
 

 

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΤΥΠΟΥ ΑΝΤΙΝΑΡΚΩΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΚΥΠΡΟΥ  (ΑΣΚ) 

Αναφορικά με την «Αξιολόγηση του Θεραπευτικού Δικτύου Αντιμετώπισης της 

Ουσιοεξάρτησης της Κύπρου» 

 

Tο ΑΣΚ, μετά από προκήρυξη διαγωνισμού για εξωτερική αξιολόγηση του θεραπευτικού δικτύου 

της Κύπρου το 2015, κατακύρωσε το έργο στο ΚΕΘΕΑ Ελλάδας. Επιδίωξη του ΑΣΚ με την 

προκήρυξη διαγωνισμού ήταν η αξιολόγηση του δικτύου υπηρεσιών αντιμετώπισης των 

εξαρτήσεων στην Κύπρο καθώς και η διαπίστωση της αποτελεσματικότητας των θεραπευτικών 

προγραμμάτων, έργο το οποίο ολοκληρώθηκε στις αρχές του 2017.    

 

Η ερευνητική διαδικασία , αρθρωμένη σε τρία διαφορετικά επίπεδα, με διακριτή μεθοδολογία για 

το κάθε επίπεδο επιχείρησε να διερευνήσει: την ποιότητα των υπηρεσιών, την 

αποτελεσματικότητα της θεραπείας και να κατανοήσει το κόστος λειτουργίας των δομών.  

 

Για την ποιότητα των υπηρεσιών και τη διαδικασία εφαρμογής των προγραμμάτων τα παρακάτω 

αποτελούν τα κεντρικά ευρήματα: 

 Οι εργαζόμενοι στα θεραπευτικά προγράμματα έχουν επαρκή εκπαίδευση που 

τεκμηριώνεται τόσο από τα τυπικά κριτήρια αναγνώρισης όσο και από πιστοποιημένη 

εκπαίδευση εξειδίκευσης.  

 Το στελεχικό δυναμικό των θεραπευτικών δομών εκτιμά ότι βρίσκεται σε περιβάλλον 

δημιουργικότητας που επιτρέπει την ανάπτυξη και την προσωπική ικανοποίηση αν και 

διαφοροποιείται ο βαθμός ικανοποίησης από την τη θέση του κάθε εργαζόμενου στην 

ιεραρχία της δομής  

 Δεν προκύπτει σε γενικές γραμμές κίνδυνος επαγγελματικής εξουθένωσης και φαίνεται 

ότι ο βαθμός ικανοποίησης των εργαζομένων από το περιβάλλον εργασίας και τις 

ευκαιρίες ανάπτυξης που έχει στη διάθεσή του να είναι σε ικανοποιητικό επίπεδο. 



 

Στο πεδίο διερεύνησης της έκβασης της θεραπευτικής φροντίδας, το πεδίο της 

αποτελεσματικότητας, τα παρακάτω θεμελιώνονται με ισχυρό στατιστικό βάρος:  

 Η συμμόρφωση των εξυπηρετουμένων με την προτεινόμενη αγωγή του θεραπευτικού 

προγράμματος έχει βαρύνουσα σημασία στο αποτέλεσμα που προκύπτει από το σύνολο 

των μετρήσεων.  

 Τα άτομα που έχουν δεχτεί υπηρεσίες απεξάρτησης στην Κύπρο, σε σύγκριση με τα 

διεθνή στοιχεία, παρουσιάζονται κατά το αίτημα έναρξης της θεραπείας τους με εμφανώς 

χαμηλότερη σοβαρότητα προβλημάτων που σχετίζονται τη χρήση ουσιών και τη χρήση 

αλκοόλ καθώς και με προβλήματα που έχουν σχέση  με την επαγγελματική τους 

κατάσταση 

 Για όλους τους συμμετέχοντες που υπήρχαν στοιχεία η μεταβολή των δεικτών από την 

περίοδο πριν τη θεραπεία στην επανεξέταση παρουσιάζει φανερή βελτίωση σε όλες 

σχεδόν τις μεταβλητές που εξετάστηκαν (διάγραμμα), δεδομένου ότι η παρακάτω εικόνα 

αφορά το σύνολο των εξυπηρετούμενων ανεξάρτητα από την ολοκλήρωση ή όχι της 

θεραπευτικής αγωγής.  

 

 

 



Στο πεδίο της οικονομικής ανάλυσης τα ευρήματα που απορρέουν από την προσπάθεια 

κατανόησης του κόστους των υπηρεσιών είναι  τα παρακάτω:  

 Υπάρχει μεγάλη διακύμανση του ύψους προϋπολογισμού κάθε δομής.  

 Η διασπορά της επιχορήγησης σε σχέση με το ύψος της, παρόλο που συνδέεται με την 

κίνηση της κάθε δομής και των όγκο υπηρεσιών που παρέχει παραμένει ανισομερής.  

 Τρεις είναι οι βασικές δομές που χρηματοδοτούνται με μεγάλο ποσά.  

 Ως πιο αξιόπιστη πηγή μερικής εκτίμησης των οικονομικών μεγεθών του κόστους των 

υπηρεσιών στη Κύπρο, αναδείχθηκαν οι οικονομικές υπηρεσίες του Αντιναρκωτικού 

Συμβουλίου Κύπρου.  


