JUŻ WKRÓTCE: PIERWSZY PORADNIK EMCDDA DOTYCZĄCY REAGOWANIA NA NARKOTYKI

Zapowiadany europejski poradnik na temat reakcji społeczno-zdrowotnych na
problemy narkotykowe
(25.9.2017, LIZBONA) Reakcje społeczno-zdrowotne na problemy narkotykowe w Europie znajdą się w
następnym miesiącu w centrum uwagi w nowym pionierskim poradniku EMCDDA, który 24 października
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zostanie zaprezentowany w trakcie konferencji Lisbon Addictions 2017 ( ).
Health and social responses to drug problems: a European guide (Reakcje społeczno-zdrowotne na
problemy narkotykowe: europejski poradnik) opracowano w celu przedstawienia przeglądu działań lub
interwencji podejmowanych w celu zwalczania negatywnych konsekwencji związanych ze zjawiskiem
nielegalnych narkotyków. Poradnik to również przepustka do szerokiej gamy zasobów on-line, w tym
linków do dowodów i narzędzi stosowanych w przeciwdziałaniu narkomanii.
Niniejszy poradnik ma na celu wsparcie podmiotów zajmujących się przeciwdziałaniem narkomanii przy
opracowywaniu nowych programów lub udoskonalaniu istniejących usług. Poradnik ten, opracowany jako
dokument referencyjny, zawiera streszczenia i przyjazne dla użytkownika oznaczenia podkreślające
kluczowe informacje, przykłady najlepszych praktyk i skutki dla strategii politycznych i praktyk.
Poradnik analizuje zagadnienie z różnych perspektyw i m.in. reaguje na:
• problemy związane z różnymi rodzajami narkotyków i wzorami używania;
• potrzeby różnych grup (np. kobiet, młodych osób i osób ubiegających się o azyl);
• problemy w różnych środowiskach (np. w więzieniach, podczas festiwali, w szkołach, w
miejscach pracy).
Publikacja przedstawia ramy do opracowania interwencji i analizuje opcje wspierające udane wdrożenie
(np. wykorzystanie dowodów i norm jakości).
Wyżej opisany dokument będzie wartościowy, zarówno dla podmiotów zajmujących się problemami
narkotykowymi z perspektywy planowania zdrowia publicznego (na szczeblu lokalnym i krajowym), jak i
dla pracowników pierwszego kontaktu i służb ratunkowych.
Publikacja, która powstała na podstawie wkładów 30 państw (UE-28, Turcji i Norwegii), będzie dostępna
w języku angielskim w wersji drukowanej, PDF i formacie e-pub.
Szczegóły dotyczące publikacji
Data: 24 października 2017 r.
Godzina: Raport zostanie opublikowany o 11:00 czasu wschodnioeuropejskiego/CET (10:00 czasu
zachodnioeuropejskiego/WET, czasu lizbońskiego)
Więcej informacji: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
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( ) Druga konferencja europejska na temat uzależniających zachowań i uzależnień www.lisbonaddictions.eu
Kontakt: Kathy Robertson, współpraca z mediami
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lizbona, Portugalia
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PL — Nr 7/2017

