Scrisoare deschisă

07.12.2017
Ref: Necesitatea proiectului de lege ce propune modificarea și completarea Legii 143/2000
privind prevenirea și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în vederea înființării
Camerelor de Consiliere și Consum Supravegheat de Droguri
Noi, organizațiile semnatare, susținem, prin prezenta scrisoare deschisă, necesitatea
proiectului de lege referitor la modificarea și completarea Legii 143/2000 privind prevenirea
și combaterea traficului și consumului ilicit de droguri, în vederea înființării Camerelor de
Consiliere și Consum Supravegheat de Droguri. Aceste facilități vor reduce considerabil
riscurile asociate consumului de droguri (pentru populația largă și pentru cei direct afectați)
și vor diminua astfel costurile alocate din bugetul de stat pentru tratamentul afecțiunilor
asociate.
La nivelul Uniunii Europene funcționează 901 astfel de facilități în Olanda (31), Elveția (12),
Germania (24), Danemarca (5), Spania (13), Norvegia (2), Franța (2) și Luxemburg (1) 2.
Prima facilitate de acest gen a fost deschisă în urmă cu peste 30 de ani, în anul 1986, în
localitatea Berna, Elveția.
Camerele de Consiliere și Consum Supravegheat de Droguri sunt facilități sanitare sterile
amenajate special, în care persoanele dependente pot primi consiliere și pot consuma
supravegheat droguri într-un mediu sigur, în prezenţa unei echipe multi-disciplinare de
profesionişti. Obiectivele acestora sunt de a reduce riscurile asociate consumului de droguri
în spații publice atât pentru comunitate, cât și pentru consumatori.
Beneficiile Camerelor de Consiliere și Consum Supravegheat de Droguri se întind pe trei
paliere:
1. Reducerea riscurilor pentru populația generală:






mai puţine seringi aruncate în locuri publice, pericol real la adresa sănătăţii publice;
mai puţine incidente legate de tulburarea liniştii publice;
creşterea calităţii vieţii şi a siguranţei în comunitate;
reducerea îmbolnăvirilor cu HIV, hepatita B şi hepatita C;
vizibilitate mai scăzută pentru utilizatori, în special în zone cu trafic intens (puncte
turistice, şcoli, pieţe, gări etc.)

În Februarie 2017, conform datelor făcute publice de Observatorul European pentru Droguri și Toxicomanie
(OEDT), instituție a Uniunii Europene.
2 European Monitoring Centre for Drugs and Drug Addiction (2017). Perspectives on Drugs. Drug Consumption
Rooms:
An
overview
of
provision
and
evidence
http://www.emcdda.europa.eu/system/files/publications/2734/POD_Drug%20consumption%20rooms.pdf
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2. Reducerea riscurilor asociate consumului de droguri








pentru consumatorii de droguri, accesarea Camerelor de Consiliere și Consum
Supravegheat de Droguri reprezintă primul pas în acceptarea serviciilor specializate
de detoxifiere și tratament substitutiv, funcţionând ca nod de trecere către serviciile
de substituţie sau detoxifiere;
consiliere psiho-socială, referire către servicii specializate de detoxifiere şi tratament
substitutiv etc.
asigurarea accesului la echipamente sterile de injectare pentru reducerea riscurilor
legate de transmiterea infecţiilor cu HIV, hepatita B şi hepatita C;
acces la servicii medicale de bază pentru consumatori, fie prin intermediul unui medic
sau al unei asistente ca parte a echipei de profesionişti, fie prin referirea
consumatorilor către servicii adecvate;
supervizare medicală sau acces rapid la servicii de urgenţă, în special pentru cazurile
de supradoză;
funcționarea unei astfel de facilități poate atinge populaţii vulnerabile şi ascunse, care
vor fi referite către servicii medicale specializate

3. Reducerea costurilor din bugetul de stat în ceea ce privește tratamentul pentru
infecția cu HIV, Hepatita B sau Hepatita C.

Organizații semnatare:
Asociația Carusel
CeRe: Centrul de Resurse pentru participare publică
ActiveWatch
Agenția de Dezvoltare Comunitară „Împreună”
Asociația ACCEPT
Fundația pentru Dezvoltarea Societății Civile
Asociația E-romnja
Asociaţia pentru Apărarea Drepturilor Omului în România, Comitetul Helsinki - APADORCH
Asociația Română Anti SIDA
Asociatia SOMARO – Magazinul Social
Ateliere fără frontiere
Federația Organizațiilor Neguvernamentale pentru Servicii Sociale
Fundația Alături de Voi România
Fundația PARADA
Fundația Romanian Angel Appeal
Fundația Tineri pentru Tineri
Frontul Comun pentru Dreptul la Locuire
Centrul Romilor pentru Intervenţie Socială şi Studii - Romani CRISS
Romanian Harm Reduction Network
Samusocial din Romania
Policy Center for Roma and Minorities
Alianţa pentru Lupta Împotriva Alcoolismului şi Toxicomaniilor (ALIAT)
Fundatia Baylor - Marea Neagră
Coaliția Organizațiilor Pacienților cu Afecțiuni Cronice din România
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Centrul Romilor pentru Politici de Sănătate – SASTIPEN
UNOPA - Uniunea Naţională a Organizaţiilor Persoanelor Afectate de HIV/SIDA
TERRA Mileniul III
Asociația Young Initiative
Asociația Quantic din București
Asociația Romano ButiQ
Fundatia PACT
Funky Citizens
Centrul FILIA
Opportunity Associates Romania
ACEDO – Asociatia Centrul pentru Educatie si Drepturile Omului
Asociatia Pro Democratia
Asociatia Sens Pozitiv
Centrul pentru Inovare Publica
Asociatia Militia Spirituala
ECPI - Centrul Euroregional pentru Initiative Publice
PSI Romania
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