
Στήλη Επιστημονικού 

Νέο Εργαλείο για την Παρακολούθηση των Μολυσματικών Ασθενειών του 

Το EMCDDA παρουσίασε ένα νέο εργαλείο σχετικά με την παρακολούθηση των μολυσματικών 

ασθενειών ανάμεσα στους Χρήστες Ενδοφλέβιων 

μέλη την πιο πρόσφατη καθοδήγηση και ενημέρωση στα θέματα αυτά. Το εργαλείο αυτό 

σχεδιάστηκε έτσι ώστε να βοηθήσει τους 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, να ενισχύσουν τις πρακτικές παρ

φαινομένου σε μια προσπάθεια να μειωθεί το ποσοστό εξάπλωσης των ασθενειών αυτών 

ανάμεσα στους Χρήστες Ενδοφλέβιων Ναρκωτικών 

υπηρεσιών που παρέχονται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες.

παρουσιάζει νέες μεθόδους και δείκτες παρακολούθησης με ένα πιο εύχρηστο και 

Για περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drid

 

 

 

 

 

 

 

  

              

Δ Ε

Η εφαρμογή 

Εργαστήριο Κινητών Συσκευών του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

του Πανεπιστημίου Frederick, μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας Εθνικής Στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση

2013

Το 

Android

ευθύνης ανάμεσα στους νέους σχετικά με την οδήγηση και την

Η εφαρμογή τηλεφώνου

ένα ασφαλή και εύκολο τρόπο με τον οποίο το άτομο που κατανάλωσε

περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα. Δίνοντας πληροφορίες όπως το φύλο, το βάρος, την χρονική 

διάρκεια που κατανάλωσε αλκοόλ, 

χρήστης της εφαρμογής μπορεί να έχει πλ

την περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα του και την

Η εφαρμογή 

όπως: «Τι πρέπει να γνωρίζω για το Αλκοόλ», «Πότε έχω 

«Θεραπευτικά Προγράμματα» και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Εφαρµογή έξυπνων συσκευών για το Αλκοόλ 

Επιστημονικού Ενδιαφέροντος 

Νέο Εργαλείο για την Παρακολούθηση των Μολυσματικών Ασθενειών του EMCDDA 

Το EMCDDA παρουσίασε ένα νέο εργαλείο σχετικά με την παρακολούθηση των μολυσματικών 

νδοφλέβιων Ναρκωτικών, το οποίο  προσφέρει στα κράτη 

μέλη την πιο πρόσφατη καθοδήγηση και ενημέρωση στα θέματα αυτά. Το εργαλείο αυτό 

 επαγγελματίες υγείας, αλλά και όσους 

δραστηριοποιούνται στον τομέα αυτό, να ενισχύσουν τις πρακτικές παρακολούθησης του 

φαινομένου σε μια προσπάθεια να μειωθεί το ποσοστό εξάπλωσης των ασθενειών αυτών 

 και να βελτιωθεί η κάλυψη και η ποιότητα των 

ται από τις εμπλεκόμενες υπηρεσίες. Πιο συγκεκριμένα, το εργαλείο αυτό 

παρουσιάζει νέες μεθόδους και δείκτες παρακολούθησης με ένα πιο εύχρηστο και ευέλικτο τρόπο.  

φορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο: 

indicators/drid 

             

 

 

 

 

Ε Λ Τ Ι Ο

  Μάρτιος     2014 ΤΕΥΧΟΣ: 26 

Η εφαρμογή Ask-4-Alcocheck για έξυπνες κινητές συσκευές, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το 

Εργαστήριο Κινητών Συσκευών του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

του Πανεπιστημίου Frederick, μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας Εθνικής Στρατηγικής για την 

αντιμετώπιση της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ για την περίοδο 

2013-2020. 

Το Ask-4-Alcocheck είναι μια διαδραστική και ενημερωτική εφαρμογή κινητών συσκευών τύπου 

Android και Windows Phone, που έχει ως  στόχο την ευαισθητοποίηση και την 

ευθύνης ανάμεσα στους νέους σχετικά με την οδήγηση και την

Η εφαρμογή τηλεφώνου Ask-4-Alcocheck περιλαμβάνει υπολογιστή συγκέντρωσης αλκοόλης στο αίμα, 

ένα ασφαλή και εύκολο τρόπο με τον οποίο το άτομο που κατανάλωσε

περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα. Δίνοντας πληροφορίες όπως το φύλο, το βάρος, την χρονική 

διάρκεια που κατανάλωσε αλκοόλ, 
 
όπως επίσης και τον αριθμό και είδος ποτού που κατανάλωσε, ο 

χρήστης της εφαρμογής μπορεί να έχει πληροφορίες -ένδειξη σχετικά με την σωματική του

την περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα του και την ικανότητα του για οδήγηση

Η εφαρμογή Ask-4-Alcocheck περιλαμβάνει επίσης σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το αλκοόλ

όπως: «Τι πρέπει να γνωρίζω για το Αλκοόλ», «Πότε έχω 

«Θεραπευτικά Προγράμματα» και άλλες χρήσιμες πληροφορίες. 

Τύπο
Εφαρµογή έξυπνων συσκευών για το Αλκοόλ Ask-4-Alcocheck

              

  

  

Ο 

για έξυπνες κινητές συσκευές, αναπτύχθηκε σε συνεργασία με το 

Εργαστήριο Κινητών Συσκευών του Τμήματος Πληροφορικής και Μηχανικής Ηλεκτρονικών Υπολογιστών 

του Πανεπιστημίου Frederick, μέσα στο πλαίσιο της τρέχουσας Εθνικής Στρατηγικής για την 

της εξάρτησης από παράνομες ουσίες και την επιβλαβή χρήση αλκοόλ για την περίοδο 

διαδραστική και ενημερωτική εφαρμογή κινητών συσκευών τύπου 

στόχο την ευαισθητοποίηση και την ανάπτυξη προσωπικής 

ευθύνης ανάμεσα στους νέους σχετικά με την οδήγηση και την κατανάλωση αλκοόλ.  

περιλαμβάνει υπολογιστή συγκέντρωσης αλκοόλης στο αίμα, 

ένα ασφαλή και εύκολο τρόπο με τον οποίο το άτομο που κατανάλωσε αλκοόλ μπορεί να ελέγξει την 

περιεκτικότητα του αλκοόλ στο αίμα. Δίνοντας πληροφορίες όπως το φύλο, το βάρος, την χρονική 

όπως επίσης και τον αριθμό και είδος ποτού που κατανάλωσε, ο 

ένδειξη σχετικά με την σωματική του  κατάσταση, 

ικανότητα του για οδήγηση.  

σημαντικές πληροφορίες σχετικά με το αλκοόλ, 

όπως: «Τι πρέπει να γνωρίζω για το Αλκοόλ», «Πότε έχω πρόβλημα», «Μύθοι και Αλήθειες», 

«Θεραπευτικά Προγράμματα» και άλλες χρήσιμες πληροφορίες.  

ύπου 
Alcocheck   

http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drid


 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Τα προγράμματα ανταλλαγής συριγγών σώζουν ζωές και         

εξοικονομούν χρήματα 

Υπολογίζεται ότι υπάρχουν 16 εκατ. ενδοφλέβιοι χρήστες εξαρτησιογόνων ουσιών διεθνώς, από τους 

οποίους 3 εκατ. έχουν προσβληθεί από τον ιό του HIV. Τα προγράμματα ανταλλαγής συριγγών παρέχουν 

καθαρά σύνεργα χρήσης (σύριγγες, αποστειρωμένο νερό, επιθέματα, φίλτρα κ.α.) σε ενδοφλέβιους 

χρήστες ουσιών και στοχεύουν στην πρόληψη των μολυσματικών ασθενειών όπως το HIV και η Ηπατίτιδα, 

καθώς επίσης και στη διασύνδεση των χρηστών με άλλες υπηρεσίες υγείας και θεραπευτικά προγράμματα. 

Τα προγράμματα αυτά πέρα από μία αποτελεσματική παρέμβαση μείωσης της βλάβης αποτελούν και μία 

οικονομική παρέμβαση. Συγκεκριμένα, η παροχή καθαρών συριγγών κοστίζει €500, ανά άτομο, ανά έτος, 

ενώ η θεραπεία των ατόμων με HIV κοστίζει €6000, ανά άτομο, ανά έτος και η φυλάκιση €36500, ανά 

άτομο, ανά έτος.*   

* Οι πληροφορίες προέρχονται από το Needle and Syringe Programs Save Lives and Money: Infograph του HCLU’s Drug Policy Program 

Website (http://drogriporter.hu/en/Needle_and_syringe_exchange_info_graph) 

Ανακοινώσεις  

(Επικοινωνία στο τηλ. 22 44 29 67 ή 

στην ηλ. διεύθυνση 

n.fotsiou@ask.org.cy 

Μαθήματα εκμάθησης 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών από 

το ΑΣΚ 

Το ΑΣΚ, μέσα στα πλαίσια 

προώθησης των θεμάτων 

Κοινωνικής Επανένταξης, 

προχώρησε στην ανάπτυξη σειράς 

μαθημάτων εκπαίδευσης 

Ηλεκτρονικών Υπολογιστών για 

άτομα με ιστορικό εξάρτησης σε 

Λευκωσία και Λεμεσό. Περισσότερες 

πληροφορίες >> 

«Επιλέγω την ΑΣΚΗΣΗ, όχι την 

εξάρτηση»  

Πραγματοποιήθηκαν την 1
η
 

Μαρτίου, αγώνες Muay Thai. Η 

πρωτοβουλία αυτή σηματοδοτεί την 

αρχή  μιας συνεργασίας της 

Ομοσπονδίας Muay Thai με το ΑΣΚ, 

έχοντας ως κοινό στόχο την 

πρόληψη της χρήσης ουσιών 

Έχουν προκηρυχθεί νέα Σχέδια για 

ενίσχυση της Απασχόλησης από το 

Τμήμα Εργασίας, την ΑΝΑΔ και τις 

Υπηρεσίες Κοινωνικών 

Ασφαλίσεων. Τα προγράμματα 

αφορούν στο λιανικό εμπόριο, στην 

Ξενοδοχειακή Βιομηχανία, στους 

απόφοιτους πτυχιούχους και στους 

απόφοιτους δευτεροβάθμιας 

εκπαίδευσης 

Περισσότερες πληροφορίες στην 

ιστοσελίδα της ΑΝΑΔ >> 

Νέα Σχέδια Ενίσχυσης της 

Απασχόλησης 

«HIV/AIDS και Σεξουαλικές 

Συμπεριφορές: Γνώσεις, Στάσεις 

και Συμπεριφορές των Κυπρίων» 

Παρουσιάστηκαν στις 7 Μαρτίου 

2014, από το Υπουργείο Υγείας, τα 

αποτελέσματα παγκύπριας 

έρευνας για το HIV/AIDS και τις 

σεξουαλικές συμπεριφορές των 

Κυπρίων.  

     

http://drogriporter.hu/en/Needle_and_syringe_exchange_info_graph
http://www.hrdauth.org.cy/
http://www.ask.org.cy/el/news/proiramma-ekmathisis-lektronikon-poloiiston-apo-to-ask-1-1

