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Carre mass media locala,
Alaturat va trim item un material referitor la Ziua Internationala de Lupta

impotriva

Consumului

sl

Traficului de Droguri pe care va rugam sa-l publicati in ziarul Dumneavoastra sau sa-l difuzati in emisiunile
Dumneavoastra, avand in vedere importanta informarii populatiei cu privire la aceasta tema.

Consumul si traficul ilicit de droguri reprezinta una din problemele majore ale societatii si
continua sa creeze prejudicii pentru consumatori si societate.
Drogurile ilegale ameninta sanatatea si bunastarea oamenilor. La nivel mondial aproximativ
29,5 milioane de persoane sufera de tulburari cauzate de consumul de droguri, estimandu-se un numar
190.000 de decese premature (in cele mai multe cazuri evitabile) din cauza consumului de droguri,
majoritatea atribuite utilizarii opioidelor.
In Romania potrivit rezultatelor ultimului studiu in populatia general a din anul 2016, la
nivelul populatiei generale se identifica 0 prevalenta a acestui tip de consum de 4,1%, in timp ce,
pentru consumul din ultima luna se observa 0 prevalenta de 1,8%. Fata de studiul anterior, se observa
cresteri pentru toate cele trei tipuri de consum. Diferentele de tendinta, inregistrate pot fi explicate
prin revigorarea interesului pentru noile substante psihoactive, dar ~i prin evolutia consumului de
canabis, care, desi inregistreaza cele mai mici valori din Europa, i~i continua tendinta ascendenta.
Drogurile nu afecteaza doar consumatorii, acestea provoacand familiilor si comunitatilor
dificultati enorme si suferinta, Tulburarile cauzate de consumul de droguri submineaza relatiile cu
persoanele apropiate, deterioreaza viata familiala.
Directia de Sanatate Publica a Judetului Cluj marcheaza in data de 26 iunie 2018 Ziua

Internationala de Lupta impotriva Consumului si Traficului de Droguri.
Campania de informare-educare are sloganul "In primul rand, ASCULTA" ~i mesajulcheie "Sa ii asculti pe copii si tineri este primul pas pentru a-i ajuta sa creasca sanatosi si in siguranta".
Cu aceasta ocazie este important sa ne amintim ca, tulburarile cauzate de consumul de droguri
pot fi prevenite si tratate. Campania are scopul de a mobiliza parintii, educatorii , personalul din
serviciile medico-sociale sa actioneze preventiv, acordand 0 atentie sporita nevoilor, abilitatilor si
oportunitatilor din viata copiilor ~i tinerilor.
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