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Ενημερωτικόδελτίο
Προώθηση της ανταλλαγής
συριγγών ανάμεσα σε χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών
Η μείωση της βλάβης και η πρόληψη των
λοιμωδών νοσημάτων ανάμεσα στους χρήστες
εξαρτησιογόνων ουσιών αποτελεί μείζων θέμα της
δημόσιας υγείας και προτεραιότητα της Εθνικής
Στρατηγικής για Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από
Παράνομες Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του
Αλκοόλ 2013-2020.
Η μείωση της βλάβης (ΜτΒ) αποσκοπεί στη μείωση
των κοινωνικών, οικονομικών και σχετικών με την
υγεία βλαβερών συνεπειών που προκαλεί η χρήση
εξαρτησιογόνων ουσιών και αποτελεί μία
επιστημονικά τεκμηριωμένη πρακτική αλλά και
αποδοτική
σε
αναλογία
κόστους/
αποτελεσματικότητας
στον
τομέα
της
ουσιοεξάρτησης.
Κάποια
παραδείγματα
παρεμβάσεων ΜτΒ αποτελούν τα προγράμματα
θεραπείας με υποκατάστατα, η ανταλλαγή
καθαρών και αποστειρωμένων συριγγών και
βελόνων, τα δωμάτια ασφαλούς χρήσης και η
χορήγηση ναλοξόνης (το «αντίδοτο» των
οπιοειδών) για πρόληψη της υπερβολικής δόσης.
Κατάσταση μολυσματικών ασθενειών ανάμεσα
σε χρήστες
Η Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες υψηλού
κινδύνου επιδημικής έκρηξης των μολυσματικών
ασθενειών Ηπατίτιδας και HIV/AIDS ανάμεσα σε
χρήστες, παρόμοια με αυτή που παρατηρήθηκε
πρόσφατα στην Ελλάδα. Όπως προκύπτει από την
έκθεση
του
Ευρωπαϊκού
Κέντρου
Παρακολούθησης Ναρκωτικών και Τοξικομανίας
(EMCDDA, 2017), ο μεγάλος κίνδυνος μετάδοσης
λοιμωδών νοσημάτων στην Κύπρο οφείλεται
μεταξύ άλλων, στο πολύ χαμηλό ποσοστό
προβληματικών χρηστών οπιούχων που λαμβάνει
θεραπεία υποκατάστασης, η οποία τεκμηριωμένα

αποτελεί ένα από τα πιο αποτελεσματικά
προληπτικά μέτρα μείωσης των αρνητικών
συνεπειών που σχετίζονται με τη χρήση. Εκτός
από το πιο πάνω, άλλος παράγοντας που
μειώνει τον κίνδυνο μετάδοσης λοιμωδών
νοσημάτων ανάμεσα στους ενδοφλέβιους
χρήστες είναι η διάθεση αποστειρωμένων
συριγγών μέσω προγραμμάτων ανταλλαγής
συριγγών.
Όπως
αναφέρεται
στην
προαναφερόμενη έκθεση του EMCDDA, η
Κύπρος συγκαταλέγεται στις χώρες με τα πλέον
χαμηλότερα επίπεδα διάθεσης συριγγών που
διανεμήθηκαν ανά ενδοφλέβιο χρήστη.
Επίσης, με βάση το Δείκτη Επικράτησης
Μολυσματικών Ασθενειών, 270 άτομα (από τα
1304 αιτήματα θεραπείας το 2015) έχουν
αναφέρει να έχουν κάνει ενέσιμη χρήση ουσιών
έστω και μία φορά στη ζωή τους, ενώ το 44,2%
των ενδοφλέβιων χρηστών που εξετάσθηκε,
διαγνώσθηκε θετικό στην Ηπατίτιδα Γ και ένα
άτομο διαγνώσθηκε θετικό στον ιό του HIV.
Εντούτοις, είναι σημαντικό να ληφθεί υπόψη
πως ο αριθμός των ενδοφλέβιων χρηστών που
υποβάλλονται σε αιματολογικές εξετάσεις είναι
πολύ μικρός (52 από τους 270 ενδοφλέβιους
χρήστες).
Αυτόματες Μηχανές
Με βάση τις αποφάσεις της Εθνικής Επιτροπής
για τα Ναρκωτικά, το ΑΣΚ σε συνεργασία με το
Υπουργείο
Υγείας,
τροχοδρόμησε
την
εγκατάσταση μηχανών αυτόματης παροχής
κουτιών μείωσης της βλάβης. O στόχος του
έργου είναι η εύκολη πρόσβαση των χρηστών
εξαρτησιογόνων ουσιών σε κουτιά μείωσης της
βλάβης ώστε να μειωθούν οι κίνδυνοι που
σχετίζονται

σχετίζονται
με
την
ενέσιμη
χρήση
ψυχοδραστικών ουσιών (λοιμώδη νοσήματα
και ειδικότερα του ιού της Ηπατίτιδας Γ (HCV)
και του ιού HIV. Το μέτρο αυτό αναμένεται να
αυξήσει την πρόσβαση στις αποστειρωμένες
βελόνες και σύριγγες, αφού θα είναι
διαθέσιμες 24 ώρες το 24ωρο, 7 μέρες τη
βδομάδα. Το μηχάνημα στην πρώτη πιλοτική
του φάση περιλαμβάνει: αποστειρωμένες
σύριγγες/ βελόνες, μαντηλάκια εμποτισμένα με
αλκοόλ, προφυλακτικά και έντυπο με
συμβουλές μείωσης της βλάβης. Λειτουργεί
μόνο με τη χρήση ειδικού κέρματος (token), το
οποίο οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να
προμηθεύονται
από
κρατικά
και
μη
θεραπευτικά προγράμματα. Για πληροφορίες
μπορείτε να καλείτε στο τηλ. 22 442966 στην
υπεύθυνη λειτουργό του ΑΣΚ, κα. Εύη
Κυπριανού.

Τα μηχανήματα τοποθετήθηκαν στους
εξής χώρους:
-Επαρχία Λευκωσίας: Παλιό Νοσοκομείο
Λευκωσίας (πίσω από Εξωτερικά Ιατρεία)
-Επαρχία Λεμεσού: Παλιό Νοσοκομείο
Λεμεσού (πλησίον Τμήματος «Αλλαγή
Πληγών»)
-Επαρχία Λάρνακας: Παλιό Νοσοκομείο
Λάρνακας (πλησίον Υγειονομικού)
-Επαρχία Αμμοχώστου: Κέντρο Υγείας
Αμμοχώστου (στην είσοδο)
-Επαρχία Πάφου: Εξωτερικός χώρος στο
Γενικό Νοσοκομείο Πάφου (πλησίον
Τμήματος Πρώτων Βοηθειών).

Σημειώστε στο ημερολόγιο σας…
ΣΥΝΕΔΡΙΟ: "Η συμβολή της κοινωνικής συνοχής
και αλληλεγγύης στην πρόληψη χρήσης
ναρκωτικών"
Με την ευκαιρία της Παγκόσμιας Ημέρας κατά των
Ναρκωτικών, η Εθνική Συντονίστρια Ελλάδος για την
Αντιμετώπιση των Ναρκωτικών, Δρ. Χ. Π.
Διαμαντοπούλου διοργάνωσε στις 26 Ιουνίου 2017,
το πιο πάνω συνέδριο, στο οποίο συμμετείχε και ο
Πρόεδρος του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου,
Δρ. Χρύσανθος Γεωργίου..

Στις 8 Νοεμβρίου του 2017 το ΑΣΚ σε συνεργασία
με την Εθνική Επιτροπή Βιοηθικής Κύπρου θα
διοργανώσουν Ημερίδα στο πλαίσιο της Εβδομάδας
Ευαισθητοποίησης
για
Βιοηθική,
Ιατρική
Δεοντολογία και Επιστημονική Ευθύνη.
Στις 6 Δεκεμβρίου του 2017 το Αντιναρκωτικό
Συμβούλιο Κύπρου για πέμπτη συνεχή χρονιά θα
διοργανώσει Συζήτηση Στρογγυλής Τραπέζης με
θέμα «Στάσεις και Αντιλήψεις των Γονιών για το
αλκοόλ και πώς επηρεάζει τη χρήση αλκοόλ
ανάμεσα στα παιδιά»

Με ποιο τρόπο επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση,
Συνάντηση Προέδρου Αντιναρκωτικού Συμβουλίου Κύπρου με Πρόεδρο και αντιπροσωπεία ΚΕΝΘΕΑ,
αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,
28 Ιουλίου, 2017
είναι διαθέσιμες στο νέο
Με αφορμή την πρόσφατη ανάπτυξη Χάρτας Δικαιωμάτων Εξαρτημένων Ατόμων Ενηλίκων και Ανηλίκων από
του Κρατικού Χημείου.
τον οργανισμό ΚΕΝΘΕΑ, το ΑΣΚ πραγματοποίησε στις 28 Ιουλίου 2017 συνάντηση με εκπροσώπους του ΔΣ
του ΚΕΝΘΕΑ. Η συνάντηση στόχευε σε μια ενδελεχή ενημέρωση από μεριάς του ΚΕΝΘΕΑ για την ανάπτυξη της
Χάρτας. O Πρόεδρος του ΑΣΚ ευχαρίστησε θερμά την αντιπροσωπεία του ΚΕΝΘΕΑ για τη στήριξή τους στο
έργο του ΑΣΚ μέσα από τη διαχρονική τους δράση, αλλά και την πρόσφατη πρωτοβουλία τους για διάχυση της
εν λόγω χάρτας δικαιωμάτων, η οποία συνάδει με τα δικαιώματα των ατόμων που αντιμετωπίζουν πρόβλημα
με την ουσιοεξάρτηση, όπως αναφέρονται και στον Οδηγό Θεραπείας του ΑΣΚ.

Στήλη Επιστημονικού
Ενδιαφέροντος

“Public

expenditure

on

supply

reduction

policies” Η αξιολόγηση της πολιτικής για τα
ναρκωτικά αποτελεί αναπόσπαστο μέρος μιας
οικονομικά αποδοτικής προσέγγισης για την
αντιμετώπιση των παράνομων ουσιών. Αυτή η
έκθεση κάνει ένα πρώτο βήμα προς μια
συστηματική ανάλυση, εξετάζοντας μια σειρά
αντιπροσωπευτικών
εκτίμηση

των

προσπαθειών

δημόσιων

για

την

δαπανών

για

παρεμβάσεις μείωσης της προσφοράς. Για
περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το
σύνδεσμο.

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα
Εργαστήριο με θέμα: «Making Sense of
polydrug use: Challenges and Responses»,
Ελσίνκι, 22 Αυγούστου, 2017.
Η χρήση πολλαπλών ουσιών έχει αυξηθεί σημαντικά κατά
τις τελευταίες δεκαετίες. Ωστόσο, ως κοινωνικό και
πολιτιστικό φαινόμενο, η χρήση πολλαπλών ναρκωτικών
είναι ποικίλη και ευρεία. Παρόλο που αναγνωρίζεται το
φαινόμενο, η θεωρητική και εμπειρική γνώση του,
εξακολουθεί να είναι περιορισμένη και υποανάπτυκτη.
Είναι σαφές ότι δεν υπάρχει ενιαία αντίληψη περί χρήσης
πολλαπλών
καθιερωμένη

ναρκωτικών
πρακτική

ουσιών,
για

τη

ούτε

μέτρησή

υπάρχει
της.

Για

περισσότερες πληροφορίες ακολουθήστε το σύνδεσμο.

Κοινή Έκθεση του ΕΚΠΝΤ με τη Ευρωπόλ
για τη νέα ψυχοδραστική ουσία:
furanylfentanyl

Ανακοινώσεις

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΑΣΚ-ΣΧΕΔΙΟ
ΚΟΙΝΩΝΙΚΗΣ ΕΠΑΝΕΝΤΑΞΗΣ
ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΙΣΤΟΡΙΚΟ ΕΞΑΡΤΗΣΗΣ
Το Αντιναρκωτικό Συμβούλιο
Κύπρου ανακοινώνει ότι δέχεται νέα
σειρά αιτήσεων προς αξιολόγηση,
μέσα στα πλαίσια του Σχεδίου
Στήριξης για την Κοινωνική
Επανένταξη Ατόμων με Ιστορικό
Εξάρτησης. Η τελευταία ημερομηνία
υποβολής αιτήσεων έχει οριστεί ως
η 29η Σεπτεμβρίου 2017. Για
περισσότερες πληροφορίες
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.
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΔΗΛΩΣΗΣ
ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ
ΕΝΟΙΚΙΑΣΗ ΚΤΙΡΙΟΥ ΣΤΗ ΛΕΥΚΩΣΙΑ
ΓΙΑ ΤΗ ΣΤΕΓΑΣΗ ΤΟΥ ΑΣΚ
Δήλωση Ενδιαφέροντος μέχρι
29 Σεπτεμβρίου 2017 και ώρα
12:00. Για περισσότερες
πληροφορίες και διευκρινήσεις,
μπορείτε να επικοινωνήσετε στο
τηλέφωνο 22 442974. Για
περισσότερες πληροφορίες
ακολουθήστε το σύνδεσμο.

EMCDDA, EUROPOL, 2017.
Οι δύο οργανισμοί, ΕΚΠΝΤ και Ευρωπόλ, ξεκίνησαν
τη συλλογή δεδομένων σχετικά με την ουσία αυτή
για την εκπόνηση κοινής έκθεσης. Συγκεκριμένα, η
ουσία furanylfentanyl είναι ένα συνθετικό οπιοειδές,

 22 442960 / 22 305190

 Τμήμα Πολιτικής:
info@ask.org.cy

στενά συνδεδεμένο με την φαιντανύλη, το οποίο

Τμήμα Παρακολούθησης:

είναι πιθανό να είναι ένα ισχυρό αναλγητικό που

info@ektepn.org.cy

μπορεί να οδηγήσει σε εξάρτηση.

Για πρόσβαση

στην έκθεση ακολουθήστε το σύνδεσμο εδώ.

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

