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AVRUPA ÇAPINDAK� UYU�TURUCU SORUNU HAKKINDA SON HABERLER   

AB uyu�turucu ajansından 2007 yıllık raporu 
 
o Uyu�turucu ile ilgili gerçekler, rakamlar ve analizler: Avrupa çapında ve her ülke için 
o Son e�ilimler ile yasal, politik, sosyal ve sa�lı�a ili�kin tepkiler 
o Seçili yayınlar: Uyu�turucu ve araba kullanma; 15 ya� altındakilerde uyu�turucu kullanımı; kokain  

(5.11.2007, L�ZBON) Lizbon merkezli AB uyu�turucu ajansı EMCDDA'nın yakında yayınlanacak olan      
2007 Yıllık raporunda Avrupa'da uyu�turucular konusunda önemli hususlar ele alınmaktadır.  

o Basına sunma tarihi: 22 Kasım, Per�embe  
o Saat: 10:00 CET (Brüksel saati ile) 
o Yer: Avrupa Parlamentosu basın salonu (PHS 0A 050), Rue Wiertz, B-1047 Brüksel 
 
Bu yıl, Avrupa'daki uyu�turucu sorununun durumu hakkında yıllık rapor, 27 AB Üye Devleti, Norveç ve 
Türkiye'den veriler sunmaktadır. Spesifik uyu�turuculara ayrılan farklı bölümler Avrupa’da kullanım yaygınlı�ı 
ve �ekilleri, arz ve bulunabilirlik ile tedavi ve di�er müdahalelere ili�kin en son genel durumu sunmaktadır. 
Bunlar a�a�ıdakilere ili�kin bölümlerle tamamlanmaktadır: yeni ve yeni ortaya çıkan uyu�turucu e�ilimleri; 
politikalar ve kanunlar; uyu�turucu sorunlarına tepki verme ve bula�ıcı hastalıklar ile uyu�turucuya ba�lı 
ölümler.  

Rapor ve basın paketi 23 dilde (21 AB ile NO ve TR) yayınlanacak olup beraberinde �ngilizce üç Seçili yayın 
bulunacaktır. Bu yıl, bu ayrıntılı de�erlendirmeler uyu�turucu ve araba kullanma; 15 ya� altındakilerde 
uyu�turucu kullanımı ile buna ba�lı sorunlar ve kokain ile crack kokain kullanımının halk sa�lı�ına etkilerini 
içerecektir.  

Ajans, aynı anda, bu yılın raporundaki analizlerin büyük kısmının dayandı�ı 400 civarında tablo ve istatistiksel 
grafi�in sunuldu�u çevrimiçi bir ürün olan 2007 �statistik bültenini yayınlayacaktır. Tabloyu ülkelerdeki ulusal 
uyu�turucu durumuyla ilgili önemli hususların grafik bir özetini sunan ülke veri profilleri tamamlayacaktır. 

2007 Yıllık raporu için temel bir kaynak te�kil eden Reitox odak noktalarından alınan ulusal raporlar da 
(�ngilizce olarak) yayınlanacak olup, bunlar farklı ülkelerdeki uyu�turucu sorununun genel bir resmini 
sunacaktır.  

Yukarıda bahsedilen ürünler saat 10:00'da (CET) çevrimiçi olacaktır. Yayın gününde gazetecilerin sorularına 
yanıt vermek üzere EMCDDA'daki (Lizbon) yardım masaları devrede olacak olup — Tel. (351) 218 11 30 00 / 
40 / 57 — Reitox odak noktalarındaki yardım masaları ülkelere özel sorulara yanıt verecektir. 

Tüm Yıllık rapor ürünleri, hizmetleri ve etkinliklere ili�kin bilgiler ile bunlara ba�lantılar a�a�ıdaki adreste: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

ve yine a�a�ıdaki di�er web sitesinde bulunacaktır: http://docs.emcdda.europa.eu  

RSS beslemeleri �u adreste bulunmaktadır: http://www.emcdda.europa.eu/?nnodeid=19049 


