
Το ΑΣΚ προκήρυξε πρόσφατα διαγωνισμό, με στόχο την εφαρμογή 

Προγράμματος Έγκαιρης παρέμβασης και στήριξης σε παιδιά και 

έφηβους ηλικιών 8-15 που ανήκουν σε  ευάλωτες ομάδες, τον 

οποίο κέρδισε το Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο Κύπρου σε σύμπραξη 

με τον Κυπριακό Οργανισμό Αθλητισμού. Το πρόγραμμα 

αναμένεται να υλοποιηθεί τον Ιανουάριο έως και τον Σεπτέμβριο 

του 2016 και θα περιλαμβάνει μεταξύ άλλων καταγραφή των 

υφιστάμενων μηχανισμών εντοπισμού των παιδιών και εφήβων, 

συλλογή των διαθέσιμων στοιχείων, αξιολόγηση ατομικών 

αναγκών, παροχή ψυχοεκπαίδευσης εκπαιδευτική υποστήριξη και 

παροχή εναλλακτικών δραστηριοτήτων. Το πρόγραμμα θα 

καλύψει 3 επαρχίες και απευθύνεται σε παιδιά εξαρτημένων 

ατόμων, παιδιά γονέων με ψυχική διαταραχή, αδέλφια 

εξαρτημένων ατόμων και παιδιά φυλακισμένων γονιών.    

εργαλείο αξιολόγησης της σοβαρότητας της εξάρτησης που χρησιμοποιείται διεθνώς και 

παρέχει γενική περιγραφή της κατάστασης του εξυπηρετουμένου σε επτά πιθανούς 

προβληματικούς τομείς της ζωής του που περιλαμβάνουν την κατάσταση υγείας, την 

επαγγελματική/οικονομική κατάσταση, τη χρήση ναρκωτικών/αλκοόλ, τη νομική κατάσταση, τις 

οικογενειακές/κοινωνικές σχέσεις και την ψυχική κατάσταση. Το εργαλείο αυτό μπορεί να 

αξιοποιηθεί τόσο για κλινικούς, όσο και για ερευνητικούς σκοπούς, βοηθώντας στην κατανόηση 

της πολυπλοκότητας και σοβαρότητας των προβλημάτων για τα οποία ο εξυπηρετούμενος 

ζητάει βοήθεια και αποτελεί βάση για τη δημιουργία εξατομικευμένου θεραπευτικού σχεδίου. 

Παράλληλα, η εφαρμογή του εργαλείου αυτού από ολόκληρο το δίκτυο θεραπείας υποβοηθά 

στο θεραπευτικό συνεχές και στη χρήση κοινής γλώσσας από τους επαγγελματίες υγείας. Όσον 

αφορά στη χρήση του για ερευνητικούς σκοπούς, το EuropASI επιτρέπει την συλλογή πολύτιμων 

πληροφοριών που δεν είναι διαθέσιμες από άλλες πηγές με στόχο την παρακολούθηση του 

φαινομένου και κατ’ επέκταση τη διαμόρφωση τεκμηριωμένης πολιτικής για την καλύτερη 

εξυπηρέτηση της ομάδας αυτής. Συγκεκριμένα, θα υπάρχει πληθώρα πληροφοριών σχετικά με 

την κατάσταση της σωματικής υγείας, την επαγγελματική/οικονομική κατάσταση, τη 

νομική/δικαστική κατάσταση, τις οικογενειακές/κοινωνικές σχέσεις και την ψυχική κατάσταση 

των χρηστών. Ταυτόχρονα, οι εν λόγω πληροφορίες θα αποτελέσουν πηγή πληροφόρησης για 

την εκπόνηση του επόμενου Σχεδίου Δράσης. Σημειώνεται ότι το EuropASI (όπως και η 

υιοθέτηση του ΣΥΠ και η αξιοποίηση του ηλεκτρονικού αρχείου θα αποτελούν από τώρα και στο 

εξής προϋπόθεση, για σκοπούς έγκρισης και επιχορήγησης των θεραπευτικών προγραμμάτων. 
Εντούτοις, για σκοπούς διευκόλυνσης των συνεργατών του, το ΑΣΚ θα παρέχει μια περίοδο 

προσαρμογής σε ότι αφορά τα θέματα αυτά, και συνεπώς παρακαλούμε θερμά όπως προβείτε 

στις απαραίτητες διαδικασίες προς το σκοπό αυτό, έτσι που μέχρι το τέλος Απριλίου οι δύο 

αυτές πτυχές, να έχουν ενσωματωθεί. 
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Το EuropASI (European Adult Severity Index) αποτελεί το μοναδικό 
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7- 8 Ιανουαρίου: HDG, 

Βρυξέλλες 

  

26- 27 Ιανουαρίου: 

HDG, Βρυξέλλες 

 

17 Φεβρουαρίου: 

HDG, Βρυξέλλες 

 

14-22 Μαρτίου: 

Ετήσια Σύνοδος της 

Επιτροπής 

Ναρκωτικών του ΟΗΕ 

(Commission on 

Narcotic Drugs), 

Βιέννη 

 

19-21 Απριλίου: Ειδική 

Σύνοδος της 

Ολομέλειας των 

Ηνωμένων Εθνών για 

τα Ναρκωτικά 

(UNGASS), Νέα Υόρκη 

Προλαμβάνοντας το θάνατο από υπερβολική δόση οπιοειδών με 

τη χρήση Ναλοξόνης στο σπίτι – Νέα έρευνα από το EMCDDA  

Κάθε χρόνο καταγράφονται στην Ευρώπη 6000 – 8000 θάνατοι 

από ενέσιμη χρήση οπιοειδών, όπως η ηρωίνη, οι οποίοι αφορούν 

στις περισσότερες περιπτώσεις λήψη υπερβολικής δόσης. Όπως 

αναπτύσσεται στη νέα έκδοση του Ευρωπαϊκού Παρατηρητηρίου, 

μέσα από την ανάπτυξη επαρκών παρεμβάσεων και τη χρήση 

ναλοξόνης, πολλοί από αυτούς τους θανάτους μπορούν να 

αποτραπούν. Η Ναλοξόνη, αποτελεί μια φαρμακευτική ουσία που 

χρησιμοποιείται για να αντιστρέψει την αναπνευστική 

συμφόρηση που προκαλείται από υπερβολική δόση οπιοειδών 

και χρησιμοποιείται σε επείγοντα περιστατικά από το 1970. Ο 

Παγκόσμιος Οργανισμός Υγείας την κατατάσσει ως ένα ‘βασικό 

φάρμακο’ το οποίο διατίθεται σε ενέσιμη μορφή, αν και τα 

τελευταία χρόνια άρχισε να κυκλοφορεί και σε άλλες μορφές. 

Έρευνες έχουν δείξει ότι πολλές περιπτώσεις υπερβολικής δόσης 

τυγχάνουν στην παρουσία και άλλων, οι οποίοι εάν γνωρίζουν 

πώς να αντιδράσουν, μπορούν να δράσουν βοηθητικά σώζοντας 

ακόμα και ζωές εν αναμονή ιατρικής βοήθειας. Το γεγονός αυτό 

οδήγησε κατά τη δεκαετία του 1990 στην αναγκαιότητα πιο 

ναλοξόνης, 

Προκήρυξη Διαδικασιών Επιχορήγησης Προγραμμάτων Πρόληψης και Θεραπείας για το 2016 

Σε ότι αφορά στη διαδικασία επιχορήγησης προγραμμάτων για το έτος 2016, για τα 

προγράμματα Πρόληψης, αιτήσεις μπορεί να υποβάλλονται μέχρι και τις 27 Μαρτίου 2016 

μέχρι τις 12.00 μ.μ. και για τα προγράμματα Θεραπείας, μέχρι και την 31
η
 Μαρτίου 2016 μέχρι 

τις 12:00 μ.μ. Για τα σχετικά έντυπα επιχορήγησης ακολουθείστε τους αντίστοιχους 

συνδέσμους:  Έντυπα Πρόληψης >>  -  Έντυπα Θεραπείας >> 

 

Δελτίο Τύπου Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για το Αλκοόλ (Joint Action in Reducing Alcohol 

Related Harm) 

Για το τρίτο Δελτίο Τύπου της Ευρωπαϊκής Κοινής Δράσης για το Αλκοόλ/ EU Joint Action in 

Reducing Alcohol Related Harm (RARHA) και τα πρόσφατα σχετικά απορρέοντα, ακολουθείστε 

το σύνδεσμο. Για περισσότερες πληροφορίες όσον αφορά στο Ευρωπαϊκό Πρόγραμμα, 

μπορείτε να απευθυνθείτε στην ιστοσελίδα >> 

 

Εβδομάδα κατά των Ναρκωτικών της Εθνικής Φρουράς 

Ολοκληρώθηκε η Εβδομάδα κατά των Ναρκωτικών που διοργάνωσε η Εθνική Φρουρά. Στην 

Τελετή Λήξης απηύθυνε χαιρετισμό ο Υπουργός Άμυνας κ. Χριστόφορος Φωκαΐδης, ο οποίος 

ανέφερε πως η Εθνική Φρουρά έχει αναβαθμίσει το τελευταίο διάστημα σημαντικά την όλη 

δράση της κατά των εξαρτήσεων, σε συνεργασία με το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο, δίνοντας 

ιδιαίτερη έμφαση στον τομέα της πρόληψης. Για περισσότερες λεπτομέρειες, ακολουθήστε το 

σύνδεσμο >> 

ευρείας χρήσης της 

ναλοξόνης, ως ενός 

μέτρου μείωσης της 

βλάβης, με την προοπτική 

αυτή να χορηγείται σε 

χρήστες οπιοειδών στο 

σπίτι και σε αυτούς που 

είναι πιθανότερο να 

βρεθούν αντιμέτωποι με 

περιστατικά υπερβολικής 

δόσης. Για να δείτε 

ολόκληρη την Έκθεση 

ακολουθειστε το 

σύνδεσμο >>  
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