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ЕВРОПЕЙСКИ ДОКЛАД ЗА НАРКОТИЦИТЕ 2014 Г. — ПЕРСПЕКТИВИ ОТНОСНО НАРКОТИЦИТЕ 

Центърът на ЕС по наркотиците поставя акцент върху шест теми с нови 
онлайн анализи  

(27.5.2014 г., ЛИСАБОН ЕМБАРГО 10:00 ч. западноевропейско време) Центърът на ЕС по 
наркотиците (EMCDDA) публикува днес заедно със своя Европейски доклад за наркотиците 
2014 г.: Тенденции и развития, шест нови издания от своята поредица Перспективи относно 
наркотиците (Perspectives on drugs – POD).  Тази най-нова селекция от интерактивни онлайн 
анализи предлага актуален преглед на ключови аспекти на ситуацията в областта на наркотиците 
в Европа. В РОDs са разгледани: зараждащата се загриженост във връзка с употребата на 
стимуланти; новите развития в европейския пазар на канабис; както и напредъкът в интернет 
базираното лечение за употреба на наркотици и анализът на отпадъчни води. 

Синтетични катинони: обезпокоително зачестяване на инжектирането на местно и 
национално равнище 

Над 50 синтетични деривати на катинони (стимуланти) бяха открити посредством системата на 
ЕС за ранно предупреждение (ЕС–СРП) през периода 2005—2013 г. Сред наблюдаваните от  
ЕС–СРП са следните вещества: мефедрон (подлежи на мерки за контрол от 2010 г.); МDPV 
(оценка на риска от април 2014 г.); и пентедрон. Синтетичните катинони могат да се смъркат в 
прахообразна форма или да се поглъщат като таблетки; но сега ЕМСDDA изследва 
обезпокоителното зачестяване на инжектирането на тези вещества.  

Въпреки че инжектирането на катинони не е широко разпространено в Европа, то е отбелязано 
като локализиран проблем сред групи, употребяващи наркотици, с висок риск в някои държави 
(като напр. Чешката република, Германия, Ирландия, Испания, Австрия, Полша, Финландия, 
Швеция и Обединеното кралство). В Унгария и Румъния обаче се наблюдава по-широко 
разпространена практика на инжектиране на тези вещества. Общонационално изследване на 
програмите за предоставяне на игли и спринцовки в Унгария например показа, че през 2012 г. 36% 
от клиентите са си инжектирали катинони като свой основен наркотик.  

Поведение, пораждащо нарастваща загриженост — наблюдавано в подгрупи от мъже, които 
правят секс с мъже (МСМ), е инжектирането на различни незаконни наркотици (като напр. 
катинони и метамфетамин) в така наречените „купони с химически секс“. Към настоящия момент 
за тази нова практика, свързана с рисковани сексуални практики, се съобщава в няколко големи 
градове. Като се има предвид потенциалното въздействие на установените нови модели на 
инжектиране на катинони, наблюдението отблизо на този проблем е приоритет за общественото 
здравеопазване.  
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Метамфетамин: нарастваща загриженост поради появата на нови и разнообразни модели на 
употреба 

Метамфетаминът е утвърден стимулиращ наркотик в много части на света (напр. в Югоизточна Азия, 
САЩ), където от дълго време вече създава големи проблеми за общественото здравеопазване. 
Макар че употребата на метамфетамин в Европа се е ограничавала в миналото до Чешката 
република и Словакия, нови гнезда и модели на употреба се появяват напоследък на други места и 
сред различни групи от населението. Примерите включват смъркането на метамфетамин (на прах) 
от употребяващите наркотици за развлечение в Германия; пушенето на „кристален мет“ от 
инжекционно употребяващите опиоиди в Гърция, Кипър и Турция; и инжектирането на наркотика 
заедно с други вещества сред МСМ (вж. по-горе).  

В настоящия нов анализ ЕМСDDA разглежда предизвикателствата пред провеждането на 
социални и здравни ответни действия във връзка с този наркотик днес. Въпреки че няма одобрени 
медикаменти за лечение на зависимостта от метамфетамин, психосоциалните мерки са доказали 
своята ефективност. Агенцията твърди: „Настоящият проблем с метамфетамина в Европа не е 
едностранчив и е необходимо адекватни ответни действия да бъдат адаптирани, разработени и 
съобразени с местните модели на употреба и наблюдаваните проблеми.“  

Преглед на напредъка с медикаментите за лечение на зависимостта от кокаина 

Кокаинът продължава да бъде най-често използваният незаконен стимулант в Европа и 
проблемите за лечение на зависимостта от кокаин остават. През 2012 г. 14% от клиентите, 
постъпващи за специализирано лечение за употреба на наркотици в Европа, посочват кокаина 
като най-употребяваното от тях вещество. ЕМСDDA представя днес метаанализ на шест 
прегледа, изследващи ефективността на медикаментите, използвани за лечение на проблемите с 
кокаин, както и приемането им от употребяващите го. Оригиналните прегледи, извършени от 
„Cochrane Drugs and Alcohol Group“, включваха 92 изследвания (85 в САЩ) и над 7 000 участници. 
Те показват, че някои медикаменти могат да намалят непреодолимото влечение на 
употребяващите го, но не е намерено единно фармакологично решение за зависимостта от 
кокаин. С напредването на изследванията в тази област психосоциалните мерки остават основен 
елемент при лечението на употребяващите кокаин (вж. видеоматериала).  

Домашното производство на канабис — трева, основен източник на предлагане — вносът на 
смола се засилва  
 
От дълго време Европа е един от най-големите потребителски пазари за канабис, и по-специално 
на смола, внасяна главно от Мароко. Счита се, че около 2 050 тона канабис — смола („хашиш“) и 
канабис — трева („марихуана“) се употребяват в Европа всяка година. Днес ЕМСDDA съобщава, 
че европейският потребителски пазар за канабис е доминиран понастоящем от тревни продукти, 
като домашното производство на трева задоволява търсенето за домашна употреба. Все повече 
насаждения от канабис се откриват на територията на Европа. 

През последните десет години броят на конфискациите на канабис — трева в Европа е 
надхвърлил броя на конфискациите на канабис — смола. През 2012 г. са отчетени около 457 000 
конфискации на канабис — трева в сравнение с 258 000 конфискации на смола. През 2012 г. са 
конфискувани около седем милиона растения канабис — над 2,5 пъти повече от отчетеното пет 
години по-рано. Нововъведенията в производството на канабис през последните години са 
причина за безпокойство (вж. видеоматериала), като производителите отглеждат растения с 
високо съдържание на тетрахидроканабинол (ТНС, активната съставка в канабиса), но с ниско на 
канабидиол (СВD, антипсихотик). Докато силата на действие на двете форми на канабис е 
нараснала от 2006 г. насам, сравнително голям ръст на силата на действие на смолата е 
наблюдавано през периода 2011—2012 г. (вж. иконографиката за канабис, Европейски доклад за 
наркотиците, глава 1).  
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Интернет базираното лечение — предлага нови начини за установяване на връзка с 
употребяващите наркотици  
 
Интернет се е утвърдил като надежден начин за предоставяне на програми за обучение, 
превенция и лечение за наркотици по различни схеми. Днес ЕМСDDA проследява развитията на 
интернет базираното лечение за употреба на наркотици (Internet-based drug treatment — IBDT), 
което се разрасна в Европа през последните десет години, главно във връзка с употребата на 
канабис. ІВDT използва набор от изпитани психосоциални техники и ги интегрира в нов механизъм 
за предоставянето им по интернет. Въпреки че защитата на данните и анонимността са важни 
въпроси, които трябва да бъдат решавани, ползите от този вид предоставяне на услуги могат да 
включват: по-голям географски обхват; достъп до употребяващи наркотици, до които не достигат 
специализираните служби за борба с наркотиците; и по-незабавна помощ (няма срокове на 
изчакване). С развитието на програмите за ІВDT те могат да станат полезно допълнение към 
услугите за традиционно лечение, предлагайки нови начини за установяване на връзка с 
употребяващите наркотици, които се нуждаят от помощ (вж. видеоматериала).  

Най-голямото проучване, обхващащо значителен брой градове, относно анализи за 
съдържание на наркотици в отпадъчни води, се публикува днес  

Констатациите на най-големия до днес европейски проект на нововъзникващата наука за анализ 
на отпадъчни води също се публикуват днес. Въпросният проект е анализирал отпадъчни води в 
повече от 40 големи градове (21 държави), за да изследва навиците за употреба на наркотици на 
живеещите в тях. Неговите заключения са представени в РОD на ЕМСDDA, посветен на този 
въпрос. Отпадъчните води от приблизително 8 милиона души са анализирани за следи от пет 
незаконни наркотици: амфетамин, канабис, кокаин, екстази и метамфетамин (прес бюлетин 
5/2014). 
 
Резултатите предоставят ценна актуална картина на потока от наркотици в изследваните градове, 
показвайки значителни регионални различия в моделите за употреба на наркотици. Следите от 
кокаин например са били повече в западните и някои южни градове, но по-малко в северните и 
източните градове. Употребата на амфетамин, макар и сравнително равномерно разпределена, е 
показала най-високи равнища в Северна и Северозападна Европа. Употребата на метамфетамин, 
обикновено неинтензивна и съсредоточена по традиция в Централна Европа, сега, както изглежда, 
се разширява. А при изследването на седмичните модели на употреба на наркотици равнищата на 
кокаин и екстази се увеличават в края на седмицата в повечето градове, докато употребата на 
метамфетамин и канабис изглежда по-равномерно разпределена през цялата седмица. 

Председателят на управителния съвет на EMCDDA Жоао Гулао заявява: „Тази година 
ЕМСDDA поставя ударението върху широк спектър от нови предизвикателства, поставени от 
стимулантите и други наркотични вещества. По-конкретно Агенцията изследва новия и разрастващ 
се доказателствен материал за лечение на проблеми, свързани с употребата на кокаин, 
метамфетамин и канабис. Общ елемент тук е значението на психосоциалните мерки, които 
представляват ценна част от нашия терапевтичен инструментариум за ответни действия по 
съвременните проблеми с наркотиците.“  


