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CONSUMATORI DE DROGURI ÎN VÂRSTĂ: O PROBLEMĂ DIN CE ÎN CE MAI MARE PENTRU SERVICIILE 

DE TRATAMENT DIN EUROPA 

„Problemele legate de droguri nu au limită de vârstă” – din ce în ce mai mulţi consumatori în 

vârstă solicită ajutor, afirmă OEDT 

 
(10.11.2010, LISABONA EMBARGO 10:00 WET/ora Lisabonei) „Problemele legate de droguri nu au limită de 
vârstă”, afirmă Agenţia UE pentru droguri (OEDT). Într-o analiză specială publicată astăzi împreună cu 
Raportul anual 2010, agenţia arată de ce consumul de droguri nu mai este doar un „fenomen al tinerilor” (1). 
 
Europa se confruntă cu o îmbătrânire pronunţată a populaţiei sale, aproximativ un sfert din aceasta urmând să 
aibă vârste de cel puţin 65 de ani până în anul 2050. Statisticile publicate astăzi arată că populaţia 
consumatorilor de droguri din Europa este, de asemenea, în curs de îmbătrânire şi că adaptarea la nevoile 
consumatorilor de droguri în vârstă reprezintă o problemă din ce în ce mai mare pentru serviciile care oferă 
tratament. Această situaţie apare în special în ţările din Europa de Vest, care s-au confruntat cu prima epidemie 
a consumului de heroină în anii '80 şi '90. 

Axându-se în special pe consumatorii dependenţi de droguri, cu vârste de cel puţin 40 de ani, analiza subliniază 
„gravitatea” nevoilor acestora şi „calitatea precară a vieţii”. În acelaşi timp însă, analiza avertizează că 
„tratamentul şi programele de îngrijire specifice pentru consumatorii de droguri în vârstă sunt rare în Europa”. 

Datele furnizate de centrele specializate de tratament şi de furnizorii de tratament de substituţie la opiacee arată 
că, în prezent, consumatorii de droguri mai în vârstă reprezintă o proporţie considerabilă a pacienţilor acestora şi 
că, în multe ţări, acest procent este în creştere. În medie, aproximativ una din cinci (19 %) persoane care 
apelează la tratament în Europa are cel puţin 40 de ani, în timp ce în unele ţări, această cifră se apropie de 30 % 
(figura 3). Aceasta reprezintă o creştere importantă comparativ cu deceniul anterior, când proporţia pacienţilor 
mai în vârstă nu depăşea 10 %. Portugalia raportează cea mai mare proporţie (28 %) de consumatori de droguri 
care apelează la tratament, în timp ce Spania raportează cea mai mare creştere – 15 unităţi procentuale din anul 
2000 (figura 4). Datele specifice referitoare la tratamentul de substituţie arată că, în unele ţări, peste jumătate 
dintre pacienţi au peste 40 de ani.  

Deşi cea mai mare proporţie de consumatori de droguri mai în vârstă se întâlneşte în ţările din vestul UE, în 
majoritate a ţărilor din Europa Centrală şi de Est, persoanele cu vârste peste 40 de ani reprezintă un procent 
mic din consumatorii problematici de droguri care urmează un tratament. „Deoarece epidemia consumului de 
droguri din această zona a început mai târziu [ultima parte a anilor '90, anii 2000], aceste regiuni se pot aştepta 
în următoarele decenii la cifre din ce în ce mai mari în legătură cu consumatorii de droguri problematici mai în 
vârstă”, se afirmă în raport. 

Consumatorii de droguri mai în vârstă care urmează un tratament raportează rate ridicate ale şomajului şi izolării 
sociale şi se confruntă cu consecinţele fizice şi psihosociale ale consumului îndelungat de droguri (boli hepatice, 
afecţiuni cauzate de supradoze, depresie). Problemele asociate consumului de alcool şi de tutun sunt, de 
asemenea, frecvente. În contextul procesului accelerat de îmbătrânire a consumatorilor de droguri mai în vârstă, 
la vârsta de 40 de ani un consumator dependent ar putea avea nevoie de un nivel de îngrijire asociat mai 
degrabă cu o persoană cu 20 de ani mai în vârstă. Actualele servicii de tratament sunt de obicei adaptate 
consumatorilor de droguri mai tineri, iar personalul centrelor de îngrijire ar putea să nu cunoască foarte bine 
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problemele legate de consumul de droguri care apar mai târziu în viaţă sau modificările sociale şi de sănătate 
apărute în mod firesc odată cu vârsta (de exemplu, mobilitatea redusă, boli cardiovasculare, decesul rudelor). 

„Se presupune în mod frecvent că, în jurul vârste de 35 de ani, persoanele renunţă la consumul de droguri”, 
spune directorul OEDT, Wolfgang Götz, „însă datele furnizate de centrele de tratament din Europa arată că 
situaţia nu este întotdeauna aceasta. Din ce în ce mai mult, serviciilor li se solicită să satisfacă nevoile pacienţilor 
mai în vârstă, care se confruntă cu efectele consumului îndelungat de droguri asupra sănătăţii, combinate cu 
efectele procesului de îmbătrânire. Până în prezent, implicaţiile acestei schimbări au fost percepute cu dificultate 
însă, în mod evident, aceasta reprezintă o problemă din ce în ce mai mare atât pentru serviciile specializate de 
tratament pentru consumul de droguri, cât şi pentru furnizorii de servicii sociale şi medicale generale”. 

(1) Extras OEDT 2010 — Treatment and care for older drug users  http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues                         

Cifrele menţionate mai sus pot fi găsite în această publicaţie 

 


