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   Številka: 968-115/2021-1 (002)                                 Ljubljana, 16. marec 2021                       Spoštovani, 
Nacionalni inštitut za javno zdravje se je pridružil mednarodni raziskavi o uporabi drog, ki jo koordinira Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA). Presečna raziskava bo istočasno potekala v 32 evropskih državah, podatki pa bodo mednarodno primerljivi. Vprašalnik je pripravil EMCDDA, na NIJZ smo ga prevedli in prilagodili slovenskim razmeram.  Cilj raziskave je zbrati informacije o različnih vzorcih uporabe drog, pogostosti in načinu uporabe ter količini uporabljenih drog med osebami, ki uporabljajo droge. Z zbranimi informacijami bomo dobili boljši vpogled v uporabo drog v Sloveniji in Evropi, s katerim bomo prispevali k snovanju slovenskih in evropskih politik na področju drog v prihodnosti.  V raziskavi lahko sodelujejo osebe, stare 18 let in več, ki so v zadnjih 12 mesecih vsaj enkrat uporabile katero izmed naslednjih drog: konopljo (hašiš ali marihuano), kokain, ekstazi/MDMA, amfetamin, metamfetamin, heroin ali katerokoli novo psihoaktivno snov.  Raziskava se izvaja v obliki spletne ankete med osebami, ki uporabljajo droge. Anketa ne predstavlja tveganj za udeležence, je povsem anonimna in ne zajema podatkov, s pomočjo katerih bi lahko identificirali anketiranca. Podatki, navedeni v anketi, so zaupni. Sodelovanje v tej raziskavi je prostovoljno. Če oseba želi kadar koli prekiniti izpolnjevanje ankete, to lahko stori.  Ker je pomembno, da v raziskavi sodeluje čim več oseb, ki uporabljajo droge, vas prosimo, da vabilo delite z uporabniki drog in drugimi organizacijami, ki prihajajo v stik z uporabniki drog. Rezultati raziskave bodo dostopni na spletni strani NIJZ.   Več informacij o raziskavi je dostopnih na povezavi:  https://www.nijz.si/sl/podatki/evropska-spletna-raziskava-o-uporabi-drog   
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Spletni vprašalnik je dosegljiv na naslednji povezavi: 
Povezava do vprašalnika v slovenščini: 

https://drugusersurvey.limequery.com/482938?lang=sl  

 
Povezava do vprašalnika v angleščini: 

https://drugusersurvey.limequery.com/482938?lang=en  

  
Več informacij o mednarodni raziskavi je dostopnih na povezavi:  https://www.emcdda.europa.eu/activities/european-web-survey-on-drugs_en   Video predstavitev raziskave z možnostjo vključitve slovenskih podnapisov je dostopna na tej povezavi: https://www.youtube.com/watch?v=3fpceC5QQvY&feature=youtu.be  Če imate kakšno vprašanje o raziskavi, se lahko obrnete na Nacionalni inštitut za javno zdravje na e-naslov: raziskave@nijz.si.  Hkrati vam pošiljamo rezultate raziskave o uporabi drog v Sloveniji v času prvega vala pandemije COVID-19, ki so dostopni na naslednji povezavi: https://www.nijz.si/sl/publikacija-vpliv-prvega-vala-pandemije-covid-19-na-uporabnike-drog-in-ponudnike-storitev-obravnave. 
 
V želji po uspešni izvedbi raziskave, vas lepo pozdravljamo.  
 

 
            Ada Hočevar Grom, dr. med., spec.                            vodja raziskave  

 
Priloga: - Članek z rezultati raziskave Vpliv prvega vala pandemije COVID-19 na uporabnike drog in ponudnike storitev obravnave v Sloveniji 


