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ПО-ВЪЗРАСТНИТЕ УПОТРЕБЯВАЩИ НАРКОТИЦИ: НАРАСТВАЩО ПРЕДИЗВИКАТЕЛСТВО ПРЕД 

СЛУЖБИТЕ ЗА ЛЕЧЕНИЕ В ЕВРОПА 

„Проблемите с наркотиците нямат възрастови граници“ — EMCDDA изтъква, че все 

повече по-възрастни употребяващи наркотици търсят помощ 

 

(10 ноември 2010 г., ЛИСАБОН ЕМБАРГО до 10,00 ч. западноевропейско/лисабонско време) 

„Проблемите с наркотиците нямат възрастови граници“, посочва Центърът на ЕС по наркотиците 

(EMCDDA). В специален преглед, публикуван днес заедно с Годишния доклад за 2010 г., EMCDDA 

разкрива защо употребата на наркотици не може повече да се счита за „явление сред младите хора“ (
1
). 

В Европа се наблюдава подчертан процес на застаряване на населението – до 2050 г. около една 

четвърт от европейското население ще бъде на възраст над 65 години. Публикувани днес статистически 

данни показват, че групата на употребяващите наркотици в Европа също застарява и 

удовлетворяването на нуждите на по-възрастните употребяващи наркотици е нарастващ проблем пред 

службите за лечение. Такава е ситуацията особено в западноевропейските страни, където през 80-те и 

90-те години на миналия век ЕС посреща първите вълни на епидемична употреба на хероин. 

Докладът, който разглежда зависимите употребяващи наркотици на възраст 40 и повече години, 

подчертава „остротата“ на техните нужди и „ниското качество на живот“. Наред с това авторите 

изтъкват, че „в Европа са редки примерите за специални програми за лечение и грижи за по-

възрастните употребяващи наркотици“.  

Данните, предоставени от специализирани центрове за лечение на наркотична зависимост и от 

организациите, осигуряващи опиатна субституираща терапия, показват, че по-възрастните 

употребяващи наркотици вече представляват значителен дял от пациентите, като в много страни този 

дял нараства. Средно около едно от всеки пет (19 %) лица, които постъпват на лечение в Европа, са на 

възраст 40 или повече години, а в някои държави делът на лицата от тази възрастова група е близо    

30 % (фигура 3). Това е значително увеличение в сравнение със ситуацията отпреди едно десетилетие, 

когато в повечето държави-членки делът на по-възрастните пациенти не надхвърляше 10 %. 

Португалия отчита най-голям дял (28 %) на по-възрастните употребяващи наркотици сред 

постъпващите на лечение, а Испания — най-бързо нарастване на този дял: с 15 процентни пункта от 

2000 г. (фигура 4). Данните за субституиращата терапия показват, че в някои страни над половината от 

клиентите са на възраст над 40 години.  

Делът на по-възрастните проблемно употребяващи наркотици, които са на лечение, е най-голям в 

западноевропейските страни, докато в повечето страни в Централна и Източна Европа делът на 

групата на лицата над 40 години сред проблемно употребяващите наркотици, които са на лечение, е 

малък. „Тъй като епидемичната употреба на наркотици в тези страни се разпространи по-късно [през  

90-те години на миналия век]…, може да се очаква, че през следващите десетилетия в тези региони 

броят на по-възрастните проблемно употребяващи наркотици ще нараства“, се посочва в доклада.  

По-възрастните употребяващи наркотици, които са на лечение, съобщават за високи нива на 

безработица и социална изолация, и показват хроничните физически и психосоциални последствия от 

продължителната употреба на наркотици (напр. заболявания на черния дроб, увреждания поради 

свръхдоза, депресия). Проблеми, свързани с употребата на алкохол и тютюнопушене, също са чести. 
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Поради ускоряването на процеса на стареене при по-възрастните употребяващи наркотици нуждите от 

грижи на зависимите употребяващи наркотици на 40-годишна възраст често са сравними с нуждите на 

лица, които са 20 години по-възрастни от тях. Предлаганите понастоящем форми на лечение 

обикновено са съобразени с нуждите на по-младите употребяващи наркотици и в много случаи 

персоналът не е запознат с проблемите на по-възрастните употребяващи наркотици и не знае как да 

подходи към физиологичните и социалните промени, естествено настъпващи с напредването на 

възрастта (напр. намалена подвижност, сърдечносъдови заболявания, смърт на близки). 

„Обикновено се приема, че на около 35-годишна възраст хората преодоляват употребата на наркотици“, 

казва директорът на EMCDDA Волфганг Гьоц, „но данните за работата на центровете за лечение на 

наркотична зависимост в Европа показват, че това невинаги е така. Все по-често се налага службите за 

лечение да работят с възрастни пациенти, които страдат от физиологичните последствия от 

продължителната употреба на наркотици и от остаряването. Досега не осъзнавахме напълно 

последствията от тази промяна, но очевидно тя представлява все по-сериозен проблем, както за 

специализираните служби за лечение на наркотична зависимост, така и за доставчиците на общи 

здравни и социални услуги“. 

 

(
1
) Подбран материал на EMCDDA, 2010 г. — Treatment and care for older drug users : 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues       

Цитираните по-горе данни са представени в тази публикация. 


