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2011 M. METINĖ ATASKAITA. NARKOTIKŲ PROBLEMA EUROPOJE 

ES narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras pristato naujausią statistiką, 

tendencijas ir analizę 
 

(2011 10 10, LISABONA) ES narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) 2011 m. metinėje 

ataskaitoje, kuri bus paskelbta lapkričio 15 d. Lisabonoje, pristatys metinį narkotikų problemos Europoje 

vertinimą. Ataskaitoje, kuri yra svarbiausias centro leidinys, pateikiami naujausi duomenys ir pastabos apie  

narkomanijos padėtį 27 ES valstybėse narėse, Kroatijoje, Turkijoje ir Norvegijoje. Aptariami pagrindiniai 

uždaviniai ir keletas šiuo metu narkotikų problemoms spręsti taikomų perspektyvių metodų. Kai įmanoma, 

Europos duomenys lyginami su padėtimi pasaulyje. 

o Paskelbimo data: 2011 m. lapkričio 15 d., antradienis 

o Laikas: 10.00 val. Vakarų Europos (Lisabonos) laiku (11.00 val. Vidurio Europos laiku) 

o Vieta: Konferencijų centras, Cais do Sodré, 1249-289, Lisabona 

 

Metinė ataskaita yra išsamaus informacinio paketo dalis; nuo lapkričio 15 d. ją bus galima rasti internete 

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Metinę ataskaitą galima atsisiųsti 22 kalbomis (21 ES šalies ir norvegų kalbomis) 

 
Pasirinktose temose pateikiamos išsamios priklausomybės nuo narkotikų gydymo sąnaudų ir finansavimo, 

priežiūros paslaugų teikimo gairių ir su narkotikų vartojimu susijusio mirtingumo apžvalgos 

 
Statistikos biuletenyje pateikiamos statistikos lentelės ir grafikai 
 

Šalių apžvalgose trumpai apžvelgiamos šalių narkomanijos problemų tendencijos ir ypatybės 

 

Reitox nacionalinėse ataskaitose išsamiai aprašomas narkomanijos reiškinys atskirose šalyse (anglų kalba) 

 
Informacija žiniasklaidos atstovams – tai informaciniai pranešimai, kuriuos galima atsisiųsti 22 kalbomis 
 
Mp3 formato failuose pateiktos direktoriaus pastabos apie šiais metais nustatytus faktus 
 

 
Interviu: EMCDDA mokslo darbuotojai ataskaitos pristatymo dieną bus pasirengę atsakyti į žurnalistų 

klausimus – Tel. (351) 211 21 02 00. Reitox tinklo nacionalinių informacijos biurų darbuotojai atsakys į 
užklausas apie konkrečias šalis (kontaktinę informaciją rasite adresu 

www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report). 
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