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To ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ ανακοινώνει την έναρξη του ελληνικού σκέλους της Ευρωπαϊκής
Διαδικτυακής Έρευνας για τη Χρήση Ουσιών (eΔΕΟς), με στόχο τη συλλογή
επιστημονικών δεδομένων σχετικά με το πόσο συχνά οι Ευρωπαίοι κάνουν χρήση
ουσιών, ποιες ουσίες χρησιμοποιούν, με ποιους τρόπους και σε ποιες ποσότητες.
Έχετε κάνει χρήση ουσιών τον τελευταίο χρόνο; Δείτε αυτό! Ενημερωθείτε από εδώ.
Συμμετέχετε!
(18.03.2021, Αθήνα) -- Ξεκινάει σήμερα στην Ελλάδα - όπως και σε 30 ακόμη χώρες της Ευρώπης και
της ευρύτερης περιοχής - η Ευρωπαϊκή Διαδικτυακή Έρευνα για τη Χρήση Ουσιών. Η έρευνα
απευθύνεται στον ενήλικο πληθυσμό, αλλά αποκλειστικά σε όσους/όσες έχουν κάνει χρήση
κάποιας ψυχοδραστικής ουσίας κατά την περίοδο των τελευταίων 12 μηνών.
Η έρευνα συντονίζεται πανευρωπαϊκά από τον Ευρωπαϊκό οργανισμό EMCDDA, φορέα που
ειδικεύεται στην ενημέρωση και την παροχή δεδομένων σε θέματα ψυχοδραστικών ουσιών στην
Ευρώπη, με απώτερο στόχο το σχεδιασμό της ευρωπαϊκής πολιτικής για τις ψυχοδραστικές ουσίες και
προγραμμάτων σχετικά με την πρόληψη και την αποτροπή της βλάβης από τη χρήση ουσιών.
Διαδικτυακή, αλλά ανώνυμη, η έρευνα διενεργείται στη χώρα μας από το Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης
& Πληροφόρησης για τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), με έδρα το Ερευνητικό Πανεπιστημιακό Ινστιτούτο
Ψυχικής Υγείας, Νευροεπιστημών & Ιατρικής Ακριβείας «Κώστας Στεφανής» (ΕΠΙΨΥ) -- φορείς με
πολυετή εμπειρία στην εκπόνηση επιδημιολογικών ερευνών για τη χρήση ουσιών και γενικότερα
συμπεριφορές που συνδέονται με την υγεία στον ελληνικό πληθυσμό.
Διαμορφωμένο να ικανοποιεί τις ανάγκες της μέτρησης σε χώρες με διαφορετικά μεταξύ τους επίπεδα,
αντιλήψεις και πρότυπα χρήσης, το ερωτηματολόγιο εστιάζει στους τρόπους πρόσβασης στις ουσίες
(τιμές, ποσότητα κλπ.), τη συχνότητα και τα πρότυπα χρήσης, αλλά και την πρόσβαση στη θεραπεία.
Όπως επισημαίνουν οι συντελεστές της έρευνας στο ΕΚΤΕΠΝ, «μεταξύ των πολλών άλλων
πλεονεκτημάτων της, η έρευνα αυτή θα συμβάλει με τα ευρήματά της στην κάλυψη μίας ταχύτατα
αυξανόμενης ανάγκης για την παραγωγή έγκυρων ερευνητικών δεδομένων και την παροχή
επιστημονικής τεκμηρίωσης για συμπεριφορές –όπως είναι η χρήση ουσιών– οι οποίες
ενθαρρύνονται από συνθήκες σαν και αυτές που δημιουργεί την πανδημία του SARS-CoV-2 στη χώρα
μας».
Στην επίσημη ιστοσελίδα του ελληνικού σκέλους της έρευνας (eΔΕΟς) στο ΕΚΤΕΠΝ/ΕΠΙΨΥ, οι
ενδιαφερόμενοι/ες μπορούν να λάβουν όλες τις απαραίτητες πληροφορίες για την έρευνα. Στον ίδιο
χώρο υπάρχουν και τα δύο σχετικά βίντεο της έρευνας ένα σύντομο βίντεο και ένα βίντεο διάρκειας δύο
λεπτών, με περισσότερες πληροφορίες (και με τη δυνατότητα επιλογής ελληνικών υπότιτλων).
Σύμφωνα με το ΕΠΙΨΥ, «Η επιτυχία της έρευνας στηρίζεται στη θετική της αποδοχή από τον πληθυσμό
της χώρας και την συμμετοχή όλων όσων έχουν κάνει χρήση ουσιών τον τελευταίο χρόνο. Αν και με
ευαίσθητη θεματολογία, η έρευνα έχει σχεδιαστεί να διασφαλίζει το απόρρητο. Έτσι, δίνει τη
δυνατότητα στους/στις συμμετέχοντες/ουσες να συμβάλλουν με τον τρόπο τους στη διαμόρφωση
πολιτικών που προάγουν την υγεία και την ασφάλεια».
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