
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

Ενημερωτικό δελτίο 

Απρίλιος 2017 ΤΕΥΧΟΣ: 61 

 Το Ενημερωτικό Δελτίο βρίσκεται στη διάθεση των αναγνωστών του για σκοπούς προώθησης ανακοινώσεων σχετικών με θέματα 
που  εμπίπτουν στις αρμοδιότητες του ΑΣΚ. 

Αξιολόγηση 
Αποτελεσματικότητας 
Θεραπευτικών 
Προγραμμάτων 
Διεθνής Πρακτική:  

Στη διεθνή πρακτική,  η τάση για 

διαφοροποίηση και καινοτομία στη 

θεραπεία οδήγησε στην εφαρμογή 

μεγάλου αριθμού προσεγγίσεων και 

μεθόδων. Το γεγονός αυτό, καθιστά 

πολύπλοκη την αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας των διαφόρων 

προσεγγίσεων και προγραμμάτων. 

Παρατηρείται παράλληλα, ότι η επιλογή 

της θεραπείας συχνά εξαρτάται 

περισσότερο από την προσβασιμότητα σε 

αυτή παρά την επαρκή γνώση των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων 

των προγραμμάτων. Σε αυτό ακριβώς 

μπορεί να απαντήσει η αξιολόγηση της 

αποτελεσματικότητας. 

Τι είναι και πως γίνεται:   H 

αξιολόγηση της αποτελεσματικότητας 

επικεντρώνεται στις επιπτώσεις της 

θεραπείας για τους θεραπευόμενους, τις 

οικογένειές τους και την κοινωνία.  

Το αποτέλεσμα μπορεί να μετρηθεί με βάση 

προκαθορισμένες νόρμες συμπεριφοράς 

(normative evaluation), το στάτους πριν τη 

θεραπεία (αξιολόγηση της αλλαγής) ή με βάση 

τους προκαθορισμένους για τη θεραπεία 

στόχους (αξιολόγηση επίτευξης στόχου). 

Περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την 

έρευνα αποτελεσματικότητας βρίσκονται στο 

σχετικό οδηγό. 

Κατά τη διεξαγωγή μιας έρευνας αξιολόγησης 

αποτελεσματικότητας ζητήματα όπως η επιλογή 

των δεικτών της αποτελεσματικότητας, ή άλλα 

μεθοδολογικά ζητήματα (όπως το 

δειγματοληπτικό πλαίσιο, το μέγεθος 

δείγματος, κ.ο.κ.) πρέπει να είναι καθορισμένα 

και καταγεγραμμένα. Πληροφορίες σχετικά με 

τα εργαλεία αξιολόγησης αποτελεσματικότητας 

είναι διαθέσιμες στον ακόλουθο σύνδεσμο. 

 

  

 

 

 

 

 

 

Γιατί γίνεται: 

Τα αποτελέσματα της αξιολόγησης των 

θεραπευτικών δομών μπορούν σε πρώτο 

επίπεδο να δώσουν μια γνώση των 

πλεονεκτημάτων και των μειονεκτημάτων των 

διαθέσιμων προγραμμάτων, ενώ σε δεύτερο 

επίπεδο να συμβάλλουν στη διαμόρφωση ενός 

βιώσιμου σχεδιασμού κάποιων προγραμμάτων 

και αναδιαμόρφωση κάποιων άλλων. Σε αυτό 

το πλαίσιο το ΑΣΚ προκήρυξε διαγωνισμό με 

αντικείμενο την «αξιολόγηση του δικτύου 

υπηρεσιών αντιμετώπισης των εξαρτήσεων της 

Κύπρου καθώς και τη διαπίστωση της 

αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών 

προγραμμάτων».  Η ανάγκη για αξιολόγηση των 

θεραπευτικών δομών προκύπτει τόσο από τη 

βασική αρχή του ΑΣΚ για διασφάλιση της 

ποιότητας του θεραπευτικού δικτύου, όσο και 

από την ανάγκη για πρακτική διεκπεραίωση 

των εργασιών και αρμοδιοτήτων του, ως του 

αρμόδιου φορέα σε ότι αφορά στην έγκριση 

και επιχορήγηση των προγραμμάτων. 

 

 

 

 

 

Προτεινόμενες Συνδέσεις: 

 Πληροφορίες και διεθνείς κατευθυντήριες γραμμές του ΠΟΥ 

 Πύλη Βέλτιστων Πρακτικών του ΕΚΠΝΤ 

 

 

http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/416/manual3_94327.pdf
http://eib.emcdda.europa.eu/?nnodeid=3071
http://apps.who.int/iris/bitstream/10665/66633/1/WHO_MSD_MSB_00.5.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/best-practice


 

 

 

 

Το ΑΣΚ είναι μέλος των 

Κοινωνικών Μέσων Δικτύωσης  

Στήλη Επιστημονικού 
Ενδιαφέροντος  
To δίκτυο «Εuro-DEN Plus» επεκτείνεται 

με οκτώ νέα κέντρα 

Τα στοιχεία από τα τμήματα επειγόντων περιστατικών των 

νοσοκομείων δείχνουν ότι κάθε χρόνο στην Ευρώπη, χιλιάδες 

άτομα αντιμετωπίζουν την τοξίκωση και άλλες επιπτώσεις της  

χρήσης ναρκωτικών με αποτέλεσμα να επισκέπτονται τα 

τμήματα πρώτων βοηθειών. Το  European Drug Emergencies 

Network (Euro-DEN Plus) παρακολουθεί αυτά τα περιστατικά 

που παρουσιάζονται στα τμήματα πρώτων βοηθειών  σε όλη την 

Ευρώπη, με σκοπό να παρέχει μια εικόνα των άμεσων 

επιπτώσεων στην υγεία που συνδέονται με τη χρήση 

ναρκωτικών. Κατά τη διάρκεια του 2017, το δίκτυο θα επεκταθεί 

συλλέγοντας δεδομένα από οκτώ νέα νοσοκομεία  ευρωπαϊκών 

πόλεων. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το δίκτυο και 

τις συμμετέχουσες πόλεις ακολουθείστε το σύνδεσμο. 

 

Ανακοινώσεις  

Παρουσίαση Ευρωπαϊκής έκθεσης  

για τα ναρκωτικά 2017   
Τα τελευταία δεδομένα σχετικά με τις νέες τάσεις και τις 

εξελίξεις στον τομέα των ναρκωτικών στην Ευρώπη, τις 

οποίες διερευνά το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 

για τα Ναρκωτικά και την Τοξικομανία (ΕΚΠΝΤ) πρόκειται  

να παρουσιαστούν στις 6 Ιουνίου 2017, στις Βρυξέλλες, σε 

Διάσκεψη Τύπου. Για περισσότερες πληροφορίες, 

ακολουθείστε το σύνδεσμο. 

 

 Ευρωπαϊκά Νέα  

 

 

 

 

 

 

Το Ευρωπαϊκό Κέντρο 

Παρακολούθησης για τα 

Ναρκωτικά και την Τοξικομανία 

(EMCDDA) έχει ανακοινώσει την 

υποβολή αιτήσεων για τη θέση 

Επιστημονικού Αναλυτή στον 

τομέα Δράσης για τις Νέες 

Ουσίες. Για περισσότερες 

πληροφορίες ακολουθήστε το 

σύνδεσμο.  

 

Εκστρατεία "ListenFirst" 

 

 22 442960 / 22 305190  

 Τμήμα Πολιτικής: 

info@ask.org.cy   

Τμήμα  Παρακολούθησης: 

info@ektepn.org.cy  

: www.ask.org.cy 

Cyfield Tower, Λεωφ. Λεμεσού 

130, City Home 81, 4ος όροφος, 

2015 Στρόβολος, Λευκωσία. 

Σας προσκαλούμε να επισκεφθείτε 

το ΑΣΚ στα μέσα κοινωνικής 

δικτύωσης.  

 

 

Το Γραφείο των Ηνωμένων Εθνών 

για τα Ναρκωτικά και την 

Εγκληματικότητα (UNODC) προωθεί 

την εκστρατεία #ListenFirst, μία 

πρωτοβουλία για ενίσχυση της 

επιστημονικά τεκμηριωμένης 

πρόληψης της χρήσης 

εξαρτησιογόνων ουσιών ως μία 

αποτελεσματική επένδυση για την 

προστασία και ευημερία των 

παιδιών και των νέων, των 

οικογενειών και των κοινοτήτων 

τους. Για περισσότερες 

πληροφορίες ακολουθήστε το 

σύνδεσμο.  

Θέση Εργασίας στο EMCDDA 

 

«European drugs summer school 

(EDSS)» 

 Θα πραγματοποιηθεί από τις 26 Ιουνίου - 7 Ιουλίου 2017 

στη Λισσαβόνα και θα συμμετάσχουν εμπειρογνώμονες 

από το EMCDDA καθώς και ομιλητές από διάφορα 

Ευρωπαϊκά Πανεπιστήμια. Για περισσότερες 

πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο. 

Δεύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο  

για τις εξαρτήσεις  

Θα πραγματοποιηθεί στη Λισσαβόνα, 24-26 
Οκτωβρίου 2017. Για  εγγραφές στο συνέδριο και 
περισσότερες πληροφορίες, ακολουθείστε το 
σύνδεσμο.  

 

 

 

 

 

Προτεινόμενες Συνδέσεις: 

Δράσεις του ΕΚΠΝΤ στον τομέα των 

επειγόντων περιστατικών που 

συνδέονται με τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών 

 

http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/fs2/euro-den-expands
http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/4/coming-soon-european-drug-report-2017
http://www.ask.org.cy/el/news/emcdda-position
http://www.ask.org.cy/
https://www.facebook.com/Antinarkotiko
https://twitter.com/?lang=en
https://www.youtube.com/channel/UCjRqAy6tdjONKgRcjn8hrcg
http://www.ask.org.cy/el/news/unodc-listenfirst
http://www.drugsummerschool.cies.iscte-iul.pt/np4/home
http://www.lisbonaddictions.eu/lisbon-addictions-2017
http://www.emcdda.europa.eu/activities/emergencies
http://www.emcdda.europa.eu/activities/emergencies
http://www.emcdda.europa.eu/activities/emergencies
http://www.emcdda.europa.eu/activities/emergencies

