
ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ ΔΙΑΘΕΣΗΣ (VENDING MACHINES) 

Η χρήση καθαρών βελόνων και συριγγών από χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών μπορεί να 

προωθηθεί και με την εγκατάσταση μηχανημάτων αυτόματης διάθεσης. Πρόκειται για μία 

πρακτική η οποία εφαρμόζεται ήδη σε άλλες χώρες όπως είναι μεταξύ άλλων, η Γερμανία, το 

Ηνωμένο Βασίλειο και η Αυστραλία. Σε συνέχεια απόφασης της Εθνικής Επιτροπής για τα 

Ναρκωτικά, υπό την προεδρία του Προέδρου της Κυπριακής Δημοκρατίας, το Αντιναρκωτικό 

Συμβούλιο Κύπρου, σε συνεργασία με το Υπουργείο Υγείας, έχει προχωρήσει στην αγορά 5 

μηχανημάτων αυτόματης διάθεσης, τα οποία θα διαθέτουν: καθαρές, αποστειρωμένες 

σύριγγες/βελόνες, μαντηλάκια εμποτισμένα με οινόπνευμα, προφυλακτικά και τον Οδηγό 

Μείωσης της Βλάβης (διαθέσιμος στους ακόλουθους συνδέσμους >>/>>) και δοχεία απόρριψης 

των χρησιμοποιημένων συριγγών. 
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Ανακοινώσεις ΑΣΚ 

Η συνταγογράφηση ηρωίνης για χρήση υπό ιατρικό έλεγχο, έχει προωθηθεί από ορισμένες 

χώρες, όπως η Ελβετία, το Ηνωμένο Βασίλειο, η Γερμανία, η Ολλανδία, η Αυστραλία και ο 

Καναδάς, στο πλαίσιο παροχής θεραπείας για μακροχρόνιους χρήστες οπιοειδών. Στο Ηνωμένο 

Βασίλειο ήταν αρκετά διαδεδομένη η συγκεκριμένη πρακτική ήδη από το 1926, αλλά λόγω 

αυξανόμενης χρήσης της ουσίας ανάμεσα στους νέους, της υπερβολικής συνταγογράφησης και 

της εκτροπής της ουσίας στην παράνομη αγορά μπήκαν αρκετά αυστηροί περιορισμοί. Σήμερα, 

στο Ηνωμένο Βασίλειο λιγότεροι από 200 χρήστες οπιοειδών λαμβάνουν τη συγκεκριμένη 

θεραπεία, από το σύνολο των 200,000 καταγεγραμμένων χρηστών. Στα πλαίσια της 

συγκεκριμένης θεραπείας, οι ασθενείς πρέπει να παρευρίσκονται στην κλινική μία ή δύο φορές 

την ημέρα και να χρησιμοποιούν τις συνταγές τους στο χώρο, υπό ιατρική παρακολούθηση. 

Στόχος είναι να συνδυαστούν τα πλεονεκτήματα της συνταγογράφησης – δηλαδή χορήγηση 

ηρωίνης με επίγνωση της καθαρότητας της ουσίας, απαλλαγμένη από προσμίξεις και να 

χρησιμοποιείται αποστειρωμένος εξοπλισμός – με τα οφέλη της τακτικής πρόσβασης σε 

υπηρεσίες και εποπτεία της χρήσης σε ένα ασφαλές και υγιεινό χώρο. Παράλληλα, με την 

εποπτεία της χρήσης εντός του χώρου, εμποδίζεται η εκτροπή της συνταγογραφούμενης 

ηρωίνης στην παράνομη αγορά. Αυτό το είδος θεραπείας δεν είναι τόσο διαδεδομένο όσο η 

θεραπεία υποκατάστασης οπιοειδών και θεωρείται αμφιλεγόμενο σε επίπεδο πολιτικής. Όμως, 

παρά την σχετικά περιορισμένη διαθεσιμότητά του, επιστημονικά στοιχεία φαίνεται να 

αποδεικνύουν την αποτελεσματικότητα της πρακτικής. Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης 

των Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (EMCDDA, 2012) κατέληξε στο συμπέρασμα ότι αυτού του 

είδους θεραπεία μπορεί να βελτιώσει σημαντικά την υγεία και την ευημερία των 

συμμετεχόντων, να μειώσει σημαντικά τη συνεχή χρήση παράνομης ηρωίνης, να μειώσει 

σημαντικά την εμπλοκή σε εγκληματικές δραστηριότητες και να βελτιώσει σημαντικά την 

κοινωνική λειτουργία (π.χ. σταθερή στέγαση, υψηλότερα ποσοστά απασχόλησης).  

 

ΧΟΡΗΓΗΣΗ  ΗΡΩΙΝΗΣ  ΣΤΑ  ΠΛΑΙΣΙΑ  ΘΕΡΑΠΕΙΑΣ  

http://www.ask.org.cy/el/page/home
http://asknow.org.cy/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/BTWjqmuDy6PGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/Wi2MhVTlr7DGpdeP_+CepQ==/
http://www.ask.org.cy/el/page/subscribe
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1
η
 Μαρτίου:  

Συνέδριο ‘Alternatives 

to coercive sanctions as 

response to drug law 

offences and drug 

related crimes’, 

Βρυξέλλες 

 

 

2 Μαρτίου:  

HDG, Βρυξέλλες 

 

 

13-17 Μαρτίου:  

17
th

 Session of CND, 

Βιέννη 

 

 

21-22 Μαρτίου: 

CNAPA, Λουξεμβούργο  

 

 

28-29 Μαρτίου: 

HDG, Βρυξέλλες 

 

 

29 Μαρτίου:  

EU-CELAC, Βρυξέλλες 

 

 

 

 

Η   ΕΠΙΚΡΑΤΟΥΣΑ   ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ 

H ενέσιμη χρήση και συγκεκριμένα η χρήση κοινής 

σύριγγας ή άλλων αντικειμένων που χρησιμοποιούνται 

κατά την ενδοφλέβια χρήση ουσιών, αποτελεί το κύριο 

μέσο μετάδοσης του ιού HIV και ηπατίτιδας. Στους 

ενδοφλέβιους χρήστες οπιούχων, το ποσοστό 

θνησιμότητας είναι 20 φορές ψηλότερο από το ποσοστό 

που παρατηρείται στο γενικό πληθυσμό (EMCDDA, 2002).  

 
Επιπρόσθετα, όπως αναφέρεται σε σχετική έκθεση του EMCDDA (2002), η μετάδοση του ιού HIV που 

σχετίζεται με την ενέσιμη χρήση ναρκωτικών μπορεί να εξαπλωθεί εξαιρετικά γρήγορα, καθώς η 

επικράτηση του στους ενδοφλέβιους χρήστες δύναται να αυξηθεί από ουσιαστικά 0% σε 40% εντός ενός ή 

δύο ετών. Τα τελευταία χρόνια, σε χώρες όπως η Ελλάδα και η Ρουμανία παρατηρείται ραγδαία αύξηση 

στα ποσοστά μόλυνσης του ιού HIV ανάμεσα στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών (ΧΕΝ), γεγονός 

που οδήγησε το 2011 στην αξιολόγηση της επικινδυνότητας ανάμεσα σε όλες τις χώρες της ΕΕ, την 

Τουρκία και την Κροατία. Τα αποτελέσματα επιβεβαίωσαν τις εξάρσεις αυτές και τόνισαν την πιθανότητα 

επέκτασης του κινδύνου και σε άλλες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Κύπρου. Στην Κύπρο, παρά το 

γεγονός ότι 1 στους 5 (270 από τους 1304) χρήστες που βρίσκεται στη θεραπεία έκανε έστω και μια φορά 

ενδοφλέβια χρήση, λίγοι είναι αυτοί που παραπέμπονται για εξέταση και επομένως η διάγνωση 

μολυσματικών ασθενειών εκτιμάται ότι βρίσκεται σε πολύ χαμηλά επίπεδα. Με βάση το Δείκτη 

Επικράτησης Μολυσματικών Ασθενειών, περίπου ένας στους δύο (23 από τους 52) ενδοφλέβιους χρήστες 

που εξετάστηκαν το 2015, διαγνώστηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ. Η πλειοψηφία των χρηστών που 

διαγνώσθηκαν θετικοί στην Ηπατίτιδα Γ (15 από τις 23 περιπτώσεις) ήταν αλλοδαποί (Ευρωπαίοι υπήκοοι 

ή υπήκοοι Τρίτων Χωρών). Σε ότι αφορά στον ιό HIV, κατά το 2015, 3 ΧΕΝ ανέφεραν ότι ήταν θετικοί στον 

ιό (βάσει αυτό-αναφοράς και όχι εργαστηριακού ελέγχου), ενώ ένας βρέθηκε θετικός με βάση 

εργαστηριακές εξετάσεις. Η μείωση των αρνητικών συνεπειών από τη χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών, ή 

όπως συνηθίζεται να ονομάζεται – η μείωση της βλάβης και η πρόληψη των λοιμωδών νοσημάτων 

ανάμεσα στους ΧΕΝ αποτελεί μείζον θέμα της δημόσιας υγείας και προτεραιότητα τόσο της Εθνικής 

Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του 

Αλκοόλ 2013-2020, όσο και της Ευρωπαϊκής Στρατηγικής. 

                    ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ   ΑΝΤΑΛΛΑΓΗΣ   ΣΥΡΙΓΓΩΝ 

Τα προγράμματα ανταλλαγής συριγγών είναι υπηρεσίες δωρεάν 

παροχής αποστειρωμένων συριγγών και άλλων εργαλείων σε χρήστες 

ενέσιμων ουσιών, με στόχο την πρόληψη και μείωση μολυσματικών 

ασθενειών.  Τα προγράμματα αυτά, όχι μόνο μειώνουν τον κίνδυνο 

μόλυνσης από διάφορες λοιμώδεις νόσους, αλλά - ως προγράμματα 

άμεσης πρόσβασης – μπορούν να αποτελέσουν σημαντική αφετηρία για 

επικοινωνία, πρόληψη, εκπαίδευση και συμβουλευτική, καθώς και 

παραπομπή στη θεραπεία των ατόμων που έρχονται σε επαφή με αυτά.   
Αυξάνονται τα επιστημονικά στοιχεία που μαρτυρούν ότι ο συνδυασμός θεραπείας υποκατάστασης 

οπιοειδών και προγραμμάτων διανομής βελονών και συρίγγων μειώνει τη συχνότητα εμφάνισης των ιών 

HIV και HCV και την επικίνδυνη ενέσιμη χρήση αποτελεσματικότερα (ECDC και EMCDDA, 2011). Όπως 

αναφέρεται στην έκθεση του EMCDDA και του European Centre for Disease Prevention and Control 

(2011), προγράμματα ανταλλαγής συριγγών και άλλων συνέργων εφαρμόζονται σε όλα κράτη μέλη της 

ΕΕ. Ωστόσο, υπάρχουν διαφοροποιήσεις ως προς την διαθεσιμότητα και την κάλυψη τους σε εθνικό 

επίπεδο. Όπως επισημαίνεται στην έκθεση, ο μέσος αριθμός συριγγών που διατίθεται ετησίως ανά ΧΕΝ 

σε ευρωπαϊκό επίπεδο κυμαίνεται από λιγότερες από 20 μέχρι και 300 ή περισσότερες ανά ΧΕΝ. Για 

σκοπούς πρόληψης των λοιμωδών νοσημάτων, θεωρείται ότι η παροχή 200 συριγγών ετησίως ανά 

ενδοφλέβιο χρήστη είναι ικανοποιητική. Όπως απεικονίζεται πιο κάτω, στην Κύπρο καταγράφεται η  

χαμηλότερη κάλυψη προγραμμάτων ανταλλαγής συριγγών (EMCDDA, 2016). 



ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΓΙΑ ΠΡΟΣΦΑΤΑ ΔΗΜΟΣΙΕΥΜΑΤΑ 

Με αφορμή τα όσα γράφτηκαν τις τελευταίες μέρες αναφορικά με την εικόνα που επικρατεί 

στα σχολεία σε σχέση με τη χρήση νόμιμων και παράνομων ουσιών, το ΑΣΚ επιθυμεί να 

παραθέσει κάποια στοιχεία που απορρέουν από το Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα Ερευνών στον 

Μαθητικό Πληθυσμό σχετικά με το Αλκοόλ και τα άλλα Ναρκωτικά (ESPAD) 2015, και δράσεις 

που υλοποιούνται στο πλαίσιο της Εθνικής Στρατηγικής για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης 

από Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση Αλκοόλ  2013-2020. Διαβάστε ολόκληρη την 

ανακοίνωση τύπου στον ακόλουθο σύνδεσμο >> 

ΠΑΡΟΥΣΙΑΣΗ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘TKNS’ 

Το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου, το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου και ο Κυπριακός 

Οργανισμός Αθλητισμού σας προσκαλούν σε ενημερωτική συνάντηση την Τετάρτη, 22 

Φεβρουαρίου 2017, ώρα: 12:00 – 15:00, στο Πολιτιστικό Κέντρο του Ευρωπαϊκού 

Πανεπιστημίου, με θέμα: "Εφαρμογή του προληπτικού προγράμματος ‘tkns’ και η προοπτική 

του". Για να δείτε την πρόσκληση ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΑΣΚ ΜΕ ΤΟΝ ΘΕΑΤΡΙΚΟ ΟΡΓΑΝΙΣΜΟ ΚΥΠΡΟΥ 

Μέσα στα πλαίσια προώθησης των δράσεων που αφορούν στο Μνημόνιο Συνεργασίας μεταξύ 

του ΑΣΚ και του ΘΟΚ, και συγκεκριμένα της δράσης για πραγματοποίηση θεατρικών 

παραστάσεων που να πραγματεύονται πτυχές σχετικές με την ουσιοεξάρτηση, 

προγραμματίζεται την Πέμπτη, 23 Φεβρουαρίου στις 8.30 μ.μ. η παράσταση «Πυρκαγιές» του 

Ουαζντί Μουαουάντ». Η παράσταση απευθύνεται σε άτομα  που συμμετέχουν σε  θεραπευτικά 

προγράμματα. Με το πέρας της παράστασης θα ακολουθήσει συζήτηση με τη σκηνοθέτη του 

έργου, ηθοποιούς και θεραπευτές. Σημειώνεται ότι η συζήτηση θα είναι κλειστή για το κοινό.  

ΕΠΙΧΟΡΗΓΗΣΕΙΣ  ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΩΝ  ΑΣΚ  

Το ΑΣΚ, δέχεται προτάσεις για την οικονομική επιχορήγηση Προγραμμάτων Θεραπείας που 

συνάδουν με την Εθνική Στρατηγική για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από τις παράνομες 

ουσίες και την επιβλαβή χρήση του αλκοόλ 2013-2020. Οι φορείς που θα τύχουν επιχορήγησης, 

θα κληθούν να υπογράψουν συμβόλαια μέσω των οποίων θα δεσμεύονται για την πιστή 

εφαρμογή των προγραμμάτων που έχουν καταθέσει. Σημειώνεται ότι τα προγράμματα θα 

τυγχάνουν επιχορήγησης εφόσον αποδεσμευτούν τα σχετικά κονδύλια που προβλέπονται στον 

προϋπολογισμό του ΑΣΚ για το 2017. Σε  περίπτωση μη έγκρισης των απαιτούμενων κονδυλίων 

στον Προϋπολογισμό του, το ΑΣΚ δεν δεσμεύεται με οιονδήποτε τρόπο. Τελευταία ημερομηνία 

υποβολής, η 31
η
 Μαρτίου 2017, μέχρι τις 12:00. Για περισσότερες πληροφορίες και τα έντυπα 

ακολουθείστε το σύνδεσμο >> 

 

 

 

http://www.ask.org.cy/index.php/en/file/rIl098R7K0zGpdeP_+CepQ==/
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