YAKINDA: UYUŞTURUCUYA MÜDAHALEYE İLİŞKİN İLK EMCDDA KILAVUZU
Uyuşturucu sorunlarına karşı sağlık ve sosyal müdahalelere ilişkin yeni Avrupa kılavuzu
(25.9.2017, LİZBON) Avrupa’daki uyuşturucu sorunlarına karşı sağlık ve sosyal müdahaleler
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Lisbon Addictions 2017 ( ) kapsamında 24 Ekim’de yayınlanacak olan yeni EMCDDA kılavuzunda
kapsamlı bir şekilde incelenecektir.
Health and social responses to drug problems: a European guide (Uyuşturucu Sorunlarına ilişkin
Sağlık ve Sosyal Müdahaleler: Avrupa Kılavuzu) yasadışı uyuşturucu sorunlarıyla ilişkilendirilen olumsuz
sonuçlara değinmek amacıyla taahhüt edilen eylemleri veya müdahaleleri genel hatlarıyla açıklamak için
tasarlanmıştır. Ayrıca, kanıtlar ve araçlar için bağlantılar sunarak çok çeşitli internet kaynakları için bir
yönlendirme sunmaktadır.
Bu kılavuzun amacı, uyuşturucu sorunlarının çözümüyle uğraşanlar için yeni programlar geliştirmek veya
mevcut hizmetleri iyileştirmektir. Bir referans belge olması amaçlanan kılavuz; önemli bilgileri, en iyi
uygulama örneklerini ve politikalar ve uygulamalar için etkileri vurgulamak amacıyla özetleri ve kullanıcı
dostu yönlendirmeleri içermektedir.
Kılavuz, aşağıdaki unsurlara müdahaleler de dahil olmak üzere soruna farklı bakış açılarından
bakmaktadır:
• farklı tipte uyuşturucu kullanımı ve kullanım alışkanlıklarıyla ilişkili sorunlar;
• farklı grupların ihtiyaçları (örneğin; kadın, gençler, mülteciler); ve
• farklı düzenlenmiş ortamlardaki sorunlar (örneğin; hapishaneler, festivaller, okullar, iş yerleri).
Yayın, müdahaleler geliştiren bir çerçeveyi sunmakta ve başarılı uygulamaları desteklemek için
seçenekleri incelemektedir (örneğin, kanıt ve kalite standartlarının kullanılması).
Bu kaynak, uyuşturucu sorunlarına bir kamu sağlığı planlaması bakış açısından (yerel ve ulusal)
bakanların yanı sıra duruma ilk müdahale eden çalışanlar ve sorumlular için de faydalı olacaktır.
30 ülkeden (28 AB ülkesi, Türkiye ve Norveç) alınan verileri inceleyen yayın basılı olarak, pdf ve e-pub
formatlarında İngilizce olarak yayınlanacaktır.
Lansman ayrıntıları
Tarih: 24 Ekim 2017
Saat: Rapor Merkezi Avrupa Saati/CET’ne göre saat 11:00’de online olarak yayınlanacaktır/CET
(10:00 Batı Avrupa Saati/WET, Lizbon saati)
Daha fazla bilgi: www.emcdda.europa.eu/responses-guide
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( ) Bağımlılık davranışları ve bağımlılığa ilişkin ikinci Avrupa konferansı www.lisbonaddictions.eu

İrtibat: Kathy Robertson, Medya ile İlişkiler
Praça Europa 1, Cais do Sodré, 1249-289 Lizbon, Portekiz
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