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SPRAWOZDANIE ROCZNE 2011: STAN PROBLEMU NARKOTYKOWEGO W EUROPIE 

Agencja UE ds. narkotyków przedstawia najnowsze statystyki, tendencje i analizy 

(10.10.2011 r., LIZBONA) Agencja UE ds. narkotyków (EMCDDA) zaprezentuje swoją roczną ocenę 

problemu narkotykowego w Europie w sprawozdaniu rocznym 2011, które zostanie opublikowane w dniu 

15 listopada w Lizbonie. Sprawozdanie, sztandarowa publikacja agencji, zawiera najnowsze dane i 

komentarz na temat sytuacji narkotykowej w 27 państwach członkowskich UE, Chorwacji, Turcji i Norwegii. 

Omówione są w nim najważniejsze wyzwania wraz z pewnymi obiecującymi praktykami stosowanymi w celu 

rozwiązania obecnych problemów narkotykowych. Jeżeli jest to możliwe, dane europejskie umieszczone są w 

kontekście globalnym. 

o Data publikacji: wtorek, 15 listopada 2011 r. 

o Czas: 10.00 czasu zachodnioeuropejskiego (Lizbona) (11.00 czasu środkowoeuropejskiego, CET) 

o Miejsce: Centrum konferencyjne, Cais do Sodré, 1249-289, Lizbona 

 

Sprawozdanie roczne stanowi część obszernego pakietu informacyjnego, który będzie dostępny w dniu             

15 listopada pod adresem: www.emcdda.europa.eu/events/2011/annual-report 
 
Sprawozdanie roczne — do pobrania w 22 językach (w 21 językach UE oraz w języku norweskim) 

 
Wybrane zagadnienia — oferują dogłębny przegląd informacji na temat kosztów i finansowania leczenia 

uzależnienia od narkotyków, wytycznych dotyczących świadczenia opieki oraz umieralności związanej z 

używaniem narkotyków  

 
Biuletyn statystyczny — zawiera tabele i wykresy statystyczne  
 

Charakterystyki danych krajowych — zawierają streszczenie tendencji i charakterystyki krajowych 

problemów narkotykowych  

 

Sprawozdania krajowe punktów kontaktowych sieci Reitox — szczegółowo opisują zjawisko narkotykowe 

w poszczególnych krajach (w języku angielskim) 

 
Materiały prasowe — notatki informacyjne do pobrania w 22 językach 
 
Pliki Mp3 — zawierające uwagi dyrektora dotyczące ustaleń z tegorocznego sprawozdania  
 

Wywiady: W dniu publikacji pracownicy naukowi EMCDDA będą dostępni, aby udzielić odpowiedzi na pytania 

dziennikarzy: Tel. (351) 211 21 02 00. Pracownicy krajowych punktów kontaktowych sieci Reitox będą 

odpowiadać na pytania dotyczące poszczególnych krajów (zob. dane kontaktowe pod adresem 

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

 

Subskrybuj nasze kanały RSS: www.emcdda.europa.eu/rss                                                                                

Śledź nasze wpisy w serwisach Twitter i Facebook:                                                                    

http://twitter.com/emcdda • www.facebook.com/emcdda 


