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Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ), ως το ανώτατο σώμα
χάραξης πολιτικής στον τομέα των εξαρτησιογόνων ουσιών, νόμιμων (αλκοόλ
και κάπνισμα) και παράνομων, καθώς και της παθολογικής ενασχόλησης με
τα τυχερά παιχνίδια, προσπαθεί να αναβαθμίσει τη συνεργασία της με τους
δημοσιογράφους και τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας και σε αυτά τα πλαίσια
έκδωσε τον Οδηγό Καλής Πρακτικής ΜΜΕ. Ο Οδηγός αποτελεί την τρίτη
έκδοση και είναι αποτέλεσμα συνεργασίας της ΑΑΕΚ με την Αρχή
Ραδιοτηλεόρασης Κύπρου, την Ένωση Συντακτών Κύπρου, το Κυπριακό
Πρακτορείο Ειδήσεων, το Γραφείο Τύπου και Πληροφοριών, την Επιτροπή
Δημοσιογραφικής Δεοντολογίας και την Επίτροπο Προστασίας των
Δικαιωμάτων του Παιδιού.
Αυτός ο Οδηγός δεν επιδιώκει να επιδείξει στους Λειτουργούς των ΜΜΕ πώς
να εκφράσουν ή να καταγράψουν ένα γεγονός, αλλά με ποιον τρόπο μπορούν
να μεταφέρουν αυτά που επιλέγουν, χωρίς να παραβιάζονται οι κανόνες
δεοντολογίας και χωρίς να παραβιάζονται, ειδικότερα, τα δικαιώματα των
παιδιών. Πέρα από αυτό όμως, η δύναμη των ΜΜΕ έγκειται και στη
δυνατότητά τους να διαμορφώνουν στάσεις, αντιλήψεις και έννοιες. Έτσι, οι
Λειτουργοί των ΜΜΕ μπορούν να αποτελέσουν το σημείο αναφοράς για έναν
επαναπροσδιορισμό της έννοιας της εξάρτησης που να απομακρύνεται από
τον στιγματισμό των ανθρώπων που τη βιώνουν.
Συγκεκριμένα, ο Οδηγός περιλαμβάνει τις Οδηγίες Καλής Πρακτικής
βασισμένες τόσο στο νομοθετικό πλαίσιο της Κύπρου καθώς και σε άλλους
οδηγούς και κατευθυντήριες γραμμές που υπάρχουν στην Ευρώπη. Στοχεύει
στη στήριξη των Λειτουργών των ΜΜΕ στο έργο τους και περιλαμβάνει: α)
ενημέρωση για τα βασικά σημεία που προκύπτουν από το νομοθετικό πλαίσιο
και

τον

Κώδικα

Δημοσιογραφικής

Δεοντολογίας,

β)

αντικειμενική

πληροφόρηση για την ουσιοεξάρτηση βασισμένη σε επιστημονικά δεδομένα,
γ) τρόπους χειρισμού θεμάτων που αφορούν ευάλωτες ομάδες πληθυσμού,
όπως είναι οι ανήλικοι στο πλαίσιο που καθορίζει η Σύμβαση των Ηνωμένων
Εθνών για τα Δικαιώματα του Παιδιού, δ) τρόπους προβολής σχετικών
θεμάτων με τρόπο που να συμβάλλει στην αποτροπή του κοινωνικού
στιγματισμού, ε) πληροφορίες για τις ουσίες εξάρτησης, στ) ερωτήσεις και
απαντήσεις για θέματα που αφορούν τις εξαρτήσεις.

Επιπρόσθετα, με στόχο μια πιο ομοιογενή γλώσσα στους
επαγγελματίες, ακαδημαϊκούς και το ευρύ κοινό, δίνονται στον
Οδηγό και κάποια παραδείγματα με τις πιο συχνές λεκτικές
«αντικαταστάσεις» που μπορούν να βοηθήσουν στη χρήση γλώσσας
που δεν στιγματίζει και στην εμπεριστατωμένη ενημέρωση για την
εξάρτηση και τα άτομα που τη βιώνουν. Για παράδειγμα, οι
επαγγελματίες στο χώρο αντί τη λέξη ναρκωτικά, χρησιμοποιούν
πλέον τις λέξεις «ουσίες εξάρτησης», «εξαρτησιογόνες ουσίες»,
«ψυχοδραστικές ουσίες», λέξεις οι οποίες δεν φέρουν το στιγματισμό
που φέρει η λέξη ναρκωτικά. Στον οδηγό επεξηγείται γιατί πρέπει να
αποφεύγονται οι συγκεκριμένες λέξεις.
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) πραγματοποίησε
πρόγευμα εργασίας στις 3 Απριλίου 2019, με σκοπό την παρουσίαση
του Οδηγού Καλής Πρακτικής για ΜΜΕ σε δημοσιογράφους,
αρχισυντάκτες και διευθυντές ειδήσεων. Περισσότερες πληροφορίες
είναι διαθέσιμες στην ανακοίνωση τύπου της ΑΑΕΚ.
Ο Οδηγός Καλής Πρακτικής για τα Μέσα Μαζικής Επικοινωνίας είναι
διαθέσιμος στην ιστοσελίδα της ΑΑΕΚ στον πιο κάτω σύνδεσμο.
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Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ
Έναρξη Λειτουργίας Κέντρου Εσωτερικής Θεραπείας Εφήβων

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Μαρτίου 2019, επίσκεψη του Υπουργού
Υγείας και του Προέδρου της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
(ΑΑΕΚ), στο Κέντρο Εσωτερικής Θεραπείας Εφήβων «Θεραπευτική
Κοινότητα Εφήβων» η οποία σηματοδοτεί την έναρξη λειτουργίας του
Κέντρου. Η ΑΑΕΚ υλοποιώντας με συνέπεια την Εθνική της Στρατηγική και
με απώτερο στόχο την βέλτιστη διαχείριση των ανηλίκων που
αντιμετωπίζουν δυσκολίες με τις ουσίες εξάρτησης χρηματοδότησε
εξολοκλήρου το Κέντρο αυτό. Περισσότερα στην ανακοίνωση τύπου της
ΑΑΕΚ.

Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) διοργανώνει το
πρώτο επιστημονικό συνέδριο για τις εξαρτήσεις “Science behind
Addictions” στις 11- 12 Σεπτεμβρίου 2019, στο Συνεδριακό Κέντρο
ΦΙΛΟΞΕΝΙΑ, στη Λευκωσία με στόχο την ανάπτυξη επιστημονικού
διαλόγου υψηλού επιπέδου σε τομείς όπως το αλκοόλ, το
κάπνισμα, η παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά παιχνίδια, η
πρόληψη, η κάνναβη, οι βέλτιστες πρακτικές μείωσης της βλάβης,
η χρήση και νυχτερινή διασκέδαση και οι εναλλακτικές
προσεγγίσεις έναντι των κυρώσεων. Η ΑΑΕΚ ευελπιστεί ότι το
Επιστημονικό Συνέδριο για τις Εξαρτήσεις θα καταστεί θεσμός και
θα πραγματοποιείται κάθε 1- 2 χρόνια.
Εκπαιδευτικό Σεμινάριο για την Πρόληψη, Διάγνωση και
Αντιμετώπιση του Φάσματος Διαταραχής Εμβρυϊκού
Αλκοολισμού και του Συνδρόμου Εμβρυϊκού Αλκοολισμού

Έμπρακτη στήριξη της ΠΟΦΕΝ και της ΠΣΕΜ στην ετοιμασία
κουτιών μείωσης της βλάβης για τις αυτόματες μηχανές της ΑΑΕΚ
μέσα στα πλαίσια της συνεργασίας για την αντιμετώπιση των
εξαρτήσεων

Μέσα στο πλαίσιο υλοποίησης του προληπτικού προγράμματος
«Εκπαιδευτικό Δίκτυο για την επιβλαβή χρήση του Αλκοόλ: "ΡΕΑ" », η
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου και το Συμβουλευτικό Κέντρο
Στήριξης της Οικογένειας διοργάνωσαν εκπαιδευτικό σεμινάριο για την
Πρόληψη, Διάγνωση και Αντιμετώπιση του φάσματος διαταραχής
εμβρυικού αλκοολισμού και του συνδρόμου εμβρυικού αλκοολισμού στις
11 Απριλίου στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου. Περισσότερες
πληροφορίες στην ανακοίνωση τύπου της ΑΑΕΚ.
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Ανακοινώσεις

Wastewater analysis and drugs: a European multicity study (Perspectives on drugs),EMCDDA, 2019

The 13th International Society for the Study
of Drug Policy (ISSDP) Conference, 22-24
Μαΐου, 2019, Παρίσι
Η ISSDP αποτελεί μια ομάδα μελετητών, που
ασχολούνται με την πολιτική για τα ναρκωτικά
μέσω της προώθησης της έρευνας.
Το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των
Ναρκωτικών και της Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ)
εκπροσωπείται σε αυτό το Ετήσιο συνέδριο.
Περισσότερες πληροφορίες καθώς και για
εγγραφή, ακολουθήστε στο σύνδεσμο εδώ.

Η εν λόγω έρευνα ανέλυσε τα λύματα σε μια σειρά
Ευρωπαϊκών πόλεων για να διερευνήσει τις
συνήθειες λήψης ναρκωτικών αυτών που ζουν σε
αυτές. Τα αποτελέσματα παρέχουν μια πολύτιμη
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Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα

Νέο εργαλείο του UNODC για τις συνθετικές
ουσίες
Το Γραφείο Ναρκωτικών και Εγκληματικότητας των
Ηνωμένων Εθνών (UNODC) εγκαινίασε πρόσφατα μια
διαδικτυακή πλατφόρμα η οποία περιλαμβάνει ένα ευρύ
φάσμα καινοτόμων και πρακτικών εργαλείων για την
αντιμετώπιση των προκλήσεων που σχετίζονται με τις
συνθετικές ουσίες και ιδιαίτερα τα οπιοειδή.
Περισσότερες πληροφορίες, είναι διαθέσιμες στην
ιστοσελίδα του UNODC εδώ.

3rd WADD World Congress and 6th edition of SEPD
International Congress, 19-22 Ιουνίου 2019, Μαδρίτη
Θέματα όπως διπλή διαταραχή, ψυχιατρική και
εξαρτήσεις, θα συζητηθούν στο συνέδριο αυτό, στο
οποίο θα είναι παρόντες διεθνείς ηγέτες της
ψυχιατρικής, με θεματικές εστιασμένες σε διάφορες
πτυχές των Διπλών Διαταραχών. Περισσότερες
πληροφορίες είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα του
συνεδρίου, εδώ.

Χορήγηση ναλοξόνης
Σε συνέχεια της εκπαίδευσης που
πραγματοποιήθηκε τον Φεβρουάριο
2019 για το θέμα της χορήγησης
ναλοξόνης σε χρήστες οπιοειδών με
στόχο τη μείωση των θανάτων που
συνδέονται με την υπερβολική
δόση,
η
AAEK
ετοίμασε
κατευθυντήριες
γραμμές
για
εφαρμογή της δράσης με στόχο την
άμεση
εφαρμογή
της.
Οι
κατευθυντήριες
γραμμές
περιγράφουν αναλυτικά πως θα
εφαρμόζεται η δράση και τί θα πρέπει
να περιλαμβάνει η εκπαίδευση των
χρηστών προτού να τους χορηγείται η
ναλοξόνη. Αφού οριστικοποιηθούν οι
κατευθυντήριες γραμμές με τις
αρμόδιες
υπηρεσίες,
θα
δημοσιευθούν στην ιστοσελίδα της
ΑΑΕΚ και θα δοθούν τα σκευάσματα
ναλοξόνης.
Executive Training on Drug Policy on
‘Incorporating gender dimensions in
drug policy practice and service
delivery’, της ομάδας Pompidou
H εκπαίδευση πραγματοποιείται
αυτές τις μέρες στο Άμστερνταμ και
θα ολοκληρωθεί σε δύο μέρη στις 2 –
4 Απριλίου 2019 και στις 25 – 28
Ιουνίου 2019. Στην εν λόγω
εκπαίδευση συμμετέχει ο κ. Βασίλης
Χρυσάνθου, μέλος της ΑΑΕΚ.
Συνεργασία ΑΑΕΚ με Δήμους
Αμμοχώστου
Η Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου συναντήθηκε στις 29
Μαρτίου με τους δημάρχους της
επαρχίας Αμμοχώστου με στόχο τη
συζήτηση θεμάτων αναφορικά με τη
χρήση εξαρτησιογόνων ουσιών και
τρόπους αντιμετώπισης τους. Στόχος
αποτελεί η προώθηση στοχευμένου
προγράμματος πρόληψης αλλά και
εμπειρικά
τεκμηριωμένου
προγράμματος προώθησης της υγιούς
νυκτερινής διασκέδασης και μείωσης
της βλάβης.
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