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VÝRO�NÍ ZPRÁVA 2008: OPIÁTY JSOU STÁLE JÁDREM DROGOVÉHO PROBLÉMU V EVROP�  

Varovné signály týkající se nejzávažn�jšího evropského problému v oblasti drog  

zaznamenala agentura EU pro drogy 

(6.11.2008, LISABON EMBARGO 10:00 SE�/bruselského �asu) Zm�ny trend� souvisejících s heroinem 
v Evrop� podn�cují k tomu, aby zem� této problematice v�novaly náležitou pozornost a byly p�ipraveny 
zasáhnout. Toto prohlášení dnes v Bruselu vydala agentura EU pro drogy (EMCDDA) v souvislosti se 
zve�ejn�ním své Výro�ní zprávy za rok 2008: stav drogové problematiky v Evrop�.   

EMCDDA odhaduje, že v EU a v Norsku je celkem 1,3 až 1,7 milionu problémových uživatel� opiát�. 
Nejvýznamn�jší �ást zdravotních a sociálních problém� a s tím spojených výdaj� v oblasti drog v Evrop� 
souvisí práv� s heroinem. Dnes uve�ejn�né údaje upravují d�ív�jší hodnocení EMCDDA, která nazna�ovala 
pozvolné zlepšování situace ve spojitosti s heroinem. Nov� je upozor�ováno na to, že se situace související 
s heroinem „stabilizovala, nicmén� dále se nelepší“. Rekordní produkce opia v Afghánistánu v roce 2007 
rovn�ž prohloubila obavy EMCDDA z dalších potenciálních problém� souvisejících s heroinem v Evrop� (1).  

„Stávající d�kazy nesv�d�í o epidemickém nár�stu problém� ve spojitosti s heroinem, tak jak to v�tšina Evropy 
zažila v 90. letech 20. století,“ podotýká �editel agentury Wolfgang Götz. „Nem�žeme však ignorovat hrozbu, 
kterou p�edstavuje p�íliv dostupného heroinu na sv�tový trh, obavy vycházející z ukazatel� užívání heroinu ani 
údaje nazna�ující, že syntetické opiáty mohou být rostoucím problémem. T�mto problém�m je t�eba v�novat 
zvýšenou pozornost. Abychom však mohli zajistit, že Evropa bude schopná rychle reagovat, je nutné zlepšit 
citlivost našich informa�ních systém� na tyto zm�ny v souvislosti s dostupností a užíváním t�chto 
nejškodliv�jších návykových látek.“ 

Ve v�tšin� zemí EU souvisí s užíváním opiát� 50 % až 80 % všech žádostí o lé�bu. Každý rok v Evrop� dojde 
k nejmén� 7 až 8 tisíc�m úmrtím zp�sobených drogami, p�i�emž p�edávkování drogami je jednou z hlavních 
p�í�in úmrtí mezi mladými Evropany. P�ibližn� 80 % smrtelných p�edávkování souvisí s užíváním opiát� a 
injek�ní užívání t�chto drog je jednou z hlavních p�í�in ší�ení infek�ních nemocí - odhaduje se, že virem HIV se 
v Evrop� v souvislosti s užíváním drog každoro�n� nakazí p�ibližn� 3 000 lidí, a z údaj� jednotlivých zemí 
vyplývá, že kolem 40 % injek�ních uživatel� drog se nakazí virem hepatitidy C (VHC). Substitu�ní lé�ba 
závislosti na opiátech je nyní dostupná ve všech �lenských státech EU, Chorvatsku a Norsku. Každoro�n� 
tuto lé�bu podstupuje zhruba 600 000 uživatel� opiát�. 

Varovné signály zd�raz�ují pot�ebu zvýšené pozornosti zam��ené na užívání heroinu 

„Ukazatele trend� v užívání opiát� sv�d�í o znepokojivém vývoji,“ uvádí agentura EMCDDA. Dnešní zpráva 
nap�íklad ukazuje, že po�et záchyt� heroinu se ve v�tšin� sledovaných zemí v období let 2003–2006 zvýšil 
o více než 10 %. Množství heroinu zadrženého v Turecku, což je velmi významná tranzitní zem�, se b�hem 
této doby více než zdvojnásobilo. Celkový objem záchyt� heroinu v Evrop� v roce 2006 dosáhl odhadem     
19,4 tun (48 200 záchyt�) (tabulky SZR-7; SZR-8). Monitorování importu a nabídky heroinu v Evrop� je náplní  
nedávno zve�ejn�ného p�ehledu agentury EMCDDA (2). 
 
Údaje z r�zných stran Evropy mimoto nasv�d�ují tomu, že neustále p�ibývají noví uživatelé heroinu, a sice 
„takovým tempem, že závažnost problému se v blízké budoucnosti významn� nesníží“. Po�et nových žádostí 
o lé�bu drogov� závislých osob, u nichž je heroin primární drogou, se v roce 2006 zvýšil p�ibližn� v polovin� 
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sledovaných zemí (tabulka TDI-3, i). Zvláštní znepokojení vyvolávají studie z n�kterých zemí, které nazna�ují, 
že stále dochází k zahájení injek�ního užívání opiát� u nových p�ípad�. V Estonsku, Litv�, Rakousku a 
Rumunsku* bylo p�itom více než 40 % injek�ních uživatel� drog mladších 25 let (obrázek 9, kapitola 6,  
výro�ní zpráva).  
 
V rozporu s celkovým klesajícím trendem úmrtí zp�sobených drogami mezi lety 2000 a 2003 nyní údaje 
nazna�ují stagnaci nebo dokonce zhoršení, jak hlasí v�tšina �lenských stát� (tabulka DRD-2, obr. DRD-8). 
Heroin je nej�ast�ji uvád�nou drogou v souvislosti s drogovými úmrtími, ale zmi�ovány jsou i jiné opiáty. 
Zatímco pr�m�rný v�k osob umírajících v Evrop� na p�edávkování roste (pohybuje se kolem 35 let), celá �ada 
zemí (Bulharsko, Estonsko, �ecko, Lotyšsko, Lucembursko, Rakousko a Rumunsko)* hlásí pom�rn� 
významný podíl drogových úmrtí mezi osobami mladšími 25 let – což rovn�ž potvrzuje p�ítomnost mladších 
uživatel� v t�chto zemích (obrázky DRD-2; DRD-9 i, ii, iii).  
 
Syntetické opiáty: zneužívání a nezákonná výroba 
 
Velká pozornost se letos v�nuje nár�stu hlášených problém� souvisejících se syntetickými opiáty. V Lotyšsku 
a Estonsku se nap�. objevují známky rostoucích problém� spojených s dostupností 3-metylfentanylu 
(fentanylu). P�vod této drogy není znám, a�koliv n�které zprávy ukazují na jeho nezákonnou výrobu v zemích, 
které hrani�í s EU. Co se tý�e ú�inku této drogy, fentanyl má zna�n� vyšší potenci než heroin a jeho užívání 
m�že být mimo�ádn� rizikové. To potvrzuje i více než 70 smrtelných otrav souvisejících s fentanylem, které 
v roce 2006 nahlásilo Estonsko. Agentura EMCDDA dnes rovn�ž zve�ejnila nový „profil drogy“ v�novaný 
fentanylu (3). 
  
Z výzkumu vyplývá, že u uživatel� heroinu se po p�evedení na substitu�ní lé�bu, v rámci které se užívají látky 
jako metadon nebo buprenorfin, výrazn� snižuje riziko p�edávkování. Metadon je však v Evrop� uvád�n 
v toxikologických zprávách u n�kterých úmrtích. Je prokázáno, že správné postupy p�edepisování t�chto látek 
mohou po�et t�chto úmrtí snížit. V rámci vývoje klinické praxe v této oblasti je proto t�eba p�ihlížet k otázkám 
prevence p�edávkování. Metadonová úmrtí však podle všeho p�ímo nesouvisí s mírou rozší�ení substitu�ní 
lé�by (viz ráme�ek „Úmrtí související se substitu�ní lé�bou“, kapitola 7, výro�ní zpráva).  
 
Wolfgang Götz �íká: „Snížení po�tu úmrtí spojených s drogami je významným cílem v�tšiny národních 
protidrogových strategií, je však t�eba, aby se naše slova prom�nila ve skutky. Nem�žeme tolerovat skute�nost, 
že každou hodinu umírá v d�sledku p�edávkování, kterému bylo možné p�edejít, jeden z našich mladých 
spoluob�an�. Naší prioritou musí být opat�ení, která povedou k prevenci p�edávkování a musíme se zam��it na 
nejvíce ohrožené skupiny, jako jsou osoby práv� propušt�né z v�zení nebo osoby, u nichž došlo k relapsu po 
ukon�ení lé�by“ (4). 
 
Poznámky: 
(1) Celosv�tová produkce opia se v roce 2007 zvýšila o 34 % na odhadem 8 870 tun, a to hlavn� v d�sledku nár�stu 
produkce opia v Afghánistánu (8 200 tun v roce 2007). Celosv�tová produkce heroinu tak pravd�podobn� dosáhla 733 tun 
(UNODC, 2008). V nedávno zve�ejn�né studii UNODC P�ehled produkce opia v Afghánistánu v roce 2008 (Afghanistan 
Opium Survey 2008) se odhaduje, že afghánská produkce opia v roce 2008 poklesne o 6 % na 7 700 tun. 
http://www.unodc.org/documents/publications/Afghanistan_Opium_Survey_2008.pdf 
(2) Technický list agentury EMCDDA: „Monitorování dovozu heroinu do Evropy“, dostupný na adrese:  
http://www.emcdda.europa.eu//publications/technical-datasheets 
(3) Profil fentanylu vypracovaný agenturou EMCDDA, je dostupný na adrese: 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles. Další informace viz: Ojanperä, I., Gergov, M., Liiv, M., Riikoja, A.  
a Vuori, E. (v tisku), „An epidemic of fatal 3-methylfentanyl poisoning in Estonia“, International Journal of Legal Medicine (v 
tisku). 
(4) Osoby práv� propušt�né z v�zení jsou vystaveni akutnímu riziku úmrtí a to zejména v d�sledku poruch souvisejících 
s užíváním drog a ve spojitosti s p�edávkováním. Nedávná studie (provedená ve Spojeném království) zjistila, že nejv�tší 
riziko t�mto osobám hrozí v pr�b�hu prvního týdne po propušt�ní, kdy je pravd�podobnost úmrtí v souvislosti s drogami u 
muž� p�ibližn� osmkrát a u žen více než desetkrát vyšší než v pr�b�hu celého prvního roku po propušt�ní (viz ráme�ek o 
tomto tématu v kapitole 7, výro�ní zpráva). 

»»» 
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Více informací o tématech, jimž se v�nuje tato tisková zpráva, naleznete v kapitolách 6 a 7 výro�ní zprávy.  
 
Údaje uvedené ve výro�ní zpráv� za rok 2008 se vztahují k roku 2006 nebo k poslednímu roku, ve kterém byly tyto údaje k 
dispozici.    
   
�íselné údaje a tabulky uvedené v této tiskové zpráv� je možné najít ve Statistickém v�stníku 2008 dostupném na 
adrese http://www.emcdda.europa.eu/stats08  
 
Informace o produktech, tiskových zprávách, službách a událostech souvisejících s výro�ní zprávou a p�íslušné odkazy 
naleznete na adrese http://www.emcdda.europa.eu/events/2008/annual-report 
 
* Zem� jsou uvedeny v po�adí podle protokolu EU. 


