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RAPORTUL ANUAL PE 2010: RĂSPUNS LA PROBLEMA DROGURILOR 

În ciuda celor peste un milion de consumatori de droguri care se prezintă anual pentru 

tratament, continuă să existe probleme majore 

(10.11.2010, LISABONA EMBARGO 10:00 WET/ora Lisabonei) Furnizarea unui tratament eficace persoanelor 
cu probleme asociate consumului de substanţe constituie un pilon central al răspunsului Europei la problema 
drogurilor. Potrivit Observatorului European pentru Droguri şi Toxicomanie (OEDT), nu doar calitatea, ci şi 
cantitatea serviciilor de asistenţă disponibile consumatorilor de droguri s-a îmbunătăţit considerabil din anii 1990, 
când extinderea accesului la tratamentul pentru consumul de droguri a devenit o prioritate a politicii în domeniul 
drogurilor. OEDT estimează că, cel puţin un milion de cetăţeni din Uniunea Europeană beneficiază anual de o 
anumită formă de tratament pentru problemele legate de droguri. Cu toate acestea, continuă să existe probleme 
majore în ceea ce priveşte serviciile de tratament. Problemele asociate consumului de heroină sunt în continuare 
majore atât în interiorul, cât şi la graniţele UE, iar constrângerile bugetare devin o realitate în contextul recesiunii 
economice. Aceste aspecte sunt analizate în Raportul anual pe 2010: situaţia problemei drogurilor în 

Europa, lansat astăzi la Lisabona.  

„În ultimul deceniu, s-au înregistrat progrese importante, însă inegale în ceea ce priveşte răspunsul la problemele 
legate de droguri”, afirmă domnul Wolfgang Götz, directorul OEDT. „Furnizarea tratamentului a cunoscut o 
creştere spectaculoasă şi s-au înregistrat progrese semnificative în abordarea unora dintre cele mai periculoase 
consecinţe ale consumului de droguri asupra sănătăţii, cum ar fi infectarea cu virusul HIV. Însă, într-un moment 
în care reacţiile eficace trebuie susţinute, măsurile de austeritate ar putea determina reducerea serviciilor de 
tratament. Actuala presiune asupra bugetului public poate provoca decizii politice care să determine pentru 
Europa costuri pe termen lung cu mult peste orice economii pe termen scurt”.  

Raportul explică modul în care extinderea tratamentului s-a datorat în mare parte creşterii substanţiale a 
asistenţei medicale ambulatorii, cum ar fi intervenţiile psihosociale (de exemplu, consilierea) şi tratamentul de 
substituţie (de exemplu, tratamentul de substituţie cu metadonă). Însă, deşi accentuează „nivelul considerabil de 
furnizare de tratament” înregistrat la ora actuală în Europa, acesta descrie inegalităţile care continuă să existe în 
ceea ce priveşte accesul la serviciile de asistenţă medicală. Printre obstacolele în calea furnizării tratamentului se 
numără criteriile stricte de selecţie, costurile suportate de pacienţi şi lipsa resurselor umane şi financiare.   

Aproximativ 670 000 de cetăţeni europeni beneficiază de tratament de substituţie – o creştere de zece ori 
din 1993  

Potrivit prezentului raport, cele mai multe progrese s-au înregistrat în domeniul tratamentului de substituţie, cea 
mai frecventă opţiune pentru tratarea consumului de opiacee în Europa. În prezent, aproape 670 000 de 
europeni beneficiază de acest tip de tratament, o creştere faţă de cei 500 000 în 2003 şi de zece ori din 1993 
încoace. În ultimul deceniu, mai multe ţări şi-au extins serviciile prin implicarea unor noi furnizori, cum ar fi medicii 
de familie.  

În prezent, tratamentul de substituţie este disponibil în toate cele 27 de state membre ale UE, precum şi în 
Croaţia şi Norvegia, estimându-se că aproximativ jumătate dintre consumatorii problematici de opiacee din 
Europa primesc acest tratament. Măsura în care acest tratament răspunde nevoilor consumatorilor variază 
considerabil de la o ţară la alta. În unele state membre, mai puţin de 10% dintre consumatorii problematici de  
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opiacee primesc acest tip de tratament, în timp ce, în alte ţări, peste jumătate dintre aceştia au acces la 
tratament. Numai 2% din tratamentele de substituţie oferite în Europa sunt furnizate în cele 12 state membre 
care au aderat la UE în 2004 şi 2007. Perioada estimată de aşteptare pentru tratamentul de substituţie poate fi 
de peste un an în anumite ţări (de exemplu, Bulgaria, Polonia şi Grecia), în funcţie de program şi locaţie. 

Răspunsul la nevoi noi – progresele înregistrate 
 
Modelele diverse de consum de druguri din Europa la momentul de faţă necesită servicii de tratament care să 
răspundă unui set mai complex de nevoi faţă de acum 10 ani. Acum, că un număr mai mare de consumatori de 
canabis, substanţe stimulante şi de policonsumatori au acces la servicii, necesitatea unor intervenţii care să 
abordeze şi alte probleme decât consumul de opiacee este cu atât mai mare. Raportul analizează progresele 
înregistrate pentru a răspunde nevoilor noi. Răspunsurile la problemele legate de canabis în Europa sunt 
consilierea, intervențiile psihosociale structurate şi tratamentul ambulatoriu şi rezidenţial. Printre abordările 
inovatoare dezvoltate în unele ţări (Germania, Olanda şi Marea Britanie) se numără tratamentele acordate 
online pentru problemele legate de consumul de canabis, menite să ajungă şi la cei reticenţi la asistenţa oferită în 
cadrul sistemului de tratament pentru consumul de droguri.   

Tratamentul specializat pentru consumatorii de cocaină a fost dezvoltat în mai multe ţări. Având în vedere că 
unităţile de tratament pentru consumul de droguri din Europa sunt încă în cea mai mare parte orientate către 
nevoile consumatorilor de opiacee, consumatorii de cocaină integraţi social pot fi reticenţi la tratament din cauza 
stigmatizării percepute. Vizând această populaţie, Danemarca, Irlanda, Italia şi Austria furnizează, în prezent, 
tratament în afara orelor obişnuite de program pentru a se adapta la viaţa profesională şi pentru a oferi discreţie. 
Peste 50 de medicamente au fost evaluate în vederea tratării dependenţei de cocaină, însă, deocamdată, 
niciunul nu a dat rezultate. În ciuda acestui fapt, sunt înregistrate peste 100 de studii controlate randomizate în 
curs de desfăşurare pentru testarea de noi substanţe. 

Problemele şi răspunsurile legate de consumul de amfetamine (amfetamină şi metamfetamină) sunt prezentate 
astăzi într-o analiză specială publicată odată cu Raportul anual (a se vedea extrasul). În general, serviciile de 
tratament sunt mai adaptate la nevoile consumatorilor acestor substanţe în ţările în care consumul lor 
problematic este împământenit (de exemplu, tratamentele pentru consumul de metamfetamină din Republica 
Cehă şi Slovacia).  

PROBLEMELE ACTUALE PENTRU SERVICIILE DE TRATAMENT 

Problemele asociate heroinei nu par să se diminueze 

Importanţa tratamentului eficace este subliniată astăzi în contextul în care datele confirmă faptul că problema 
Europei în ceea ce priveşte heroina a încetat să se diminueze. După o scădere a problemelor asociate heroinei 
de la mijlocul anilor 1990 până la începutul anilor 2000, indicatorii pentru opiacee – noile cereri de tratament, 
numărul deceselor, infracţiunile la regimul drogurilor şi capturile de droguri – sugerează o „tendinţă generală 
stabilă spre ascendentă a problemei opiaceelor în Europa”.  
 
OEDT estimează că există aproximativ 1,35 milioane de consumatori problematici de opiacee în UE şi Norvegia, 
majoritatea fiind consumatori de heroină, noile date sugerând că încă se practică recrutarea pentru consum de 
heroină. Pe baza datelor obţinute din 19 ţări raportoare, numărul total al celor care se prezintă pentru tratament şi 
care sunt consumatori de heroină, ca drog principal, a crescut de la 126 720 în 2003 la 144 128 în 2008 (figura 
TDI-3, partea ii). Între 2007 şi 2008, 11 ţări au raportat o creştere a numărului de consumatori care acceptă 
tratamentul pentru consumul de heroină, ca drog principal.  

În perioada 1995-2007, în Europa au fost raportate anual între 6 400 şi 8 500 de decese induse de droguri, 
asociate în cea mai mare parte consumului de opiacee (de regulă, peste 85%). Începând cu 2003, numărul 
deceselor induse de droguri a crescut constant în majoritatea ţărilor europene. Datele publicate astăzi indică o 
creştere modestă a numărului deceselor induse de droguri în 2008: cu estimări de 7 371 de cazuri în acel an în 
statele membre UE şi Norvegia, în creştere faţă de 7 021 în 2007 (tabelul DRD-2, partea i). Şi vârsta persoanelor 
decedate a crescut, indicând o îmbătrânire a populaţiei de consumatori cronici de opiacee (a se vedea  
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comunicatul de presă nr. 13 şi extrasul). Pentru fiecare supradoză letală în UE, se estimează că se înregistrează 
20-25 de supradoze neletale sau aproape 150 000 pe an. Aceste episoade nu duc numai la degradarea 
semnificativă a sănătăţii, ci sunt asociate şi riscului unei viitoare supradoze letale.  

Tendinţa în creştere a infracţiunilor legate de heroină prezentată în raportul de anul trecut este confirmată astăzi 
de cele mai recente date la nivel european: media europeană a acestor infracţiuni a crescut cu 39% în perioada 
2003-2008, numărul infracţiunilor legate de heroină crescând, de asemenea, în 16 ţări raportoare.  

Datele obţinute din 26 de ţări raportoare indică faptul că numărul capturilor de heroină raportate în Europa a 
crescut de la 41 000 la 56 600 în perioada 2003-2008, cel mai mare număr fiind înregistrat în Marea Britanie 
(tabelul SZR-7). Deşi numărul capturilor a crescut, cantitatea totală de heroină capturată în UE şi Norvegia a 
scăzut de la aproximativ 9 tone în 2003 la 8 tone în 2008. Cu toate acestea, Turcia, o importantă ţară de tranzit 
pentru heroina care intră în UE, a înregistrat o tendinţă opusă, raportând o cantitate record de 15,5 tone 
recuperate în 2008, o creştere de trei ori faţă de 2003 (4,7 tone) (Capitolul 6, tabelul 9, figura 9; tabelul SZR-8).  
 
Consumul de droguri injectabile manifestă, în general, o tendinţă stabilă sau descendentă în Europa, dar 
continuă să reprezinte o problemă majoră   
 
Consumul de droguri injectabile este strâns legat de problemele grave de sănătate ale consumatorilor de droguri, 
şi anume infecţiile transmisibile prin sânge (de exemplu, HIV/SIDA, hepatita) şi supradozele. Potrivit OEDT, cele 
mai recente date obţinute din monitorizarea tratamentului sunt încurajatoare, indicând o tendinţă stabilă spre 
descendentă în ceea ce priveşte injectarea de droguri. În rândul consumatorilor de heroină care acceptă 
tratamentul, între 2002 şi 2007 se raportează o scădere a procentului consumatorilor prin injectare în 13 ţări. 
Cele mai recente date sugerează că mai puţin de jumătate (42%) dintre cei care încep tratamentul pentru 
consum primar de opiacee în Europa raportează „injectarea în mod obişnuit” a drogului, în timp ce, în cazul celor 
care se prezintă la tratament pentru prima dată, proporţia este mai mică (38%) (tabelul TDI-17, părţile i şi ii).  
 
În ciuda faptului că injectarea de droguri manifestă o tendinţă stabilă sau de scădere, aceasta rămâne o 
problemă centrală pentru Europa, în materie de droguri. Injectarea este în continuare cea mai frecventă metodă 
de administrare pentru consumatorii de opiacee din multe ţări est-europene: cele mai mari procente de injectări 
în rândul consumatorilor de opiacee care s-au prezentat pentru tratament în 2008 au fost raportate de România 
(95%), Estonia (91%) şi Slovacia (86%).  
 
Preocupări: consumul şi injectarea de opiacee în ţările învecinate 
 
Raportul de astăzi analizează, de asemenea, consecinţele consumului de droguri asupra sănătăţii publice în 
unele ţări învecinate ale UE. La graniţa estică a UE, UNODC (Biroul Naţiunilor Unite de Luptă Împotriva 
Drogurilor şi Criminalităţii) estimează că atât Rusia, cât şi Ucraina prezintă niveluri de consum problematic de 
opiacee de două până la patru ori mai mari decât media europeană (media europeană: aproape 4 cazuri la 1 000 
de locuitori cu vârsta cuprinsă între 15 şi 64 de ani). Problemele asociate consumului de opiacee în această 
regiune sunt ratele de infectare cu HIV şi decesele induse de droguri (a se vedea caseta Capitolul 6). 
 
Aproximativ 1,68 milioane de consumatori problematici de opiacee (în mare parte consumatori prin injectare) se 
înregistrează în Rusia şi între 323 000 şi 423 000 în Ucraina (UNODC, 2010). Studiile estimează că în ambele 
ţări aproape 40% dintre consumatori sunt infectaţi cu virusul HIV. Procentul cazurilor recent raportate de infectare 
cu HIV în rândul consumatorilor de droguri injectabile este mult mai mare în Rusia şi Ucraina decât în alte ţări şi 
regiuni ale lumii, cum ar fi Australia, Canada, SUA şi UE. 
 
Conform raportului: „Rata infectărilor cu HIV nou diagnosticate în rândul consumatorilor de droguri injectabile a 
rămas scăzută în majoritatea ţărilor Uniunii Europene, iar situaţia, per ansamblu, în UE pare relativ pozitivă într-
un context global”. Datele privind cazurile nou diagnosticate de infectare cu virusul HIV legate de consumul de 
droguri injectabile în UE sugerează că ratele de infectare sunt încă, în general, în scădere, după nivelul maxim 
atins în perioada 2001-2002.  
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Toate cele patru ţări care raportează cele mai ridicate rate de infecţii nou diagnosticate (Estonia, Letonia, 
Lituania, Portugalia) au continuat să raporteze o tendinţă descendentă, cu o scădere accentuată în Estonia şi 
Letonia (capitolul 7, figura 12). Cu toate acestea, în ciuda tendinţelor descendente, rata infectărilor cu HIV nou 
diagnosticate s-a menţinut la niveluri relativ ridicate în aceste state membre în 2008, accentuând necesitatea de 
a asigura accesibilitatea şi eficienţa practicilor de prevenire la nivel local.  
 
„Prevenirea bolilor infecţioase reprezintă un important obiectiv de sănătate publică al Uniunii Europene şi o 
componentă a politicilor majorităţii statelor membre în domeniul drogurilor”, afirmă domnul João Goulão, 
preşedintele OEDT. „Europa a făcut progrese impresionante în prevenirea noilor infecţii legate de droguri, însă 
eforturile susţinute sunt esenţiale. Problemele tot mai numeroase şi tot mai grave legate de droguri cu care se 
confruntă, în prezent, multe dintre ţările noastre învecinate nu sunt doar dezastre în materie de sănătate publică 
pentru ţările respective, ci şi o ameninţare considerabilă pentru Uniunea Europeană”. 
 
 
 
 
 
Note: 
Datele prezentate în Raportul anual pe 2010 se referă la 2008 sau la ultimul an disponibil.  
Figurile şi tabelele citate în acest comunicat de presă sunt disponibile în Buletinul statistic 2010: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informaţii referitoare la toate produsele privind Rapoartele anuale, comunicatele de presă, serviciile şi evenimentele sunt 
disponibile la:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 

Extrasele sunt disponibile la http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 


