KMALU BO NA VOLJO PRVI PRIROČNIK CENTRA EMCDDA O ODZIVU NA DROGE
Prihodnji evropski priročnik o zdravstvenih in družbenih odzivih na problematiko drog
(25.9.2017, LIZBONA) Zdravstveni in družbeni odzivi na problematiko drog v Evropi bodo postavljeni pod
drobnogled prihodnji mesec v povsem novem priročniku centra EMCDDA, ki bo prvič predstavljen
1
24. oktobra v okviru lizbonske konference o zasvojenosti ( ).
Health and social responses to drug problems: a European guide (Zdravstveni in družbeni odzivi na
problematiko drog: evropski vodič) je zasnovan tako, da omogoča pregled dejavnosti in intervencij pri
obravnavi negativnih posledic, povezanih s pojavom nezakonitih drog. Ima tudi vlogo portala do široke
palete spletnih virov, vključno s povezavami do dokazov in orodij.
Namen vodiča je pomagati tistim, ki se spoprijemajo z reševanjem problematike drog, da razvijejo nove
programe in izboljšajo obstoječe storitve. Služil naj bi kot referenčni dokument, zato so vanj vključeni
povzetki in uporabniku prijazne oznake, ki opozarjajo na najpomembnejše informacije, zglede najboljše
prakse in posledice za politiko in prakso.
V vodiču je vprašanje drog osvetljeno iz različnih gledišč, vključno z odzivom na:
• problematiko, povezano z različnimi vrstami drog in vzorci uporabe le teh;
• potrebe različnih skupin (npr. žensk, mladih, prosilcev za azil) in
• problematiko v različnih okoljih (npr. v zaporih, na festivalih, v šolah, na delovnem mestu).
V tej publikaciji je predstavljen okvir za razvoj intervencij in so raziskane možnosti za podporo njihovega
uspešnega izvajanja (npr. z uporabo dokazov in standardov kakovosti).
To bo dragocen vir za vse, ki se s problematiko drog ukvarjajo s stališča (lokalnega in nacionalnega)
načrtovanja javnega zdravja, kot tudi za delavce na terenu in v programih pomoči odvisnim od drog.
Publikacija, ki črpa iz prispevkov 30 držav (28 držav EU, Turčije in Norveške) bo na voljo v angleščini v
tiskani obliki, v obliki dokumenta pdf in v elektronski različici.
Podrobnosti o objavi
Datum: 24. oktober 2017
Čas: Priročnik bo dostopen na spletni strani ob 11.00 uri po srednjeevropskem času/CET
(10.00 po zahodnoevropskem času/WET, lizbonskem času)
Več o tem: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
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( ) Druga evropska konferenca o zasvojenosti in odvisnosti www.lisbonaddictions.eu
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