∆ΗΜΟΣΙΕΥΕΤΑΙ ΠΡΟΣΕΧΩΣ Ο ΠΡΩΤΟΣ Ο∆ΗΓΟΣ ΤΟΥ EMCDDA ΜΕ ΘΕΜΑ ΤΙΣ
ΠΑΡΕΜΒΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΕΤΩΠΙΣΗ ΤΟΥ ΠΡΟΒΛΗΜΑΤΟΣ ΤΩΝ ΝΑΡΚΩΤΙΚΩΝ
Ο ευρωπαϊκός οδηγός σχετικά µε τις υγειονοµικές και κοινωνικές παρεµβάσεις για την
αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών πρόκειται να δηµοσιευθεί προσεχώς
(25.9.2017, ΛΙΣΑΒΟΝΑ) Η αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών σε υγειονοµικό και κοινωνικό
επίπεδο στην Ευρώπη θα είναι το κεντρικό θέµα του νέου πρωτοποριακού οδηγού του EMCDDA που
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θα δηµοσιευτεί τον επόµενο µήνα, στις 24 Οκτωβρίου, στο πλαίσιο του Συνεδρίου Lisbon Addictions 2017 ( ).
Ο οδηγός αυτός, µε τίτλο Health and social responses to drug problems: a European guide
(Υγειονοµικές και κοινωνικές παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση του προβλήµατος των ναρκωτικών:
ευρωπαϊκός οδηγός) αποσκοπεί να παρουσιάσει τις δράσεις ή τις παρεµβάσεις που έχουν αναληφθεί για την
αντιµετώπιση των αρνητικών επιπτώσεων του φαινοµένου των παράνοµων ουσιών. Στόχος του οδηγού αυτού
είναι να λειτουργήσει ως πύλη παρέχοντας πρόσβαση σε ευρύ φάσµα επιγραµµικών πόρων,
περιλαµβανοµένων συνδέσµων µε στοιχεία τεκµηρίωσης και σχετικά εργαλεία.
Αποσκοπεί να βοηθήσει όλους εκείνους που εµπλέκονται στην αντιµετώπιση του προβλήµατος των
ναρκωτικών για να αναπτύξουν νέα προγράµµατα και να βελτιώσουν την παροχή των υφιστάµενων
υπηρεσιών. Επιπλέον, έχοντας εκπονηθεί για να χρησιµεύει ως έγγραφο αναφοράς, περιλαµβάνει
συνόψεις και διαθέτει εύχρηστη σήµανση προκειµένου να δοθεί έµφαση σε σηµαντικές πληροφορίες,
παραδείγµατα καλής πρακτικής και στις επιπτώσεις σε επίπεδο πολιτικής και πρακτικής.
Ο οδηγός αυτός εξετάζει το πρόβληµα από διαφορετικές οπτικές και παρουσιάζει, µεταξύ άλλων, τις
παρεµβάσεις για την αντιµετώπιση:
• των προβληµάτων που σχετίζονται µε τα διάφορα είδη ουσιών και πρότυπα χρήσης
• των αναγκών των διαφόρων οµάδων (π.χ. γυναίκες, νέοι, αιτούντες άσυλο), και
• των προβληµάτων που εντοπίζονται στα διάφορα περιβάλλοντα (π.χ. φυλακές, φεστιβάλ,
σχολεία, χώρους εργασίας).
Η δηµοσίευση παρουσιάζει ένα πλαίσιο που επιτρέπει την ανάπτυξη παρεµβάσεων και διερευνά επιλογές για
την στήριξη της επιτυχούς υλοποίησής τους (χρησιµοποιώντας, για παράδειγµα, τεκµηρίωση και πρότυπα
ποιότητας). Ο οδηγός αυτός θα αποτελέσει ένα πολύτιµο εργαλείο, τόσο για εκείνους που προσεγγίζουν τα
προβλήµατα των ναρκωτικών υπό το πρίσµα του σχεδιασµού της δηµόσιας υγείας (σε τοπικό και εθνικό
επίπεδο) όσο και για όσους εργάζονται στην πρώτη γραµµή για την αντιµετώπισή τους. Η δηµοσίευση αυτή,
η οποία βασίζεται στα στοιχεία που υποβλήθηκαν από 30 χώρες (28 χώρες της ΕΕ, Τουρκία και Νορβηγία),
θα είναι διαθέσιµη στα αγγλικά σε έντυπη µορφή καθώς και σε µορφή pdf και e-pub.
Πληροφορίες για τη δηµοσίευση
Ηµεροµηνία: 24 Οκτωβρίου 2017
Ώρα: Η έκθεση θα κυκλοφορίσει οnline στις 11:00 Ώρα Κεντρικής Ευρώπης (10:00 Ώρα ∆υτικής Ευρώπης,
ώρα Λισαβόνας)
Για περισσότερες πληροφορίες: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
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( ) ∆εύτερο ευρωπαϊκό συνέδριο µε θέµα τις εθιστικές συµπεριφορές και τις εξαρτήσεις www.lisbonaddictions.eu
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