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VÝCHODISKA: Èlánek popisuje nastavení, metodiku

a výsledky intervencí realizovaných v pìti rùzných

evropských zemích (Øecko, Polsko, Èeská republika,

Rumunsko a Portugalsko) v rámci projektu „Nové

psychoaktivní látky v Evropì“ („NPS in Europe“). CÍLE:

Èlánek pøedkládá informace o praktických intervencích na

lokální úrovni. Pøibližuje, jakým zpùsobem jednotliví

projektoví partneøi plánovali, organizovali a monitorovali své

praktické intervence a jak byly výzkumné poznatky pøímo

pøenášeny do praxe. METODY: Za úèelem plánování,

organizace a monitoringu místních intervencí byla

zpracována specifická metodika, která umožnila stratifikovat

jednotlivé problémy a potøeby do rùzných úrovní, napø.

fyzické, sociální, politické a ekonomické. VÝSLEDKY:

Jedním z hlavních závìrù je konstatování, že implementaci

efektivních intervencí èasto brání legislativní omezení: stále

vìtší poèet nových psychoaktivních látek (NPL) se ocitá na

seznamech zakázaných substancí, což souèasnì pøispívá

k nárùstu poètu nových neznámých látek s neznámými

zdravotními riziky. Na individuální úrovni lze konstatovat, že

NPL se èasto užívají, protože (doposud) nespadají do režimu

kontroly vymezeného protidrogovými úmluvami OSN a jsou

snadno dostupné, ale nejsou nutnì primární drogou. Studie

provedené metodikou RAR a intervence v pìti rùzných

zemích rovnìž ukázaly, že poskytovatelé služeb, jakými jsou

napø. zaøízení pro uživatele drog a organizace zamìøující se

na minimalizaci rizik, jakož i uživatelé NPL nemají k dispozici

základní informace o problematice užívání NPL, o úèincích

a rizicích jednotlivých drog, a nevìdí proto, jakou formu

edukace vùèi intenzivním uživatelùm drog v tomto ohledu

zvolit. V neposlední øadì bylo zjištìno, že ve všech pìti

zúèastnìných evropských zemích chybí politická vùle

k podpoøe intervencí v oblasti minimalizace rizik ve vztahu

k NPL. ZÁVÌRY: Metodické pojetí i výsledky intervencí

mohou posloužit jako vodítko a model dobré praxe pro ty

služby pro uživatele drog, které chtìjí vytváøet efektivní

intervence zamìøené na minimalizaci rizik v oblasti užívání

NPL.
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