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ZIUA INTERNAȚIONALA A SUPRADOZEI, 31 AUGUST: 
 PRIORITATE PENTRU SANATATEA CONSUMATORILOR DE DROGURI 

 
Cu ocazia Zilei Internaționale a Supradozei, 31 august1, membrii Coaliției PLUS – Platforma Europa reamintesc faptul că un deces 
produs de consumul de droguri este o moarte prematură, ce ar fi putut fi evitată printr-o politică de reducere a riscurilor realistă, care să 
țină cont de nevoile consumatorilor. 
În 2018, în Uniunea Europeană, s-au înregistrat 8200 de decese prin supradoză, cu 300 mai multe decât în 2017. Față de 2012, 
numărul a crescut cu 62%2. 
Consumatorii de droguri, deja grav afectați de infecția cu HIV și/sau hepatite, devin astfel victimele politicilor represive, incriminatorii și 
discriminatorii din domeniul drogurilor. Aceste politici nu stopează consumul, ci îl împing în clandestinitate, în zona fără acces la servicii 
de prevenire și îngrijire. 
În Europa, situația este critică. Se întâmplă adeseori ca serviciile de reducere a riscurilor să fie reduse sau chiar închise din cauza 
lipsei de finanțare. Accesul la Naloxonă3, la sălile de consum cu risc scăzut și la tratamentele substitutive nu acoperă nevoile reale. Dar 
se știe foarte bine că aceste servicii ajută la reducerea deceselor prin supradoză4.  
Statele europene trebuie să acționeze rapid. Uniunea Europeană, statele membre și statele vecine pot și trebuie să ia măsuri pentru a 
implementa tot ce înseamnă metode de reducere a riscurilor asociate consumului de droguri. Este vorba despre metode care și-au 
demonstrat eficiența de-a lungul timpului și au permis sprijinirea consumatorilor de droguri cu probleme complexe și integrarea lor în 
societate.  
În Viziunea noastră pentru o Europă a Sănătății5, document semnat de membrii Platformei Europa și de încă 47 de organizații 
neguvernamentale din țări europene, cerem stoparea războiului contra drogurilor și implementarea, la nivel european și național, a unei 
politici care să țină cont de drepturile consumatorilor de droguri. 
Este un moment în care se reformează instituțiile europene și se scrie noua strategie a Uniunii Europene în domeniul drogurilor. Este 
momentul ca responsabilii politici europeni și naționali să treacă la acțiune:  

- prin abrogarea legilor și a pedepselor cu închisoarea pentru consumul și posesia de droguri pentru uz personal 
- prin implementarea unei politici de reducere a riscurilor pro active, bazată pe recomandările OEDT6 și finanțată constant, la nivelul 

nevoilor reale 
- prin creșterea accesului la Naloxonă (făcând-o disponibilă în serviciile comunitare, cât mai aproape de consumatori) 
- prin creșterea accesului la tratamentul substitutiv cu metadonă și prin prescrierea medicală a heroinei 
- prin deschiderea unui număr cât mai mare de săli de consum cu risc redus și prin înființarea de servicii de testare a drogurilor. 

 
 
Contact  presă: Nicoleta Dascălu, 0745 101 467, nicoleta.dascalu@arasnet.ro. 
 
Coaliția PLUS Platforma Europa 
Platformă regională a Coaliției internaționale SIDA PLUS, Platforma Europa grupează patru asociații comunitare europene: 
AIDES (Franța), ARAS (România), GAT (Portugalia) și Groupe Sida Genève (Elveția) :  www.coalitionplus.org/notre-
reseau/plateformes-geographiques/plateforme-europe/ 
       
   
   
  
 

 
1 https://www.overdoseday.com lansată în 2001, în Australia, cu scopul de a crește nivelul de conștientizare cu privire la efectele negative ale 

supradozelor   
2 http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/11364/20191724_TDAT19001FRN_PDF.pdf 
3 Naloxona este un antidot pentru supradozele cu opiacee.  
4 http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/take-home-naloxone_en  
http://www.emcdda.europa.eu/topics/pods/drug-consumption-rooms_en  
http://www.emcdda.europa.eu/keywords/opioid-substitution-treatment-ost_en  
5http://www.arasnet.ro/wp-content/uploads/EUROPA-A-SANATATII-2019-RO-RED.pdf  
6 EMCCDA și ECDC – Raport de orientare : Prevention and control of infectious diseases among people who inject drugs, 2011 
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