ОЧАКВАЙТЕ: ПЪРВОТО РЪКОВОДСТВО НА EMCDDA ОТНОСНО ОТВЕТНИТЕ ДЕЙСТВИЯ ВЪВ ВРЪЗКА С НАРКОТИЦИТЕ

Предстои издаването на Европейско ръководство относно здравните и социалните
мерки, насочени към проблемите с наркотиците
(25.9.2017 г., ЛИСАБОН) Следващия месец в центъра на вниманието ще бъдат здравните и
социалните мерки, насочени към проблемите с наркотиците в Европа, в първото по рода си
ръководство на EMCDDA, което ще бъде официално представено на 24 октомври в рамките на
1
Lisbon Addictions 2017 конференцията относно зависимостите ( ).
Health and social responses to drug problems: a European guide (Здравни и социални мерки,
насочени към проблемите с наркотиците: европейското ръководство) има за цел да представи
преглед на предприетите действия и интервенции за преодоляване на отрицателните последици,
свързани с незаконните наркотици. Ръководството служи и като отправна точка за многообразието
от ресурси, налични онлайн, и включва препратки към доказателства и инструменти.
Целта му е да помогне на лицата, които се занимават с проблемите с наркотиците, да разработят
нови програми или да подобрят съществуващите ответни действия. Ръководството, което е
предвидено като справочен документ, съдържа резюмета и практични обозначения, които
извеждат на преден план основна информация, примери за най-добри практики и последици за
политиките и практиките.
Темата е разгледана от различни гледни точки, а именно мерки в отговор на:
• проблемите, свързани с различните видове наркотици и модели на употреба;
• нуждите на различни групи (напр. жени, млади хора, лица, търсещи убежище); и
• проблемите в различни среди (напр. затвори, фестивали, училища, работното място).
Публикацията предоставя рамка за разработване на интервенции и разглежда възможностите за
подпомагане на ефективното им изпълнение (напр. използване на доказателства и стандарти за
качество). Ресурсът ще е от полза както за лицата, работещи по проблемите с наркотиците от
програмна гледна точка (на местно и национално равнище), така и за лицата, които са пряко заети
в тази област, и лицата, оказващи помощ.
Публикацията, която се основава на данни от 30 страни (ЕС-28, Турция и Норвегия), ще бъде
достъпна на английски език на хартиен носител, както и във форматите PDF и e-pub.
Информация за официалното представяне
Дата: 24 октомври 2017 г.
Час: Публикацията ще бъде представена онлайн в 11.00 Централно европейско време
(10.00 Западно европейско време/местно време в Лисабон)
Научете повече: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
(1) Втора европейска конференция относно проявите на пристрастеност и зависимости www.lisbonaddictions.eu
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