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Ενημερωτικό
δελτίο
Γυναίκες και χρήση παράνομων ουσιών
Στην Κύπρο:
εξάρτησης
Παρεμβάσεις:

Από το 2012 σε συνεργασία με την Αρχή

Στην Ευρώπη:
Σύμφωνα με το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης
ναρκωτικών και Τοξικομανίας ΕΚΠΝΤ, Οι γυναίκες
αποτελούν περίπου το ένα τέταρτο του συνόλου των
ατόμων που αντιμετωπίζουν σοβαρά προβλήματα με
τα ναρκωτικά και περίπου το ένα πέμπτο των
συμμετεχόντων στη θεραπεία ναρκωτικών στην
Ευρώπη. Είναι ιδιαίτερα πιθανό:
• να βιώνουν το στίγμα και το οικονομικό
μειονέκτημα και να έχουν λιγότερη κοινωνική
στήριξη.
• να προέρχονται από οικογένειες με προβλήματα
χρήσης ουσιών και να έχουν συνεργάτη που
χρησιμοποιεί την ουσία.
• να έχουν παιδιά που μπορούν να διαδραματίσουν
καίριο ρόλο στη χρήση αλλά και μετά κατά την
περίοδο αποθεραπείας.
• να έχουν υποστεί σεξουαλική και σωματική
επίθεση και κακοποίηση και να έχουν
συνυπάρχουσες ψυχικές διαταραχές.
Ορισμένες υποομάδες γυναικών που αντιμετωπίζουν
προβλήματα χρήσης παράνομων ουσιών, έχουν
ειδικές ανάγκες. Αυτές οι υποομάδες, οι οποίες
συχνά αλληλεπικαλύπτονται, περιλαμβάνουν τις
έγκυες, γυναίκες που εμπλέκονται σε σεξουαλική
εργασία, οι οποίες συχνά αντιμετωπίζουν βία και
στίγμα, γυναίκες από εθνοτικές μειονότητες, οι
οποίες ενδέχεται να έχουν διακινηθεί και οι γυναίκες
στη φυλακή.

Οι παρεμβάσεις που απαιτούνται για αυτήν την
ομάδα περιλαμβάνουν:
• Ειδικές υπηρεσίες για γυναίκες. Αυτές οι
υπηρεσίες μπορούν να προσφερθούν σε
προγράμματα μόνο για γυναίκες ή και για τα δυο
φύλα. Πρέπει να είναι φιλόξενοι, υποστηρικτικοί,
φυσικά
και
συναισθηματικά
ασφαλείς,
προκειμένου να αντιμετωπίσουν το στίγμα και το
τραύμα. Πρέπει να προωθούν υγιείς συνδέσεις με
παιδιά, μέλη της οικογένειας και με άλλα
σημαντικά άτομα.

Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων, η Αγία Σκέπη έχει
διαμορφώσει μια πτέρυγα του κτιρίου της στο
Φιλάνι για τη λειτουργία προγράμματος
αποκλειστικά

για

γυναίκες.

Οι ανάγκες των γυναικών στη απεξάρτηση είναι
πολύ διαφορετικές από αυτές των αντρών τόσο
σε συναισθηματικό επίπεδο όσο και σε
πρακτικό. Οι γυναίκες συχνά είναι μητέρες με
διαφορετικές

εμπειρίες

και

χρήζουν

αντιμετώπισης.
• Συνεργασία μεταξύ θεραπευτικών υπηρεσιών και διαφορετικής
υπηρεσιών ψυχικής υγείας προκειμένου να Έγινε κατορθωτό να προσφέρεται μια δομή,
αντιμετωπιστούν οι συνυπάρχουσες ανάγκες
στελεχωμένη εξολοκλήρου από γυναίκες όπου
χρήσης ουσιών και ψυχικής υγείας.
οι θεραπευτικές ανάγκες αντιμετωπίζονται όσο
• Υπηρεσίες για εγκύους και γονείς που πρέπει να
το δυνατό ξεχωριστά από τον αντρικό
ασχοληθούν με τη χρήση ναρκωτικών, τη μαιευτική
και γυναικολογική φροντίδα, τις μολυσματικές πληθυσμό, μέχρι την επανένταξη όπου εκεί
ασθένειες, τη ψυχική υγεία και την προσωπική μπορούν να δουλέψουν τις σχέσεις μεταξύ
ευημερία, καθώς και την παροχή παιδικής τους.
φροντίδας και οικογενειακής στήριξης.
Το πρόγραμμα γυναικών «Παναγία η
Καταφυγή»

περιλαμβάνει

8

κρεβάτια,

ξεχωριστό καθιστικό, κουζίνα και εργαστήρια
εργασιοθεραπείας

και

παραγωγικής

απασχόλησης.
Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με το
πρόγραμμα μπορείτε να επικοινωνείτε με το
τηλ. 22 634511 ή ηλεκτρονικά στη διεύθυνση:
agiaskepi1@gmail.com.

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ
Επίσκεψη Πολωνών εμπειρογνωμόνων
Παρουσίαση Πιλοτικού Προγράμματος
Κοινωνικής Επανένταξης και Επαγγελματικής
Κατάρτισης

Νέα από την Αρχή Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων Κύπρου ΑΑΕΚ
Πραγματοποιήθηκε τέλη Φεβρουαρίου στα γραφεία της ΑΑΕΚ
παρουσίαση του Πιλοτικού Προγράμματος Κοινωνικής Επανένταξης

και Επαγγελματικής Κατάρτισης απεξαρτημένων ή υπό απεξάρτηση
ατόμων ‘ΕΝΤΑΞΗ’ στο Δίκτυο Θεραπείας. Απώτερος στόχος της
παρουσίασης ήταν η περεταίρω προώθηση του προγράμματος από
τους

Λειτουργούς

των

θεραπευτικών

προγραμμάτων

και

κινητοποίηση των μελών τους για συμμετοχή στο πρόγραμμα.
Για να δείτε ολόκληρη την παρουσίαση ακολουθείστε το σύνδεσμο.

Πραγματοποιήθηκε δεύτερη επίσκεψη από ομάδα Πολωνών
εμπειρογνωμόνων στην Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου
στις 6 Μαρτίου του 2018, μέσα στο πλαίσιο Ευρωπαϊκού
προγράμματος εκπαίδευσης και ανταλλαγής τεχνογνωσίας στον
τομέα της ουσιοεξάρτησης, το οποίο συντονίζει η εταιρεία
Eurosuccess Consulting. Η συνάντηση είχε στόχο την παρουσίαση
του έργου και της δράσης του οργανισμού. Η ανταλλαγή γνώσεων
και καλών πρακτικών ανάμεσα στα κράτη μέλη της ΕΕ θεωρείται
ιδιαίτερα σημαντική ως προς την ανάπτυξη στενότερων
διακρατικών δεσμών και συνεργιών όπως επίσης και την ανάπτυξη
αποτελεσματικών πολιτικών και δράσεων μετά από την κατάλληλη
επεξεργασία και προσαρμογή στις ανάγκες που εντοπίζονται σε
τοπικό επίπεδο.

Συμμετοχή της ΑΑΕΚ σε εκπαιδευτικό σεμινάριο
της Ομάδας Πομπιντού: «Executive Training:
Evaluating the development, implementation
and impact of drug policy»
Πραγματοποιήθηκε στις 20-22 Φεβρουαρίου 2018, στη Λισαβόνα, το
πρώτο μέρος του εκπαιδευτικού σεμιναρίου της Ομάδας Πομπιντού,
με θέμα την αξιολόγηση της ανάπτυξης, εφαρμογής και της
αποτελεσματικότητας της πολιτικής που αφορά στα ναρκωτικά.
Η ΑΑΕΚ εκπροσωπήθηκε από λειτουργό του Τμήματος Πολιτικής, ενώ
συμμετείχαν σε αυτό χώρες-μέλη της ΕΕ, αλλά και τρίτες χώρες όπως
η Τυνησία, το Περού και η Τουρκία. Απώτερος σκοπός του
σεμιναρίου, ήταν σε πρώτο στάδιο η κατανόηση διαφορετικών
ερμηνειών της έννοιας της αξιολόγησης και παρουσίαση και
εφαρμογή οδηγού του EMCDDA ‘Seven-step guide to support
managing evaluation’ που ολοκληρώθηκε πρόσφατα.
Κατά
τη
διάρκεια
του
εκπαιδευτικού
σεμιναρίου,
πραγματοποιήθηκαν διάφορες παρουσιάσεις αναφορικά με το θέμα
αυτό, ενώ αναπτύχθηκαν ταυτόχρονα ομάδες εργασίας για πρακτική
εφαρμογή διαδικασιών αξιολόγησης. Οι συμμετέχοντες είχαν την
ευκαιρία να επισκεφθούν θεραπευτικά προγράμματα στη Λισαβόνα,
καθώς επίσης και τα γραφεία του Εθνικού Συντονιστή της
Πορτογαλίας (CICAD). Το δεύτερο μέρος του εκπαιδευτικού
σεμιναρίου θα πραγματοποιηθεί τον προσεχή Μάιο, στη Βενετία.
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Κοινωνικής Επανένταξης και Επαγγελματικής

Επίσκεψη Πολωνών εμπειρογνωμόνων

Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος

Ανακοινώσεις

Στήλη Επιστημονικού Ενδιαφέροντος

Επιπρόσθετα, θα διερευνηθούν τα βασικά
κοινωνικοδημογραφικά χαρακτηριστικά τους, τα
οποία θα συσχετιστούν με τη χρήση. Απώτερος
στόχος της έρευνας είναι η συλλογή πληροφοριών
που θα βοηθήσουν στην εξαγωγή συμπερασμάτων
για το σχεδιασμό τεκμηριωμένων πολιτικών στην
Ευρώπη αλλά και στην Κύπρο.

Με ποιο τρόπο επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση,
Το ερωτηματολόγιο έχει δημιουργηθεί από το
αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,
ΕΚΠΝΤ και προσαρμοστεί στα ελληνικά από την
H Κύπρος μέσω της Αρχής Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
είναι διαθέσιμες στο νέο
ΑΑΕΚ. Θα απαντηθεί διαδικτυακά με τη βοήθεια της
Κύπρου (ΑΑΕΚ) θα προχωρήσει στην διεξαγωγή
του Κρατικού Χημείου.
πλατφόρμας ερευνών “LimeWire” ενώ θα είναι
διαδικτυακής έρευνας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
διαθέσιμο τόσο στην ελληνική όσο και στην αγγλική
Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και της
γλώσσα.
Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Η έρευνα διεξάγεται
παράλληλα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή
τρέχει στην Αυστρία, το Βέλγιο, την Εσθονία, την Ιταλία,
τη Λετονία, τη Λιθουανία την Πολωνία και το Ηνωμένο
Βασίλειο.
Σκοπός της έρευνας είναι να συλλέξει πληροφορίες
σχετικά με το πως τα πρότυπα χρήσης ναρκωτικών
διαφέρουν στη Ευρώπη, και πιο συγκεκριμένα πόσο
συχνά οι άνθρωποι στην Ευρώπη κάνουν χρήση
διαφόρων ναρκωτικών, πως τα παίρνουν και με ποια
συχνότητα.

Η ΑΑΕΚ, σε συνεργασία με το ΕΚΠΝΤ θα
εφαρμόσουν διαδικτυακές τεχνικές προσέγγισης
του υπό μελέτη πληθυσμού (βίντεο στο youtube:
https://youtu.be/Vtjwy8rOBj4 ) όπου περιγράφει
με οπτικό τρόπο τον σκοπό της έρευνας και
παρακινεί τους διαδικτυακούς χρήστες να λάβουν
μέρος. Επίσης, θα δημιουργηθεί πληρωμένη
διαφήμιση στο Facebook.
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Πρόληψης για τα ναρκωτικά, το ρόλο της Κριτικής
συχνότητα.
Επιτροπής Νεών και τα κριτήρια συμμετοχής είναι
διαθέσιμες στο σύνδεσμο εδώ.
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Η Ομάδα Πομπιντού ανακοινώνει ότι δέχεται υποβολή
Κύπρου (ΑΑΕΚ) θα προχωρήσει στην διεξαγωγή
ενδιαφέροντος από νέους ηλικίας 16-21 ετών για
διαδικτυακής έρευνας σε συνεργασία με το Ευρωπαϊκό
συμμετοχή
στην Κριτική των
Επιτροπή
Νέων και
για της
το
Κέντρο Παρακολούθησης
Ναρκωτικών
Ευρωπαϊκό
Βραβείο
Πρόληψης
για
τα
Ναρκωτικά
Τοξικομανίας (ΕΚΠΝΤ). Η έρευνα διεξάγεται
παράλληλα και στην υπόλοιπη Ευρώπη. Αυτή τη στιγμή
2018.
τρέχει
στην Αυστρία, το
Βέλγιο, την
την Ιταλία,
Οι
ενδιαφερόμενοι
μπορούν
ναΕσθονία,
αποστείλουν
το
τη
Λετονία,
τη
Λιθουανία
την
Πολωνία
και
το
Ηνωμένο
βιογραφικό τους μαζί με δήλωση ενδιαφέροντος
Βασίλειο.
(επιστολή κινητοποίησης) στη Γραμματεία της Ομάδας
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μέτρα αντιμετώπισης
της
μέρος. διακίνησης
Επίσης, θα
δημιουργηθεί
πληρωμένη
παράνομων ουσιών»
από την
Πορτογαλία
διαφήμιση
στο Facebook.
«Στόχοι και αποτελέσματα του έργου
COPOLAD» από την Ισπανία
«Ανθρώπινα δικαιώματα στην πολιτική για τα
ναρκωτικά» από τη Νορβηγία και τη
Γερμανία
«Στίγμα που βιώνουν οι χρήστες ουσιών»
από τον Καναδά

Environmental substance use
prevention interventions in Europe
EMCDDA–Europol Joint Report on
a new psychoactive substance:
methoxyacetylfentanyl
EMCDDA–Europol Joint Report on
a new psychoactive substance:
cyclopropylfentanyl



Συνάντηση
 22 442960της/ Ευρωπαϊκής
22 305190
Επιτροπής για την Εθνική Πολιτική
και Δράση για το Αλκοόλ- CNAPA:
θα πραγματοποιηθεί
info@naac.org.cyστις 20-21
Μαρτίου
του
2018
στο
Λουξεμβούργο.
: www.naac.org.cy
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