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JIŽ BRZY: PRVNÍ PŘÍRUČKA CENTRA EMCDDA K INTERVENCÍM V OBLASTI DROG 

Připravovaná evropská p říručka ke zdravotním a sociálním intervencím p ři řešení 
problém ů s drogami  

(25. 9. 2017, LISABON) Na oblast zdravotních a sociálních intervencí při řešení problémů s drogami 
v Evropě upozorní příští měsíc nová, vůbec poprvé zpracovaná publikace centra EMCDDA, která bude 
zveřejněna dne 24. října při příležitosti konference Lisbon Addictions 2017 (1). 

Publikace s názvem Health and social responses to drug problems: a European guide  
(Zdravotní a sociální intervence při řešení problémů s drogami: evropský průvodce) si klade za cíl 
poskytnout přehled o opatřeních a intervencích přijatých k řešení negativních dopadů souvisejících s 
nelegálními drogami. Naleznete v ní také celou řadu on-line zdrojů, včetně odkazů na materiály 
obsahující odborné informace a léčebné metody a nástroje. 

Záměrem této publikace je pomoci odborníkům na drogovou problematiku vytvořit nové nebo zlepšit 
stávající služby. Průvodce má sloužit jako referenční dokument. Obsahuje souhrn a přehledné odkazy na 
nejdůležitější informace, příklady správné praxe a poučení vyplývající pro politiku a praxi. 

Příručka se zabývá danou problematikou z různých úhlů pohledu, mimo jiné se zaměřuje na intervence 
z perspektivy:  

• problémů spojených s různými druhy drog a vzorci jejich užívání ,  
• potřeb různých skupin  (např. žen, mladých lidí, žadatelů o azyl) a  
• problémů v různých prost ředích  (např. ve věznicích, v prostředí zábavy, ve školách, na 

pracovištích).  
 

Publikace nabízí rámec pro vypracovávání intervencí a zkoumání možností podpory jejich úspěšného 
zavedení (za použití vědecky podložených údajů a standardů kvality).  

Bude cenným zdrojem informací jak pro osoby, které se věnují drogové problematice z hlediska 
plánování veřejnozdravotních politik (na místní či národní úrovni), tak pro odborníky pracující přímo 
s drogově závislými.  

Publikace čerpá z podkladů z 30 zemí (28 členských států EU, Turecka a Norska). Bude k dispozici 
v angličtině v tištěné podobě a ve formátech PDF a EPUB. 

Podrobnosti ke zve řejnění 
 
Datum: 24. října 2017  
Čas: Zpráva bude zveřejněna online v 11:00 středoevropského času/SEČ (10:00 západoevropského 
času/ZEČ, lisabonského času) 
Další informace:  www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 

(1) 2. evropská konference o návykovém chování a závislostech www.lisbonaddictions.eu 

 

 


