
 

 

ΝΕΟ-ΙΠΠΟΚΡΑΤΙΚΗ ΣΧΟΛΗ ΦΥΣΙΚΗΣ ΥΓΕΙΑΣ 

Εγγεγραµµένη Σχολή  Επαγγελµατικής Κατάρτισης σύµφωνα µε τον 
Περί Εταιρειών Νόµο Κεφ. (113) της Κυπριακής ∆ηµοκρατίας. 

00357-99463550,  25-573552 

Βασιλέως Γεωργίου Β, 64,  Dalas Crt. - Λεµεσός 3077 

Professional Diploma  Prevention of Drug 
use Management 

ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ∆ΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ ΣΤΗΝ 
ΠΡΟΛΗΨΗ ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΚΑΙ 

ΤΟΞΙΚΟΕΞΑΡΤΗΣΗΣ 

 

ΤΑΧΥΡΥΘΜΗ ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΣΗ  

∆ιάρκεια: 9 µήνες Part-Time-On Line 

Η πρόληψη είναι η καλύτερη θεραπεία! 

Συνολικό Κόστος=€2,500 

 



 

 

Σπούδασε στην Κύπρο 

Τηλ-99463550, 25-573552 

Επαγγελµατίας Σύµβουλος  

στην Πρόληψη Χρήσης Ναρκωτικών 
 

Η πρόληψη της χρήσης  ναρκωτικών  και άλλων τοξικών 

ουσιών είναι ένα µεγάλο αίτηµα της εποχής µας. Η αξία 

της πρόληψης παίρνει µεγάλες διαστάσεις, αν θεωρηθεί 

ότι πράγµατι τα ναρκωτικά είναι ήδη ο  

ΤΡΙΤΟΣ ΠΑΓΚΟΣΜΙΟΣ ΠΟΛΕΜΟΣ 

 

Λέγοντας ότι τα ναρκωτικά έχουν γίνει η µεγαλύτερη 

πληγή της κοινωνίας δεν υποδηλώνει την κατάσταση σε 

όλη της την έκταση. Κανένας τοµέας της ζωής δεν έχει 

µείνει ανεπηρέαστος απ’ αυτή τη µάστιγα. Και ενώ το 

έγκληµα και η βία είναι τα πιο προφανή υποπροϊόντα 

τους, η ανηθικότητα, η πρόωρη διακοπή της εκπαίδευσης 

και οι κατεστραµµένες ζωές δεν είναι µικρότερης 

σοβαρότητας και έκτασης. 



 

 

Η πρόληψη αποτελεί σίγουρα σε όλα της στάδια, ευθύνη 

της πολιτείας. Ναι είναι ο µοναδικός φορέας που έχει την 

δύναµη να την προβάλει,να την οργανώσει µε την 

ανάλογη πολιτική βούληση, ευαισθησία, αγάπη προς τα 

νέα παιδιά, µε νόµους ενισχυµένων οικονοµικών πόρων, 

µε τη συνεργασία µη κυβερνητικών οργανώσεων, ειδικών 

επιστηµόνων κ.ά. Ναι αλλά ο βηµατισµός είναι 

απαράδεκτα αργός, δυσκίνητος, και το πρόβληµα 

αρκετό φλέγων- θυσιάζοντα νέα παιδιά. 

Η Νέο-Ιπποκρατική Σχολή Φυσικής Υγείας  έχει 

αναζητήσει µια άλλη διάσταση, µια άλλη δύναµη που 

µπορεί όταν το συνειδητοποιήσει, να πάρει στα χέρια της 

την ΠΡΩΤΟΓΕΝΗ ΠΡΟΛΗΨΗ. Και αυτή είναι η δική σας 

δύναµη-η σαν ειδικός ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ ΣΤΗΝ ΠΡΟΛΗΨΗ 

ΧΡΗΣΗΣ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ. 

ΕΚΠΑΙ∆ΕΥΤΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ 

Άγχος χωρίς φάρµακα (βιβλίο) 

(1) Ναρκοµανία 

(2) Γιατί ναρκωτικά; 

(3) Ναρκωτικά και νεολαία 

(4) Τι µπορούν να κάνουν οι Γονείς 

(5) Συζήτηση περί ναρκωτικών και έφηβοι 

(6) Βαριά ναρκωτικά και αποτελέσµατα αυτών. 

(7) Παραισθησιογόνα φάρµακα 

(8) Όταν το παιδί παίρνει ναρκωτικά 



 

 

ΤΥΠΟΙ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ ΟΥΣΙΩΝ (FILE Name 

ΠΕΡΙΕΧΟΜΕΝΑ ΝΑΡΚΩΤΙΚΕΣ ΟΥΣΙΕΣ) & ECSTASY 

DRUG FILE. 

(9) Κοκαϊνη, Κράκ, Παραισθησιογόνα, 

Μεθαµφεταµίνη (speed), Hρωϊνη, Rohypnol,  

GHB, Κεταµίνη, Εισπνεόµενα-πτητικά. 

(10) Ναρκωτικά και η δράση τους στην διάνοια 

(11) Συνέπειες της εξάρτησης στα ναρκωτικά 

 

ΤΟ ΑΓΧΟΣ-ΣΤΡΕΣΣ ΚΑΙ Η ΕΥΘΥΝΗ ΜΑΣ 

(ΒΙΒΛΊΟ) 

(12)  Αγχος ως νοσηρή κατάσταση της ψυχής 

(13) Αγχος και Προβληµατικά άτοµα 

(14)  Άγχος και Πίστης προς τον ∆ηµιουργόν Θεον 

(15)  Αυτογνωσία, Αυτοάναλυση και Αυτοέλεγχος 

(16) Αντιπνευµατική ζωή. 

ΑΓΧΟΣ –ΣΤΡΕΣΣ (ΒΙΒΛΙΟ) 

(17)  Στρέςς και υπέρνταση 

(18) Το αίσθηµα της απειλής 

(19) Φόβος και άγχος 

(20) Πρότυπα προσαρµαγής 

(21) Μεθοδολογία και τεχνικές αντιµετώπισης του 

άγχους 

ΝΑΡΚΩΤΙΚΑ -ΠΡΟΛΗΨΗ 

(22)  Ο Στόχος της πρόληψης από παιδαγωγική 

άποψη. 

(23)  Ο ρόλος της οικογένειας στην πρόληψη 



 

 

(24)  Σηµαντικές γνώσεις περί πρόληψης  για τους 

Γονείς. 

(25)  Μεθοδολογία και τεχνικές βοήθειας για να 

ξεφύγουµε από τα ναρκωτικά. 

 

 

 

 

 

 


