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Ηλεκτρονική Εφαρμογή: 
Παρακολούθηση της 
Θεραπευτικής Πορείας
Το ΑΣΚ στα πλαίσια υλοποίησης της 

Εθνικής Στρατηγικής για τα Ναρκωτικά 

και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ 

2013-2020 και στοχεύοντας στην 

αποδοτικότερη διασύνδεση, την 

καλύτερη οργάνωση και τη λειτουργική 

ολοκλήρωση των θεραπευτικών 

υπηρεσιών που παρέχονται στα άτομα 

που αποτείνονται για θεραπεία λόγω 

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, έχει 

αναπτύξει μία νέα ηλεκτρονική 

εφαρμογή για την παρακολούθηση της 

θεραπευτικής πορείας τους.

Η διαδικτυακή αυτή εφαρμογή βρίσκεται 

στη φάση των τελικών ελέγχων και θα

τεθεί σε πιλοτική λειτουργία τον 

Αύγουστο του 2013.

Στόχος: 
Στόχος του ειδικού αυτού λογισμικού είναι η 

ενοποίηση των υπηρεσιών φροντίδας των 

ατόμων υπό θεραπεία στα πλαίσια του 

θεραπευτικού συνεχούς, όπως και η 

παρακολούθηση σε πραγματικό χρόνο των 

παρεχόμενων υπηρεσιών και της σχετικής 

ανάλωσης πόρων. Τονίζεται ότι η καταγραφή 

όλων των στοιχείων θα γίνεται με πλήρη 

σεβασμό και διασφάλιση της προστασίας των 

προσωπικών δεδομένων. 

Η τυποποίηση των διαδικασιών και των 

παραγομένων δεδομένων που η νέα 

εφαρμογή επιτρέπει, θα συμβάλλει 

Συστήματα Παρακολούθησης της 
θεραπευτικής πορείας στην Ευρώπη
Στην Ευρώπη, ολοένα και περισσότερες χώρες αναφέρουν ανάπτυξη πληροφοριακών συστημάτων με σκοπό την 

παρακολούθηση της θεραπευτικής πορείας των ατόμων με εξάρτηση. Για την κατάσταση στην Ευρώπη, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο, που παραπέμπει στην ιστοσελίδα του EMCDDA, όπου παρέχει πληροφορίες για κάθε χώρα ξεχωριστά, 

σχετικά με τα συστήματα θεραπείας αλλά και τις διαδικασίες που ακολουθούνται. 

καθοριστικά στη διαμόρφωση μιας 

ολοκληρωμένης εικόνας για την πορεία της 

θεραπείας των ατόμων με πρόβλημα

χρήσης εξαρτησιογόνων ουσιών, στη 

διευκόλυνση του ανθρώπινου δυναμικού 

(ιατρικού, νοσηλευτικού, υποστηρικτικού) 

που εργάζεται στις υπηρεσίες αυτές, καθώς 

και στην παραγωγή στατιστικών 

δεδομένων. 

www.ask.org.cy
www.asknow.org.cy
http://www.emcdda.europa.eu/responses/treatment-overviews
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Το τελευταίο τριμηνιαίο έντυπο του 
EMCDDA, αναλύει τις νέες εξελίξεις 
και τάσεις ανά ουσία, αναφέρει τα 
τελευταία δεδομένα για τις νέες 
ουσίες, τις τροποποιήσεις στις 
νομοθεσίες για τις  ποινές στην 
Ελλάδα και Κροατία κ.α. Για 
περισσότερα, ακολουθήστε το 
σύνδεσμο της φωτογραφίας. 

ΒΕΛΤΙΣΤΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 
ΠΡΟΛΗΨΗΣ 

Αρκετοί, ακόμη και ειδικοί στην
πρόληψη, θεωρούν πως τα
προγράμματα πρόληψης που
αναπτύσσονται στις ΗΠΑ και Καναδά,
δεν μπορούν να εφαρμοσθούν στις
Ευρωπαϊκές χώρες, λόγω της
διαφορετικής κουλτούρας. 

Η νέα έκδοση του EMCDDA
παρουσιάζει 4 εμπειρικά 
τεκμηριωμένα παραδείγματα 
προληπτικών προγραμμάτων τα 
οποία αναπτύχθηκαν στις ΗΠΑ και 
Καναδά, και αργότερα, υιοθετήθηκαν

Ανακοινώσεις 

Ο καθηγητής David Nutt, ήταν πρόεδρος του συμβουλευτικού συμβουλίου της Βρετανικής
κυβέρνησης το 1998 για τα ναρκωτικά. Στο βιβλίο του, απαντάει σε κοινά ερωτήματα, 
όπως το πώς και  γιατί οι άνθρωποι εθίζονται στα ναρκωτικά, ενώ αναφέρει τις επιπτώσεις 
της κάθε ουσίας ξεχωριστά. Έχοντας υπόψη τα δεδομένα, αναφέρει εμπειρικά
τεκμηριωμένες πρακτικές αντιμετώπισης του φαινομένου, με σκοπό την ελαχιστοποίηση 
των αρνητικών συνεπειών που προκύπτουν από τη χρήση ή και κατάχρηση ουσιών 
εξάρτησης. 

David Nutt (2012). Drugs without the hot air: Minimizing the Harms of Legal and Illegal 
Drugs. UIT Cambridge. 

Εκπαίδευση στο σύστημα 
παρακολούθησης της 
θεραπευτικής πορείας 

Πύλη Βέλτιστων Πρακτικών

Βιβλιογραφία του μήνα 

Στις 23 Ιουλίου πραγματοποιήθηκε 
εκπαίδευση σε λειτουργούς τριών 
θεραπευτικών μονάδων που θα 
συμμετέχουν στην πιλοτική 
εφαρμογή (μέχρι τον Νοέμβριο) 
του ηλεκτρονικού συστήματος  
παρακολούθησης της θεραπευτικής 
πορείας. Για περισσότερα, δείτε πιο 
πάνω το κυρίως θέμα της παρούσας 
έκδοσης του δελτίου τύπου. 

Το ΑΣΚ και η «Αγία Σκέπη» 
πραγματοποίησαν στις 18/7/2013 
την τελετή εγκαινίων του 
θεραπευτικού προγράμματος 
γυναικών «Παναγία η Καταφυγή». 
Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Το σημειωματάριο του 
Εθνοφρουρού

και εφαρμόστηκαν με επιτυχία, 
σε Ευρωπαϊκές χώρες.

Η έκδοση αυτή, αναδεικνύει ότι
οι βέλτιστες πρακτικές πρόληψης, 
μπορούν να μεταφερθούν και να 
εφαρμοσθούν από χώρα σε 
χώρα, καταρρίπτοντας το 
διαχρονικό «κλισέ» περί
διαφορετικής κουλτούρας, που 
εξακολουθεί να ισχύει ακόμη και 
ανάμεσα στις Ευρωπαϊκές χώρες. 

Για περισσότερα, ακολουθήστε το 
σύνδεσμο της φωτογραφίας. 

Στις 3 Αυγούστου 2013, στα πλαίσια 
του 8ου Διεθνούς Φεστιβάλ 
Ντοκιμαντέρ Λεμεσού, σε 
συνεργασία με το ΑΣΚ, προβλήθηκε 
το ντοκιμαντέρ «The house I live in”
το οποίο και κέρδισε το Μεγάλο 
Βραβείο Κριτικής Επιτροπής στο 
Φεστιβάλ Σάντανς 2012. Για 
περισσότερα, ακολουθήστε το
σύνδεσμο. 

Το σημειωματάριο του 
Εθνοφρουρού που δόθηκε σε όλους 
τους νεοσύλλεκτους, είναι 
αποτέλεσμα συνεργασίας του ΑΣΚ, 
της Εθνικής Φρουράς και του 
ΟΠΑΠ. Για περισσότερες
πληροφορίες ακολουθήστε το 
σύνδεσμο. 

Τελετή εγκαινίων του 
θεραπευτικού προγράμματος 
γυναικών "Παναγία η
Καταφυγή" 

The House I Live Ιn: Ντοκιμαντέρ
για τον πόλεμο κατά των 
ναρκωτικών στις ΗΠΑ 

Τύπος Προγράμματος: Επιλεκτικό Πρόγραμμα 
Πρόληψης

Ομάδα Στόχου: Οικογένεια/γονείς, παιδιά (6-12 ετών)

Γενικός Στόχος: Η μείωση των οικογενειακών 
παραγόντων κινδύνου και η ενίσχυση των 
προστατευτικών οικογενειακών παραγόντων σε σχέση 
με τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και άλλων 
προβλημάτων. 

Γενική Περιγραφή: Το πρόγραμμα Searching Family 
Treasure ξεκίνησε το 2002 στην Πορτογαλία. Το
πρόγραμμα στοχεύει αρχικά στην πρόληψη της χρήσης 
εξαρτησιογόνων ουσιών στα παιδιά αλλά και στην 
πρόληψη της παραβατικότητας, της βίας και της 
εκδήλωσης ψυχικών ασθενειών. Το πρόγραμμα 
αποτελεί μεταφορά του παιχνιδιού «κυνήγι θησαυρού» 
με την παραλλαγή ότι η οικογένεια «κυνηγά»  την

οικογενειακή ευημερία και δύναμη ενώ το παιδί 
αναζητεί την ατομική επιτυχία. Καθώς οι
οικογένειες περνούν από τα διάφορα βήματα 
ανακαλύπτουν και μαθαίνουν τις ικανότητες και
δεξιότητες τους.

Αποτελέσματα Παρέμβασης: Η αξιολόγηση του 
αποτελέσματος έδειξε στατιστικά σημαντική 
βελτίωση σε πολλές μεταβλητές που έχουν να 
κάνουν με τις γονικές δεξιότητες όπως π.χ μείωση 
στη χρήση αυστηρών τιμωριών, αύξηση σε θετική 
ανταπόκριση προς τα συναισθήματα των παιδιών 
τους κ.α. Επίσης φάνηκαν στατιστικά σημαντικές 
βελτιώσεις σε ό,τι αφορά την ποιότητα της 
επικοινωνίας, τη συνοχή και οργάνωση στην 
οικογένεια όπως και τη μείωση των συγκρούσεων. 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το 
σύνδεσμο. 

http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_212861_EN_Drugnet_N82_weboptimisedREV.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_213221_EN_TDAX13002ENN_final.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/html.cfm/index52035EN.html?project_id=5136&tab=overview
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/UoIoMf6orhTGpdeP_+CepQ==/
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http://www.filmfestival.com.cy/

