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HAMAROSAN: ELSŐ EMCDDA ÚTMUTATÓ A KÁBÍTÓSZER-PROBLÉMÁK KEZELÉSÉHEZ 

A közeljöv őben megjelenik a kábítószer-problémák egészségügyi és társadalmi 
kezelésére vonatkozó európai útmutató   

(LISSZABON, 2017. szeptember 25.) Az Európában tapasztalt kábítószer-problémák egészségügyi és 
társadalmi kezelése lesz a jövő hónapban az EMCDDA új, egyedülálló útmutatójának központi témája, 
amelyet október 24-én, a Lisbon Addictions 2017 (1) konferencián mutatnak be.  

Health and social responses to drug problems: a European guide (A kábítószer-problémák 
egészségügyi és társadalmi kezeléséről szóló európai útmutató) áttekintést kínál a kábítószer-
fogyasztással összefüggő negatív következményekre adott válaszintézkedésekről és beavatkozásokról. 
A dokumentum nagyszámú online forrást is ismertet, ezen belül feltünteti a bizonyítékokhoz és 
eszközökhöz vezető linkeket is.   

Az útmutató célja a kábítószer-problémák kezelésében érintettek támogatása új programok 
fejlesztésében, illetve a meglévő szolgáltatások javításában. A referencia-dokumentumként megalkotott, 
olvasóbarát szerkesztésű, összefoglaló jellegű kiadvány kiemeli a legfontosabb információkat, a helyes 
gyakorlatok példáit, valamint a szakpolitikát és a gyakorlatot érintő következményeket.  

Az útmutató különböző szemszögökből közelíti meg a témát, és a következőkkel foglalkozik:  
• a különböz ő kábítószerekkel és szerhasználati mintázatokkal összefüggő problémák;  
• a különböző csoportok  (nők, fiatalok, menedékkérők) igényei; és  
• a különböző környezetekre  jellemző problémák (börtönök, fesztiválok, iskolák, munkahelyek).  

 
A kiadvány keretet teremt a beavatkozások kidolgozásához, valamint feltérképezi azok sikeres 
végrehajtásának támogatásához rendelkezésre álló lehetőségeket (pl. bizonyítékok és minőségi 
standardok felhasználása).  

A kötet értékes forrást jelent mind a kábítószer-problémákat a népegészségügyi tervezés (helyi és 
nemzeti) perspektívájából megközelítők, mind pedig a frontvonalon dolgozók számára.    

A 30 országból (EU 28, Törökország és Norvégia) származó adatokon alapuló kiadvány angol nyelven, 
nyomtatott, pdf és elektromos publikáció formájában lesz elérhető. 

A közzététel részletei 
 
Dátum: 2017. október 24.  
Időpont: A jelentés online bemutatásának ideje közép-európai idő szerinti 11:00 (nyugat-európai 
(lisszaboni) idő szerinti 10:00) 
További információk:  www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 
 
(1) A függő viselkedésről és a függőségekről szóló második európai konferencia www.lisbonaddictions.eu 

 

 


