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ΕΠΕΙΓΟΝ
Αθήνα, 10/3/2020
Αριθ. πρωτ. Δ2α/οικ.16940

ΠΡΟΣ:
ΟΠΩΣ Ο ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόληψη κατά της διασποράς του κορωνοϊού COVID-19».
Σχετ:

1. Η πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου με θέμα: “Κατεπείγοντα μέτρα αποφυγής και
περιορισμού της διάδοσης κορωνοϊού» (Α’ 42/25-02-2020)
2.O ν.4139/2013 (Α` 74) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»,
όπως ισχύει.
3. Το Π.Δ. 121/2017 (Α` 148) «Οργανισμός του Υπουργείου Υγείας», όπως ισχύει.
4. Οι οδηγίες του ΕΟΔΥ για λήψη μέτρων προφύλαξης από τον ιό COVID-19
(Διαδικτυακή θέση:https://eody.gov.gr/neos-koronaios-covid-19/)
5.Ο στρατηγικός σχεδιασμός του Υπουργείου Υγείας στον τομέα αντιμετώπισης των
Εξαρτήσεων
6.Η αναγκαιότητα προστασίας της δημόσιας υγείας

Σύμφωνα με τον στρατηγικό σχεδιασμό του Υπουργείου Υγείας στον τομέα
αντιμετώπισης των Εξαρτήσεων, τα εξαρτημένα άτομα αποτελούν διαχρονικά μια
από τις πιο επιβαρυμένες και αποκλεισμένες κοινωνικά ομάδες. Τα άτομα αυτά,
πέραν του βασικού προβλήματος της εξάρτησης, αντιμετωπίζουν συχνά και
επιμέρους προβλήματα υγειονομικής αλλά και κοινωνικής - οικονομικής φύσεως. H
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σχέση, εξάλλου, μεταξύ χρήσης ουσιών και κοινωνικού αποκλεισμού είναι στενή και
λειτουργεί αμφίδρομα. Παράλληλα, η ίδια η φύση του προβλήματος της εξάρτησης,
συνδέεται άρρηκτα με ζητήματα που λειτουργούν ως κοινωνικοί προσδιοριστές της
υγείας και συνεπάγονται αυξημένο υγειονομικό, οικονομικό και κοινωνικό κόστος.
Σύμφωνα με τα 14 δικαιώματα της Ευρωπαϊκής Χάρτας Δικαιωμάτων των Ασθενών,
που υιοθετήθηκε το Σεπτέμβριο του 2007 στις Βρυξέλλες από την Ευρωπαϊκή
Οικονομική και Κοινωνική Επιτροπή και αποτελεί πλέον μέρος του Ευρωπαϊκού
Δικαίου, ο ασθενής έχει μεταξύ άλλων το δικαίωμα της πρόληψης, της
πληροφόρησης, της ασφάλειας καθώς και της αποφυγής περιττής ταλαιπωρίας και
πόνου.
Σε συνέχεια των ως άνω σχετικών και της αναγκαιότητας της παρεμπόδισης της
εξάπλωσης του ιού COVID-19 παρακαλούμε όπως μεριμνήσετε για τη λήψη
προληπτικών μέτρων με βάση τις κατευθυντήριες οδηγίες που παρέχονται από τον
Εθνικό Οργανισμό Δημόσιας Υγείας στους χώρους εργασίας των φορέων σας τόσο
για τους εξυπηρετούμενους όσο και για τους εργαζομένους.
Οι πολιτικές πρόληψης και ενημέρωσης για τον ιό σε προληπτικές και θεραπευτικές
δράσεις/υπηρεσίες/μονάδες στο χώρο της αντιμετώπισης της εξάρτησης από
εξαρτησιογόνες ουσίες από τους εγκεκριμένους φορείς του άρθρου

51 του

ν.4139/2013 (Α` 74) «Νόμος περί εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλες διατάξεις»
κρίνεται σκόπιμο να εφαρμόζονται

σε όλες τις βαθμίδες προγραμματισμού της

αντιμετώπισης της εξάρτησης από εξαρτησιογόνες ουσίες του άρθρου 58 του
ν.4139/2013 (Α` 74) αλλά και στην πολιτική μείωσης της βλάβης που απευθύνονται
σε άτομα που δεν μπορούν (ή δεν επιθυμούν) να ενταχθούν σε θεραπευτικό πλαίσιο,
αλλά χρήζουν άμεσης υποστήριξης.
Παρακαλούνται οι Διοικητές και οι Πρόεδροι των εγκεκριμένων φορέων να
μεριμνήσουν για την ενημέρωση και για τις όποιες περαιτέρω ενέργειες εφόσον αυτό
απαιτείται συμβάλλοντας με αυτόν τον τρόπο σημαντικά στο ήδη αποτελεσματικό,
αποδοτικό και απαιτητικό έργο που συντελούν οι εν λόγω φορείς.
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Παραμένουμε στη διάθεση σας για κάθε πληροφορία, διευκρίνιση και συνεργασία.

Η προϊσταμένη της Γενικής Δ/νσης
Δημόσιας Υγείας και Ποιότητα Ζωής

Β.Καραούλη

ΠΙΝΑΚΑΣ ΔΙΑΝΟΜΗΣ
Αποδέκτες για ενέργεια
1.ΨΥΧΙΑΤΡΙΚΟ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟ ΑΤΤΙΚΗΣ
Υπ’ όψιν:
-Γραφείο Διοικήτριας ΨΝΑ
-Δ/ντριας Μονάδας Απεξάρτησης 18 ΑΝΩ
Λεωφόρος Αθηνών 374 ΤΚ.12462

2. Γ.Ν.Θ. «Γ.ΠΑΠΑΝΙΚΟΛΑΟΥ» Ψυχιατρικό Νοσοκομείο Θεσσαλονίκης (Ψ.Ν.Θ.)
Υπ’ όψιν:
-Γραφείο Διοικήτριας
- Επιστημονικά Υπευθύνους Προγραμμάτων «ΑΡΓΩ» και «ΙΑΝΟΣ»
Λαγκαδά 196, Τ.Κ. 564 29 - Σταυρούπολη

3. Ο.ΚΑ.ΝΑ.
Υπ’ όψιν:
-Γραφείο Προέδρου
Αβέρωφ 21 ΤΚ 10187,Αθήνα
4. ΚΕ.Θ.Ε.Α
Υπ’όψιν :
-Γραφείο Προέδρου Δ.Σ.
Σορβόλου 24 ΤΚ 11636,Αθήνα
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5. Γ.Ν.ΙΩΑΝΝΙΝΩΝ «Γ.Χατζηκώστα»
Υπ’ όψιν:
-Γραφείο Διοικητή
Λεωφ. Μακρυγιάννη
Τ.Κ. 450 01, Ιωάννινα

6. Γ.Ν. Κέρκυρας «Αγ. Ειρήνη»
Υπ’ όψιν:
-Γραφείο Διοικητή
ΚΟΝΤΟΚΑΛΙ, ΤΚ 49100 ΚΕΡΚΥΡΑ
7. Κέντρο Απεξάρτησης Τοξικομανών Κρατουμένων Ελεώνα Θηβών
Ελαιώνας- Θηβών, Τ.Κ. 32200, Θήβα

Κοινοποίηση
-Εθνικός Συντονιστής για την
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών
Υπουργείο Υγείας
Αριστοτέλους 17/1ος όροφος-γραφείο 19

Εσωτερική-Ηλεκτρονική Διανομή
1.Γραφείο Υπουργού
2.Γραφείο Γεν. Γραμματέα Δημόσιας Υγείας
3. Γραφείο Προϊσταμένης Γενικής Δ/νσης Δημόσιας Υγείας και Ποιότητας Ζωής
4. Δ/νση Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων – Τμήμα Α΄- Εξαρτησιογόνων Ουσιών

