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VÝROČNÁ SPRÁVA 2012: HLAVNÉ TÉMY 2 

Podľa novej správy je užívanie heroínu na ústupe a spôsoby užívania drog sa menia 

(15.11.2012, LISABON EMBARGO 10.00 hod. ZEČ/lisabonský čas) Od sedemdesiatych rokov minulého storočia 
zohrával heroín na európskej drogovej scéne hlavnú úlohu a stále je zodpovedný za najväčší podiel chorôb a úmrtí 
súvisiacich s drogami v EÚ. Agentúra EÚ pre drogy (Európske monitorovacie centrum pre drogy a drogovú 
závislosť, EMCDDA) uvádza, že hoci problémy súvisiace s heroínom pretrvávajú, je to už v menšej miere.          
Podľa Výročnej správy EMCDDA 2012: stav drogovej problematiky v Európe, ktorú dnes agentúra vydáva 
v Lisabone: „Teraz možno prechádzame do novej éry, v ktorej bude heroín zohrávať menej ústrednú úlohu 
v drogovom probléme Európy“ (1).  

„Čoraz častejšie sa však ukazuje, že v časti Európy klesá počet nových užívateľov heroínu aj dostupnosť tejto drogy, 
dokonca nedávno niektoré oblasti zaznamenali jej akútny nedostatok”, uvádza sa v správe. bude potrebné pozorne 
sledovať vývoj na trhoch s nezákonnými drogami, aby sa zistilo, či bude súčasný nedostatok viesť k dlhodobému 
zníženiu dostupnosti heroínu a k jeho nahradeniu inými látkami. 
K súčasnému poklesu užívania heroínu došlo v súbežne so zvýšením poskytovania liečby (obrázok HSR-2).       
Viac ako polovica odhadovaných 1,4 milióna pravidelných užívateľov opioidov v EÚ a v Nórsku (väčšinou užívatelia 
heroínu) má v súčasnosti prístup k substitučnej liečbe závislosti od opioidov.  

Heroín – menej nových užívateľov a nižšia ponuka heroínu 

Približne polovica (48 %) osôb, ktoré začali odbornú protidrogovú liečbu, uvádza opioidy, najmä heroín, ako svoju 
hlavnú problémovú drogu (tabuľka TDI-5, časť ii). Dlhodobá a chronická povaha problémov súvisiacich s heroínom 
znamená, že mnohí títo užívatelia budú v nasledujúcich rokoch naďalej potrebovať pomoc. Pozitívom však je, že 
v správe je popísané, ako si táto droga v súčasnosti získava menej nových užívateľov (obrázok TDI-1, časť ii).  
Počet osôb, ktoré v Európe prvýkrát nastúpili na odbornú protidrogovú liečbu pre problémy s heroínom, klesol z 
51 000 v roku 2005 na 46 000 v roku 2010, pričom najvyšší počet 61 000 sa vyskytol v roku 2007 (obrázok TDI-1, 
časť ii). Spomedzi krajín bol pokles očividný v krajinách s dlhodobými skúsenosťami s heroínovými epidémiami, ako 
sú napríklad Taliansko, Portugalsko a Spojené kráľovstvo (tabuľka TDI-3, časť i). Opioidy, najmä heroín, sa 
podieľajú na väčšine nahlásených prípadov úmrtí spôsobených drogami v Európe. Z nových údajov vyplýva malý 
pokles týchto úmrtí v členských štátoch EÚ a v Nórsku z približne 7 600 v roku 2009 na 7 000 v roku 2010.  

Z trhových ukazovateľov vyplýva, že heroín sa v uliciach Európy stáva menej dostupným. Pokles počtu porušení 
právnych predpisov súvisiacich s heroínom pozorovaný v roku 2009 pokračoval aj v roku 2010 (kapitola 2,          
obrázok 3). Posledné údaje o záchytoch takisto poukazujú na celkové zníženie ponuky heroínu. Približne 51 000 
záchytov viedlo k zadržaniu 6 ton heroínu v roku 2010 v EÚ a v Nórsku v porovnaní s 56 000 záchytmi a 8 tonami 
v roku 2009 (kapitola 6, tabuľka 9, tabuľka SZR-7, tabuľka SZR-8). Nedostatok bol pocťovaný v niektorých krajinách 
na konci roka 2010 a začiatkom roka 2011, najmä v Írsku a v Spojenom kráľovstve, v čom mohlo určitú rolu 
zohrávať úspešné presadzovanie práva (2).  
Európska komisárka zodpovedná za agentúru EMCDDA Cecilia Malmström povedala: „Pokles užívania heroínu 
v EÚ je výsledkom dlhodobého úsilia o zníženie ponuky a dopytu. V obmedzení ponuky zohrával dôležitú úlohu 
intenzívny policajný dohľad na trasách obchodovania s heroínom. Rovnako dôležité bolo rozšírenie substitučnej 
liečby, ktorou sa z trhu odstránila podstatná časť dopytu. Tieto faktory môžu spoločne pomôcť vytvoriť podmienky 
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pre pokračujúce oslabovanie európskeho trhu s heroínom v budúcnosti. Európa môže teraz v niektorých ohľadoch 
predstavovať pre túto látku problematický trh.“  

Meniace sa spôsoby užívania problematických drog  

Zmeny dostupnosti heroínu v Európe možno spojiť so „zmenami spôsobu užívania drog“, uvádza agentúra 
EMCDDA. Niektoré krajiny v Európe hlásia, že veľký podiel osôb, ktoré začínajú liečbu, teraz uvádza ako hlavnú 
problematickú drogu opioidy iné ako heroín (tabuľka TDI-113). Napríklad v Estónsku a vo Fínsku sa pred takmer 
desiatimi rokmi zrútil trh s heroínom a nikdy sa plne nezotavil. Viac ako tri štvrtiny osôb, ktoré začínajú liečbu 
v Estónsku, uvádza ako svoju hlavnú problémovú drogu syntetický opioid fentanyl. Na stretnutí agentúry EMCDDA 
venovanému najnovším trendom sa preskúmal posledný vývoj týkajúci sa fentanylu, ktorý je podstatne silnejší ako 
heroín a ktorý sa obzvlášť spája s predávkovaním a úmrtiami spôsobenými drogami (3). Buprenorfín, syntetický 
opioid, ktorý sa bežne používa v substitučnej liečbe, je najčastejšie uvádzaným primárnym opioidom medzi osobami 
začínajúcimi liečbu vo Fínsku. 

Iné opioidy uvádza vysoký podiel klientov začínajúcich liečbu v Dánsku, Lotyšsku a Rakúsku. Niektoré krajiny 
majú na druhej strane problémových užívateľov drog, ktorí v časoch nedostatku heroínu užívajú látky iné ako 
opioidy. Správy sa týkajú rozšírenejšieho injekčného užívania katinónov (Maďarsko) a amfetamínov (Maďarsko, 
Lotyšsko) a tiež rozšírenejšieho užívania benzodiazepínov a ďalších liekov (Írsko, Slovinsko). 

Injekčné užívanie drog naďalej klesá 

Údaje od liečených klientov naďalej vykazujú celkový pokles injekčného užívania opioidov (najmä injekčného 
užívania heroínu) v Európe. Z desaťročnej analýzy trendov (2000 – 2009) týkajúcich sa užívateľov heroínu 
začínajúcich liečbu napríklad vyplýva, že podiel osôb, ktoré nahlasujú injekčné užívanie, klesol vo väčšine 
európskych krajín. Tento trend je osobitne zrejmý v západných členských štátoch EÚ a medzi osobami, ktoré 
liečbu začínajú po prvýkrát (kapitola 6). Agentúra EMCDDA odhaduje, že podiel injekčných užívateľov heroínu 
medzi osobami, ktoré prvýkrát nastúpili na liečbu, klesol v roku 2009 približne na tretinu (38 %) z viac ako polovice 
(58 %) spred desiatich rokov (4).  

Nové nahlásené prípady HIV medzi injekčnými užívateľmi na novom minime, v niektorých krajinách sa však 
vyskytli znepokojujúce vypuknutia epidémie     
Hoci je odklon od injekčného užívania heroínu povzbudivý, injekční užívatelia drog naďalej patria k tým, ktorí 
podstupujú najväčšie riziko zdravotných problémov vyplývajúcich z užívania drog, ako sú napríklad infekcie 
prenášané krvou (napríklad HIV/AIDS, hepatitída B, C), predávkovanie a úmrtia spôsobené drogami. V poslednom 
desaťročí sa v EÚ dosiahol veľký pokrok pri riešení infekcie HIV medzi ľuďmi, ktorí injekčne užívajú drogy – ide 
o väčší rozsah preventívnych opatrení, liečby a opatrení na znižovanie poškodenia. Podľa najnovších európskych 
údajov priemerná miera hlásených nových prípadov HIV v tejto skupine naďalej klesá a dosiahla nové minimum – 
2,54 nových prípadov na milión obyvateľov za rok (odhadom 1 192 nových prípadov v roku 2010). Celková situácia 
v EÚ je v porovnaní s niektorými krajinami hraničiacimi s EÚ pozitívna – tam sú priemerné miery omnoho vyššie 
(104,3 v Rusku, 151,5 na Ukrajine – kapitola 7, obrázok 16) 

Napriek úspechu Európy v boji proti prenosu HIV medzi užívateľmi drog si vírus zachováva potenciál rýchleho 
šírenia v určitých skupinách. V dnešnej správe sú uvedené aktualizované údaje, ktoré v roku 2011 nahlásili Grécko 
a Rumunsko (pozri rámček, kapitola 7) o znepokojivých epidémiách infekcie HIV, ktoré vypukli medzi injekčnými 
užívateľmi. Počet nových diagnostikovaných injekčných užívateľov drog nakazených vírusom HIV sa v Grécku 
do roku 2010 odhadoval na približne 9 – 19 za rok, potom sa ale zvýšil na 241 nových prípadov v roku 2011, čo 
spôsobila miestna, ale rozsiahla epidémia medzi injekčnými užívateľmi v Aténach. V rovnakom období sa tento 
počet zvýšil v Rumunsku z 1 – 6 prípadov na 114 nových prípadov. Grécko zareagovalo na vypuknutie epidémiu 
výrazným zvýšením poskytovania injekčných striekačiek v Aténach a rozšírením svojich kapacít protidrogovej liečby 
(v roku 2011 otvorilo 22 nových zariadení na poskytovanie substitučnej liečby závislosti od opioidov). V Rumunsku 
je prístup k substitučnej liečbe stále obmedzený, existujú však náznaky, že poskytovanie striekačiek sa mierne 
zlepšilo po výraznom poklese v rokoch 2010 až 2011, ktorý bol spôsobený nedostatkom finančných prostriedkov. 



EMBARGO 15.11.2012 — 10.00 hod. západoeurópskeho času (Lisabonský čas) 15.11.2012 

Výročná správa 2012 v 22 jazykoch — www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
 
 
 

3 

Na nedávnom stretnutí (október 2012) agentúr EMCDDA a Európskeho centra pre prevenciu a kontrolu chorôb 
(ECDC), ktoré bolo venované hodnoteniu rizík, sa preskúmali ďalšie správy o zvýšení rizika HIV medzi injekčnými 
užívateľmi vo viacerých krajinách a zdôraznila sa potreba opatrnosti (5). 
Predseda správnej rady agentúry EMCDDA Joăo Goulăo uviedol: „Musíme stále dávať pozor na potenciálne 
riziká vypuknutia epidémií HIV v budúcnosti. Krajinám, ktoré zaznamenávajú zvýšený výskyt, by mohlo prospieť 
kritické preskúmanie ich národných programov prevencie a kontroly a posúdenie kvality a pokrytia hlavných opatrení 
na prevenciu HIV, ako je napríklad substitučná liečba závislosti od opioidov, programy výmeny ihiel a striekačiek 
a antivírusová liečba. V týchto ťažkých hospodárskych časoch je neustále potrebné udržať na programe otázku 
verejného zdravia a dostatočných preventívnych služieb.“  

Epidémie antraxu medzi užívateľmi heroínu – agentúry v stave pohotovosti    
Ďalšími potenciálne vážnymi dôsledkami injekčného užívania drog sú bakteriálne infekcie, ktoré môžu ohrozovať 
život. V dnešnej správe je popísané aj nedávne prepuknutie epidémie antraxu medzi užívateľmi heroínu (najmä 
medzi injekčnými užívateľmi). Od júna roku 2012 bol v štyroch krajinách EÚ – Dánsko, Nemecko, Francúzsko 
a Spojené kráľovstvo – nahlásený tucet  nových prípadov antraxu, ktoré pravdepodobne súviseli so spoločným 
zdrojom kontaminovaného heroínu a pravdepodobne ich možno spojiť s rovnakým zdrojom zodpovedným za 
predošlé vypuknutie epidémie antraxu v Škótsku v období rokov 2009 – 2010. Vypuknutie epidémie v roku 2012 
podnietilo spoločné rýchle hodnotenie rizík v tejto otázke (6) agentúrami EMCDDA a ECDC. Záverom tohto 
hodnotenia, ktoré zahŕňalo odporúčané opatrenia týkajúce sa reakcie na infekcie, bolo, že užívateľom heroínu stále 
hrozí riziko vystavenia baktériám. Siete včasného varovania agentúr v súčasnosti pozorne sledujú nové prípady 
a dohľad sa zintenzívnil.  

Osobitné zameranie: reagovanie na užívanie drog v európskych väzniciach – prekonať rozdiely v liečení  

Odhaduje sa, že v nápravných zariadeniach v Európskej únii je približne 635 000 ľudí. Zo štúdií vyplýva, že väzni 
majú omnoho častejšie problémy s drogami ako bežná populácia. Napríklad, zatiaľ čo menej ako 1 % všeobecnej 
populácie vyskúšalo niekedy heroín, úrovne celoživotnej prevalencie medzi väzňami v 8 z 13 krajín sa pohybovali 
medzi 15 % a 39 %. Hoci niektorí väzni vo väzení prestanú užívať drogy alebo obmedzia ich užívanie, iní väzni ich 
môžu začať užívať alebo začnú používať škodlivejšie postupy (napr. spoločné užívanie injekčného materiálu). 
Nadmerné stavy, slabá hygiena a nedostatočné poskytovanie zdravotnej starostlivosti postihujú mnohé väznice a 
prispievajú k celkovému nedostatočnému zdravotnému stavu, ktorý bol zistený u väzňov. 
Agentúra EMCDDA v novom hodnotení, ktoré sa dnes zverejňuje spoločne s výročnou správou, poskytuje prehľad 
o užívaní drog u väzenskej populácie a o snahách vynaložených na európskej a na národnej  úrovni s cieľom zlepšiť 
práva a zdravie väzňov (7). V správe sa skúma poskytovanie služieb súvisiacich s drogami v Európe od vstupu 
do väzenia po prepustenie z väzenia, analyzuje sa poradenstvo, liečba závislosti a prevencia infekčných chorôb.  

Podľa správy mnohé krajiny rozšírili poskytovanie intervencií vo väzniciach, najmä substitučnú liečbu závislosti 
od opioidov. Väznice však zriedka ponúkajú štandard starostlivosti rovnocenný alebo porovnateľný so štandardom 
poskytovaným širšej verejnosti. V správe sa poukazuje na pokrok dosiahnutý v niekoľkých európskych krajinách, 
smerom k presadeniu „rovnocennej starostlivosti“ a k prekonaniu tohto „rozdielu v liečbe“ verejnosti a väzňov. 
Zahŕňa to spojenie väzenských zdravotníckych služieb so službami pre verejnosť a v niektorých prípadoch prenos 
zodpovednosti za zdravotnú starostlivosť o väzňov z ministerstva spravodlivosti na ministerstvo zdravotníctva. 
„Väzenská zdravotná starostlivosť sa v poslednom desaťročí čoraz viac uznáva ako súčasť verejnej zdravotnej 
starostlivosti“, uvádza sa v správe. Zdôrazňuje sa aj potreba zlepšiť kontinuitu starostlivosti o väzňov po ich 
prepustení, keď je riziko úmrtia z predávkovania mimoriadne vysoké, čo je spôsobené zníženou toleranciou na 
opioidy. V tejto súvislosti sa vyzdvihuje poradenstvo pred prepustením a školenie o reakcii v prípade predávkovania. 
ĎALŠIA DNEŠNÁ SKÚMANÁ TÉMA... 

Európa, v súčasnosti významný výrobca kanabisu – obavy týkajúce sa intenzívneho užívania 

Európa, veľký spotrebiteľ kanabisu, je teraz dôležitým výrobcom tejto, v nej najobľúbenejšej, nezákonnej drogy. 
Vo výročnej správe sa popisuje zjavný posun na európskom trhu s kanabisom, pričom celkový trend sa mení 
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smerom k nahradeniu dovozu (dovážané produkty z kanabisu sa nahrádzajú produktmi pestovanými v rámci 
Európy) (8). Dvadsaťdeväť z 30 krajín, ktoré podávajú správy agentúre EMCDDA, nahlasujú pestovanie rastlinného 
kanabisu (marihuany). V dvoch tretinách týchto krajín spotrebe kanabisu dominujú rastlinné výrobky a vo zvyšnej 
tretine dovážaná živica (hašiš) (kapitola 3, obrázok 4).  

Zo správy vyplýva, že počet záchytov rastlinného kanabisu v Európe od roku 2005 stabilne rastie a v roku 2010 
vďaka približne 382 000 záchytom prvýkrát prekonal záchyt kanabisovej živice (358 000 záchytov) (kapitola 3, 
tabuľka 2). Množstvá kanabisovej živice však naďalej vo veľkej miere presahujú množstvá rastlinného kanabisu: 
v roku 2010 sa zachytilo 106 ton rastlinného kanabisu a 563 ton živice.  
Približne 80,5 milióna Európanov (vo veku 15 – 64 rokov) niekedy v živote vyskúšalo kanabis a takmer 23 miliónov 
z nich ho užilo v minulom roku (kapitola 3, tabuľka 3). Najnovšie európske údaje potvrdzujú všeobecnú stabilizáciu 
alebo klesajúci trend užívania kanabisu v minulom roku medzi mladými dospelými (vo veku 15 – 34 rokov) uvádzaný 
v predchádzajúcich výročných správach agentúry EMCDDA (obrázok GPS-4, časť ii). Pokiaľ ide o stredoškolských 
študentov (vo veku 15 – 16 rokov), v poslednom (2011) prieskumnom projekte o alkohole a drogách 
na európskych školách (ESPAD), sa zistilo, že v polovici z 26 zúčastnených členských krajín agentúry EMCDDA 
sa od prieskumu v roku 2007 pozoruje stabilný trend celoživotného užívania kanabisu (9). V druhej polovici krajín sú 
trendy rozdielne. Deväť krajín vykazuje významný nárast, pričom najvýraznejší nárast udávajú Francúzsko, 
Lotyšsko, Maďarsko a Poľsko. Pokles bol zaznamenaný v štyroch krajinách (Dánsko, Malta, Slovensko, 
Spojené kráľovstvo) (pozri kapitolu 3, obrázok 6).  

Pretrvávajú obavy o približne 3 milióny Európanov (vo veku 15 – 64 rokov), ktorí stále užívajú drogu každý deň 
(približne 1 % európskej dospelej populácie) (10). Celkovo možno povedať, že každý optimizmus vyvolaný 
stabilizáciou úrovní užívania je potrebné zmierniť skutočnosťou, že táto droga ostáva závažným problémom 
verejného zdravia. Približne 25 % klientov nastupujúcich protidrogovú liečbu uvádza kanabis ako svoju hlavnú 
problematickú drogu.  
NA ZÁVER... 

Riaditeľ agentúry EMCDDA Wolfgang Götz na záver uvádza: „Ťažká finančná situácia v Európe, na pozadí ktorej 
vypracúvame naše správy, spôsobuje, že zdroje na riešenie zdravotných a sociálnych problémov sú nedostatočné. 
Zabezpečenie najkvalitnejšej liečby a najlepšieho výsledku liečby za najnižšie možné náklady je preto v súčasnej 
situácii prioritou. Musíme nevyhnutne zaistiť, aby sa dostupné finančné prostriedky investovali do náležite cielených 
činností s preukázanou účinnosťou. Členské štáty EÚ môžu spoločnou prácou a vzájomnou výmenou skúseností 
a najlepších postupov prispieť k dosiahnutiu tohto cieľa.“  

Pán Götz mal v tejto súvislosti na mysli nedávne pozitívne hodnotenie súčasnej protidrogovej stratégie EÚ (2005 – 
2012) a význam pripravovanej novej protidrogovej stratégie EÚ 2013 – 2020.  

Poznámky 
 
(1) Výročná správa za rok 2012 je dostupná v 22 jazykoch: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Údaje uvedené 
v správe sa vzťahujú na rok 2010 alebo posledný dostupný rok. Obrázky a tabuľky uvedené v tejto tlačovej správe je možné 
nájsť  vo výročnej správe alebo v štatistickej ročenke 2012: www.emcdda.europa.eu/stats12. 
(2) Pozri správu o najnovších trendoch týkajúcich sa heroínu z roku 2011: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter 
(3) Pozri správu o najnovších trendoch týkajúcich sa fentanylu z roku 2012: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(4) Pozri Najnovšie európske trendy v dopyte po liečbe závislosti od heroínu: www.emcdda.europa.eu/reports/2012/tdi/heroin-
consumption-trends 
(5) Pozri www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/hiv-in-injecting-drug-users-2011. Aktualizácia naplánovaná na jar 
roku 2013. 
(6) Pozri http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929 
(7) Pozri Vybranú tému: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(8) Pozri aj správu agentúry EMCDDA: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market 
(9) Prieskum ESPAD dopĺňa viacjazyčné zhrnutie vypracované s podporou EMCDDA. Preklady zverejnené dnes: 
www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad 
(10) Pozri správu o intenzívnom užívaní kanabisu: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 


