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2004-ES EURÓPAI JELENTÉS: KIEMELT TÉMÁK 

A kannabisz miatt kezelést igénylő fiatalok növekvő számának hátteréről 

(25.11.2004 LISSZABON EMBARGÓS 10H00-ig CET/brüsszeli idő) A kezelési központok számos EU-
tagállamban a kannabisz-fogyasztók számának növekedéséről számoltak be. Összességében, a heroin után a 
kannabisz a második leggyakrabban említett kábítószer, amely miatt a fogyasztók segítséget kérnek. 

Ez a trend tükröződik az EMCDDA, az Európai Unió lisszaboni székhelyű kábítószerügyi központja által ma 
Brüsszelben közzétett 2004-es Éves jelentésben a kábítószer-helyzetrõl az Európai Unióban és 
Norvégiában. A „kannabisz-probléma összefüggéseit” külön kiemelve a jelentés megvizsgálja a 
világviszonylatban leggyakrabban előállított, árult és fogyasztott illegális drog miatti kezelés iránti növekvő 
igénnyel összefüggő kérdéseket.  

„Közegészségügyi szempontból rendkívül fontos annak megértése, hogy sok európai országban miért jelenik 
meg egyre több kannabisz-fogyasztó a kezelőhelyeken– mondta Marcel Reimen, az EMCDDA elnöke. 
Pusztán azért, mert gyakorlatilag valamennyi EU-tagállamban növekszik a kannabisz fogyasztása? Vagy más 
tényezők is szerepet játszanak benne, mint például a fogyasztás változó mintázatai, a nagyobb 
hatóanyagtartalom, a jobb adatszolgáltatás, vagy egyes országok intézkedései annak érdekében, hogy a 
kannabisz-fogyasztókat a büntető igazságszolgáltatásból a kezelési és szociális ellátó rendszerek felé tereljék? 
Ha megfelelően akarunk reagálni a kannabisz-fogyasztásra, rendkívül fontos, hogy megértsük ezeket a 
kérdéseket.” 

A fogyasztás változó mintázatai: növekszik a rendszeres és intenzív kannabisz-fogyasztás 

A legtöbb kannabisz-fogyasztó csak alkalmanként, vagy korlátozott ideig használja az anyagot. Felmerült 
azonban, hogy egy kicsi, de lényeges csoport, elsősorban fiatal férfiak, intenzívebben használják a kábítószert, 
és ezeknek a fogyasztóknak növekedhet a száma. Az EMCDDA durva becslése szerint az EU-ban akár 3 millió 
is lehet a kannabiszt naponta fogyasztók száma. 

A ma közzétett jelentés alapján a legtöbb országban a jelenlegi becslések szerint a fiatal felnőttek (15–34 éves 
korcsoport) 3–12%-a, az összes felnőtt népesség 1–7%-a (15–64 éves korcsoport) fogyasztott kannabiszt az 
utóbbi 30 napban; a legmagasabb becsült adatokról a Cseh Köztársaságban, Spanyolországban, 
Franciaországban, Írországban és az Egyesült Királyságban számoltak be. A felmérések szerint a fiatal 
felnőttek 0,9–3,7%-a használja intenzíven a kábítószert (naponta vagy majdnem naponta). A fiatal férfiak 
körében a napi rendszerességű fogyasztás aránya magasabb: Egy Franciaországban, a 17–19 éves 
korcsoportban végzett éves felmérés szerint a napi fogyasztók aránya a fiúk és a lányok között 9,2%, illetve 
3,3%.  

Az EMCDDA nem tárt fel nyilvánvaló bizonyítékot arra vonatkozóan, hogy közvetlen összefüggés lenne a 
kannabisz rendszeres és intenzív fogyasztásának növekedése, és a kezelési igény növekedése között. Az erre 
a vonatkozó adatok azonban elégtelenek, így az összefüggés sem zárható ki. Haladéktalanul további kutatásra 
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an szükség azzal kapcsolatban, hogy az ilyen kannabisz-fogyasztóknál milyen mértékben alakulnak ki olyan 
egészségi és szociális problémák, amelyek miatt segítséget kérhetnek. 

A kannabisz hatóanyagtartalma: hatásosabb lett a szer? 

Felmerült, hogy a kannabisz-problémák miatt kezelést igénylő személyek növekvő száma részben a kábítószer 
hatóanyagtartalmának növekedésével függ össze. Egyes jelentések azt állítják, hogy a napjainkban 
beszerezhető kannabisz akár tízszer nagyobb hatóanyagtartalommal is rendelkezhet, mint a múltban. A ma 
közzétett jelentés a rendelkezésre álló adatokra alapozott közelmúltbeli tudományos megállapításokra 
támaszkodva tisztázza a kérdést (1). (A kannabisz hatóerejét az anyagban jelenlévő elsődleges hatóanyag, a 
∆9-tetrahidro-cannabinol (THC) mennyisége alapján határozzák meg).  

Az EMCDDA szerint, ha kiszámítjuk az európai piacon beszerezhető kannabisz-készítmények össz-hatóerejét, 
nem sok bizonyítékunk van a hatóerő jelentős növekedésére. Ennek az lehet az oka, hogy a legtöbb EU 
tagállamban az importált kannabisz uralja a piacot (növényi formában és gyantaként), és a tényleges 
hatóanyagtartalom több éven át viszonylag stabil maradt (6–8% körül). Hollandia az egyetlen ország, ahol a 
tényleges hatóanyagtartalom jelentős növekedése volt tapasztalható (a becslések szerint 16%), ami teljes 
mértékben a házilag, intenzív öntözéses technikákkal termesztett kannabisz-növény fogyasztásában 
bekövetkezett relatív növekedésnek tudható be.  

A kannabisz növény zárt térben történő termesztése a legtöbb, sőt csaknem valamennyi európai országban 
előfordul; összességében konzekvensen nagyobb hatóanyagtartalmat eredményez, gyakran kétszer-
háromszor akkorát, mint az észak-afrikai, karibi vagy távol-keleti országokból behozott kannabisz-növény 
esetében. A házilag termesztett nagy hatóanyagtartalmú kannabisz-növény piaci részesedése az EU-ban 
csekélynek tekinthető, bár egyes országokban ez a részarány növekvőben van. Hollandiában a becslések 
szerint a belföldi kannabisz-piac több mint felét helyben termesztett kannabisz teszi ki. 

Még nem világos, hogy a nagy hatóerejű kannabisz fogyasztása milyen mértékben jár együtt nagyobb 
egészségügyi kockázatokkal, de a negatív hatás nem zárható ki – közölte az EMCDDA. Akut egészségügyi 
problémák – például pánikrohamok és kisebb pszichológiai problémák – a mainál gyakoribbá válhatnak a nagy 
hatóanyagtartalmú kannabiszt fogyasztók körében, és ez visszahathat a kezelés iránti igényre is. Emiatt az 
elkövetkező években előtérbe kell helyezni a hatóanyagtartalom, a piacok és az egészségügyi problémák 
tartós figyelemmel kísérését. 

„Ne keltsünk túl nagy riadalmat, de nem is lehetünk igazán nyugodtak a jelenleg beszerezhető kannabisz 
hatóanyagtartalma miatt” – mondta Georges Estievenart, az EMCDDA igazgatója. „A nagy 
hatóanyagtartalmú kannabisz piaci részesedése még viszonylag csekély, de ez változhat, valódi aggodalmat 
keltve a közegészségügyre gyakorolt negatív hatása miatt.” 

Növekedést mutatnak a kezelési adatok – de jelentős eltérések mutatkoznak az egyes országok között  

Az EU-ban működő ambuláns kezelőhelyek összegyűjtött új adatai azt mutatják, hogy az összes, kezelést 
igénybe vevő kliens mintegy 12%-a, és az új kliensek 30%-a a kannabisz-fogyasztást jelölte meg fő kábítószer-
problémájaként. A kezelési rendszerben nyilvántartásba vett kábítószer-fogyasztók száma az 1990-es évek 
közepe óta folyamatosan növekszik; akkoriban az új kezelési igénynek mindössze 9%-a kapcsolódott a 
kannabiszhoz (1996-os adatok). 

Görögország és az Egyesült Királyság kivételével valamennyi adatszolgáltató ország jelezte, hogy a 
kezelésre jelentkező összes új kliensek között némileg növekedett a kannabisz-fogyasztók aránya, bár a kép 
közel sem kiegyenlített. Ez nemcsak a segítséget kérők számában mutatkozó különbségekre vezethető vissza, 
hanem a szolgáltatások kínálatában, valamint a jelentés gyakorlatában mutatkozó különbségekre is.  

A kannabisz-fogyasztás miatt kezelésre jelentkező új kliensek százalékos aránya Németországban a 
legmagasabb (48%) és Litvániában a legalacsonyabb (csaknem nulla). Dániában, Franciaországban, 
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Finnországban és Svédországban ez az arány legalább egyharmad, a Cseh Köztársaságban, 
Hollandiában, Spanyolországban és Szlovéniában meghaladja a 20%-ot. Összességében a kannabisz 
miatti kezelési igény növekedése az új EU-tagállamokban kevésbé szembeszökő, bár egyes országokban 
növekedés észlelhető. Az Egyesült Államokban is beszámoltak a kezelési igény növekedéséről, ahol a 
marihuána miatti kezelésbe kerültek száma az 1992-ben feljegyzett 20.000-ről 2000-ben 90.000-re emelkedett.  

A kezelés alatt álló kannabisz-fogyasztók profilja – fiatal, a társadalomba jobban beilleszkedett és 
általában férfi 

A másféle kábítószerek miatt kezeltekkel összehasonlítva, az új kannabisz-fogyasztó kliensek többnyire 
fiatalabbak (átlagosan 22–23 évesek) és túlnyomó részben férfiak (83%). A nagyon fiatalok csak viszonylag kis 
számban fordulnak a kezelőhelyekhez, de azok között, akik ezt megteszik, gyakran a kannabisz az elsődleges 
problémát okozó kábítószer. A 15 év alattiak körében csaknem a teljes kezelési igény (80%) erre vezethető 
vissza, míg a 15–19 éves korú kliensek körében ez az arány 40%.  

A jelentés arról számol be, hogy a kezelés alatt álló kannabisz-fogyasztó kliensek 45%-a még tanuló, a más 
kábítószerek miatti problémákkal kezeltek tipikusan 8%-ával szemben; 24%-uknak munkaviszonya van, ami 
szöges ellentétben áll a heroin miatt kezelt kliensekkel, akik nagyrészt munkanélküliek. A kannabisz miatt 
kezelt kliensek nagyobb valószínűséggel számolnak be stabil életkörülményekről, és feltehetően sokan még a 
szüleikkel laknak. A legtöbb kannabisz-fogyasztó a családja vagy barátai révén, a szociális ellátó rendszeren 
vagy a büntető-igazságszolgáltatáson keresztül jut el a kezelésbe, és kevésbé valószínű a bekerülés saját 
kezdeményezésre.  

A kezelésre felvett európai heroin-fogyasztók többsége (84%) naponta használja a szert. A kannabisz 
esetében a fogyasztók fele rendszeresen (36% naponta, 17% hetente 2–6 alkalommal) él a kábítószerrel. A 
fogyasztók másik fele ennél ritkább fogyasztásról számol be: 15%-uk ritkábban fordul a kábítószerhez, mint 
hetente, 28%-uk pedig a kezelés megkezdését megelőző hónapban nem fogyasztott. A kezelés alatt állók 
között a napi kannabisz-fogyasztók aránya Hollandiában a legmagasabb (80%), míg az alkalmi fogyasztók 
aránya Németországban a legmagasabb (41%) – itt a legmagasabb az új kannabisz-fogyasztók aránya is.  

Reagálás a kezelés alatt álló kannabisz-fogyasztók szükségleteire 

A jelentés megállapítja, hogy: „A hatékony válaszok kidolgozásának kulcsa a kannabisz-problémák miatt 
segítséget kérők szükségleteinek megértése.” A kannabisz-fogyasztók szerfogyasztási mintázatai eltérnek a 
más kábítószerek fogyasztói mintázataitól, de alapvető különbségek mutatkoznak maguk, a kannabisz-
fogyasztók között is. Legalább két csoport különíthető el. 

Az első csoport tagjai fiatalabbak; ők általában családjuk vagy iskolájuk révén kerülnek kezelésbe; ők 
magában, esetleg alkohollal vagy stimulánsokkal együtt használnak kannabiszt. A második csoport tagjai 
valamivel idősebbek, általában a büntető-igazságszolgáltatás vagy az egészségügyi ellátórendszer révén 
jutnak el a kezelésbe, több tapasztalatuk van más tiltott kábítószerekkel. Ennél a csoportnál átfedés állapítható 
meg a rendszeres kábítószer-fogyasztó népességgel. Ezért a kannabisz-fogyasztók kezelési igényei rendkívül 
sokfélék. 

Egyes országokban – Dániában, Németországban, Görögországban, Franciaországban, Hollandiában, 
Ausztriában, Svédországban és Norvégiában – a kezelőhelyek meghatározott, a kannabisz-fogyasztók 
igényeihez igazított szolgáltatásokat kínálnak. Összességében azonban, a kezelési lehetőségek és a 
kannabisz-fogyasztó kliensek számára kialakított gondozási modellek Európa-szerte fejletlenek. 

A ma közzétett jelentés egyik fő kérdése az, hogy mennyire helyénvaló az alkalmi kannabisz-fogyasztók olyan 
kezelőhelyekre irányítása, ahol kapcsolatba kerülhetnek krónikus heroinfüggőkkel vagy politoxikománokkal.     
A jelentés kifejti, hogy „sok kezelőhelyet olyan célból alakítottak ki, hogy e gyakran kaotikus és marginalizált 
népesség szükségleteinek megfeleljen, és vitatható, hogy alkalmasak-e a kevésbé akut,, például a kannabisz-
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fogyasztók, szükségleteinek kielégítésére”. A kannabisz-fogyasztás miatt problémákkal küzdők sikeres 
kezelésének a kulcsa a megfelelő bekerülési utak és válaszok meghatározása.  

A hiányzó láncszem 

A jelentés kifejti, hogy a speciális létesítményekben kannabisz-problémákkal kezeltek az új kezelési igény „nem 
elhanyagolható részét” képviselik, és a kezelt népesség jól elhatárolható alcsoportját alkotják – amit nem lehet 
figyelmen kívül hagyni. Arra is rámutat, hogy bár az intenzív kannabisz-fogyasztás viszonylag ritka, a 
széleskörű fogyasztás azt jelenti, hogy a fiatalok nagy számban lehetnek érintettek. Potenciálisan, 
közegészségügyi szempontból a hatás jelentős lehet. Még mindig számos fontos kérdés maradt 
megválaszolatlanul, és megjegyzendő, hogy nem minden országban állnak rendelkezésre olyan adatok, 
amelyek lehetővé teszik az aktuális helyzet pontos felmérését.  

Georges Estievenart kijelentette: „Megállapítottuk, hogy a rendszeres kannabisz-fogyasztás növekvőben van, 
és rávilágítottunk a kannabisz hatóanyagtartalma körüli félelmekre. Klinikai vizsgálatokból azt is tudjuk, hogy a 
kannabisz-fogyasztóknál akut és krónikus egészségügyi problémák is jelentkezhetnek,, míg mások, akik 
szintén kísérleteznek ezzel a kábítószerrel, úgy tűnik, semmilyen tartós ártalmat nem szenvednek. Még mindig 
hiányzik azonban egy fontos láncszem, ami lehetővé tenné a kannabisz-fogyasztás változó mintázatainak – 
különösen a kezelő intézményekre gyakorolt hatásának – megértését az Európai Unióban. Még minding nem 
állnak rendelkezésünkre olyan adatok, amelyek segítségével felmérhetnénk, hogy a rendszeres fogyasztók 
milyen mértékben tapasztalnak problémákat. Ez az információ meghatározó az Európában legnépszerűbb 
kábítószer fogyasztására adandó hatékony közegészségügyi válaszok kidolgozásában, a célok 
megjelölésében és megvalósításában.” 

KOMORBIDITÁS 

A legtöbb kezelés alatt álló kábítószer-fogyasztó pszichiátriai problémákkal küzd 

A kábítószer-fogyasztás gyakran másfajta panaszok széles körével, például fertőző megbetegedésekkel     
(HIV, HCV) és szociális problémákkal társul. Sokkal kevésbé ismertek azonban a függőséggel kapcsolatos 
mentális egészségügyi problémák, amelyek megnehezíthetik a kezelés biztosítását. 

A ma közreadott jelentés szerint, a jelenleg kezelés alatt álló kábítószer-fogyasztók „nagy és valószínűleg 
tovább növekvő számban érintettek a pszichiátriai „komorbiditásban” – ami a kábítószerekkel való visszaélés 
és a pszichiátriai problémák kombinációját jelenti. A jelentés szerint a kábítószer-fogyasztók 50–90%-a 
szenved személyiségzavarban, és körülbelül egyötödüknek vannak ennél súlyosabb pszichiátriai panaszai.  

Rendszeresen megtörténik azonban, hogy sem a kezelési szolgáltatások, sem a pszichiátriai csoportok nem 
ismerik fel a komorbid betegeket. Ennek az az oka, hogy ezt az állapotot rendkívül nehéz diagnosztizálni.        
A kábítószer-függőség és az általa okozott szétesett viselkedés gyakran elfedi a valódi személyiségzavart, és a 
pszichiátriai tüneteket sokszor kábítószer-indukált állapotnak vélik. A szakképzettség hiánya szintén akadályt 
jelent – a pszichiátriai és a kábítószeres kezelést végző szakemberek gyakran nem ismerik a másik 
szakterületét, és így nem képesek felismerni a komorbiditást, a kliensek problémáinak összességét. Ennek 
eredményeként a kliens gyakran szolgáltatótól-szolgáltatóig jár („forgóajtó szindróma”), ami a kezelés 
megszakadását, magas lemorzsolódási arányt, és frusztrációt eredményezhet mind a kliensek, mind a segítők 
körében. 

A jelentés kiemeli az erőteljesen strukturált, integrált és esetgondozásra alapozott, egyénre szabott és 
hosszútávú megközelítés szükségességét. Hangsúlyozza azonban, hogy „A legtöbb országban csak kevés 
speciális, integrált program és kezelő szervezet áll a komorbid betegek rendelkezésére; elérhetőségük elmarad 
az igények kielégítéséhez szükséges szinttől. Olaszországban és Hollandiában bizonyos előrelépést értek el 
a szakképzésben, ahol komorbiditással foglalkozó közös tanfolyamokat szerveznek a mentális 
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egészségügyben dolgozók és a kezelésben résztvevő segítők számára. Más országokban is beszámolnak 
továbbképzésekről, de ezek megvalósítása „esetleges és hiányos”.  

Georges Estievenart kijelentette, hogy „a komorbiditás sikeres kezeléséhez és a kezelés, valamint az 
utógondozás folyamatosságának biztosításához nélkülözhetetlen a szolgáltatások közötti együttműködés és 
koordináció a kezelési lánc valamennyi pontján. Ez időigényes és megterheli az emberi és szervezeti 
erőforrásokat, ám végeredményben költség-hatékony. Az Európai Bizottság megbízásából jelenleg vizsgálják a 
komorbiditással kapcsolatos szolgáltatásokat hét európai pszichiátriai környezetben. Az eredmények 2005-re 
várhatók.  

A NEMZETI KÁBÍTÓSZER-STRATÉGIÁK ÉRTÉKELÉSE 

A kábítószer-politikákra több felelősség hárul, mint korábban bármikor 

A ma közzétett jelentés megállapítása szerint a nemzeti kábítószer-politikákra Európai Unió-szerte „több 
felelősség hárul, mint korábban bármikor”. Norvégiával együtt 22 ország fogadott el nemzeti kábítószer-
stratégiát; az értékelés sok esetben prioritást kapott a teljesítmény mérésében és a pénzügyi irányításban. 

A nemzeti kábítószer-stratégiák értékeléséről szóló külön fejezetében a jelentés megállapítja, hogy az 
országok többsége ma már értékeli, hogy az intézkedéseket hogyan hajtják végre; néhányan – 
Spanyolország, Franciaország, Írország és Portugália – egy lépéssel még tovább mennek, kísérletet téve 
arra, hogy felmérjék, politikájuk mennyire hat magára a kábítószer-problémára (hatásvizsgálat). Az ilyen, 
bizonyítékokra alapozott kábítószer-politika iránti politikai akarat önmagában is fontos eredmény. De a 
gyakorlatban – közli a jelentés – egyetlen jel sem utal arra, hogy a tagállamok teljes mértékben felmérnék 
erőfeszítéseiknek a kábítószer-jelenségre gyakorolt hatását. Nehéz oksági összefüggést megállapítani a 
politika és a kábítószer-helyzet között, a képet gyakran gazdasági-társadalmi és szélesebb szociális tényezők 
teszik nehezen értelmezhetővé.  

A szakértők és a szakemberek egyetértenek abban, hogy a stratégia tudományos értékelése érdekében a 
célokat világosan, félreérthetetlenül és mérhető módon kell megfogalmazni, valamint az eredmények 
méréséhez teljesítményindikátorokat kell felállítani. Jelenleg csak néhány országban – például 
Spanyolországban és Írországban – támaszkodnak ilyen indikátorokra. 

Az ismeretekben mutatkozó hiányok ellenére a jelentés megerősíti, hogy „a monitorozási és értékelési kultúra 
terjedése hozzájárult ahhoz, hogy jobban megismerjük a kábítószer-problémát az Európai Unióban, és 
megalapozottabb döntések meghozatalára alkalmas környezetet teremtsünk... A kábítószerek területén 
megvalósuló számos projekt és konkrét intézkedés már magába foglalja az értékelés elemét, és ha ezt minden 
jelentős kábítószer-politikai intézkedésre kiterjesztjük, fokozatosan eljutunk az európai nemzeti kábítószer-
stratégiák hatékonyságának méréséhez.” 

Megjegyzés: 
 
A 20 nyelven közreadott sajtóközlemények, valamint az Európai jelentés, a Statisztikai közlöny, a tagállamok 
Helyzetjelentései és a Reitox Éves jelentések megtalálhatók a http://annualreport.emcdda.eu.int –
http://emcdda.kpnqwest.pt honlapon.  

(1) An overview of cannabis potency in Europe, EMCDDA Insights No 6, 2004. Készítette: Dr Leslie A. King, Paul Griffiths 
és Chloé Carpentier irányításával (EMCDDA) (Letölthető innen: http://www.emcdda.eu.int). A kannabisz-termékek az 
európai országokban tapasztalt hatóanyagtartalmára vonatkozó információkat a témába vágó tudományos és szakirodalom 
áttekintése, az EU-tagállamok jelentései (a 14. statisztikai tábla adatait az EMCDDA-Reitox európai kábítószer-monitorozó 
rendszerhez való hozzájárulásuk részeként nyújtják be), valamint a kijelölt igazságügyi, toxikológiai és kábítószer 
bevizsgálásával foglalkozó szakértőkhöz eljuttatott különleges kérdőívek alapján állították össze. A tanulmány készítésében 
13 EU-tagállam szakértői működtek közre. 


