
 

 

Ανακοίνωση Τύπου  

Πραγματοποιήθηκε στις 20 Φεβρουαρίου 2019 από την Αρχή Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου (ΑΑΕΚ) εκπαιδευτική ημερίδα με θέμα «Χορήγηση Ναλοξόνης 

σε χρήστες οπιοειδών για πρόληψη των θανάτων που οφείλονται σε υπερβολική 

δόση». Η εκπαίδευση απευθυνόταν σε επαγγελματίες διαφόρων Υπηρεσιών, όπως 

των Υπηρεσιών Ψυχικής Υγείας, των Νοσηλευτικών Υπηρεσιών, των Τμημάτων 

Ατυχημάτων και Επειγόντων Περιστατικών, της Υπηρεσίας Ασθενοφόρων, του 

Γενικού Κρατικού Χημείου, του Τμήματος Φυλακών, της Υπηρεσίας Καταπολέμησης 

Ναρκωτικών, του Τμήματος Τελωνείων και των θεραπευτικών προγραμμάτων.  

Η μείωση των αρνητικών συνεπειών που συνδέεται με τη χρήση εξαρτησιογόνων 

ουσιών, όπως είναι οι θάνατοι, αποτελεί μείζονα πρόκληση για τη δημόσια υγεία σε 

όλη την Ευρώπη και αποτελεί προτεραιότητα για την ΑAEK και το Σχέδιο Δράσης 

2017-2020 για την Αντιμετώπιση της Εξάρτησης από Παράνομες Ουσίες και την 

Επιβλαβή Χρήση του Αλκοόλ.  

Η  διάθεση της ναλοξόνης (φαρμακευτική ουσία, αντίδοτο των οπιούχων) για κατ’ 

οίκον χρήση σε άτομα που έχουν αυξημένο κίνδυνο υπερβολικής χρήσης ή/και σε 

φίλους και συγγενείς τους, σε συνδυασμό με μία βραχύχρονη εκπαιδευτική 

παρέμβαση εκτός από μία τεκμηριωμένα αποτελεσματική πρακτική σε διεθνές 

επίπεδο μείωσης των θανάτων από υπερβολική δόση, αποτελεί ένα  καινοτόμο 

μέτρο, το οποίο εφαρμόζεται σήμερα σε 9 χώρες της ΕΕ. Η Αρχή Αντιμετώπισης 

Εξαρτήσεων Κύπρου στοχεύει σε μια ολοκληρωμένη παρέμβαση για την παροχή 

ναλοξόνης (σε μορφή ρινικού σπρέι) σε συνδυασμό με την εκπαίδευση των ατόμων 

που δύναται να είναι μάρτυρες υπερβολικής δόσης. 

Για αποτελεσματική αντιμετώπιση του προβλήματος απαιτείται η συνεργασία όλων 

όσοι ενδέχεται να είναι μάρτυρες υπερβολικής δόσης, από τους ίδιους τους χρήστες 

και των οικείων τους, μέχρι τους επαγγελματίες υγείας, τους λειτουργούς επιβολής 

του νόμου και του ποινικού συστήματος. Η ΑΑΕΚ επιθυμεί να ευχαριστήσει τους 

επαγγελματίες που συμμετείχαν στην εκπαίδευση καθώς και τους ομιλητές κα 

Dagmar Hedrich από το Ευρωπαϊκό Κέντρο Παρακολούθησης των Ναρκωτικών και 

της Τοξικομανίας και κ. Henrik Thiesen από τις Κοινωνικές Υπηρεσίες της Κοπεγχάγης.  

Οι παρουσιάσεις της εκπαιδευτικής ημερίδας είναι διαθέσιμες στην ιστοσελίδα της 

ΑΑΕΚ: https://www.naac.org.cy.   
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