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Ενημερωτικό
δελτίο
Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για
το Αλκοόλ, 4-10 Δεκεμβρίου 2017
Μέσα στα πλαίσια της Εθνικής Στρατηγικής για
Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες
Ουσίες και την Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ, η
Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων Κύπρου (πρώην
Αντιναρκωτικό Συμβούλιο Κύπρου) από το 2013
έχει
καθιερώσει
την
Εβδομάδα
Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ.
Η 5η Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης για το
Αλκοόλ θα πραγματοποιηθεί μεταξύ 4-10
Δεκεμβρίου του 2017. Η ΑΑΕΚ στο πλαίσιο της
ΕΕΑ 2017 θα πραγματοποιήσει παρουσίαση στη
Βουλή των Αντιπροσώπων σε κοινή συνάντηση
των Κοινοβουλευτικών Επιτροπών Εσωτερικών
και Υγείας στις 6 Δεκεμβρίου 2017, και ώρα
11.00-12.30 όπου θα παρουσιαστούν καλές
πρακτικές για την αντιμετώπιση της επιβλαβούς
κατανάλωσης αλκοόλ σε Διεθνές και Ευρωπαϊκό
επίπεδο και πώς αυτές προσαρμόζονται και
υιοθετούνται σε Εθνικό επίπεδο. Μετά την
παρουσίαση στη Βουλή των Αντιπροσώπων θα
πραγματοποιηθεί Διάσκεψη Τύπου, η οποία θα
πραγματοποιηθεί στο Ευρωπαϊκό Πανεπιστήμιο
Κύπρου.

Οι καλές πρακτικές που συμπεριλαμβάνουν
προληπτικά μέτρα αλλά και μέτρα ελέγχου,
στοχεύουν στη μείωση των κινδύνων
συμπεριλαμβανομένης της μείωσης της
πρόσβασης στο αλκοόλ από ανήλικα άτομα και
της μείωσης των επικίνδυνων συμπεριφορών,
όπως η οδήγηση υπό την επήρεια αλκοόλ.
Στα πλαίσια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης
για το Αλκοόλ 2017 η ΑΑΕΚ θα προωθήσει
σχετικά
τηλεοπτικά σποτ, τα οποία θα
προβάλλονται
Παγκύπρια
στους
κινηματογράφους K CINEPLEX για την περίοδο
4-17 Δεκεμβρίου του 2017 καθώς και στα
τηλεοπτικά κανάλια ΡΙΚ 1 και ΡΙΚ 2.

Στόχος της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το
Αλκοόλ για πέμπτη συνεχή χρονιά θα είναι η
προώθηση μέτρων μείωσης των κινδύνων που
σχετίζονται με την επιβλαβή κατανάλωση αλκοόλ
ανάμεσα σε παιδιά και νέους.
Η φετινή εκστρατεία θα εστιάσει κυρίως στην
προώθηση καλών πρακτικών για μείωση της
προσβασιμότητας του αλκοόλ ανάμεσα σε
ανήλικα παιδιά αλλά και τη μείωση της
υπέρμετρης κατανάλωσης ανάμεσα στους νέους
ηλικίας 18-25 ετών.
Οι παρεμβάσεις που εφαρμόζονται εστιάζονται
σε παρεμβάσεις όπως αυτές προωθούνται από
τον Παγκόσμιο Οργανισμό Υγείας, το Δίκτυο
Πολιτικής του Αλκοόλ, την Ευρωπαϊκή Επιτροπή
για την Εθνική Πολιτική και Δράση για το Αλκοόλ
και άλλους διεθνείς
και ευρωπαϊκούς
οργανισμούς.

την Αστυνομία Κύπρου, τον Παγκύπριο
Ιατρικό Σύλλογο, καθώς και τον Οργανισμό
‘Reaction Youth for the Prevention’.

Περισσότερες πληροφορίες για θέματα
σχετικά με το αλκοόλ, μπορείτε να βρείτε
στην πρόσφατη Ετήσια Έκθεση για το
Αλκοόλ 2016.

Στην Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης του Αλκοόλ
θα συμβάλουν και συνεργάτες της ΑΑΕΚ,
εμπλεκόμενοι φορείς με δικές τους δράσεις για
ενίσχυση των μηνυμάτων για την επιβλαβή
χρήση αλκοόλ προς τους νέους αλλά και προς
το ευρύτερο κοινό, συμπεριλαμβανομένου του
Υπουργείου Υγείας, του Οργανισμού Νεολαίας
Κύπρου, της θεραπευτικής δομής «ΣΤΟΧΟΣ»
του Παγκύπριου Αντιναρκωτικού Συνδέσμου,

Για το πρόγραμμα της Διάσκεψης Τύπου
που θα πραγματοποιηθεί στις 6
Δεκεμβρίου, και της Παρουσίασης στη
Βουλή των Αντιπροσώπων, ακολουθήστε
το σύνδεσμο.

Μετονομασία Αντιναρκωτικού Συμβουλίου
Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου AAEK
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Η Πρόταση Νόμου που Προνοεί για τη
Μετονομασία του Αντιναρκωτικού Συμβουλίου
Κύπρου σε Αρχή Αντιμετώπισης Εξαρτήσεων
Κύπρου σχετικά με την Πρόληψη της Χρήσης και
Διάδοσης Ναρκωτικών και άλλων Εξαρτησιογόνων
Ουσιών ψηφίστηκε από την ολομέλεια της Βουλής
των Αντιπροσώπων.
Πέρα από τη σημασία που έχει η αλλαγή της
ονομασίας του Οργανισμού, ο εκσυγχρονισμός της
νομοθεσίας διευρύνει το πεδίο αρμοδιοτήτων του,
έτσι ώστε να περιλαμβάνει τις εξαρτήσεις τόσο
στις παράνομες όσο και στις νόμιμες ουσίες, αλλά
και την παθολογική ενασχόληση με τα τυχερά
παιχνίδια. Με αυτόν τον τρόπο η Κύπρος θα
ακολουθήσει τον ίδιο δρόμο με τις υπόλοιπες
Ευρωπαϊκές Χώρες ως πρωτοπόρος, με την
προώθηση μίας πιο σφαιρικής αντιμετώπισης των
εξαρτήσεων.

Τα τελευταία χρόνια έχει παραχθεί τεράστιο έργο
στην προσπάθεια για αντιμετώπιση του
φαινομένου των εξαρτησιογόνων ουσιών.
Στο επίκεντρο της φιλοσοφίας της Αρχής
Αντιμετώπισης
Εξαρτήσεων
παραμένει
ο
Άνθρωπος και η συνέχιση της κατάρριψης του
στίγματος στην κυπριακή κοινωνία, έτσι που το
φαινόμενο χρήση και εξάρτηση να πάψει να
θεωρείται πρόβλημα εγκληματικότητας και να
μεταφερθεί στη σφαίρα της δημόσιας υγείας.
Για πρόσβαση στη νομοθεσία μπορείτε να
ακολουθήσετε το σύνδεσμο.

Στήλη Επιστημονικού
Ενδιαφέροντος

«Drugs and the darknet: perspectives for
enforcement, research and policy»
EMCDDA, Europol, Λισαβόνα, 2017.

Αυτή η κοινή έκθεση που εκπονήθηκε από το ΕΚΠΝΤ και την
Ευρωπόλ εξετάζει τα τελευταία ευρήματα της διεθνούς
έρευνας, νέα εμπειρικά δεδομένα και πληροφορίες για να
φωτίσει τον τρόπο λειτουργίας των διαδικτυακών αγορών
και τον τρόπο με τον οποίο συνδέονται με την εγκληματική
συμπεριφορά. Η έκδοση προσδιορίζει ταυτόχρονα βασικούς
τομείς προτεραιότητας που απαιτούν προσοχή και όπου οι
δραστηριότητες είναι πιθανό να έχουν τον μεγαλύτερο
αντίκτυπο. Για πρόσβαση στην έκδοση ακολουθήστε το
σύνδεσμο.

Δράσεις συνεργατών στα πλαίσια της Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ
2017

Ανακοινώσεις

Ο Οργανισμός Νεολαίας Κύπρου ΟΝΕΚ θα συμμετέχει στην Εβδομάδα Ευαισθητοποίησης με διαλέξεις
σε μαθητές ηλικίας 16+ που φοιτούν σε προγράμματα προπαρασκευαστικής μαθητείας. Το θέμα των
διαλέξεων θα είναι: Αλκοόλ: οι συνέπειες των «μεθυσμένων» αποφάσεων.
Πανεπιστήμιο Frederick: Στα πλαίσια της 5ης Εβδομάδας Ευαισθητοποίησης για το Αλκοόλ 2017,
Επαγγελματίες Κοινωνικοί Λειτουργοί μέλη του προγράμματος Εξειδίκευσης Σχολικών Κοινωνικών
Λειτουργών , του Τμήματος Κοινωνικής Εργασίας του Frederick University, θα παρέχουν δωρεάν
βιωματικά εργαστήρια με θέμα: «Βιωματικά εργαστήρια Ευαισθητοποίησης για τις επιπτώσεις της
επιβλαβής κατανάλωσης του αλκοόλ και την μείωση των επικίνδυνων συμπεριφορών», στα ακόλουθα
σχολεία: Τέρρα Σάντα, Pascal Λευκωσίας, Τεχνική Σχολή Αγίους Αναργύρους, Λύκειο Μακαρίου Γ’
Λάρνακας, Λύκειο Ιδαλίου και Γυμνάσιο Ξυλοφάγου.
Με ποιο τρόπο επιδρά το αλκοόλ και τα ναρκωτικά στην οδήγηση,
αλήθειες και μύθοι γύρω από την κατανάλωση αλκοόλ, καθώς και άλλες χρήσιμες πληροφορίες,
Πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της βλάβης ¨ΣΤΟΧΟΣ¨: Με ευκαιρία την εβδομάδα
είναι διαθέσιμες στο νέο
ευαισθητοποίησης για το αλκοόλ το πρόγραμμα ¨ΣΤΟΧΟΣ¨, έχει σχεδιάσει Εκστρατεία ενημέρωσης για
του Κρατικού Χημείου.
την ορθή κατανάλωση του αλκοόλ από το πρόγραμμα Άμεσης Πρόσβασης και Μείωσης της βλάβης.
Λεπτομερέστερα, θα πραγματοποιηθεί έλεγχος επιπέδων αλκοόλης από τους λειτουργούς του
προγράμματος, δια μέσου της αναπνοής και παράλληλα θα δοθούν ενημερωτικά φυλλάδια για την
χρήση αλκοόλ. Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να αναφερθεί πως η δράση αυτή είχε πραγματοποιηθεί
και πέρσι στα πλαίσια της ίδια ημέρας και είχε παρουσιάσει σημαντικά ποσοστά συμμετοχής από το
κοινό. Πεδίο δράσης: Η δράση θα γίνει σε μια από τις πιο πολυσύχναστες περιοχές της Λευκωσίας η
οποία αφορά την πλατεία Φανερωμένης. Πληθυσμός Στόχος: Όλα τα ενήλικα άτομα τα οποία επιθυμούν
να συμμετέχουν στην δράση αυτή. Ωράριο και ημερομηνίες που θα προσφέρεται η παρέμβαση:
8/12/2017 ημέρα Παρασκευή και μεταξύ των ωρών 20.00-00.00
Η Αστυνομία Κύπρου θα διεξάγει συστηματικούς ελέγχους αλκοτέστ αλλά και ελέγχους εφαρμογής
ορίου ηλικίας πρόσβασης στο αλκοόλ σε υποστατικά που πωλούν και διαθέτουν αλκοόλ.

η

3 ΔΗΜΟΣΙΑ ΔΙΑΒΟΥΛΕΥΣΗ ΜΕ
ΜΗ ΚΥΒΕΡΝΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΩΣΕΙΣ
Την Τρίτη 5 Δεκεμβρίου
2017 διοργανώνεται στο Προεδρικό
η

Μέγαρο στις 6:30μ.μ η 3 Δημόσια
Διαβούλευση, του Προέδρου της
Δημοκρατίας με τις Μη
Κυβερνητικές Οργανώσεις (ΜΚΟ).
Για περισσότερες πληροφορίες
μπορείτε να δείτε τη
σχετική ανακοίνωση και την αίτηση
συμμετοχής.

ΔΡΑΣΕΙΣ “ΕΒΔΟΜΑΔΑΣ
ΕΞΕΤΑΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΓΚΟΣΜΙΑΣ
ΗΜΕΡΑΣ AIDS”

To Κοινωνικό Πρόγραμμα στο Δρόμο του Πολυδύναμου Δημοτικού Κέντρου Στροβόλου θα προωθήσει

Η Κίνηση Συμπαράστασης για το

την εφαρμογή στα κινητά ASK-4 Alcocheck και τη γενικότερη δοκιμή-επεξήγηση της εφαρμογής για τη

AIDS και το “Cy Checkpoint”
ανακοινώνουν τη συνεργασία τους

μέτρηση του αλκοόλ.

με το AHF Europe, εν όψη της

Ευρωπαϊκά και Διεθνή Νέα

Ευρωπαϊκής Εβδομάδας Εξέτασης
για τον HIV (European HIV-Hepatitis
Testing Week), της Παγκόσμιας

Νέα από την Οριζόντια Ομάδα για τα
Ναρκωτικά (HDG), 28 Νοεμβρίου 2017

Μητρώο Xchange: Προγράμματα
Πρόληψης

Στην πρόσφατη συνάντηση της HDG, μεταξύ άλλων
παρουσιάστηκαν οι ερευνητικές προτεραιότητες για την
ΕΕ:

Τον περασμένο Οκτώβριο, το ΕΚΠΝΤ εγκαινίασε το
Xchange,
ένα
νέο
ηλεκτρονικό
μητρώο
προγραμμάτων πρόληψης με βάση εμπειρικά
τεκμηριωμένα προγράμματα.

- Έρευνες γενικού πληθυσμού και επιδημιολογίας
(έμφαση στις επιπτώσεις που βιώνουν παιδιά
ουσιοεξαρτημένων ατόμων, χρόνιες επιπτώσεις της
χρήσης)
-Μείωση της Ζήτησης (έμφαση στη θεραπεία εγκύων
γυναικών που αντιμετωπίζουν προβλήματα με τη χρήση
ουσιών, σύνδεση μεταξύ χρήσης κάνναβης από νεαρά
άτομα και των ψυχιατρικών διαταραχών)
- Πολιτική για τα ναρκωτικά (αξιολόγηση πολιτικών,
κόστος/ αποτελεσματικότητα παρεμβάσεων, σχέση
μεταξύ πολιτικών- χρήσης ουσιών)
- Νευροβιολογία
(χαρακτηριστικά
νευροβιολογικοί
εξάρτησης)

και
συμπεριφορική
έρευνα
ευάλωτων
ομάδων,
γενετικοί/
και ψυχολογικοί μηχανισμοί της

-Μείωση της Προσφοράς (αξιολόγηση παρεμβάσεων,
αγορά νέων ψυχοδραστικών ουσιών) και
-Νέες ψυχοδραστικές ουσίες (επιδημιολογία της χρήσης,
συνδεόμενη βλάβη).

Στην πρώτη του φάση, το μητρώο θα διαθέσει
παρεμβάσεις στις οποίες οι ευρωπαϊκές μελέτες
αξιολόγησης θεωρούν ότι έχουν ευεργετικά
αποτελέσματα σχετικά με τη χρήση ουσιών. Εκτός
από την παροχή πληροφοριών σχετικά με την
αποτελεσματικότητα των προγραμμάτων, το μητρώο
παρέχει επίσης πληροφορίες σχετικά με τις εμπειρίες
των επαγγελματιών που έχουν εφαρμόσει αυτά τα
προγράμματα σε μεμονωμένες ευρωπαϊκές χώρες.
Αυτό επιτρέπει στους υπεύθυνους λήψης αποφάσεων
να αξιολογήσουν την ευκολία με την οποία τα
προγράμματα μπορούν να εφαρμοστούν σε
διαφορετικά κοινωνικά, πολιτιστικά και οργανωτικά
πλαίσια.
Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο
σύνδεσμο εδώ

Ημέρας #AIDS και της Εβδομάδας
Εθελοντισμού. Για την ανακοίνωση
τύπου και όλες τις δράσεις που θα
πραγματοποιηθούν, ακολουθήστε
το σύνδεσμο.

 22 442960 / 22 305190

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

