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ÎN CURÂND: PRIMUL GHID EMCDDA PRIVIND RĂSPUNSUL LA PROBLEMA DROGURILOR 

Viitorul ghid european privind răspunsurile medicale și sociale la problema drogurilor  

(25.9.2017, LISABONA) Răspunsurile medicale și sociale la problematica drogurilor în Europa se vor afla  
în centrul atenției luna viitoare, cu ocazia lansării unui nou ghid inovator al EMCDDA, la 24 octombrie,  
în cadrul conferinței privind dependența Lisbon Addictions 2017 (1). 

Health and social responses to drug problems: a European guide (Răspunsuri medicale și  
sociale la problematica drogurilor: un ghid european) este menit să ofere o privire de ansamblu asupra 
acțiunilor sau intervențiilor pentru abordarea consecințelor negative asociate cu fenomenul drogurilor 
ilegale. De asemenea, acesta reprezintă o poartă de acces la o varietate de resurse online, inclusiv link-
uri către dovezi și instrumente.  

Scopul acestui ghid este de a ajuta persoanele implicate în abordarea problemei drogurilor să dezvolte 
noi programe în vederea îmbunătățirii serviciilor existente. Conceput pentru a fi utilizat ca document de 
referință, noul ghid european conține rezumate și un sistem ușor de înțeles pentru a pune în evidență 
informațiile esențiale, exemplele de bune practici și implicațiile pentru politici și practici. 

Ghidul abordează situația din diferite perspective, inclusiv al răspunsurilor oferite pentru:  
• probleme asociate diferitelor tipuri de droguri și modele de consum al acestora;  
• nevoi ale diferitelor categorii de consumatori (de exemplu femei, tineri, solicitanți de azil); și  
• probleme în diferite medii (de exemplu închisori, festivaluri, școli, locuri de muncă).  

 
Publicația prezintă un cadru pentru dezvoltarea intervențiilor și caută soluții care să sprijine punerea cu 
succes in aplicare a acestora (de exemplu, utilizând dovezi și standarde de calitate).  

Acest document va fi foarte util atât celor care abordează problematica drogurilor din punct de vedere al 
planificării sistemului de sănătate publică (la nivel local și național), cât și personalului aflat în linia întâi de 
intervenție.  

Documentul, bazat pe informații provenite din 30 de țări (28 de state membre ale UE, Turcia și Norvegia), 
va fi disponibil în limba engleză, în format tipărit, ca fișier PDF, și ca publicație electronică. 

Detalii privind lansarea 
 
Data: 24 octombrie 2017  
Ora: Raportul va fi lansat online la ora 11:00 ora Europei Centrale/CET (10:00 ora Europei 
Occidentale/WET, ora Lisabonei) 
Mai multe informații: www.emcdda.europa.eu/responses-guide 
 

(1) A doua Conferință europeană privind comportamentele de dependență și dependențele www.lisbonaddictions.eu 

 

 


