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HIV/AIDS
Το AIDS είναι το τελικό στάδιο µόλυνσης µε έναν
µικροοργανισµό που ονοµάζεται ιός ανθρώπινης
ανοσοανεπάρκειας (HIV) και βρίσκεται στο αίµα,
στο σπέρµα και στα κολπικά υγρά. Το AIDS
µειώνει την άµυνα του οργανισµού εναντίον
σοβαρών µολύνσεων και ασθενειών.

Πώς µεταδίδεται:

Με την ανταλλαγή σωµατικών υγρών και κυρίως
µε αίµα, σπέρµα και κολπικά υγρά:
• µε σεξουαλική επαφή χωρίς χρήση
προφυλακτικού µε άτοµο που είναι µολυσµένο
µε τον ιό
• µε χρήση µεταχειρισµένης σύριγγας και
βελόνας ή άλλων σύνεργων προετοιµασίας
της ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών
ή µε κοινή χρήση (δηλ. µε άλλους)
ενδοφλέβιων ναρκωτικών
• από µολυσµένη µητέρα σε παιδί κατά
τη διάρκεια της κύησης, του τοκετού
ή του θηλασµού
• µε µετάγγιση αίµατος ή παραγώγων του
(πριν το 1992)
• µε τρύπηµα από µολυσµένη βελόνα ή
µολυσµένο εργαλείο

Πώς ∆ΕΝ µεταδίδεται:

• από κοινωνικές επαφές, όπως χειραψία,
αγκαλιά ή φιλί στο µάγουλο
• σε χώρους όπου συναθροίζονται άνθρωποι,
όπως θέατρα, στάδια, σχολεία, γραφεία,
κ.λπ.
• από τη θάλασσα ή την πισίνα
• από τον ιδρώτα και το σάλιο
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• από ρούχα, σκεπάσµατα, πιάτα, ποτήρια
και µαχαιροπήρουνα, τηλέφωνα
• από τις τουαλέτες
• από κουνούπια ή άλλα έντοµα

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α
Η ηπατίτιδα είναι λοίµωξη ή φλεγµονή του ήπατος
που προκαλείται από τους ιούς της ηπατίτιδας Α, Β,
C, D και Ε (ιογενείς ηπατίτιδες) ή και από άλλους
ιούς και µικροοργανισµούς. Επίσης, µπορεί
να προκληθεί από χρόνια κατανάλωση αλκοόλ,
από φάρµακα ή τοξίνες, από απόφραξη
χοληφόρων και στην πορεία διαφόρων νοσηµάτων
του οργανισµού (µεταβολικές διαταραχές
ή αυτοάνοσα νοσήµατα).
Από τις ιογενείς ηπατίτιδες, αυτές που µπορεί
να γίνουν χρόνιες και να παραµείνουν στο συκώτι,
προκαλώντας µόνιµες βλάβες αν δεν
θεραπευτούν, είναι οι ηπατίτιδες Β και C.

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α Β
Πώς µεταδίδεται:

• µε σεξουαλική επαφή χωρίς χρήση
προφυλακτικού µε ασθενή που έχει χρόνια
ενεργό ηπατίτιδα Β ή που είναι χρόνιος φορέας
της ηπατίτιδας Β
• µε χρήση µεταχειρισµένης σύριγγας και
βελόνας ή άλλων σύνεργων προετοιµασίας
της ενδοφλέβιας χρήσης ναρκωτικών ή µε
κοινή χρήση (δηλ. µε άλλους) ενδοφλέβιων
ναρκωτικών
• από άτοµα του ενδοοικογενειακού
περιβάλλοντος
• από µολυσµένη µητέρα σε παιδί κατά
τον τοκετό
• µε µετάγγιση αίµατος ή παραγώγων του
(πριν το 1992)
• µε τρύπηµα µε µολυσµένη βελόνα
ή µολυσµένο εργαλείο

Πώς ∆ΕΝ µεταδίδεται:

Βρες τον χώρο
και τον χρόνο σου

• από κοινωνικές επαφές, όπως χειραψία,
αγκαλιά ή φιλί στο µάγουλο
• σε χώρους όπου συναθροίζονται άνθρωποι,
όπως θέατρα, στάδια, σχολεία, γραφεία, κ.λπ.
• µε το σάλιο, το νερό ή την τροφή
• από ρούχα, σκεπάσµατα, πιάτα, ποτήρια
και µαχαιροπήρουνα, τηλέφωνα

ΗΠΑΤΙΤΙ∆Α C
Πώς µεταδίδεται:

Κυρίως µέσω της επαφής µε µολυσµένο αίµα:
• µε κοινή χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών.
Υπολογίζεται ότι περισσότεροι από το 80%

•
•
•
•
•

των ενεργών ή πρώην χρηστών ενδοφλέβιων
ναρκωτικών έχουν ηπατίτιδα C
µε µετάγγιση αίµατος ή παραγώγων του
(πριν από το 1992)
µε τρύπηµα µε µολυσµένη βελόνα ή µολυσµένο
εργαλείο
µε σεξουαλική επαφή χωρίς προφυλακτικό
µε άτοµο µολυσµένο µε ηπατίτιδα C
από µολυσµένη µητέρα σε παιδί
µε άγνωστο τρόπο. Σε σηµαντικό ποσοστό
(30-40%) των ασθενών µε ηπατίτιδα C δεν
αποκαλύπτεται ποτέ έκθεση σε παράγοντα
κινδύνου

Πώς ∆ΕΝ µεταδίδεται:
• από το νερό, την τροφή, τα µαγειρικά σκεύη,
τις τουαλέτες
• µε την κοινωνική επαφή, όπως χειραψία,
αγκαλιά, φιλί, βήχας, φτέρνισµα
• µε τον θηλασµό. Μητέρες µε ηπατίτιδα C θα
πρέπει να σταµατούν τον θηλασµό µόνο εάν
έχουν στις θηλές τους πληγές που αιµορραγούν
Πώς µπορώ να προστατευτώ από πιθανή
µόλυνση (HIV/AIDS, Ηπατίτιδες):
• Χρησιµοποιώ πάντα προφυλακτικό από latex
στις σεξουαλικές µου επαφές. Αν χρησιµοποιώ
λιπαντικό, δεν βάζω βαζελίνη ή παρόµοιο υλικό
γιατί καταστρέφει το προφυλακτικό.
Προµηθεύοµαι ένα υδατοδιαλυτό λιπαντικό.
• Aν κάνω χρήση ενδοφλέβιων ναρκωτικών ή
άλλων ουσιών, δεν µοιράζοµαι µε άλλους
σύριγγες, βελόνες ή άλλα σύνεργα χρήσης.
• ∆εν µοιράζοµαι µε άλλους αντικείµενα που
µπορεί να έχουν υπολείµµατα από αίµα, όπως
οδοντόβουρτσες, ξυραφάκια, νυχοκόπτες.

• Κάνω το εµβόλιο για την ηπατίτιδα Β. Το εµβόλιο
χορηγείται σε τρεις δόσεις.
• Αν είµαι έγκυος ή σκοπεύω να µείνω, συζητάω
µε έναν γιατρό για τις παραπάνω λοιµώδεις
νόσους.
• Εάν είµαι ασθενής, ακολουθώ ανελλιπώς
τη θεραπεία µου.

ΦΥΜΑΤΙΩΣΗ
Προκαλείται από το µυκοβακτηρίδιο
της φυµατίωσης και σπανιότερα από άλλους
τύπους µυκοβακτηριδίων. Το µυκοβακτηρίδιο
της φυµατίωσης µπορεί να προσβάλει οποιοδήποτε
όργανο του σώµατος, αλλά συνήθως προσβάλλει
τους πνεύµονες.

Πώς µεταδίδεται:

• από το ένα άτοµο στο άλλο, µε την εισπνοή
σταγονιδίων που περιέχουν µυκοβακτηρίδια.
Τα άτοµα µε πνευµονική φυµατίωση
Χρησιµοποίησε
εµφιαλωµένο νερό, όταν
διαλύεις τη δόση σου

αποβάλλουν πολύ µικρά τέτοια σταγονίδια µε
το βήχα, το φτάρνισµα και τη δυνατή οµιλία.
Τα άτοµα αυτά µεταδίδουν συνήθως τη νόσο
στους ανθρώπους που είναι σε επαφή µαζί τους
αρκετές ώρες κάθε µέρα
• σπανιότερα από το πεπτικό σύστηµα, το δέρµα
και τους βλεννογόνους, εάν καταναλωθούν
γαλακτοκοµικά προϊόντα από µολυσµένα
βοοειδή χωρίς προηγουµένως να έχει γίνει
παστερίωση
• ακόµα πιο σπάνια µέσω µολυσµένων
αντικειµένων

Πώς ∆ΕΝ µεταδίδεται:

• Αν δεν έχω πολύ στενή και µακρόχρονη επαφή
µε µολυσµένο άτοµο.
• Αν έχω επαφή µε ασθενή που λαµβάνει
τη σωστή θεραπεία. Τα περισσότερα άτοµα µε
λοιµώδη φυµατίωση που κάνουν θεραπεία,
σταµατούν να µεταδίδουν την ασθένεια πολύ
γρήγορα – µετά από περίπου δύο εβδοµάδες.
Πώς µπορώ να προστατευτώ:
• Κάνω το εµβόλιο BCG, εφόσον δεν το έχω κάνει
στην παιδική ηλικία και έχει προηγηθεί αρνητική
φυµατιοαντίδραση (mantoux).
• Αν ανήκω σε οµάδες υψηλού κινδύνου, όπως
οι εξαρτηµένοι από ναρκωτικά, οροθετικοί-HIV,
άστεγοι, τρόφιµοι ιδρυµάτων, όπως
ψυχιατρείων, φυλακών, ξενώνων και
οι στρατευµένοι, αποφεύγω το συνωστισµό
και τις κακές συνθήκες υγιεινής.
• Παίρνω µέτρα προστασίας, όπως η κάλυψη
του στόµατος κατά τον βήχα ή το φτέρνισµα,
η χρήση µάσκας, ο καλός εξαερισµός.

• Αν διαγνωστώ µε φυµατίωση, κάνω θεραπεία
µε ειδικά αντιβιοτικά για τουλάχιστον έξι µήνες.
Είναι σηµαντικό να ολοκληρωθεί η θεραπεία,
αλλιώς η φυµατίωση µπορεί να επιστρέψει
παρουσιάζοντας αντίσταση στα συνηθισµένα
φάρµακα.

ΕΑΝ ΚΑΝΕΙΣ ΕΝ∆ΟΦΛΕΒΙΑ
ΧΡΗΣΗ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
8 βήµατα για πιο ασφαλή χρήση:
1. Βρες τον χώρο και τον χρόνο σου.
2. Απολύµανε το σηµείο στο σώµα σου που
πρόκειται να κάνεις την ένεση.
3. Χρησιµοποίησε εµφιαλωµένο νερό, όταν
διαλύεις τη δόση σου.
4. Λίγη C (ξινό) είναι αρκετή. Αν χρησιµοποιήσεις
περισσότερη, θα κάνεις τη δόση πολύ όξινη.

Λίγη C (ξινό) είναι αρκετή.
Αν χρησιµοποιήσεις
περισσότερη, θα κάνεις
τη δόση πολύ όξινη

5. Φίλτραρε τη δόση σου µε προσοχή.
Μην χρησιµοποιείς φίλτρα από γόπες,
γιατί µπορεί να µολυνθείς. Αν δεν έχεις καθαρό
φίλτρο, προσπάθησε να πάρεις την ηρωίνη
από την επιφάνεια.
6. ∆ιάλεξε διαφορετικό σηµείο στο σώµα σου κάθε
φορά. Μην κάνεις, όµως, ένεση στο λαιµό,
στους µύες ή στις φλέβες κοντά στους
λεµφαδένες.
7. Χρησιµοποίησε τα δικά σου σύνεργα. Ζήτα από
τον Σταθµό του ΟΚΑΝΑ το δικό σου κιτ.
Αν δεν έχεις καινούργια σύριγγα ή βελόνα,
χρησιµοποίησε την παλιά αφού τη βράσεις
ή την απολυµάνεις µε χλωρίνη.
8. Καθάρισε τον χώρο φεύγοντας. Μην αφήνεις
ποτέ χρησιµοποιηµένες βελόνες ή σύριγγες
πεταµένες τριγύρω.

Αν µολυνθείς σε σηµείο που έκανες ενδοφλέβια
χρήση, πήγαινε αµέσως στον πλησιέστερο
υγειονοµικό σταθµό ή σε έναν γιατρό.

ΓΙΑ ΝΑ ΑΠΟΦΥΓΕΙΣ ΤΗΝ
ΥΠΕΡΒΟΛΙΚΗ ∆ΟΣΟΛΟΓΙΑ (overdose):
• Προσπάθησε να µην κάνεις χρήση, όταν είσαι
µόνος σου.
• Το κάπνισµα, το µάσηµα και το σνιφάρισµα είναι
πιο ασφαλή από την ένεση. Η ένεση είναι πιο
επικίνδυνη, επειδή υπάρχει µεγαλύτερος
κίνδυνος για κώµα, µόλυνση από µικρόβια και
ιούς, πνευµονικό οίδηµα, ενδοκαρδίτιδα,
απόστηµα, θρόµβωση, σηψαιµία, γάγγραινα
ακόµη και θάνατο.
• Να είσαι προσεκτικός, όταν παίρνεις ναρκωτικά
που φαίνονται διαφορετικά από αυτά που
παίρνεις συνήθως.

• Προετοίµασε ο ίδιος τη δόση, για να ξέρεις ποια
και πόση ουσία θα πάρεις.
• Να αποφεύγεις τα κοκτέιλ και να µην παίρνεις
ταυτόχρονα πολλές ουσίες. Ο συνδυασµός
αλκοόλ και ναρκωτικών είναι πολύ επικίνδυνος.
Πολλά overdose και θάνατοι έχουν συµβεί,
επειδή οι άνθρωποι ανακάτεψαν ναρκωτικά και,
ιδίως, αλκοόλ. Να θυµάσαι, όσο λιγότερα τόσο
καλύτερα.
• Να ξέρεις πως η δοσολογία που σου χρειάζεται
µειώνεται πολύ γρήγορα, ακόµη και µέσα σε
µια-δυο µέρες από την τελευταία χρήση. Πολλά
περιστατικά υπερβολικής δοσολογίας έγιναν
µόλις κάποιος βγήκε από τη φυλακή ή από
αποτοξίνωση.

Αν κάνεις χρήση µόνος:

• Μην κλειδώνεις την πόρτα, ώστε οι φίλοι σου
ή οι νοσοκόµοι να µπορούν να σε βρουν
γρήγορα, αν χρειαστεί.
• Να έχεις έτοιµο το αντίδοτο των οπιοειδών,
τη ναλοξόνη, που υπάρχει µε τη µορφή ενέσιµης
αµπούλας (Naloxon), για να το πάρεις
αν φτιαχτείς πολύ. Μπορεί να γίνει ενδοφλέβια
µία αµπούλα αρχικά και αν χρειαστεί µετά από
5 λεπτά µπορεί να γίνει και δεύτερη.

Αν έχεις ενδείξεις ότι κάποιος από την
παρέα σου έχει πάθει overdose:

• Προσπάθησε να τον συνεφέρεις. Φώναξε το όνοµά
του, τσίµπησε το αυτί του, τρίψε τις αρθρώσεις
των δακτύλων σου στο µέσον του στήθους του.
• Αν το άτοµο δεν αντιδρά καθόλου, κάλεσε
αµέσως ασθενοφόρο (166).

Μείνε κοντά. Γι’ αυτόν τον άνθρωπο µπορεί
να είσαι η µοναδική σωτηρία

Όσο περιµένεις να έρθει ασθενοφόρο:

• Γύρισέ τον στο πλάι (όχι ανάσκελα) στο πάτωµα
και µείνε κοντά του. Αλλιώς, µπορεί να κάνει
εµετό και να πνιγεί.
• Εάν έχεις µαζί σου ναλοξόνη, κάνε στο µπράτσο
του µία αµπούλα. Εάν δεν έχει συνέλθει µετά
από 5 λεπτά, κάνε του άλλη µία αµπούλα.
• Εάν δεν αναπνέει, γύρισε το κεφάλι του προς τα
πίσω, κλείσε του τη µύτη, βάλε το στόµα σου στο
στόµα του και κάνε εκπνοές µέσα στο στόµα του
κάθε τέσσερα δευτερόλεπτα. Αν το κάνεις καλά,
το στήθος του ανασηκώνεται και ξαναπέφτει.
• Μάζεψε ό,τι έχει πάρει (σκόνη, χάπια, κ.λπ.) και
δώσε τα στους νοσοκόµους του ασθενοφόρου.
Αν ξέρεις τι έχει πάρει, πες το. Μπορεί να του
σώσεις τη ζωή.

Να θυµάσαι ότι:

• Όταν πάρεις το 166, δεν θα έρθει η αστυνοµία.
• Η αστυνοµία ασχολείται µε την υπερβολική
δόση, µόνο αν κάποιος πεθάνει ή αν
το πλήρωµα του ασθενοφόρου κινδυνέψει.
Απολύµανε
το σηµείο στο σώµα σου
που πρόκειται
να κάνεις την ένεση

∆ΩΡΕΑΝ ∆ΙΑΘΕΣΗ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ
ΑΘΗΝΑ
ΟΚΑΝΑ - ΜΑΒΥ
Γ΄ Σεπτεµβρίου 19Α, τηλ.: 210 5224202

ΟΚΑΝΑ - ΣΤΑΘΜΟΣ ΦΡΟΝΤΙ∆ΑΣ ΕΞΑΡΤΗΜΕΝΩΝ ΑΤΟΜΩΝ
Καποδιστρίου 46, τηλ.: 210 5202799, 210 5202899
ΚΕΘΕΑ – ΕΞΕΛΙΞΙΣ
Κουµουνδούρου 28, τηλ.: 210 5200800, 210 5200810
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
ΟΚΑΝΑ – Υπηρεσία streetwork Θεσσαλονίκης
∆αναϊδών 9, τηλ.: 2310 557270

BE INFORMED
STAY SAFE
PROTECT YOURSELF
AND OTHERS
INSTRUCTIONS
FOR SAFER USE

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ ΓΙΑ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΕΣ ΑΣΘΕΝΕΙΕΣ
ΟΚΑΝΑ  Τηλεφωνική Γραµµή SOS 1031

ΑΘΗΝΑ
ΚΕΕΛΠΝΟ
Πληροφορίες για τις Κινητές Μονάδες: 210 8817472
Τηλεφωνική Γραµµή για HIV-AIDS: 210 7222222
PRAKSIS
Παιωνίου 5, πλ. Βικτωρίας, τηλ.: 210 8213704
Τηλεφωνική Γραµµή SOS για Ηπατίτιδα και AIDS: 8001111600
ΓΙΑΤΡΟΙ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟΥ - ΚΙΝΗΤΗ ΜΟΝΑ∆Α
Πληροφορίες για την Κινητή Μονάδα, τηλ.: 210 3213150
ΑTH CHECK POINT
Πιττάκη 4, Μοναστηράκι, τηλ.: 210 3310400
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
PRAKSIS
Αρκαδιουπόλεως 1 & Αγ. ∆ηµητρίου, τηλ.: 2310 556145
THESS CHECK POINT
Αλ. Σβώλου 15 & Παλαιών Πατρών Γερµανού, τηλ. 2310 282284
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο
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HIV/AIDS

HEPATITIS

AIDS is the ﬁnal stage of infection by a
microorganism called Human Immunodeﬁciency
Virus (HIV), which is found in the blood, sperm
and vaginal ﬂuids. AIDS diminishes the body’s
immunity against serious infections and
diseases.

Hepatitis is an infection or inﬂammation of the
liver caused by the Hepatitis Α, Β, C, D and Ε
viruses (viral Hepatitis) or other viruses and
microorganisms. In addition, it can be caused by
chronic use of alcohol, medicines or toxins, biliary
obstruction and the course of various diseases
(metabolic disorders or autoimmune diseases).
Of all viral hepatitides, Hepatitis B and C can
become chronic and remain in the liver, causing
permanent damage, if they remain untreated.

How it is transmitted:

Through the exchange of bodily ﬂuids; primarily
blood, sperm and vaginal ﬂuids:
• Through sexual contact without the use
of a condom with an infected person
• By using a used syringe and needle or other
items utilized in intravenous drug use or by
sharing (with other people) intravenous drugs
• During pregnancy, delivery or nursing, from
an infected mother to the child
• Through blood or blood derivative transfusion
(prior to 1992)
• Through puncture with an infected needle or
infected item

How it is NOT transmitted:

• Through social contact, such as handshakes,
hugs or kisses on the cheek
• In places where people gather, such as
theatres, stadiums, schools, oﬃces, etc.
• The sea or a pool
• Sweat and saliva
• Clothing, sheets and blankets, dishes,
glasses and silverware, telephones
• Toilets
• Mosquitoes or other insects
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• By using a used syringe and needle or other
items utilized in intravenous drug use or by
sharing (with other people) intravenous
drugs
• From persons of the domestic environment
• From an infected mother to the child during
childbirth
• Through blood or blood derivative transfusion
(prior to 1992)
• Through puncture with an infected needle or
infected item

How it is NOT transmitted:

HEPATITIS Β
How it is transmitted:

• Through sexual contact without the use
of a condom with a patient with chronic active
Hepatitis B or who is a chronic carrier
of Hepatitis B

• Through social contact, such as handshakes,
hugs or kisses on the cheek
• In places where people gather, such as
theatres, stadiums, schools, oﬃces, etc.
• Saliva, water or food
• Clothing, sheets and blankets, dishes, glasses
and silverware, telephones

HEPATITIS C
Find your place
and time

How it is transmitted:

Primarily through contact with infected blood:
• By sharing intravenous drugs. It is estimated
that more than 80% of active or former users
of intravenous drugs suﬀer from Hepatitis C
• Through blood or blood derivative transfusion
(prior to 1992)
• Through puncture with an infected needle or
infected item
• Through sexual contact without a condom
with a person infected with Hepatitis C

• By an infected mother to the child
• In unknown ways. A signiﬁcant number
(30-40%) of patients with Hepatitis C never
discover exposure to a risk factor
How it is NOT transmitted:
• Through water, food, pots and pans, toilets
• Through social contact, such as handshakes,
hugs, kisses, coughing, sneezing
• By breastfeeding. Mothers with Hepatitis C
should stop breastfeeding only if they have
bleeding wounds on their nipples
How can I protect myself from possible
infection (HIV/AIDS, Hepatitides):
• Always use a latex condom during sexual
contact. If a lubricant is used, do not use
Vaseline or similar substances because they
destroy the condom. Obtain a water-soluble
lubricant
• If intravenous drugs or other substances are
used, do not share syringes, needles or other
items related to the use of drugs with other
people
• Do not share with other people items that may
have blood residue, such as toothbrushes,
razors, nail-clippers
• Get the Hepatitis B vaccine. The vaccine is
administered in three doses.
• If you are or planning to get pregnant, consult
a doctor about the above infectious diseases
• If you are a patient, follow your treatment
regularly

TUBERCULOSIS
It is caused by the mycobacterium tuberculosis
and more infrequently by other types of
mycobacteria. The mycobacterium tuberculosis
can aﬀect any organ of the body, but it usually
aﬀects the lungs.

How it is transmitted:

• From person to person, by inhaling droplets
containing mycobacteria. People with
pulmonary tuberculosis let out very small such
droplets through coughing, sneezing and
speaking out loud. These people usually
transmit the disease to the persons who come
in contact with them several hours a day.
• Infrequently, from the peptic system, the skin
and the mucosa, aer consumption of dairy
products from infected bovines, without prior
pasteurization.
• Even more infrequently, through infected
objects
Use bottled water
to dilute your hit

How it is NOT transmitted:

• If there is not very close and long-term contact
with an infected individual
• In contact with a patient being properly treated.
Most people with infectious tuberculosis
undergoing treatment stop transmitting the
disease very quickly – generally aer about two
weeks.

How to protect yourself:
• Get the BCG vaccine if you did not get it as
a child and the mantoux test was negative
• If you belong to a high risk group, like drug
addicts, HIV-positive people, the homeless,
institution inmates, such as inmates in
psychiatric facilities, prisons, hostels and
armed forces, avoid crowded places and poor
hygienic conditions
• Take protective measures, such as covering
your mouth while coughing or sneezing, using
a mask, good ventilation.
• If you are diagnosed with tuberculosis, get
treatment with special antibiotics for at least
six months. It is important to complete the
treatment, otherwise tuberculosis may
reappear with resistance to the usual
medication.

IF YOU ARE USING DRUGS
INTRAVENOUSLY
8 steps to safer use:
1. Find your place and time
2. Disinfect the injection site on your body
3. Use bottled water to dilute your hit
4. A little C (ascorbic acid) is enough. If you use
more, you will make the hit very acidic
5. Filter your hit carefully. Do not use cigarette
butt ﬁlters, because you may get infected. If you
do not have a clean ﬁlter, try to take heroin
from the surface
6. Pick a diﬀerent site on your body each time.
However, do not inject your neck, muscles or
the veins close to your lymph nodes.

A little C (ascorbic acid)
is enough. If you use more,
you will make the hit
very acidic

7. Use your own tools. Ask for your own kit at the
OKANA Station. If you do not have a new
syringe or needle, use the old one aer boiling
it or disinfecting it with chlorine
8. Clean up the area before you leave. Never leave
used needles or syringes laying around

If you get infected on a site where you had an
intravenous injection, go to your nearest
inﬁrmary or visit a doctor immediately.

TO AVOID AN OVERDOSE:
• Try to not use drugs when you are alone.
• Smoking, chewing and sniﬃng are safer than
an injection. The injection is more dangerous
because there is greater risk of a coma,
infection from germs and viruses, pulmonary
oedema, endocarditis, abscess, thrombosis,
blood poisoning, gangrene, even death.
• Be careful when you take drugs that look
diﬀerent than what you usually use.
• Prepare the hit yourself, in order to know what
substance you take and how much of it.
• Avoid cocktails and do not take many
substances at once. The combination of alcohol
and drugs is very dangerous. A lot of cases of
overdose and death are the result of people
mixing drugs, primarily with alcohol.
Remember: less is best.
• Keep in mind that the dose you need decreases
very fast, even in one or two days from the last
use. Many cases of overdose happen as soon
as someone gets out of jail or rehab.

If you use drugs alone:

• Do not lock the door, so that your friends or
nurses can ﬁnd you quickly, if necessary.
• Have an opioid antidote ready for use, such as
naloxone, which is available in the form of an
injection ampoule (Naloxon), and take it if you
get very high. Initially, you can give yourself an
injection of one ampoule and, if necessary, you
can inject a second one aer 5 minutes.

If you see signs that one of your friends
has overdosed:

• Gather all the substances they have taken
(powder, pills, etc.) and give it to the ambulance
nurses. If you know what they have taken, tell
the ambulance crew. You may just save their
life.

Remember:

• The police will NOT come if you call 166.
• The police only handle cases of overdose if a
person dies or if the ambulance crew are in
danger.

• Try to revive them. Call out their name, pinch
their ear, rub your knuckles at the center of their
chest.
• If the person does not react at all, call an
ambulance (166) immediately.

• Turn them on their side (not on their back) on
the ﬂoor and stay close to them. Otherwise,
they may vomit and choke.
• If you have naloxone on you, inject them with an
ampoule on their arm. If they do not recover
aer 5 minutes, give them another shot of an
ampoule.
• If they are not breathing, tilt their head
backwards, close their nose, put your mouth on
theirs and exhale into their mouth every four
seconds. If you do it correctly, their chest will
li and drop.

ATHENS
ΟΚΑΝΑ  DIRECT ASSISTANCE AND SUPPORT UNIT MAVY
19A 3rd Septemvriou st., tel.: 210 5224202
ΟΚΑΝΑ - ADDICTED PERSONS CARE STATION
46 Kapodistriou st., tel.: 210 5202799, 210 5202899
KETHEA – EXELIXIS
28 Koumoundourou st., tel.: 210 5200800, 210 5200810
THESSALONIKI
ΟΚΑΝΑ  THESSALONIKI STREETWORK AGENCY
9 Danaidon st., tel.: 2310 557270

ΓΝΩΡIΖΩ
ΠΡΟΦΥΛAΣΣΟΜΑΙ
ΠΡΟΣΤΑΤΕΥΩ
ΤΟΝ ΕΑΥΤΟ ΜΟΥ
ΚΑΙ ΤΟΥΣ ΑΛΛΟΥΣ
Ο∆ΗΓΙΕΣ
ΑΣΦΑΛΕΣΤΕΡΗΣ
ΧΡΗΣΗΣ

INFECTIOUS DISEASES INFORMATION AGENCIES
ΟΚΑΝΑ  SOS telephone line 1031

ATHENS
KEELPNO
Information on Mobile Units: 210 8817472
Telephone line for HIV-AIDS: 210 7222222

Stay close. You may be that person’s only
chance to survive

While you wait for the ambulance:

FREE HEALTHCARE MATERIAL

Disinfect
the injection site
on your body

PRAKSIS
5 Paioniou st., Victoria Square, tel.: 210 8213704
SOS Telephone line for Hepatitis and AIDS: 8001111600
MEDICINS DU MONDE  MOBILE UNIT
Information about the Mobile Unit: 210 3213150
ΑTH CHECK POINT
4 Pittaki st., Monastiraki, tel.: 210 3310400
THESSALONIKI
PRAKSIS
1 Arkadioupoleos & Ag. Dimitriou st., tel.: 2310 556145
THESS CHECK POINT
15 Al. Svolou & Paleon Patron Germanou st., tel.: 2310 282284
Ευρωπαϊκή Ένωση
Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταµείο

