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NETRUKUS PASIRODYS PIRMASIS EMCDDA KOVOS SU NARKOTIKAIS PRIEMONIŲ INFORMACINIS VADOVAS 

Rengiamas Europos sveikatos apsaugos ir socialini ų kovos su narkotikais priemoni ų 
informacinis vadovas  

(2017.9.25, LISABONA) Kitą mėnesį Europos sveikatos apsaugos ir socialinės kovos su narkotikais 
priemonės bus apibendrintos visiškai naujame EMCDDA vadove, kuris bus paskelbtas spalio  
24 d. Lisbon Addictions 2017 (2017 m. Lisabonos priklausomybių konferencijoje)(1). 

Health and social responses to drug problems: a European guide (Europos sveikatos apsaugos ir 
socialinės kovos su narkotikais priemonių taikymo vadove) bus apžvelgti veiksmai ar intervencinės 
priemonės, kurios taikomos neigiamiems neteisėtos prekybos narkotikais reiškinio padariniams šalinti. 
Šiame leidinyje taip pat pateikiami įvairūs internetiniai informacijos šaltiniai, įskaitant nuorodas į faktinius 
duomenis ir veiklos priemones.  

Šio vadovo paskirtis – padėti narkomanijos problemas sprendžiantiems asmenims kurti naujas programas 
arba patobulinti šiuo metu teikiamas paslaugas. Šiame pagalbiniame leidinyje pateiktos informacinės 
santraukos, paprasti bei suprantami svarbiausios informacijos žymekliai, geriausios praktikos pavyzdžiai 
ir politiniai bei praktiniai padariniai. 

Vadove narkomanijos reiškinys nagrinėjamas iš įvairių perspektyvų, pateikiant priemones, padedančias:   
• spręsti su įvairiomis narkotik ų rūšimis ir vartojimo b ūdais  susijusias problemas;  
• užtikrinti skirtingų grupi ų (pvz., moterų, jaunimo, prieglobsčio prašytojų) poreikius; ir  
• šalinti įvairioje aplinkoje  (pvz., kalėjimuose, festivaliuose, mokyklose, darbo vietoje) kylančias 

problemas.  
 

Leidinyje paaiškinama intervencinių priemonių kūrimo sistema ir siūlomi sėkmingo jų įgyvendinimo būdai 
(pvz., naudojantis faktiniais duomenimis ir kokybės standartais).  

Šis informacinis vadovas bus naudingas ir tiems, kurie narkomanijos problemas sprendžia visuomenės 
sveikatos planavimo veiksmais (vietinio ir nacionalinio lygmens), ir tiesiogiai su narkomanais dirbantiems 
specialistams bei priemonių taikytojams.  

Leidinys, kuriame sukaupta informacija iš 30 šalių (28 ES valstybių narių, Turkijos ir Norvegijos) 
skelbiamas anglų kalba spausdintiniu, pdf ir e-pub formatu. 

Informacija apie ataskaitos pristatym ą 
 
Data: 2017 m. spalio 24 d.  
Laikas: Ataskaita bus paskelbta internete 11:00 Vidurio Europos laiku (10:00 Vakarų Europos laiku, 
Lisabonos laiku) 
Daugiau informacijos:  www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 
(1) Antroji Europos priklausomybių konferencija www.lisbonaddictions.eu 

 

 


