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Κρίση COVID-19 και λειτουργία των  Υπηρεσιών Παροχής Θεραπείας και 

Μείωσης της Βλάβης της Ουσιοεξάρτησης, 

 

Από τις αρχές του 2020, η παγκόσμια κοινότητα αντιμετωπίζει μια άνευ προηγουμένου 

απειλή για τη δημόσια υγεία με την εμφάνιση της νόσου του κορωνοϊού (COVID-19).  

Οι υπηρεσίες παροχής θεραπείας και μείωσής της βλάβης της ουσιοεξάρτησης έχουν 

επηρεαστεί σε μεγάλο βαθμό με παρόμοιους τρόπους με άλλες υπηρεσίες υγείας 

πρώτης γραμμής. 

 

Προσπαθώντας να διασφαλίσουν τη συνέχεια της πρόσβασης στις υπηρεσίες  καθώς 

και την άμεση παροχή φροντίδας, τα Θεραπευτικά Προγράμματα καλούνται να 

αντιμετωπίσουν τις νέες προκλήσεις που σχετίζονται με τον COVID-19. Αυτές 

περιλαμβάνουν: την αντιμετώπιση της ασφάλειας του προσωπικού και των πελατών, 

τη διαχείριση των πελατών που έχουν υποστεί λοίμωξη, την εισδοχή νέων πελατών, 

την εφαρμογή μέτρων υγιεινής και κοινωνικής αποστασιοποίησης, την παροχή 

βοήθειας σε πιο περιθωριοποιημένους πελάτες κ.α.  

 

Κατά τη διάρκεια της κρίσης, οι υπηρεσίες παροχής θεραπείας και μείωσής της βλάβης 

της ουσιοεξάρτησης, όπως και όλες οι υπηρεσίες υγειονομικής περίθαλψης, οφείλουν 

να παραμείνουν λειτουργικές έστω και υπό περιορισμένες συνθήκες. Αυτό συχνά 

απαιτεί σημαντικές προσαρμογές στα καθιερωμένα μοντέλα παροχής υπηρεσιών. 

Τέτοιες προσαρμογές υπήρξαν αναπόφευκτες στα Θεραπευτικά Προγράμματα της 

Κύπρου, τα οποία παρέμειναν σε λειτουργία εφαρμόζοντας τα απαιτούμενα εθνικά 

μέτρα προστασίας, όπως αυτά καθορίζονται στο Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης της ΑΑΕΚ. 

 

Σύμφωνα με το Σχέδιο Διαχείρισης Κρίσης της ΑΑΕΚ, στην περίοδο κρίσης, όλες οι 

υπηρεσίες θεραπείας και μείωσης της βλάβης λειτουργούν με βάση τον τύπο των 

παρεμβάσεων που παρέχουν. Για παράδειγμα, οι υπηρεσίες ψυχοκοινωνικών 

παρεμβάσεων παρέχουν τη δυνατότητα της εξ΄ αποστάσεως θεραπείας (π.χ. μέσω 

τηλεφώνου ή διαδικτύου) και τη διασφάλιση της συνέχειας της περίθαλψης και 

εφαρμογής μέτρων για τη μείωση της εξάπλωσης του ιού μεταξύ των ατόμων που 

βρίσκονται ήδη σε θεραπεία. Τα προγράμματα υποκατάστασης παρέχουν τη 

δυνατότητα αύξησης του αριθμού των θεραπευόμενων που θεωρούνται επιλέξιμοι για 

τη χορήγηση δόσης στο σπίτι και προβαίνουν σε σωστό προγραμματισμό του χρόνου 
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χορήγησης. Παράλληλα διασφαλίζουν τη διαθεσιμότητα των φαρμάκων και παρέχουν  

ναλοξόνη σε άτομα που χρησιμοποιούν οπιοειδή ή/και σε άτομα που ενδέχεται να είναι 

μάρτυρες περιστατικού υπέρδοσης οπιοειδών. Τέλος, οι Υπηρεσίες Άμεσης 

Πρόσβασης παρέχουν ανοικτή και άμεση πρόσβαση για παροχή βοήθειας πρώτης 

ανάγκης με εκτεταμένο ωράριο εργασίας. Μεταξύ άλλων οι υπηρεσίες αυτές 

εφαρμόζουν πρόγραμμα μείωσης της βλάβης εκτός δομής, καθώς και υποστήριξη των 

αστέγων που κάνουν χρήση ουσιών μέσω διανομής εξοπλισμού ασφάλειας και 

υγιεινής. 

 

Η κρίση του κορονοϊού επηρέασε, όπως ήταν αναμενόμενο, το θεραπευτικό δίκτυο 

της Κύπρου. Προβλήματα παρουσιάστηκαν ιδιαίτερα στο πρώτο κύμα όταν δεν είχε 

ακόμη δημιουργηθεί και ενεργοποιηθεί κάποιο πλάνο διαχείρισης κρίσης, με 

αποτέλεσμα πολλά από τα προγραμματισμένα ραντεβού να αναβληθούν και να 

παρουσιαστεί δυσκολία να πραγματοποιηθούν οι συναντήσεις τηλεφωνικά ή 

διαδικτυακά, όπως και να γίνουν δεκτά νέα αιτήματα.  Στην πορεία τα Θεραπευτικά 

Προγράμματα προσάρμοσαν τις υπηρεσίες τους, με αναπόφευκτες όμως αλλαγές 

στον τρόπο λειτουργίας τους, όπως είναι η αναστολή αδειών και επισκεπτηρίων στα 

εσωτερικά προγράμματα, η διακοπή των ομαδικών παρεμβάσεων,  ο περιορισμός 

των ατομικών δια ζώσης παρεμβάσεων μόνο στα επείγοντα, και η διακοπή των κάτ' 

οίκων επισκέψεων.  

 

Από πλευράς εξυπηρετούμενων, παρουσιάστηκαν ζητήματα με την διαχείριση του 

ρίσκου τους, ζητήματα περιορισμού λόγω έκθεσης ή νόσησης με τον κορονοϊό, και 

δυσκολίες στην πρόσβαση στο θεραπευτικό κέντρο κατά την περίοδο του 

περιορισμένου αριθμού μετακινήσεων. Οι δυσκολίες που ανέφεραν οι 

εξυπηρετούμενοι για την συμβουλευτική διαδικασία μέσω διαδικτύου αφορούσαν 

κυρίως τη δυνατότητα εξασφάλισης του προσωπικού χώρου όπου θα μπορούσαν να 

πραγματοποιήσουν τη διαδικτυακή συνάντηση με εμπιστευτικότητα. Επίσης σε 

κάποια προγράμματα οι θεραπευόμενοι παρουσιάζουν συχνές εκρήξεις θυμού και 

επιθετική συμπεριφορά. 

 

Η «νέα κανονικότητα» μετά τον COVID-19 θα είναι πλέον δεδομένη και ακόμη όταν η 

κρίση έχει πια ξεπεραστεί, αλλά μπορούμε να κρατήσουμε από την εμπειρία μας τη 
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δυνατότητα ευελιξίας που διαθέτουμε στην παροχή υπηρεσιών θεραπείας, καθώς και 

τη δυνατότητα χρήσης των προσεγγίσεων «τηλε-θεραπείας». 


