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πούδαζε Δπαγγεικαηίας

Σφμβουλος Διαχείρισης Μη
Χρήσης Ναρκωτικών &
Τοξικοεξάρτησης
(Φσσικής Προληπτικής & Θεραπεστικής Προσέγγισης)
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ΣΑΥΤΡΤΘΜΗ ΔΚΠΑΙΓΔΤΗ
Γηάρθεηα: 12 κήλες Part-Time-On Line
Η πρόιευε είλαη ε θαιύηερε ζεραπεία!
Η πρόιευε ηες κε τρήζες λαρθφηηθώλ θαη άιισλ ηνμηθώλ
νπζηώλ είλαη έλα κεγάιν αίηεκα ηεο επνρήο καο.
Η αμία ηεο πξόιεςεο παίξλεη κεγάιεο δηαζηάζεηο, αλ ζεσξεζεί όηη
πξάγκαηη ηα λαξθσηηθά είλαη ήδε ν

ΣΡΙΣΟ ΠΑΓΚΟΜΙΟ ΠΟΛΔΜΟ

Λέγοληας όηη ηα λαρθφηηθά έρνπλ γίλεη ε κεγαιύηεξε πιεγή ηεο
θνηλσλίαο δελ ππνδειώλεη ηελ θαηάζηαζε ζε όιε ηεο ηελ έθηαζε.
Καλέλας ηοµέας ηες δφής δελ έτεη µείλεη αλεπεξέαζηνο απ’ απηή
ηε µάζηηγα.
Καη ελώ ηο έγθιεµα θαη ε βία είλαη ηα πην πξνθαλή ππνπξντόληα
ηνπο, ε αλεζηθόηεηα, ε πξόσξε δηαθνπή ηεο εθπαίδεπζεο θαη νη
θαηεζηξακµέλεο δσέο δελ είλαη µηθξόηεξεο ζνβαξόηεηαο θαη έθηαζεο.
Η πρόιευε αποηειεί ζίγοσρα ζε όια ηεο ζηάδηα, επζύλε ηεο
πνιηηείαο. Ναη είλαη ν κνλαδηθόο θνξέαο πνπ έρεη ηελ δύλακε λα ηελ
πξνβάιεη, λα ηελ νξγαλώζεη κε ηελ αλάινγε πνιηηηθή βνύιεζε,
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επαηζζεζία, αγάπε πξνο ηα λέα παηδηά, κε λόκνπο εληζρπκέλσλ
νηθνλνκηθώλ πόξσλ, κε ηε ζπλεξγαζία κε θπβεξλεηηθώλ νξγαλώζεσλ,
εηδηθώλ επηζηεκόλσλ θ.ά.
Ναη αιιά ο βεκαηηζκός είλαη απαράδεθηα αργός, δσζθίλεηος,
θαη ηο πρόβιεκα αρθεηό θιέγφλ- ζσζηάδοληα λέα παηδηά.
Η Νέο-Ιπποθραηηθή τοιή Φσζηθής Τγείας έρεη αλαδεηήζεη κηα
άιιε δηάζηαζε, κηα άιιε δύλακε πνπ κπνξεί όηαλ ην
ζπλεηδεηνπνηήζεη, λα πάξεη ζηα ρέξηα ηεο ηελ ΠΡΩΣΟΓΔΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ.
Καη απηή είλαη ε δηθή ζαο δύλακε-ε ζαλ εηδηθόο ΤΜΒΟΤΛΟ ΣΗΝ
ΠΡΟΛΗΦΗ ΜΗ ΥΡΗΗ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ.

ΔΚΠΑΙΓΔΤΣΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ
Βαζηθή Αλαηοκία θαη Φσζηοιογία
Νεπξηθό ζύζηεκα, Κπθινθνξηαθό, Πεπηηθό, Δλδνθξηληθό,
Μπνζθειεηηθό, Νεθξηθό, Αθνή & Όξαζε.
Λήςε Ιζηνξηθνύ Τγείαο
Άγρνο & θάξκαθα
Ναξθνκαλία
Ναξθσηηθά θαη αηηηνινγία ρξήζεο;
Ναξθσηηθά θαη λενιαία
Γνλείο θαη Ναξθσηηθά
Ναξθσηηθώλ θαη έθεβνη
Βαξηά λαξθσηηθά θαη απνηειέζκαηα απηώλ.
Παξαηζζεζηνγόλα θάξκαθα
Παηδί

θαη ρξήζε λαξθσηηθώλ
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ΣΤΠΟΙ ΝΑΡΚΧΣΙΚΧΝ ΟΤΙΧΝ
Κνθατλε, Κξάθ, Παξαηζζεζηνγόλα, Μεζακθεηακίλε (speed), Hξστλε,
Rohypnol, GHB, Κεηακίλε, Δηζπλεόκελα-πηεηηθά.
Ναξθσηηθά θαη ε δξάζε ηνπο ζηελ δηάλνηα
πλέπεηεο ηεο εμάξηεζεο ζηα λαξθσηηθά
ΑΓΥΟ-ΣΡΔ ΚΑΙ ΔΤΘΤΝΗ
Αγρνο σο λνζεξή θαηάζηαζε ηεο ςπρήο
Αγρνο θαη Πξνβιεκαηηθά άηνκα
Άγρνο θαη Πίζηεο πξνο ηνλ Γεκηνπξγό Θεό
Απηνγλσζία, Απηνάλαιπζε θαη Απηνέιεγρνο
Αληηπλεπκαηηθή δσή.
Αζζέλεηα θαη λεπξνκπτθή έληαζε
ηξέοο θαη ππέξληαζε
Σν αίζζεκα ηεο απεηιήο
Φόβνο θαη άγρνο
Πξόηππα πξνζαξκαγήο
Μεζνδνινγία θαη ηερληθέο αληηκεηώπηζεο ηνπ άγρνπο
ΝΑΡΚΧΣΙΚΑ -ΠΡΟΛΗΦΗ
Ο ηόρνο ηεο πξόιεςεο από παηδαγσγηθή άπνςε.
Ο ξόινο ηεο νηθνγέλεηαο ζηελ πξόιεςε
εκαληηθέο γλώζεηο πεξί πξόιεςεο γηα ηνπο Γνλείο.
Μεζνδνινγία θαη ηερληθέο βνήζεηαο γηα λα μεθύγνπκε από ηα
λαξθσηηθά.
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ΤΜΠΔΡΙΦΟΡΑ Δ ΥΔΗ ΜΔ ΣΗΝ ΤΓΔΙΑ
Φπζηθή δηαηξνθηθή θαη πεξηβαιινληηθή Απνηνμίλσζε θαη λαξθσηηθά
Φπζηθή δηαηξνθνινγία θαη ν ξόινο απηήο ζηε πξόιεςε θαη ζεξαπεία
Φπζηθά Οξζνκνξηαθά ζθεπάζκαηα ζηε πξόιεςε θαη ζεξαπεία
Οκνηνζεξαπεπηηθή θαη βεινληζκόο θαη ν ξόινο απηώλ ζηε πξόιεςε θαη
ζεξαπεπηηθή αγσγή.
ΣΔΥΝΙΚΔ ΓΙΑ ΣΑΓΙΑΚΗ ΝΔΤΡΟΜΤΨΚΗ ΥΑΛΑΡΧΗ
Δπηθνηλσλία ζηε πκβνπιεπηηθή δηαρείξηζε ηξέοο θαη ζηε Πξόιεςε κε
ρξήζεο Ναξθσηηθώλ.
Δπαγγεικαηηθή Γηαρείξηζε
Ηζηθή θαη Γενληνινγία
ΜΔΛΔΣΔ 10 ΠΔΡΙΠΣΩΔΩΝ
ΔΞΔΣΑΗ

