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METINĖ EMCDDA ATASKAITA APIE NARKOTIKŲ VARTOJIMO TENDENCIJAS 

ES narkomanijos stebėsenos centras rengiasi paskelbti Europos 2013 m. narkotikų vartojimo 

paplitimo ataskaitą  

(2013 4 30, LISABONA) ES narkotikų stebėsenos centras (EMCDDA) nusprendė informaciją apie Europoje 
narkotikų keliamas problemas pradėti teikti kitu formatu. Gegužės 28 d. centras pristatys savo metinę 
narkomanijos reiškinio Europoje apžvalgą naujame informacijos rinkinyje, kuris turėtų būti „aktualesnis, 
interaktyvus ir jame būtų pateikta tarpusavyje susieta informacija“.  

Europos 2013 m. narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita. Tendencijos ir pokyčiai – svarbiausias rinkinio 
leidinys. Ji rengiama vietoje ankstesnės metinės ataskaitos apie narkotikų problemą Europoje, kuri paprastai 
būdavo skelbiama rudenį. Šešiais mėnesiais anksčiau leidžiamoje trumpesnėje ataskaitoje gausu diagramų ir 
apibendrinamos naujausios tendencijos 27 ES valstybėse narėse, Norvegijoje, Kroatijoje ir Turkijoje.  

Kartu su ataskaita internete pateikiamas interaktyvus leidinys „Perspektyvos narkotikų srityje“ (Perspectives 

on drugs/PODs). Čia išsamiau nagrinėjami pasirinkti svarbūs klausimai. Šiais metais dėmesys atkreiptas į 
naujus hepatito C gydymo metodus, didelį pavojų keliantį kanapių vartojimą, su kokaino vartojimu susijusius 
kritinius atvejus ir vis labiau prieinamų naujų psichoaktyvių medžiagų kontrolę. Į rinkinį taip pat įtrauktas metinis 
statistikos biuletenis (Statistical bulletin) ir šalių apžvalgos (Country overviews), kur pateikiami nacionaliniai 
duomenys ir analizės. 

Šie pokyčiai bus įdiegti vykdant naujausią EMCDDA trejų metų (2013–15 m.) strategiją, kurioje vadovaujamasi 
šiais pagrindiniais – aktualumo ir savalaikiškumo, veiksmingumo ir vertės suteikimo, bendravimo ir 
orientavimosi į klientą – principais. Pokyčiai diegiami tiek siekiant neatsilikti nuo greitai kintančio narkotikų 
reiškinio, tiek norint pateisinti augančius ir besikeičiančius agentūros tikslinės auditorijos lūkesčius.  

Europos 2013 m. narkotikų vartojimo paplitimo ataskaita bus parengta 22 kalbomis (atspausdinta ir 
internetu). Išsamesnės informacijos rasite adresu www.emcdda.europa.eu/edr2013 gegužės 28 d.  

 

• Paskelbimo data: antradienį, 2013 m. gegužės 28 d. 
• Laikas: 10.00 val. Vakarų Europos (Lisabonos) laiku (11.00 val. Vidurio Europos laiku) 
• Spaudos konferencijos vieta: EMCDDA, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabona 
• Interviu: EMCDDA atstovai bus pasirengę atsakyti į žurnalistų klausimus ataskaitos 

paskelbimo dieną Lisabonoje. Į klausimus, susijusius su konkrečia šalimi, atsakys Reitox 
tinklo nacionaliniai informacijos biurai (išsami informacija apie interviu pateikiama 
spustelėjus pirmiau pateiktą nuorodą).   

• Socialinės žiniasklaidos priemonės: twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda  
• Prenumeruokite mūsų RSS naujienas: www.emcdda.europa.eu/rss 

 


