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Ενημερωτικόδελτίο
Ευρωπαϊκά Κριτήρια
Ποιότητας Πρόληψης EDPQS
Μέσα στο πλαίσιο συμμετοχής του Αντιναρκωτικού
Συμβουλίου Κύπρου στο Μεσογειακό Δίκτυο της
Ομάδας Πομπιντού, το ΑΣΚ διοργάνωσε τριήμερη
εκπαίδευση στα Ευρωπαϊκά Κριτήρια Ποιότητας
στην Πρόληψη (EDPQS) του EMCDDA για
επαγγελματίες υγείας από την Αίγυπτο. Η
αντιπροσωπεία των Αιγύπτιων συνεργατών μας
επισκέφτηκε την περίοδο 11-13 Σεπτεμβρίου
2017. H εκπαίδευση, η οποία ήταν συνεργασία
μεταξύ του ΤΑΙΕΧ της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, της
Ομάδας
Πομπιντού
και
του
ΑΣΚ,
πραγματοποιήθηκε από την κα. M. Ferri,
εμπειρογνώμονά από το EMCDDA και Προϊστάμενη
του Τμήματος Βέλτιστων Πρακτικών, ανταλλαγής
γνώσεων και οικονομικών θεμάτων. Η τριήμερη
εκπαίδευση στα Κριτήρια Ποιότητας στην
Πρόληψη “Quality Standards in Prevention”
(EDPQS) είχε σαν γενικό στόχο την προώθηση και
ενσωμάτωση
κριτηρίων
ποιότητας
στις
προληπτικές δράσεις για τα ναρκωτικά τόσο στην
Αίγυπτο όσο και στην Κύπρο.

Ειδικότερα το εκπαιδευτικό είχε σαν στόχο την
επίγνωση κριτηρίων ποιότητας που αναμένεται
να εφαρμόζονται σε προληπτικές δράσεις, την
προώθηση ποιότητας στην πρόληψη, την
εγγύηση,
αναθεώρηση
και
ανάπτυξη
ποιότητας στο τομέα της πρόληψης για τα
ναρκωτικά και την απόκτηση περισσότερων
γνώσεων για το πρόγραμμα European Drug
Prevention Quality Standards (EDPQS).
Τα ευρωπαϊκά αυτά πρότυπα ποιότητας
αποτελούν το πρώτο ευρωπαϊκό πλαίσιο
σχετικά με την διεξαγωγή υψηλής ποιότητας
πρόληψης στον τομέα της ουσιοεξάρτησης.
Προγράμματα που αναπτύσσονται σύμφωνα
με τα κριτήρια ποιότητας της πρόληψης για τα
ναρκωτικά είναι πιθανό να είναι: σχετικά
(εστιάζοντας στην ικανοποίηση των αναγκών
των συμμετεχόντων, ενώ παράλληλα κάνουν
και αναφορά στη σχετική πολιτική του
κράτους), να τηρούν κώδικες ηθικής και
δεοντολογίας (ενσωματώνοντας τις αρχές που

καθορίζονται στο παράρτημα σχετικά με την
ηθική στο τομέα της πρόληψης, όπως η
εξασφάλιση της εθελοντικής συμμετοχής και
παρέχουν πραγματικά οφέλη για τους
συμμετέχοντες,
όσο
είναι
δυνατό,
λαμβάνοντας υπόψη τις συγκεκριμένες
συνθήκες του προγράμματος), να βασίζονται
σε τεκμηριωμένα στοιχεία (κάνοντας χρήση
τις βέλτιστες διαθέσιμες επιστημονικές
αποδείξεις), αποτελεσματικά (επίτευξη
προτεραιοτήτων και στόχων χωρίς να
προκαλούν βλάβη) και τέλος να είναι εφικτά
(εφικτά εντός των διαθέσιμων πόρων και να
χαρακτηρίζονται από μια λογική και συνεπή
προσέγγιση).

Προτεινόμενες Συνδέσεις:
Ευρωπαϊκά Κριτήρια Ποιότητας
στην Πρόληψη: http://preventionstandards.eu/standards/
Εγχειρίδιο για Επαγγελματίες
Πρόληψης: http://preventionstandards.eu/manual/

Επισκέψεις σε Θεραπευτικά Κέντρα πραγματοποιούνται από λειτουργούς του ΑΣΚ
Στο πλαίσιο παρακολούθησης των Θεραπευτικών Κέντρων από το ΑΣΚ, πραγματοποιούνται επισκέψεις των λειτουργών του ΑΣΚ σε
όλα τα Θεραπευτικά Κέντρα που λειτουργούν Παγκύπρια. Στόχος των επισκέψεων είναι η ενημέρωση του ΑΣΚ για τις κτιριακές και
άλλες υποδομές που διαθέτει το Κέντρο, η παρακολούθηση του τρόπου λειτουργίας των Προγραμμάτων, ο εντοπισμός πιθανόν
δυσκολιών ή ελλείψεων καθώς και η άμεση επαφή του ΑΣΚ με το θεραπευτικό προσωπικό του κάθε Κέντρου. Ως αποτέλεσμα των
επισκέψεων, το ΑΣΚ προτείνει εισηγήσεις και παρεμβαίνει όπου μπορεί με στόχο πάντα τη βελτίωση των υπηρεσιών και την καλύτερη
εξυπηρέτηση των θεραπευόμενων.

Παρουσίαση Δικτύου Euro-DEN στη Λευκωσία
Τη Δευτέρα 25 Σεπτεμβρίου 2017, πραγματοποιήθηκε η παρουσίαση του Δικτύου Euro-DEN στην αίθουσα
εκδηλώσεων του Δημοτικού Κέντρου Στροβόλου στη Λευκωσία. Την παρουσίαση παρακολούθησαν ιατροί
και νοσηλευτές των Τμημάτων Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών (ΤΑΕΠ) και άλλοι λειτουργοί
υγείας των δημόσιων νοσηλευτηρίων και του Υπουργείου Υγείας.
Ο υπεύθυνος του Δικτύου Euro-DEN, Δρ. P. Dargan, παρουσίασε το Ευρωπαϊκό Δίκτυο Euro-DEN το οποίο
αποτελείται από Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών σε 21 χώρες. Στόχος του δικτύου είναι η συστηματική
συλλογή πληροφοριών περιστατικών οξείας τοξίκωσης ή τοξίκωσης που σχετίζεται με την κατάχρηση
συνταγογραφούμενων φαρμάκων από τα Τμήματα Επειγόντων Περιστατικών.
Μετά την παρουσίαση του Δικτύου Euro-DEN κα. Μαρία Αυξεντίου, η Προϊστάμενη Εργαστηρίου Δικανικής
Χημείας και Τοξικολογίας από το Γενικό Χημείο του Κράτους παρουσίασε πληροφορίες για τις νέες
ψυχότροπες ουσίες, την δράση τους, την κατάσταση στην Κύπρο και τις νέες προκλήσεις.
Σχετικές πληροφορίες για το Δίκτυο, καθώς και δράσεις του Ευρωπαϊκού Κέντρου Παρακολούθησης για τα
Ναρκωτικά και την Τοξικομανία ΕΚΠΝΤ, μπορείτε να βρείτε πιο κάτω:
http://www.emcdda.europa.eu/news/2017/fs2/euro-den-expands
Δράσεις του ΕΚΠΝΤ στον τομέα των επειγόντων περιστατικών που συνδέονται με τη χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών

Συμμετοχή ΑΣΚ σε συνάντηση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας
Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου θα συμμετάσχει σε συνάντηση που διοργανώνει ο ΠΟΥ στις 23 Οκτωβρίου, 2017 στη Λισαβόνα,
στο πλαίσιο τριετούς προγράμματος παρακολούθησης της εφαρμογής εθνικών πολιτικών σχετικά με την επιβλαβή κατανάλωση του
αλκοόλ (monitoring of national policies related to alcohol consumption and harm reduction -MOPAC). Στην εν λόγω συνάντηση το
ΑΣΚ θα παρουσιάσει πρόσφατες εξελίξεις σε εθνικό επίπεδο και καλές πρακτικές που εφάρμοσε τα τελευταία χρόνια στο πλαίσιο
υλοποίησης του Ευρωπαϊκού Σχεδίου Δράσης όπως: το πρόγραμμα των δοκιμαστικών αγορών, τις εκπαιδεύσεις στην υπεύθυνη
πώληση και διάθεση αλκοόλ, αλλά και τις τροποποιήσεις στη νομοθεσία και τους κανονισμούς της οδικής ασφάλειας και ειδικότερα
για την οδήγηση και το αλκοόλ.

Στήλη Επιστημονικού
Ενδιαφέροντος
Ο οδηγός αυτός, µε τίτλο: «Health and social
responses to drug problems: a European guide»
αποσκοπεί στο να παρουσιάσει τις δράσεις ή τις
παρεµβάσεις
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φαινοµένου των παράνοµων ουσιών εξάρτησης.
Στόχος του οδηγού αυτού είναι να λειτουργήσει ως
πύλη παρέχοντας πρόσβαση σε ευρύ φάσµα πόρων,
συπεριλαµβανοµένων
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τεκµηρίωσης και σχετικά εργαλεία.
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ακολουθήσετε το σύνδεσμο.
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Ανακοινώσεις

Σημειώστε στο ημερολόγιο σας…

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

ΔΙΟΡΓΑΝΩΣΗ ΗΜΕΡΙΔΑΣ ΑΠΟ ΤΟ
ΑΣΚ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΚΑΝ

Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου σας προσκαλεί στην παρουσίαση της
«Αξιολόγησης του Θεραπευτικού Δικτύου Αντιμετώπισης της Ουσιοεξάρτησης
της Κύπρου»

Διοργάνωση Ημερίδας με θέμα την
«Ενσωμάτωση της υγείας και των
κοινωνικών προσεγγίσεων στις
στρατηγικές για τα ναρκωτικά» η
οποία διοργανώνεται από το ΑΣΚ σε
συνεργασία με την ΥΚΑΝ στο
πλαίσιο του Δικτύου Πρόληψης και
Θεραπείας στις 15 Νοεμβρίου 2017,
ώρα 08.30-13.00 στο Πολιτιστικό
Κέντρο του Ευρωπαϊκού
Πανεπιστημίου Κύπρου (EUC). Θα
αποσταλεί σύντομα πρόσκληση και
αναλυτικό πρόγραμμα.

Με ποιο τρόπο επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση,
Χαιρετισμοί:
Χρύσανθος
Γεωργίου, Πρόεδρος
Αντιναρκωτικού
Συμβουλίου
Κύπρου
αλήθειες
και μύθοι Δρ.
γύρω
από την κατανάλωση
αλκοόλ, καθώς
και άλλες χρήσιμες
πληροφορίες,
είναι διαθέσιμες στο νέο
Ομιλητές: Δρ. Βασίλης Γκιτάκος, Διευθυντής Κέντρου Θεραπείας Εξαρτημένων Ατόμων (ΚΕΘΕΑ)
του Κρατικού Χημείου.
Δρ. Γεράσιμος Παπαναστασάτος, Υπεύθυνος Τομέα Ερευνάς ΚΕΘΕΑ

Η παρουσίαση θα πραγματοποιηθεί στη Δημοσιογραφική Εστία, την Τρίτη 17 Οκτωβρίου 2017, στις 10:0012:00 π.μ.
Π.Α.: 22442960
(μέχρι την Παρασκευή, 13 Οκτωβρίου 2017)

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα
Νέα από την Οριζόντια Ομάδα για τα Ναρκωτικά
(HDG)
Εναλλακτικά μέτρα αντί της φυλάκισης χρηστών:
Ένα από τα κυριότερα θέματα υπό συζήτηση στην
παρούσα φάση στην HDG είναι η παρότρυνση των
κρατών μελών της ΕΕ να εφαρμόσουν εναλλακτικά ή
συμπληρωματικά μέτρα για την καταδίκη ή την τιμωρία,
συμπεριλαμβανομένης της φυλάκισης, ατόμων που έχουν
διαπράξει εγκλήματα που σχετίζονται με τις παράνομες
ουσίες εξάρτησης. Τα εναλλακτικά αυτά μέτρα είναι
θεμελιώδη για την υποστήριξη των ατόμων που
χρειάζονται βοήθεια λόγω της χρήσης ή/και της
εξάρτησης τους και περιλαμβάνουν μέτρα θεραπείας,
εκπαίδευσης,
αποκατάστασης
και
κοινωνικής
επανένταξης. Στην πράξη, όλα τα κράτη μέλη της ΕΕ έχουν
δείξει τη δέσμευσή τους να προωθήσουν αυτή τη διεθνώς
αποδεκτή θέση. Στην Κύπρο έχει πρόσφατα τροποποιηθεί
και άρχισε να εφαρμόζεται ο Περί Θεραπείας
Κατηγορουμένων Χρηστών ή Ουσιοεξαρτημένων Νόμος ο
οποίος προνοεί, υπό προϋποθέσεις, την παραπομπή των
εν λόγω ατόμων στη θεραπεία αντί στη φυλακή.

Δεύτερο Ευρωπαϊκό Συνέδριο
εξαρτήσεις: “ Lisbon Addictions”

για

τις

Θα πραγματοποιηθεί στη Λισσαβόνα, 24-26
Οκτωβρίου 2017. Για εγγραφές στο συνέδριο και
περισσότερες πληροφορίες, ακολουθήστε το
σύνδεσμο.

The internet and drug markets, EMCDDA, 2016
Την τελευταία δεκαετία παρατηρήθηκε εμφάνιση
νέων
τεχνολογιών διαδικτύου που
έχουν
αποτελέσει σημαντικό παράγοντα διευκόλυνσης
της αγοράς ναρκωτικών, στο διαδίκτυο. Το
διαδίκτυο σήμερα φιλοξενεί μια σειρά εικονικών
αγορών για την πώληση και την αγορά
παράνομων ουσιών, καθώς και για μια νέα αρένα
για παρεμβάσεις στον τομέα της υγείας και της
επιβολής του νόμου. Για πρόσβαση στην έκδοση
ακολουθήστε το σύνδεσμο.

ΕΤΗΣΙΑ ΕΚΘΕΣΗ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ
ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ 2016
Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο
Κύπρου έχει δημοσιεύσει την
Ετήσια του έκθεση για το έτος
2016, στην οποία παρουσιάζονται
μεταξύ άλλων στόχοι,
προτεραιότητες και επιτεύγματα
του κάθε τομέα που
παρακολουθεί. Η έκθεση είναι
διαθέσιμη στον πιο
κάτω σύνδεσμο.
ΥΠΟΤΡΟΦΙΑ ΔΙΔΑΚΤΟΡΙΚΟΥ
ΔΙΠΛΩΜΑΤΟΣ
Tο Κέντρο Ερευνών SHORE &
Whariki, του College of Health, στο
Πανεπιστήμιο Massey δέχεται
αιτήσεις υποψηφιότητας για
υποτροφία διδακτορικού
διπλώματος στους τομείς της
χρήσης ναρκωτικών, της αγοράς
ναρκωτικών και της πολιτικής για
τα ναρκωτικά.

 22 442960 / 22 305190

 Τμήμα Πολιτικής:
info@ask.org.cy

Τμήμα Παρακολούθησης:
info@ektepn.org.cy

: www.ask.org.cy Cyfield
Tower, Λεωφ. Λεμεσού 130, City
Home 81, 4ος όροφος, 2015
Στρόβολος, Λευκωσία.

