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DRĪZUMĀ: PIRMĀ EMCDDA ROKASGRĀMATA PAR NARKOTIKU PRETPASĀKUMIEM 

Drīzumā tiks izdota Eiropas rokasgr āmata par vesel ības un soci ālās jomas pas ākumiem 
attiec ībā uz narkotiku probl ēmām  

(25.9.2017., LISABONA) Nākammēnes īpaša uzmanība tiks pievērsta veselības un sociālās jomas 
pasākumiem attiecībā uz narkotiku problēmām Eiropā, jo 24. oktobrī kā daļa no konferences  
Lisbon Addictions 2017 (1) tiks izdota jauna EMCDDA rokasgrāmata. 

Rokasgrāmata Health and social responses to drug problems: a European guide (Veselības un 
sociālās jomas pasākumi attiecībā uz narkotiku problēmām: Eiropas rokasgrāmata) sniedz pārskatu  
par veiktajām darbībām vai iejaukšanos, kuru mērķis ir novērst negatīvās sekas saistībā ar nelikumīgu 
narkotiku problēmu. Tā arī sniegs norādes uz plašu tiešsaistes resursu klāstu, tostarp saitēm uz 
pierādījumiem un rīkiem. 

Rokasgrāmatas mērķis ir palīdzēt personām, kas iesaistītas narkotiku problēmu risināšanā, izstrādāt 
jaunas programmas vai uzlabot esošos pakalpojumus. Tā ir sagatavota kā atsauces dokuments un  
ietver kopsavilkumus un lietotājam draudzīgas norādes, lai uzsvērtu galveno informāciju, paraugprakses 
piemērus un ietekmi politikā un praksē. 

Rokasgrāmatā problēma aplūkota no dažādiem skatpunktiem, tostarp reaģējot uz:  
• problēmām, kas saistītas ar dažādu veidu narkotik ām un lietošanas mode ļiem ;  
• dažādu grupu  (piem., sieviešu, jauniešu, patvēruma meklētāju) vajadzībām un  
• problēmām dažādās vid ēs (piem., cietumos, festivālos, skolās, darbavietā).  

 
Publikācijā sniegta iejaukšanās izstrādes sistēma un pētītas iespējas iejaukšanās sekmīgas īstenošanas 
atbalstam (piem., izmantojot pierādījumus un kvalitātes standartus).  

Šis resurss būs noderīgs gan tiem, kas pievēršas narkotiku problēmām no sabiedrības veselības 
plānošanas skatpunkta (vietējā un valsts mērogā), gan tieši iesaistītajiem darbiniekiem un tieši 
iesaistītajām personām.  

Publikācija, kuras pamatā ir dati no 30 valstīm (28 ES, Turcijas un Norvēģijas), būs pieejama angļu 
valodā drukātā, pdf un e-pub formātā. 

Inform ācija par public ēšanu 
 
Datums: 2017. gada 24. oktobris  
Laiks: Šis ziņojums tiks publiskots 11:00 pēc Centrāleiropas laika/CET (10:00 Rietumeiropas laiks/WET, 
Lisabonas laiks) 
Papildu inform ācija:  www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 
(1) Otrā Eiropas konference par atkarību izraisošām darbībām un atkarībām www.lisbonaddictions.eu 
 

 

 


