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Η μείωση της Βλάβης και η σημασία της  

 

Η μείωση της βλάβης αποτελεί ένα πυλώνα παρέμβασης για την 

ολοκληρωμένη προσέγγιση και διαχείριση του φαινομένου των εξαρτήσεων, 

τόσο απαραίτητο όσο είναι και οι πυλώνες της πρόληψης, της θεραπείας, της 

κοινωνικής επανένταξης και της μείωσης της προσφοράς . Μάλιστα οι πολιτικές 

μείωσης της βλάβης θεωρούνται πλέον ως οι πλέον επιστημονικά 

τεκμηριωμένες και αποδοτικές από άποψη κόστους/αποτελεσματικότητας, με 

πολλαπλά ευεργετικά οφέλη τόσο για το ίδιο το άτομο όσο και για την κοινωνία.  

Στον όρο «μείωση της βλάβης» περιλαμβάνονται οι παρεμβάσεις, τα 

προγράμματα και οι πολιτικές που επιδιώκουν τη μείωση των επιβλαβών 

συνεπειών που σχετίζονται με τη χρήση ουσιών, όπως είναι, μεταξύ άλλων, οι 

θάνατοι, η μετάδοση μολυσματικών ασθενειών, οι τραυματισμοί, η 

εγκληματικότητα κ.α.  

Η μείωση της βλάβης βασίζεται στο δεδομένο ότι κάποια άτομα μπορεί να μην 

είναι έτοιμα τη δεδομένη στιγμή να σταματήσουν τη χρήση ουσιών, οπόταν 

επικεντρώνεται στη βελτίωση της ποιότητας της ζωής αυτών των ανθρώπων 

παρέχοντας τους προγράμματα ειδικών παρεμβάσεων όπως τα προγράμματα 

φαρμακευτικής υποστήριξης (θεραπεία υποκατάστασης), τα προγράμματα 

ανταλλαγής συριγγών, τις παρεμβάσεις εκτός δομών και «δουλειάς στο 

δρόμο», την εκπαίδευση ομοτίμων, την πρόληψη/ διάγνωση/ θεραπεία 

νοσημάτων, την χορήγηση ναλοξόνης και την εκπαίδευση του ατόμου σε 

ασφαλέστερες πρακτικές χρήσης και σεξουαλικής συμπεριφοράς.  

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) έχει προωθήσει τα 

τελευταία χρόνια αρκετά βασικά, αλλά και καινοτόμα μέτρα μείωσης της 

βλάβης1 και μέσα από το σχεδιασμό της νέας Εθνικής Στρατηγικής για 

Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021- 2028, στοχεύει να ενισχύσει τα εν λόγω 

μέτρα. 

Καταρχάς, έχουν επεκταθεί τα προγράμματα με φαρμακευτικά υποβοηθούμενη 

θεραπεία της εξάρτησης, με τη χρήση υποκαταστάτων οπιοειδών σε όλες τις 

επαρχίες αλλά και στις Φυλακές.  

 
1 Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά τα μέτρα μείωσης της βλάβης που προωθεί η ΑΑΕΚ, οι 
ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθυνθούν στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ: www.naac.org.cy 

http://www.naac.org.cy/
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Περαιτέρω, έχουν εγκατασταθεί αυτόματες μηχανές διάθεσης αποστειρωμένων 

συριγγών, προφυλακτικών και άλλου υλικού μείωσης της βλάβης σε κάθε 

επαρχία. Οι μηχανές λειτουργούν με ειδικό κέρμα και στοχεύουν στην αύξηση 

της προσβασιμότητας σε αποστειρωμένες βελόνες και σύριγγες, αφού με αυτό 

τον τρόπο είναι διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες την εβδομάδα και 

παρέχουν κάποιο ικανοποιητικό βαθμό ανωνυμίας όσον αφορά την πρόσβαση 

στο υλικό (έχουν τοποθετηθεί κατά κύριο λόγο στους εξωτερικούς χώρους 

νοσοκομείων). 

Επιπρόσθετα, η ΑΑΕΚ έχει προωθήσει τη χορήγηση ναλοξόνης σε άτομα που 

είναι ευάλωτα ως προς την πιθανότητα υπερβολικής χρήσης οπιοειδών, σε 

συνδυασμό με μία βραχύχρονη εκπαιδευτική παρέμβαση με στόχο την 

πρόληψη των θανάτων που συνδέονται με την υπερβολική δόση. Η ναλοξόνη 

είναι ανταγωνιστής και ανατρέπει την επίδραση των οπιοειδών στο σώμα, 

όπως είναι η αναπνευστική καταστολή, εντός μερικών λεπτών.  Με την έγκαιρη  

χορήγηση της ναλοξόνης, σώζονται πολλές ζωές. 

Επίσης, η ΑΑΕΚ έχει προωθήσει τη χορήγηση ειδικών διαγνωστικών τεστ για 

τη διάγνωση μολυσματικών ασθενειών (HIV και ιογενείς Ηπατίτιδες) στα 

θεραπευτικά προγράμματα, ούτως ώστε να αυξηθεί το ποσοστό των ατόμων 

που εξετάζονται και να ενισχυθεί η έγκαιρη διάγνωση και η παραπομπή σε 

θεραπεία.  

Στη νέα ενοποιημένη Στρατηγική για την Αντιμετώπιση των Εξαρτήσεων 2021-

2028 έχουν συμπεριληφθεί και άλλα, καινοτόμα σε ευρωπαϊκό επίπεδο, μέτρα 

μείωσης της βλάβης όπως είναι η παροχή δράσεων μέσω κινητής μονάδας σε 

απομακρυσμένες περιοχές ή φεστιβάλ και χώρους αναψυχής, ο έλεγχος της 

χημικής σύστασης των ουσιών με κοινοποίηση των αποτελεσμάτων για 

σκοπούς προστασίας της υγείας των χρηστών, ο εμπλουτισμός της θεραπείας 

με τις επιλογές της χορήγησης μεθαδόνης και της διαμορφίνης, και η 

διαμόρφωση ενός χώρου εποπτευόμενης (ασφαλούς) χρήσης (one stop 

center). 

Κύριο μέλημα και βασική επιδίωξη της ΑΑΕΚ ως σύγχρονη επιστημονική αρχή, 

είναι οι πολιτικές που εφαρμόζονται ήδη, αλλά και αυτές που απουσιάζουν και 

θα προωθηθούν στο μέλλον, να στηρίζουν τους ανθρώπους που κάνουν χρήση 

εξαρτησιογόνων ουσιών και να βοηθήσουν στην αποτελεσματικότερη 

διαχείριση των προβλημάτων, διασφαλίζοντας ότι οποιαδήποτε προσέγγιση 

ακολουθείται, σέβεται τα ανθρώπινα δικαιώματα και ενισχύει τη Δημόσια Υγεία.  
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