
ROMANIA
MINISTERUL SANATATII

DIREC~IA DE SANATATE PUBLICA VASLUI
CUI 11327130, St ada Republicii, BI.367, sc. E& F ,VASLUI, ROMANIA

• Tel fon 0235 / 312455. Fax 0235 / 317351
e-mail: secretariat@dspvs.ro

25.06.2018 .

Ziua Internationala de Lupta i potriva Consumului ~iTraficului de Droguri,

26 iunie 2018

Directia de Sanatate Publica Vaslui celebreaza in data de 26 iunie 2018, Ziua Internationala
de Lupta impotriva Consumului si Trafi ului de Droguri, si organizeaza, in perioada 26 iunie - 20
iulie 2018, Campania IEC cu sloganul "In primul rand, ASCUL TA." si mesajul-cheie "Sa ii asculti
pe copii ~i tineri est~ primul pas pentru a-i ~uta~sa creasca sanatosi ~i in siguranta".

Campania "In primul rand, ASC LTA" este 0 initiativa de crestere, pe baze stiintifice, a
sprijinului pentru prevenirea consumului e droguri, fiind astfel 0 investitie efectiva in bunastarea
copiilor si tinerilor, a familiilor ~i a comuni atilor din care fac parte acestia.

Actiunile de Informare-Educare-C municare planificate vor sublinia importanta unei atitudini
vigilente ~i responsabile din partea adulttlor: parinti, educatori, personal din serviciile preventive,
decidenti, si vor incuraja copiii si tinerii di, comunitatile noastre sa stea departe de droguri.

Situatia consumatorilor de substa te psihoactive la nivelul UPU/CPU din cadrul unitatilor
sanitare cu paturi din judetul Vaslui in 201 :

Tip de Total
Grupa de varstii

drog
utilizat pacienti Sub 15 15-19 25-29 30-34 35-39 40-44 45-49 50

ani ani ni ani ani ani ani ani ani+
Droguri
iJegaJede 1 16 2 6 1 1 0 0 0nsc 27
(Inclusiv
S.N.P.P. )

La nivel global, exista un minim stimat de 190.000 de decese premature (in cele mai multe
cazuri evitabile) din cauza consumului de roguri, majoritatea atribuite utilizarii opioidelor.

Drogurile nu afecteaza doar consu atorii; acestea provoaca familiilor ~i celor dragi, dificultati
enorme si suferinta,

Tulburarile cauzate de consumul de droguri submineaza relatiile cu persoanele apropiate,
deterioreaza viata familiala ~i pot ruina oportunitatile copiilor si tinerilor de educatie ~i angajare.
Impactul acestora se resimte in comunitati sistemele de justitie penala ~i in intreaga societate.

Pentru marcarea acestei zile Di ectia de Sanatate Publica Vaslui, prin Compartimentul
Evaluarea si Promovarea Sanatatii, orga izeaza activitati de informare, educare ~i constientizare a
populatiei generale cu privire la efect le nocive ale consumului de substante psihoactive si
altemativele pentru 0 viata sanatoasa,

Cu ocazia Ziua Internationala d Lupta impotriva Consumului ~i Traficului de Droguri,
este important sa ne amintim ca, tulburaril cauzate de consumul de droguri pot fi prevenite si tratate.
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