
 

 

 

 

 

 

 

  

              

              

 

  

 

  

Δ Ε Λ Τ Ι Ο 

  Σεπτέμβριος      2014 ΤΕΥΧΟΣ: 31 

Η χρήση ναρκωτικών σχετίζεται, άμεσα και έμμεσα, με ένα ευρύ φάσμα 

προβλημάτων υγείας και κοινωνικών προβλημάτων. Τα προβλήματα 

αυτά πλήττουν σε δυσανάλογα μεγάλο βαθμό τους μακροχρόνιους 

χρήστες οπιοειδών, τους χρήστες ορισμένων διεγερτικών ουσιών και 

όσους κάνουν ενέσιμη χρήση. Η χρήση οπιοειδών ιδίως συνδέεται με 

θανάτους από υπερβολική δόση, η δε έκταση του προβλήματος φαίνεται 

από το γεγονός ότι, την τελευταία δεκαετία, στην Ευρώπη αναφέρεται 

περίπου ένας θάνατος από υπερβολική δόση την ώρα. Συγκεκριμένα, το 

ποσοστό θνησιμότητας ανάμεσα σε ενδοφλέβιους χρήστες οπιούχων 

είναι 20 φορές ψηλότερο από το ποσοστό που παρατηρείται στο γενικό 

πληθυσμό. Ταυτόχρονα, η χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και ιδιαίτερα η 

ενέσιμη συνδέεται στενά με την περιθωριοποίηση και το στιγματισμό, 

περιπλέκοντας τη θεραπευτική διαδικασία. Η ενέσιμη χρήση, 

οποιασδήποτε ουσίας, εξακολουθεί να είναι σημαντική οδός μετάδοσης 

λοιμωδών νοσημάτων, μεταξύ άλλων του ιού HIV και του ιού της 

ηπατίτιδας Γ. 

Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία 

παρατηρείται ραγδαία αύξηση στα ποσοστά μόλυνσης του ιού HIV 

ανάμεσα στους ενδοφλέβιους χρήστες, γεγονός που οδήγησε κατά το 

έτος 2011 το Ευρωπαϊκό Παρατηρητήριο για τα Ναρκωτικά και την 

Τοξικομανία (EMCDDA) και το Ευρωπαϊκό Κέντρο Πρόληψης και Ελέγχου 

Ασθενειών (ECDPC) στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας ανάμεσα σε 

όλες τις χώρες της ΕΕ, την Τουρκία και την Κροατία. Τα αποτελέσματα 

επιβεβαίωσαν τις εξάρσεις αυτές και επεσήμαναν τον κίνδυνο επέκτασης 

της μετάδοσης των μολυσματικών ασθενειών και σε άλλες χώρες. 

 

Τύπου 
 

 

 

Το ΑΣΚ ανακοινώνει ότι η τελευταία ημερομηνία υποβολής αιτήσεων του Σχεδίου 

Παροχής Οικονομικής Βοήθειας για Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό Εξάρτησης έχει 

ορισθεί στις 30 Σεπτεμβρίου 2014. Ο καθορισμός προθεσμίας σε ότι αφορά την υποβολή 

αιτήσεων κρίθηκε αναγκαίος για σκοπούς αποτελεσματικότερης διαχείρισης και 

βέλτιστης αξιοποίησης του σχετικού κονδυλίου. 

Παράλληλα, με βάση τα στοιχεία που συλλέγει το 

Εθνικό Κέντρο Τεκμηρίωσης και Πληροφόρησης για 

τα Ναρκωτικά (ΕΚΤΕΠΝ), το 55,4% των ενδοφλέβιων 

χρηστών που εξετάστηκαν το 2012 στην Κύπρο, 

διαγνώστηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ. Σε ότι 

αφορά τον ιό HIV, βάσει του Δείκτη Αίτησης 

Θεραπείας του ΕΚΤΕΠΝ, κατά το έτος 2012 

αναφέρθηκαν 5 θετικά περιστατικά HIV (αυτό-

αναφορές). 

 

 

 

Μ Ε Ι Ω Σ Η  Τ Η Σ  Β Λ Α Β Η Σ 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚ 

http://www.ask.org.cy/el/news/anakoinosi-teleitaia-imerominia-ipovolis-aitiseon-iia-skopois-parochis-oikonomikis-voitheias-iia-epa


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑ ΕΡΕΥΝΑΣ ΜΕ ΘΕΜΑ «ΕΠΙΚΡΑΤΗΣΗ ΜΟΛΥΣΜΑΤΙΚΩΝ ΑΣΘΕΝΕΙΩΝ HIV, HBV 

ΚΑΙ HCV ΚΑΙ ΣΥΜΠΕΡΙΦΟΡΩΝ ΥΨΗΛΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ ΧΕΝ» 

Ο σκοπός της προτεινόμενης έρευνας είναι η συλλογή στοιχείων όσον αφορά στις συμπεριφορές 

υψηλού κινδύνου και την εξακρίβωση του επιπολασμού οροθετικότητας των ιών Ηπατίτιδας Β 

(HBV), Ηπατίτιδας C (HCV) και HIV-1 στους χρήστες ενδοφλέβιων ναρκωτικών (ΧΕΝ), οι οποίοι 

αναζητούν θεραπεία ή άλλες υπηρεσίες από κέντρα αποτοξίνωσης, απεξάρτησης και κέντρα 

ημερήσιας φροντίδας στην Κύπρο. Ομάδα στόχο θα αποτελέσουν άτομα που έχουν κάνει έστω και 

μια φορά στη ζωή τους ενέσιμη χρήση ουσιών εξάρτησης. Η μελέτη αναμένεται να συμβάλει σε 

πιο αξιόπιστες πληροφορίες και συμπεράσματα, τα οποία αναμένεται ότι: 1. Θα επιφέρουν 

σημαντικές ενδείξεις για την τάση του φαινομένου και τον ρυθμό εξάπλωσης των μολύνσεων 2. Θα 

δώσουν φως σε τυχόν σχετικές επικίνδυνες συμπεριφορές της συγκεκριμένης ομάδας 3. Θα 

συμπληρώσουν και θα ενισχύσουν το Δείκτη Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών του ΕΚΤΕΠΝ. 

Κατ’ επέκταση, τα αποτελέσματα αυτά δύναται να επηρεάσουν την χάραξη πολιτικής στην Κύπρο, 

όσον αφορά στην αντιμετώπιση χρήσης ουσιών εξάρτησης και τη δημιουργία προγραμμάτων 

μείωσης βλάβης και εξάπλωσης μολυσματικών ασθενειών. 

Ανακοινώσεις 

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Ανακοίνωση Τύπου αναφορικά 

με τα δημοσιεύματα περί 

θερισμού της πρώτης σοδειάς 

κάνναβης στην Κύπρο 

Με αφορμή τις πρόσφατες 

ηλεκτρονικές δημοσιεύσεις 

αναφορικά με το πιο πάνω θέμα, 

το ΑΣΚ, επιθυμεί να ενημερώσει 

για τα εξής: Το ΑΣΚ, 

αναγνωρίζοντας την 

αναγκαιότητα εκσυγχρονισμού 

της εθνικής μας νομοθεσίας  >> 

Συνάντηση του Προέδρου του 

Δημοκρατικού Κόμματος με τον 

Πρόεδρο του ΑΣΚ 

Πραγματοποιήθηκε την  Τρίτη 

22 Ιουλίου 2014 στο Προεδρικό, 

συνάντηση μεταξύ του 

Προέδρου της Δημοκρατίας κου 

Νίκου Αναστασιάδη και 

αντιπροσωπείας του ΑΣΚ υπό 

τον  Πρόεδρο του,  Δρα Χ. 

Γεωργίου  >> 

Συνάντηση μεταξύ του 

Προέδρου της Δημοκρατίας και 

του Προέδρου του AΣΚ  

Στο πλαίσιο των επαφών που 

πραγματοποιεί ο Πρόεδρος του 

ΑΣΚ κατά το τελευταίο διάστημα 

με τους αρχηγούς των 

κομμάτων, πραγματοποιήθηκε 

στις 4 Αυγούστου 2014 >> 

 

1. Διενέργεια οροσυμπεριφορικής έρευνας 

ανάμεσα σε ενδοφλέβιους χρήστες για 

σκοπούς εκτίμησης του επιπέδου μόλυνσης 

από τον ιό της ηπατίτιδας και HIV, καθώς και 

τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 

2.Εναρμόνιση και τυποποίηση των διαδικασιών 

και των εργαλείων καταγραφής των δεδομένων 

σε ότι αφορά τις μολυσματικές ασθένειες από 

όλους τους εμπλεκόμενους φορείς 

3. Αυστηρή εφαρμογή του κανονισμού/ 

οδηγίας για υποχρεωτική δήλωση των θετικών 

περιστατικών ηπατίτιδας και HIV 

4. Διασφάλιση της ανωνυμίας και εχεμύθειας 

στη διαδικασία εξέτασης για λοιμώδη 

νοσήματα 

5. Συντονισμός όλων των εμπλεκόμενων 

φορέων σε ότι αφορά την παρακολούθηση και 

την αντιμετώπιση του φαινομένου    

6. Αυστηρή εφαρμογή της εγκυκλίου του 

Υπουργείου Υγείας για δωρεάν εξέταση 

ατόμων που αποτείνονται για θεραπεία για 

λοιμώδη νοσήματα χωρίς κάρτα νοσηλείας, 

συμπεριλαμβανομένων των αλλοδαπών 

7. Δωρεάν παροχή θεραπείας για ηπατίτιδα/ 

HIV, με βάση τις ισχύουσες κατευθυντήριες 

γραμμές του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας    

8. Εφαρμογή προγραμμάτων εκτός δομών και 

προγράμματος χιονοστιβάδας 

9. Εφαρμογή προγραμμάτων υποκατάστασης 

σε όλες τις επαρχίες της Κύπρου 

10. Εισαγωγή της μεθαδόνης ως ουσία 

επιλογής στη θεραπεία υποκατάστασης, η 

οποία με βάση την Παγκόσμια Οργάνωση  

Υγείας αποτελεί βέλτιστη πρακτική σε ότι 

αφορά τη μείωση της βλάβης και βρίσκεται στη 

λίστα της ΠΟΥ των απαιτούμενων 

φαρμακευτικών σκευασμάτων 

11.Εφαρμογή προγράμματος θεραπείας 

υποκατάστασης εντός των φυλακών 

12.Εφαρμογή και επέκταση των προγραμμάτων 

ανταλλαγής συριγγών 

13.Εμβολιασμός για ηπατίτιδα  

14. Ενημέρωση/εκπαίδευση των λειτουργών 

υγείας για τις συμπεριφορές υψηλού κινδύνου 

σε ότι αφορά τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών 

νοσημάτων 

15. Παροχή συμβουλευτικής και ενημερωτικού 

υλικού σε χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών σε 

θέματα σχετιζόμενα με τους κινδύνους 

μετάδοσης λοιμωδών νοσημάτων  

16. Βελτίωση της προσβασιμότητας σε 

θεραπεία γενικά 

17. Εφαρμογή εναλλακτικών λύσεων αντί της 

φυλάκισης (Εφαρμογή του Νόμου Περί 

Περίθαλψης και Μεταχείρισης Τοξικομανών) 

18. Παροχή “quick screen tests” σε όλες τις 

θεραπευτικές δομές για αρχικό screening και 

κινητοποίηση των ΧΕΝ για υποβολή σε 

αιματολογικές εξετάσεις   

19. Εξοπλισμός των κέντρων άμεσης 

πρόσβασης με ναλοξόνη ή/και διάθεση της 

ουσίας στους ίδιους τους χρήστες (take home) 

20. Διατήρηση/αύξηση  των κονδυλίων στον 

τομέα της δημόσιας υγείας, ειδικά αυτών που 

προορίζονται για σκοπούς θεραπείας και 

μείωσης της βλάβης. 

Συνάντηση μεταξύ του Προέδρου 

του ΑΣΚ και του Υπουργού 

Άμυνας 

Πραγματοποιήθηκε στις 22 

Ιουλίου 2014 συνάντηση μεταξύ 

του Προέδρου του ΑΣΚ και του 

Υπουργού Άμυνας  >> 

 

ΛΑΜΒΑΝΟΝΤΑΣ ΥΠΟΨΗ ΤΑ ΠΙΟ ΠΑΝΩ, ΤΟ ΑΣΚ ΘΕΩΡΕΙ ΩΣ ΑΠΑΡΑΙΤΗΤΗ ΠΡΟΫΠΟΘΕΣΗ ΤΗΝ 

ΑΝΑΧΑΙΤΙΣΗ ΤΟΥ ΚΙΝΔΥΝΟΥ ΕΠΙΔΗΜΙΚΗΣ ΕΞΑΡΣΗΣ ΤΩΝ ΛΟΙΜΩΔΩΝ ΝΟΣΗΜΑΤΩΝ ΑΝΑΜΕΣΑ ΣΤΟΥΣ 

ΧΡΗΣΤΕΣ ΕΝΔΟΦΛΕΒΙΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΣΤΗΝ ΚΥΠΡΟ, ΜΕΣΑ ΑΠΟ ΤΗΝ ΠΡΟΩΘΗΣΗ ΤΩΝ ΠΙΟ ΚΑΤΩ: 

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/I8Oa8ze36prGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/fzUjRIjXDgDGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/4MDxWnsh1f3GpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/nfugSUVocOjGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe

