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PESTE 500 000 DE EUROPENI BENEFICIAZ� ACUM DE TRATAMENT DE SUBSTITU�IE  

Serviciile de tratament împotriva dependen�ei de opiacee au cunoscut o cre�tere 

important�, dar disponibilitatea serviciilor este neuniform� 

(24.11.2005 LISABONA) Num�rul total al clien�ilor care beneficiaz� de tratament de substitu�ie în Europa a 
dep��it pragul de 500.000, a declarat ast�zi Agen�ia UE pentru droguri (OEDT) în Raportul anual pe 2005 
privind situa�ia drogurilor în Europa, lansat la Bruxelles.   

Agen�ia declar� c� dup� o cre�tere de �apte ori în ultimii 10 ani, cel pu�in 530.000 de clien�i beneficiaz� acum 
de tratament de substitu�ie în 28 de ��ri diferite (cele 25 de ��ri membre UE, Norvegia, Bulgaria �i România), 
atât în centrele specializate de tratament cât prin intermediul medicilor generali�ti. Se estimeaz� c� mai mult de 
un sfert pân� la jum�tate dintre persoanele dependente de opiaceele în Europa beneficiaz� în prezent de acest 
tip de tratament.  

�i totu�i, conform raportului, disponibilitatea tratamentului de substitu�ie în Europa difer� înc� semnificativ de la 
zon� la zon�, mai ales între cele 15 State Membre vechi ale Uniunii Europene, în noile ��ri membre UE �i în 
��rile candidate. Conform datelor publicate ast�zi, în cele 10 noi State Membre �i în Bulgaria �i România 
num�rul clien�ilor care beneficiaz� de tratament de substitu�ie reprezint� numai 1% din num�rul total înregistrat 
în Europa. 

Tratamentul de substitu�ie s-a dovedit eficient în ameliorarea s�n�t��ii persoanelor cu probleme cauzate de 
abuzul de opiacee. De asemenea, acesta poate juca un rol important în reducerea r�spândirii HIV.        
Raportul subliniaz� c� inexisten�a posibilit��ii de tratament în unele State Membre reprezint� un „motiv real de 
îngrijorare”.  

Buprenorfina – o op�iune terapeutic� din ce în ce mai frecvent�  

Metadona este medicamentul prescris cel mai frecvent în Europa în tratamentul dependen�ei de opiacee, 
pentru aproximativ 80% dintre cei afla�i în tratament de substitu�ie (�i pentru 90% dintre cei interna�i în centre 
de tratament specializate). Totu�i, raportul prezentat ast�zi consemneaz� o mai mare gam� de op�iuni 
terapeutice în ultimii ani, ajutându-i pe medici s� r�spund� mai bine nevoilor pacien�ilor.  

Axându-se în special pe buprenorfin�, OEDT informeaz� c� în prezent aceast� substan�� este utilizat� în 
terapia de substitu�ie în 18 ��ri din 28, reprezentând o op�iune terapeutic� frecvent� înc� de la mijlocul anilor 
1990. Ast�zi, aproape 20% dintre clien�ii tratamentului de substitu�ie beneficiaz� de buprenorfin� (1), cu toate 
c� utilizarea acesteia variaz� considerabil de la o �ar� la alta.  

În Republica Ceh�, Fran�a, Finlanda �i Suedia, de exemplu, peste 60% dintre clien�ii afla�i în tratament de 
substitu�ie au primit buprenorfin� în anul 2003, de�i în alte ��ri utilizarea acesteia r�mâne modest� sau foarte 
limitat�.  

Pân� la sfâr�itul anului 2004, toate cele 15 state membre vechi ale UE au consemnat utilizarea buprenorfinei 
în tratament fie în substitu�ia consumului de opiacee pe termen lung, fie în cazurile de sevraj în urma abuzului 
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de opiacee. Printre cele 10 state membre noi ale UE, tratamentul cu buprenorfin� este uzual numai în 
Republica Ceh� (vezi mai sus), unde în prezent num�rul clien�ilor care beneficiaz� de acest tratament este 
mai mare decât al celor trata�i cu metadon�.  

Poten�ialul de abuz 

În raport, se explic� faptul c� datorit� ac�iunii farmacologice �i efectelor sale, buprenorfina nu este un drog 
foarte c�utat pe pia�a ilicit�. �i totu�i, ea poate deveni un drog de abuz, iar unele ��ri au raportat deja c� este 
folosit� �i în alte scopuri decât terapeutice. 

Combinat� cu alte substan�e, precum alcoolul, benzodiazepinele, barbituricele �i tranchilizantele, buprenorfina 
poate produce interac�iuni grave, inclusiv supradoz�. Totu�i, decesele survenite în urma consumului de 
buprenorfin� sunt foarte rare �i datorit� faptului c� aceasta este tolerat� de organism în doze mari. 

Abuzul �i deturnarea au fost raportate acolo unde buprenorfina este folosit� frecvent în scop terapeutic         
(ex. Fran�a, Finlanda) sau unde accesul la acest drog se face cu u�urin��, pe baza re�etelor eliberate de 
doctori sau în farmacii. Referindu-se la acest aspect, raportul subliniaz� nevoia adopt�rii unor „m�suri de 
reducere a deturn�rii �i abuzului” de buporenorfin�.  

Tratamentul pentru alte probleme legate de droguri r�mâne limitat 

OEDT atrage ast�zi aten�ia c� în ciuda extinderii tratamentului de substitu�ie împotriva dependen�ei de opiacee, 
tratamentul pentru alte tipuri de consum de droguri r�mâne limitat. 

„Alternativele generale de tratament pentru cei care abuzeaz� de cocain� sunt insuficient dezvoltate”, 
men�ioneaz� raportul �i se constat� absen�a „unei baze solide de dovezi în Europa care s� orienteze 
interven�iile terapeutice din acest domeniu”. 

Numai câteva state – Danemarca, Germania, Grecia, Fran�a, Olanda, Austria, �i Suedia – ofer� servicii 
specializate consumatorilor problematici de canabis, în ciuda cererii crescute de tratament împotriva abuzului 
de acest drog. În general, acest tip de alternative specializate de tratament sunt subdezvoltate în Europa, iar 
nevoile consumatorilor problematici de canabis nu sunt pe deplin în�elese. 

În comentariul s�u asupra rezultatelor, directorul OEDT, Wolfgang Götz, declar�: „În ultimii 10 ani am asistat 
la o cre�tere considerabil� în Europa a ofertei de tratament de substitu�ie pentru dependen�ii de opiacee. 
Apreciem pozitiv aceast� realizare, dar trebuie s� recunoa�tem c� este necesar ca investi�iile în acest domeniu 
s� continue. Nu putem uita c� �elul nostru general este s� asigur�m alternative de tratament tuturor celor care 
au nevoie de ele, indiferent de provenien�a lor sau de drogul pe care îl consum�”.  

 

Not� 

Pentru mai multe informa�ii privind Raportul anual pe 2005 �i toate documentele aferente, vezi 
http://annualreport.emcdda.eu.int 

(1) Vezi Tema selectata – Buprenorfina: tratament, abuz �i practici de prescriere, Figura 4.  

 


