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τύπου

Το Δελτίο Τύπου 
Ιανουαρίου» αποτελεί 
συνέχεια του προηγούμενου 
τεύχους και είναι αφιερωμένο 
στους ΣΥΝΕΡΓΑΤΕΣ ΤΟΥ 
ΑΣΚ

Πρωτόκολλο για εφαρμογή του νέου τροποποιημένου 
προγράμματος FreD goes to school για νεαρούς 
καπνιστές στα Γυμνάσια
Το Fred Goes to School, είναι ένα στοχοθετημένο πρόγραμμα έγκαιρης 

παρέμβασης για νεαρούς καπνιστές στα Γυμνάσια και προσφέρεται από τους 

καθηγητές Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής.

Είναι μια συνεργασία της Υπηρεσίας Συμβουλευτικής και Επαγγελματικής Αγωγής 

(ΥΣΕΑ) του Υπουργείου Παιδείας και Πολιτισμού, με τις Υπηρεσίες Ψυχικής Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας, λειτουργοί της οποίας έχουν την ευθύνη για την 

εκπαίδευση και εποπτεία των καθηγητών ΣΕΑ και το ΑΣΚ το οποίο θα έχει το 

γενικό συντονισμό του προγράμματος. 

Το πρόγραμμα είναι σχεδιασμένο με βάση το επιτυχημένο μοντέλο του 

προγράμματος Fred Goes Net και προσαρμοσμένο στους κανονισμούς του 

δημόσιου σχολείου. Σύμφωνα με το πρωτόκολλο του προγράμματος, όταν ένας 

μαθητής εντοπίζεται να καπνίζει στο χώρο του σχολείου παραπέμπεται στη 

διεύθυνση του σχολείου και στη συνέχεια στο/η σύμβουλο του σχολείου. Κατά  

την αρχική συνέντευξη ο/η σύμβουλος ενημερώνει το μαθητή για το πρόγραμμα 

και διαπιστώνει την ετοιμότητά του για συμμετοχή του σε αυτό ή ακόμη και την 

ανάγκη για παραπομπή του σε άλλες υπηρεσίες. Το πρόγραμμα είναι 

σε μορφή βιωματικού εργαστηρίου και διαρκεί οκτώ εκπαιδευτικές 

περιόδους. Μέσα από αυτό ο μαθητής έχει την ευκαιρία να 

διευρύνει τις γνώσεις του γύρω από το κάπνισμα και το αλκοόλ.

Τέλος θα μπορεί να ενημερωθεί για υπηρεσίες στις οποίες μπορεί να 

αποταθεί για περαιτέρω βοήθεια. Με την ολοκλήρωση του 

προγράμματος ο μαθητής παίρνει πιστοποιητικό το οποίο με τη 

σειρά του παραδίδει στη Διεύθυνση του σχολείου η οποία εισηγείται 

τη μη επιβολή ποινής στο μαθητή (σχετικά με την καταγγελία του να 

καπνίζει στο σχολικό χώρο). Τελικός στόχος του προγράμματος Fred 

Goes to School είναι η εφαρμογή μιας θεσμοθετημένης διαδικασίας 

και ενός στοχοθετημένου προγράμματος στα Γυμνάσια τα οποία και 

θα διασφαλίζουν την έγκαιρη προσέγγιση της ευάλωτης ομάδας των 

νεαρών καπνιστών με απώτερο στόχο τη μείωση ή/και διακοπή του 

καπνίσματος.

Αγαπητοί Αναγνώστες, 

Καλή Χρονιά… Θερμές Ευχές για εσάς 
και τους αγαπημένους σας! 

www.ask,org.cy
www.asknow.org.cy


Προγραμμάτων των Κέντρων 

Συμβουλευτικής Εφήβων και 

Οικογένειας των Υπηρεσιών Ψυχικής 

Υγείας του Υπουργείου Υγείας, 

«Περσέας» και «Προμηθέας». Το ΑΣΚ 

θα συντονίζει την εφαρμογή του 

πρωτοκόλλου μέσα από συναντήσεις 

Το πρωτόκολλο αυτό διασφαλίζει τη συνεργασία του 

Υπουργείου Υγείας (ΥΨΥ) και του Υπουργείου Άμυνας 

(ΓΕΕΦ) θεσμοθετώντας τη διαδικασία παραπομπής των 

οπλιτών για την παρακολούθηση των Θεραπευτικών 

Προγραμμάτων των Κέντρων Συμβουλευτικής Εφήβων και 

Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος 

Ανακοινώσεις 

Ανακοίνωση Τύπου ΑΣΚ

Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο.

ΣΥΝΝΟΣΗΡΟΤΗΤΑ:

Η συνύπαρξη ψυχιατρικής νόσου και διαταραχών οφειλόμενων στη χρήση ουσιών, ονομάζεται κοινώς συννοσηρότητα

ή διπλή διάγνωση.  Ένα από τα κύρια εμπόδια στη διάγνωση και τη θεραπεία της συννοσηρότητας είναι το γεγονός ότι 

το ψυχιατρικό προσωπικό διαθέτει συνήθως λιγοστές γνώσεις σχετικά με τη θεραπεία των ουσιοεξαρτήσεων και το 

ειδικευμένο στη θεραπεία των ουσιοεξαρτήσεων προσωπικό έχει γενικά λιγοστές γνώσεις ψυχιατρικής (ΕΚΠΝΤ, 2004).

Επομένως, όταν οι ασθενείς με διπλή διάγνωση ζητούν θεραπεία, τα αιφνίδια ψυχιατρικά σύνδρομα που 

παρουσιάζουν εκλαμβάνονται συχνά εσφαλμένα ως συμπτώματα που οφείλονται στη χρήση ουσιών, ή, αντίθετα, 

συμπτώματα στέρησης ή τοξίκωσης, ερμηνεύονται εσφαλμένα ως ψυχιατρικές νόσοι (ΕΚΠΝΤ, 2004). Για περισσότερες 

πληροφορίες, ακολουθήστε το σύνδεσμο που παραπέμπει σε άρθρο που έχει δημοσιευθεί στο τριμηνιαίο δελτίο του 

ΕΚΤΕΠΝ "Σκιαγράφηση" (τεύχος 39, σ. 2-3) αλλά και το σύνδεσμο που παραπέμπει σε νέα δημοσίευση του ΕΚΠΝΤ 

(2013) επί του θέματος.

Αιτήσεις για οικονομική 
επιχορήγηση προγραμμάτων 
πρόληψης και θεραπείας για το 
έτος 2014

Το ΑΣΚ δέχεται προτάσεις για 
οικονομική στήριξη προγραμμάτων 
πρόληψης και θεραπείας. Για 
περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Με αφορμή πρόσφατες 
δημοσιεύσεις στον τύπο σε ό,τι 
αφορά το θεραπευτικό πρόγραµµα 
που λειτουργεί εντός των Κεντρικών 
Φυλακών αλλά και τα 
προγράµµατα εφήβων, το ΑΣΚ 
κατέθεσε διευκρινιστική 
ανακοίνωση τύπου για σκοπούς 
περαιτέρω ενημέρωσης.

Για πρόσβαση στην ανακοίνωση, 
ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Υπογραφή συμφωνητικού
συνεργασίας μεταξύ του ΑΣΚ και
του Μητροπολίτη Ταμασού &
Ορεινής Ησαϊα

αλλά και 3) η γεφύρωση του χάσματος μεταξύ 

του συστήματος ποινικής δικαιοσύνης και του 

συστήματος υγείας.

Βάσει των στοιχείων της Υ.ΚΑ.Ν, διαχρονικά, 

αυξάνεται ο ετήσιος αριθμός των ατόμων που 

ολοκληρώνουν το διευρυμένο πρωτόκολλο. 
Ο στόχος του διευρυμένου αυτού 

πρωτοκόλλου είναι: 1) η έγκαιρη 

παρέμβαση νεαρών χρηστών 

συλληφθέντων 2) η ελαχιστοποίηση 

του χρόνου που μεσολαβεί μεταξύ 

της πρώτης χρήσης και την εμφάνιση 

του χρήστη στο σύστημα θεραπείας, 

παραπομπής. Συγκεκριμένα, 

από το έτος 2009 μέχρι το έτος 

2012, 853 περιπτώσεις, 

πληρούσαν τα κριτήρια και 

παραπέμφθηκαν από την 

Υ.ΚΑ.Ν στη θεραπεία.

Τον Φεβρουάριο του 2011 το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο 

Κύπρου προχώρησε στην υπογραφή Πρωτοκόλλου 

Συνεργασίας μεταξύ της Αστυνομίας Κύπρου, της 

Αστυνομίας των Βρετανικών Βάσεων, των Υπηρεσιών 

Ψυχικής Υγείας και τη Γενική Εισαγγελία της 

Δημοκρατίας.  

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ: Παραπομπή Νεαρών Συλληφθέντων σε 
Θεραπευτικά Κέντρα των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας

ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ μεταξύ του Υπουργείου Άμυνας και των 
θεραπευτικών Κέντρων των ΥΨΥ: Παραπομπή οπλιτών που κάνουν χρήση 
παρανομών και νόμιμων ουσιών

παρακολούθησης. Η βασική διαδικασία 

παραπομπής οπλιτών για την παρακολούθηση 

των Θεραπευτικών Προγραμμάτων των Κέντρων 

Συμβουλευτικής Εφήβων και Οικογένειας των

των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας 

του Υπουργείου Υγείας είναι 

καταγεγραμμένη με στόχο να 

διασφαλίζει την απρόσκοπτη 

πρόσβαση στα θεραπευτικά 

κέντρα αλλά και την διασφάλιση 

των προσωπικών δεδομένων.  

Θέσεις μαθητείας επί πληρωμή 
στο EMCDDA - Λισσαβώνα

Τελευταία ημερομηνία υποβολής 
αιτήσεων, η 31η Ιανουαρίου 2014.

Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Όνομα Εφαρμογής: Medicines’ 
misuse

Εφαρμογή (App) για  το θέμα της 
κατάχρησης των  
Συνταγογραφούμενων 
Φαρμάκων

Επίσκεψη αντιπροσωπείας της
Ελληνικής Προεδρίας της
Οριζόντιας Ομάδας για τα
Ναρκωτικά στο ΑΣΚ

Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Συνεργασία “ΨΕΜΑ”  με το
Κοινωνικό Παντοπωλείο
Λεμεσού

Για περισσότερες πληροφορίες 
ακολουθήστε το σύνδεσμο.

www.ask.org.cy
www.ask.org.cy
http://www.emcdda.europa.eu/vacancies/2014/traineeships
www.ask.org.cy
http://psychotherapycyprus.com/blog/2013/12/6/-
www.ask.org.cy
http://www.ektepn.org.cy/wp-content/uploads/2010/11/newsletter39.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/attachements.cfm/att_220660_EN_TDAU13002ENN.pdf

