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Ekonomiski un sociāli pamatota
alkohola pieejamības ierobežošanas politik a
veselīgai sabiedrībai
Galvenie eksperti
Dr. Jirgens Rēms (Jürgen Rehm) ir Sociālo un epidemioloģisko pētījumu
departamenta direktors Toronto Atkarību un garīgās veselības centrā
(Kanāda). Viņš ir arī profesors atkarību politikas jomā Toronto Universitātē
un Epidemioloģisko pētījumu, klīniskās psiholoģijas un psihoterapijas nodaļas
vadītājs Drēzdenes Tehnoloģiju universitātē (Vācija). Kopš 2006.gada Jirgens
Rēms ir Pasaules Veselības organizācijas Narkotiku un alkohola problēmu
konsultatīvā paneļa eksperts, bet kopš 2008.gada – Eiropas Komisijas Veselības
un pārtikas nekaitīguma ģenerāldirektorāta (DG SANCO) eksperts alkohola
politikas jomā. Jirgens Rēms ir viens no pasaulē pazīstamākajiem zinātniekiem,
jo veicis neskaitāmus ekonomisko un sociālo izmaksu, kā arī slimību sloga
novērtējumus atkarību jomā, konsultējot Kanādas, Vācijas, Šveices, Lielbritānijas,
arī Igaunijas, Lietuvas un citu valstu, valdības un politikas veidotājus stratēģiju
izstrādē, lai mazinātu alkohola, tabakas un narkotiku radīto kaitējumu.
Marje Josinga (Marje Josing) ir Igaunijas Ekonomisko pētījumu institūta
direktore. Kopš 1988. gada institūts veic alkohola tirgus un patēriņa analīzi,
kā arī alkohola kontroles politikas novērtēšanu. Ik gadu tiek izdots pārskats
“Alkohola tirgus, patēriņš un kaitējums Igaunijā”, kas pieejams institūta
mājaslapā www.ki.ee
Mindaugs Štelemeks (Mindaugas Štelemėkas) ir Lietuvas Veselības zinātņu
universitātes Veselības pētījumu institūta pētnieks sabiedrības veselības un
veselības ekonomikas jomās. Viņa pētnieciskās intereses saistītas ar alkohola un
tabakas epidemioloģisko uzraudzību, ekonomiskiem aprēķiniem un atkarību
izraisošo vielu kontroles politikas analīzi. Mindaugs Štelemēks ir arī Tabakas
un alkohola kontroles Lietuvas nacionālās koalīcijas valdes loceklis.
Mārcis Trapencieris ir Latvijas Universitātes Filozofijas un socioloģijas institūta
pētnieks, sadarbojas ar Rīgas Stradiņa universitāti un Slimību profilakses un
kontroles centru alkohola, narkotiku un garīgās veselības izpētes jomās. Viņa
pētnieciskās intereses saistītas ar alkohola un narkotiku epidemioloģisko un
ekonomisko datu analīzi un indikatoru izstrādi. Vienlaikus viņš ir arī Eiropas
Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra (EMCDDA) eksperts un Eiropas
skolu aptaujas projekta par alkoholu un citām narkotiskajām vielām (ESPAD)
vadības grupas loceklis, sniedzis konsultācijas Kosovas un Nigērijas valdībām
par atkarību izraisošo vielu kontroles politikas attīstību, kā arī līdzdarbojies
vairākos Eiropas mēroga starptautiskos izpētes projektos par minēto tematiku.
Mārcis Trapencieris ir Latvijas Atkarības pētniecības asociācijas un Tabakas un
alkohola kontroles Latvijas nacionālās koalīcijas biedrs.

