταξύ των νέων, με
τους άνδρες να αναφέρουν χρήση κάνναβης συχνότερα από ότι οι γυναίκες [3, 4].
Αρκετές αρνητικές συνέπειες για την υγεία έχουν συσχετιστεί με τη χρήση της κάνναβης [5,
6], οι σημαντικότερες είναι οι διαταραχές από τη χρήση κάνναβης (CUD) [7, 8], η σχιζοφρένια [8], ο καρκίνος του πνεύμονα [9, 10] καθώς και οι τραυματισμοί από οδικά
ατυχήματα (RTI) [11]. Ωστόσο, λίγα γνωρίζουμε για την επιβάρυνση που προκαλούν οι
αρνητικές συνέπειες από τη χρήση κάνναβης [12, 13]. Πρόσφατα στοιχεία υποστήριξαν ότι η νοσηρότητα που σχετίζεται με τη χρήση κάνναβης (CUD) προκαλείται κυρίως από τη χρήση της ουσίας και τους τραυματισμούς από οδικά ατυχήματα (RTI),
ενώ ο καρκίνος του πνεύμονα και τα οδικά ατυχήματα είναι οι μόνες αιτίες θανάτου
που αποδίδονται στη χρήση κάνναβης [14]. Αυτά τα ευρήματα είναι ενδεικτικά καθώς
βασίστηκαν σε ακατέργαστες εκτιμήσεις επικράτησης και θνησιμότητας [14]. Χρειάζεται να γίνουν πιο αναλυτικοί υπολογισμοί σχετικά με την επιβάρυνση που προκαλούν
οι αρνητικές συνέπειες από την χρήση κάνναβης, προκειμένου να ολοκληρωθεί η εικόνα του προβλήματος. Αυτά τα στοιχεία είναι σημαντικά για να τεθούν οι προτεραι-
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ότητες στον συντονισμό των παρεμβάσεων με στόχο τη μείωση της βλάβης που σχετίζεται με τη χρήση κάνναβης.
Το παρόν άρθρο προσπάθησε να καλύψει τα συγκεκριμένα κενά, πραγματοποιώντας συστηματικούς υπολογισμούς σχετικά με την επιβάρυνση στην υγεία και στους τραυματισμούς
που σχετίζονται με τη χρήση κάνναβης στον Καναδά, μια από τις χώρες που έχουν τα
υψηλότερα ποσοστά επικράτησης της χρήσης κάνναβης (CUD) [15]. Οι συγκεκριμένοι
στόχοι της μελέτης περιελάμβαναν την εκτίμηση της ηλικίας, του φύλου και τις αρνητικές συνέπειες για την υγεία που αποδίδονται στην κάνναβη (1) νοσηρότητα, (2) χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας (YLL), (3) χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας (YLD) και (4) έτη προσαρμογής σε συνθήκες αναπηρίας (DALY).

ΜΕΘΟΔΟΛΟΓΙΑ

Η επιβάρυνση από παθήσεις/ατυχήματα που σχετίζονται με τη χρήση της κάνναβης εκτιμήθηκε για το έτος 2012 διότι η πλειοψηφία των στοιχείων ήταν διαθέσιμη για εκείνο το
έτος συγκεκριμένα. Εφαρμόστηκε το θεωρητικό πλαίσιο Comparative Risk Assessment [16], που είχε αναπτυχθεί για την Παγκόσμια Μελέτη Επιβάρυνσης της Υγείας
(GBD) 2000 [17]. Αυτό το πλαίσιο απαιτούσε τον καθορισμό της αιτιώδους σχέσης,
αποτίμηση της επικράτησης των σχετικών κατηγοριών έκθεσης και απόκτηση των βαρών αναπηρίας, θνησιμότητας και νοσηρότητας των αποτελεσμάτων.
Δυσμενείς επιδράσεις στην υγεία που αιτιωδώς αποδίδονται στην χρήση
Η Παγκόσμια Μελέτη Επιβάρυνσης της Υγείας (GBD) 2010 κατέληξε ότι οι διαταραχές από τη
χρήση κάνναβης CUD (εξ ορισμού) και η σχιζοφρένια παρουσιάζουν αιτιώδη σχέση με
τη χρήση της κάνναβης [15]. Η χρήση κάνναβης φάνηκε, μέσα από αρκετές μελέτες,
να αυξάνει τον κίνδυνο για σχιζοφρένια, ιδιαίτερα στα άτομα με ιστορικό συμπτωμάτων ψύχωσης ή με γενετική προδιάθεση [5, 6]. Η βιολογική εκτίμηση, η χρονικότητα
και συνέπεια της σχέσης ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και στη σχιζοφρένια αποδείχθηκαν ικανοποιητικά [18], παρά τις όποιες διαφορές που οφείλονται σε ζητήματα
υπολειπόμενων μεταβλητών σύγχυσης [18, 19].
Η βιολογική εκτίμηση έδειξε την αιτιώδη σχέση της επίδρασης από τη χρήση κάνναβης στον
καρκίνο του πνεύμονα, αφού ο καπνός της κάνναβης περιλαμβάνει καρκινογόνα παρόμοια με αυτά που υπάρχουν στον καπνό του τσιγάρου [20]. Παρά την βιολογική εκτίμηση, τα στοιχεία από τις μακροχρόνιες μελέτες ήταν μεικτά, ενώ οι μελέτες με ομάδες ελέγχου συνέκλιναν στον αυξημένο κίνδυνο για καρκίνο του πνεύμονα [5, 6]. Οι
ασυνέπειες στα ευρήματα οφείλονται εν μέρει στην σημαντική αλληλο-επικάλυψη της
χρήσης κάνναβης με τη χρήση καπνού, και στην αδυναμία για πλήρη προσαρμογή της
επίδρασης, αυτής της μεταβλητής σύγχυσης [21]. Τα περιορισμένα στοιχεία από τις
μακροχρόνιες μελέτες υπέδειξαν την επίδραση της δόσης-αντίδρασης [22]. Συνεπώς,
τα στοιχεία θεωρήθηκαν συνολικά ικανοποιητικά για να εξηγήσουν την αιτιότητα.
Μέσω εργαστηριακών μελετών φάνηκε ότι η χρήση κάνναβης οδήγησε σε προβλήματα ψυχοκινητικών δεξιοτήτων, οι οποίες είναι απαραίτητες για τον ασφαλή χειρισμό μηχανοκίνητων οχημάτων [6]. Συνεπή με αυτά τα ευρήματα, είναι τα στοιχεία επιδημιολογικών μελετών που δείχνουν ότι η χρήση κάνναβης διπλασιάζει τον κίνδυνο για τραυματισμούς
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από οδικά ατυχήματα (RTI) [11]. Σε αυτές τις μελέτες ήταν επίσης εμφανείς οι επιδράσεις δόσης-αντίδρασης, καθώς η αυξημένη συγκέντρωση τετραϋδροκανναβινόλης (ψυχοδραστικής ουσίας της κάνναβης) συνέπιπτε με αυξημένο κίνδυνο για τραυματισμό
σε οδικό ατύχημα [11]. Βάσει αυτών των στοιχείων, τεκμηριώθηκε η αιτιώδης σχέση
ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και στους τραυματισμούς από οδικά ατυχήματα (RTI).
Αξιολογήθηκε επίσης η πιθανή σχέσης αιτίας-αιτιατού ανάμεσα στην χρήση κάνναβης και στις
υπόλοιπες αρνητικές συνέπειες για την υγεία, συμπεριλαμβανομένων των καρδιαγγειακών νοσημάτων [23], της κατάθλιψης [24] και της αυτοκτονίας [25]. Αυτού του είδους
οι αρνητικές συνέπειες στην υγεία δεν συμπεριλήφθηκαν είτε επειδή τα στοιχεία της αιτιότητας δεν επαρκούσαν, ή επειδή δεν ήταν δυνατή η ποσοτική μέτρηση των σχέσεων
κινδύνου λόγω μεταβλητών που δεν μπορούσαν να ελεγχθούν. Η χρήση κάνναβης συνδέθηκε επίσης με αναπτυξιακά προβλήματα στον εγκέφαλο [5], τα οποία ωστόσο δεν
ήταν εύκολο να καταγραφούν σε ένα πλαίσιο που εστίαζε στην επιβάρυνση της υγείας.
Στοιχεία έκθεσης
Η Καναδική επισκόπηση της χρήση αλκοόλ και ουσιών-2012 (Canadian Alcohol and Drug Use
Monitoring Survey—2012) παρείχε επαρκή στοιχεία για εθνικά αντιπροσωπευτικές
εκτιμήσεις αναφορικά με την εβδομαδιαία χρήση κάνναβης κατά το προηγούμενο από
τη μελέτη έτος, τον προηγούμενο μήνα και τους τελευταίους 3 μήνες [26]. Τα στοιχεία για την επικράτηση της επήρειας της χρήσης κάνναβης κατά την οδήγηση συγκεντρώθηκαν μέσω μιας έρευνας, για τη χρήση ουσιών, που πραγματοποιήθηκε στον
δρόμο με τυχαία επιλογή οδηγών στην περιοχή British Columbia. Στη διάρκεια αυτής
της έρευνας έγινε εξέταση αναπνοής και λήφθηκε δείγμα στοματικών υγρών [27]. Λόγω της έλλειψης εθνικών στοιχείων, η επικράτηση που βρέθηκε στην British Columbia
χρησιμοποιήθηκε ως βάση για τον Καναδά, με προσαρμογές στις τάσεις που αφορούν τη χρήση κάνναβης, την ηλικία και το φύλο.
Δεδομένα σχέσεων κινδύνου
Οι μελέτες που μετρούν ποσοτικά τις αρνητικές συνέπειες της χρήσης κάνναβης στην υγεία είναι λιγότερες σε σύγκριση με αυτές που αφορούν άλλες ουσίες, όπως το αλκοόλ [28]
και ο καπνός [29]. Οι κίνδυνοι για άτομα ηλικίας άνω των 65 ετών μειώνονται στο μισό,
καθώς με την αύξηση της ηλικίας οι σχέσεις κινδύνου συγκλίνουν προς τη μηδενική επίδραση (σχέση κινδύνου = 1), χωρίς ωστόσο να υπάρχουν μελέτες για την ποσοτικοποίηση αυτής της επίδρασης (βλ. [16, 30] για τη μείωση άλλων παραγόντων κινδύνου).
Οι μετά-αναλύσεις των σχέσεων ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και στη σχιζοφρένια, δεν αξιοποιήθηκαν επειδή συχνά περιελάμβαναν μετρήσεις μόνο για τη μακροχρόνια χρήση κάνναβης [8, 31–34], ενώ δεν βρέθηκαν μετά-αναλύσεις για τον καρκίνο του πνεύμονα. Συνεπώς, αξιοποιήθηκαν μακροχρόνιες μελέτες από την κοορτή των Στρατολογημένων Σουηδών ώστε να εντοπιστούν οι σχέσεις κινδύνου για σχιζοφρένια και καρκίνο του πνεύμονα [22, 35]. Με βάση τη συχνότητα των περιστατικών μακροχρόνιας χρήσης κάνναβης (50+ φορές) και μετά από σύγκριση αυτών με μη-χρήση κάνναβης, εντοπίστηκαν
σχέσεις κινδύνου 3.1 [odds ratio (OR) 95% CI = 1.7, 5.5] και 2.1 (hazard ratio 95% CI =
1.1, 4.1) αντιστοίχως για τη σχιζοφρένια και τον καρκίνο του πνεύμονα [22, 35].
Εντοπίστηκαν τρεις μετά-αναλύσεις για τη σχέση ανάμεσα στη χρήση κάνναβης και στους
τραυματισμούς από οδικά ατυχήματα [11, 36, 37]. Οι μελέτες από τη Βόρεια Αμερική
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(n = 3) που ο Asbridge και συν. συμπεριέλαβαν στη μετά-ανάλυσή τους επιλέχθηκαν
μαζί με μία πρόσφατη μελέτη από τον Καναδά [11, 38], καθώς οι τραυματισμοί από
οδικά ατυχήματα επηρεάζονται και από άλλους τοπικούς παράγοντες που ενδεχομένως αλληλεπιδρούν με τη χρήση κάνναβης. Συνεπώς, με αυτόν τον υπολογισμό προέκυψε αναλογία κινδύνου OR 2.0 (95% CI = 1.0, 3.9), αλλά μετρήθηκαν διαφορετικές
σχέσεις κινδύνου για τα θανατηφόρα και μη αποτελέσματα.
Βάρη από αναπηρία
Ο υπολογισμός των χαμένων ετών ζωής λόγω αναπηρίας (YLD) επέβαλε μετρήσεις των βαρών
αναπηρίας σε σχέση με κάθε μία από τις άλλες αρνητικές συνέπειες για την υγεία, με
εξαίρεση τον καρκίνο του πνεύμονα [τα στοιχεία για τα χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας (YLD) συγκεντρώθηκαν από τα αρχεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας] [39].
Τα βάρη της αναπηρίας για τη διαταραχή χρήσης κάνναβης και τους τραυματισμούς
από οδικά ατυχήματα, συγκεντρώθηκαν από το GBD 2010 [40, 41], ενώ τα βάρη αναπηρίας σε σχέση με τη σχιζοφρένια λήφθηκαν από τη Μελέτη του Οντάριο για την
Επιβάρυνση της Ψυχικής Υγείας και των Εξαρτήσεων (Ontario Burden of Mental Illnesses and Addictions Study) [42].
Επικράτηση αποτελεσμάτων και δεδομένα θνησιμότητας
Τα δεδομένα για την επικράτηση, κατά το προηγούμενο έτος, των διαταραχών χρήσης κάνναβης, συγκεντρώθηκαν από την έρευνα για την ψυχική υγεία του 2012 (Canadian Community Health Survey—Mental Health 2012), βάσει του Composite International Diagnostic Interview [43]. Οι βάσεις δεδομένων από την Υπηρεσία Υγείας του Οντάριο (Ontario
Health Administrative Databases) αναλύθηκαν ώστε να μετρηθεί η επικράτηση της σχιζοφρένιας. Η μελέτη στηρίχθηκε στην παραδοχή ότι σχιζοφρένια είχαν όσοι νοσηλεύθηκαν τουλάχιστον μία φορά με αυτή τη διάγνωση ή είχαν τουλάχιστον τρεις σχετικές
γνωματεύσεις από γιατρό. Έγινε αναγωγή των ευρημάτων του Οντάριο στο σύνολο του
πληθυσμού της χώρας μέσω σχετικού αλγορίθμου, ώστε να εκτιμηθεί η επικράτηση της
σχιζοφρένιας στον Καναδικό πληθυσμό. Τα στοιχεία για τα αίτια θανάτου αναφορικά με
τη διαταραχή χρήσης κάνναβης (CUD) και τη σχιζοφρένια, συγκεντρώθηκαν από το σύστημα διαχείρισης των κοινωνικο-οικονομικών στοιχείων του Καναδά [44].
Επειδή, τα εθνικά δεδομένα για τον καρκίνο του πνεύμονα, δεν έδιναν πληροφορίες για την
επικράτηση ανά ηλικία και φύλο [45], χρησιμοποιήθηκαν στοιχεία από τη Βάση Παρατήρησης Δεδομένων για την Υγεία του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας (World Health
Organization’s Global Health Observatory Data Repository) [39]. Το παρατηρητήριο
παρείχε εκτιμήσεις για όλα τα στοιχεία αναφορικά με την επιβάρυνση από ασθένειες
που σχετίζονταν με τον καρκίνο του πνεύμονα (θνησιμότητα, YLL, YLD και DALY) στον
Καναδά το 2012. Για να βρεθεί η επικράτηση και η θνησιμότητα από οδικά ατυχήματα
αξιοποιήθηκε η Εθνική Βάση Δεδομένων για την καταγραφή των Συγκρούσεων (National Collision Database), αποτελούμενη από όλους όσους εμπλέκονταν στη σύγκρουση (οδηγούς και μη) [46, 47].
Υπολογισμοί
Η αναλογία που αποδόθηκε στην χρήση κάνναβης (CAFs) υπολογίστηκε για όλες τις αρνητικές
συνέπειες στην υγεία, με εξαίρεση τη διαταραχή χρήσης κάνναβης (CUD) (100% εξ
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ορισμού CAF) [16]. Οι υπολογισμοί αυτοί αντιπροσώπευαν την αναλογία του βάρους
της ασθένειας που δεν θα είχε προκύψει εάν θεωρητικώς η έκθεση στη χρήση κάνναβης ήταν ελάχιστη. Οι αναλογίες που αποδόθηκαν στη χρήση κάνναβης υπολογίστηκαν ώστε να βρεθεί η σχέση μεταξύ χρήσης κάνναβης, θνησιμότητας και νοσηρότητας. Ο πολλαπλασιασμός των θανάτων λόγω χρήσης κάνναβης με το προσδόκιμο ζωής, την στιγμή του θανάτου [48], απέδωσε τα χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρου θανάτου (YLLs) ενώ ο πολλαπλασιασμός της νοσηρότητας λόγω χρήσης κάνναβης με τα
βάρη της αναπηρίας, δημιούργησε χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας YLDs. Τα παραπάνω προστέθηκαν ώστε να προκύψουν τα έτη προσαρμογής στην αναπηρία (DALYs)
λόγω χρήσης κάνναβης. Οι εκτιμήσεις για την επιβάρυνση των ασθενειών λόγω χρήσης κάνναβης ήταν συγκεκριμένες για κάθε ηλικία (15–24, 25–44, 45–64, 65+ έτη),
φύλο (άνδρας, γυναίκα) και αρνητικές συνέπειες για την υγεία [διαταραχές χρήσης
κάνναβης (CUD), σχιζοφρένια, καρκίνος του πνεύμονα και οδικά ατυχήματα (RTI)].
Πραγματοποιήθηκαν αναλύσεις ευαισθησίας ώστε να εκτιμηθεί η επιβάρυνση της
υγείας λόγω χρήσης κάνναβης χωρίς να περιλαμβάνεται ο καρκίνος του πνεύμονα ως
αρνητική συνέπεια από τη χρήση κάνναβης, καθώς οι ενδείξεις αναφορικά με την αιτιότητα ήταν πιο ασθενείς για αυτήν την αρνητική συνέπεια στην υγεία.
Τα διαστήματα εμπιστοσύνης 95% CI υπολογίστηκαν με μεθόδους παρόμοιες με τα πειράματα
Monte Carlo, που έχουν χρησιμοποιηθεί στο παρελθόν για την εκτίμηση της επιβάρυνσης των ασθενειών από άλλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ [49]. Η επιβάρυνση των ασθενειών που αποδίδεται στην κάνναβη εκτιμήθηκε 40 000 φορές μέσω
κάνοντας προσομοίωσης χαμηλής επίδρασης (δειγματοληπτικά από αντίστοιχα λάθη
στην κατανομή). Το 2.5% και το 97.5% του προσομοιωμένου βάρους της ασθένειας λήφθηκαν ως το χαμηλότερο και ανώτερο όριο του 95% του διαστήματος εμπιστοσύνης.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Η επικράτηση της χρήσης κάνναβης στη διάρκεια του τελευταίου έτους έφτασε στο 10% (95%
CI = 9, 11), εκ των οποίων το 6% (95% CI = 6, 7) αφορούσε τον πληθυσμό που έκανε
χρήση τον τελευταίο μήνα και το 4% (95% CI = 4, 5) τον πληθυσμό που έκανε χρήση
εβδομαδιαίως τους τελευταίους τρεις μήνες. Η επικράτηση της οδήγησης υπό την
επήρεια κάνναβης έφτασε στο 4% (95% CI = 2, 5). Στον Πίνακα S1 από το συμπληρωματικό υλικό παρουσιάζεται η επικράτηση της έκθεσης στην οδήγηση υπό την επήρεια κάνναβης, ανά ηλικία και φύλο. Οι άνδρες εμφάνισαν μεγαλύτερη επικράτηση
στην έκθεση στη χρήση κάνναβης σε όλες τις εξεταζόμενες πτυχές σε σχέση με τις
γυναίκες, ενώ η επικράτηση φάνηκε να φθίνει και για τα δύο φύλα όσο μεγαλύτερης
ηλικίας ήταν τα άτομα. Η επικράτηση των διαταραχών από τη χρήση κάνναβης (CUD)
ήταν 0.8% (95% CI = 0.6, 1.0) για την κατάχρηση κάνναβης [1.2% (95% CI = 0.9, 1.5)
και 0.4% (95% CI = 0.2, 0.6) για άνδρες και γυναίκες αντίστοιχα] και 0.5% (95% CI =
0.3, 0.7) για την εξάρτηση από την κάνναβη [0.7% (95% CI = 0.4, 1.0) και 0.3% (95%
CI = 0.1, 0.5), αντίστοιχα].
Οι αποδοτέες αναλογίες στην κάνναβη (CAF) όπως υπολογίστηκαν για τη σχιζοφρένια, τον
καρκίνο του πνεύμονα και τα οδικά ατυχήματα παρουσιάζονται στον Πίνακα S2 του
συμπληρωματικού υλικού. Οι απόλυτοι αριθμοί για τη θνησιμότητα, τα χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας (YLL), χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας (YLD) και τα
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έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALY) περιλαμβάνονται στο κύριο τμήμα του άρθρου, ενώ τα ποσοστά ανά εκατομμύριο ατόμων παρουσιάζονται στο συμπληρωματικό υλικό στους Πίνακες S3–S6.
Η χρήση κάνναβης προκάλεσε 287 θανάτους (95% CI = 108, 609), και φάνηκε ότι όλες οι αρνητικές συνέπειες της κάνναβης στην υγεία είχαν ως αποτέλεσμα το θάνατο με εξαίρεση τις διαταραχές χρήσης κάνναβης (CUD) (Πίνακας 1). Η θνησιμότητα από οποιαδήποτε αιτία φάνηκε να κορυφώνεται στα άτομα ηλικίας 45–64 ετών, και ήταν σταθερά υψηλότερη στους άνδρες σε σύγκριση με τις γυναίκες (αναλογία θανάτων από
οποιαδήποτε αιτία 3.5). Τα οδικά ατυχήματα ευθύνονταν για τους περισσότερους θανάτους στα άτομα ηλικίας κάτω των 45 ετών, αλλά αυτό φάνηκε να περιορίζεται με
την ηλικία, η επίδραση του καρκίνου του πνεύμονα επικρατούσε στα άτομα 45 ετών
και άνω. Η συνεκτίμηση του προσδόκιμου ζωής μέσω του υπολογισμού των χαμένων
ετών λόγω πρόωρης θνησιμότητας δεν επέφερε σημαντικές διαφορές στον τύπο των
ευρημάτων. Επιπλέον υπολογισμοί για το προσδόκιμο ζωής μέσω των υπολογισμών
των πρόωρων θανάτων δεν έδειξε σημαντικές διαφορές στα αποτελέσματα. Συνολικά
αποδόθηκαν στη χρήση κάνναβης 10 533 χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας (YLLs) (95% CI = 4760, 20 833) (Πίνακας 2).
Η χρήση κάνναβης οδήγησε σε 55 813 χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας (YLD) (95% CI =
38 175, 74 094), ιδιαίτερα έντονα στα άτομα ηλικίας 15–24 ετών, καθώς αποτελούσαν
περίπου το 50% των χαμένων ετών ζωής λόγω αναπηρίας από οποιαδήποτε αιτία (Πίνακας 3). Οι επιπλέον συγκρίσεις ανά φύλο επιβεβαίωσαν τις ήδη υπάρχουσες διαφορές μεταξύ των δύο φύλων, αφού τα δύο-τρίτα των χαμένων ετών ζωής λόγω αναπηρίας από οποιαδήποτε αιτία αφορούσε άνδρες. Στην πλειοψηφία τους, τα χαμένα έτη
ζωής λόγω αναπηρίας αφορούσαν κυρίως διαταραχές από τη χρήση κάνναβης, που
ανερχόταν σε ποσοστό υψηλότερο του 85% των χαμένων ετών ζωής λόγω αναπηρίας
από οποιαδήποτε αιτία.
Τα χαμένα έτη ζωής, που αποδίδονται στη χρήση κάνναβης, λόγω πρόωρης θνησιμότητας
(YLLs) ή αναπηρίας (YLDs), ήταν συνολικά 66 346 σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs)
(95% CI = 47 785, 87 207) (Πίνακας 4, Σχήμα S1 από το υποστηρικτικό υλικό). Τα έτη
ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs) κορυφώνονται στην ηλικιακή ομάδα 15-24
ετών, ενώ περίπου το 70% των ετών ζωής σε συνθήκες αναπηρίας από οποιαδήποτε
αιτία αφορούσαν άνδρες. Οι διαταραχές από την κατάχρηση κάνναβης (CUDs) ευθύνονται για τα περισσότερα έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs) σε άτομα νεότερα των 45 ετών ενώ σε άτομα μεγαλύτερα των 45 ετών, ο καρκίνος του πνεύμονα
ήταν η πρωταρχική αιτία για έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs). Συνολικά, περισσότερο του 70% όλων των ετών ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs) που αποδόθηκαν στην κάνναβη εξηγούνται από τη διαταραχή χρήσης κάνναβης (CUDs). Οι τάσεις αυτές παρέμειναν σταθερές σε μεγάλο βαθμό για τους άνδρες, για τις γυναίκες
και συνολικά.
Όταν εξαιρέθηκε από τις ευαίσθητες αναλύσεις ο καρκίνος του πνεύμονα που αποδίδεται στη
χρήση κάνναβης, η θνησιμότητα και τα χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας
(YLLs) που αποδίδονται στην κάνναβη, περιορίστηκαν σημαντικά όπως και μικρή ήταν
και η απόδοση στην κάνναβη της συνολικής επίδρασης των ετών ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας (DALYs) (–9%) (Υποστηρικτικό υλικό, Πίνακας S7).
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Η αποδοτέα στην κάνναβη επιβάρυνση της υγείας στον Καναδά το 2012 οδήγησε σε 287 θανάτους, 10 500 χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητα (YLLs), 55 800 χαμένα έτη
ζωής λόγω αναπηρίας (YLDs) και 66 300 έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs). Ο
αποδοτέος στην κάνναβη καρκίνος του πνεύμονα ήταν ο σημαντικότερος παράγοντας
θνησιμότητας και χαμένων ετών ζωής, λόγω πρόωρης θνησιμότητα (YLLs), ενώ στις
διαταραχές χρήσης κάνναβης αποδίδονται τα περισσότερα χαμένα έτη ζωής λόγω
αναπηρίας (YLDs). Συνολικά, η επιβάρυνση της υγείας που αποδίδεται στην χρήση
κάνναβης, προέρχεται σε μεγάλο βαθμό από τις διαταραχές της χρήσης (CUDs).
Όπως θα παρουσιάσουμε παρακάτω στη συζήτηση, η αποδοτέα στην κάνναβη επιβάρυνση της υγεία ήταν σημαντική, αλλά πολύ μικρότερη σε σύγκριση με πιο κοινές νόμιμες ή παράνομες ναρκωτικές ουσίες, ιδιαίτερα όσον αφορά στη θνησιμότητα.

ΠΙΝΑΚΑΣ 1: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΗ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ
ΣΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ, ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ 2012
ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟa

Ηλικία (έτη), φύλο

Σχιζοφρένια
Θάνατοι

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Καρκίνος των Πνευμόνων
Θάνατοι

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Οδικά Ατυχήματα
Θάνατοι

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Άνδρες
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

0
1
1
0
1

0,
0,
0,
0,
1,

0
1
1
0
3

0
5
99
37
140

0, 0
0, 12
7, 274
0, 114
11, 378

33
31
15
1
81

21, 48
19, 46
9, 22
1, 1
50, 117

Γυναίκες
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

0
0
0
0
0

0,
0,
0,
0,
0,

0
0
0
0
0

0
2
46
3
51

0,
0,
3,
0,
4,

7
4
2
0
13

4,
3,
1,
0,
8,

Συνολικά
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

0
1
1
0
2

0,
0,
0,
0,
1,

0
1
2
0
3

0
7
144
40
191

0, 0
1, 17
11, 397
1, 122
15, 510

40
36
17
1
94

25, 58
22, 52
10, 25
1, 2
58, 137

0
5
135
16
148

10
6
4
0
20

a Δεν υπήρχαν θάνατοι που να απέρρεαν άμεσα από τις διαταραχές της χρήσης κάνναβης

Προσφάτως, υποστηρίχθηκε ότι η χρήση κάνναβης προκαλεί νοσηρότητα κυρίως λόγω της
διαταραχής της χρήσης (CUD), ενώ η αποδοτέα στην κάνναβη θνησιμότητα προέρχεται κυρίως από τον καρκίνο του πνεύμονα και τα οδικά ατυχήματα (RTI) [14]. Τα ευ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 2: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΧΑΜΕΝΑ ΕΤΗ ΖΩΗΣ ΛΟΓΩ ΠΡΟΩΡΗΣ ΘΝΗΣΙΜΟΤΗΤΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ
ΚΑΝΝΑΒΗΣ ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ, ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ
ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ 2012 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟa

Ηλικία (έτη), φύλο

Σχιζοφρένια
YLLs

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Καρκίνος των Πνευμόνων
YLLs

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Οδικά Ατυχήματα
YLLs

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Άνδρες
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

0
31
16
1
48

0,0
11, 58
5, 33
0, 3
17, 91

5
250
3363
634
4252

0, 13
21, 610
256, 9335
0, 1957
338, 11 452

1,999
1,401
372
8
3780

1240, 2883
863, 2039
226, 552
5, 11
2335, 5485

Γυναίκες
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

0
0
3
0
3

0,
0,
1,
0,
1,

0
0
7
1
8

1
101
1594
53
1748

0, 2
8282
113, 4711
0, 263
130, 5093

428
205
68
1
701

262, 626
124, 303
41, 102
0, 1
428, 1032

Συνολικά
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

0
31
19
1
51

0, 0
11, 58
6, 40
0, 4
19, 98

6
351
4957
686
6000

0, 15
29, 880
380, 13 630
12, 2080
479, 16 019

2426
1606
440
9
4,481

1503, 3509
988, 2342
267, 653
6, 12
2763, 6516

YLLs = Χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας.
a Δεν υπήρχαν θάνατοι που να απέρρεαν άμεσα από τις διαταραχές της χρήσης κάνναβης.

ρήματα του παρόντος άρθρου επιβεβαιώνουν αυτές τις εκτιμήσεις με βάση πλήρεις
αναλύσεις συγκριτικού κινδύνου. Η χρήση κάνναβης φάνηκε ότι προκάλεσε 130–280
θανάτους από καρκίνο του πνεύμονα και 89–267 θανάτους από οδικά ατυχήματα (RTI)
[14]. Αυτές οι εκτιμήσεις συνάδουν με τα ευρήματα του παρόντος πονήματος, καθώς
ο καρκίνος του πνεύμονα και τα οδικά ατυχήματα (RTI) οδήγησαν σε 191 και 94 θανάτους αντιστοίχως. Η αποδοτέα στην κάνναβη νοσηρότητα από διαταραχές της χρήσης κάνναβης (CUD) και σχιζοφρένια είχε παρόμοιο αποτέλεσμα, από λίγο έως καθόλου επιρροή, και στις δύο μελέτες [14].
Η επιβάρυνση της υγείας που αποδόθηκε στην κάνναβη, ποσοτικοποιήθηκε επίσης και στην
Παγκόσμια Μελέτη Επιβάρυνσης της Υγείας (GBD) 2010 [15], ωστόσο οι εκτιμήσεις
για τον Καναδά διέφεραν σημαντικά από τα ευρήματα της παρούσας μελέτης. Η επικράτηση των διαταραχών χρήσης κάνναβης (CUDs) ήταν υψηλότερη στην Παγκόσμια
Μελέτη Επιβάρυνσης της Υγείας (GBD) 2010 (0.6 vs 0.5%) [15], παρόλο που τα ευρήματα της παρούσας μελέτης αποτελούν την προτιμητέα επιλογή καθώς βασίζονται σε
στοιχεία εθνικού αντιπροσωπευτικού δείγματος. Η αποδοτέα στην κάνναβη σχιζοφρένεια σύμφωνα με την Παγκόσμια Μελέτη Επιβάρυνσης της Υγείας (GBD) του 2010
[15] έφτανε στα 7 000 έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs) σε παγκόσμιο επίπε-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 3: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΧΑΜΕΝΑ ΕΤΗ ΖΩΗΣ ΛΟΓΩ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ, ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ 2012 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ.

Ηλικία (έτη),
φύλο

Διαταραχές από
τη χρήση κάνναβης
YLDs

Σχιζοφρένια

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

YLDs

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Καρκίνος
των Πνευμόνων
YLDs 95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Οδικά
Ατυχήματα
YLDs 95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Άνδρες
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

17 851
12 434
1624
0
31 909

11 559, 24 106
8052, 16 791
1052, 2193
0, 0
20 662, 43 090

578
3286
1356
55
5275

211, 1117
1212, 6156
430, 2943
0, 140
1954, 10 068

0
4
38
9
51

0, 0
0, 9
3, 105
0, 28
4, 135

90
106
41
2
238

24, 183
19, 227
3, 93
0, 4
99, 440

Γυναίκες
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

10 409
4663
1625
0
16 697

6740, 14 056
3019, 6297
1052, 2194
0, 0
10 812, 22 548

123
726
643
9
1502

42, 260
230, 1594
188, 1499
0, 39
506, 3224

0
1
14
1
16

0, 0
0, 4
1, 41
0, 3
1, 47

56
50
20
0
126

15, 116
8, 110
1, 47
0, 1
52, 237

Συνολικά
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

28 260
17 097
3249
0
48 606

18 299, 38 162
11 071, 23 088
2104, 4388
0, 0
31 474, 65 638

701
4012
1999
64
6776

257, 1365
1484, 7616
665, 4285
8, 159
2489, 13 204

0
5
52
10
67

0, 0
0, 13
4, 142
0, 30
5, 178

146
156
61
2
364

57, 274
52, 309
18, 126
0, 4
171, 644

YLDs = Χαμένα έτη ζωής λόγω αναπηρίας.

δο, ενώ τα ευρήματα του παρόντος άρθρου έδειξαν 6 827 έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs) μόνο για τον Καναδά. Αυτή η διαφορά οφείλεται στη διαφοροποίηση
του στατιστικού μοντέλου, καθώς η σχιζοφρένεια η οποία δεν θα είχε εμφανιστεί εάν
δεν υπήρχε η χρήση της κάνναβης μοντελοποιήθηκε στην παρούσα μελέτη, ενώ η
πρότερη έναρξη και η αυξημένη σοβαρότητα σχιζοφρένειας λόγω της χρήσης κάνναβης μοντελοποιήθηκε στη Παγκόσμια Μελέτη Επιβάρυνσης της Υγείας (GBD) 2010
[15]. Συνολικά, η αποδοτέα στην κάνναβη επιβάρυνση της υγείας που μετρήθηκε από
την Παγκόσμια Μελέτη Επιβάρυνσης της Υγείας (GBD) 2010 ήταν σημαντικά χαμηλότερη σε σύγκριση με τα ευρήματα της παρούσας μελέτης (95 έτη ζωής σε συνθήκες
αναπηρίας (DALYs) ανά 100 000 άτομα vs 227 έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας
(DALYs) ανά 100 000 άτομα) [15], κάτι που μπορεί να αποδοθεί στην προσθήκη δύο
επιπλέον αρνητικών συνεπειών για την υγεία στην παρούσα μελέτη και συγκεκριμένα
του καρκίνου του πνεύμονα και των τραυματισμών από οδικά ατυχήματα (RTIs).
Η Παγκόσμια Μελέτη Επιβάρυνσης της Υγείας (GBD) του 2010 κατέληξε στο συμπέρασμα ότι
η παγκόσμια επιβάρυνση για την υγεία, ιδιαίτερα η αποδοτέα στην κάνναβη επιβάρυνση της νοσηρότητας, ήταν χαμηλότερη σε σύγκριση με άλλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένου του αλκοόλ, του καπνού και των οπιοειδών [15]. Τα ίδια συμπεράσματα ισχύ-
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ΠΙΝΑΚΑΣ 4: ΕΚΤΙΜΩΜΕΝΑ ΕΤΗ ΖΩΗΣ ΣΕ ΣΥΝΘΗΚΕΣ ΑΝΑΠΗΡΙΑΣ ΑΠΟΔΟΤΕΑ ΣΤΗ ΧΡΗΣΗ ΚΑΝΝΑΒΗΣ
ΠΟΥ ΟΔΗΓΗΣΕ ΣΕ ΣΧΙΖΟΦΡΕΝΙΑ, ΚΑΡΚΙΝΟ ΤΩΝ ΠΝΕΥΜΟΝΩΝ ΚΑΙ ΟΔΙΚΑ ΑΤΥΧΗΜΑΤΑ ΣΤΟΝ
ΚΑΝΑΔΑ ΤΟ 2012 ΑΝΑ ΗΛΙΚΙΑ ΚΑΙ ΦΥΛΟ.

Ηλικία (έτη),
φύλο

Διαταραχές από
τη χρήση κάνναβης

Σχιζοφρένια

DALYs

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

DALYs

Άνδρες
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

17 851
12 434
1624
0
31 909

11 559, 24 106
8052, 16 791
1052, 2193
0, 0
20 662, 43 090

578
3317
1371
56
5322

Γυναίκες
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

10 409
4663
1625
0
16 697

6740, 14 056
3019, 6297
1052, 2194
0, 0
10 812, 22 548

Συνολικά
15–24
25–44
45–64
65+
Σύνολο

28 260
17 097
3249
0
48 606

18 299, 38 162
11 071, 23 088
2104, 4388
0, 0
31 474, 65 638

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

Καρκίνος
των Πνευμόνων

Οδικά
Ατυχήματα

DALYs

95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

DALYs 95% Διάστημα
Εμπιστοσύνης

211, 1117
1244, 6189
444, 2962
0, 142
2004, 10 125

5
254
3401
643
4303

0, 13
24, 614
291, 9377
0, 1970
384, 11 511

2088
1507
413
10
4018

1327, 2975
960, 2154
261, 599
6, 14
2563, 5741

123
726
646
9
1505

42, 260
230, 1594
191, 1503
0, 40
509, 3228

1
103
1608
53
1764

0, 2
9, 284
125, 4731
0, 265
145, 5113

484
254
88
1
827

311, 688
163, 367
55, 131
1, 1
542, 1173

701
4043
2017
66
6827

257, 1365
1513, 7648
681, 4307
9, 162
2538, 13 256

6
356
5009
696
6067

1, 15
35, 886
436, 13 704
18, 2,098
543, 16 096

2572
1762
501
11
4846

1642, 3659
1132, 2506
321, 722
7, 15
3115, 6899

DALYs = έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας

ουν και για τον Καναδά (Υποστηρικτικό Υλικό, Πίνακας S8). Η θνησιμότητα από το αλκοόλ και τον καπνό στον Καναδά είναι σημαντικά υψηλότερη από τους 287 θανάτους
που προκλήθηκαν από τη χρήση κάνναβης [50, 51]. Τα αντίστοιχα έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs) που αποδίδονται στο αλκοόλ και στον καπνό είναι συγκριτικά
σε σημαντικά υψηλότερα επίπεδα [50, 51]. Δυστυχώς, δεν υπάρχουν στον Καναδά
αξιόπιστα εθνικά στοιχεία σχετικά με την επιβάρυνση των ασθενειών λόγω της χρήσης
οπιοειδών. Αναλύσεις που βασίστηκαν σε δεδομένα του Οντάριο για τα ποσοστά θνησιμότητας από υπερβολική δόση συνταγογραφούμενων οπιοειδών, παρουσιάζουν 1460
θανάτους και 58 311 χαμένα έτη ζωής λόγω πρόωρης θνησιμότητας (YLLs) που αποδίδεται στη χρήση οπιοειδών στον Καναδά [52]. Αυτές οι εκτιμήσεις παρουσιάζουν περιορισμένη εικόνα καθώς περιλαμβάνουν στις αρνητικές συνέπειες για την υγεία, μόνο
τους θανάτους από υπερβολική δόση και δεν ασχολούνται με τη θνησιμότητα από παράνομα οπιοειδή όπως η ηρωίνη. Ανεξαρτήτως αυτών, υπογραμμίζουν ότι παρά τη χαμηλότερη επικράτηση της χρήσης οπιοειδών, η συμβολή της χρήσης οπιοειδών στην
επιβάρυνση της θνησιμότητας στον Καναδά είναι πολύ σημαντικότερη από αυτή της
χρήσης κάνναβης. Συνολικά, η αποδοτέα στην κάνναβη επιβάρυνση της υγείας στον
Καναδά είναι σημαντική αλλά σε σύγκριση πολύ μικρότερη από την επιβάρυνση των
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ασθενειών που αποδίδεται σε άλλες ουσίες. Επιπλέον, θα πρέπει να σημειωθεί ότι τα
συμπεράσματα σχετικά με την αιτιώδη σχέση ή/και την ποσοτικοποίηση της αποδοτέας
στην κάνναβη επιβάρυνση των ασθενειών έχουν μικρή τεκμηρίωση σε σύγκριση με αυτή του αλκοόλ και ιδιαιτέρως του καπνού, αλλά η τεκμηρίωση δεν περιορίζεται στην
ποσοτικοποίηση του αποδοτέου στην κάνναβη καρκίνου του πνεύμονα.
Τα ευρήματα της παρούσας μελέτης επισημαίνουν το πόσο σημαντικό είναι να οργανωθούν
παρεμβάσεις πρόληψης και θεραπείας. Οι παρεμβάσεις πρόληψης θα πρέπει να στοχεύουν στη συστηματική ή συχνή χρήση κάνναβης, καθώς οι περισσότερες αρνητικές
συνέπειες για την υγεία προκύπτουν από αυτούς τους τρόπους χρήσης [53]. Ο διαγνωστικός έλεγχος, η σύντομη παρέμβαση και η παραπομπή σε θεραπεία αποτελούν
μια υποσχόμενη προσέγγιση για την παροχή τέτοιου είδους παρεμβάσεων πρόληψης
[54, 55], γεγονός που διευκολύνει τις παλαιότερες παρεμβάσεις που στοχεύουν με
γενικό συστηματικό διαγνωστικό έλεγχο στα άτομα υψηλού κινδύνου ή στα άτομα με
προβλήματα χρήσης [56]. Τα περισσότερα πρόσφατα στοιχεία βασίζονται σε έρευνες
που έχουν γίνει για το αλκοόλ, ωστόσο και τα συγκεντρωτικά στοιχεία είναι χρήσιμα
με αρκετά πιθανά οφέλη σε αυτό το πλαίσιο για άλλες ουσίες, συμπεριλαμβανομένης
της κάνναβης [56–59]. Οι βραχείες παρεμβάσεις στα τμήματα επειγόντων περιστατικών, στην πρωτοβάθμια φροντίδα υγείας και στα δημόσια σχολεία έχουν οδηγήσει σε
μείωση της χρήσης κάνναβης μεταξύ των εφήβων [60], ενώ παρόμοια ευρήματα
έχουν επίσης βρεθεί για τα άτομα που κάνουν συχνή χρήση κάνναβης [56, 61]. Παραμένει ωστόσο σημαντική η ανάγκη για περαιτέρω έρευνες σχετικά με τη βέλτιστη
εφαρμογή του πλαισίου διαγνωστικού ελέγχου, σύντομης παρέμβασης, και παραπομπής σε θεραπεία [62]. Κυρίως όμως, το πλήρες φάσμα αυτού του πλαισίου θα πρέπει να αξιολογείται διεξοδικά, και όχι μόνο επιμέρους στοιχεία, όπως οι σύντομες παρεμβάσεις ή σύντομες θεραπείες [60, 63, 64].
Η οδήγηση υπό την επήρεια κάνναβης στον Καναδά αντιμετωπίζεται προς το παρόν από το
πρόγραμμα Αξιολόγησης και Ταξινόμησης των Ουσιών (Drug Evaluation and Classification program) μέσω του οποίου εκπαιδευμένοι αστυνομικοί μπορούν να ζητήσουν να
γίνουν συγκεκριμένες εξετάσεις στους οδηγούς για τους οποίους υπάρχει υποψία
χρήσης, συμπεριλαμβανόμενης της λήψης σάλιου για τοξικολογικούς ελέγχους [65,
66]. Οι νόμοι αυτοί καθ’ εαυτοί μπορεί να αποτελούν μια καλύτερη εναλλακτική για τη
συμπεριφορά που σχετίζεται με την κάνναβη, καθώς το πρόγραμμα Αξιολόγησης και
Ταξινόμησης των Ουσιών έχει δώσει πολύ λίγα αποτρεπτικά αποτελέσματα και πολύ
λίγες ποινικές καταδίκες για οδήγηση υπό την επήρεια ουσιών [65–67]. Ωστόσο, η μέτρηση των προβλημάτων από την κάνναβη παραμένει σημαντικό πρόβλημα όταν συζητάμε για τέτοιους νόμους [65–67]. Η λήψη δείγματος αίματος είναι παρεμβατική,
απαιτεί χρόνο και στοιχίζει αρκετά [65, 66]. Η τετραϋδροκανναβινόλη μπορεί να παραμείνει ανιχνεύσιμη στο αίμα αρκετές ώρες μετά τη χρήση, παρόλο που έχουν καθοριστεί επίπεδα αυτής τα οποία αντιστοιχούν σε συγκέντρωση αλκοόλ στο αίμα στο
0.05% [68]. Οι τοξικολογικοί έλεγχοι του σάλιου μπορούν να αντιμετωπίσουν αυτούς
τους περιορισμούς [66, 67], όμως δεν υπάρχουν εγκεκριμένες συσκευές προς χρήση
στον Καναδά [66] καθώς η παραγωγή τέτοιου είδους συσκευών αποτελεί ένα νέο αναπτυσσόμενο πεδίο [66, 67].
Οι θεραπευτικές παρεμβάσεις θα πρέπει να εστιάσουν στις διαταραχές από τη χρήση κάνναβης, δεδομένης της μεγάλης επίδρασης που ασκούν στην επιβάρυνση των ασθενειών.
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Πρόσφατη ανασκόπηση των φαρμακοθεραπειών για τις διαταραχές της κατάχρησης
ουσιών δεν κατάφερε να φτάσει σε ασφαλή αποτελέσματα, λόγω ανεπαρκών και χαμηλής ποιότητας στοιχείων [69]. Συνεπώς σήμερα δεν υπάρχουν εγκεκριμένες φαρμακοθεραπείες για τις διαταραχές της κατάχρησης κάνναβης [70–72]. Οι θεραπευτικές
παρεμβάσεις περιορίζονται σε ψυχοκοινωνικές θεραπείες, συμπεριλαμβανομένης της
γνωστικής-συμπεριφοριστικής θεραπείας και της θεραπείας ενίσχυσης της κινητοποίησης [72]. Στον Καναδά δεν υπάρχουν εθνικά στοιχεία για τις εισαγωγές σε θεραπεία
για την τοξικοεξάρτηση, ωστόσο τα στοιχεία από το Οντάριο δείχνουν ότι οι διαταραχές από τη χρήση της κάνναβης αποτελούν περίπου το ένα τρίτο όλων των εισαγωγών σε προγράμματα θεραπείας της κατάχρησης ουσιών που λειτουργούν με κρατική
χρηματοδότηση [73].
Στον Καναδά είναι συνεχείς οι συζητήσεις σχετικά με τις πιθανές αναθεωρήσεις των πολιτικών
ελέγχου της κάνναβης [74]. Οι υποστηρικτές ισχυρίζονται ότι η ποινικοποίηση της
κάνναβης είναι αντιπαραγωγικό μέτρο καθώς θα οδηγήσει σε στιγματισμό αρκετών
ανθρώπων λόγω ποινικού αδικήματος, στη δυσανάλογη επίδρασης επιβολής του νόμου στους περιθωριοποιημένους πληθυσμούς και στην έκθεση σε πιο επιβλαβείς ουσίες μέσω της συναναστροφής του ατόμου με την αγορά παράνομων ουσιών [14, 75–
77]. Τα παρόντα ευρήματα δεν τάσσονται υπέρ ή κατά τέτοιων απόψεων, υπογραμμίζουν ωστόσο ότι κατά τη λήψη των πολιτικών αυτών αποφάσεων θα πρέπει να συνεκτιμηθούν οι αποδοτέες στην κάνναβη βλάβες. Εάν ως αποτέλεσμα αυτών των μεταρρυθμίσεων σημειωθεί αύξηση στη χρήση κάνναβης τότε είναι πιθανό να αυξηθούν επίσης και οι αποδοτέες στην κάνναβη βλάβες (βλ. [78] παρόμοια τεκμηρίωση για τα συνταγογραφούμενα οπιοειδή).
Τα παρόντα ευρήματα θα πρέπει να εξεταστούν υπό το πρίσμα κάποιων περιορισμών. Πρώτον,
η επικράτηση της χρήσης κάνναβης και των διαταραχών κατάχρησης κάνναβης λήφθηκαν από επισκοπήσεις του γενικού πληθυσμού, γεγονός που οδηγεί σε αρκετά είδη προκαταλήψεων, συμπεριλαμβανομένων όσων σχετίζονται με το σχεδιασμό, την
κοινωνική ελκυστικότητα και την ανάκληση της μνήμης. Ορισμένοι πληθυσμοί, όπως οι
άστεγοι και τα άτομα εντός ιδρυμάτων, που ενδεχομένως παρουσιάζουν υψηλή επικράτηση χρήσης κάνναβης, δεν συμμετείχαν σε αυτές τις επισκοπήσεις. Συνεπώς, ενδέχεται να έχει υποτιμηθεί η αποδοτέα στην κάνναβη επιβάρυνση των ασθενειών. Κατά δεύτερον, οι υπολογισμοί των αποδοτέων αναλογιών για σχιζοφρένια και καρκίνο
του πνεύμονα, στην κάνναβη (CAFs) στηρίχθηκαν στις σχέσεις κινδύνου από τα στοιχεία των Νεοσύλλεκτων Σουηδών και άρα αποκλείει τις γυναίκες. Υπάρχει πιθανότητα
οι σχέσεις κινδύνου που χρησιμοποιήθηκαν στους υπολογισμούς να διαφέρουν για τις
γυναίκες, παρόλο που συνάδουν με άλλες μελέτες που περιλαμβάνουν και άνδρες και
γυναίκες [8]. Τρίτον, η στάθμιση της αναπηρίας που χρησιμοποιήθηκε για τον υπολογισμό των χαμένων ετών ζωής λόγω αναπηρίας (YLDs) δεν ήταν ανάλογη με τη σοβαρότητα, επειδή τα αντίστοιχα δεδομένα επικράτησης δεν ήταν διαθέσιμα. Τέλος, η
κοινωνική και οικονομική επιβάρυνση της νόσου που αποδίδεται στην κάνναβη δεν συμπεριλήφθηκε, όπως δεν συμπεριλήφθηκε η επιβάρυνση της νόσου που αποδίδεται
στην κάνναβη λόγω βλάβης σε τρίτους.
Η αποδοτέα στην κάνναβη επιβάρυνση της υγείας στον Καναδά το 2012 είχε ως αποτέλεσμα
66 346 έτη ζωής σε συνθήκες αναπηρίας (DALYs). Παρότι είναι χαμηλότερο από την
επιβάρυνση των ασθενειών που αποδίδεται σε άλλες ουσίες, η αποδοτέα στην κάννα-
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βη επιβάρυνση για την υγεία είναι αρκετά σημαντική ώστε να αιτιολογεί το σχεδιασμό, τη δοκιμή και εφαρμογή διευρυμένων και βελτιωμένων παρεμβάσεων, ιδιαίτερα
των παρεμβάσεων που στοχεύουν στους τρόπους χρήσης της κάνναβης που συμβάλουν περισσότερο στην επιβάρυνση της υγείας.

ΕΥΧΑΡΙΣΤΙΕΣ

Οι συγγραφείς θα ήθελαν να ευχαριστήσουν τη Michelle Tortolo που για τις παραπομπές στο
άρθρο.

ΔΗΛΩΣΗ ΑΝΤΙΚΡΟΥΟΜΕΝΩΝ ΣΥΜΦΕΡΟΝΤΩΝ

Κανένα.

Υποστηρικτικό υλικό
Επιπλέον υποστηρικτικό υλικό υπάρχει στην ηλεκτρονική έκδοση του άρθρου στην ιστοσελίδα του εκδότη
του πρωτοτύπου. ***
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ΕΠΙΣΤΟΛΗ - LETTER
Προς:
την Συντακτική Επιτροπή
του Περιοδικού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
Θέμα: Δημοσίευση διόρθωσης
Στο τεύχος 25 του Περιοδικού ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (Δεκέμβριος 2015), δημοσιεύτηκε άρθρο μου με τίτλο: «Καταγραφή των αντιλήψεων των χρηστών εξαρτησιογόνων ουσιών για τα θέματα
υγείας και αρρώστιας: πως αυτές μεταβάλλονται κατά την διαδρομή της απεξάρτησης».
Στο κείμενο που σας απέστειλα από δική μου αβλεψία παραλείφθηκε η αναφορά στο γεγονός
ότι η δημοσίευση στηρίχθηκε στην Διπλωματική μου Εργασία στα πλαίσια του Μεταπτυχιακού Προγράμματος «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας» της ΕΣΔΥ και εποπτεύων της
Εργασίας ήταν ο Διευθυντής του Τομέα Κοινωνιολογίας, Γιώργος Κουλιεράκης, στον
οποίο οφείλει πολλά η πραγματοποίηση της έρευνας και της συγγραφής.
Θα σας παρακαλούσα, για την αποκατάσταση της αβλεψίας αυτής, να δημοσιευτεί το παρόν
στο περιοδικό σας.
Με εκτίμηση
Θανάσης Τζιούμπας

ΝΕΑ ΚΑΙ ΓΕΓΟΝΟΤΑ - NEWS AND NOTES

ΝΕΟ ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΤΗΣ ΕΣΔΥ ΜΕ ΚΑΤΕΥΘΥΝΣΗ ΤΙΣ ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ

Μεταπτυχιακό πρόγραμμα με κατεύθυνση «Διοίκηση και Κοινωνικό Σχεδιασμό στον τομέα των
εξαρτήσεων» εγκαινιάζει η Εθνική Σχολή Δημόσιας Υγείας (ΕΣΔΥ) σε συνεργασία με το
ΚΕΘΕΑ και τον ΟΚΑΝΑ. Από το ακαδημαϊκό έτος 2015-2016 η ΕΣΔΥ, στο πλαίσιο του
μεταπτυχιακού προγράμματος «Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας», προσφέρει τη δυνατότητα σε 5 άτομα, εργαζόμενους στους δύο φορείς, να ειδικευτούν στην κατεύθυνση της
διοίκησης και του κοινωνικού σχεδιασμού στο πεδίο αντιμετώπισης των εξαρτήσεων.
Η νέα αυτή πρωτοβουλία αποτελεί εξέλιξη και επιστέγασμα της μακρόχρονης συνεργασίας μεταξύ της ΕΣΔΥ και του ΚΕΘΕΑ στην εκπαίδευση επαγγελματιών από τον χώρο των
εξαρτήσεων πάνω στο αντικείμενο της διοίκησης και του κοινωνικού σχεδιασμού, μέσω
ετήσιων προγραμμάτων που σχεδιάζουν και εφαρμόζουν από κοινού οι δύο φορείς.
Το νέο μεταπτυχιακό πρόγραμμα φιλοδοξεί να ενισχύσει τις γνώσεις και τις δεξιότητες των
στελεχών θεραπείας και πρόληψης στον ευαίσθητο χώρο των εξαρτήσεων σε θέματα
κοινωνικής πολιτικής, ηγεσίας των οργανισμών, παρέμβασης στην κρίση, σχεδιασμού
και αξιολόγησης, σε μια εποχή κοινωνικής και οικονομικής κρίσης που χαρακτηρίζεται
από πρωτόγνωρες ανάγκες και προκλήσεις.
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Οι ενδιαφερόμενοι στα Προγράμματα Μεταπτυχιακών Σπουδών της Εθνικής Σχολής Δημόσιας
Υγείας (ΕΣΔΥ), για την απόκτηση Μεταπτυχιακών Διπλωμάτων Ειδίκευσης (ΜΔΕ) στη
Δημόσια Υγεία, τη Διοίκηση Υπηρεσιών Υγείας και την Επαγγελματική και Περιβαλλοντική Υγεία μπορούν να υποβάλλουν αιτήσεις εισαγωγής ηλεκτρονικά, μέσω της ιστοσελίδας της ΕΣΔΥ (www.esdy.edu.gr), από 1 Μαρτίου 2016 έως και 31 Μαρτίου 2016.
Για την προκήρυξη επισκεφτείτε: http://www.kethea.gr/Portals/0/Uploads/aedsy.pdf

ΝΕΟ ΠΟΛΥΔΥΝΑΜΟ ΚΕΝΤΡΟ ΤΟΥ ΚΕΘΕΑ ΣΤΗΝ ΚΑΛΥΜΝΟ

Η Κάλυμνος προστίθεται στο δίκτυο υπηρεσιών του ΚΕΘΕΑ, μετά την προγραμματική συμφωνία που υπέγραψε ο Οργανισμός με τη δημοτική αρχή του νησιού για τη δημιουργία
Πολυδύναμου Κέντρου. Στόχος του Κέντρου θα είναι η πρόληψη, έγκαιρη παρέμβαση,
συμβουλευτική, θεραπεία και επανένταξη ατόμων και οικογενειών που αντιμετωπίζουν
πρόβλημα με νόμιμες και παράνομες εξαρτήσεις, ενώ μέσα από ενημερωτικές δράσεις και εκδηλώσεις θα ευαισθητοποιείται και θα κινητοποιείται η τοπική κοινωνία για
την αντιμετώπιση του προβλήματος. Ο Δήμος Καλύμνου στηρίζει την προσπάθεια, παραχωρώντας για 10 χρόνια στο ΚΕΘΕΑ τις εγκαταστάσεις που θα στεγάζουν το Κέντρο. Η μονάδα θα στελεχώνεται από δύο ειδικούς επιστήμονες, η μισθοδοσία των
οποίων, κατά τα πέντε πρώτα έτη λειτουργίας, θα καλύπτεται από χορηγία που κατάφερε να εξασφαλίσει το ΚΕΘΕΑ.
Με τη δημιουργία του Πολυδύναμου Κέντρου ικανοποιείται ένα χρόνιο αίτημα κατοίκων και
φορέων του νησιού και αποκτά σταθερό και διευρυμένο χαρακτήρα η μέχρι τώρα παρέμβαση του ΚΕΘΕΑ στην περιοχή, η οποία, ελλείψει πόρων, γινόταν με επισκέψεις
προσωπικού από άλλες περιοχές. Η δημιουργία του Κέντρου εντάσσεται στο πλαίσιο
της προσπάθειας του ΚΕΘΕΑ να ανταποκριθεί στα αυξανόμενα αιτήματα τοπικών κοινωνιών για νέες υπηρεσίες, διευκολύνοντας την πρόσβαση όσων έχουν ανάγκη από
βοήθεια σε μια δύσκολή περίοδο.
Πηγή: www.kethea.gr

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ ΣΤΗ ΝΥΧΤΑ ΜΟΥΣΕΙΩΝ ΣΤΟ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΑΡΧΕΙΟ ΤΗΣ ΕΘΝΙΚΗΣ ΤΡΑΠΕΖΑΣ

Το Ιστορικό Αρχείο της Εθνικής Τράπεζας και το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ σε συνεργασία με εννέα καλλιτέχνες σάς προσκαλούν στις εκδηλώσεις που διοργανώνουν στο πλαίσιο της
Διεθνούς Ημέρας Μουσείων 2016 «Μουσεία και πολιτιστικά τοπία» το Σάββατο 21
Μαΐου στο Μέγαρο Διομήδη (3ης Σεπτεμβρίου 146, Αθήνα).
Για ένα βράδυ, το Ιστορικό Αρχείο γίνεται χώρος έμπνευσης, συνάντησης και διαλόγου μεταξύ
διαφορετικών τοπίων και κόσμων που προτείνονται από τις ομάδες που συμμετέχουν.
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ συμμετέχει στις εκδηλώσεις με εκθέσεις, εργαστήρια και
δρώμενα από τις δημιουργικές ομάδες της θεραπευτικής κοινότητας. Στόχος της μακράς αυτής συνεργασίας του ΚΕΘΕΑ και του Ιστορικού Αρχείου της Εθνικής Τράπεζας είναι η σύνδεση της καλλιτεχνικής έμπνευσης με τον κοινωνικό προβληματισμό.
Το ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ οργανώνει δύο εκθέσεις, φωτογραφίας και εικαστικής κατασκευής, εργαστήρι κατασκευής παραδοσιακών μουσικών οργάνων, ενημερωτική γωνιά για την κο-
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μποστοποίηση, χορευτικό δρώμενο με παραδοσιακούς χορούς από την Καππαδοκία, και
μουσικό δρώμενο από το σχήμα Κρουστωδία με τη συμμετοχή του Κ. Κωνσταντάτου.
Το Ιστορικό Αρχείο πραγματοποιεί έκθεση πρωτότυπων τεκμηρίων από τον πλούτο των δωρεών που έχει δεχτεί, τα οποία εμπλουτίζουν, συνομιλούν και διασταυρώνονται με τις
συλλογές και τα αρχεία της Εθνικής Τράπεζας. Ως χώρος ανάδειξης πολιτιστικών
αγαθών και συνάντησης με την κοινωνία, συνδιαλέγεται επίσης με εννέα καλλιτέχνες
που εμπνέονται από τις συλλογές του.
Σε αυτό το πλαίσιο προγραμματίζονται εκδηλώσεις για μικρούς και μεγάλους για το βράδυ
του Σαββάτου 21 Μαΐου, από τις 6 το απόγευμα έως τα μεσάνυχτα, οι οποίες περιλαμβάνουν έκθεση πρωτότυπου υλικού από το Ιστορικό Αρχείο, εκθέσεις χαρακτικής,
ζωγραφικής και φωτογραφίας, εικαστικές εγκαταστάσεις, βίντεο, ξεναγήσεις, καλλιτεχνικό εργαστήρι, μουσικό δρώμενο, θέατρο και χορό.
ΦΙΛΟΞΕΝΟΥΜΕΝΟΙ ΚΑΛΛΙΤΕΧΝΕΣ
Έλενα Ακύλα, Ανδριάνα Δαούτη, Φίλια Δενδρινού, Φώτης Μαστιχιάδης, Παντελής Παντελόπουλος, Leeo Smutzig, Μάγδα Ταμμάμ, Βούλα Φερεντίνου, Χρύσα Χουλιάρα.
Οι εκθέσεις θα λειτουργήσουν έως τις 21 Ιουνίου.
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε στο 210.8807.799
Πηγή: www.kethea.gr
ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ ΣΤΟ ΕΘΝΙΚΟ ΘΕΑΤΡΟ

Tο Εθνικό Θέατρο φιλοξενεί στη σκηνή «Μαρίκα Κοτοπούλη» του Θεάτρου Rex, την παράσταση του ΚΕΘΕΑ ΔΙΑΒΑΣΗ «Η φαλακρή τραγουδίστρια» του Ιονέσκο. Πρόκειται μία από
δράσεις της συνεργασίας του Εθνικού με το θεραπευτικό πρόγραμμα απεξάρτησης η
οποία στοχεύει στην αξιοποίηση της θεατρικής τέχνης ως θεραπευτικού εργαλείου
στην απεξάρτηση.
Στο παραπάνω πλαίσιο τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΔΙΒΑΣΗ παρακολουθούν θεατρικές παραστάσεις
του Εθνικού, συμμετέχουν σε συζητήσεις με τους συντελεστές τους σε μια προσπάθεια να επαναπροσδιορίσουν κομμάτια της ζωής τους μέσα από το θέατρο.
Η παράσταση πραγματοποιείται στις 24 Μαΐου με ώρα έναρξης 21:00 στο Rex (Πανεπιστημίου 48, Αθήνα).
ΕΙΣΟΔΟΣ ΕΛΕΥΘΕΡΗ (με σειρά προτεραιότητας)
Πηγή: www.kethea.gr
ΘΑΝΟΣ ΜΙΚΡΟΥΤΣΙΚΟΣ ΚΑΙ ΜΙΛΤΟΣ ΠΑΣΧΑΛΙΔΗΣ ΓΙΑ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ

Συναυλία για την ενίσχυση του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ δίνουν ο Θάνος Μικρούτσικος και ο Μίλτος Πασχαλίδης στο Θέατρο Πέτρας την Παρασκευή 3 Ιουνίου 2016 στις 9:30. Οι δύο
καλλιτέχνες ξεκινώντας από την Πετρούπολη την καλοκαιρινή τους περιοδεία, ενώνουν τις φωνές τους για καλό σκοπό, για την υποστήριξη της απεξάρτησης και την
κοινωνικής ένταξης.
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Τη συναυλία διοργανώνει ο Σύλλογος Οικογένειας του ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ με στόχο την οικονομική ενίσχυση του θεραπευτικού προγράμματος. Οι σύλλογοι οικογένειας του
ΚΕΘΕΑ με εκατοντάδες μέλη σε διάφορες πόλεις της Ελλάδας και σε στενή συνεργασία με τα θεραπευτικά προγράμματα, προσφέρουν εθελοντική εργασία, προβάλλουν
το έργο του ΚΕΘΕΑ, το υποστηρίζουν με την εξεύρεση πόρων, ενημερώνουν, ευαισθητοποιούν και κινητοποιούν τους γονείς και την κοινή γνώμη.
Η συναυλία τελεί υπό την αιγίδα του Δήμου Πετρούπολης.
Τιμές εισιτηρίων: προπώληση 12 ευρώ, ταμείο: 14 ευρώ
Λόγω του περιορισμένου αριθμού θέσεων θα τηρηθεί σειρά προτεραιότητας.
Για εισιτήρια και για άλλες πληροφορίες επικοινωνήστε με το Σύλλογο Οικογένειας του
ΚΕΘΕΑ ΠΑΡΕΜΒΑΣΗ στο 6950460136.
Πηγή: www.kethea.gr

Το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων οργανώνει πολλές δράσεις σε ολόκληρη την Ελλάδα για την υποστήριξη των προσφύγων και των ασθενέστερων ομάδων στη χώρα
μας. Οι δράσεις αυτές περιλαμβάνουν πρακτική υποστήριξη αλλά και συγκέντρωση
ειδών πρώτης ανάγκης και φαρμάκων κ.ά. ενδεικτικά αναφέρουμε παρακάτω ορισμένες από αυτές, όποιος ενδιαφέρεται για περισσότερες πληροφορίες ή για να συμμετέχει προσφέροντας στις δράσεις του οργανισμού μπορεί να βρει πληροφορίες στην
ιστοσελίδα του ΚΕΘΕΑ www.kethea.gr

ΣΥΛΛΟΓΗ ΕΙΔΩΝ ΠΡΩΤΗΣ ΑΝΑΓΚΗΣ ΓΙΑ ΤΟΥΣ ΠΡΟΣΦΥΓΕΣ ΑΠΟ ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ ΣΤΟ ΗΡΑΚΛΕΙΟ

Το ΚΕΘΕΑ ΑΡΙΑΔΝΗ, συνεχίζοντας τις δράσεις αλληλεγγύης για την υποστήριξη των προσφύγων, καλεί την τοπική κοινωνία να συνδράμει στη νέα του προσπάθεια για τη συλλογή
ειδών άμεσης ανάγκης.
«Στόχος μας είναι να συμπράξουμε με τοπικούς φορείς και την τοπική κοινωνία ώστε να δηλώσουμε έμπρακτα τη συμπαράστασή μας στις δυσκολίες που αντιμετωπίζουν οι συνάνθρωποί μας που βίαια εγκατέλειψαν τις χώρες τους.
Η συλλογική προσπάθεια, η ομαδικότητα, η αλληλεγγύη και αλληλοβοήθεια είναι αξίες που
αποτελούν το βασικό κορμό της προσπάθειάς μας και δίνουν σε όλους μας νόημα,
κουράγιο και δύναμη για την αντιμετώπιση κάθε είδους εξάρτησης.»
Στα είδη που συλλέγονται περιλαμβάνονται:
Είδη καθαρισμού (λεκάνες, σκούπες, φαράσια, σφουγγαρίστρες, απορρυπαντικά, σακούλες, γάντια κτλ)
Είδη ατομική υγιεινής (ξυραφάκια, αφρό ξυρίσματος, σερβιέτες, σαπούνια, οδοντόβουρτσες, οδοντόκρεμες κτλ)
Είδη ταξιδιού (υπνόσακοι, σκηνές, σακίδια πλάτης)
Τρόφιμα μακράς διάρκειας (χυμούς, γάλα, παιδικές τροφές, εμφιαλωμένα νερά, συσκευασμένα σνακς κτλ)
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Αναλώσιμα (μαχαιροπήρουνα, πιάτα, ποτήρια, μωρομάντηλα, χαρτοπετσέτες, χαρτί
υγείας κτλ)
Είδη ιματισμού καθαρά και συσκευασμένα (μαξιλάρια, σεντόνια, πετσέτες, κουβέρτες,
μαξιλαροθήκες )
Για περισσότερες πληροφορίες καλέστε 2810 331002

ΤΟ ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ ΔΗΜΙΟΥΡΓΕΙ ΝΕΟ «ΤΟΙΧΟ ΤΗΣ ΚΑΛΟΣΥΝΗΣ» ΣΤΗ ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ

Τη δική του κρεμάστρα αλληλεγγύης τοποθετεί το ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ δημιουργώντας νέο
τοίχο καλοσύνης στη Θεσσαλονίκη σε συνεργασία με το Κρατικό Ωδείο της πόλης.
Πρόκειται για μια πρωτοβουλία που εξαπλώνεται σιγά σιγά σε όλη τη χώρα: Διακριτικές κρεμάστρες σε τοίχους των πόλεων, που περιμένουν να ακουμπήσεις ό,τι δεν
χρειάζεσαι ή να πάρεις κάτι αν το χρειάζεσαι.
Ο «τοίχος της καλοσύνης» κινητοποίησε τα μέλη του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ που την Τρίτη 5
Απριλίου στις 3μ.μ. κρεμούν την κρεμάστρα τους στον εξωτερικό τοίχο του Κρατικού
Ωδείου Θεσσαλονίκης (Λέοντος Σοφού και Φράγκων) καλώντας τον κόσμο να ενισχύσει την προσπάθειά τους να ανακουφίσουν τους οικονομικά ασθενέστερους συμπολίτες τους.
«Με την πρωτοβουλία αυτή θέλουμε να τονίσουμε την ανθρωπιστική δράση και την προσφορά
σε συνανθρώπους μας που έχουν ανάγκη. Εν μέσω οικονομικής και ανθρωπιστικής
κρίσης, η προσφορά οποιασδήποτε τσάντας με τρόφιμα στον τοίχο της καλοσύνης
αποτελεί αλληλέγγυα πράξη για την επιβίωση συνανθρώπων μας.»
Η δράση αυτή ξεκινά με τη συμμετοχή των ίδιων των μελών του ΚΕΘΕΑ ΠΡΟΜΗΘΕΑΣ, του
θεραπευτικού προγράμματος που απευθύνεται σε έγκλειστους και αποφυλακισμένους χρήστες ουσιών στη Β. Ελλάδα. Επίσης υλοποιεί δράσεις υποστήριξης αστέγων
εξαρτημένων.
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ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΥΝΑΝΤΗΣΕΙΣ

9ο ΕΥΡΩΠΑΪΚΟ ΣΥΝΕΔΡΙΟ ΤΗΣ EFTA, ΑΘΗΝΑ

Θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για την πραγματοποίηση του 9ου Ευρωπαϊκού Συνεδρίου
που διοργανώνεται από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία Οικογενειακής Θεραπείας (EFTA)
σε συνεργασία με την Ελληνική Ομοσπονδία Εταιριών Συστημικής Θεραπείας και Θεραπείας Οικογένειας (ΕΘΟΣ) με θέμα Πρωταρχικό και Πρωτότυπο στην Οικογενειακή
Θεραπεία και Συστημική Πρακτική. Το συνέδριο θα πραγματοποιηθεί στην Αθήνα από
τις 28 Σεπτεμβρίου έως την 1 Οκτωβρίου 2016.
Περισσότερες πληροφορίες στο: www.efta2016athens.gr

16ο ΣΥΜΠΟΣΙΟ ΤΗΣ EWODOR ΣΤΗ ΡΩΜΗ

Το 16ο Συμπόσιο της EWODOR με τίτλο The Therapeutic Community Model: a Tool for
Empowerment θα πραγματοποιηθεί το διάστημα 22-23 Σεπτεμβρίου 2016 στη Ρώμη
και συν-διοργανώνεται από το Θεραπευτικό Πρόγραμμα Dianova της Ιταλίας και το
Τμήμα Ειδικής Αγωγής του Πανεπιστημίου της Γάνδης του Βελγίου.
Στόχος του συνεδρίου είναι η καλύτερη κατανόηση της διαδικασίας ενδυνάμωσης στο μοντέλο των θεραπευτικών κοινοτήτων. Κατά τη διάρκεια των συνατήσεων στο επίκεντρο
θα βρεθούν οι κινητήριες δυνάμεις που ενισχύουν τη διαδικασία ενδυνάμωσης μέσα
από έξι διαφορετικές ομάδες της θεραπευτικής κοινότητας: μετανάστες, νέοι, φυλακισμένοι, γυναίκες, ασθενείς με διπλή διάγνωση και ασθενείς που παρουσιάζουν εξαρτητικές διαταραχές χωρίς τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών. Το Συμπόσιο απευθύνεται σε επαγγελματίες που εργάζονται στη θεραπεία στο χώρο των εξαρτήσεων καθώς
και σε όσους κάνουν παρεμβάσεις στο χώρο της ποινικής δικαιοσύνης.
Περισσότερες πληροφορίες στο:
http://www.dianova.it/ewodorsymposiumrome/index.php/it/

5ο WFTC INSTITUTE, PALMA DE MALLORCA, 30/11-03/12 2016

Η Παγκόσμια Ομοσπονδία Θεραπευτικών Κοινοτήτων (WFTC) σε συνεργασία με το Projecte
Home Balears και το Asociaci n Proyecto Hombre Spain διοργανώνει το V WFTC Institute με θέμα: «Essence and Innovation» από τις 30 Νοεμβρίου έως τις 3 Δεκεμβρίου
2016 στην Πάλμα της Μαγιόρκα στην Ισπανία.
Σύμφωνα με το πρόγραμμα του συνεδρίου τις δύο πρώτες ημέρες θα πραγματοποιηθούν εργαστήρια (workshops) και την τρίτη ημέρα θα παρουσιαστούν τα αποτελέσματα των
εργαστηρίων και θα βγει το πόρισμα του συνεδρίου που θα περιλαμβάνει στοιχεία για
τις θεραπευτικές κοινότητες και γενικές οδηγίες για το μέλλον.
Περισσότερες πληροφορίες στο: https://www.projectehome.com/wftcinstitute2016
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TO EIKOΣTO EKTO ΤΕΥΧΟΣ
ΤΟΥ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΟΥ ΠΕΡΙΟΔΙΚΟΥ
ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ
ΤΥΠΩΘΗΚΕ ΤΟΝ ΙΟΥΝΙΟ ΤΟΥ 2016
ΣΕ 550 ΑΝΤΙΤΥΠΑ
ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΑΡΑΓΩΓΙΚΗ ΜΟΝΑΔΑ ΤΟΥ
ΚΕΝΤΡΟΥ ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
(KEΘEA)
ΣΧΗΜΑ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑ

Εποπτεία Έκδοσης Γεράσιμος ΝΟΤΑΡΑΣ
Αρχικός Καλλιτεχνικός Σχεδιασμός Έκδοσης
Βουβούλα ΣΚΟΥΡΑ
Πληκτρολόγηση Κειμένων
Τομέας Εκπαίδευσης ΚΕΘΕΑ
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Γεωργία ΧΡΙΣΤΟΦΙΛΗ

Proof-reading
Print editing
Georgia CHRISTOFILI

Σχεδιασμός Λογοτύπου Τέτη ΚΑΜΟΥΤΣΗ

Logo Teti KAMOUTSI
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Publication - Binding SCHEMA AND CHROMA
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EΠΙΣTHMONIKH ΠEPIOΔIKH EKΔΟΣH ΓΙΑ ΘEMATA EΞAPTHΣΕΩN

Δελτίο Παραγγελίας
Θα ήθελα συνδρομή στο περιοδικό Εξαρτήσεις (ISSN 1109-5350) για το έτος .......... (2 τεύχη)
ΣΤΟΙΧΕΙΑ ΣΥΝΔΡΟΜΗΤΗ (ΠΑΡΑΚΑΛΩ ΣΥΜΠΛΗΡΩΣΤΕ ΜΕ ΚΕΦΑΛΑΙΑ)
Όνομα: ............................................................................................................................................
Επώνυμο: ........................................................................................................................................
Διεύθυνση: ......................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
Πόλη: ............................................. Τ.Κ.: ................................ Χώρα: ..........................................
Τηλέφωνο: ..................................... Fax: ............................... E-mail: ..........................................

ΕΙΔΟΣ ΣΥΝΔΡΟΜΗΣ
Ετήσια ατομική συνδρομή
Ετήσια συνδρομή φορέων
Ετήσια φοιτητική συνδρομή

❏
❏
❏

€ 15,00
€ 20,00
€ 10,00

ΤΡΟΠΟΣ ΠΛΗΡΩΜΗΣ
❏ Με ταχυδρομική επιταγή
❏

Με τραπεζική επιταγή στο όνομα ΚΕΘΕΑ

❏

Με τραπεζική κατάθεση στο λογαριασμό 117/296000-12 της Εθνικής Τράπεζας της Ελλάδος,
όπου θα σημειώνεται η ένδειξη «για Εξαρτήσεις». Αντίγραφο της κατάθεσης όπου θα φαίνεται ευκρινώς το όνομα του καταθέτη, θα πρέπει να αποσταλεί μαζί με το παρόν δελτίο παραγγελίας στη διεύθυνση του περιοδικού.

❏

Μέσω Internet Banking
Εθνική Τράπεζα της Ελλάδος
IBAN: GR4801101170000011729600012

Το παρόν έντυπο καθώς και το αποδεικτικό πληρωμής θα πρέπει να σταλούν στην παρακάτω
διεύθυνση: ΚΕΘΕΑ, Σορβόλου 24, Αθήνα, 116 36
Για περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να απευθυνθείτε στο τηλέφωνο 210 9241993-6,
να στέλνετε φαξ στο 210 9241986, ή email στο exartisis@kethea.gr
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SCIENTIFIC JOURNAL ON ADDICTION ISSUES

EXARTISIS

Order Form
Please enter my subscription to Exartisis (ISSN 1109-5350) for .......... (2 issues)
SUBSCRIBER DETAILS (PLEASE WRITE IN CAPITALS)
Name: .............................................................................................................................................
Address: .........................................................................................................................................
.........................................................................................................................................................
City/Town: ....................................... Postal Code: ..................... Country: ...................................
elephone: ....................................... Fax: .................................. E-mail: ......................................

ORDER DETAILS
Annual Personal Subscription

❏

€ 15.00

Annual Agency/ Organisation Subscription

❏

€ 20.00

Annual Student Subscription

❏

€ 10.00

PAYMENT DETAILS
❏

Payment enclosed by cheque, made payable to KETHEA.

❏

Remit the amount to our account 117/296000-12 with the National Bank of Greece, SWIFT
CODE: ETHNGRAA IBAN: GR4801101170000011729600012.

❏

Ιnternet Banking
National Bank of Greece
IBAN: GR4801101170000011729600012

This order form as well as the receipt from the bank have to be sent to the following address:
KETHEA - Exartisis, 24, Sorvolou str., Athens 116 36, Greece
For any additional information you can call at +30 210 9241993-6, send a fax at +30 210 9241986,
or email: exartisis@kethea.gr
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ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΚΑΙ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ

MANAGEMENT AND CIRCULATION

Το περιοδικό ΕΞΑΡΤΗΣΕΙΣ (ISSN 1109-5350) δημοσιεύεται δυο φορές το χρόνο (Μάρτιο και Οκτώβριο)
από το Κέντρο Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων
(ΚΕΘΕΑ) Σορβόλου 24, Μετς, 116 36, Αθήνα του
οποίου και αποτελεί ιδιοκτησία. Εκδότης-Διευθυντής
του περιοδικού είναι ο Γεράσιμος Νοταράς.

The journal EXARTISEIS (ISSN 1109-5350) is owned
and published twice yearly (March and October) by
Therapy Centre for Dependent Individuals (KETHEA),
Sorvolou 24, Mets, 116 36, Athens, Greece. Editor-inChief is Gerassimos Notaras.

ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑ (04/2014)

CIRCULATION (04/2014)

Συνολικός αριθμός αντιτύπων

550

Total number of copies printed

550

Αποστολές

361

Distribution

361

Συνδρομές

281

Subscriptions

281

Δωρεάν Διανομή
Βιβλιοθήκη ΚΕΘΕΑ
Ποσοστό ζήτησης

60

Free distribution

20

KETHEA-Library

70%

Percent of requested circulation

60
20
70%
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