В межах міжнародного науково-практичного симпозіуму, сьогодні, 8 квітня 2019 року у тренінговому центрі
Львівського обласного центру громадського здоров’я відбулася прес-конференція «Формування
соціальної політики у вирішенні алкогольних проблем: імплементація Європейського досвіду».
«Тиждень громадського здоров’я на Львівщині розпочався візитом європейських експертів з формування
соціальної політики у вирішенні алкогольних проблем. Проблема алкоголю це не лише проблема однієї країни.
Тому ми зібралися тут, аби об’єднати наші зусилля, заради однієї спільної справи», - зазначила директор
Львівського обласного центру громадського здоров’я Мар’яна Служинська.
За словами голови Мережі з питань алкогольної політики в Європі (APN) (Австрія) КорнеліусаГуза, дуже важливо
мати правильні знання у боротьбі з алкоголізмом, адже це матиме прямий вплив на громадське здоров’я
суспільства.
«Аби впроваджувати антиалкогольну кампанію надважливо мати культурну візію «Менше пити». В нас існують
консультативні програми із запобігання вживання спиртних напоїв. Навчаємо лікарів та медсестер говорити про
ризики коректно», - продовжує директор Програми з наркоманії та програми з профілактики, контролю та догляду
за ВІЛ (Іспанія) Джоан Колом.
«Вже чотири роки триває співпраця з Львівською облдержадміністрацією, департаментом охорони здоров’я,
Національним університетом «Львівська політехніка» та БФ «Карітас», яка полягає в лікуванні узалежнень. Є певні
напрацювання напрямів боротьби з алкоголізмом. Також нам вдалось організувати навчання для фахівців, які
тепер зможуть передавати здобуті знання та організовувати такі курси на Львівщині. Хочу наголосити, що немає
лікування від алкоголю, є лише психотерапія», - наголосив директор Державного агентства з вирішення проблем,
пов'язаних з алкоголем ( PARPA) (Польща) КшистофБжуска.
Ніна Рен-Мендоса, директор з охорони здоров'я в Центрі добробуту Північних країн у Стокгольмі (Швеція)
зазначила, що робота їхнього Центру полягає в підтримці антиалкогольних програм. Важливим фактом є те, що
молодь зменшила вживання алкоголю, а старше покоління, навпаки, стало більше вживати.
Відтак, керівник БФ “Карітас” Ігор Козинкевич вважає необхідним кроком у боротьбі з алкоголізмом змінити
законодавство та посилити відповідальності кожного в суспільстві.
«Наша мета – впровадження політики зменшення вживання алкоголю. А ціль – давати правдиві знання щодо
проблеми. Необхідно лобіювати таку політику, яка б приносила лише позитивні результати», - наголосив голова
правління EUROCARE (Італія) ТізіаннаКонденотті.

Within the framework of the international scientific and practical symposium, today, April 8, 2019, a press
conference entitled "Formation of social policy in solving alcohol problems: implementation of the European
experience" was held at the training center of the Lviv Regional Public Health Center."The Week of Public
Health in Lviv region began with a visit of European experts on the formation of social policy in solving alcohol
problems. The problem of alcohol is not only a problem of one country. Therefore, we gathered here to unite
our efforts for the sake of one common cause ", - noted the director of the Lviv Regional Center for Public
Health Mariana Sluzhynska. According to Cornelius Goos, Head of the European Network on Alcohol Policy
(APN) (Austria), it is very important to have the correct knowledge in the fight against alcoholism, since it will
have a direct impact on public health. "In order to implement an anti-alcohol campaign, it is extremely
important to have a cultural vision" Less Drinking. "We have advisory programs to prevent the use of alcoholic
beverages. We teach doctors and nurses to talk about the risks correctly, "says Joan Colom, Director of the
Drug Addiction Program and HIV / AIDS Prevention, Control and Care Program (Spain)."Cooperation with the
Lviv Regional State Administration, the Department of Health, “Lviv Polytechnic" National University and the
Caritas Charitable Foundation which consists in the treatment of addictions has been in progress for four
years already. There are certain developments in the fight against alcoholism. We also managed to organize
training for specialists who will now be able to disseminate the knowledge gained and organize such courses
in Lviv region. "I'd like to emphasize that there is no treatment for alcohol, there is only psychotherapy, "said
Krzysztof Brzózka, director of the State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems (PARPA) (Poland).
Nina Ren-Mendoza, Director of Health at the Nordic Welfare Center in Stockholm (Sweden) said that their
Center's work was to support anti-alcohol programs. An important fact is that young people have reduced
their use of alcohol, and the older generation has, on the contrary, become more and more consumable. Thus,
Igor Kozinkevych, the head of the "Caritas" Charitable Foundation», considers changing the legislation and
strengthening the responsibility of everyone in society a necessary step in the fight against alcoholism "Our
goal is to introduce a policy of reducing alcohol consumption. In addition, the objective is to provide true
knowledge about the problem. It is necessary to lobby for such a policy that would only bring positive results,"
said Tizianne Condenotti, chairperson of EUROCARE (Italy).

https://loda.gov.ua/article/art5cacaa5715e51

Сьогодні, 8 квітня, заступник голови Львівської облдержадміністрації Роман Филипів зустрівся із
директором Державної агенції з вирішення проблем, пов’язаних з алкоголем Республіки Польща (PARPA)
Кшистофом Бжускою та представниками міждержавного об’єднання «Мережа алкогольної політики в
Європі» (APN).
В межах зустрічі порушили питання продовження співпраці у вирішенні проблем, пов'язаних з алкоголем.
«Для Львівщини як для України проблематика боротьби з алкоголізмом надзвичайно актуальна, тому співпраця
дасть можливість побудувати таку політику протидії алкоголізму, яка є у розвинених європейських країнах. До цієї
роботи залучені різні інституції та різні фахівці, від соціальних працівників до установ охорони здоров'я. Для нас
зараз важливо почути нові думки, дізнатись про прогресивні практики, навчитись застосовувати їх тут, на
Львівщині», - зазначив Роман Филипів.
Під час зустрічі відбулась презентація Львівського обласного центру соціальних служб для сім’ї, дітей та молоді
щодо співпраці Львівської облдержадміністрації з міжнародними організаціями у вирішенні проблем, пов’язаних з
алкоголем та наркотиками.
«Наша співпраця із Львівською областю триває уже чотири роки. Завдяки спільній роботі нам вдалося об'єднати
зусилля та ділитися досвідом з фахівцями усієї Європи. У Польщі ця робота розпочалась більше тридцяти років
тому, однак ще до сьогодні ми маємо над чим працювати, тому чотири роки нашої спільної роботи це лише початок
довгого шляху. В цьому контексті також варто брати до уваги великий вклад церкви», - наголосив Кшистоф Бжуска.
Зазначимо, у вівторок, 9 квітня, у Національному університеті «Львівська політехніка» стартує спільний
міжнародний науково-практичний симпозіум на тему: «Формування соціальної політики у вирішенні алкогольних
проблем: імплементація Європейського досвіду».

https://loda.gov.ua/article/art5cab6442d4ef7
Today, on April 8, Roman Fylypiv, Deputy Head of the Lviv Regional State Administration, met with Krhistof
Bzhuska, Director of the State Agency for Prevention of Alcohol Related Problems in the Republic of Poland
(PARPA), and representatives of the European Network on Alcohol Policy (APN). Within the framework of
the meeting, they raised the issue of continuation of cooperation in addressing alcohol-related problems.
"For the Lviv region, as for Ukraine, the problem of fighting alcoholism is extremely relevant, so cooperation
will enable to build such a policy of counteraction to alcoholism, which exists in developed European
countries. Different institutions and specialists - from social workers to health care providers - are involved
in this work. It is important for us now to hear new thoughts, find out about progressive practices, learn to
apply them here, in Lviv region, "said Roman Fylypiv. During the meeting, a presentation of the Lviv
Regional Center for Social Services for the Family, Children and Youth was held on the cooperation of the
Lviv Regional State Administration with international organizations in addressing the problems associated
with alcohol and drugs.
"Our cooperation with the Lviv region lasts for four years. Through collaborative work, we have been able to
join forces and share experiences with experts from all over Europe. In Poland, this work began more than
thirty years ago, but even today, we still have something to work on, so the four years of our joint work are
just the beginning of a long journey. In this context, it is also worth bearing in mind the great contribution of
the church, "said Krzysztof Brzózka
On Tuesday, April 9, the National University "Lviv Polytechnic" will start a joint international scientific and
practical symposium "Formation of social policy in solving alcohol problems: implementation of the
European experience".

