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O Evropskem centru za spremljanje drog  
in zasvojenosti z drogami
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (center 
EMCDDA) je ena od decentraliziranih agencij Evropske unije. Ustanovljen 
je bil leta 1993 s sedežem v Lizboni in je osrednji vir celovitih informacij 
o drogah in zasvojenosti z drogami v Evropi.

Center EMCDDA zbira, analizira in razširja dejanske, objektivne, zanesljive 
in primerljive informacije o drogah in zasvojenosti z njimi. Tako svoji ciljni 
javnosti zagotavlja z dokazi podprto sliko pojava drog na evropski ravni.

Publikacije centra so primarni vir informacij za najrazličnejše naslovnike, 
vključno z oblikovalci politik in njihovimi svetovalci, strokovnjaki in 
raziskovalci, ki so dejavni na področju drog, in, s širšega vidika, mediji in 
javnostjo.

Letno poročilo predstavlja letni pregled pojava drog v Evropi s strani centra 
in je najpomembnejši vir informacij za vse, ki iščejo najnovejše ugotovitve 
o drogah v Evropi.
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Kako do publikacij Evropske Unije

Brezplačne publikacije:

•	 na	spletni	strani	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu);

•	 	na	predstavništvih	ali	delegacijah	Evropske	unije.	Njihovi	kontaktni	podatki	so	na	voljo		
na	spletni	strani	http://ec.europa.eu	ali	po	faksu	+352	2929-42758.

Publikacije, ki so naprodaj:

•	 na	spletni	strani	EU	Bookshop	(http://bookshop.europa.eu).

Plačljive naročnine (na primer na Uradni list Evropske unije ali zbirke odločb  
sodne prakse Sodišča Evropske unije):

•	 	pri	prodajnih	zastopnikih	Urada	za	publikacije	Evropske	unije	
(http://publications.europa.eu/others/agents/index_sl.htm).
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slovenskem, finskem, švedskem in norveškem jeziku. Vse prevode je opravil Prevajalski center za organe Evropske unije.

Kataloški podatki so navedeni na koncu te publikacije.
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Pravno obvestilo

Ta publikacija Evropskega centra za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (EMCDDA, v nadaljnjem besedilu: center) 
je zaščitena z avtorskimi pravicami. Center ne prevzema odgovornosti za posledice, ki izhajajo iz uporabe podatkov iz tega 
dokumenta. Vsebina te publikacije ne izraža nujno uradnih mnenj partnerjev centra, držav članic EU ali katere koli ustanove 
ali agencije Evropske unije ali Evropskih skupnosti.

Veliko dodatnih informacij o Evropski uniji je na voljo na spletu. Dostop do informacij je mogoč prek strežnika EUROPA 
(http://europa.eu).
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Pred vami je sedemnajsto letno poročilo centra EMCDDA 
o stanju na področju problematike drog v Evropi. Z velikim 
zadovoljstvom opažamo napredek, dosežen v vseh teh 
letih, da bi bolje razumeli pojav drog v Evropi. A vendar 
center EMCDDA ni edini, ki ima zasluge za to. Zahvaliti 
se je treba tudi državam članicam Evropske unije, ki se 
že dolgo zavedajo, kako pomembno je prikazati celovito 
sliko problematike drog v Evropi. Čeprav smo zelo ponosni 
na delo, ki ga je opravilo osebje centra EMCDDA pri 
pripravi te publikacije, moramo poudariti, da gre za 
skupinski dosežek. Tega poročila ne bi bilo brez podpore 
in trdega dela naših partnerjev, zlasti mreže Reitox, ki 
zagotavlja nacionalne podatke, na katerih temelji analiza. 
Zahvaljujemo se tudi številnim drugim evropskim in 
mednarodnim agencijam in organom, ki nam pomagajo pri 
delu.

Letošnje poročilo je objavljeno v pomembnem in težkem 
času za Evropo. Veliko držav se spopada s finančnimi 
in gospodarskimi težavami, ki jih moramo upoštevati pri 
poročanju. Varčevalni ukrepi, ki se uvajajo, prinašajo 
veliko izzivov, oblikovalci politik pa morajo sprejemati 
težke odločitve glede prednostnih nalog, ki se potegujejo 
za javna sredstva. V takih časih je še pomembneje, da 
so naložbe premišljene ter da temeljijo na razumevanju 
problematike in izbiri ukrepov, ki bodo najverjetneje prinesli 
največje koristi. Naloga centra EMCDDA je sodelovati 
s strokovnjaki iz vse Evrope pri pripravi te analize. To 
poročilo in dodatni spletni deli vsebujejo posodobljen in 
znanstveno utemeljen celovit pregled trenutne problematike 
drog v Evropi s primeri inovativne in dobre prakse.

Proučevanje vprašanj v zvezi z drogami je pogosto 
omejeno le na posamezne elemente te zapletene 
problematike, kot da bi bili ločeni drug od drugega, vendar 
mi nismo izbrali takega pristopa. Menimo namreč, da 

analizo centra EMCDDA odlikuje ravno to, da združuje 
raznovrstne informacije o različnih temah, med katerimi 
so trgi drog in prestrezanje, uporaba drog, odzivi za 
zmanjšanje povpraševanja ter politični in pravni razvoj. 
Analiza je tako lahko celostna, kar je veliko bolj učinkovito 
kot „seštevati“ posamezne dele. Ni mogoče popolnoma 
razumeti vprašanj, povezanih z dobavo, če ne razumemo 
vzrokov za povpraševanje po drogah, in obratno. Da bi, na 
primer,lahko razumeli trenutne spremembe razpoložljivosti 
heroina v Evropi, je nujno upoštevati učinek dejavnosti 
prestrezanja, ki so učinkovito zadele pomembne kriminalne 
združbe. Z vso kritičnostjo pa je potrebno upoštevati tudi, 
da se je to zgodilo v času, ko se je zaradi večjega vlaganja 
v zdravljenje bistveno zmanjšalo povpraševanje na trgu. 
Kot je razvidno iz letošnjega poročila, so vsi ti delčki 
informacij enako pomembni in jih je treba povezati v celoto, 
če želimo zagotoviti ustrezen pregled dogajanja v Evropi, 
kar zadeva stanje na področju heroina.

Tako širok pogled potrebujemo, če se želimo odzvati na 
zapleteno in dinamično naravo sodobne problematike 
drog v Evropi. Pred nami so najrazličnejši novi in stari 
izzivi. Lahko so povezani z napredkom informacijske in 
komunikacijske tehnologije, širjenjem novih psihoaktivnih 
snovi ter povečano razpoložljivostjo in uporabo sintetičnih 
drog ali pa so posledica starih težav, za katere še 
vedno nimamo rešitev ter ki škodujejo posameznikom 
in skupnostim. Naloga centra EMCDDA je zagotavljati 
dokaze ter poskrbeti, da razprava o drogah v Evropi temelji 
na celovitem, nepristranskem in, kar je najpomembneje, 
koristnem razumevanju te zapletene problematike.

João Goulão
Predsednik upravnega odbora EMCDDA

Wolfgang Götz
Direktor EMCDDA

Predgovor
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Zahvale

Center EMCDDA se za pomoč pri pripravi tega poročila zahvaljuje:

•  vodjem nacionalnih kontaktnih točk Reitox in njihovemu osebju;

•  službam in strokovnjakom v vseh državah članicah, ki so zbirali neobdelane podatke za to poročilo;

•  članom upravnega odbora in znanstvenega odbora centra;

•  Evropskemu parlamentu, Svetu Evropske unije, zlasti njegovi horizontalni delovni skupini za droge, in Evropski komisiji;

•  Evropskemu centru za preprečevanje in obvladovanje bolezni (ECDC), Evropski agenciji za zdravila (EMA) in Europolu;

•  skupini Pompidou Sveta Evrope, Uradu za droge in kriminal pri Združenih narodih, Regionalni pisarni za Evropo pri SZO, Interpolu, 
Svetovni carinski organizaciji, projektu ESPAD in švedskemu Svetu za informacije o alkoholu in drugih drogah (CAN), kanadskemu 
Direktoratu za nadzorovane snovi in tobak pri zveznem ministrstvu za zdravje Health Canada in ameriški upravi za nadzor nad 
zlorabo snovi in službami za duševno zdravje SAMHSA;

•  Prevajalskemu centru za organe Evropske unije in Uradu za publikacije Evropske unije.

Nacionalne kontaktne točke mreže Reitox
Reitox je evropska informacijska mreža za izmenjavo podatkov o drogah in zasvojenosti z njimi. Mrežo sestavljajo nacionalne 
kontaktne točke v državah članicah EU, na Norveškem, v državah kandidatkah in pri Evropski komisiji. Kontaktne točke so pristojni 
nacionalni organi, za katere so odgovorne njihove vlade in ki centru pošiljajo informacije o drogah.

Kontaktni podatki za posamezne nacionalne kontaktne točke so na voljo na spletišču centra EMCDDA.
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Letno poročilo temelji na podatkih iz nacionalnih poročil, 
ki so jih države članice EU, državi kandidatki Hrvaška in 
Turčija ter Norveška poslale centru EMCDDA. Vsi tukaj 
uporabljeni statistični podatki se nanašajo na leto 2010 (ali 
zadnje leto, za katero so podatki na voljo). Grafični prikazi 
in preglednice v tem poročilu lahko prikazujejo samo stanje 
v podskupini držav članic EU. Izbrane so morda samo 
države, katerih podatki so na voljo za zadevno obdobje, 
ali pa je izbor namenjen ponazoritvi nekaterih trendov.

Analiza trendov temelji samo na državah, ki so sporočile 
zadostne podatke za opis sprememb v zadevnem 
časovnem obdobju. V analizi trendov glede na podatke 
o trgu prepovedanih drog so lahko manjkajoče vrednosti za 
leto 2010 nadomeščene s podatki za leto 2009. Pri analizi 
drugih trendov so manjkajoči podatki lahko interpolirani.

Osnovne informacije in opozorila, ki jih je treba upoštevati 
pri branju letnega poročila, so predstavljeni v nadaljevanju.

Podatki o ponudbi in razpoložljivosti drog

Sistematične in redne informacije o trgih in prometu 
s prepovedanimi drogami so še vedno omejene. Ocene 
o proizvodnji heroina, kokaina in konoplje se pridobivajo 
iz ocen o gojenju pridelkov, ki temeljijo na terenskem delu 
(vzorčenje na tleh) ter zračnih ali satelitskih raziskavah. Te 
ocene imajo nekaj pomembnih omejitev, ki so na primer 
povezane z razlikami v podatkih o pridelkih ali težavami 
pri spremljanju rastlin, kot je konoplja, ki se lahko goji tudi 
v zaprtih prostorih, ali rastlin, ki niso omejene na določeno 
geografsko območje.

Zasegi drog pogosto veljajo za posredni kazalnik 
ponudbe, preprodajalskih poti in razpoložljivosti drog. So 
neposrednejši kazalnik dejavnosti kazenskega pregona 
na področju drog (na primer prednostnih nalog, virov, 
strategij), kažejo pa tudi poročevalske prakse in ranljivost 
preprodajalcev. Za razumevanje maloprodajnih trgov 
z drogami se lahko analizirajo tudi podatki o čistosti 
ali učinku in maloprodajnih cenah prepovedanih drog. 
Maloprodajne cene drog, sporočene centru, so cene za 
uporabnika. Trendi v zvezi s ceno so prilagojeni inflaciji 
na nacionalni ravni. Poročila o čistosti ali učinku iz večine 
držav temeljijo na vzorcu vseh zaseženih drog, na splošno 
pa sporočenih podatkov ni mogoče povezati z določeno 
ravnjo trga s prepovedanimi drogami. Analize glede čistosti 
ali učinka in maloprodajnih cen temeljijo na sporočenem 
povprečju ali modaliteti, če ta nista na voljo, pa na srednji 

vrednosti. Razpoložljivost podatkov o ceni in čistosti je 
lahko v nekaterih državah omejena, dvomljivi pa sta lahko 
tudi zanesljivost in primerljivost.

Center zbira nacionalne podatke o zasegih, čistosti in 
maloprodajnih cenah drog v Evropi. Drugi podatki o ponudbi 
drog izvirajo iz informacijskih sistemov in analiz UNODC, 
dopolnjujejo pa jih dodatne Europolove informacije. 
Informacije o predhodnih sestavinah za droge zagotavljata 
Evropska komisija, ki zbira podatke o zasegih teh snovi 
v EU, in INCB, ki sodeluje pri mednarodnih pobudah za 
preprečevanje zlorabe kemikalij za predhodne sestavine, ki 
se uporabljajo pri proizvodnji prepovedanih drog.

Podatki in ocene iz tega poročila so najboljši razpoložljivi 
približki, vendar jih je treba razlagati previdno, saj 
v številnih delih sveta še vedno ni visoko razvitih 
informacijskih sistemov, povezanih s ponudbo drog.

Razširjenost uporabe drog, izmerjena v raziskavah med 
splošnim prebivalstvom

Uporaba drog med širšo ali šolsko populacijo se lahko 
meri z reprezentativnimi raziskavami, s katerimi se oceni 
delež posameznikov, ki poročajo o uporabi posamezne 
droge v določenih časovnih obdobjih. Pri raziskavah 
se pridobijo tudi koristne dodatne informacije o vzorcih 
uporabe, socialnodemografskih značilnostih uporabnikov 
ter zaznavanju tveganj in razpoložljivosti.

Uvodna opomba

Dostop do letnega poročila in virov 
podatkov zanj na spletu

Letno poročilo je na voljo za prenos v 22 jezikih na spletišču 
centra EMCDDA. Elektronska različica vsebuje povezave do 
vseh spletnih virov, navedenih v letnem poročilu.

Naslednji viri so na voljo samo na spletu.

Statistični bilten za leto 2012 vsebuje vse izvirne 
preglednice, na katerih temelji statistična analiza v letnem 
poročilu. Poleg tega vsebuje dodatne podrobnejše podatke 
o uporabljeni metodologiji in približno sto dodatnih 
statističnih grafikonov.

Problematika drog v vsaki državi je podrobno opisana in 
analizirana v nacionalnih poročilih kontaktnih točk Reitox.

Pregledi po posameznih državah vsebujejo 
najpomembnejše grafične povzetke ključnih podatkov 
o stanju na področju drog za vsako državo.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012
http://www.emcdda.europa.eu/publications/annual-report/2012
http://www.emcdda.europa.eu/stats12
http://www.emcdda.europa.eu/publications/national-reports
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
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Letno poročilo 2012: stanje na področju problematike drog v Evropi

Center je v tesnem sodelovanju z nacionalnimi strokovnjaki 
pripravil sklop osrednjih elementov za raziskave med 
odraslimi (evropski vzorčni vprašalnik, EMQ). Ta protokol se 
danes uporablja v večini držav članic EU, še vedno pa so 
razlike v uporabljeni metodologiji in letu zbiranja podatkov, 
kar pomeni, da je pri razlagi majhnih razlik potrebna 
previdnost, zlasti med državami.

Izvajanje raziskav je drago in le malo evropskih držav zbira 
informacije vsako leto, številne pa jih zbirajo vsaki dve ali 
štiri leta. Podatki v tem poročilu so predstavljeni na podlagi 
najnovejših razpoložljivih raziskav iz vseh držav, ki so bile 
večinoma opravljene med letoma 2006 in 2010. Če ni 
navedeno drugače, se podatki o razširjenosti za Združeno 
kraljestvo nanašajo na Anglijo in Wales, čeprav so na voljo 
tudi ločeni podatki za Škotsko in Severno Irsko.

Za sporočanje podatkov iz raziskav se uporabljajo trije 
standardni časovni okviri, od katerih je najpogostejši 
razširjenost uporabe kadar koli v življenju (uporabe droge 
v katerem koli trenutku v življenju posameznika). To merilo 
ne kaže trenutnega stanja na področju uporabe drog med 
odraslimi, vendar je lahko koristno za razumevanje vzorcev 
uporabe in pojavnosti. Standardni starostni skupini, ki ju 
center EMCDDA uporablja za odrasle, sta 15–64 let (vsi 
odrasli) in 15–34 let (mlajši odrasli). Države, ki uporabljajo 
drugačne zgornje ali spodnje starostne meje, so Danska 
(16), Nemčija (18), Madžarska (18), Malta (18), Švedska 
(16) in Združeno kraljestvo (16–59). Osrednja časovna 
okvira sta zadnje leto in zadnji mesec (uporaba v zadnjih 
12 mesecih ali zadnjih 30 dneh pred raziskavo) (več 
informacij je na spletišču centra EMCDDA). Za šolsko 
mladino sta stopnji za razširjenost uporabe kadar koli 
v življenju in v zadnjem letu podobni, saj je uporaba 
prepovedanih drog pred 15. letom starosti redka.

V evropski raziskavi o alkoholu in drugih drogah med 
šolsko mladino (ESPAD) se uporabljajo standardizirane 
metode in instrumenti za merjenje uporabe drog in uživanja 
alkohola med reprezentativnimi vzorci šolske mladine, 
ki v koledarskem letu dopolnijo 16 let. Leta 2011 so se 
podatki zbirali v 36 državah, vključno s 24 državami 
članicami EU, Hrvaško in Norveško, rezultati pa so bili 
objavljeni leta 2012. Španija in Združeno kraljestvo poleg 
tega opravljata nacionalne raziskave med šolsko mladino, 
ki zagotavljajo podatke o uporabi drog, primerljive 
z rezultati raziskav ESPAD.

Povpraševanje po zdravljenju

Podatki o osebah v Evropi, ki se začnejo zdraviti zaradi 
težav, povezanih z uporabo drog, se sporočajo anonimno 
v centrov kazalnik povpraševanja po zdravljenju. Vsak 
uporabnik storitev, ki se začne zdraviti, odgovarja na 
vprašanja o uporabi drog, stiku z zdravljenjem in socialnih 
značilnostih. Časovni okvir za letne podatke o začetku 
zdravljenja je od 1. januarja do 31. decembra. Podatki ne 
zajemajo uporabnikov storitev, ki so na začetku zadevnega 
leta vključeni v trajno zdravljenje. Kadar je naveden delež 
povpraševanja po zdravljenju zaradi uporabe primarne 
droge, je imenovalec število primerov, v katerih je primarna 
droga znana.

Ukrepi

Informacije o razpoložljivosti različnih ukrepov v Evropi, 
ki na splošno temeljijo na obveščeni presoji nacionalnih 
strokovnjakov, in njihovem izvajanju se zbirajo 
s strukturiranimi vprašalniki. Za nekatere kazalnike pa so na 
voljo tudi kvantitativni podatki o spremljanju.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/methods/gps-overview
http://www.espad.org/
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Krepitev usklajevanja in sodelovanja

Najmočnejše sporočilo najnovejše analize centra 
EMCDDA o stanju na področju drog v Evropi je, da je 
treba še naprej pozorno spremljati težave, povezane 
z uveljavljenimi drogami, a hkrati oblikovati odzive na 
nove nevarnosti in izzive. Velik delež škode, obolevnosti in 
umrljivosti, povezane z uporabo drog v Evropi, še vedno 
lahko pripišemo heroinu in kokainu, tako da bo treba 
ohraniti zagon pri razvoju in izvajanju odzivov, ki temeljijo 
na dokazih. Pri marsičem je bil dosežen bistven, čeprav 
neenakomeren, napredek, ki pa bi ga zlahka ogrozile 
spreminjajoče se okoliščine ali neuspešno nadgrajevanje 
odzivov. Analiza je pokazala tudi, da mora Evropa okrepiti 
svoje zmogljivosti za prepoznavanje izzivov, ki izhajajo iz 
vedno večje kompleksnosti in dinamike trga z drogami, in 
odzivanje nanje.

Pri teh potrebah je treba upoštevati težke finančne 
razmere v številnih evropskih državah, kar pomeni, da ni 
dovolj sredstev za reševanje raznovrstnih zdravstvenih in 
socialnih težav. V teh okoliščinah je bistveno zagotoviti, 
da se razpoložljiva sredstva vložijo v dejavnosti, ki so 
ustrezno ciljno usmerjene in dokazano učinkovite. To lahko 
države članice EU med drugim dosežejo z medsebojnim 
sodelovanjem, tako da si prizadevajo, da bi čim bolj 
izkoristile rezultate dejavnosti z izmenjavo izkušenj, čim bolj 
tesno sodelovale ali čim bolje usklajevale svoje dejavnosti. 
Politični okvir za to je zagotovljen s strategijo EU za boj 
proti drogam in dodatnimi akcijskimi načrti. Sedanja 
strategija EU (2005–2012) je bila pozitivno ocenjena, 
zlasti je bila poudarjena njena vloga pri omogočanju čim 
enostavnejše izmenjave informacij.

Trenutno se obravnava novi okvir politike, ki bo sledila 
strategiji za boj proti drogam 2005–2012. V novem 
okviru bo verjetno še naprej poudarjena potreba po 
uravnoteženem pristopu, ki temelji na dokazih in obsega 
celovit sklop ukrepov za zmanjševanje povpraševanja in 
ponudbe. Spremljanje, raziskovanje in ocenjevanje ter 
spoštovanje temeljnih človekovih pravic bodo verjetno 
tudi ostali ključni elementi pristopa EU. Z novim političnim 
okvirjem bo zagotovljena tudi sinergija med dejavnostmi 
na področju drog in širšimi vprašanji v zvezi z varnostjo in 

zdravjem, pri katerih so droge le eden od elementov – na 
primer preprečevanje okužb z virusom HIV ali boj proti 
organiziranemu kriminalu. Prav tako bo pomagal zagotoviti, 
da Evropa v mednarodni razpravi o drogah nastopi 
odločno in enotno.

Zapletena slika: trg konoplje v Evropi

Letos je center EMCDDA opravil obsežno novo analizo trga 
konoplje, ki je razkrila, da je stanje v zvezi z najpogosteje 
uporabljano prepovedano drogo v Evropi vedno bolj 
zapleteno in raznoliko. Na evropskem trgu je danes na voljo 
več različnih „proizvodov“ iz konoplje, najpomembnejša 
pa je razlika med marihuano in hašišem. Zaradi večje 
proizvodnje konoplje v Evropi domači proizvodi iz 
marihuane vedno bolj izrivajo uvoženi hašiš. Domača 
proizvodnja konoplje pa ni vsa enaka. Po eni strani obstajajo 
gojišča v velikih nasadih z visoko razvitimi metodami za 
čim večji pridelek in učinek, na drugi strani pa posamezni 
uporabniki gojijo manjše število rastlin za osebno uporabo.

Čeprav je večina kršitev zakonov glede konoplje še 
vedno povezana z uporabo ali posedovanjem, veliko 
držav poroča, da je namen njihove politike dati prednost 
ukrepom zoper preprodajo in dobavo. V zvezi s tem se 
poroča, da se danes bolj poudarja ciljno ukrepanje zoper 
lokacije za intenzivno proizvodnjo. Vendar se v Evropi kljub 
povečevanju števila zaseženih rastlin in razvoju nekaterih 
inovativnih metod odkrivanja še vedno zaseže več hašiša 
kot marihuane. Iz tega je razvidno, da lahko domača 
proizvodnja marihuane pomeni večji izziv za dejavnosti 
prestrezanja, zlasti kadar gre za intenzivno proizvodnjo 
v zaprtih prostorih. Razvoj na tem področju vzbuja vedno 
večjo skrb zaradi stranske škode, ki jo lahko lokacije, 
na katerih se proizvajajo droge, povzročijo lokalnim 
skupnostim, in zaradi dokazov o vpletenosti organiziranih 
kriminalnih skupin.

Obseg in zapletenost trga konoplje nista presenetljiva, saj 
odražata položaj te najbolj priljubljene prepovedane snovi 
v Evropi. Je tudi snov, v zvezi s katero sta politično in javno 
mnenje najbolj razdeljeni. Zanimivo je, da se zdi uporaba 
konoplje na splošno precej ustaljena, v nekaterih državah 
pa se morda celo zmanjšuje. Čeprav je težave, povezane 

Komentar
Nadgrajevanje dosežkov, ohranjanje zagona in odzivanje na 
spremembe – izziv za politiko na področju drog v današnji Evropi
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s konopljo, težko meriti, jih zdaj tudi bolje razumemo in 
vemo, da so povezane z intenzivno in dolgoročno uporabo. 
V zvezi s tem je znanih nekaj razlogov, ki vzbujajo skrb. 
Prehod na uporabo marihuane lahko na primer pomeni, 
da je uporabnik izpostavljen močnejšim oblikam te droge. 
Poleg tega študije poročajo, da začnejo številni uporabniki 
uporabljati to drogo že zelo mladi. Po ocenah jo vsak dan 
uporablja 1 % odraslega prebivalstva Evrope, zlasti med 
mladimi moškimi pa so v nekaterih državah precej pogosto 
opaženi intenzivni vzorci uporabe. Na splošno je treba biti 
pri optimizmu zaradi ustaljenih ravni razširjenosti konoplje 
previdni, saj je treba priznati, da je ta droga še vedno 
pomembna javnozdravstvena težava, kar je razvidno iz 
števila povpraševanj po zdravljenju v zvezi z njeno uporabo.

Današnja evropska šolska mladina: previdnejša 
kohorta

Najnovejši rezultati „evropske raziskave o alkoholu in drugih 
drogah med šolsko mladino“ (ESPAD) ponujajo pomemben 
vpogled v časovne trende uporabe snovi med šolsko 
mladino. Ugotovitve v zvezi z vsemi najpomembnejšimi 
snovmi za leto 2011 so obetavne in kažejo zmanjšanje 
ali nespremenjeno stanje. V petih krogih raziskave je bilo 
ugotovljeno, da se je kajenje cigaret v zadnjem času med 
letoma 1999 in 2007 enakomerno zmanjševalo in se nato 
ustalilo. Uživanje alkohola v zadnjem času se je med šolsko 
mladino v Evropi na splošno postopno zmanjševalo od 
leta 2003, najnovejši podatki pa kažejo, da je povečevanje 
epizodnega čezmernega pitja, ki je bilo opaženo med 
letoma 1995 in 2007, morda že doseglo najvišjo raven. 
Na splošno se je uporaba prepovedanih drog med šolsko 
mladino – zlasti konoplje – do leta 2003 povečevala, 
v letu 2007 se je malo zmanjšala, od takrat pa je 
nespremenjena. Te ugotovitve nam morda kažejo prihodnje 
trende, saj obstaja možnost, da ugotovljeni vzorci pozneje 
preidejo v starejše kohorte.

Zanimiva je ugotovitev, da države, ki poročajo o visokih 
ocenah razširjenosti ene snovi, po navadi poročajo tudi 
o sorazmerno visokih ocenah razširjenosti drugih dovoljenih 
in prepovedanih snovi, tako da so visoke ravni uživanja 
alkohola v zadnjem času in epizodnega čezmernega pitja 
povezane z uporabo prepovedanih drog in inhalantov. Te 
ugotovitve podpirajo pristope preprečevanja, pri katerih 
se upošteva, da se je treba pri delu z mladimi hkrati 
osredotočiti na droge in alkohol.

Droge in družina: spregledano vprašanje in premalo 
izkoriščeno sredstvo

Uporabniki drog so posamezniki, vendar morajo njihove 
družine z njimi pogosto deliti težave, ki jih lahko uporaba 

povzroči. Družine in z njimi povezano vprašanje uporabnikov 
drog s starševsko odgovornostjo so proučene v novi študiji 
EMCDDA. V poročilu se ugotavlja, da osebe, ki imajo 
težave z drogami, niso nujno slabi starši, vendar verjetno 
potrebujejo dodatno pomoč. Potrebe oseb s starševsko 
odgovornostjo morajo upoštevati zlasti službe za zdravljenje, 
saj lahko zaskrbljenost zaradi varstva ali zaščite otrok 
ovira iskanje pomoči. Delo s starši, ki uporabljajo droge, 
je izziv za službe, saj morajo usklajevati pravice staršev 
in otrok. Poročilo se konča z ugotovitvijo, da lahko dobra 
praksa in dobro ciljno usmerjeni ukrepi resnično pomagajo. 
To se sklada tudi z analizo ukrepov, namenjenih nosečim 
uporabnicam drog, v zvezi s katerimi so na voljo trdni 
dokazi, da se lahko z zagotavljanjem ustreznega svetovanja 
in podpore izboljšajo rezultati za matere in otroke.

V številnih študijah so se proučevali stres in socialne 
motnje, ki so lahko posledica tega, da ima družinski član 
težave z drogami. Vendar so storitve družinske podpore 
v večini evropskih držav na splošno slabo razvite. To lahko 
pomeni, da je spregledano pomembno sredstvo pomoči 
pri okrevanju. Osredotočanje na družinsko okolje postaja 
vedno bolj pomembno tudi pri preprečevanju uporabe 
drog, saj je na voljo vedno več dokazov o učinkovitosti 
širokih strategij preprečevanja, usmerjenih v okolje in 
posameznika. Pri tem je pomembna zlasti družina, tveganje 
za vrsto problematičnih oblik vedenja, vključno z uporabo 
drog, pa se lahko zmanjša s strategijami okoljskega 
preprečevanja, katerih cilj je okrepiti družine. Dejstvo, 
da so ukrepi na tem področju večinoma še vedno slabo 
razviti, kljub pozitivnim ugotovitvam v zvezi z njimi, kaže na 
splošnejšo težavo, da se ugotovitve iz raziskav na področju 
preprečevanja pogosto ne prenesejo v politike in prakso.

Zaporniki, ki uporabljajo droge: ranljiva populacija

Kljub vedno večjemu zanimanju za zagotavljanje 
„nadomestnih možnosti za prestajanje zaporne kazni“ 
je v evropskih zaporih vsako leto še vedno zaprtih veliko 
oseb, ki imajo težave z drogami. To je razvidno iz podatkov 
študij, ki kažejo, da so težave z drogami med zaporniki 
precej pogostejše kot med splošnim prebivalstvom. 
Čeprav nekateri zaporniki v zaporu prenehajo z uporabo, 
razpoložljivost v nekaterih zaporih tudi pomeni, da 
morda kdo drug začne uporabljati droge ali zapade 
v bolj škodljive oblike vedenja. Injicirajoči uporabniki 
drog si lahko na primer pogosteje izmenjujejo opremo za 
vbrizgavanje, zaradi česar se poveča tveganje za prenos 
patogenov, ki se prenašajo s krvjo, na primer virusa HIV in 
hepatitisa C.

Prenatrpanost, slabe higienske razmere in pomanjkljivo 
zagotavljanje zdravstvenih storitev so težave, s katerimi 
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se spopadajo številni zapori in ki prispevajo k splošnemu 
slabemu zdravstvenemu stanju zaporniških populacij. 
Zaporniki, ki imajo težave z drogami, so lahko zaradi 
tega dvojno prikrajšani in posebno ranljivi, kar zadeva 
telesne in duševne zdravstvene težave med prestajanjem 
zaporne kazni – skrb vzbuja zlasti povečano tveganje 
samopoškodbe in samomora. Zato je utemeljena trditev, da 
je treba pri vseh uspešnih pristopih za izboljšanje zdravja 
v zaporih upoštevati, kako pomembno je, da se zdravljenje 
odvisnosti od drog vključi v splošnejše odzive za 
zagotavljanje zdravstvenih storitev na področju telesnega 
in duševnega zdravja ter združuje s temi odzivi.

Kjer so na voljo ustrezne storitve, lahko nekateri 
zaporniki obdobja prestajanja zaporne kazni izkoristijo, 
da zmanjšajo uporabo drog in se vključijo v storitve. 
Priložnosti na tem področju je vedno več, saj so številne 
države razširile zagotavljanje ukrepov v zaporih, zlasti 
nadomestnega zdravljenja za odvisnike od opioidov. 
Razvoj razpoložljivosti zdravljenja v zaporih je običajno 
podoben razvoju razpoložljivosti zdravljenja v skupnosti, 
vendar s precejšnjim časovnim zamikom. Poleg tega se 
zagotavljanje zdravstvenih storitev v zaporih zelo razlikuje 
med državami, še vedno pa je treba na splošno razviti in 
izboljšati kakovost zagotovljenih storitev. Njihov standard 
je namreč redko enakovreden in primerljiv s storitvami, ki se 
zagotavljajo v širši skupnosti.

Odpust iz zapora je lahko tudi odločilno obdobje za 
ukrepanje, saj se tveganje prevelikega odmerka zelo 
poveča po odpustu, ko morda nekdanji zapornik znova 
seže po heroinu, njegova toleranca za opioide pa je 
zmanjšana. Svetovanje pred odpustom in neprekinjena 
oskrba po njem sta zato bistvenega pomena, saj lahko 
z zagotavljanjem, da ranljivi posamezniki ostanejo v stiku 
s storitvami, prispevata k okrevanju in sta lahko stroškovno 
zelo učinkovit način reševanja življenj.

Beli praški in tablete: zmanjševanje razlik na trgu 
stimulansov

Uporabniki lahko kokain, amfetamine, ekstazi in včasih 
tudi sintetične katinone dojemajo kot konkurenčne in 
v določenem obsegu zamenljive proizvode. Pri tem 
razpoložljivost, cena in kakovost snovi verjetno vplivajo 
na izbiro uporabnika in povzročajo nestanovitnost, ki jo 
opažamo na trenutnem trgu stimulansov. Nekatere nedavne 
študije celo kažejo, da poročanje uporabnikov o zaužitju 
stimulansov v obliki neznanih tablet ali belih praškov ni nič 
nenavadnega.

V Evropi so splošne ocene razširjenosti uporabe 
amfetaminov in ekstazija sorazmerno ustaljene, čeprav 
se zdi, da so dejavniki, povezani z dobavo, prizadeli 

Komentar: Izziv za politiko na področju drog v današnji Evropi

Kratek pregled – ocene uporabe drog 
v Evropi

Tu predstavljene ocene se nanašajo na odraslo prebivalstvo 
(staro od 15 do 64 let) in temeljijo na najnovejših podatkih, 
ki so na voljo (raziskavah, opravljenih med letoma 
2004 in 2010/2011, predvsem v obdobju 2008–2010). 
Za celoten niz podatkov in informacij o metodologiji glej 
priloženi statistični bilten.

Konoplja

Razširjenost uporabe kadar koli v življenju: približno 
80,5 milijona (23,7 % odraslih Evropejcev)

Uporaba v zadnjem letu: približno 23 milijonov odraslih 
Evropejcev (6,8 %) ali tretjina tistih, ki so to drogo že kdaj 
poskusili

Uporaba v zadnjem mesecu: približno 12 milijonov (3,6 %)

Razlike med državami glede uporabe v zadnjem letu: 
skupni razpon od 0,3 do 14,3 %

Kokain

Razširjenost uporabe kadar koli v življenju: približno 
15,5 milijona (4,6 % odraslih Evropejcev)

Uporaba v zadnjem letu: približno 4 milijoni odraslih 
Evropejcev (1,2 %) ali četrtina tistih, ki so to drogo že kdaj 
poskusili

Uporaba v zadnjem mesecu: približno 1,5 milijona (0,5 %)

Razlike med državami glede uporabe v zadnjem letu: 
skupni razpon od 0,1 do 2,7 %

Ekstazi

Razširjenost uporabe kadar koli v življenju: približno 
11,5 milijona (3,4 % odraslih Evropejcev)

Uporaba v zadnjem letu: približno 2 milijona (0,6 %) ali 
šestina tistih, ki so to drogo že kdaj poskusili

Razlike med državami glede uporabe v zadnjem letu: 
skupni razpon od 0,1 do 1,6 %

Amfetamini

Razširjenost uporabe kadar koli v življenju: približno 
13 milijonov (3,8 % odraslih Evropejcev)

Uporaba v zadnjem letu: približno 2 milijona (0,6 %) ali 
šestina tistih, ki so to drogo že kdaj poskusili

Razlike med državami glede uporabe v zadnjem letu: 
skupni razpon od 0,0 do 1,1 %

Opioidi

Problematični uporabniki opioidov: po ocenah približno 
1,4 milijona Evropejcev

Leta 2010 je bilo v nadomestno zdravljenje vključenih 
približno 710 000 uporabnikov opioidov

Glavna droga pri približno 50 % vseh povpraševanj po 
zdravljenju zaradi drog

Število smrtnih primerov zaradi drog je pomenilo 4 % vseh 
smrtnih primerov med Evropejci v starosti od 15 do 39 let, 
od tega so pri približno treh četrtinah odkrili opioide

http://www.emcdda.europa.eu/stats11
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razpoložljivost obeh drog. Trg ekstazija okreva po 
pomanjkanju MDMA, ko so številne tablete vsebovale 
druge snovi. Podobno metamfetamin v zadnjem času 
v nekaterih delih Evrope do neke mere nadomešča 
amfetamin, kar je zaskrbljujoče, saj je bila uporaba 
te droge v preteklosti omejena predvsem na Češko in 
Slovaško. Temu sicer morda ni več tako, a čeprav so 
razpoložljivi podatki omejeni, vseeno vzbujajo skrb. Iz 
podatkov o zasegih je razvidno, da ta droga postaja 
dostopnejša, v nekaterih državah pa se je povečala 
proizvodnja. Iz Nemčije poročajo o smrtnih primerih zaradi 
prevelikega odmerka, v poročilih iz drugih držav pa se 
ta droga pogosteje navaja. Skrb vzbuja podatek, da je 
center EMCDDA zabeležil posamezne primere, pri katerih 
se je poročalo o kajenju metamfetamina in razpoložljivosti 
kristalnega metamfetamina, ki je zelo čista oblika te droge. 
Kajenje metamfetamina je bilo v Evropi v preteklosti zelo 
redko, vendar dokazi z drugih delov sveta kažejo, da je 
močno povezano z negativnimi posledicami.

V okviru sistema EU za zgodnje opozarjanje glede 
novih psihoaktivnih snovi se opravlja ocena tveganja 
4‑metilamfetamina v Evropski uniji. Opravljanje te ocene so 
spodbudile skupine smrtnih primerov, povezanih s to snovjo, 
za katero se je zdelo, da se prodaja kot amfetamin ali 
snov, ki je zmešana z amfetaminom. To obliko amfetamina, 
ki je trenutno v večini evropskih držav nenadzorovana, 
so verjetno v skrivnih laboratorijih izdelali proizvajalci, ki 
iščejo nove kemijske metode za izdelavo amfetamina. To 
priča o vedno večji inovativnosti pri proizvodnji sintetičnih 
drog in možnih nenamernih negativnih posledicah za 
zdravje, ki jih lahko povzročijo.

Večja raznolikost pri uporabi sintetičnih drog

Medtem ko je bila v središču pozornosti predvsem 
skrb zaradi uveljavljenih stimulansov ali pojava novih 
nenadzorovanih psihoaktivnih snovi, so se na evropskem 
trgu drog pojavile in uveljavile številne druge sintetične 
droge. Čeprav droge, kot so GHB, GBL, ketamin in 
v zadnjem času mefedron, uporablja malo Evropejcev, 
se v nekaterih podpopulacijah ugotavljajo visoke ravni 
uporabe in zdi se, da bi se lahko te droge še bolj razširile. 
Pojavljajo se poročila o zdravstvenih težavah, povezanih 
z vsemi navedenimi snovmi, vključno z odvisnostjo kroničnih 
uporabnikov, in o nekaterih nepričakovanih težavah, kot 
je obolenje mehurja pri uporabnikih ketamina. Ta razvoj 
dogodkov je bil pri spremljanju v glavnem spregledan, zato 
bi bilo treba izboljšati občutljivost informacijskih sistemov 
o drogah za nastajajoče trende in nove zdravstvene 
težav ter izboljšati razumevanje ustreznih ukrepov za 
zmanjševanje ponudbe na tem področju.

Kokain: znaki zmanjševanja uporabe in izgube statusa

Razširjena uporaba kokaina je sicer omejena na nekatere 
južne in zahodne države, toda iz skupnih številk je 
razvidno, da je ta droga še vedno najbolj uporabljani 
nezakoniti stimulans v Evropi. Najnovejši podatki po 
desetletju naraščanja priljubljenosti pa vendarle kažejo, 
da je ta morda začela upadati. Morda se spreminja tudi 
dojemanje te droge, saj nekatere študije poročajo, da 
kokain izgublja podobo droge z visokim statusom.

V zvezi s tem je lahko pomembnih več dejavnikov. Kot 
eden izmed njih se navaja kakovost, in sicer naj bi 
nekateri uporabniki zaradi nizke ravni čistosti kokaina 
začeli uporabljati druge stimulanse. Možno je tudi, da se 
morebitni uporabniki dandanes bolj zavedajo negativnih 
posledic, ki lahko spremljajo uporabo kokaina. V 
nedavnem pregledu EMCDDA o zdravstvenih posledicah 
uporabe kokaina je bilo ugotovljeno, da so bile težave 
v razpoložljivih virih podatkov verjetno podcenjene. Iz 
razpoložljivih podatkov o akutnih sprejemih na bolnišnične 
oddelke za nujno pomoč je bilo razvidno, da se je število 
sprejemov na oddelke za nujno pomoč, ki so bili povezani 
s kokainom, od konca devetdesetih let prejšnjega stoletja 
trikrat povečalo, vendar se zdi, da je doseglo najvišjo raven 
okrog leta 2008. Podobno kažejo tudi razpoložljivi podatki 
o smrtnih primerih, povezanih s kokainom, saj je bilo 
največ zabeleženih leta 2008. Ta trend je razviden tudi iz 
podatkov o začetku zdravljenja, ki kažejo, da se je število 
uporabnikov, ki so se prvič v življenju začeli zdraviti zaradi 
težav, povezanih s kokainom, do leta 2008 povečevalo, 
nato pa je upadlo. Podobno stanje kažejo tudi podatki 
o dobavi. Videti je, da zasegi kokaina v Evropi upadajo – 
količina zaseženega kokaina je bila največja leta 2006, 
število zasegov pa leta 2008.

Heroin: dokazi o upadanju

Uporaba heroina, zlasti vbrizgavanje, je od sedemdesetih 
let prejšnjega stoletja vir številnih težav v zvezi z drogami 
v Evropi. Glede na škodljive posledice, ki se povezujejo 
s heroinom, vključno s smrtnimi primeri zaradi prevelikega 
odmerka, širjenjem virusa HIV in hepatitisa C med 
injicirajočimi uporabniki drog ter kriminalom, povezanim 
s tem, ni presenetljivo, da je evropska politika na področju 
drog osredotočena predvsem na reševanje težav v zvezi 
s heroinom. Čeprav se te težave še vedno nadaljujejo, so se 
njihove ravni znižale, v nekaterih primerih celo občutno. To 
je posledica učinkovitih politik in dolgoročnega upadanja 
uporabe te droge, zlasti vbrizgavanja. Vedno bolj verjetno 
se zdi, da vstopamo v novo obdobje, v katerem heroin ne 
bo več imel tako osrednje vloge na področju problematike 
drog v Evropi.
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Pri taki analizi pa je potrebna previdnost, saj je prihodnje 
trende težko napovedovati. Poleg tega bo zaradi 
dolgoročnih in kroničnih težav s heroinom veliko trenutnih 
uporabnikov potrebovalo pomoč tudi v prihodnjih letih. 
Kljub temu kazalniki kažejo, da se zmanjšuje skupna 
uporaba in tudi število novih uporabnikov, kar je še 
pomembneje. Po vsej Evropi se je zmanjšalo število novih 
povpraševanj po zdravljenju, povprečna starost oseb, ki se 
začnejo zdraviti zaradi težav s heroinom, pa se je dvignila.

Iz kazalnikov trga je razvidno, da se je razpoložljivost 
heroina v Evropi v zadnjih letih zmanjšala, v nekaterih 
državah pa so ga nadomestile druge snovi, vključno 
s sintetičnimi opioidi, kot sta fentanil in buprenorfin. Trg 
heroina je v nekaterih severnih evropskih državah razpadel 
pred skoraj desetletjem in si ni nikoli popolnoma opomogel. 
V zadnjem času se poroča tudi o kratkoročnih pretresih na 
trgu, ki so najverjetneje posledica uspešnih prizadevanj 
na področju prestrezanja. Iz vseh najnovejših evropskih 
podatkov o čistosti, zasegih, kršitvah zakonov o drogah in 
maloprodajni ceni je razvidno upadanje. Spremembe na 
trgu prepovedanih drog bo treba natančno spremljati, da 
bi ugotovili, ali bo nedavno pomanjkanje heroina pripeljalo 
do trajnega izginotja te droge v nekaterih državah in 
katera snov jo bo nadomestila. V zvezi s tem se poleg 
sintetičnih opioidov kot možni nadomestki pojavljajo tudi 
metamfetamin, katinoni in benzodiazepini.

Na splošno se zdi, da so za navedene spremembe 
pri uporabi heroina pomembni dejavniki, povezani 
s povpraševanjem in ponudbo. Poleg uspešnih prizadevanj 
na področju prestrezanja je treba upoštevati tudi, da se 
je izjemno povečala razpoložljivost zdravljenja, zlasti 
nadomestnega, zaradi česar se je precej zmanjšal delež 
povpraševanja na trgu. Še vedno ni pojasnjen odnos 
med proizvodnjo opija v Afganistanu in vzorci uporabe 
heroina v Evropi, saj iz podatkov ni razvidna preprosta 
povezava. Obstajajo sicer pomisleki, da bi lahko povečanje 
proizvodnje povzročilo nov val uporabe heroina v državah 
članicah EU, a pretekli podatki ne kažejo, da bi bilo to 
zelo verjetno. Nasprotno, v Evropski uniji bi trenutno morda 
lahko bilo, vsaj v nekaterih pogledih, ta proizvod celo 
veliko težje tržiti.

Zmanjšuje se tudi vbrizgavanje, ki pa ostaja resno 
javnozdravstveno tveganje

Iz kazalnikov o trendih vbrizgavanja je razvidno, da se 
trenutno zmanjšuje tudi to posebej škodljivo vedenje. 
Sporočene ravni vbrizgavanja med novimi uporabniki 
storitev zdravljenja zaradi težav z drogami so trenutno 
najboljši razpoložljivi vir podatkov. Mogoče je opaziti 
zmanjševanje števila novih uporabnikov heroina, ki se 

začnejo zdraviti, in sicer najbolj v zahodni Evropi, pa tudi 
v nekaterih vzhodnoevropskih državah. Na splošno le malo 
več kot tretjina (36 %) oseb, ki se začnejo zdraviti zaradi 
težav s heroinom, poroča, da je zanje vbrizgavanje glavni 
način uporabe. Vbrizgavajo se lahko tudi druge droge. 
Približno četrtina oseb, ki se začnejo zdraviti zaradi težav 
z amfetamini, poroča, da si vbrizgava to drogo, prav tako 
o tem poročajo 3 % oseb, ki se začnejo zdraviti zaradi 
težav s kokainom. Zmanjševanje uporabe z vbrizgavanjem 
je vsekakor spodbudno, a vseeno ostaja med mladimi 
Evropejci glavni vzrok tistih zdravstvenih težav in smrti, ki bi 
jih bilo mogoče preprečiti. Vbrizgavanje je povezano zlasti 
s smrtnimi primeri zaradi prevelikega odmerka in resnimi 
okužbami. Nedavni izbruhi virusa HIV v Grčiji in Romuniji 
opominjajo, da so v Evropi kljub uspehu pri preprečevanju 
prenosa tega virusa med uporabniki drog, še vedno 
nekatere ranljive populacije, med katerimi se virus lahko 
hitro razširi. Zaradi tega je nujno zagotavljanje ustrezne 
razširjenosti storitev za preprečevanje okužb z virusom HIV 
in zmanjševanje škode, namenjenih ogroženim populacijam. 
Tudi bakterijske okužbe so lahko resna in smrtno nevarna 
posledica vbrizgavanja. Junija in julija 2012 so v petih 
državah EU poročali o okužbah z antraksom, ki bi bile 
lahko povezane s skupnim virom okuženega heroina. Izbruh 
je centra EMCDDA in ECDC spodbudil k izvršitvi hitre 
skupne ocene tveganja.

Nove droge z novega vidika

Svetovni splet zmanjšuje časovne in krajevne omejitve 
ter omogoča, da novi vzorci in trendi uporabe drog hitro 
presegajo geografske meje. Na drugem mednarodnem 
forumu o novih psihoaktivnih snoveh, ki sta ga letos 
organizirala center EMCDDA in nacionalni inštitut ZDA za 
zlorabo drog, je bilo predstavljenih veliko dokazov za to 
ugotovitev. Podobne „dovoljene droge“ se prodajajo v delih 
jugovzhodne Azije, evropskih državah, na Japonskem in 
v Združenih državah Amerike. Evropska unija je v skladu 
z mednarodnimi standardi vzpostavila visoko zmogljiv 
mehanizem za zgodnje opozarjanje in oceno tveganja, 
da bi se odzvala na pojav novih psihoaktivnih snovi. Ta 
mehanizem je trenutno v postopku pregledovanja, pričakuje 
pa se tudi nov pravni okvir. Odzivi na tem področju 
imajo največ možnosti, da so učinkoviti, če se usklajujejo 
med državami in imajo jasno dodano vrednost zaradi 
mehanizma na ravni EU. Tudi v letu 2012 se v sistem prijavi 
približno ena nova psihoaktivna snov na teden. Še vedno 
prevladujejo agonisti receptorjev sintetičnih kanabinoidov 
in katinoni, vendar se povečuje število poročil o snoveh 
iz bolj nenavadnih kemijskih skupin. Nove snovi za zdaj 
posnemajo predvsem učinke konoplje ali stimulansov, kot 
sta ekstazi ali kokain, iz embalaž pa je razvidno, da je 

Komentar: Izziv za politiko na področju drog v današnji Evropi
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Letno poročilo 2012: stanje na področju problematike drog v Evropi

njihov glavni cilj trg plesnih drog. Žal pa iz nekaterih držav 
prihajajo poročila, da so problematični uporabniki drog 
začeli katinone, kot sta mefedron in MDPV, uporabljati 
z vbrizgavanjem.

„Kopalne soli“ in „rastlinska gnojila“: izziv sestavljenih 
in spreminjajočih se proizvodov in mešanic

Izmenjava forenzičnih in toksikoloških informacij je 
pomembna naloga sistema EU za zgodnje opozarjanje. 
Odkrivanje psihoaktivnih snovi v proizvodih je lahko 
precejšen izziv, saj lahko gre za nenavadne spojine ali 
mešanice snovi. Zdi se, da se povečuje število proizvodov, 
ki vsebujejo več psihoaktivnih snovi, pri nekaterih kupljenih 
testnih vzorcih pa je bilo ugotovljeno, da vsebujejo 
nadzorovane in nenadzorovane snovi. Izraz „dovoljene 
droge“, ki je v splošni rabi, zato pogosto ni ustrezen, 
uporabniki teh proizvodov pa verjetno ne vedo, katere 
snovi uporabljajo, ter kakšne so lahko zdravstvene in 
zakonske posledice uporabe. Očitna zmeda prevladuje 
na mednarodni ravni, kjer pomanjkanje jasne terminologije 
in forenzičnih informacij ovira razpravo. V Združenih 
državah Amerike izraz „kopalne soli“ na primer zajema 
vrsto proizvodov, ki vsebujejo nove psihoaktivne snovi in se 
v Evropski uniji pogosto prodajajo kot „rastlinska gnojila“.

Nove psihoaktivne snovi povzročajo težave tudi pri 
raziskavah o uporabi drog, saj številni uporabniki mogoče 
ne vedo, kaj so resnično uporabili. Iz nekaj razpoložljivih 
študij je razvidno, da je med državami precej razlik, stopnje 
uporabe pa so sorazmerno nizke, vendar niso zanemarljive. 
Razvidno je tudi, da se lahko uporaba teh snovi v nekaterih 

populacijah hitro poveča in zmanjša. Zdi se, da je 
razpoložljivost pri tem pomemben dejavnik. Na Poljskem se 
je po odprtju velikega števila maloprodajnih mest poročalo 
o povečani uporabi in številu obiskov bolnišničnih oddelkov 
za nujno pomoč v zvezi z novimi psihoaktivnimi snovmi. 
Po sprejetju ukrepov za zmanjšanje razpoložljivosti se je 
oboje zmanjšalo. V Nemčiji nekateri podatki kažejo, da se 
je uporaba mešanice „spice“ – za katero je bilo pogosto 
ugotovljeno, da vsebuje agoniste receptorjev sintetičnih 
kanabinoidov – po uvedbi nujnih ukrepov prepovedi 
zmanjšala, ni pa popolnoma izginila. Podobno se kljub 
uvedbi nadzornih ukrepov EU zdi, da je mefedron še vedno 
na voljo na prepovedanem trgu v nekaterih državah.

Politična razprava o novih drogah je za v današnjem času 
osredotočena predvsem na razvoj nadzornih ukrepov, 
države pa uporabljajo kombinacijo tržnih predpisov, 
veljavne zakonodaje za nadzor nad drogami in posebej 
pripravljenih novih zakonov. Vedno več je tudi zanimanja 
za obravnavanje širših vprašanj v zvezi z novimi drogami, 
zlasti se kaže potreba po razumevanju morebitnega učinka 
teh drog na zdravje in družbo ter opredeljevanju ustreznih 
strategij za zmanjševanje ponudbe. Center EMCDDA je 
prejel poročila o nujnih akutnih zdravstvenih primerih in 
smrtnih primerih, povezanih z uporabo novih psihoaktivnih 
snovi. Podatke je trenutno težko razlagati, zato je 
izboljšanje naše zmogljivosti za nadzor in analizo na tem 
področju jasna prednostna naloga. Države članice EU so 
začele poročati tudi o uvajanju posebnih odzivov na nove 
psihoaktivne snovi. Med novimi pristopi, ki so v postopku 
proučevanja, so inovativni spletni programi preprečevanja 
in sporočila, namenjena preprečevanju v šolah.
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(1) Na voljo na spletu.
(2) Glej okvir „COSI: stalni odbor za operativno sodelovanje na področju notranje varnosti“ (poglavje 2).
(3) COM(2011) 689/2.
(4) Glej preglede po posameznih državah na spletni strani centra EMCDDA.

Uvod
To poglavje je namenjeno proučitvi najnovejšega razvoja 
politik v Evropski uniji in vprašanja, koliko so države članice 
združile svoje strategije za dovoljene in prepovedane 
droge ter vzpostavile povezave med strategijami za boj 
proti drogam in varnostnimi strategijami. Predstavljena je 
tudi vrsta nacionalnih in nadnacionalnih strategij v državah 
nečlanicah EU, ki se obravnavajo glede na podobnosti ali 
razlike z evropskim pristopom k drogam.

Obravnavano je vprašanje, koliko so nacionalne strategije 
za boj proti drogam povezane s proračuni, prav tako 
pa so predstavljeni najnovejši podatki o trendih iz študij 
o javnih izdatkih v zvezi z drogami. Predstavljena je tudi 
nova analiza, kako države članice oblikujejo nacionalne 
zakone za spopadanje z vedno večjim izzivom novih drog. 
Poglavje se konča s predstavitvijo najnovejšega evropskega 
razvoja na področju raziskav v zvezi z drogami.

Razvoj politik EU in mednarodnih politik

K novi strategiji EU za boj proti drogam

Sedanja strategija EU za boj proti drogam (2005–2012) je 
prva zunanje ocenjena strategija. Ocenjevalci so ugotovili, 
da je prizadevanjem držav članic na področju drog 
zagotovila dodano vrednost, zainteresirane strani pa so 
pri tej strategiji pohvalile spodbujanje ukrepov na podlagi 
dokazov (Rand Europe, 2012). V poročilu je bilo poudarjeno 
področje obveščanja, raziskovanja in ocenjevanja, na 
katerem pristop in infrastrukture EU dejavno podpirajo 
prenos znanja v Evropi. Ocenjevalci so priporočili, naj se 
v naslednji strategiji, ki se pripravlja v letu 2012, ohrani 
uravnotežen pristop, sprejmejo celostni pristopi politike 
za dovoljene in prepovedane snovi, vključno z novimi 
psihoaktivnimi snovmi, zbirajo dokazi glede zmanjševanja 
ponudbe drog in razjasnijo vloge usklajevalnih organov EU.

Odzivi na nove psihoaktivne snovi bodo glede na trenutni 
politični interes za to tematiko in njeno jasno evropsko 

razsežnost pomembna tema nove strategije. Pri strategiji bo 
upoštevanih več pobud iz leta 2011, vključno z evropskim 
paktom proti sintetičnim drogam (1) in operativnim 
akcijski načrtom za boj proti sintetičnim drogam in novim 
psihoaktivnim snovem (2), ki ju je sprejel Svet Evropske 
Unije, ter sporočilom „Za odločnejši odziv Evrope na 
izzive, ki jih predstavljajo droge“, ki ga je sprejela Evropska 
komisija in v katerem je napovedanih več ukrepov za boj 
proti prepovedanim drogam (3). Ti ukrepi vključujejo novo 
evropsko zakonodajo, namenjeno hitrejši in učinkovitejši 
obravnavi pojavljanja novih škodljivih psihoaktivnih snovi 
(tako imenovanih „dovoljenih drog“, glej poglavje 8). 
Načrtuje se tudi razvoj zakonodaje na področju trgovine 
z drogami, nadzora predhodnih sestavin, pranja denarja 
in odvzema premoženja, pridobljenega s kaznivimi dejanji. 
Poleg tega se pripravlja predlog o vzpostavitvi minimalnih 
standardov kakovosti za preprečevanje, zdravljenje in 
zmanjševanje škode.

Politike na področju drog na Zahodnem Balkanu

V oceni strategije EU za boj proti drogam je bilo 
ugotovljeno, da je mednarodno sodelovanje, zlasti 
z državami kandidatkami in predpristopnimi državami, 
uporabno in vplivno orodje politike. Pred zadnjima 
širitvama Evropske unije leta 2004 in 2007 je bila 
prihodnjim državam članicam EU zagotovljena pomoč 
pri razvoju politik na področju drog, skladnih s politikami, 
temelječimi na uravnoteženem pristopu na podlagi 
dokazov, ki ga zagotavlja Evropska unija.

Podoben postopek trenutno poteka na Zahodnem Balkanu, 
kjer so tri države kandidatke in tri morebitne države 
kandidatke pred kratkim sprejele celovite in uravnotežene 
strategije in akcijske načrte za boj proti drogam (glej 
preglednico 1). Države v tej regiji imajo veliko skupnih 
težav,vključno z lego ob eni od evropskih tradicionalnih 
preprodajalskih poti za droge, ki jo spremljajo težave 
s heroinom in druge težave v zvezi z drogami (4). Ti 
dokumenti nacionalnih politik vključujejo zmanjševanje 
ponudbe drog in povpraševanja po njih. V nekaterih so 

Poglavje 1
Politike in zakoni

http://www.consilium.europa.eu/uedocs/cms_data/docs/pressdata/en/jha/125709.pdf
http://ec.europa.eu/justice/anti-drugs/files/com2011-6892_en.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications/country-overviews
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Poglavje 1: Politike in zakoni

sprejeti tudi strateški cilji in strukture, ki ustrezajo tistim iz 
dokumentov politike EU na področju drog ter vključujejo 
sisteme za spremljanje in ocenjevanje ter mehanizme za 
usklajevanje. V akcijskih načrtih so pogosto opredeljeni 
časovno obdobje, odgovorne strani, kazalniki izvajanja in 
ocene stroškov vsakega ukrepa.

Nacionalne strategije za boj proti drogam
Eno od priporočil za naslednjo strategijo EU za boj proti 
drogam je prehod k bolj celostnemu pristopu za dovoljene 
in prepovedane droge, ki bi po možnosti vključeval 
vedenjske odvisnosti. Obravnavati bi bilo treba tudi 
vprašanje boljše povezave med politiko na področju drog 
in širših varnostnih politik, na primer tistih, usmerjenih proti 
organiziranemu kriminalu. V nadaljevanju je predstavljeno 
trenutno stanje glede obeh vprašanj v državah članicah EU, 
na Hrvaškem, v Turčiji in na Norveškem.

Združevanje dovoljenih in prepovedanih drog

Sprejemanje nacionalnih strategij in akcijskih načrtov za 
boj proti drogam je temelj politike EU na področju drog in 
uveljavljeno orodje, ki ga evropske države uporabljajo za 
določanje ciljev politik na področju drog. Med državami je 
mogoče opaziti razlike glede obsega, v katerem so začele 
sprejemati dokumente o politikah, ki zajemajo dovoljene in 
prepovedane droge (prikaz 1).

Pet držav je sprejelo strategije ali akcijske načrte, ki imajo 
„celostno“ področje uporabe ter vključujejo dovoljene in 
prepovedane droge, v nekaterih primerih pa tudi odvisniško 
vedenje. Širok pristop je razviden iz naslovov dokumentov 
o politiki: belgijska „celovita in celostna politika na 
področju drog“, francoski „vladni načrt za boj proti drogam 
in odvisnosti od drog“, nemška „nacionalna strategija 
za politiko na področju drog in zasvojenosti z drogami“, 
švedska „povezovalna strategija za politiko na področju 

alkohola, drog, dopinga in tobaka“ in norveški „akcijski 
načrt za področje drog in alkohola“. Te države nimajo 
ločenih nacionalnih strategij za druge dovoljene droge ali 
odvisniško vedenje, razen Norveške, ki ima ločeni strategiji 
za tobak in igre na srečo.

Preglednica 1: Novejši dokumenti o politiki na področju drog v državah kandidatkah in morebitnih državah 
kandidatkah na Zahodnem Balkanu

Država Naslov dokumenta o politiki Časovni okvir Osrednji poudarek Opomba

Albanija Nacionalna strategija za boj proti drogam 2004–2010 Prepovedane droge Morebitna država kandidatka

Bosna in Hercegovina Nacionalna strategija za nadzor nad 
drogami, preprečevanje in omejevanje 
zlorabe drog

2009–2013 Prepovedane droge Morebitna država kandidatka

Nekdanja jugoslovanska 
republika Makedonija

Nacionalna strategija za boj proti drogam 2006–2012 Prepovedane droge Država kandidatka

Kosovo (1) Nacionalna strategija in akcijski načrt za 
boj proti drogam

2009–2012 Prepovedane droge Morebitna država kandidatka

Črna gora Nacionalni strateški odziv na droge 2008–2012 Prepovedane droge Država kandidatka

Srbija Nacionalna strategija za boj proti drogam 2009–2013 Prepovedane droge Država kandidatka

(1) To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 (1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi neodvisnosti Kosova.

Nadnacionalne strategije za boj proti 
drogam

Naslednja strategija EU za boj proti drogam bo deveta 
strategija ali akcijski načrt za boj proti drogam, ki ga bo 
Evropska unija sprejela od leta 1990. V tem obdobju so 
take dokumente pripravile tudi nadnacionalne organizacije 
v drugih delih sveta.

V Afriki je Afriška unija pripravila „akcijski načrt za nadzor 
nad drogami in preprečevanje kriminala“ (2007–2012), 
15 držav članic Gospodarske skupnosti zahodnoafriških 
držav (ECOWAS) pa se je dogovorilo o politični deklaraciji 
in „regionalnem akcijskem načrtu za boj proti trgovini 
s prepovedanimi drogami, organiziranemu kriminalu in 
zlorabi drog“ (2008–2011). V Aziji je Združenje držav 
jugovzhodne Azije (AESAN), ki šteje deset držav, sprejelo 
„delovni načrt ASEAN za boj proti proizvodnji prepovedanih 
drog, trgovini z njimi in njihovi uporabi“ (2009–2015). 
Organizacija ameriških držav (OAS) pa je leta 2010 sprejela 
„hemisfersko strategijo za boj proti drogam“, v katero je 
vključenih 35 držav Severne, Srednje in Južne Amerike.

Medtem ko je strategija OAS najbližja pristopu EU, so 
načrti drugih nadnacionalnih organizacij osredotočeni 
predvsem na zmanjševanje ponudbe in kazenski pregon. 
Cilj delovnega načrta ASEAN je na primer izkoreniniti 
proizvodnjo prepovedanih drog, trgovino z njimi in njihovo 
zlorabo, tako da bi države ASEAN do leta 2015 postale 
območje brez drog. Skupni cilj načrt Afriške unije je okrepiti 
kazenski pregon za nadzor na drogami, pri čemer je šest 
od sedmih ključnih prednostnih področij osredotočenih na 
nadzor nad drogami in preprečevanje kriminala. Strategija 
ECOWAS je kljub temu, da vključuje bolj uravnotežen 
pristop, močno osredotočena na varnostna vprašanja, 
povezana s trgovino z drogami.
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Deset držav ima ločene strategije ali akcijske načrte za 
prepovedane in dovoljene droge. Te države so razlikujejo 
glede tega, katerim dovoljenim drogam so namenile 
posebne dokumente o politikah in ali ti dokumenti 
obravnavajo posamezne snovi ali ne. Nizozemska in 
Slovaška imata ločeni strategiji za boj proti alkoholu in 
tobaku, Litva pa ima skupno strategijo na teh področjih. 
Drugih sedem držav ima strategije za boj proti dovoljenim 
drogam, ki obravnavajo samo alkohol in tobak. Irska in 
Portugalska trenutno proučujeta združevanje strategij za 
boj proti prepovedanim drogam in alkoholu.

Štirinajst držav ima samo eno strategijo ali akcijski načrt 
za boj proti drogam, osredotočen na prepovedane droge. 
Ukrepi za boj proti dovoljenim drogam pa so lahko bolj 
ali manj vključeni v te dokumente o politikah. V nekaterih 
od teh držav, na primer Španiji, prevladuje usmeritev, da 
se po potrebi vključijo posebni ukrepi, usmerjeni v uživanje 
alkohola ali uporabo tobaka. Druge države včasih navajajo 
dovoljene droge ali zdravila (Bolgarija, Malta) ali pozivajo 
k boljšemu združevanju vprašanj v zvezi z drogami in 
alkoholom v prihodnosti (Grčija, Luksemburg). Estonija je 
edina država s strategijo, ki posebno pozornost namenja 
samo prepovedanim drogam.

Zdi se, da so v celostni pristop k uporabi snovi usmerjene 
predvsem države članice, ki so vstopile v EU pred 
letom 2004. Te države so sprejele celostno strategijo, so 

v postopku združevanja strategij za boj proti prepovedanim 
drogam in alkoholu ali pa so v strategijo za boj proti 
prepovedanim drogam vključile številne cilje v zvezi 
z dovoljenimi drogami. Države v srednji in vzhodni Evropi 
imajo v glavnem ločene strategije ali samo strategije za 
boj proti prepovedanim drogam, v katerih so v omejenem 
obsegu navedene dovoljene droge.

Kljub trendu združevanja dovoljenih in prepovedanih snovi 
v dokumentih o politiki ni nujno, da so podporne nacionalne 
usklajevalne in proračunske strukture ustrezno prilagojene.

Strategije za boj proti drogam in varnostna vprašanja

Zmanjševanje ponudbe je pomemben sestavni del politik 
na področju drog v Evropi. Načrtovanje in usklajevanje 
dejavnosti na tem področju ni povezano samo s strategijo 
za boj proti drogam, ampak tudi s širšim razvojem politike 
na področju varnosti. Na ravni EU so na primer ena od 
nevarnosti, obravnavanih v strategiji notranje varnosti 
Evropske unije (Svet Evropske unije, 2010), hujše oblike 
organiziranega kriminala in njihova vpletenost v trgovino 
z drogami.

Na nacionalni ravni je 15 držav poročalo, da imajo 
poleg strategije za boj proti drogam vsaj en dokument 
o politiki, v katerem so opredeljene dejavnosti na področju 
zmanjševanja ponudbe drog. Dve od teh držav sta navedli 
strategijo na področju varnosti, 11 jih je navedlo strategijo 
za boj proti kriminalu ali organiziranemu kriminalu, dve 
pa sta navedli obe vrsti strategij. Drugih 14 držav je 
poročalo, da je nacionalna strategija za boj proti drogam 
edini dokument, v katerem so opredeljene dejavnosti za 
zmanjšanje ponudbe drog, Avstrija pa nima nobenega 
nacionalnega dokumenta o politiki na tem področju.

Strokovnjaki za droge v večini od teh držav, kjer je 
zmanjševanje ponudbe vključeno v strategijo za boj proti 
drogam in tudi drugo strategijo, poročajo, da je nacionalna 
strategija za boj proti drogam najpomembnejši dokument 
na tem področju. Dve državi (Nizozemska in Združeno 
kraljestvo) poročata, da sta oba dokumenta enako 
pomembna, medtem ko se belgijski „nacionalni varnostni 
načrt“ in slovenski „nacionalni program preprečevanja 
in zatiranja kriminalitete“ štejeta za pomembnejša od 
strategije za boj proti drogam, kar zadeva opredelitev 
dejavnosti zmanjševanja ponudbe.

V zadnjih 20 letih so droge zelo poudarjena prednostna 
naloga politike, predvsem zaradi naraščajočih ravni 
uporabe drog in težav v zvezi z drogami. Zdi se, da bolj 
umirjeno stanje na področju drog in nove prednostne 
naloge politike na nacionalni ravni (javni primanjkljaj, 
brezposelnost) prispevajo k večjemu združevanju politik 
na področju drog s širšimi politikami. To bi v praksi 

Prikaz 1: Obseg nacionalnih strategij za boj proti drogam

Celostna strategija

Ločeni strategiji za boj
proti dovoljenim
in prepovedanim drogam

Strategija za bolj proti
prepovedanim drogam

Brez nacionalne strategije
za boj proti drogam

Opomba: Celostne strategije zajemajo dovoljene in prepovedane droge, 
nekatere pa tudi odvisniško vedenje. Nekatere strategije za bolj proti 
prepovedanim drogom so osredotočene tudi na dovoljene droge. 
Medtem ko ima Združeno kraljestvo ločeni strategiji za boj proti 
prepovedanim in dovoljenim drogam, imata Anglija in Škotska ločene 
strategije za boj proti prepovedanim drogam, alkoholu in tobaku, Wales 
in Severna Irska pa imata celostni strategiji za boj proti drogam, ki 
vključujeta alkohol, ter ločeni strategiji za boj proti tobaku.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox.
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lahko pomenilo, da se zmanjševanje povpraševanja po 
drogah vse bolj približuje politikam na področju zdravja 
in vedenjske odvisnosti, medtem ko se zmanjševanje 
ponudbe drog približuje varnostnim strategijam za boj proti 
organiziranemu kriminalu. Zato se postavlja vprašanje, 
ali bo v prihodnosti še prostor za današnje celovite in 
uravnotežene strategije boja proti drogam.

Javni izdatki
Nacionalne strategije in akcijski načrti za boj proti 
drogam vsebujejo ukrepe za zmanjševanje težav v zvezi 
z drogami, katerih izvajanje financira predvsem vlada. 
Obračunavanje takih javnih sredstev je lahko pomembno 
orodje pri ocenjevanju politik. V tem razdelku je proučeno, 

ali so posamezni proračuni povezani z dokumenti o politiki 
na področju drog in ali so na voljo informacije o dejanskih 
izdatkih. Ker pa se sredstva dodeljujejo na različnih vladnih 
ravneh in ker se prakse proračunskega računovodstva po 
Evropi razlikujejo, je na voljo samo predhodni pregled 
nacionalnih praks na tem področju.

Javni izdatki, povezani s problematiko drog, so lahko 
okrnjeni zaradi varčevalnih programov, ki jih na primer 
izvajajo nekatere države po nedavni svetovni gospodarski 
recesiji. To vprašanje je obravnavano v prvem pregledu 
podatkov o trendih javnih izdatkov v zvezi z drogami.

Strategije in proračuni za boj proti drogam

Od 29 evropskih držav z nacionalnimi strategijami ali 
akcijskimi načrti za boj proti drogam jih sedem poroča, 
da njihov trenutni dokument o politiki na področju drog 
vključuje celovit ali sektorski proračun. Na Cipru je 
letni proračun priložen strategiji za boj proti drogam 
2009–2012, objavljeni pa so tudi letni izdatki. V Estoniji 
je nacionalnim strategijam za boj proti drogam določen 
proračun, prav tako pa so ocenjeni letni izdatki. Na 
Češkem je bil okvirni proračun prvič priložen akcijskemu 
načrtu 2010–2012. Tudi v Grčiji akcijski načrt 2011–2012 
spremlja proračun. Proračun je predviden tudi za francoski 
nacionalni načrt 2008–2011 (podaljšan v leto 2012), 
vendar njegovo izvrševanje ni javno ocenjeno. V strategiji 
Združenega kraljestva za boj proti drogam ni osrednjega 
proračuna, vendar so proračuni na Severnem Irskem, 
Škotskem in v Walesu povezani s strategijami, ocene 
izdatkov pa se objavljajo. V Angliji se konti odhodkov 
redno objavljajo, čeprav ni posebnega proračuna. 
V nekaterih primerih se iz namenskih proračunov krije 
samo del strategije za boj proti drogam, na primer 
v Romuniji, kjer je proračun predviden za zdravstvene in 
socialnovarstvene ukrepe iz akcijskega načrta za boj proti 
drogam 2009–2012.

Tri države poročajo, da nimajo več proračunskih 
sredstev, povezanih s strategijo za boj proti drogam. 
Irska, Portugalska in Slovaška so predložile proračune in 
ocene letnih izdatkov za prejšnje akcijske načrte, ne pa 
tudi za sedanjega, vendar imata Portugalska in Slovaška 
medresorske odbore, ki razvijajo to področje.

V osmih državah se vsako leto v skupnem nacionalnem 
proračunu določijo sredstva, iz katerih se v celoti ali delno 
krije nacionalna strategija ali akcijski načrt za boj proti 
drogam. V Luksemburgu se večletni akcijski načrt financira 
iz letnega proračuna za področje drog, zagotovljene pa so 
tudi celovite ocene izdatkov. Na Hrvaškem je letni proračun 
v zvezi z drogami tesno povezan z akcijskim načrtom. 
V Bolgariji ter na Danskem, Madžarskem, Finskem, 

Svetovanje glede politike na področju drog

Vlade zaprosijo za svetovanje glede politike na področju 
drog iz različnih razlogov, na primer kadar pripravljajo 
nove strategije za boj proti drogam, obravnavajo 
zakonodajne spremembe ali ocenjujejo pretekle odločitve 
o politiki.

Osemindvajset od 30 držav poroča, da imajo organ 
s formalno svetovalno vlogo glede politike na področju 
drog. V nekaterih primerih je ta organ zakonsko določen, 
v drugih pa ni predpisan. Polovica držav ima namensko 
svetovalno telo, v preostalih pa svetovalno vlogo opravljajo 
obstoječi organ – večinoma nacionalni usklajevalni organi 
za področje drog. Takšni svetovalni organi imajo od osem 
do več kot trideset članov, predvsem oblikovalcev politike, 
javnih uslužbencev, raziskovalcev, delavcev s področja 
drog in predstavnikov civilne družbe. Predseduje jim 
lahko politik (Švedska), akademik (Belgija) ali višji javni 
uslužbenec (Estonija). Njihove naloge zajemajo med 
drugim podpiranje uvrščanja snovi na sezname v skladu 
z zakoni o drogah, opravljanje in financiranje raziskav ter 
svetovanje oblikovalcem politike.

Med svetovalnimi organi v Evropi je na primer nacionalni 
svetovalni odbor za droge na Irskem, ki ima 16 članov, 
predseduje pa mu akademik. Svetovalni svet za zlorabo 
drog v Združenem kraljestvu, ki šteje 24 članov, uvršča 
droge na sezname in svetuje vladi. Nemški svet za droge 
in zasvojenost, ki ima 27 članov in mu predseduje zvezni 
komisar za droge, podpira izvajanje in pripravo nacionalne 
strategije za boj proti drogam ter sodelovanje med 
nacionalno in lokalno ravnijo. Na Češkem uvrščanje na 
sezname in svetovanje opravlja pet odborov in več delovnih 
skupin, povezanih z vladnim svetom za usklajevanje politike 
na področju drog.

Zdi se, da so svetovalni organi običajna politična struktura 
v Evropi, ki pa ima različne oblike, naloge in članstvo. 
Na splošno delujejo kot forum, na katerem vlade in drugi 
sektorji sporočajo, usklajujejo in obravnavajo informacije, 
pomembne za politiko.
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(5) V Angliji živi 84 % prebivalstva Združenega kraljestva in njen proračun v zvezi z drogami navadno znaša več kot 80 % skupnega proračuna. 
Izrecno namenjeni izdatki pomenijo majhen delež skupnih izdatkov Združenega kraljestva v zvezi z drogami.

(6) Za povzetek vprašanj glede politik v evropskih državah glej EMCDDA (2011d).

Švedskem in Norveškem vlade odobrijo letne proračune za 
financiranje pobud na področju drog.

Enajst držav v zadnjem času proračunov v zvezi z drogami 
ni povezalo z nacionalnimi dokumenti o politiki. V teh 
primerih agencije, pristojne za izvajanje, neposredno 
zagotavljajo potrebna finančna sredstva za strategijo ali 
akcijski načrt za boj proti drogam.

V Evropi je veliko različnih praks in samo nekaj držav 
je sprejelo jasen in pregleden pristop k dodeljevanju 
proračunskih sredstev in reviziji na področju drog. Čeprav 
so vzrok za to tehnične težave, sta ocenjevanje javnih 
izdatkov v zvezi z drogami v Evropi in razvoj ekonomske 
ocene politike na področju drog zaradi tega vseeno težja.

Trendi javnih izdatkov v zvezi z drogami

Ključno aktualno vprašanje je učinek nedavne gospodarske 
krize in posledičnih varčevalnih ukrepov na politiko na 
področju drog in proračune v zvezi z drogami. Ta tema 
je obravnavana glede na nedavne ocene javnih izdatkov 
v zvezi z drogami v evropskih državah. Potrebna pa 
je previdnost, saj se količina in kakovost razpoložljivih 
informacij zelo razlikujeta med državami. V študijah so 
zajeta različna leta, uporabljene so različne metodologije 
in ni vedno ocenjen enak delež proračunov.

Nekatera sredstva, ki jih vlade dodelijo za izdatke za 
naloge, povezane z drogami, so kot taka opredeljena 
v proračunu (izrecno namenjena), pogosto pa je večji del 
javnih izdatkov v zvezi z drogami (neopredeljen) in ga 
je treba oceniti s pristopi modeliranja. Skupni proračun 
je vsota izrecno namenjenih in neopredeljenih izdatkov 
v zvezi z drogami.

V zadnjih letih je bilo zmanjšanje javnih izdatkov v zvezi 
z drogami ugotovljeno v šestih državah. V Združenem 
kraljestvu se 5‑odstotno zmanjšanje izrecno namenjenih 
javnih izdatkov v letih 2010 in 2011 v Angliji (5) 
v primerjavi s prejšnjim letom ni izravnalo z majhnim 
povečanjem izrecno namenjenih javnih izdatkov na 
Severnem Irskem, Škotskem in v Walesu. Leta 2010 so 
se izrecno namenjeni izdatki v Estoniji zmanjšali za 3 % 
v primerjavi z letom 2009, vendar kar za 54 % v primerjavi 
z letom 2008. Na Irskem so se izrecno namenjeni izdatki 
zmanjšali za 3 % v primerjavi s predhodnim letom. Na 
Madžarskem so se pri rebalansu proračuna sredi leta 2010 
finančna sredstva za izrecno namenjene dejavnosti 
zmanjšala za 25 %. Na Hrvaškem je iz razpoložljivih 
podatkov razvidno, da so se izrecno namenjeni javni 
izdatki v zvezi z drogami v proračunu za leto 2010 
zmanjšali za 10 % v primerjavi z letom 2009. Na Češkem 

podrobna analiza kljub boljšemu zajetju podatkov, iz 
katerih je razvidno povečanje izdatkov v letu 2010, kaže, 
da je za zdravljenje in zmanjševanje škode na voljo manj 
sredstev.

V štirih državah iz najnovejših ocen izdatkov v zvezi 
z drogami niso razvidni proračunski rezi. V Belgiji so se 
skupni javni izdatki v zvezi z drogami povečali za 18,5 % 
med letoma 2004 in 2008 (pred recesijo). Na Švedskem 
so se v letu 2011 skupni javni izdatki v zvezi z drogami 
precej povečali v primerjavi z letom 2007. V Luksemburgu 
so se leta 2010 skupni javni izdatki v zvezi z drogami na 
letni ravni povečali za 5,6 %. Na Finskem so se leta 2009 
skupni javni izdatki v zvezi z drogami povečali za 1,6 %.

Iz dosedanjih študij je razvidno, da so med državami 
precejšnje razlike glede vrste in teže učinka gospodarske 
krize na njihove proračune in izdatke v zvezi z drogami.

Nacionalni zakoni o novih psihoaktivnih 
snoveh
V zadnjih letih se v Evropi izjemno hitro povečuje 
raznolika in široko dostopna ponudba novih psihoaktivnih 
snovi. Hitrost, s katero te nove snovi prihajajo na trg, in 
pomanjkljive informacije o tveganjih, povezanih z njihovo 
uporabo, so izziv za uveljavljeni postopek dodajanja 
posameznih snovi na seznam snovi, ki se nadzirajo v skladu 
z zakoni o drogah. Medtem ko se večina evropskih držav 
še vedno drži tega postopka, se jih je nekaj odzvalo 
z inovativnimi spremembami zakonodaje ali politikami 
izvrševanja (6).

Med najbolj temeljnimi spremembami so sprejetje nove 
kazenske zakonodaje, po kateri se kaznuje nedovoljena 
distribucija psihoaktivnih snovi, kot na primer na Irskem, 
v Avstriji in Romuniji. Med temi tremi državami je nekaj 
podobnosti, pa tudi nekaj bistvenih razlik. Vse tri države 
so psihoaktivno snov opredelile kot snov, ki spodbuja ali 
zavira osrednji živčni sistem in se povezuje z odvisnostjo, 
halucinacijami in motnjami motoričnih funkcij ali vedenja. 
Na Irskem morajo biti te motnje „precejšnje“. V Avstriji 
se lahko snovi uvrstijo na seznam, če je verjetno, da jih 
bodo zlorabljali nekatere družbene skupine in bi lahko 
ogrožale zdravje potrošnikov. V romunski zakonodaji za 
razliko od predhodne vladne odredbe, izdane istega 
leta, ni več posebne zahteve glede škodljivosti. V Avstriji 
mora minister za zdravje imenovati snovi ali skupine snovi 
v uredbi, na Irskem in v Romuniji pa se imenovanje snovi 
ne zahteva – vsaka snov, ki ima lastnosti, opredeljene 
v zakonodaji, je samodejno zajeta. Dobava je v Avstriji 
kaznivo dejanje, če se dobavitelj namerava okoristiti 
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in predvideva, da bo proizvod uporabljan zaradi 
psihoaktivnih učinkov; na Irskem je potrebno samo 
zavedanje, da bodo proizvod verjetno zaužili ljudje; 
v Romuniji pa se ne zahteva nič od navedenega. Najvišje 
kazni za dobavo so dve leti zapora v Avstriji, pet let na 
Irskem in osem let v Romuniji. V Avstriji in Romuniji so 
precej višje, če zaradi dobave pride do resnih poškodb 
ali smrti.

Številne države so sicer ohranile veljavno zakonodajo 
na področju drog, vendar so uvedle izboljšave, da bi 
okrepile ali pospešile postopke za uvrščanje novih snovi 
na sezname drog. Na Madžarskem (2010) in Finskem 
(2011) sta bila formalno ustanovljena znanstvena odbora 
za oceno tveganja, da zagotavljata dokaze za odločitve 
o nadzorovanju novih snovi. Leta 2011 je Združeno 
kraljestvo uzakonilo nov postopek („temporary class drug 
orders“ – odredbe o uvrstitvi droge v začasni razred), 
ki omogoča hitro vzpostavitev nadzora nad imenovano 
snovjo v skladu z zakonodajo o drogah do največ enega 
leta, medtem pa se lahko prouči potreba bo stalnem 
nadzoru. Slovaški parlament je sprejel podoben predlog 
o seznamu za začasni nadzor, vendar je bil odložen pred 
volitvami leta 2012. Druga izboljšava, ki so jo uvedle 
nekatere države, je razširitev področja uporabe veljavnih 
zakonov o drogah z uvrščanjem snovi na sezname kot 
opredeljene skupine snovi, in ne posamezno kot doslej. 
Luksemburg in Italija sta leta 2009 oziroma 2011 
opredelila sintetične kanabinoide kot skupine snovi, 
ki jih nadzorujeta. Italija je pozneje dodala skupinsko 
opredelitev katinonov. Ciper je leta 2011 v zakonodajo 
o drogah dodal skupinske opredelitve sintetičnih 
kanabinoidov, katinonov in fenetilaminov, Francija in 
Nemčija pa še proučujeta izvedljivost tega pristopa.

Zakonodajne spremembe so lahko dolgotrajen postopek, 
zato nekatere države uporabljajo druge veljavne zakone, 
da se lahko hitreje odzivajo na nove snovi. Vsaj osem 
držav uporablja zakone o zdravilih za nadzorovanje 
neterapevtskih snovi. V Italiji, na Poljskem, Portugalskem 
in v Združenem kraljestvu so se začeli izvajati različni 
zakoni o varnosti potrošnikov, usmerjeni v psihoaktivne 
proizvode na splošno (zaradi katerih se zapirajo trgovine) 
ali posamezne snovi. Na primer, mefedron se je prodajal 
kot „rastlinsko gnojilo“ ali „kopalna sol“, čeprav se ne 
uporablja za to. To so ukrepi, ki jih je mogoče hitro 
uresničiti, preden se lahko uzakoni nadzor v zakonodaji 
o drogah, vendar države z njimi tudi pridobijo čas, da 
pripravijo inovativne odzive.

Druga možnost za nadzorovanje snovi, ki bi lahko bile 
škodljive, je prilagoditev veljavnih zakonov. Poljska je 
leta 2010 iz opredelitve „nadomestne droge“ (snov, ki se 
uporablja namesto določene droge ali za enake namene) 

izključila zahtevo glede škodljivosti in uporabo splošnih 
zakonov o varnosti proizvodov. Hkrati je bil posodobljen 
zakon o varovanju zdravja, tako da je izvršljiv na podlagi 
suma, da bi nadomestna droga lahko ogrožala zdravje 
ljudi. Na Madžarskem je bil leta 2012 zakonu o zdravilih 
dodan začasni seznam neterapevtskih drog, ki vplivajo 
na osrednji živčni sistem in lahko spremenijo mentalno 
stanje, vedenje ali zaznavanje ter lahko zato enako resno 
ogrožajo javno zdravje kot snovi, uvrščene na sezname 
drog. V skladu s spremenjenim poglavjem kazenskega 
zakonika o drogah se ponudba ali distribucija takih snovi 
kaznuje z največ tremi leti zaporne kazni. Na Švedskem 
so leta 2011 organi kazenskega pregona dobili nova 
pooblastila, da lahko ukrepajo zaradi zagotavljanja 
javne varnosti ter zasežejo in uničijo posamezne snovi, 
za katere se domneva, da se uporabljajo za omamljanje 
in bi lahko povzročile poškodbe ali smrt. V Avstriji in 
Združenem kraljestvu lahko policija v skladu z novo 
zakonodajo v nekaterih okoliščinah zaseže kakršno koli 
količino snovi, tudi če ni bilo kršitve zakona.

Vedno več odzivov je usmerjenih proti oglaševanju in 
prosti prodaji novih psihoaktivnih snovi. Oglaševanje 
psihoaktivnih učinkov snovi za prodajo se na Irskem 
kaznuje z največ petimi leti zaporne kazni, v Romuniji 
pa z enim letom do treh let zapora. Na Češkem se lahko 
spodbujanje zasvojenosti s psihoaktivno snovjo kaznuje 
z največ osmimi leti zaporne kazni. V Romuniji se lahko 
za oglaševanje, da je prodaja proizvodov zakonita, 
izreče zaporna kazen od treh do desetih let. Na Poljskem 
se lahko dobava „nadomestnih drog“ kaznuje z visoko 
denarno kaznijo, za njihovo oglaševanje pa se lahko 
izreče enoletna zaporna kazen. V Romuniji se naloži 
visoka denarna kazen, če se spletna stran, ki ni v skladu 
z zakonom, ne umakne s spleta v 12 urah od zahteve 
zadevnega ministrstva.

Hitro pojavljanje novih in neznanih drog je spodbudilo 
razvoj številnih različnih odzivov, ki še vedno traja: 
od leta 2009 je vsaj sedem držav uveljavilo en nov 
način odzivanja in nato začelo naslednjega. Strogost 
kazenskih sankcij in stopnja psihoaktivnosti ali morebitne 
škodljivosti, zaradi katerih se lahko izrečejo, se po Evropi 
zelo razlikujeta. Vseeno sta opazna dva trenda: uporaba 
grožnje z zaporno kaznijo za odvračanje dobaviteljev 
in opustitev kazenskih sankcij za osebe, ki imajo pri sebi 
snov za osebno uporabo.

Raziskave v zvezi z drogami
Evropska komisija financira vrsto raziskav in študij v zvezi 
z drogami, da bi dopolnila in podprla prednostne naloge 
iz strategije EU za boj proti drogam. Od leta 2007 je 
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(7) Več informacij o raziskovanju evropske problematike drog je na voljo na spletni strani o raziskavah centra EMCDDA.

v okviru sedmega okvirnega progama za raziskave in 
inovacije (7. OP) vložila več kot 18 milijonov EUR.

Dve večji evropski študiji sta bili osredotočeni na odvisnost od 
drog in alkohola v povezavi z možganskimi motnjami. Študija 
„Psihosocialni dejavniki, ki vplivajo na možganske motnje 
v Evropi“ (PARADISE), ki se je končala pred kratkim, je 
pokazala, da je motnja zlorabljanja snovi povezana z veliko 
obremenitvijo in učinkom na vsakdanje življenje. Ugotovljeno 
je bilo, da najpogostejše težave vključujejo kognitivne in 
čustvene funkcije, samooskrbo, odnose z drugimi, zaposlitev 
in ekonomsko življenje. Leta 2011 je bilo v okviru drugega 
večjega evropskega projekta ugotovljeno, da možganske 
motnje, merjene kot izgubljena zdrava leta življenja največ 
prispevajo k skupnemu bremenu bolezni v Evropski uniji, 
in sicer 26,6 % (Wittchen idr., 2011). V tej študiji je bila 
odvisnost od drog in alkohola uvrščena med najpogostejše 
možganske motnje, od katere so pogostejše le anksiozne in 
somatoformne motnje, nespečnost in depresija.

Pri projektu „Dostop do opioidnih zdravil v Evropi“ 
(ATOME) se proučuje, zakaj opioidna zdravila za lajšanje 
zmernih do hudih bolečin in zdravljenje odvisnosti od 
opioidov pogosto niso na voljo, kadar so potrebna, in 
zakaj se ne uporabljajo ustrezno. Projekt se bo izvajal do 
konca leta 2014, prvi rezultati pa vključujejo objavo novih 
smernic SZO (2011) za politiko, ki so na voljo v 14 jezikih, 
in pregled možnih ovir za dostopnost in razpoložljivost 
opioidov. V okviru projekta bodo pripravljena nacionalna 
poročila z jasnimi priporočili za zakonodajne spremembe.

Projekt „Oblike odvisnosti in načini življenja v sodobni 
Evropi – ponovna opredelitev oblik zasvojenosti“ 
(ALICE RAP) se bo izvajal do leta 2016, pri njem pa 
sodeluje več kot 100 raziskovalcev in 70 raziskovalnih 
institucij iz več kot 30 držav. Razdeljen je na sedem večjih 
delovnih sklopov, katerih cilj je okrepiti znanstvene dokaze, 
ki lahko prispevajo informacije za javni in politični dialog 
o izzivih drog in drugih odvisnosti za evropsko družbo, ter 
spodbuditi razpravo o pristopih k odvisnostim.

Projekt „Razumevanje posameznih delov verige: 
razumevanje nenamernih posledic mednarodnih ukrepov 
proti drogam za EU (LINKSCH)“ se je začel februarja 
2012 in združuje sedem partnerjev iz štirih držav, ki želijo 
prispevati k celovitejši politiki boja proti drogam, namenjeni 
omejevanju nenamernih posledic. Mreže evropskega 
raziskovalnega prostora (ERA‑NET) na področju 
prepovedanih drog, ki se financirajo iz OP. 7, bodo 
vzpostavljene do leta 2013.

V okviru programa Evropske komisije „Preprečevanje 
uporabe drog in obveščanje“ (PUDO) je bilo financiranih 
tudi več projektov, med drugim študija „Nadaljnja analiza 
trga EU s prepovedanimi drogami in odzivov“, pri kateri 
so bile analizirane značilnosti in delovanje trgov Evropske 
unije s konopljo, kokainom, amfetamini in ekstazijem, in 
projekt „Nova metodološka orodja za ocenjevanje politike 
in programa“ (DPE), pri katerem se pripravljajo kazalniki za 
spremljanje ponudbe prepovedanih drog in povpraševanja 
po njih ter za ocenjevanje politik in ukrepov (7).

DRUID: vožnja pod vplivom drog, alkohola in zdravil

Cilj projekta DRUID, ki je bil zaključen leta 2011, je bil zagotoviti 
nov vpogled v vpliv alkohola, prepovedanih drog in zdravil na 
varnost v cestnem prometu ter izdelati priporočila za politiko 
varnosti v cestnem prometu. Za zbiranje vzorcev telesnih tekočin 
približno 50 000 naključno izbranih voznikov iz 13 evropskih 
držav in 4 500 voznikov, ki so bili huje poškodovani ali ki so 
umrli v nesreči, so bili uporabljeni usklajeni protokoli zbiranja 
podatkov. Ugotovljeno je bilo, da je imelo 3,5 % voznikov 
alkohol v krvi, 1,5 % voznikov pa je preseglo splošno mejo 
dovoljene vsebnosti alkohola v krvi, tj. 0,5 grama na liter, s čimer 
je bilo bistveno povečano tveganje za smrt v prometni nesreči 
v primerjavi z vozniki, ki niso zaužili alkohola.

Prepovedani drogi, katerih sledi so bile najpogosteje ugotovljene 
pri naključno preizkušenih voznikih, sta bili tetrahidrokanabinol 
(THC) (1,3 %) in kokain (0,4 %). Prisotnost THC je bila povezana 
z rahlo povečanim tveganjem, da se voznik poškoduje ali da je 

odgovoren za nesrečo s smrtnim izidom, medtem ko se je zaradi 
prisotnosti kokaina in amfetamina bistveno povečalo tveganje 
za voznika. Psihoaktivna zdravila, predvsem benzodiazepini, so 
bili ugotovljeni pri 1,4 % voznikov in so lahko bistveno povečali 
tveganje za smrt v prometni nesreči. Vsa tveganja so se zelo 
povečala ob hkratni uporabi snovi in alkohola ali drugih drog, 
kar je v Evropi pogosto.

Pri proučitvi odzivov je bilo ugotovljeno, da večina naprav 
in metod za terensko odkrivanje drog pri voznikih ni dovolj 
zanesljivih. Med učinkovitimi ukrepi so odvzem vozniškega 
dovoljenja do 12 mesecev in rehabilitacijski programi. Vendar 
je njihova učinkovitost odvisna od razlikovanja med različnimi 
vrstami kršiteljev. Ena od glavnih ugotovitev projekta DRUID 
pa je bila, da se zaradi prizadevanj za odpravo vožnje pod 
vplivom drog ne bi smela preusmeriti sredstva za odpravljanje 
vožnje pod vplivom alkohola.

http://www.emcdda.europa.eu/topics/research
http://paradiseproject.eu/
http://www.atome-project.eu
http://www.alicerap.eu
http://www.drugpolicyevaluation.eu/
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Razvoj raziskovanja zasvojenosti (1)

V preteklem letu se je obseg raziskovanja zasvojenosti 
v državah članicah EU skoraj potrojil, čeprav so znanstveniki 
iz ZDA še vedno avtorji tretjine novih objav. Število prispevkov 
o alkoholu, nikotinu ali psihostimulansih se je v letu 2011 
povečalo, zelo pa se je povečalo tudi število študij genetskih 
in slikovnih diagnostičnih preiskav na področju zasvojenosti. 
Vendar je manj kot 7 % študij namenjenih kliničnim raziskavam 
novih terapevtskih strategij v zvezi z zasvojenostjo, kar je 
področje, kjer je potreben nadaljnji razvoj.

Med najpomembnejšimi kliničnimi raziskavami, objavljenimi 
na tem področju, so bile raziskave o uporabi nadomestnega 
zdravljenja ali zdravil za zmanjševanje močne želje pri 
zasvojenosti z metamfetaminom, o uporabi buprenofina/
nalaksona pri zasvojenosti z opioidi in o novih terapijah 

za blaženje odtegnitve od opioidov, kot je na primer 
tetrodotoksin. Druge študije so bile osredotočene na 
vedenjsko, psihološko ali molekularno osnovo asociativnega 
učenja ali učenja s pogojevanjem pri vzorcih zlorabe drog in 
na proučevanje novih možnih ciljev razvoja terapij.

Veliko nevroznanstvenih raziskav zasvojenosti je osredotočenih 
na sistem nagrajevanja v možganih in dopamin, vendar novi 
podatki razkrivajo druge možnosti. Na primer študije slikanja 
živčevja pri živalih in ljudeh so pokazale, da prefrontalni 
korteks precej vpliva na vedenje, povezano z uporabo 
drog. Interakcije med dorzalnim in ventralnim prefrontalnim 
korteksom se spremenijo med razvojem odvisnosti, kar kaže 
na posredovanje nevrotransmitorjev, kot so noradrenalin, 
serotonin, glutamat in kanabinoidi.

(1) Pripravila člana znanstvenega odbora EMCDDA Fernando Rodríguez de Fonseca in Jean‑Pol Tassin.

http://www.emcdda.europa.eu/about/sc
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Uvod
V tem poglavju je predstavljen pregled odzivov na 
problematiko drog v Evropi, pri čemer je posebna 
pozornost, kjer je to mogoče, namenjena trendom in 
razvoju. Najprej so pregledani ukrepi preprečevanja, 
sledijo jim ukrepi na področju zdravljenja, socialne 
reintegracije in zmanjševanja škode. Vsi ti ukrepi so del 
celovitega sistema za zmanjševanje povpraševanja po 
drogah, vse bolj pa se tudi usklajujejo in združujejo. 
V zadnjem razdelku je posebna pozornost namenjena 
določanju prednostnih nalog v zvezi s kazenskim pregonom 
in kršitvami zakonov o drogah.

Preprečevanje
Preprečevanje na področju uporabe drog je mogoče 
razdeliti na različne ravni ali strategije, ki segajo od 
usmerjenosti k družbi kot celoti (okoljsko preprečevanje) 
do osredotočenosti na ogrožene posameznike (indicirano 
preprečevanje). Glavna izziva politik preprečevanja sta 
uskladiti te različne strategije s stopnjami ranljivosti ciljnih 
skupin (Derzon, 2007) in zagotoviti, da ukrepi temeljijo 
na dokazih in so ustrezno razširjeni. Večina strategij 
preprečevanja je osredotočenih na uporabo snovi na 
splošno, nekatere pa tudi na težave, povezane s tem, na 
primer nasilje in tvegano spolno vedenje. Le omejeno 
število programov je osredotočeno na posebne snovi, na 
primer alkohol, tobak ali konopljo.

Okoljske strategije

Namen strategij okoljskega preprečevanja je spreminjanje 
kulturnih, socialnih, fizičnih in gospodarskih okolij, v katerih 
se ljudje odločajo o uporabi drog. Te strategije običajno 
vključujejo ukrepe, kot so določanje cen alkohola ter 
omejevanje oglaševanja tobačnih izdelkov in kajenja, kadar 
so na voljo ustrezni dokazi o učinkovitosti. Druge okoljske 
strategije so osredotočene na razvoj zaščitnega šolskega 
okolja. Evropske države na primer poročajo o spodbujanju 
pozitivnega in podpornega učnega ozračja (Poljska, 
Finska), izobraževanju o državljanskih normah in vrednotah 

(Francija) ter skrbi za varnejše šole z navzočnostjo policije 
v okolici (Portugalska).

Zagovarja se trditev, da je vrsta socialnih težav, vključno 
z uporabo snovi, najstniško nosečnostjo in nasiljem, 
pogostejša v državah z višjimi stopnjami družbene in 
zdravstvene neenakosti (Wilkinson in Pickett, 2010). Veliko 
skandinavskih držav, na primer Finska, precej vlaga v širše 
okoljske politike, ki so usmerjene v krepitev socialnega 
vključevanja na ravni družine, šole, skupnosti in družbe 
ter prispevajo k ohranjanju nižjih ravni uporabe drog. 
Programi in ukrepi preprečevanja, usmerjeni v posamezne 
težave ali droge, se v teh državah ne uporabljajo 
tako pogosto.

Poglavje 2
Odzivi na problematiko drog v Evropi – pregled

Preprečevanje: okoljski okvir

Nedavne ugotovitve socialne nevroznanosti (Steinberg, 
2008) podpirajo dokaze iz družbenih študij, da okoljski 
okvir močno vpliva na tvegano vedenje mladoletnikov.

Med puberteto se tvegano vedenje poveča zaradi 
sprememb v socialno‑čustvenem sistemu možganov, kar 
povzroči okrepljeno željo po ugodju in slabši nadzor 
nad dražljaji, kadar so v družbi sovrstnikov. Ta povečana 
občutljivost na mnenja in zaznane norme drugih 
lahko pomaga pojasniti, zakaj do večine tveganega 
mladostniškega vedenja, kot je nenadzorovana uporaba 
drog in alkohola ter neodgovorna vožnja, pride skoraj 
izključno v družbenem okolju. Mlade osebe v skupinah 
lahko v odločilnih trenutkih sprejmejo odločitve, ki ne 
temeljijo na „poznavanju vseh okoliščin“, ali tveganja ne 
ocenijo razumno.

Raziskava kaže, da bi morali biti ukrepi preprečevanja 
za mladino osredotočeni na norme in dojemanje 
normalnosti, in ne na obveščanje. Poudarja se, da se je 
treba z vidika preprečevanja osredotočiti na okoljski okvir, 
kot je šolsko, družinsko in sprostitveno okolje. Raziskava 
poudarja tudi pomen starševskega nadzora in podpira 
ukrepe, katerih cilj je omejiti priložnosti za škodljive 
posledice v takih okoljih, kjer mladi delujejo v skupinah, 
zlasti v sprostitvenem okolju in na prizoriščih nočnega 
življenja. Ti dokazi predvsem podpirajo pristop okoljskega 
preprečevanja, ki temelji bolj na spreminjanju okvirov kot 
samo na prepričevanju.
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(8) Za razliko od novejše rabe izraza „zgodnje ukrepanje“ v smislu „v začetnem obdobju“ uporabe snovi.
(9) Na voljo na spletišču programa za izmenjavo podatkov o ukrepih za zmanjšanje povpraševanja po drogah (EDDRA).
(10) Kazalnik povpraševanja po zdravljenju temelji na podatkih o specializiranih centrih za zdravljenje odvisnosti od drog iz 29 držav. Večina držav 

je predložila podatke za več kot 60 % svojih enot, čeprav za nekatere države delež zajetih enot ni znan (glejte preglednico TDI‑7 v statističnem 
biltenu 2012).

Vsesplošno preprečevanje

Vsesplošno preprečevanje zajema celotne populacije, 
predvsem na ravni šol in skupnosti. Njegov cilj je zmanjšati 
tvegano vedenje v zvezi s snovmi, tako da mladi pridobijo 
veščine, ki jim omogočajo, da ne začnejo uporabljati 
snovi ali jih začnejo uporabljati pozneje. Pri nedavni oceni 
programa preprečevanja „Unplugged“ na Češkem je bilo 
ugotovljeno, da so sodelujoči dijaki poročali o bistveno 
manjših stopnjah kajenja, pa tudi o manj pogostem 
kajenju, opijanju, uporabi konoplje in drugih drog 
(Gabrhelik idr., 2012). Kljub temu pa iz Grčije in Španije 
prihajajo poročila o zmanjšanju obsega vsesplošnega 
preprečevanja, iz Latvije pa o manjšem številu osebja na 
področju preprečevanja, kar potrjuje prejšnje domneve, da 
je področje preprečevanja prizadeto zaradi proračunskih 
rezov v obdobju gospodarske recesije (EMCDDA, 2011a).

Namen priročnika o standardih EU za preprečevanje 
(EMCDDA, 2011b) je pomagati državam članicam pri 
zagotavljanju kakovosti programov preprečevanja, pri 
čemer je več držav že poročalo o izboljšavah. Irska je pred 
kratkim ocenila izvajanje svojega nacionalnega programa 
preprečevanja v srednjih šolah. Češka je izboljšala program 
subvencij za preprečevanje in uvedla prvi certifikacijski 
sistem v Evropi, v katerem so finančna sredstva na voljo samo 
certificiranim programom. Namen certifikacije strokovnjakov 
je izboljšati kakovost izvajanja programov preprečevanja in 
zagotoviti učinkovito porabo javnih sredstev.

Selektivno preprečevanje

Selektivno preprečevanje se izvaja v posameznih skupinah, 
družinah ali skupnostih, za katere je zaradi šibkejših 
socialnih vezi in pomanjkanja sredstev bolj verjetno, 
da bodo začele uporabljati droge ali postale odvisne. 
Nemčija, Danska, Španija, Portugalska in Avstrija izvajajo 
ciljno usmerjene ukrepe preprečevanja za dijake poklicih 
šol, ki so skupina mladih, za katero je bilo ugotovljeno 
večje tveganje, da bi lahko imeli težave z uporabo drog. 
Irska je izbrala širši pristop v smislu preprečevalnega dela 
z ogroženimi mladimi, katerega cilj je izboljšati pismenost in 
numerične spretnosti prikrajšanih učencev. Ukrepi na ravni 
skupnosti, ki so namenjeni zelo ogroženim skupinam mladih 
in o katerih poročajo Italija ter občine v severni Evropi, 
združujejo individualne in okoljske strategije, ki temeljijo na 
terenskem delu, delu z mladimi in formalnem sodelovanju 
lokalnih organov in nevladnih organizacij. Taki pristopi so 
namenjeni zelo ogroženim skupinam mladih, ki se jim pri 
tem ni treba vključiti v posebne programe.

V Evropi se pogosto poroča o pristopih zgodnjega 
ukrepanja, vendar se cilj in vsebina takih programov 
razlikujeta med državami. V novejši politiki preprečevanja 
v Združenem kraljestvu je izraz „zgodnje ukrepanje“ 
znova dobil izvirni pomen: v zgodnejših letih življenja 
zagotavljati socialno, čustveno in učno pomoč otrokom, 
ki živijo v slabših razmerah (8). Cilj te politike je odložiti 
ali preprečiti nastanek težav (vključno z uporabo snovi), 
ne pa ukrepati šele, ko nastanejo (Allen, 2011). Progami 
za starše lahko imajo tudi pomembno vlogo pri pristopih 
zgodnjega ukrepanja, vendar sta proaktivno delo s starši 
in usposabljanje staršev še vedno redka na področju 
selektivnega preprečevanja.

Indicirano preprečevanje

Namen indiciranega preprečevanja je odkriti posameznike 
z vedenjskimi ali psihološkimi težavami, za katere je mogoče 
napovedati, da bi lahko imeli težave z uporabo snovi pozneje 
v življenju, in jih individualno obravnavati s posebnimi ukrepi. 
V večini evropskih držav indicirano preprečevanje še vedno 
temelji na svetovanju mladim uporabnikom snovi. Izjema 
je samo kanadski program Preventure (9), ki je prilagojen 
razmeram v Združenem kraljestvu in selektivno obravnava 
mlade pivce, željne vznemirjenja. To je eden od najbolje 
ocenjenih programov, ki so trenutno na voljo, in se zdaj 
izvaja tudi na Češkem in Nizozemskem.

Zdravljenje
Glavne vrste zdravljenja težav z drogami v Evropi so 
psihosocialni ukrepi, nadomestno zdravljenje z opioidi 
in razstrupljanje. Na sorazmerno pomembnost različnih 
vrst zdravljenja v posameznih državah vpliva več 
dejavnikov, vključno z organizacijo nacionalnega sistema 
zdravstvenega varstva. Storitve zdravljenja odvisnosti od 
drog se zagotavljajo v najrazličnejših ustanovah: enotah 
za specialistično zdravljenje, vključno z izvenbolnišničnimi 
in bolnišničnimi centri, klinikah za duševno zdravje in 
bolnišnicah, enotah v zaporih, nizkopražnih agencijah in 
splošnih zdravniških ambulantah.

Opis celotne populacije uporabnikov drog, ki se trenutno 
zdravijo v Evropi, ni mogoč, ker ni ustreznega nabora 
podatkov. Vendar so informacije o pomembni podskupini 
te populacije vključene v centrov kazalnik povpraševanja 
po zdravljenju, s katerim se zbirajo podatki o osebah, ki se 
vključijo v storitve specializiranega zdravljenja odvisnosti 
od drog v koledarskem letu, kar omogoča vpogled v njihove 
lastnosti in profile uporabe drog (10). Leta 2010 je bilo s tem 

http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/examples
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(11) Glej okvir „Ocenjevanje števila uporabnikov drog na zdravljenju v Evropi“ in preglednico HSR‑10 v statističnem biltenu 2012.
(12) Podrobnejše informacije o posebnih vrstah zdravljenja za različne snovi so na voljo v ustreznih poglavjih.
(13) Glej preglednico TDI‑19 v statističnem biltenu 2012.
(14) Glej preglednico TDI‑16 v statističnem biltenu 2012.
(15) Za informacije o uporabnikih na zdravljenju glede na primarno snov glej ustrezna poglavja.
(16) Glej preglednico TDI‑21 v statističnem biltenu 2012.
(17) Glej preglednici TDI‑9 (del iv) in TDI‑103 v statističnem biltenu 2012.
(18) Za informacije o zdravljenju glede na primarno snov glej ustrezna poglavja.

kazalnikom evidentiranih približno 472 000 oseb, ki so se 
vključile v zdravljenje in od katerih se jih je 38 % (178 000) 
v zdravljenje odvisnosti od drog vključilo prvič v življenju. 
Heroin, konoplja in kokain so bile glavne primarne droge, 
o katerih so v zadnjih petih letih poročale osebe, ki so se 
začele zdraviti, največje povečanje pa je bilo ugotovljeno 
v zvezi s konopljo (glej prikaz 2).

Po ocenah, ki temeljijo na različnih virih, vključno 
s kazalnikom povpraševanja po zdravljenju in nacionalnimi 
registri nadomestnega zdravljenja z opioidi, se je v Evropski 
uniji, na Hrvaškem, v Turčiji in na Norveškem v letu 2010 
zaradi uporabe prepovedanih drog zdravilo najmanj 
1,1 milijona ljudi (11). Medtem ko jih je več kot polovica 
prejemala nadomestno zdravljenje z opioidi, je bilo veliko 
uporabnikov vključenih v druge oblike zdravljenja zaradi 
težav, povezanih z opioidi, stimulansi, konopljo in drugimi 
prepovedanimi drogami (12). To oceno zdravljenja odvisnosti 
od drog v Evropski uniji bi bilo sicer treba še izpopolniti, 
vendar kaže na precej visoko stopnjo zagotavljanja 
zdravljenja, zlasti za uporabnike opioidov. To je posledica 
velikega povečanja števila specializiranih izvenbolnišničnih 
storitev v preteklih dveh desetletjih in precejšnje vključenosti 
osnovnih zdravstvenih služb, splošnih služb za duševno 
zdravje, ekip na terenu in nizkopražnih služb.

Izvenbolnišnično zdravljenje

Na voljo so informacije o približno 400 000 uporabnikih 
drog v Evropi, ki so se leta 2010 začeli zdraviti 
izvenbolnišnično. Skoraj polovica oseb, ki so se začele 
zdraviti (48 %), kot primarno drogo navaja opioide, 
v glavnem heroin, 27 % jih navaja konopljo, 17 % kokain 
in 4 % stimulanse, ki niso kokain (13). Najpogostejša pot 
do zdravljenja je samostojna odločitev (35 %), sledita ji 
napotitev prek zdravstvenih in socialnih služb (29 %) ter 
sistema kazenskega pravosodja (20 %). Druge uporabnike 
storitev na zdravljenje napotijo družinski člani, prijatelji in 
neformalne mreže (14).

Uporabniki drog, ki se začnejo zdraviti izvenbolnišnično, 
so v povprečju stari 31 let. V tej skupini je moških 
skoraj štirikrat več kot žensk, iz česar je delno razvidno 
prevladovanje moških med bolj problematičnimi uporabniki 
drog. Razmerje med moškimi in ženskami je visoko pri 
vseh drogah, čeprav se razlikuje glede na posamezne 
droge in države (15). Razmerja med spoloma so navadno 
višja v južnoevropskih državah ter med uporabniki 

kokaina in konoplje, o nižjih razmerjih pa poročajo 
v severnoevropskih državah ter med uporabniki stimulansov 
in opioidov (16). Med uporabniki, ki se začnejo zdraviti 
izvenbolnišnično, so primarni uporabniki konoplje skoraj 
deset let mlajši (25) od primarnih uporabnikov kokaina 
(33) in opioidov (34). Na splošno o najmlajših uporabnikih 
storitev (26–27) poročajo Madžarska, Poljska, Romunija in 
Slovaška, o najstarejših pa Italija, Portugalska in Norveška 
(34–35) (17).

Glavni vrsti izvenbolnišničnega zdravljenja v Evropi sta 
psihosocialni ukrepi in nadomestno zdravljenje z opioidi. 
Psihosocialni ukrepi vključujejo svetovanje, motivacijske 
razgovore, kognitivno‑vedenjsko terapijo, vodenje primera, 
skupinsko in družinsko terapijo ter preprečevanje ponovne 
uporabe. Psihosocialni ukrepi uporabnikom drog pomagajo 
pri obvladovanju in premagovanju težav z drogami ter 
so glavna oblika zdravljenja za uporabnike stimulativnih 
drog, kot so kokain in amfetamini (18). Zagotavljajo 
se tudi uporabnikom opioidov, pogosto v kombinaciji 
z nadomestnim zdravljenjem.

V skoraj vseh državah si pristojnost za zagotavljanje 
izvenbolnišničnega psihosocialnega zdravljenja delijo javne 
ustanove in nevladne organizacije. Javne ustanove so glavni 
ponudnik v 20 državah, nevladne organizacije pa so glavni 

Prikaz 2: Trendi ocenjenega števila uporabnikov, ki so se začeli 
zdraviti, glede na primarno drogo
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http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab16
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21
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http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig1b
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(19) Javne ustanove in nevladne organizacije imajo v Bolgariji enakovreden delež uporabnikov storitev izvenbolnišničnega (in bolnišničnega) 
psihosocialnega zdravljenja.

(20) Glej „izbrano vprašanje“ za leto 2012 o uporabnikih drog v zaporih.
(21) Glej preglednici HSR‑1 in HSR‑2 v statističnem biltenu 2012.
(22) Glej preglednico HSR‑3 v statističnem biltenu 2012. Več informacij o razpoložljivosti, dostopnosti in trendih nadomestnega zdravljenja je 

v poglavju 6.
(23) Ta podatek je treba razlagati previdno, saj ne zajema vseh uporabnikov, ki se začnejo zdraviti bolnišnično.
(24) Glej preglednice TDI‑7, TDI‑10, TDI‑19, TDI‑21 in TDI‑24 v statističnem biltenu 2012.

ponudnik v 8 državah (19) in drugi najpomembnejši ponudnik, 
kar zadeva delež uporabnikov, še v 11 državah. Komercialni 
ponudniki imajo navadno manjšo vlogo pri zagotavljanju te 
vrste zdravljenja, vendar so drugi najpomembnejši ponudnik 
v 8 državah (v Belgiji, Bolgariji, na Danskem, Cipru, 
v Latviji in Litvi, na Slovaškem ter v Turčiji) s tržnim deležem 
uporabnikov storitev med 5 in 35 %.

V raziskavi iz leta 2010 so nacionalni strokovnjaki poročali, 
da je v Evropi izvenbolnišnično psihosocialno zdravljenje 
v 14 državah na voljo skoraj vsem osebam, ki se želijo 
vključiti vanj, v 11 državah pa večini takih oseb. Vendar se 
ocenjuje, da je v treh državah (Bolgariji, Estoniji in Romuniji) 
izvenbolnišnično psihosocialno zdravljenje na voljo manj 
kot polovici oseb, ki si dejavno prizadevajo za vključitev 
vanj. V teh ocenah se skrivajo precejšnja odstopanja 
znotraj držav in razlike v razpoložljivosti specializiranih 
programov zdravljenja za posebne ciljne skupine, na 
primer starejše uporabnike drog ali etnične manjšine. 
Nekatere države poročajo o težavah z zagotavljanjem 
specializiranih storitev v času gospodarske recesije in 
proračunskih rezov.

Strokovnjaki iz 12 od 29 držav poročevalk so glede 
dostopa do izvenbolnišničnega psihosocialnega 
zdravljenja poročali, da ni čakalne dobe, v 11 državah pa 
je povprečna čakalna doba po ocenah manj kot mesec 
dni. Na Norveškem je povprečna čakalna doba ocenjena 
na približno osem tednov, medtem ko strokovnjaki iz štirih 
držav niso mogli dati ocene. Na Danskem je z zakonom 
določeno, da je treba zdravljenje začeti v 14 dneh.

Nadomestno zdravljenje je prevladujoča možnost 
zdravljenja za uporabnike opioidov v Evropi. Na 
splošno se izvaja kot specializirano izvenbolnišnično 
zdravljenje, čeprav je v nekaterih državah na voljo 
tudi v bolnišničnem okolju, vedno pogosteje pa se 
zagotavlja tudi v zaporih (20). Vse pomembnejšo vlogo 
pri zagotavljanju takega zdravljenja imajo tudi splošni 
zdravniki, pogosto v sodelovanju s specializiranimi centri 
z deljeno oskrbo. Nadomestno zdravljenje z opioidi je na 
voljo v vseh državah članicah EU, na Hrvaškem, v Turčiji 
in na Norveškem (21). Na splošno se ocenjuje, da je bilo 
leta 2010 na nadomestnem zdravljenju v Evropi približno 
710 000 uporabnikov drog. Število uporabnikov na 
nadomestnem zdravljenju se je v primerjavi z letom 2009 
povečalo v večini držav, čeprav Španija in Slovaška 
poročata o rahlem zmanjšanju (22).

Bolnišnično zdravljenje

Na voljo so podatki o približno 50 000 uporabnikih drog 
v Evropi, ki so se v letu 2010 začeli zdraviti bolnišnično (23). 
Polovica teh uporabnikov je kot primarno drogo navedla 
opioide (48 %), sledili pa so konoplja (16 %), amfetamini 
in drugi stimulansi (13 %), ki niso kokain, ter kokain (6 %). 
Uporabniki storitev bolnišničnega zdravljenja so v glavnem 
mladi moški, stari v povprečju 31 let. Razmerje med 
moškimi in ženskami je približno 3 : 1 (24).

Pri nastanitvenem ali bolnišničnem zdravljenju morajo 
uporabniki drog v bolnišnici ostati od več tednov do 
več mesecev. Velikokrat je cilj teh programov omogočiti 
uporabnikom, da se vzdržijo drog, nadomestno zdravljenje 
pa ni dovoljeno. Razstrupljanje od drog je kratkotrajen 
zdravniško nadzorovan ukrep za odpravo simptomov 
odtegnitve, povezanih z opustitvijo kronične uporabe drog, 
in je včasih pogoj za začetek dolgotrajnega bolnišničnega 
zdravljenja, ki temelji na abstinenci. Razstrupljanje se 
navadno zagotavlja kot bolnišnični ukrep v bolnišnicah, 
specialističnih centrih za zdravljenje ali nastanitvenih 
ustanovah z zdravstvenimi ali psihiatričnimi oddelki.

Ocenjevanje števila uporabnikov drog 
na zdravljenju v Evropi

Center EMCDDA od leta 2008 letno zbira podatke 
o skupnem številu uporabnikov, vključenih v zdravljenje 
odvisnosti od drog v Evropi. Pri najnovejšem zbiranju 
podatkov je 14 držav zagotovilo zanesljive minimalne 
ocene skupnega števila oseb, ki so bile v stiku s storitvami 
zdravljenja v letu 2010, pri čemer je skupna ocena 
znašala 900 000 uporabnikov. Pri preostalih 16 državah 
je bila uporabljena podskupina podatkov, bodisi število 
povpraševanj po zdravljenju bodisi število uporabnikov 
storitev nadomestnega zdravljenja z opioidi v tem letu, 
odvisno od tega, katero skupno število je bilo višje. Tako so 
bili podatki o osebah, vključenih v nadomestno zdravljenje 
z opioidi, uporabljeni za sedem držav (171 000 uporabnikov 
storitev), podatki iz kazalnika povpraševanja po zdravljenju 
pa za devet držav (48 000 uporabnikov storitev). Iz teh 
združenih podatkov je razvidno, da je bilo leta 2010 vsaj 
1,1 milijona oseb v stiku s storitvami zdravljenja v Evropi. 
Center EMCDDA sodeluje z državami članicami pri 
zagotavljanju, da so nacionalne ocene skupne populacije na 
zdravljenju zaradi odvisnosti od drog kakovostne, s čimer se 
bo dodatno izboljšala ocena na ravni Evrope.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab3
hhttp://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab19
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21
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(25) Glej okvir „Terapevtske skupnosti za rehabilitacijo uporabnikov drog v Evropi“.

Pri bolnišničnem zdravljenju se uporabnikom storitev 
zagotovita namestitev in individualno strukturirano 
psihosocialno zdravljenje, poleg tega pa sodelujejo 
v dejavnostih za ponovno vključitev v družbo. Pri teh 
programih se pogosto uporablja pristop s terapevtskimi 
skupnostmi (25). Bolnišnično zdravljenje odvisnosti od drog 
izvajajo tudi psihiatrične bolnišnice, zlasti pri uporabnikih 
storitev s hkratnimi duševnimi motnjami.

Javne ustanove so glavni ponudnik razstrupljanja 
v 22 državah, zasebni sektor pa je glavni ponudnik 
na Cipru in v Luksemburgu ter drugi največji ponudnik 
še v 12 državah. Nevladne organizacije so največji 
ponudnik na Nizozemskem in drugi največji ponudnik še 
v osmih državah. Nacionalni strokovnjaki ocenjujejo, da je 
v 12 državah razstrupljanje na voljo skoraj vsem osebam, 
ki se želijo vključiti vanj, v še devetih državah pa večini 
takih oseb. V sedmih državah (v Estoniji, na Irskem, v Grčiji, 
na Madžarskem, v Latviji, Romuniji in na Norveškem) je 
razstrupljanje po ocenah na voljo manj kot polovici oseb, ki 
si dejavno prizadevajo za vključitev vanj. V 15 državah je 
ocenjena povprečna čakalna doba za razstrupljanje manj kot 
dva tedna. V osmih državah je ocenjena povprečna čakalna 
doba od dveh tednov do enega meseca, v Avstriji in Sloveniji 
pa je po ocenah daljša od enega meseca. Strokovnjaki 
iz treh držav niso predložili ocene. V nacionalnih ocenah 
čakalnih dob za vse vrste zdravljenja pa so seveda lahko 
skrita pomembna odstopanja znotraj držav.

Javne ustanove so glavni ponudnik bolnišničnega 
zdravljenja v 14 državah, nevladne organizacije pa so 
glavni ponudnik v 11 državah. Zasebne ustanove so glavni 
ponudnik na Danskem in drugi najpomembnejši ponudnik 
v šestih državah. Nacionalni strokovnjaki ocenjujejo, da 
je v desetih državah bolnišnično psihosocialno zdravljenje 
na voljo skoraj vsem osebam, ki se želijo vključiti vanj, 
v 11 drugih državah pa večini takih oseb. Vendar je 
v sedmih državah (v Bolgariji, na Danskem, v Estoniji, na 
Cipru, Madžarskem, v Romuniji in na Finskem) ta vrsta 
zdravljenja po ocenah na voljo manj kot polovici oseb, ki si 
dejavno prizadevajo za vključitev vanj.

Strokovnjaki iz Grčije, Poljske, Portugalske, Slovaške in 
Hrvaške so ocenili, da za bolnišnično zdravljenje ni čakalne 
dobe. V 13 državah je bila povprečna čakalna doba 
ocenjena na manj kot en mesec, v štirih državah pa na več 
kot mesec.

Socialna reintegracija
Stopnja socialne izključenosti med problematičnimi 
uporabniki drog je na splošno visoka, zlasti med uporabniki 
opioidov. Iz podatkov o socialnih okoliščinah oseb, ki 

so se začele zdraviti zaradi odvisnosti od drog, za leto 
2010 je razvidno, da jih je bila več kot polovica (56 %) 
brezposelnih, v zadnjih petih letih pa se je ta delež povečal 
v 15 od 24 držav, ki sporočajo podatke o trendih. Med 
uporabniki, ki se začnejo zdraviti, je pogosta nizka stopnja 
dosežene izobrazbe, pri čemer jih ima 38 % dokončano 
le osnovno šolo, 2 % pa nista dosegla niti te stopnje. 
Veliko je brezdomcev, pri čemer 10 % uporabnikov storitev 
zdravljenja zaradi odvisnosti od drog navaja, da nima 
stalnega bivališča.

Izboljšati zmožnost osebe, da dobi in obdrži zaposlitev – 
zaposljivost – je bistveni del socialne reintegracije 
uporabnikov drog. Pri ukrepih na tem področju se priznava, 
da lahko uporaba drog in z njo povezane težave ogrozijo 
ne samo vstop in ponovni vstop na trg dela, ampak tudi 
zmožnost obdržati zaposlitev. Poklicno usposabljanje 
v Evropi obsega najrazličnejše programe, katerih cilj je 
izboljšati potrebna znanja, spretnosti in lastnosti, da si 
oseba poišče zaposlitev in jo obdrži, vključno s spretnostmi 
opravljanja razgovorov in predstavitev, upravljanjem časa, 
računalniško pismenostjo, samoučinkovitostjo in zavzetostjo 
za delo. Poleg tega lahko programe za razvoj posameznih 
poklicnih veščin in kvalifikacij zagotavljajo službe za 
zdravljenje odvisnosti od drog in specializirani ponudniki, 
kot so nacionalni organi za usposabljanje in zavodi za 
zaposlovanje (EMCDDA, 2011a).

Eden od obetavnih pristopov je združevanje podpore, 
na primer poklicnega svetovanja, usposabljanja in 
posredovanja zaposlitev, v okviru programov zdravljenja 
odvisnosti od drog. Med proučenimi modeli je tudi 
usposabljanje brezposelnih uporabnikov drog, vključenih 
v izvenbolnišnično psihosocialno zdravljenje. Ocenjena 

Terapevtske skupnosti za rehabilitacijo 
uporabnikov drog v Evropi

Terapevtska skupnost je tradicionalno opredeljena kot 
okolje brez drog, v katerem organizirano in strukturirano 
sobivajo osebe, ki imajo težave z drogami (in druge 
težave), da se spodbujajo socialne in psihološke 
spremembe. Uporabniki storitev se obravnavajo kot 
dejavni udeleženci pri zdravljenju sebe in drug drugega, 
odgovornost za dnevno upravljanje skupnosti pa si 
delijo uporabniki storitev in osebje. V zadnjih letih se 
ta pristop vedno bolj prilagaja potrebam uporabnikov 
storitev nadomestnega zdravljenja z opioidi, najstnikov, 
brezdomcev, mater in otrok, oseb, okuženih z virusom HIV, 
ali oseb s težavami z duševnim zdravjem.

Leta 2013 bo v eni od publikaciji centra EMCDDA iz sklopa 
„Vpogledi“ proučena vloga terapevtskih skupnosti pri 
zdravljenju uporabnikov drog v Evropi.
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(26) Priporočilo Sveta z dne 18. junija 2003: 2003/488/ES.
(27) COM(2007) 199 final.

je bila tudi učinkovitost posameznih ukrepov poklicnega 
svetovanja, podpore pri iskanju zaposlitve, zaščitne 
zaposlitve, vodenja primera in drugih ukrepov za uporabnike 
storitev nadomestnega zdravljenja. Več študij je bilo 
spodbudnih, kar zadeva merjenje učinka, vključno s stopnjo 
zaposlenosti, prihodki in uporabo socialnovarstvenih 
storitev (EMCDDA, 2012b). Vendar niso bili ugotovljeni 
ukrepi, ki bi dosledno zagotavljali pozitivne rezultate, prav 
tako pa ni mogoče oblikovati zanesljivih zaključkov glede 
splošne učinkovitosti teh ukrepov zaradi razlik v pristopu, 
raziskovanih populacijah in ocenjenih rezultatih ter 
pomanjkanja ponovitev (Foley idr., 2010). Poleg tega so 
razpoložljivi dokazi osredotočeni skoraj izključno na ukrepe 
socialne reintegracije za uporabnike opioidov, medtem ko 
potrebe uporabnikov drugih drog, vključenih v zdravljenje, 
še niso bile sistematično obravnavane.

Zaposlitev in druge dejavnosti, ki spodbujajo občutek 
vključenosti in omogočajo socialne stike, lahko prispevajo 
k preprečevanju ponovne uporabe drog med uporabniki 
drog (McIntosh idr., 2008). V nekaterih evropskih državah 
organizacije za socialno podjetništvo preizkušajo tako 
imenovane zadruge za „okrevanje ob delu“, ki omogočajo 
prehod od zdravljenja do običajne zaposlitve (Belgija, 
Češka, Španija, Latvija, Finska). To so majhna podjetja 
v skupnosti, ki osebam pomagajo pri vstopu ali vrnitvi na 
običajni trg dela in so hkrati osredotočena na podporo, delo 
v korist skupnosti in udeležbo v življenju skupnosti. Na voljo 
so tudi drugi specializirani ukrepi, s katerimi se lahko izboljša 
verjetnost pozitivnih rezultatov, če se združijo z zdravljenjem 
odvisnosti od drog in rehabilitacijskimi programi. Ti ukrepi 
vključujejo podporo pri zaposlovanju težje zaposljivih 
skupin, kot so storilci kaznivih dejanj, ki uporabljajo droge, 
ali uporabniki drog z duševnimi težavami (EMCDDA, 
2012b). Čeprav lahko uporabniki drog v teh programih 
uspešno pridobijo zaposlitvena znanja in spretnosti, morajo 
vseeno tekmovati na trgu dela z drugimi iskalci zaposlitve 
v času visoke brezposelnosti v številnih državah.

Zmanjševanje škode
Od pojava virusa HIV med uporabniki drog pred več 
kot 25 leti so se v Evropi razširili in okrepili odzivi za 
zmanjševanje škode zaradi uporabe drog, ki se vedno 
bolj združujejo z vrsto drugih storitev na področju zdravja, 
zdravljenja in socialnega varstva. Zmanjševanje škode zdaj 
zajema širše zdravstvene in socialne potrebe problematičnih 
uporabnikov drog, zlasti tistih, ki so socialno izključeni. 
Glavni ukrepi zmanjševanja škode vključujejo nadomestno 
zdravljenje z opioidi ter programe zamenjave injekcijskih igel 
in brizg, katerih cilj je zmanjšati smrtnost zaradi prevelikega 

odmerka in širjenje nalezljivih bolezni. Med dodatnimi pristopi 
so terensko delo, krepitev zdravja in zdravstvena vzgoja 
ter zagotavljanje druge opreme za vbrizgavanje poleg 
igel in brizg. Zmanjševanje škode zajema najrazličnejše 
oblike vedenja in škode, vključno s tistimi, ki so povezane 
z alkoholom in rekreativno uporabo drog (EMCDDA, 2010b).

Svet Evropske unije je leta 2003 državam članicam EU 
priporočil več politik in ukrepov za odpravljanje škodljivih 
posledic za zdravje, povezanih z odvisnostjo od drog (26). 
Evropska komisija je v poročilu o nadaljnjem ukrepanju iz 
leta 2007 potrdila, da je preprečevanje in zmanjševanje 
škode, povezane z drogami, javnozdravstveni cilj v vseh 
državah (27). V nacionalne politike na področju drog so 
vedno bolj vključeni cilji zmanjševanja škode iz strategije 
EU za boj proti drogam, med državami pa velja splošen 
dogovor, kako pomembno je omejiti širjenje nalezljivih 
bolezni ter obolevnost in umrljivost, povezani s prevelikimi 
odmerki, in druge vrste škode.

V preteklih dveh desetletjih so politike zmanjševanja škode 
spodbujale sprejemanje pristopov na podlagi dokazov in 
prispevale k odstranjevanju ovir za dostop do storitev. Eden 
od dosežkov je bil bistveno povečanje števila uporabnikov 
drog, ki so v stiku z zdravstvenimi službami in vključeni 
v zdravljenje v Evropi. Danes imajo vse države članice 
ukrepe za zmanjševanje škode za uporabnike drog, in čeprav 
so nekatere šele začele razvijati te storitve, jih večina lahko 
poroča o visokih stopnjah zagotavljanja in razširjenosti.

„Vpogled“ v izboljševanje vključevanja 
uporabnikov drog na zdravljenju na trg 
dela

Nova publikacija centra EMCDDA vsebuje pregled 
najnovejšega razvoja na področju socialne reintegracije 
uporabnikov drog in dokazov o učinkovitosti ukrepov, 
katerih cilj je izboljšati zaposljivost. Namen te publikacije 
je pomagati oblikovalcem politike in strokovnim delavcem 
na področju drog pri razvoju učinkovitih strategij za 
spodbujanje socialne reintegracije uporabnikov drog.

„Izbrano vprašanje“ o uporabnikih drog 
z otroki

„Izbrano vprašanje“, ki ga je center EMCDDA objavil 
letos, je osredotočeno na uporabnike drog z otroki. 
Obravnavane teme vključujejo možnosti zdravljenja 
nosečih uporabnic drog, odstranjevanje ovir pri dostopu 
do zdravljenja za uporabnike drog z otroki in programe 
preprečevanja, namenjene staršem, ki uporabljajo droge.

Publikaciji sta na voljo v tiskani obliki in na spletišču centra 
EMCDDA samo v angleškem jeziku.

http://eur-lex.europa.eu/LexUriServ/site/sl/com/2007/com2007_0199sl01.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/publications
http://www.emcdda.europa.eu/publications
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(28) Glej okvir „Izbruhi virusa HIV v Grčiji in Romuniji“ (poglavje 7).
(29) Končno poročilo je na voljo na spletu.

Kljub temu da so ukrepi zmanjševanja škode prispevali 
k omejevanju virusa HIV med injicirajočimi uporabniki drog 
v Evropi, saj so se precej zmanjšala poročila o novih okužbah, 
je virus HIV še vedno velika javnozdravstvena težava, 
poročali pa so tudi o novih izbruhih (28). Center EMCDDA 
in Evropski center za preprečevanje in obvladovanje 
bolezni (ECDC) sta skupaj objavila smernice za oblikovalce 
politik na področju drog in nalezljivih bolezni, v katerih so 
predstavljeni najnovejši zbrani dokazi o preprečevanju in 
obvladovanju nalezljivih bolezni med injicirajočimi uporabniki 
drog (ECDC in EMCDDA, 2011). Cilj teh skupnih smernic je 
izboljšati možnosti za preprečitev večine, če že ne vseh okužb 
z virusom HIV v Evropi, povezanih z vbrizgavanjem.

Standardi kakovosti
Cilj študije Evropske komisije EQUS je doseči evropsko 
soglasje o minimalnih standardih kakovosti na področju 
zmanjševanja povpraševanja po drogah. V končnem 
poročilu za leto 2012 je bilo predlaganih 33 minimalnih 
standardov za preprečevanje uporabe drog, 22 za 
zdravljenje odvisnosti od drog ali rehabilitacijo in 16 za 
zmanjševanje škode v Evropi (29). Ti minimalni standardi 
delujejo na treh različnih ravneh (na ravni ukrepov, služb 
in sistema), ki ustrezajo različnim potrebam strokovnih 
delavcev, vodij služb in načrtovalcev politike.

Študija EQUS je vključevala tudi pregled, pri katerem 
so sodelovali strokovnjaki iz 24 evropskih držav in je 
zajemal veljavne standarde kakovosti, ki so se že izvajali 
na nacionalni ravni. Po poročanju so bili v zvezi s postopki 
zdravljenja odvisnosti od drog najpogostejši standardi, 
ki so se že izvajali, standardi glede zaupnosti podatkov 
o uporabnikih storitev in oceni pretekle uporabe drog 
pri uporabnikih storitev, medtem ko se standardi glede 
rednega sodelovanja z drugimi službami in glede stalnega 
usposabljanja osebja niso izvajali tako pogosto. Kar 
zadeva rezultate zdravljenja, sta bili najpogostejši vrsti 
standardov, o katerih se je poročalo, da se že izvajajo, 
standardi s cilji, povezanimi z izboljšanjem zdravja, in 
tisti, povezani z manjšo uporabo snovi. Med standardi, 
za katere je bilo manj verjetno, da se izvajajo, so bili 
standardi, osredotočeni na zunanje ocenjevanje in 
spremljanje odpusta uporabnikov storitev zdravljenja, 
poročalo pa se je o težavah z izvajanjem teh standardov.

V študiji je ugotovljena visoka stopnja soglasja glede 
minimalnih standardov kakovosti na področju zmanjševanja 
povpraševanja po drogah v Evropi in je lahko koristno 
izhodišče za spremljanje prihodnjega razvoja na tem 
področju v Evropi. Popoln seznam standardov in rezultatov 
študije EQUS je na voljo na portalu najboljših praks.

Kazenski pregon na področju drog
Kazenski pregon na področju drog je pomemben del 
nacionalnih politik in politik EU na področju drog. Vključuje 
vrsto ukrepov, ki jih v glavnem izvajajo policija in policiji 
podobne institucije (na primer carina). V nadaljevanju 
je na kratko predstavljeno pomembno vprašanje za 
organe kazenskega pregona, in sicer določanje strateških 
in operativnih prednostnih nalog. Poglavje se konča 
s povzetkom kršitev zakonov o drogah.

Določanje strateških in operativnih prednostnih nalog

Pri večini kršitev zakonov o drogah gre za privolitvena 
kazniva dejanja, v zvezi s katerimi se opravi individualna 
ali institucionalna presoja, ali je preiskava utemeljena, kako 
podrobna bo in kako dolgo bo trajala. Policijske enote 
ne morejo obravnavati vseh kršitev zakonov o drogah, ki 
jih je moč odkriti, zato morajo o tem včasih odločati po 
lastni presoji (Dvorsek, 2006). Pri določanju prednostnih 
nalog se uporabljajo podatki o kazenskem pregonu in 
„preiskovalne izkušnje“ ali znanje uslužbenca organa 
kazenskega pregona. Čeprav določanje prednostnih nalog 
enot organa kazenskega pregona ni vedno pregledno, 
pa ni samovoljno, saj ga na splošno omejuje vrsta pravnih 
in organizacijskih obveznosti. Enota lahko včasih dobi 
nalogo, da preišče posamezno vrsto kaznivega dejanja, 
kot je na primer posredniška prodaja ali veleprodaja drog, 
ali dobi uradno pooblastilo, da se osredotoči na eno 
področje, kot je na primer odvzem premoženjskih koristi, 
pridobljenih s kaznivim dejanjem. Spet drugič pa lahko 
dobi prednost posamezna vrsta droge zaradi škodljivosti ali 
nevšečnosti ali celo zaradi intenzivnega poročanja medijev 
(Kirby idr., 2010). Na določanje prednostnih nalog lahko 
vpliva tudi potreba po dokazovanju učinkovitosti (Stock 
in Kreuzer, 1998). Visok delež preiskanih primerov lahko 

„Izbrano vprašanje“ o drogah in zaporih

Uporabniki drog pomenijo precejšen delež zaporniške 
populacije in so nesorazmerno pogosto prizadeti zaradi 
zdravstvenih in socialnih težav, povezanih z uporabo drog. 
V Evropi je uporabnikom drog v zaporih na voljo pomoč, 
kot so različni ukrepi, zdravljenje in storitve.

V „izbranem vprašanju“ o drogah in zaporih, ki ga je 
center EMCDDA objavil letos, je predstavljen najnovejši 
evropski pregled uporabe drog in z drogami povezanih 
težav med zaporniki, njihovih zdravstvenih in socialnih 
okoliščin ter ukrepov, usmerjenih v uporabo drog in njene 
posledice.

Ta publikacija je samo v angleškem jeziku na voljo v tiskani 
obliki in na spletišču centra.

http://www.isgf.ch/fileadmin/downloads/EQUS_final_report.pdf
http://www.emcdda.europa.eu/themes/best-practice/standards
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues
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(30) Za razpravo o razmerju med drogami in kriminalom ter opredelitev izraza glej EMCDDA (2007b).
(31) Glej prikaz DLO‑1 in preglednico DLO‑1 v statističnem biltenu 2012.

prispeva k poudarjanju pomembnosti in nujnosti reševanja 
problematike drog v primerjavi z drugimi varnostnimi 
grožnjami in upraviči potrebo po posebnih dejavnostih 
kazenskega pregona na tem področju. V vsakem primeru so 
zaradi razpoložljivosti človeških in finančnih virov nekatere 
možnosti omogočene, druge pa omejene.

Medtem ko se podatki uporabljajo za določanje strateških 
in operativnih prednostnih nalog, same prednostne naloge 
prav tako vplivajo na podatke, ki bodo zbrani in objavljeni 
(Stock in Kreuzer, 1998). Zasegi drog lahko na primer 
vplivajo na postopek določanja prednostnih nalog in so 
hkrati eden od njegovih rezultatov. V sodnem postopku se 
lahko podatki o ravneh zasegov uporabijo kot kazalnik 
teže kaznivega dejanja, ki se kazensko preganja. Poleg 
tega lahko visoke ravni zasegov pomenijo, da so potrebne 
dodatne preiskave in viri. Na splošno velja, da so podatki 
o zasegih predvsem kazalnik dejavnosti kazenskega 
pregona, za razlago teh podatkov pa je potrebno 
razumevanje okoliščin, v katerih so bili pridobljeni. Zasegi so 
posledica dejavnega preiskovanja posameznih osumljencev 
ali splošneje dejavnosti odkrivanja in pregona na 
posameznih krajih, kot so pristanišča in letališča. Pomembne 
zasege drog je mogoče doseči zlasti s tajnim opazovanjem 
in delovanjem, osredotočenim na pošiljke prepovedanih 
drog. Še vedno pa je nejasen delež zasegov drog, ki izhaja 
neposredno iz določanja operativnih prednostnih nalog, 
v primerjavi z deležem naključnih zasegov.

Podatki o kršitvah zakonov o drogah (glej naslednje 
poglavje) so tudi neposreden kazalnik dejavnosti 
kazenskega pregona, saj zadevajo privolitvena kazniva 
dejanja, ki jih morebitne žrtve navadno ne prijavijo. 
Pogosto se štejejo za posredne kazalnike uporabe drog 
in trgovine z drogami, čeprav vključujejo samo dejavnosti, 
s katerimi so seznanjeni organi kazenskega pregona. 
Za razumevanje podatkov o kazenskem pregonu, na 
primer o kršitvah zakonov o drogah, odvzemih prostosti 
ali zasegih, je treba torej upoštevati temeljne postopke 
določanja strateških in operativnih prednostnih nalog in 
njihove posledice.

Kršitve zakonov o drogah

Začetna poročila o kršitvah nacionalnih zakonov 
o drogah, predvsem policijska poročila, so edini 
podatki, ki so v Evropi običajno na voljo o kriminalu, 
povezanem z drogami (30). Ti podatki se po navadi 
nanašajo na kršitve zakonov, povezane z uporabo drog 
(uporabo in posedovanjem drog) ali ponudbo drog 
(proizvodnjo, trgovino in preprodajo), čeprav se lahko 
v nekaterih državah poroča tudi o drugih vrstah kršitev 
(na primer povezanih s predhodnimi sestavinami drog). 

Iz teh podatkov so verjetno razvidne nacionalne razlike 
v zakonodaji, prednostnih nalogah in sredstvih. Poleg tega 
se razlikujejo tudi nacionalni informacijski sistemi po Evropi, 
zlasti v povezavi s praksami evidentiranja in poročanja. 
Zaradi tega je težko opraviti zanesljive primerjave med 
državami in zdi se, da je ustrezneje primerjati trende kot 
absolutne številke.

Na splošno se povečevanje števila prijavljenih kršitev 
zakonov o drogah upočasnjuje od leta 2009. Indeks EU, 
ki temelji na podatkih iz 22 držav članic, v katerih živi 
93 % prebivalcev Evropske unije, starih od 15 do 64 let, 
kaže, da se je število prijavljenih kršitev zakonov o drogah 
med letoma 2005 in 2010 po ocenah povečalo za 15 %, 
od leta 2008 pa je trend bolj ustaljen. Če upoštevamo 
vse države poročevalke, podatki za to obdobje kažejo 
povečanje v 19 državah in splošno upadanje v sedmih 
državah (31).

COSI: stalni odbor za operativno 
sodelovanje na področju notranje varnosti

Na evropski ravni je za določanje prednostnih nalog 
operativnega kazenskega pregona na področju drog 
pristojen stalni odbor Sveta za operativno sodelovanje na 
področju notranje varnosti (COSI) na podlagi Europolove 
ocene nevarnosti organiziranega kriminala (1). Ustanovljen 
je bil leta 2010 na podlagi Lizbonske pogodbe s sklepom 
Sveta (Svet Evropske unije, 2009). V njem sodelujejo visoki 
uradniki z notranjih ministrstev držav članic in predstavniki 
Komisije, poleg tega pa ima široke pristojnosti, in sicer 
pospeševati, spodbujati in krepiti sodelovanje operativnih 
ukrepov odgovornih organov za notranjo varnost.

Med njegovimi ključnimi nalogami so razvijati, spremljati in 
izvajati strategijo notranje varnosti ter podpirati izvajanje 
večletnega političnega cikla, katerega cilj je spopadanje 
z najpomembnejšimi nevarnostmi kriminala za Evropsko 
unijo z okrepljenim sodelovanjem med organi kazenskega 
pregona držav članic, institucijami in agencijami EU. Svet 
je s podporo odbora COSI pred kratkim sprejel osem 
prednostnih nalog politike za obdobje 2011–2013, od 
katerih se tri nanašajo na kazenski pregon na področju 
drog. Cilj ene od teh prednostnih nalog je zmanjšati 
proizvodnjo in distribucijo sintetičnih drog v Evropski uniji, 
vključno z novimi psihoaktivnimi snovmi. V operativnem 
akcijskem načrtu, povezanem s tem, imata Europol in 
center EMCDDA nalogo, da vzpostavita redno spremljanje 
uničevanja obratov za proizvodnjo sintetičnih drog 
v Evropi. Naslednji politični cikel, za obdobje 2013–2017, 
bo temeljil na oceni ogroženosti EU zaradi organiziranega 
kriminala in hudih kaznivih dejanj za leto 2013.

(1) Za določanje prednostnih nalog politike na področju drog na 
evropski ravni je pristojna horizontalna delovna skupina za 
droge.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab1
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(32) Glej preglednico DLO‑2 v statističnem biltenu 2012.
(33) Glej prikaz DLO‑1 in preglednico DLO‑5 v statističnem biltenu 2012.
(34) Glej preglednico DLO‑3 v statističnem biltenu 2012.
(35) Glej prikaz DLO‑3 in preglednico DLO‑6 v statističnem biltenu 2012.
(36) Glej prikaz DLO‑3 in preglednico DLO‑8 v statističnem biltenu 2012.
(37) Glej prikaz DLO‑3 in preglednico DLO‑7 v statističnem biltenu 2012.

Kršitve zakona, povezane z uporabo in ponudbo drog

V primerjavi s prejšnjimi leti ni bilo nobene večje 
spremembe v razmerju med kršitvami zakona, povezanimi 
z uporabo drog, in kršitvami, povezanimi z njihovo 
ponudbo. V večini (22) evropskih držav kršitve zakona, 
povezane z uporabo ali posedovanjem drog, v letu 2010 
še naprej pomenijo večino kršitev zakonov o drogah, pri 
čemer Španija, Francija, Madžarska, Avstrija in Turčija 
poročajo o največjih deležih (85–93 %) (32).

Med letoma 2005 in 2010 se je število kršitev zakona, 
povezanih z uporabo drog v Evropi, po ocenah povečalo 
za 19 %. Iz te analize so razvidne razlike med državami, 
saj se je število kršitev zakona, povezanih z uporabo 
drog, v tem obdobju povečalo v 18 državah, v sedmih 
pa se je zmanjšalo. Število sporočenih kršitev zakona, 
povezanih z uporabo drog, pa se je po najnovejših 
podatkih (2009 in 2010) na splošno zmanjšalo 
(prikaz 3). Število kršitev, povezanih s ponudbo drog, 
se je v obdobju 2005–2010 v Evropski uniji po ocenah 
povečalo za približno 17 %. Za to obdobje 20 držav 
poroča o povečanju števila s ponudbo povezanih kršitev 
zakonov, Nemčija, Estonija, Nizozemska, Avstrija in Poljska 
pa poročajo o splošnem zmanjšanju (33).

Trendi po posameznih drogah

Konoplja je še vedno tista prepovedana droga, ki je 
najpogosteje predmet prijavljenih kršitev zakonov o drogah 
v Evropi (34). Leta 2010 so v večini evropskih držav kršitve, 
povezane s konopljo, pomenile od 50 do 90 % vseh 
prijavljenih kršitev zakonov o drogah. Samo v štirih državah 
število kršitev, povezanih z drugimi drogami, presega število 
kršitev, povezanih s konopljo – na Češkem in v Latviji je več 
kršitev, povezanih z metamfetaminom (54 in 34 %), v Litvi in 
na Malti pa s heroinom (34 in 30 %).

V obdobju 2005–2010 se je število s konopljo povezanih 
kršitev zakonov o drogah povečalo v 15 državah 
poročevalkah, kar je v Evropski uniji po ocenah povzročilo 
20‑odstotno povečanje. Nemčija, Italija, Malta, 
Nizozemska in Avstrija poročajo o zmanjševanju (35).

Število kršitev, povezanih s kokainom, se je 
v obdobju 2005–2010 povečalo v 12 državah 
poročevalkah, medtem ko so Nemčija, Grčija, Avstrija 
in Hrvaška poročale o zmanjšanju. Na splošno se je 
v istem obdobju število kršitev v Evropski uniji, povezanih 
s kokainom, po ocenah povečalo za približno 12 %, vendar 
se je v zadnjih dveh letih zmanjšalo (36).

Zmanjševanje števila kršitev, povezanih s heroinom, 
ugotovljeno v letu 2009, se je nadaljevalo leta 2010. 
Povprečje EU v zvezi s takimi kršitvami je na splošno ostalo 
precej ustaljeno in se je v obdobju 2005–2010 po ocenah 
povečalo za 7 %. Število kršitev, povezanih s heroinom, 
se je zmanjšalo v več kot polovici držav poročevalk (12), 
medtem ko je devet držav v istem obdobju poročalo 
o splošnem povečanju (37).

Število kršitev, povezanih z amfetamini, o katerih se je 
poročalo v Evropski uniji, se je v obdobju 2005–2010 
po ocenah povečalo za 24 %, vendar se zdi, da se je 
v zadnjih dveh letih ustalilo. Nasprotno, število kršitev, 
povezanih z ekstazijem, je po ocenah v istem obdobju 
padlo za dve tretjini (71‑odstotno zmanjšanje).

Prikaz 3: Poročila o kršitvah zakonov, povezanih z uporabo drog 
ali posedovanjem za uporabo in ponudbo v državah članicah EU: 
indeksirani trendi za obdobje 2005–2010 in razčlenitev poročil 
za leto 2010 glede na posamezno drogo
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Opomba: Trendi temeljijo na razpoložljivih informacijah o  številu poročil za 
kršitve zakonov, povezanih z drogami (kaznivih dejanjih in prekrških), 
o katerih poročajo države članice EU; splošen trend EU je izdelan tako, 
da so vsi nizi indeksirani na osnovo 100 leta 2005 in tehtani s številom 
prebivalcev posamezne države; razčlenitev po vrsti droge je izdelana 
na podlagi skupnega števila poročil za leto 2010. Za več informacij glej 
prikaza DLO‑4 in DLO‑5 v statističnem biltenu 2012.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab6
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlotab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig4
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/dlofig5
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Letno poročilo 2012: stanje na področju problematike drog v Evropi

Eurojust: pravosodno sodelovanje v Evropski uniji

Mreže organiziranega kriminala delujejo čezmejno, zato 
je potrebno sodelovanje med državami, da se zagotovita 
prijetje in pregon storilcev kaznivih dejanj ne glede na to, 
kje se nahajajo. Zato je bil leta 2002 ustanovljen Eurojust, 
organ Evropske unije za pravosodno sodelovanje. Je zadnji 
korak v procesu, kot ga v zgodovini še ni bilo, v katerem 
je pravosodno sodelovanje v Evropski uniji iz povsem 
medvladnega koncepta zraslo v bolj neposredno področje 
medsebojnega sodelovanja med pravosodnimi organi.

Vloga Eurojusta pri čezmejnih kaznivih dejanjih je olajšati 
in usklajevati izmenjavo informacij, skupne preiskovalne 
skupine, nadzorovane pošiljke, izvajanje evropskih nalogov za 

prijetje, prenos dokazov v kazenskih postopkih, uresničevanje 
zahtev po medsebojni pravni pomoči, preprečevanje in 
reševanje sporov o sodni pristojnosti ter mednarodni odvzem 
premoženjskih koristi. Nedavna analiza kaže, da je trgovina 
z drogami najpogostejša oblika kriminala med primeri, ki jih 
obravnava Eurojust, saj pomeni približno petino evidentiranih 
primerov (Eurojust, 2012). Leta 2011 je bilo Eurojustu 
predloženih 242 primerov trgovine z drogami in na tem 
področju je bilo dejavnih osem skupnih preiskovalnih skupin. 
Po podatkih sta Nizozemska in Španija državi, ki najpogosteje 
pravosodno sodelujeta na področju trgovine z drogami, precej 
za njima pa sledijo Italija, Nemčija in Francija.
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Uvod

Konoplja je najširše dostopna prepovedana droga v Evropi, 
kamor se uvaža in kjer se tudi proizvaja. Uporaba konoplje 
se je v večini evropskih držav v devetdesetih letih prejšnjega 
in na začetku tega stoletja povečala. Evropa morda 
prehaja v novo fazo, saj podatki iz raziskav med splošnim 
prebivalstvom in novi podatki iz raziskave med šolsko 
mladino ESPAD v številnih državah kažejo na razmeroma 
ustaljene trende uporabe, vendar so v primerjavi 
s preteklimi standardi ravni še vedno visoke. V zadnjih nekaj 
letih se je izboljšalo tudi razumevanje posledic dolgotrajne 
in razširjene uporabe te droge za javno zdravje, višje pa 
so tudi ravni povpraševanja po zdravljenju zaradi težav, 
povezanih z njo.

Ponudba in razpoložljivost

Proizvodnja in trgovina

Konopljo je mogoče gojiti v zelo različnih okoljih, v naravi 
pa raste v številnih delih sveta. Ocenjuje se, da jo gojijo 
v 172 državah in ozemljih (UNODC, 2009). Težave 
pri natančnem opredeljevanju svetovne proizvodnje so 
upoštevane v najnovejših ocenah urada UNODC, v skladu 
s katerimi je svetovna proizvodnja marihuane v letu 2008 
znašala od 13 300 do 66 100 ton, svetovna proizvodnja 
hašiša pa od 2 200 do 9 900 ton.

Gojenje konoplje v Evropi je zelo razširjeno, in zdi se, 
da narašča. O domači proizvodnji konoplje poroča 
vseh 29 evropskih držav, ki sporočajo informacije centru 

Poglavje 3
Konoplja

Preglednica 2: Zasegi, cena in moč marihuane in hašiša

Hašiš Marihuana Rastline konoplje (1) 

Svetovne zasežene količine 1 136 ton 6 251 ton n.r.

Zasežene količine v EU 
in na Norveškem 
(skupaj s Hrvaško in Turčijo)

534 ton
(563 ton)

62 ton
(106 ton)

3,1 milijona rastlin in 35 ton
(3,1 milijona rastlin in 35 ton) (2)

Število zasegov
v EU in na Norveškem
(skupaj s Hrvaško in Turčijo)

341 000 
(358 000)

332 000
(382 000)

25 000
(37 000)

Povprečna maloprodajna cena 
(EUR za gram)
Razpon
(interkvartilni razpon) (3)

3–17
(7,0–10,2)

3–25
(6,5–9,9)

n.r.

Povprečna moč 
(vsebnost THC v %)
Razpon
(interkvartilni razpon) (3)

1–12
(4,5–10,0)

1–12
(4,5–10,0)

n.r.

(1) Države poročajo o številu zaseženih rastlin ali o teži; navedene so skupne vrednosti obeh količin.
(2) Polovica skupne količine zaseženih rastlin konoplje v letu 2010 pripada Nizozemski. Podatki niso popolni, lahko pa se štejejo za dobro domnevo.
(3) Razpon srednje polovice sporočenih podatkov.
Opomba: Vsi podatki so za leto 2010; n.r., ni relevantno ali ni podatka. 
Viri: UNODC (2012) za svetovne vrednosti, nacionalne kontaktne točke Reitox za evropske podatke.
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Poglavje 3: Konoplja

EMCDDA, čeprav se zdi, da se obseg in značilnosti tega 
pojava zelo razlikujejo. Velik del konoplje, ki se uporablja 
v Evropi, verjetno vseeno izvira iz trgovine med regijami. 
V nedavni analizi centra EMCDDA se kot vira marihuane, 
ki je na voljo v Evropi, navajata tudi Švica in Rusija. Poleg 
tega so pomembni viri marihuane, zasežene v srednji 
in jugovzhodni Evropi, tudi Albanija in nekoliko manj 
Kosovo (38), Nekdanja jugoslovanska republika Makedonija 
in Srbija (EMCDDA, 2012a).

Nekaj marihuane se v Evropo tudi uvaža, predvsem iz 
Afrike (zlasti iz Južne Afrike), manj pogosto pa iz Amerik 
(predvsem s Karibov) (EMCDDA, 2012a).

Nedavna raziskava kaže, da največji svetovni proizvajalec 
hašiša ni več Maroko, temveč je to postal Afganistan. 
Ocenjuje se, da proizvodnja v Afganistanu znaša od 1 200 
do 3 700 ton na leto (UNODC, 2011a). Čeprav se nekaj 
hašiša, proizvedenega v Afganistanu, proda v Evropi, je 
Maroko verjetno še vedno glavni dobavitelj te droge za 
Evropo. Hašiš, proizveden v Maroku, se v Evropo običajno 
pretihotapi prek Pirenejskega polotoka, Nizozemska 
in Belgija pa imata vlogo pri sekundarni distribuciji in 
skladiščenju. Novejša poročila kažejo, da se maroški hašiš 
v Rusijo tihotapi prek Estonije, Litve in Finske.

Zasegi

Leta 2010 je bilo po vsem svetu po ocenah zaseženih 
6 251 ton marihuane in 1 136 ton hašiša (preglednica 2), 
kar na splošno pomeni, da je položaj ustaljen v primerjavi 
s predhodnim letom. Največ marihuane je bilo še vedno 
zasežene v Severni Ameriki (69 %), medtem ko je bilo 
največ hašiša še vedno zaseženega v zahodni in srednji 
Evropi (47 %) (UNODC, 2012).

Število zasegov marihuane v Evropi se je od leta 2005 
nenehno povečevalo in je s približno 382 000 zasegi 
leta 2010 prvič preseglo število zasegov hašiša 
(preglednica 2). V letu 2010 je bilo prestreženih 106 ton 
marihuane, pri čemer je bila skoraj polovica (44 ton) 
zasežena v Turčiji, kar je rekordna količina (39). Opažajo se 
različni trendi, saj je bila količina zasežene marihuane med 
letoma 2005 in 2010 v Evropski Uniji razmeroma ustaljena, 
v Turčiji pa se je povečala za štirikrat.

Leta 2010 se je število zasegov hašiša po nenehnem 
upadanju v zadnjem desetletju zmanjšalo na 358 000. 
Količina prestreženega hašiša se je v zadnjih desetih letih 

na splošno zmanjševala in v letu 2010, ko je bilo zaseženih 
563 ton, dosegla novo najnižjo točko. Količine zaseženega 
hašiša še vedno znatno presegajo količine zasežene 
marihuane (40). V letu 2010 je Španija tako kot v drugih 
letih poročala o polovici vseh zasegov hašiša in približno 
dveh tretjinah zasežene količine.

Število zasegov rastlin konoplje se je od leta 2005 povečalo 
in je leta 2010 po ocenah doseglo 37 000 primerov. 
Države zaseženo količino sporočijo kot oceno števila ali 
teže zaseženih rastlin. Število zaseženih rastlin v Evropi 
je v letih 2005–2007 ostalo nespremenjeno pri približno 
2,5 milijona rastlin (41); trendov v letih 2008 in 2009 
ni mogoče ugotavljati zaradi pomanjkanja zanesljivih 
podatkov iz Nizozemske, ki je v preteklosti poročala 
o velikih količinah. Ocenjuje se, da je bila leta 2010 v tej 
državi zasežena več kot polovica od 3,1 milijona rastlin, 
zaseženih v Evropi, sledi ji Združeno Kraljestvo. Število 
zasegov, sporočenih v teži rastlin, se je med letoma 
2005 in 2008 potrojilo, potem pa se je leta 2010 nekoliko 
zmanjšalo na 35 ton, pri čemer o največjih količinah še 
vedno poročata Španija (27 ton) in Bolgarija (4 tone).

Moč in cena

Moč proizvodov iz konoplje se določi glede na vsebnost 
delta‑9‑tetrahidrokanabinola (THC), ki je glavna aktivna 
snov. Moč konoplje se med državami in znotraj držav, pa 
tudi med različnimi proizvodi iz konoplje in med genskimi 
sortami, zelo razlikuje. Informacije o moči temeljijo predvsem 
na forenzični analizi izbranih vzorcev zasežene konoplje. 
Ker ni jasno, koliko analizirani vzorci kažejo stanje na 
celotnem trgu, je treba podatke o moči razlagati previdno.

Povprečna vsebnost THC v hašišu je leta 2010 po 
poročanju znašala od 1 do 12 %. Povprečna moč 
marihuane (vključno s sinsemillo – najmočnejšo vrsto 
marihuane) je bila od 1 do 16,5 %. O povprečni moči 
sinsemille so poročale samo tri države: ta je bila 8‑odstotna 
na Švedskem, 11‑odstotna v Nemčiji in 16,5‑odstotna na 
Nizozemskem. V obdobju 2005–2010 se je povprečna 
moč hašiša v 15 državah, ki so sporočile dovolj 
podatkov, razlikovala. Moč hašiša je ostala razmeroma 
nespremenjena ali se je zmanjšala v desetih državah, 
povečala pa se je v Bolgariji, Estoniji, Franciji, Italiji, na 
Slovaškem in Finskem. Med letom 2005 in 2010 je ostala 
moč sinsemille v Nemčiji nespremenjena, nekoliko pa se je 
zmanjšala na Nizozemskem (42).

(38) To poimenovanje ne posega v stališča glede statusa ter je v skladu z RVSZN 1244 (1999) in mnenjem Meddržavnega sodišča o razglasitvi 
neodvisnosti Kosova.

(39) Podatki o zasegih drog v Evropi, navedeni v tem poglavju, so na voljo v preglednicah od SZR‑1 do SZR‑6 v statističnem biltenu 2012.
(40) Zaradi razlik v velikosti pošiljk in prepotovanih razdalj ter potrebe po prečkanju mednarodnih meja je lahko pri hašišu tveganje, da bo zasežen, 

večje kot pri marihuani domače proizvodnje.
(41) V analizo niso vključeni zasegi, opravljeni v Turčiji, ker niso bili sporočeni od leta 2005. Iz preteklih podatkov so razvidni precejšnji zasegi v Turčiji 

(20 milijonov rastlin konoplje leta 2004).
(42) Za podatke o moči in cenah glej preglednici PPP‑1 in PPP‑5 v statističnem biltenu 2012. Za opredelitve proizvodov iz konoplje glej spletni glosar.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab5
http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-potency/glossary
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(43) Glej prikaz GPS‑1 v statističnem biltenu 2012.
(44) Glej preglednico GPS‑5 (del iii) in (del iv) v statističnem biltenu 2012.

Povprečna maloprodajna cena hašiša je leta 2010 
v 26 državah, ki so predložile podatke, znašala od 
3 do 17 EUR za gram, pri čemer je 14 držav poročalo 
o vrednostih od 7 do 10 EUR. Povprečna maloprodajna 
cena marihuane je znašala od 3 do 25 EUR za 
gram v 23 državah, ki so predložile informacije, od 
tega jih je 13 poročalo o cenah od 6 do 10 EUR. 
V obdobju 2005–2010 je povprečna maloprodajna 
cena hašiša in marihuane v večini držav, ki so predložile 
podatke, ostala nespremenjena ali se je povišala.

Ocenjeni tržni deleži proizvodov iz konoplje

Iz različnih virov podatkov je razvidno, da je leta 2009 
v Evropi prevladovala marihuana. Videti je, da je 
marihuana najpogosteje uporabljan proizvod iz konoplje 
v dveh tretjinah 30 držav poročevalk, medtem ko hašiš 
ostaja najpogosteje uporabljan proizvod v preostali tretjini 
teh držav (glej prikaz 4). Zdi se, da so ti tržni deleži ostali 
nespremenjeni v nekaterih državah, kjer lahko izražajo 
že dolgo uveljavljene vzorce uporabe; v drugih pa so 
posledica nedavnih sprememb (EMCDDA, 2012a).

Razširjenost in vzorci uporabe

Uporaba konoplje med splošnim prebivalstvom

Po previdnih ocenah naj bi konopljo vsaj enkrat v življenju 
(razširjenost uporabe kadar koli v življenju) uporabilo 
približno 80,5 milijona Evropejcev, kar je skoraj ena od 
štirih oseb, starih od 15 do 64 let (za povzetek podatkov 
glej preglednico 3). Med državami so precejšnje razlike, 
pri čemer se nacionalni deleži razširjenosti gibljejo od 1,6 
do 32,5 %. Ocene razširjenosti za večino držav znašajo od 
10 do 30 % vseh odraslih.

Ocenjuje se, da je v zadnjem letu konopljo uporabilo 
približno 23 milijonov Evropejcev oziroma povprečno 
6,8 % vseh oseb, starih od 15 do 64 let. V ocene 
razširjenosti v zadnjem mesecu so vključene osebe, ki to 
drogo pogosteje uporabljajo, čeprav ne nujno vsak dan 
ali intenzivno. Ocenjuje se, da je v zadnjem mesecu to 
drogo uporabilo približno 12 milijonov Evropejcev oziroma 
povprečno približno 3,6 % vseh oseb, starih od 15 do 
64 let.

Uporaba konoplje med mlajšimi odraslimi

Uporaba konoplje je razširjena predvsem med mladimi 
(od 15 do 34 let), o najvišjih ravneh uporabe v zadnjem 
letu pa se na splošno poroča pri osebah, starih od 15 do 
24 let (43).

Podatki iz raziskav med prebivalstvom kažejo, da je 
v povprečju 32,5 % mlajših odraslih Evropejcev (od 15 do 
34 let) že kdaj v življenju poskusilo konopljo, 12,4 % jih je 
konopljo uporabilo v zadnjem letu, 6,6 % pa v zadnjem 
mesecu. Ocenjuje se, da je še večji delež Evropejcev, starih 
od 15 do 24 let, uporabil konopljo v zadnjem letu (15,4 %) 
ali zadnjem mesecu (7,8 %). Ocene nacionalne razširjenosti 
uporabe konoplje se med državami zelo razlikujejo po vseh 
merilih razširjenosti (preglednica 3).

Uporaba konoplje je na splošno bolj razširjena med 
moškimi, pri čemer razmerje med mladimi odraslimi moškimi 
in ženskami, ki so poročali o uporabi konoplje v zadnjem 
letu, znaša od nekaj več kot 6 : 1 na Portugalskem do 
skoraj enakovrednih ravni uporabe na Norveškem (44).

Mednarodne primerjave

Vsi številčni podatki iz Avstralije, Kanade in Združenih 
držav Amerike o uporabi konoplje kadar koli v življenju 
in v zadnjem letu med mlajšimi odraslimi presegajo 
evropski povprečji, ki znašata 32,5 % oziroma 12,4 %. 
V Kanadi je bila na primer v letu 2010 med mlajšimi 
odraslimi razširjenost uporabe konoplje kadar koli 
v življenju 50,4‑odstotna, v zadnjem letu pa 21,1‑odstotna. 
V Združenih državah Amerike je uprava SAMHSA (2010) 
ocenila, da je razširjenost uporabe konoplje kadar koli 
v življenju 52,1‑odstotna (16–34 let, preračunal center 
EMCDDA), razširjenost v zadnjem letu pa 24,5‑odstotna, 
medtem ko sta bila v Avstraliji v letu 2010 ta deleža za 
mlade odrasle 43,3 % oziroma 19,3 %.

Prikaz 4: Ocenjeni tržni deleži proizvodov iz konoplje, 
uporabljenih v Evropi, v letih 2008 in 2009

  >80 % 
  60–79 %

  
  >80 % 
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Vir: EMCDDA, 2012a.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab5d
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(45) Glej prikaz GPS‑4 (del ii) v statističnem biltenu 2012.

Trendi uporabe konoplje

V poznih devetdesetih letih prejšnjega in na začetku tega 
stoletja so številne evropske države v raziskavah med 
splošnim prebivalstvom in raziskavah med šolsko mladino 
poročale o povečanju uporabe konoplje. Od takrat veliko 
držav poroča o umirjanju ali celo zmanjševanju uporabe 
konoplje (45).

Čeprav so skoraj vse evropske države v zadnjih letih 
opravile raziskave med splošnim prebivalstvom, je le 
16 držav predložilo zadostne podatke za analizo trendov 

uporabe konoplje v daljšem časovnem obdobju. Od 
tega pet držav (Bolgarija, Grčija, Madžarska, Švedska, 
Norveška) vedno poroča o nizkih ravneh razširjenosti 
uporabe konoplje v zadnjem letu pri osebah, starih od 
15 do 34 let, pri čemer te ravni ne presegajo 10 %.

Nadaljnjih šest držav (Danska, Nemčija, Estonija, Irska, 
Slovaška, Finska) poroča o višjih ravneh razširjenosti, ki 
pa v njihovi zadnji raziskavi ne presegajo 15 %. Danska, 
Nemčija in Irska so v devetdesetih letih prejšnjega in na 
začetku tega stoletja poročale o znatnem povečanju 

Preglednica 3: Razširjenost uporabe konoplje med splošnim prebivalstvom – povzetek podatkov
Starostna skupina Časovni okvir uporabe

Kadar koli v življenju Zadnje leto Zadnji mesec

15–64 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 80,5 milijona 23 milijonov 12 milijonov

Evropsko povprečje 23,7 % 6,8 % 3,6 %

Razpon 1,6–32,5 % 0,3–14,3 % 0,1–7,6 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Romunija (1,6 %) 
Bolgarija (7,3 %)
Madžarska (8,5 %)
Grčija (8,9 %) 

Romunija (0,3 %) 
Grčija (1,7 %)
Madžarska (2,3 %)
Bolgarija, Poljska (2,7 %)

Romunija (0,1 %) 
Grčija, Poljska (0,9 %)
Švedska (1,0 %)
Litva, Madžarska (1,2 %)

Države z največjo razširjenostjo Danska (32,5 %) 
Španija, Francija (32,1 %) 
Italija (32,0 %)
Združeno kraljestvo (30,7 %)

Italija (14,3 %)
Španija (10,6 %)
Češka (10,4 %) 
Francija (8,4 %)

Španija (7,6 %)
Italija (6,9 %) 
Francija (4,6 %) 
Češka, Nizozemska (4,2 %) 

15–34 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 42,5 milijona 16 milijonov 8,5 milijona

Evropsko povprečje 32,5 % 12,4 % 6,6 %

Razpon 3,0–49,3 % 0,6–20,7 % 0.2–14,1 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Romunija (3,0 %)
Grčija (10,8 %)
Bolgarija (14,3 %)
Poljska (16,1 %)

Romunija (0,6 %)
Grčija (3,2 %)
Poljska (5,3 %)
Madžarska (5,7 %)

Romunija (0,2 %)
Grčija (1,5 %)
Poljska (1,9 %)
Švedska, Norveška (2,1 %)

Države z največjo razširjenostjo Češka (49,3 %)
Francija (45,1 %)
Danska (44,5 %)
Španija (42,4 %)

Češka (20,7 %)
Italija (20,3 %)
Španija (19,4 %)
Francija (17,5 %)

Španija (14,1 %)
Italija (9,9 %)
Francija (9,8 %)
Češka (8,0 %)

15–24 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 18 milijonov 9,5 milijona 5 milijonov

Evropsko povprečje 29,7 % 15,4 % 7,8 %

Razpon 3,0–52,2 % 0,9–23,9 % 0,5–17,2 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Romunija (3,0 %)
Grčija (9,0 %)
Ciper (14,4 %)
Portugalska (15,1 %)

Romunija (0,9 %)
Grčija (3,6 %)
Portugalska (6,6 %)
Slovenija, Švedska (7,3 %)

Romunija (0,5 %)
Grčija (1,2 %)
Švedska (2,2 %)
Norveška (2,3 %)

Države z največjo razširjenostjo Češka (52,2 %)
Španija (39,1 %)
Francija (38,1 %)
Danska (38,0 %)

Španija (23,9 %)
Češka (23,7 %)
Italija (22,3 %)
Francija (20,8 %)

Španija (17,2 %)
Francija (11,8 %)
Italija (11,0 %)
Združeno kraljestvo (9,0 %)

Opomba: Ocene za Evropo so izračunane iz nacionalnih ocen razširjenosti, tehtanih glede na populacijo ustrezne starostne skupine v vsaki državi. Ocene o splošnem številu 
uporabnikov v Evropi so bile pridobljene tako, da je bilo za države, v katerih ni podatkov o razširjenosti (manj kot 3 % ciljne populacije), uporabljeno povprečje EU. 
Populacije, uporabljene kot podlaga: 15–64, 338 milijonov; 15–34, 130 milijonov; 15–24, 61 milijonov. Ker ocene za Evropo temeljijo na raziskavah, opravljenih 
med letom 2004 in obdobjem 2010–2011 (predvsem med letoma 2008 in 2010), se ne nanašajo na eno samo leto. Tukaj povzeti podatki so na voljo v statističnem 
biltenu 2012 pod naslovom „Raziskave med splošnim prebivalstvom“.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig4b
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(46) Glej prikaz GPS‑2 v statističnem biltenu 2012.
(47) Raziskave so bile opravljene med letoma 2003 in 2011 na podlagi različnih metodologij in v različnih okoliščinah. Glej preglednici GPS‑10 in 

GPS‑121 v statističnem biltenu 2012.
(48) To je minimalna ocena, ker se v raziskavah poroča o manjšem številu od dejanskega in sestava vzorca ne zajema nekaterih populacij intenzivnih 

uporabnikov ter so izključeni posamezniki, ki so imeli v preteklem letu obdobja intenzivne uporabe konoplje, v zadnjem mesecu pa nizko stopnjo 
uporabe.

(49) Pri tej analizi so upoštevani samo podatki, zbrani po letu 2000.

uporabe konoplje, ki mu je sledilo umirjanje ali zmanjševanje. 
Povečevanje uporabe, ugotovljeno v Estoniji in na Finskem 
v zadnjih desetih ali več letih, ne kaže znakov umirjanja.

Španija, Francija, Italija, Združeno Kraljestvo in Češka so 
v določenem obdobju v zadnjih desetih letih poročale, 
da je uporaba v zadnjem letu med mladimi odraslimi 
znašala 20 % ali več. Vzorci v teh državah so se razlikovali 
od sredine prvega desetletja tega stoletja. V Španiji 
in Franciji je bil trend na splošno ustaljen, Italija je od 
leta 2008 poročala o povečevanju, Združeno kraljestvo 
pa o precejšnjem zmanjševanju, pri čemer je razširjenost 
uporabe konoplje v zadnjem letu med mladimi odraslimi 
zdaj na povprečni ravni EU.

V letih 2010 in 2011 je sedem držav sporočilo nove podatke 
iz raziskav, ki so omogočili proučitev novejših trendov 
uporabe konoplje. V primerjavi s preteklimi raziskavami, 
opravljenimi najmanj eno leto in največ pet let prej, je šest 
od teh držav poročalo o razmeroma nespremenjenih ravneh 
uporabe konoplje v zadnjem letu med mladimi odraslimi, ena 
država (Finska) pa je poročala o povečanju.

Vzorci uporabe konoplje

Razpoložljivi podatki kažejo na več vzorcev uporabe 
konoplje, od eksperimentalne uporabe do odvisnosti. Veliko 
posameznikov preneha uporabljati konopljo po tem, ko 
jo uporabijo enkrat ali dvakrat, drugi pa jo uporabljajo 
občasno ali v omejenem časovnem obdobju. Zaznavanje 
tveganja vpliva na vzorce uporabe in pomembno je, da je 
evropska raziskava o odnosih pokazala, da se večina (91 %) 
mladih Evropejcev zaveda zdravstvenih tveganj, povezanih 
z redno uporabo konoplje, vendar je bilo zaznavanje 
tveganja za zdravje zaradi občasne uporabe manjše (52 %).

70 % oseb, ki so stare od 15 do 64 let in so kadar koli 
v življenju uporabile konopljo, tega ni storilo v zadnjem 
letu (46). Od tistih, ki so drogo uporabile v zadnjem letu, jih 
je povprečno skoraj polovica to storila v zadnjem mesecu, 
kar morda kaže na bolj redno uporabo. Ti deleži pa se 
precej razlikujejo po državah in spolu. Precej višje stopnje 
razširjenosti konoplje od evropskega povprečja so značilne 
za nekatere skupine mladih, ki na primer obiskujejo 
nekatera prizorišča nočnega življenja ali plesne glasbe. 
Uporaba konoplje se pogosto povezuje tudi s čezmernim 
uživanjem alkohola: mlajši odrasli (stari od 15 do 34 let), 
ki pogosto ali čezmerno uživajo alkohol, so na splošno od 
dva‑ do šestkrat pogosteje poročali o uporabi konoplje 
v primerjavi s splošnim prebivalstvom (EMCDDA, 2009b).

Vrste proizvodov iz konoplje in načini njihove uporabe 
imajo različna povezana tveganja. Pri vzorcih uporabe 
konoplje, pri katerih se uporabljajo veliki odmerki, je 
lahko večje tveganje, da bo uporabnik postal odvisen ali 
imel druge težave (EMCDDA, 2008). Primeri teh praks 
vključujejo uporabo konoplje z zelo visoko vsebnostjo 
THC ali velike količine konoplje in kajenje vodne pipe 
(„bonga“). Raziskave redko razlikujejo med uporabo 
različnih vrst konoplje, vendar je bilo v britanskem 
pregledu kaznivih dejanj (British Crime Survey) za leti 
2009 in 2010 ocenjeno, da je približno 12,3 % odraslih 
(starih od 15 do 59 let) že uporabilo konopljo, za 
katero so menili, da je „skunk“ (ulično ime za marihuano 
z običajnim močnim učinkom). Medtem ko sta o uporabi 
marihuane (50 %) in hašiša (49 %) kadar koli v življenju 
poročala podobna deleža uporabnikov konoplje, pa 
je bila pri tistih, ki so drogo uporabili v zadnjem letu, 
večja verjetnost, da je bila to marihuana (71 %) kot hašiš 
(38 %) (Hoare in Moon, 2010). Podatki iz raziskav med 
splošnim prebivalstvom 17 držav (47), v katerih živi skoraj 
80 % odraslega prebivalstva Evropske Unije in Norveške, 
kažejo, da je malo več kot 40 % uporabnikov konoplje, 
ki so poročali o uporabi te droge v zadnjem mesecu, 
konopljo uporabilo v enem do treh dnevih. Ocenjuje 
se, da približno 1 % odraslih (starih od 15 do 64 let) 
v Evropski Uniji in na Norveškem, torej približno 3 milijoni 
oseb (48), uporablja konopljo vsak dan ali skoraj vsak dan 
(razširjenost uporabe v državi sega od 0,1 do 2,6 %). 
Približno tri četrtine teh uporabnikov so mladi odrasli, 
stari od 15 do 34 let. V tej starostni skupini je za moške 
3,5‑krat bolj verjetno, da bodo vsakodnevno uporabljali 
konopljo, kot za ženske. Od 11 držav, v katerih živi 
70 % prebivalstva EU in za katere je mogoče ugotoviti 
trende intenzivne uporabe konoplje, jih od leta 2000 
devet poroča o nespremenjenem stanju (49). V preostalih 
dveh državah so bile v petih ali šestih letih ugotovljene 
spremembe. Zdi se, da se je v Združenem kraljestvu 
zmanjšala intenzivna uporaba konoplje, Portugalska pa je 
leta 2007 poročala o povečanju.

Odvisnost se vse bolj priznava za mogočo posledico 
redne uporabe konoplje, celo med mladimi uporabniki, 
število oseb, ki zaradi uporabe konoplje iščejo pomoč, pa 
v nekaterih evropskih državah narašča (glej spodaj). Pri 
nekaterih uporabnikih – zlasti intenzivnih – pa se lahko 
pojavijo težave, ne da bi pri tem nujno izpolnjevali klinična 
merila odvisnosti.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab121
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Uporaba konoplje med šolsko mladino

V raziskavi ESPAD iz leta 2011 (Hibell idr., 2012) so se 
zbirali podatki o vzorcih uporabe konoplje in trendih med 
šolsko mladino v 26 od 30 držav centra EMCDDA. O 
najvišjih ravneh uporabe konoplje kadar koli v življenju med 
mladino, staro med 15 in 16 let, sta poročali Češka (42 %) 
in Francija (39 %) (prikaz 5). Druge države, vključene 
v raziskavo, in Španija niso poročale o ravni uporabe 
konoplje kadar koli v življenju, višji od 27 %. Samo Češka 
in Francija sta poročali o višjih stopnjah razširjenosti 
uporabe konoplje kadar koli v življenju od stopenj, o katerih 
so za primerljivo starostno skupino poročale Združene 
države Amerike leta 2011 (35 %).

Uporaba konoplje v zadnjem mesecu med mladino, staro 
med 15 in 16 let, se po poročanju giblje od 24 % v Franciji 
do 2 % v Romuniji in na Norveškem.

Razlika med spoloma po Evropi ni enotna. Razmerje med 
fanti in dekleti, ki so kadar koli uporabili konopljo, se 
giblje od enakovrednega v Španiji, Franciji in Romuniji do 
približno 2,5 fanta na eno dekle v Grčiji in na Cipru.

Trendi med šolsko mladino

V 16 letih, odkar se opravlja raziskava ESPAD, se 
je stopnja razširjenosti uporabe konoplje kadarkoli 
v življenju na splošno povečala med evropsko šolsko 
mladino. V tem obdobju se je uporaba konoplje kadar koli 
v življenju med mladino, staro med 15 in 16 let, ki se je 
do leta 2003 povečevala, leta 2007 zmanjšala in ostala 
na enaki ravni leta 2011. Od 23 držav, ki so sodelovale 
v raziskavi leta 2011 in leta 1995 ali 1999, je razširjenost 
uporabe konoplje zdaj večja za vsaj štiri odstotne točke 
v 14 državah, manjša pa v dveh.

Trende v tem obdobju je mogoče razvrstiti v skupine glede 
na raven razširjenosti in geografsko lego. Osem držav, 
predvsem iz severne in južne Evrope (prikaz 6 levo), na 
splošno poroča o majhni razširjenosti uporabe konoplje 
kadar koli v življenju v celotnem obdobju. V petih od teh 
držav je razširjenost uporabe konoplje leta 2011 v razponu 
treh odstotnih točk od ravni, ugotovljene v najstarejši 
raziskavi ESPAD leta 1995 ali 1999. Vendar je v treh 
od teh držav razširjenost uporabe konoplje zdaj znatno 
večja kot pri najstarejši raziskavi v devetdesetih letih 
dvajsetega stoletja: na Portugalskem (za devet odstotnih 
točk), Finskem (za šest odstotnih točk) in v Romuniji (za 
šest odstotnih točk). Med letoma 2007 in 2011 je pet od 
teh držav poročalo o statistično pomembnem povečanju, 
o pomembnem zmanjšanju pa ena.

V drugi skupini je osem zahodnoevropskih držav, ki 
so poročale o sorazmerno veliki razširjenosti konoplje 

v najstarejših raziskavah ESPAD (prikaz 6 na sredini). 
V dveh od teh držav so se ravni razširjenosti uporabe 
konoplje med šolsko mladino v 16 letih zelo zmanjšale: 
na Irskem za 19 odstotnih točk in v Združenem kraljestvu 
za 16 odstotnih točk. Zmanjšanje je bilo ugotovljeno tudi 
v Nemčiji (za devet odstotnih točk) in Belgiji (za sedem 
odstotnih točk) od prvih raziskav leta 2003 do najnovejših 
leta 2011. Dve državi v tej skupini z najnižjimi ravnmi 
uporabe konoplje leta 1995 – Danska in Italija – tudi 
leta 2011 poročata o podobnih ravneh. V tej skupini je 
samo Francija ugotovila povečanje za vsaj štiri odstotne 
točke med svojo prvo raziskavo ESPAD leta 1999 in zadnjo 
raziskavo. Medtem ko so ravni med letoma 2007 in 2011 
upadale ali ostale nespremenjene v sedmih od osmih držav, 
Francija poroča o povečevanju (za osem odstotnih točk).

V tretji skupini desetih držav med Baltskim morjem in 
Balkanskim polotokom se je razširjenost uporabe konoplje 
od prve raziskave leta 1995 ali 1999 do leta 2011 
povečala, pri čemer osem držav poroča o povečanju za 
vsaj deset odstotnih točk (prikaz 6 desno). Češka izstopa 
kot država z višjimi stopnjami razširjenosti od drugih 
držav. V večini drugih držav iz te skupine se je razširjenost 
uporabe konoplje med šolsko mladino kadar koli v življenju 

Poročilo ESPAD za leto 2011: evropska 
raziskava o uporabi snovi med šolsko 
mladino

Evropska raziskava o alkoholu in drugih drogah med šolsko 
mladino (ESPAD) zagotavlja redne preglede ravni uporabe 
drog, trendov in odnosa šolske mladine (stare med 15 in 
16 let) po Evropi.

Ta standardizirana raziskava se opravi vsaka štiri leta in 
zagotavlja primerljive podatke o uporabi prepovedanih 
drog, alkohola, cigaret in drugih snovi med šolsko mladino. 
Poroča tudi o zaznani razpoložljivosti, starosti, pri kateri 
se začnejo uporabljati te snovi, in zaznavanju tveganja in 
škodljivih učinkov.

Leta 2011 je bila v raziskavo (Hibell idr., 2012) vključena 
šolska mladina, rojena leta 1995, iz 36 evropskih držav, 
med katerimi je 26 od 30 držav centra EMCDDA. Tokrat 
so bile prvič uporabljene statistične metode za ugotavljanje 
pomembnih razlik (95‑odstotna raven) med raziskavama 
iz leta 2007 in 2011 ter med fanti in dekleti. V prejšnjih 
poročilih ESPAD so se za pomembne štele samo razlike za 
vsaj štiri odstotne točke.

Ugotovitve raziskav ESPAD o uporabi konoplje so 
navedene v tem poglavju. Kjer je to ustrezno, so 
predstavljeni tudi rezultati primerljivih raziskav, opravljenih 
v Španiji in Združenem kraljestvu. Ugotovitve v zvezi 
z uporabo ekstazija, amfetaminov in kokaina so navedene 
v naslednjih poglavjih.

http://www.espad.org/
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povečala z nizke stopnje do stopnje, ki približno ustreza 
evropskemu povprečju ali ga presega. Razširjenost uporabe 
konoplje v tej skupini držav se je najbolj spreminjala 
do leta 2003, do leta 2007 pa je kazalo, da se ravni 
umirjajo. Po letu 2007 se je razširjenost uporabe konoplje 
med šolsko mladino znatno povečala v treh od teh držav 
(v Latviji, na Madžarskem in Poljskem), v eni se je zmanjšala 
(na Slovaškem), v šestih pa je ostala nespremenjena.

Če primerjamo zadnji dve raziskavi ESPAD, se ustaljena 
uporaba konoplje med šolsko mladino kadar koli v življenju 
ugotavlja v polovici od 26 držav, ki sodelujejo pri 
raziskavah centra EMCDDA, medtem ko so v štirih državah 
opazili znatno zmanjšanje, v devetih pa znatno povečanje. 
O najbolj opaznem povečanju – za šest do osem odstotnih 
točk – poročajo Francija, Latvija, Madžarska in Poljska.

Vzorci med šolsko mladino

Raziskava ESPAD iz leta 2011 kaže, da so dijaki v državah 
z manj uporabniki menili, da je uporaba konoplje bolj 
tvegana. V zvezi z zaznanimi tveganji in škodljivimi učinki 
šolska mladina jasno razlikuje med eksperimentalno in 
redno uporabo, pri čemer od 12 do 47 % oseb poroča, da 
uporaba konoplje enkrat ali dvakrat pomeni veliko tveganje 
za zdravje, medtem ko jih od 56 do 80 % meni, da je 
redna uporaba te droge veliko tveganje za zdravje (50).

Zgodnji začetek uporabe konoplje se povezuje s poznejšim 
razvojem bolj intenzivnih in problematičnih oblik uporabe 
drog. Osem držav (Bolgarija, Češka, Estonija, Španija, 
Francija, Nizozemska, Slovaška, Združeno kraljestvo) 
je poročalo o približno 5 % oseb ali več, ki so konopljo 
začele uporabljate pri 13 letih ali prej (51); v Združenih 
državah Amerike je ta raven dosegla 15 %.

Bolj verjetno je, da o zgodnjem začetku uporabe in pogosti 
uporabi konoplje poročajo fantje, in ne dekleta, pri čemer je 
od 5 do 11 % dijakov moškega spola, starih med 15 in 16 let, 
v devetih evropskih državah poročalo o uporabi konoplje vsaj 
40‑krat ali večkrat v življenju. Ta delež je bil v večini držav 
vsaj dvakrat večji od deleža, ugotovljenega med dekleti.

Škodljivi učinki uporabe konoplje na zdravje
Na splošno velja, da je tveganje za zdravje posameznika, 
povezano z uporabo konoplje, manjše od tveganja, 
povezanega s heroinom ali kokainom. Ker pa je uporaba 
konoplje zelo razširjena, je lahko njen učinek na javno 
zdravje precejšen.

V zvezi z uporabo konoplje je bila ugotovljena vrsta 
akutnih in kroničnih zdravstvenih težav. Med akutnimi 
škodljivimi učinki so slabost, slabša koordinacija in 

odzivnost, anksioznost in psihotični simptomi, o katerih 
lahko pogosteje poročajo uporabniki, ki to drogo poskusijo 

(50) Glej prikaz EYE‑1 (del iv) v statističnem biltenu 2012.
(51) Glej preglednico EYE‑23 (del i) v statističnem biltenu 2012.

Prikaz 5: Razširjenost uporabe konoplje kadar koli v življenju 
med šolsko mladino, staro med 15 in 16 let, v raziskavi ESPAD in 
primerljivih raziskavah, opravljenih leta 2010 in 2011
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podatki za Nemčijo se nanašajo na pet zveznih dežel; v raziskavi ESPAD je 
sodeloval samo majhen delež vzorčenih šol iz Združenega kraljestva, vendar 
se v  uveljavljeni nacionalni raziskavi poroča o  zelo podobni razširjenosti 
v letu 2010 (27 %); podatki za Španijo, ki ne sodeluje v raziskavah ESPAD, 
so iz nacionalne raziskave, opravljene leta 2010; podatki za Združene 
države Amerike, ki prav tako ne sodelujejo v  raziskavah ESPAD, so bili 
zbrani leta 2011, ocenjena povprečna starost pa je 16,2 in je večja od 
povprečja iz raziskave ESPAD, ki je 15,8.

(2) Predstavljeno je netehtano povprečje evropskih držav.
Viri: ESPAD in nacionalne kontaktne točke Reitox za evropske podatke; Johnston 

idr. (2012) za podatke o Združenih državah Amerike.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyefig1d
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyetab23a
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(52) Glej prikaz TDI‑2 (del ii) in preglednici TDI‑5 (del ii) in TDI‑22 (del i) v statističnem biltenu 2012.
(53) Poleg tega se številni uporabniki opioidov v Franciji zdravijo pri splošnih zdravnikih in niso zajeti v poročanje za kazalnik povpraševanja po 

zdravljenju, zato so deleži uporabnikov drugih drog večji kot v resnici.

prvič. Opazovalne epidemiološke študije so pokazale, da 
uporaba konoplje pri voznikih tudi povečuje tveganje za 
vpletenost v prometno nesrečo (Asbridge idr., 2012).

Kronični učinki uporabe konoplje vključujejo odvisnost in 
bolezni dihal. Redna uporaba konoplje v najstniških letih 
lahko negativno vpliva na duševno zdravje mladih odraslih; 
na voljo so dokazi o povečanem tveganju za psihotične 
simptome in motnje, ki se povečuje s pogostnostjo uporabe 
(Hall in Degenhardt, 2009).

Zdravljenje

Povpraševanje po zdravljenju

Leta 2010 je bila konoplja primarna droga pri 
približno 108 000 osebah, ki so se začele zdraviti, 
v 29 državah (25 % vseh uporabnikov drog na zdravljenju), 
kar pomeni, da je po poročanju druga najpogostejša droga 
za heroinom. Poleg tega je bila konoplja po poročanju 
najpogostejša sekundarna droga, omenjena v približno 
98 000 navedbah. Od oseb, ki se začnejo zdraviti, je 
primarnih uporabnikov konoplje več kot 30 % v Belgiji, 
na Danskem, v Nemčiji, Franciji, na Cipru, Madžarskem, 
Nizozemskem in Poljskem, manj kot 10 % v Bolgariji, 
Estoniji, Luksemburgu, na Malti, v Romuniji in Sloveniji, 
v preostalih državah pa med 10 in 30 % (52). O skoraj 70 % 
vseh uporabnikov konoplje, ki se začnejo zdraviti v Evropi, 
poročajo Nemčija, Španija, Francija in Združeno kraljestvo.

Razlike v razširjenosti uporabe konoplje in s tem povezanih 
težav pomagajo pojasniti nekatere razlike v ravneh začetka 
zdravljenja med državami. Pomembni so tudi drugi dejavniki, 
kot so prakse glede napotitev in vrsta zdravljenja. Francija 
ima na primer sistem svetovalnih centrov, namenjenih mladim, 
ki uporabljajo predvsem konopljo (53), na Madžarskem pa 
si lahko kršitelji zakonov v zvezi s konopljo namesto kazni 
izberejo zdravljenje odvisnosti od drog.

V zadnjih petih letih se je število uporabnikov konoplje, ki 
so se začeli zdraviti, v 25 državah, za katere so na voljo 
podatki, na splošno povečalo (od 73 000 oseb leta 2005 
na 106 000 oseb leta 2010), predvsem tistih, ki so se 
začeli zdraviti prvič v življenju.

Profil uporabnikov, ki se zdravijo

Uporabniki storitev zdravljenja zaradi uporabe konoplje 
se zdravijo predvsem izvenbolnišnično in so po poročanju 
ena od najmlajših skupin uporabnikov, ki se začnejo 
zdraviti, saj je njihova povprečna starost 25 let. Mladi, 
ki navajajo konopljo kot primarno drogo, pomenijo 76 % 
evidentiranih oseb, ki so se začele zdraviti, starih od 15 
do 19 let, in 86 % oseb, mlajših od 15 let. Med vsemi 
uporabniki drog je tu razmerje med moškimi in ženskami 
največje (približno pet moških na eno žensko). Na splošno 
približno polovica primarnih uporabnikov konoplje to drogo 
uporablja vsak dan, približno 21 % jo uporablja od dva‑ do 
šestkrat na teden, 13 % tedensko ali manj pogosto, 17 % 
pa je občasnih uporabnikov, od katerih nekateri konoplje 

Prikaz 6: Različni vzorci trendov razširjenosti uporabe konoplje kadar koli v življenju med šolsko mladino, staro med 15 in 16 let, v petih 
raziskavah ESPAD
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http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig2b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab22a
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(54) Glej preglednice TDI‑10 (del iii), (del iv), TDI‑21 (del ii) in TDI‑111 (del viii) v statističnem biltenu 2012.

niso uporabili v mesecu pred začetkom zdravljenja. Med 
državami so precejšnje razlike. Na primer na Madžarskem, 
kjer večino uporabnikov konoplje, ki se začnejo zdraviti, na 
zdravljenje napoti sistem kazenskega pravosodja, je večina 
teh oseb občasnih uporabnikov ali takih, ki konoplje niso 
uporabili v mesecu pred začetkom zdravljenja (54).

Zagotavljanje zdravljenja

Zdravljenje zaradi odvisnosti od konoplje v Evropi 
zajema veliko ukrepov, vključno s spletnim zdravljenjem, 
svetovanjem, strukturiranimi psihosocialnimi ukrepi 
in zdravljenjem v nastanitvenih ustanovah. Na tem 
področju se pogosto prekrivajo selektivno in indicirano 
preprečevanje ter ukrepi zdravljenja (glej poglavje 2).

Leta 2011 je več kot polovica evropskih držav poročala, da 
so bili za uporabnike, ki si dejavno prizadevajo za vključitev 
v zdravljenje, na voljo posebni programi zdravljenja 
odvisnosti od konoplje, kar pomeni povečanje za tretjino 
od leta 2008. Nacionalni strokovnjaki iz Grčije, Nemčije, 
Italije, Hrvaške, Litve, Luksemburga, Nizozemske, Slovenije, 
Slovaške in Združenega kraljestva so v najnovejših ocenah 
ugotovili, da so bili ti programi na voljo večini uporabnikov 
konoplje, ki so potrebovali zdravljenje, medtem ko so 
strokovnjaki iz Belgije, Češke, Danske, Španije, Avstrije, 
Portugalske, Romunije in Norveške ocenili, da so bili ti 
programi na voljo samo majhnemu deležu uporabnikov. 
Bolgarija, Estonija, Ciper, Madžarska in Poljska so poročali, 
da posebne programe zdravljenja za uporabnike konoplje 
načrtujejo v naslednjih treh letih.

Zdravljenje odvisnosti od konoplje se v glavnem zagotavlja 
v izvenbolnišničnih ustanovah, pri čemer sistem kazenskega 
pravosodja, oddelki za nujno medicinsko pomoč in enote 
za duševno zdravje pogosto napotijo osebe na zdravljenje. 
Na Madžarskem je mreža pooblaščenih organizacij 
zagotovila svetovanje približno dvema tretjinama vseh 
uporabnikov konoplje, o katerih se poroča, da so se začeli 
zdraviti leta 2010. Večdimenzionalna družinska terapija 
in kognitivno‑vedenjska terapija se zagotavljata mladim 
s težavami, povezanimi z uporabo konoplje, in njihovim 
staršem v Belgiji, Nemčiji, Franciji in na Nizozemskem 
v okviru tekoče klinične raziskave, ki se izvaja tudi v Švici 
(glej spodaj). Na Danskem se uvaja pristop kratkotrajnega 
skupinskega zdravljenja za težave z uporabo konoplje, 
potem ko je bila v Københavnu uspešno opravljena 
pilotna faza. Zdravljenje vključuje elemente motivacijskih 
razgovorov, kognitivno‑vedenjske terapije in terapije, 
osredotočene na rešitve.

V vedno več evropskih državah se zagotavlja spletno 
zdravljenje odvisnosti od konoplje, da bi omogočili dostop 

do zdravljenja tistim posameznikom, ki ne morejo ali nočejo 
poiskati pomoči v sistemu specializiranega zdravljenja 
odvisnosti od drog. Na Madžarskem spletni program 
omogoča spletno zdravljenje osebam, ki želijo zmanjšati 
uporabo konoplje ali jo prenehati uporabljati, in je povezan 
z izvenbolnišničnimi centri za zdravljenje v Budimpešti. Ta 
program za samopomoč temelji na izkušnjah s spletnim 
zdravljenjem uporabnikov konoplje iz drugih evropskih držav.

Novejše študije o zdravljenju uporabnikov konoplje

Razpoložljivost ocenjevalnih študij o učinkovitosti 
zdravljenja odvisnosti od konoplje se je postopno 
izboljšala, večina teh študij pa je osredotočenih 
na psihosocialne ukrepe, kot sta družinska in 
kognitivno‑vedenjska terapija.

Center je pred kratkim naročil metaanalizo evropskih in 
ameriških študij o večdimenzionalni družinski terapiji. Študije 
v ZDA so pokazale številne pozitivne rezultate tega pristopa 
v zvezi z zmanjševanjem uporabe snovi in prestopništva 
v primerjavi z individualno kognitivno‑vedenjsko terapijo 
in skupinsko terapijo za mladostnike z uporabo priročnika 
z navodili, ki temelji na načelih socialnega učenja in 
kognitivno‑vedenjski terapiji (Liddle idr., 2009). Pri mladih, 
ki se zdravijo v okviru ameriškega sistema kazenskega 
pravosodja, je večdimenzionalna družinska terapija 
prispevala k zmanjšanju uporabe konoplje med resnejšimi 
primeri (Henderson idr., 2010). Tudi evropska analiza kaže, 
da je to primerna možnost zdravljenja mladostnikov, ki 
imajo resne težave z uporabo snovi in vedenjske motnje. 
To so začasne ugotovitve evropske razpršene študije 
o mednarodni potrebi po zdravljenju odvisnosti od konoplje 
INCANT, ki se izvaja od leta 2003 v Belgiji, Nemčiji, 
Franciji, na Nizozemskem in v Švici.

Kratkotrajne ukrepe lahko opredelimo kot nasvete, 
svetovanje ali oboje, namenjeno zmanjšanju uporabe 
dovoljenih in prepovedanih drog. V novejši mednarodni 
študiji so bili presejalni pregledi za alkohol, kajenje in 
uporabo snovi povezani s kratkotrajnimi ukrepi, spremljanje 
rezultatov pa je pokazalo zmanjšano uporabo konoplje 
(Humeniuk idr., 2011).

Opravljajo se tudi raziskave farmacevtskih izdelkov, 
s katerimi se lahko podprejo psihosocialni ukrepi 
pri zdravljenju težav zaradi konoplje, ker zmanjšajo 
simptome odtegnitve, močno željo ali uporabo. V zvezi 
z odvisnostjo od konoplje se s študijami proučujejo možnosti 
nadomestnega zdravljenja s peroralnim sintetičnim THC, 
pri agonistu rimonabantu pa so se pokazali pozitivni 
rezultati, kar zadeva zmanjševanje akutnih fizioloških težav, 
povezanih s kajenjem konoplje (Weinstein in Gorelick, 2011).

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab111h
http://www.incant.eu
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Uvod
V številnih evropskih državah so amfetamini (splošen izraz, 
ki vključuje amfetamin in metamfetamin) ali ekstazi druga 
najpogosteje uporabljana prepovedana snov za konopljo. 
Poleg tega je v nekaterih državah uporaba amfetaminov 
pomemben del problematike drog, saj jih uporablja velik 
del tistih, ki potrebujejo zdravljenje.

Amfetamin in metamfetamin stimulirata osrednji 
živčni sistem. V Evropi je amfetamin bolj razširjen 
od metamfetamina. Zdi se, da je znatnejša uporaba 
metamfetamina od nekdaj omejena na Češko in v zadnjem 
času na Slovaško. V zadnjih letih se je metamfetamin 
pojavil tudi na trgih drog v drugih državah, zlasti na 
severu Evrope (v Latviji, na Švedskem, Norveškem in 
nekoliko manj na Finskem), in zdi se, da je tam delno 
zamenjal amfetamin. Leta 2010 so o nadaljnjih znakih 
problematične uporabe metamfetamina, čeprav verjetno 
v zelo majhnem obsegu, poročali Nemčija, Grčija, 
Madžarska, Ciper in Turčija, medtem ko so se zasegi te 
droge povečali v Estoniji in Avstriji.

Izraz ekstazi se nanaša na sintetične snovi, ki so kemično 
sorodne amfetaminom, vendar so njihovi učinki nekoliko 
drugačni. Najbolj znana snov iz skupine ekstazija je 
3,4‑metilendioksimetamfetamin (MDMA), v tabletah 
ekstazija pa je včasih mogoče najti tudi druge podobne 
snovi (MDA, MDEA). Priljubljenost te droge je od nekdaj 
povezana s prizorišči plesne glasbe, čeprav sta se 
v zadnjih letih uporaba in razpoložljivost ekstazija v Evropi 
nekoliko zmanjšali. Vendar najnovejši podatki kažejo, da se 
je MDMA znova pojavil v nekaterih evropskih državah.

Splošne ravni razširjenosti halucinogenih drog, kot 
sta dietilamid lisergične kisline (LSD) in halucinogene 
gobe, pa so večinoma nizke in se v zadnjih letih niso 
veliko spremenile.

Od sredine devetdesetih let prejšnjega stoletja se poroča 
o rekreativni uporabi ketamina in gama‑hidroksibutirata 
(GHB) – obe snovi sta anestetika – med podskupinami 
uporabnikov drog v Evropi. To postaja razširjena težava 
in storitve se počasi osredotočajo tudi na uporabnike 
teh drog. Vedno večje je tudi zavedanje o zdravstvenih 

težavah, povezanih s temi snovmi, zlasti obolenje mehurja, 
povezana z dolgotrajno uporabo ketamina.

Ponudba in razpoložljivost

Predhodne sestavine

Amfetamin, metamfetamin in ekstazi so sintetične droge, 
za izdelavo katerih so potrebne kemične predhodne 
sestavine. Vpogled v nezakonito proizvodnjo teh snovi 
je mogoče pridobiti iz poročil o zasegih nadzorovanih 
kemičnih snovi – preusmerjenih iz dovoljene trgovine –, ki 
so potrebne za njihovo izdelavo.

Mednarodna prizadevanja za preprečevanje preusmeritve 
predhodnih sestavin, ki se uporabljajo pri prepovedani 
proizvodnji sintetičnih drog, se usklajujejo prek projekta 
„Prism“. Projekt deluje prek sistema obvestil pred izvozom za 
dovoljeno trgovino ter poročanja o ustavljenih in zaseženih 
pošiljkah pri sumljivih transakcijah (INCB, 2012b).

Mednarodni nadzorni svet za droge poroča, da so se 
zasegi 1‑fenil‑2‑propanona (P2P, BMK), ki se lahko uporabi 
za nezakonito proizvodnjo amfetamina in metamfetamina, 
v svetu povečali za petkrat s 4 900 litrov leta 2009 na 
26 300 litrov leta 2010. Zasegi v Mehiki (14 200 litrov 
leta 2010), Kanadi (6 000 litrov) in Belgiji (5 000 litrov) 
so pomenili 95 % zasegov po vsem svetu, o katerih se je 
poročalo svetu INCB (2012a). V Evropski uniji so se zasegi 
P2P zelo povečali, z 863 litrov leta 2009 na 7 493 litrov 
leta 2010 (Evropska komisija, 2011). Leta 2010 je bila 
zasežena štirikratna količina fenilocetne kisline, predhodne 
sestavine P2P (INCB, 2012a). Zasegi te kemikalije v Evropski 
uniji leta 2010 (1,5 kg) so bili skromni v primerjavi 
z letom 2009 (277 kg) (Evropska komisija, 2011). Svetovni 
zasegi efedrina in psevdoefedrina, dveh ključnih predhodnih 
sestavin metamfetamina, so se zmanjšali leta 2010 (INCB, 
2012a). Vendar so se v Evropski uniji zasegi teh predhodnih 
sestavin leta 2010 povečali na 1,2 tone efedrina (685 kg 
leta 2009) in 1,5 tone psevdoefedrina (186 kg leta 2009) 
(Evropska komisija, 2011).

S proizvodnjo MDMA sta povezani predvsem dve 
predhodni sestavini: 3,4‑metilendioksifenil‑2‑propanon 
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(3,4‑MDP2P, PMK) in safrol. Leta 2010 sta bila po vsem 
svetu zasežena dva litra PMK v primerjavi s 40 litri 
leta 2009, medtem ko so se zasegi safrola zmanjšali 
s 1 048 litrov leta 2009 na 168 litrov leta 2010. V Evropski 
uniji leta 2010 PMK ni bil zasežen, safrol pa je bil zasežen 
samo štirikrat v skupni količini 85 litrov.

Leta 2010 je bil v Evropski uniji znova prestrežen 
gama‑butirolakton, predhodna sestavina GHB, in sicer je 
bilo v 139 zasegih skupaj prestreženih 253 litrov.

Amfetamin

Večina svetovne proizvodnje amfetamina še vedno poteka 
v Evropi, kjer so bili skoraj vsi laboratoriji za izdelavo 
amfetamina, o katerih se je poročalo leta 2010 (UNODC, 
2012). Leta 2010 so se svetovni zasegi amfetamina 
zmanjšali za 42 % na približno 19 ton (glej preglednico 4). 
V zahodni in srednji Evropi so bile leta 2010 znova 
zasežene velike količine amfetamina, čeprav so se zasegi 
tam zmanjšali z 8,9 tone leta 2009 na 5,4 tone leta 2010. 
O največjem zmanjšanju zasegov amfetamina so poročali 
v regiji urada UNODC Bližnji in Srednji vzhod ter 
jugovzhodna Azija. Velik del amfetamina, zaseženega v tej 
regiji, je v obliki tablet „captagon“ (UNODC, 2012), od 
katerih jih nekaj verjetno izvira iz Evropske unije.

Večina v Evropi zaseženega amfetamina se proizvede 
(v vrstnem redu po pomembnosti) na Nizozemskem, 
v Belgiji, na Poljskem, v Bolgariji, Turčiji in Estoniji. 

Leta 2010 je bilo v Evropski uniji odkritih in Europolu 
sporočenih 28 lokacij, povezanih s proizvodnjo, 
tabletiranjem ali skladiščenjem amfetamina (55).

Leta 2010 je bilo v Evropi po ocenah opravljenih 
36 600 zasegov, v katerih je bilo zaseženih 5 ton 
amfetamina v prahu in 1,4 milijona tablet amfetamina (56). 
Število zasegov amfetamina ob splošnem zmanjševanju 
v zadnjih petih letih niha. Število tablet amfetamina, 
zaseženih v Evropi, se je v obdobju 2005–2010 
zelo zmanjšalo zaradi zmanjšanja zasegov v Turčiji. 
Po rekordnih zasegih približno 8 ton med letoma 
2007 in 2009 so se količine zaseženega amfetamina 
v prahu leta 2010 zmanjšale na približno 5 ton (57).

Čistost vzorcev amfetamina, prestreženega v Evropi 
v letu 2010, se je še naprej zelo razlikovala, pri čemer se je 
gibala od manj kot 8 % v Bolgariji, Italiji, na Portugalskem, 
v Avstriji, Sloveniji, na Hrvaškem in v Turčiji do približno 
20 % ali več v državah, ki poročajo o proizvodnji 
amfetamina (Belgija, Latvija, Litva, Nizozemska) ali kjer 
so ravni uporabe sorazmerno visoke (Finska, Švedska, 
Norveška), ter na Češkem in Slovaškem (58). V zadnjih 
petih letih se je čistost amfetamina zmanjšala ali ostala 
nespremenjena v večini držav, ki sporočajo dovolj podatkov 
za analizo trendov.

Leta 2010 je bila povprečna maloprodajna cena 
amfetamina od 10 do 22 EUR za gram v več kot polovici 
od 18 držav poročevalk. Maloprodajne cene amfetamina 

(55) Deset od teh 28 lokacij je bilo vpletenih tudi v proizvodnjo, tabletiranje ali skladiščenje drugih drog, predvsem metamfetamina.
(56) Tri četrtine prestreženih tablet amfetamina so bile uvrščene med tablete „captagon“ in zasežene v Turčiji. Tablete, ki se na trgih s prepovedanimi 

drogami prodajajo kot captagon, običajno vsebujejo amfetamin, pomešan s kofeinom.
(57) Podatki o zasegih drog v Evropi, navedeni v tem poglavju, so na voljo v preglednicah od SZR‑11 do SZR‑18 v statističnem biltenu 2012.
(58) Podatki o čistosti drog v Evropi, navedeni v tem poglavju, so na voljo v preglednici PPP‑8 v statističnem biltenu 2012. Indeksi trendov EU so na voljo 

na prikazu PPP‑2 v statističnem biltenu 2012.

Preglednica 4: Zasegi, cena in čistost amfetamina, metamfetamina, ekstazija in LSD
Amfetamin Metamfetamin Ekstazi LSD

Svetovne zasežene količine 
(v tonah)

19 45 3,8 n.r.

Zasežene količine 
v EU in na Norveškem 
(skupaj s Hrvaško in Turčijo)

5,1 tone
(5,4 tone)

500 kilogramov
(600 kilogramov)

3,0 milijona 
tablet 

(3,9 milijona)

97 900
enot

(98 000) (1)

Število zasegov
v EU in na Norveškem
(skupaj s Hrvaško in Turčijo)

 
36 200

(36 600)
7 300

(7 300)
7 800

(9 300)
970

(990)

Povprečna maloprodajna cena 
(EUR)
Razpon
(interkvartilni razpon)

gram
6–41

(9,6–21,2)

gram
10–70

tableta
2–17

(3,9–8,4)

odmerek
3–26

(6,5–13,1)

Povprečna čistost (ali vsebnost 
MDMA za ekstazi)
Razpon
(interkvartilni razpon) 

5–39 %
(7,8–27,2 %)

5–79 %
(28,6–64,4 %)

3–104 mg
(33,0–90,4 mg)

 
 

n.r.

(1) Skupna količina zaseženega LSD v letu 2010 je podcenjena zaradi pomanjkanja podatkov za leto 2010 za Švedsko, državo, ki je leta 2009 poročala o razmeroma 
velikem številu zasegov. 

Opomba: Vsi podatki so za leto 2010; n.r., ni relevantno ali ni podatka. 
Viri: UNODC (2012) za svetovne vrednosti, nacionalne kontaktne točke Reitox za evropske podatke.

http://www.emcdda.europa.eu/stats10/szr/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pppfig2
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(59) Podatki o cenah drog v Evropi, navedeni v tem poglavju, so na voljo v preglednici PPP‑4 v statističnem biltenu 2012.

so se zmanjšale ali ostale nespremenjene v 14 od 20 držav, 
ki so podatke sporočale v obdobju 2005–2010 (59).

Metamfetamin

Leta 2010 je bilo po vsem svetu zaseženih 45 ton 
metamfetamina, kar je precejšnje povečanje glede 
na 31 ton, zaseženih leta 2009. Večina te droge je 
bila zasežena v Severni Ameriki (34 %), pri čemer 
je bila v Mehiki, pomembni državi proizvajalki, 
leta 2010 zasežena izjemna količina 13 ton. Velike količine 
so bile zasežene tudi v vzhodni in jugovzhodni Aziji, 
regiji, ki je leta 2010 z 20 tonami prispevala 32 % skupne 
svetovne količine; pri tem je bilo ugotovljeno, da je 
Mjanmar ključna država proizvajalka (UNODC, 2012).

V Evropi je nezakonita proizvodnja metamfetamina 
večinoma omejena na Češko, kjer je bilo leta 2010 odkritih 
307 proizvodnih lokacij, večinoma majhnih „kuhinjskih 
laboratorijev“ (kar je zmanjšanje glede na 342 tovrstnih 
lokacij, odkritih leta 2009). Proizvodnja te droge poteka 
tudi na Slovaškem, v Nemčiji, Litvi, na Nizozemskem in 
Poljskem. Nemčija je poročala o znatnem povečanju 
količin metamfetamina, zaseženega leta 2010 (26,8 kg 
v primerjavi s 7,2 kg leta 2009); večina te droge je bila 
zasežena na Saškem in Bavarskem, ki mejita na Češko, iz 
katere naj bi prihajala droga.

Leta 2010 se je v Evropi poročalo o skoraj 7 300 zasegih 
metamfetamina, kar pomeni približno 600 kg te droge. 
V obdobju 2005–2010 sta se število zasegov in količina 
metamfetamina povečevala, pri čemer sta se med letoma 
2008 in 2009 zelo povečala, leta 2010 pa ustalila.

Čistost metamfetamina se je leta 2010 v 20 državah, 
ki sporočajo podatke, zelo razlikovala, pri čemer se je 
povprečna čistost gibala od manj kot 15 % v Belgiji in 
na Danskem do več kot 60 % na Češkem, Slovaškem, 
v Združenem kraljestvu in Turčiji. Tudi maloprodajne 
cene metamfetamina v sedmih državah, ki so poročale 
o njih, so se leta 2010 močno razlikovale, od približno 
10–15 EUR za gram v Bolgariji, Latviji, Litvi in na 
Madžarskem do približno 70 EUR za gram v Nemčiji in 
na Slovaškem.

Ekstazi

Sporočeno število uničenih laboratorijev za proizvodnjo 
ekstazija se je leta 2010 zmanjšalo na 44 (z 52 leta 2009). 
Večina teh laboratorijev je bila v Avstraliji (17), Kanadi 
(13) in Indoneziji (12). Zdi se, da je proizvodnja te droge 
postala še bolj geografsko razpršena, saj se približuje 
potrošniškim trgom v vzhodni in jugovzhodni Aziji, Severni 

in Južni Ameriki ter Oceaniji. Kljub temu zahodna Evropa 
verjetno ostaja pomembno območje proizvodnje ekstazija.

Po vsem svetu so zasegi ekstazija leta 2010 znašali 
3,8 tone (UNODC, 2012), pri čemer je Severna Amerika 
poročala o 20 % te količine, zahodna in srednja Evropa pa 
je bila na drugem mestu (13 %).

Na splošno se število zasegov in zasežena količina 
ekstazija v Evropi zmanjšujeta od leta 2005. 
V obdobju 2005–2010 se je količina tablet ekstazija, 
zasežena v Evropi, zmanjšala za štirikrat, medtem ko se je 
leta 2010 poročalo o povečanju, predvsem zaradi zasegov 
v Turčiji in Franciji. V Evropi se je leta 2010 poročalo 
o približno 9 300 zasegih ekstazija, v katerih je bilo 
prestreženih več kot 3,9 milijona tablet ekstazija, od katerih 
je bilo 1,6 milijona zaseženih v Franciji in Turčiji.

V 19 državah poročevalkah je bila povprečna vsebnost 
MDMA v tabletah ekstazija, analiziranih leta 2010, 
od 3 do 104 miligrame. Poleg tega je več držav 
(Belgija, Bolgarija, Nemčija, Nizozemska in Hrvaška) 
poročalo o razpoložljivosti tablet ekstazija z velikim 
odmerkom MDMA, in sicer več kot 130 miligramov. 
V obdobju 2005–2010 se je vsebnost MDMA v tabletah 
ekstazija zmanjšala v desetih državah, povečala pa 
v devetih.

V zadnjih nekaj letih se je spremenila vsebnost tablet 
prepovedane droge v Evropi, od stanja, ko je večina 
analiziranih tablet vsebovala MDMA ali drugo ekstaziju 
podobno snov (MDEA, MDA) kot edino psihoaktivno 
snov, do stanja, ko je vsebnost bolj raznolika, prisotnost 
snovi, podobnih MDMA, pa manjša. Ta sprememba je bila 
najbolj opazna leta 2009, ko so samo tri države poročale 
o velikem deležu snovi, podobnih MDMA, v analiziranih 
tabletah. Leta 2010 se je število držav, ki so poročale 
o prevladi tablet z vsebnostjo snovi, podobnih MDMA, 
povečalo na osem.

Amfetamini, včasih v kombinaciji s snovmi, podobnimi 
MDMA, so precej pogosti v tabletah, analiziranih na 
Poljskem, v Sloveniji in Turčiji. Večina držav poročevalk 
navaja, da so v analiziranih tabletah odkrile piperazine, 
zlasti mCPP, kot edino snov ali v kombinaciji z drugimi 
snovmi; te snovi so bile odkrite v več kot 20 % tablet, 
analiziranih v Belgiji, na Danskem, v Nemčiji, na Cipru, 
Madžarskem, v Avstriji, na Finskem, v Združenem kraljestvu 
in na Hrvaškem.

Ekstazi se je precej pocenil v primerjavi z devetdesetimi leti 
prejšnjega stoletja in večina držav poroča o povprečnih 
maloprodajnih cenah od 4 do 9 EUR na tableto. 
V obdobju 2005–2010 se je maloprodajna cena ekstazija 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab4
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(60) Glej preglednico EYE‑11 v statističnem biltenu 2012.
(61) Problematična uporaba amfetaminov je opredeljena kot vbrizgavanje ali dolgotrajna in/ali redna uporaba teh snovi.

znižala ali je ostala nespremenjena v 18 od 23 držav, za 
katere je bilo mogoče opraviti analizo.

Halucinogene in druge snovi

Uporaba LSD in trgovina z njim se v Evropi štejeta 
za obrobni. Število zasegov LSD se je med letoma 
2005 in 2010 povečalo, količina pa se je gibala med 
50 000 in 150 000 enot po rekordni količini 1,8 milijona 
enot leta 2005. V istem obdobju se je maloprodajna 
cena LSD v večini držav poročevalk zmanjšala ali ostala 
nespremenjena. Povprečna cena v večini od 14 držav 
poročevalk je bila leta 2010 od 6 do 14 EUR za enoto.

O zasegih halucinogenih gob, ketamina, GHB in GBL so 
v letu 2010 poročale le tri oziroma štiri države, odvisno 
od droge. Pri tem ni jasno, koliko so sporočeni zasegi 
posledica omejene razpoložljivosti teh snovi ali samo 
dejstva, da organi kazenskega pregona niso redno 
osredotočeni nanje.

Razširjenost in vzorci uporabe
V nekaj državah je uporaba amfetaminov, pogosto 
z vbrizgavanjem, značilna za velik delež vseh 
problematičnih uporabnikov drog in tistih, ki iščejo pomoč 
zaradi težav z njimi. Nasprotno so amfetamini in ekstazi, ki 
se navadno uporabljajo peroralno ali vdihavajo, povezani 
z obiskovanjem nočnih klubov in plesnih dogodkov. 
Opažena je bila hkratna uporaba ekstazija ali amfetaminov 
z alkoholom, pri čemer so osebe, ki pogosto ali čezmerno 
uživajo alkohol, poročale o veliko višjih ravneh uporabe 
amfetaminov ali ekstazija od povprečja (EMCDDA, 2009b).

Amfetamini

Ocene razširjenosti drog kažejo, da je približno 13 milijonov 
Evropejcev že poskusilo amfetamine, približno 2 milijona pa 
jih je to drogo zaužilo v zadnjem letu (za povzetek podatkov 
glej preglednico 5). Med mlajšimi odraslimi (od 15 do 34 let) 
se razširjenost uporabe amfetaminov kadar koli v življenju 
med državami zelo razlikuje in znaša od 0,1 do 12,9 %, 
evropsko tehtano povprečje pa je približno 5,5 %. V tej 
starostni skupini je uporaba amfetaminov v zadnjem letu 
znašala od nič do 2,5 %, večina držav pa poroča o ravneh 
razširjenosti od 0,5 do 2,0 %. Ocenjuje se, da je v prejšnjem 
letu amfetamine uporabilo približno 1,5 milijona (1,2 %) mladih 
Evropejcev. Ravni uporabe amfetaminov v zadnjem letu so višje 
v raziskavah, opravljenih med mladimi, povezanimi s plesnimi 
prizorišči ali prizorišči nočnega življenja, pri čemer so rezultati 
študij, opravljenih leta 2010 na Češkem, Nizozemskem in 
v Združenem kraljestvu, med 8 in 27 %.

Razširjenost uporabe amfetaminov kadar koli v življenju 
med 15‑ in 16‑letnimi dijaki je znašala od 1 do 7 % 
v 24 državah članicah EU, na Hrvaškem in Norveškem, ki 
so bile vključene v raziskave ESPAD leta 2011, čeprav so 
o več kot 4‑odstotnih stopnjah razširjenosti poročale samo 
Belgija, Bolgarija in Madžarska (60). V španski nacionalni 
raziskavi med šolsko mladino se poroča o 1 %, Združene 
države Amerike pa poročajo o 9 %.

Med letoma 2005 in 2010 je bila uporaba amfetaminov 
v zadnjem letu med splošnim prebivalstvom v večini 
evropskih držav sorazmerno majhna in ustaljena, pri 
čemer so skoraj vse države poročevalke poročale o manj 
kot 3‑odstotni stopnji razširjenosti. V tem obdobju je 
o povečanju poročala samo Bolgarija, v kateri je bilo 
ugotovljeno, da se je razširjenost uporabe amfetaminov 
v zadnjem letu med mladimi odraslimi povečala za eno 
odstotno točko (prikaz 7). Raziskave ESPAD med šolsko 
mladino, opravljene v letu 2011, na splošno kažejo, da se 
stopnje eksperimentiranja z amfetamini in ekstazijem med 
15‑ in 16‑letnimi dijaki niso veliko spremenile.

Problematična uporaba amfetaminov

Novejše ocene o razširjenosti problematične uporabe 
amfetaminov so na voljo za dve državi (61). Leta 2010 je bilo 
po ocenah na Češkem od 27 300 do 29 100 problematičnih 

Prikaz 7: Trendi razširjenosti uporabe amfetaminov v zadnjem 
letu med mlajšimi odraslimi (starimi od 15 do 34 let)
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Opomba: Predstavljeni so samo podatki za države z vsaj tremi raziskavami. Za 
več informacij glej prikaz GPS‑8 v statističnem biltenu 2012.

Viri: Nacionalna poročila Reitox, pripravljena na podlagi raziskav med 
prebivalstvom, poročil ali znanstvenih prispevkov.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig8


54

Letno poročilo 2012: stanje na področju problematike drog v Evropi

(62) V Nemčiji, Litvi in na Norveškem ni mogoče razločiti med uporabniki amfetamina, MDMA in drugih stimulansov v podatkih, sporočenih centru 
EMCDDA, ker so vsi navedeni kot uporabniki „stimulansov, ki niso kokain“. Na splošno je v državah, kjer se sporočajo podatki, v kategoriji drog 
„stimulansi, ki niso kokain“ približno 90 % uporabnikov amfetaminov.

uporabnikov metamfetamina (od 3,7 do 3,9 primera na 
1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let), kar je povečanje 
v primerjavi s preteklimi leti in več kot dvakrat presega 
ocenjeno število problematičnih uporabnikov opioidov. 
Na Slovaškem je bilo leta 2007 po ocenah od 5 800 do 
15 700 problematičnih uporabnikov metamfetamina (od 
1,5 do 4,0 primera na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 
64 let), kar je približno 20 % manj od ocenjenega števila 
problematičnih uporabnikov opioidov.

Metamfetamin se je pojavil tudi na trgih drog v drugih 
državah, zlasti na severu Evrope (v Latviji, na Švedskem, 
Norveškem in nekoliko manj na Finskem), in zdi se, da je 
tam delno zamenjal amfetamin. Leta 2010 so o nadaljnjih 
znakih problematične uporabe metamfetamina, čeprav 
verjetno v zelo majhnem obsegu, poročali Nemčija, Grčija, 
Madžarska, Ciper in Turčija, medtem ko so se zasegi te 
droge povečali v Estoniji in Avstriji.

Razmeroma malo uporabnikov v Evropi, ki so se začeli 
zdraviti, je kot primarno drogo navedlo amfetamine, 
in sicer približno 6 % sporočenih uporabnikov drog 
v letu 2010 (23 000 uporabnikov) (62). Poleg tega skoraj 
20 000 uporabnikov, ki se vključijo v zdravljenje zaradi 
težav v zvezi z drugimi primarnimi drogami, kot sekundarno 
drogo navaja stimulanse (ki niso kokain). Primarni 
uporabniki amfetaminov pomenijo velik delež sporočenih 
začetih zdravljenj na Švedskem (28 %), Poljskem (24 %), 
v Latviji (19 %) in na Finskem (17 %), metamfetamin pa 
kot primarno drogo navaja velik delež oseb, ki so se po 
poročanju začele zdraviti na Češkem (63 %) in Slovaškem 
(35 %). Med uporabniki, ki so se po poročanju vključili 
v zdravljenje, je v šestih drugih državah (v Belgiji, na 
Danskem, v Nemčiji, na Madžarskem, Nizozemskem in 
Norveškem) od 5 do 15 % uporabnikov storitev zdravljenja 
zaradi amfetaminov, drugje je ta delež manjši od 5 %. 
Med letoma 2005 in 2010 je bilo vključevanje primarnih 

Preglednica 5: Razširjenost uporabe amfetaminov med splošnim prebivalstvom – povzetek podatkov
Starostna skupina Časovni okvir uporabe

Kadar koli v življenju Zadnje leto

15–64 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 13 milijonov 2 milijona

Evropsko povprečje 3,8 % 0,6 %

Razpon 0,1–11,6 % 0,0–1,1 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Grčija, Romunija (0,1 %) 
Ciper (0,7 %)
Portugalska (0,9 %) 
Slovaška (1,2 %)

Romunija, Grčija (0,0 %) 
Francija, Portugalska (0,2 %)
Češka, Ciper, Slovaška (0,3 %)

Države z največjo razširjenostjo Združeno kraljestvo (11,6 %) 
Danska (6,2 %) 
Švedska (5,0 %)
Irska (4,5 %)

Estonija, Združeno kraljestvo (1,1 %)
Bolgarija, Latvija (0,9 %)
Švedska, Finska (0,8 %)

15–34 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 7 milijonov 1.5 milijona

Evropsko povprečje 5,5 % 1,2 %

Razpon 0,1–12,9 % 0,0–2,5 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Romunija (0,1 %)
Grčija (0,2 %)
Ciper (1,2 %)
Portugalska (1,3 %)

Romunija (0,0 %) 
Grčija (0,1 %)
Portugalska (0,4 %)
Francija (0,5 %)

Države z največjo razširjenostjo Združeno kraljestvo (12,9 %)
Danska (10,3 %)
Irska (6,4 %)
Latvija (6,1 %)

Estonija (2,5 %)
Bolgarija (2,1 %)
Danska, Združeno kraljestvo (2,0 %)
Nemčija, Latvija (1,9 %)

Opomba: Ocene za Evropo so izračunane iz nacionalnih ocen razširjenosti, tehtanih glede na populacijo ustrezne starostne skupine v vsaki državi. Ocene o splošnem številu 
uporabnikov v Evropi so bile pridobljene tako, da je bilo za države, v katerih ni podatkov o razširjenosti (manj kot 6 % ciljne populacije za mlade odrasle pri ocenah 
uporabe v zadnjem letu in manj kot 3 % ciljne populacije pri drugih ocenah), uporabljeno povprečje EU. Populacije, uporabljene kot podlaga: 15–64, 338 milijonov; 
15–34, 130 milijonov. Ker ocene za Evropo temeljijo na raziskavah, opravljenih med letom 2004 in obdobjem 2010–2011 (predvsem med letoma 2008 in 2010), se 
ne nanašajo na eno samo leto. Tukaj povzeti podatki so na voljo v statističnem biltenu 2012 pod naslovom „Raziskave med splošnim prebivalstvom“.
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Poglavje 4: Amfetamini, ekstazi, halucinogene snovi, GHB in ketamin

(63) Glej preglednici TDI‑5 (del ii) in TDI‑22 v statističnem biltenu 2012.
(64) Glej preglednici TDI‑5 (del iv) in TDI‑37 v statističnem biltenu 2012.
(65) Glej preglednice TDI‑2 (del i), TDI‑3 (del iii), TDI‑5 (del ii) in TDI‑36 (del iv) v statističnem biltenu 2012. Glej tudi preglednico TDI‑17 v statističnih 

biltenih 2007 in 2012.
(66) Glej preglednico GPS‑1 (del iii) v statističnem biltenu 2012.
(67) Glej preglednico EYE‑11 v statističnem biltenu 2012.

uporabnikov amfetaminov v zdravljenje v večini držav 
ustaljeno, razen na Češkem in Slovaškem, kjer poročajo 
o povečanju števila in skupnega deleža novih oseb, ki so 
se začele zdraviti zaradi metamfetamina v tem obdobju, ter 
o znatnem povečanju med letoma 2009 in 2010 (63).

Uporabniki amfetaminov, ki se vključijo v zdravljenje, 
so v povprečju stari 30 let, razmerje med moškimi in 
ženskami (2 : 1) pa je nižje od razmerja pri vseh drugih 
prepovedanih drogah. V državah, kjer je med osebami, ki 
se začnejo zdraviti, velik delež uporabnikov amfetamina, 
je veliko teh uporabnikov poročalo, da si ga vbrizgavajo. 
Na Češkem, v Latviji, na Finskem, Švedskem in Norveškem 
je o vbrizgavanju te droge poročalo med 63 in 80 % 
primarnih uporabnikov amfetaminov (64). O nižji ravni 
poroča Slovaška (34 %), kjer se ta delež zmanjšuje od 
leta 2005 (65).

Ekstazi

Ocene razširjenosti drog kažejo, da je ekstazi poskusilo 
približno 11,5 milijona Evropejcev, približno 2 milijona pa 
jih je to drogo uporabilo v zadnjem letu (glej preglednico 6 
za povzetek podatkov). Uporaba te droge v zadnjem letu je 
najbolj razširjena med mladimi odraslimi, pri čemer v vseh 
državah moški na splošno poročajo o višjih ravneh uporabe 
kot ženske. Uporaba ekstazija kadar koli v življenju 
v starostni skupini od 15 do 34 let sega od 0,6 do 12,4 %, 
večina držav pa poroča o ocenah od 2,1 do 5,8 % (66).

Uporaba ekstazija kadar koli v življenju med šolsko 
mladino, staro med 15 in 16 let, je v evropskih državah, 
vključenih v raziskavo leta 2011, segala od 1 do 
4 % (67), pri čemer je samo Združeno kraljestvo poročalo 
o 4‑odstotni razširjenosti v raziskavi ESPAD in v angleški 
nacionalni raziskavi med šolsko mladino. V španski 
nacionalni raziskavi med šolsko mladino se poroča o 2 %. 
Za primerjavo: uporaba te droge kadar koli v življenju 
med šolsko mladino podobne starosti znaša v Združenih 
državah Amerike po ocenah 7 %.

Ciljne študije omogočajo vpogled v „rekreativno“ 
uporabo stimulansov med mlajšimi odraslimi, ki obiskujejo 
najrazličnejša prizorišča nočnega življenja po vsej Evropi. 
Podatki o razširjenosti uporabe ekstazija v zadnjem letu 
med obiskovalci plesnih prizorišč in prizorišč nočnega 
življenja v letih 2010 in 2011 so na voljo za dve državi, 
Češko (43 %) in Nizozemsko (Amsterdam, 33 %). V obeh 
vzorcih je bila uporaba ekstazija pogostejša kot uporaba 
amfetaminov. Spletna študija, opravljena v Združenem 

kraljestvu leta 2012, je pokazala, da je razširjenost 
uporabe ekstazija v zadnjem letu med rednimi obiskovalci 
klubov v Združenem kraljestvu presegla razširjenost 
uporabe konoplje (Mixmag, 2012). Pri raziskavi, opravljeni 
v nočnih klubih na Danskem, je 40 % vprašanih (povprečna 
starost 21 let) poročalo, da so vsaj enkrat v življenju 
poskusili prepovedano drogo, ki ni bila konoplja (običajno 
kokain, amfetamin ali ekstazi). Vendar je treba podatke 
s terena in iz spletne raziskave razlagati previdno.

V petih od šest držav, ki poročajo o nadpovprečnih 
stopnjah uporabe ekstazija v zadnjem letu in za katere 
je mogoče opisati trende, je uporaba te droge v starostni 
skupini od 15 do 34 let v prvih letih novega stoletja redno 
dosegala najvišje ravni, preden se je začela zmanjševati 
(Češka, Estonija, Španija, Slovaška, Združeno kraljestvo) 
(prikaz 8). V obdobju 2005–2010 so te države poročale, 
da je uporaba v zadnjem letu med mladimi odraslimi (od 
15 do 34 let) ustaljena ali se zmanjšuje.

Le malo uporabnikov drog se vključi v zdravljenje zaradi 
težav z ekstazijem. Leta 2010 je ekstazi kot primarno drogo 
navedel 1 % ali manj (skupaj skoraj 1 000 oseb) oseb, 

Prikaz 8: Trendi razširjenosti uporabe ekstazija v zadnjem letu 
med mlajšimi odraslimi (starimi od 15 do 34 let)
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Opomba: Predstavljeni so samo podatki za države z vsaj tremi raziskavami. Za 
več informacij glej prikaz GPS‑21 v statističnem biltenu 2012.

Viri: Nacionalna poročila Reitox, pripravljena na podlagi raziskav med 
prebivalstvom, poročil ali znanstvenih prispevkov.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab37
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab2a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab3c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5d
http://www.emcdda.europa.eu/stats07/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab1c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig21
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(68) Glej preglednice TDI‑5, TDI‑8 in TDI‑37 v statističnem biltenu 2012.
(69) Glej preglednico GPS‑1 v statističnem biltenu 2012.
(70) Podatki iz raziskav ESPAD za vse države, razen za Španijo. Glej prikaz EYE‑3 (del v) v statističnem biltenu 2011.

o katerih se je poročalo, da so se začele zdraviti v vseh 
evropskih državah (68).

Halucinogene snovi, GHB in ketamin

Med mlajšimi odraslimi (od 15 do 34 let) so ocene 
razširjenosti uporabe LSD kadar koli v življenju v Evropi 
od 0,1 do 5,4 %. Stopnje razširjenosti uporabe v zadnjem 
letu so po poročanju precej nižje (69). Od maloštevilnih 
držav, ki so zagotovile primerljive podatke, jih večina 
poroča o višjih ravneh uporabe halucinogenih gob kot LSD 
med splošnim prebivalstvom in dijaki. Ocene razširjenosti 
uporabe halucinogenih gob med mladimi odraslimi kadar 
koli v življenju znašajo od 0,3 do 8,1 %, ocene razširjenosti 
uporabe v zadnjem letu pa se gibljejo od 0,0 do 2,2 %. 
Za šolsko mladino, staro med 15 in 16 let, večina držav 
poroča o ocenah razširjenosti uporabe halucinogenih gob 
kadar koli v življenju med 1 in 4 % (70).

Ocene razširjenosti uporabe GHB in ketamina med odraslo 
in šolsko populacijo so precej nižje od ocen o uporabi 
ekstazija. Na Nizozemskem, kjer je bil GHB prvič vključen 
v raziskavo med splošnim prebivalstvom leta 2009, je 
0,4 % odraslih (od 15 do 64 let) poročalo o uporabi te 
droge v zadnjem letu, kar je podobno razširjenosti uporabe 
amfetamina v zadnjem letu. V britanskem pregledu kaznivih 
dejanj, eni od redkih nacionalnih raziskav, ki spremljajo 
uporabo ketamina, je bilo ugotovljeno povečanje uporabe 
ketamina v zadnjem letu med osebami, starimi od 16 do 
24 let, in sicer z 0,8 % v letih 2006 in 2007 na 2,1 % 
v letih 2010 in 2011.

Ciljne raziskave, opravljene na prizoriščih nočnega 
življenja, zagotavljajo podatke o drogah, ki so na voljo 
na teh prizoriščih, vendar je stopnje razširjenosti težko 
razlagati. V novejših študijah iz Češke in Nizozemske 
ter spletni raziskavi iz Združenega kraljestva se poroča 

Preglednica 6: Razširjenost uporabe ekstazija med splošnim prebivalstvom – povzetek podatkov
Starostna skupina Časovni okvir uporabe

Kadar koli v življenju Zadnje leto

15–64 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 11,5 milijona 2 milijona

Evropsko povprečje 3,4 % 0,6 %

Razpon 0,4–8,3 % 0,1–1,6 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Grčija (0,4 %) 
Romunija (0,7 %)
Norveška (1,0 %)
Poljska (1,2 %) 

Švedska (0,1 %) 
Grčija, Romunija, Francija (0,2 %)
Danska, Poljska, Norveška (0,3 %)

Države z največjo razširjenostjo Združeno kraljestvo (8,3 %)
Irska (6,9 %)
Nizozemska (6,2 %) 
Španija (4,9 %)

Slovaška (1,6 %)
Latvija (1,5 %)
Nizozemska, Združeno kraljestvo (1,4 %)
Estonija (1,2 %)

15–34 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 7,5 milijona 1,5 milijona

Evropsko povprečje 5,7 % 1,3 %

Razpon 0,6–12,4 % 0,2–3,1 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Grčija (0,6 %)
Romunija (0,9 %)
Poljska, Norveška (2,1 %)
Portugalska (2,6 %)

Švedska (0,2 %)
Grčija, Romunija, Francija (0,4 %)
Norveška (0,6 %)
Poljska (0,7 %)

Države z največjo razširjenostjo Združeno kraljestvo (12,4 %)
Nizozemska (11,6 %)
Irska (10,9 %)
Latvija (8,5 %)

Nizozemska (3,1 %)
Združeno kraljestvo (3,0 %) 
Slovaška, Latvija (2,7 %) 
Estonija (2,3 %)

Opomba: Ocene za Evropo so izračunane iz nacionalnih ocen razširjenosti, tehtanih glede na populacijo ustrezne starostne skupine v vsaki državi. Ocene o splošnem številu 
uporabnikov v Evropi so bile pridobljene tako, da je bilo za države, v katerih ni podatkov o razširjenosti (manj kot 3 % ciljne populacije), uporabljeno povprečje EU. 
Populacije, uporabljene kot podlaga: 15–64, 338 milijonov; 15–34, 130 milijonov. Ker ocene za Evropo temeljijo na raziskavah, opravljenih med letom 2004 in 
obdobjem 2010–2011 (predvsem med letoma 2008 in 2010), se ne nanašajo na eno samo leto. Tukaj povzeti podatki so na voljo v statističnem biltenu 2012 pod 
naslovom „Raziskave med splošnim prebivalstvom“.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab37
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyefig3e
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o ocenah razširjenosti uporabe GHB kadar koli v življenju 
med 4 in 11 % ter o ocenah ketamina med 8 in 48 %, 
odvisno od prizorišča ali skupine anketirancev. Raziskava 
v nočnih klubih na Danskem je pokazala, da je 10 % 
vprašanih uporabilo ketamin, GHB, halucinogene gobe 
ali LSD. Rezultati študije, opravljene leta 2011 v „gejem 
prijaznih“ plesnih klubih v južnem Londonu, kažejo visoke 
ravni uporabe teh snovi med nekaterimi podskupinami 
prebivalstva, pri je čemer 24 % anketirancev ocenilo 
GHB kot najbolj priljubljeno drogo in izrazilo namero, 
da bo to drogo uporabilo v noči raziskave, več kot 10 % 
anketirancev pa je podobno odgovorilo za ketamin (Wood 
idr., 2012b). Med anketiranci iz Združenega kraljestva, 
ki so sodelovali v spletni raziskavi in bili opredeljeni kot 
redni obiskovalci klubov, jih je 40 % poročalo o uporabi 
ketamina v zadnjem letu, 2 % pa o uporabi GHB v zadnjem 
letu (Mixmag, 2012).

Zdravstvene posledice uporabe 
amfetaminov
Številne študije o zdravstvenih posledicah uporabe 
amfetaminov so bile opravljene v državah, kjer je kajenje 
kristalnega metamfetamina, ki ga v Evropi skorajda ni, 
pomemben del problematike drog. Čeprav o večini učinkov 
na zdravje, dokumentiranih v teh študijah, poročajo tudi 
uporabniki amfetaminov v Evropi, ni jasno, ali je mogoče 
ugotovitve teh študij neposredno povezati s stanjem v Evropi.

Uporaba prepovedanih amfetaminov je povezana z vrsto 
akutnih škodljivih učinkov, vključno z vznemirjenostjo, 
glavobolom, tremorjem, slabostjo, trebušnimi krči, potenjem, 
vrtoglavico in zmanjšano željo po hrani (EMCDDA, 2010c). 
Uporabniki, ki imajo tudi težave z duševnim zdravjem, 
so izpostavljeni največjemu tveganju zaradi akutnih 
psiholoških in psihiatričnih škodljivih učinkov, ki lahko 
vključujejo potrtost, anksioznost, agresivnost, depresijo 
in akutno paranoidno psihozo. Ko učinki stimulansov 
popustijo, so lahko uporabniki zaspani ter imajo okrnjeno 
presojo in sposobnost učenja.

Kronični škodljivi učinki, povezani z uporabo amfetaminov, 
vključujejo kardiovaskularne zaplete zaradi združenega 
tveganja bolezni srca in koronarnih arterij ter pljučne 
hipertenzije. V primeru že obstoječe kardiovaskularne 
patologije lahko uporaba amfetaminov povzroči resne in 
potencialno usodne dogodke (miokardialno ishemijo in 
infarkcijo). Poleg tega je dolgoročna uporaba amfetaminov 
povezana s poškodbami možganov in živčnega sistema, 
psihozo in vrsto motenj osebnosti in razpoloženja.

Na voljo so trdni dokazi o sindromu odvisnosti od 
amfetaminov po redni intenzivni uporabi. S tem 

povezani simptomi odtegnitve lahko vključujejo močno 
željo in depresijo s povečanim tveganjem za samomor 
(Jones idr., 2011).

Z vbrizgavanjem amfetaminov se poveča tveganje za 
nalezljive bolezni (HIV in hepatitis), uporabniki so zaradi 
visoke ravni tveganega spolnega vedenja bolj dovzetni 
za spolno prenosljive okužbe, poleg tega pa lahko ima 
negativne posledice za zdravje tudi pomanjkanje hrane 
in spanca. Uporaba amfetaminov med nosečnostjo je 
povezana z nizko porodno težo, nedonošenostjo in 
povečano fetalno obolevnostjo.

Preprečevanje v sprostitvenih okoljih
Kljub visokim ravnem uporabe drog, ugotovljenim 
v nekaterih sprostitvenih okoljih, samo 11 držav poroča 
o izvajanju strategij za preprečevanje ali zmanjševanje 
škode v teh okoljih. Strategije se največkrat osredotočajo 
na raven posameznikov ali okolja. Projekti, osredotočeni 
na raven posameznikov, vključujejo ukrepe vzajemnega 
izobraževanja mladih in mobilne ekipe (v Belgiji, na 
Češkem in v Združenem kraljestvu), ki zagotavljajo nasvete 
in informacije o drogah, zdravstveno oskrbo ter gradivo za 
zmanjševanje škode. Drugi pristopi, ki se osredotočajo na 
posameznike in o katerih se je poročalo, vključujejo ukrepe 
na glasbenih festivalih in velikih sprostitvenih dogodkih, 
namenjene mladim, ki bi lahko bili zelo izpostavljeni 
tveganju, da bodo imeli težave. Taki ukrepi so na primer 
hitri pregledi za odkrivanje težav z drogami, prva pomoč in 
ukrepi v primeru „slabega tripa“.

Vrsta regulativnih pristopov je usmerjena na prizorišča 
nočnega življenja in se pogosto osredotoča na izdajanje 
dovoljenj lokalom, ki prodajajo alkohol, ter odgovorno 
prodajo alkohola. Cilj teh ukrepov je izboljšati varnost 
osebja in obiskovalcev prizorišč nočnega življenja 
z vzpostavljanjem formalnega sodelovanja med glavnimi 
zainteresiranimi stranmi v sprostitvenih okoljih (lokalnimi 
organi, policijo in lastniki lokalov).

Okoljski pristopi lahko vključujejo pobude za obvladovanje 
množice, dostop do brezplačne vode in varni nočni prevoz. 
Pri slovenskem projektu „After taxi“ se subvencionira 
prevoz s taksijem za mlade med 16. in 30. letom starosti. 
Iz dokazov je razvidno, da bi to lahko pripomoglo 
k zmanjšanju števila nesreč, vendar ne zmanjša škode, 
povezane z alkoholom in drogami (Calafat idr., 
2009). Drugi primeri okoljskih pristopov preprečevanja 
v sprostitvenih okoljih vključujejo oznake kakovosti za varne 
zabave, ki jih spodbuja evropski projekt „Party+“ v Belgiji, 
na Danskem, v Španiji, na Nizozemskem, v Sloveniji 
in na Švedskem. Iz dokazov je razvidno, da je uspeh 
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regulativnih ukrepov za preprečevanje tveganega vedenja 
na prizoriščih nočnega življenja odvisen od dejavnikov 
izvajanja. Pomembno je, da se ukrepi za preprečevanje 
uporabe drog v lokalih in klubih osredotočijo tudi na osebje 
zaradi njihove uporabe in odnosa do drog in alkohola.

Pobuda „Healthy Nightlife Toolbox“ (zbirka orodij za 
zdravo nočno življenje), ki se je začela izvajati pred 
kratkim, obsega tri zbirke podatkov (ocenjene ukrepe, 
recenzije strokovne literature in podatke o strokovnjakih 
s tega področja) ter priročnik o skrbi za zdravo in varno 
nočno življenje. Pri tej pobudi se poudarja, da je treba 
ukrepe preprečevanja v sprostitvenih okoljih hkrati 
osredotočiti na uživanje alkohola in uporabo nedovoljenih 
drog, saj povzročajo podobne težave in se pogosto 
uporabljajo hkrati. Poudarja se tudi, da lahko ukrepi 
preprečevanja v sprostitvenih okoljih ugodno vplivajo na 
problematično vedenje in škodljive posledice, od akutnih 
zdravstvenih težav, povezanih z uporabo drog in uživanjem 
alkohola, do nasilja, vožnje pod vplivom drog in alkohola 
ter nezaščitenih ali neželenih spolnih odnosov.

Zdravljenje

Problematična uporaba amfetaminov

Vrste zdravljenja, ki jih imajo na voljo uporabniki 
amfetaminov v Evropi, se zelo razlikujejo med državami. 
V severno‑ in srednjeevropskih državah z dolgo zgodovino 
zdravljenja uporabnikov amfetaminov so nekateri 
programi prilagojeni njihovim potrebam. V srednje‑ 
in vzhodnoevropskih državah, kjer se je precejšnja 
problematična uporaba amfetaminov pojavila pred kratkim, 
so sistemi zdravljenja usmerjeni predvsem v problematične 
uporabnike opioidov, čeprav se vedno bolj usmerjajo 
tudi v potrebe uporabnikov amfetaminov. V zahodno‑ in 
južnoevropskih državah z nizkimi ravnmi problematične 
uporabe amfetaminov je na voljo malo storitev, ki so 
namenjene temu, zaradi česar je lahko dostop do zdravljenja 
za uporabnike amfetaminov oviran (EMCDDA, 2010c).

Leta 2011 je 12 držav poročalo o razpoložljivosti 
specialističnih programov zdravljenja za uporabnike 
amfetaminov, ki si dejavno prizadevajo za vključitev 
v zdravljenje, kar je več kot leta 2008, ko je o tem poročalo 
osem držav. Nacionalni strokovnjaki iz Češke, Nemčije, 
Litve, Slovaške in Združenega kraljestva so ocenili, da so 
bili programi na voljo večini uporabnikov amfetaminov, ki 
so potrebovali zdravljenje, medtem ko so bili v preostalih 
sedmih državah na voljo samo majhnemu deležu 
uporabnikov. Bolgarija in Madžarska sta poročali, da se 
uvedba posebnih programov zdravljenja za uporabnike 
amfetamina načrtuje v naslednjih treh letih.

Psihosocialni ukrepi, ki se zagotavljajo v izvenbolnišničnih 
centrih za zdravljenje odvisnosti od drog, so najpogostejša 
vrsta zdravljenja odvisnosti od amfetaminov. Vključujejo 
motivacijske razgovore, kognitivno‑vedenjsko terapijo, 
trening samoobvladovanja in vedenjsko svetovanje. 
Pogosteje proučevani psihološki pristopi v zvezi z odvisnostjo 
od metamfetamina in amfetamina so kognitivno‑vedenjska 
terapija in obvladovanje nepredvidenih okoliščin, včasih 
v kombinaciji (Lee in Rawson, 2008). Videti je, da sta oba 
pristopa povezana s pozitivnimi rezultati. Zdravljenje najbolj 
problematičnih uporabnikov amfetaminov, na primer tistih, pri 
katerih je odvisnost od amfetaminov še bolj zapletena zaradi 
hkratnih duševnih motenj, se lahko izvaja v bolnišničnih 
centrih za zdravljenje odvisnosti od drog, psihiatričnih 
klinikah ali bolnišnicah. V Evropi se za zdravljenje zgodnjih 
abstinenčnih simptomov na začetku razstrupljanja, ki se po 
navadi opravlja na specializiranih bolnišničnih psihiatričnih 
oddelkih, uporabljajo farmacevtski proizvodi, kot so 
antidepresivi, pomirjevala in antipsihotiki.

Dolgoročnejše zdravljenje z antipsihotiki se včasih predpiše 
v primerih dolgotrajne psihopatologije, ki je posledica 
kronične uporabe amfetaminov. Evropski strokovnjaki 
poročajo, da je lahko zaradi duševnih simptomov, kot so 
samopoškodovanje, nasilje, vznemirjenost in depresija, 
ki se pogosto pojavijo pri problematičnih uporabnikih 
amfetaminov, potrebna popolna ocena duševnega 
zdravja, zdravljenje in natančno spremljanje. Taki primeri 
se pogosto obravnavajo v tesnem sodelovanju s službami 
za duševno zdravje.

Študije o zdravljenju odvisnosti od amfetaminov

Ravni spontane remisije odvisnosti od amfetamina brez 
zdravljenja so bile v primerjavi z uporabniki drugih snovi, 
ki lahko povzročijo odvisnost, pri uporabnikih amfetamina 
višje, saj ga je v obravnavanem letu prenehala uporabljati 
skoraj polovica oseb (Calabria idr., 2010).

Proučuje se več zdravil za zdravljenje odvisnosti od 
amfetamina in metamfetamina, vendar je trdne dokaze 
za vse farmakološke terapije treba še zagotoviti (Karila 
idr., 2010). Pri terapijah, ki so temeljile na modafinilu, 
bupropionu ali naltreksonu, se je poročalo o zmanjšanju 
uporabe amfetamina ali metamfetamina, vendar so 
potrebne nadaljnje raziskave za razjasnitev morebitne 
vloge teh snovi pri zdravljenju odvisnikov od amfetaminov.

Za deksamfetamin in metilfenidat se je pokazalo, da 
bi lahko bila uporabna za nadomestno zdravljenje 
odvisnosti od amfetamina ali metamfetamina. V pilotni 
študiji se je pokazalo, da bi lahko deksamfetamin 
spodbujal sodelovanje odvisnikov od amfetamina pri 
zdravljenju (Shearer idr., 2001), medtem ko je v nedavni 

http://www.hnt-info.eu/
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študiji deksamfetamin z enakomernim sproščanjem 
izboljšal vztrajanje pri zdravljenju in zagotovil nižjo 
raven odvisnosti od metamfetamina med bolniki (Longo 
idr., 2010). Študija z naključnim vzorcem je pokazala, 
da lahko metilfenidat učinkovito zmanjša intravenozno 
uporabo pri osebah, ki so zelo odvisne od amfetamina 
(Tiihonen idr., 2007).

Odvisnost in zdravljenje odvisnosti od 
gama‑hidroksibutirata

Odvisnost od gama‑hidroksibutirata (GHB) je priznano 
klinično stanje, ki lahko povzroči hud sindrom odtegnitve, 
če se po redni ali kronični uporabi jemanje te droge 
nenadoma opusti. Na voljo so dokazi, da se lahko pri 
rekreativnih uporabnikih razvije fizična odvisnost, ob 
opustitvi uporabe GHB in njegovih predhodnih sestavin 
pa so bili evidentirani tudi primeri simptomov odtegnitve. 

O odvisnosti od GHB so poročali tudi nekdanji alkoholiki 
(Richter idr., 2009).

Razpoložljive študije so za zdaj osredotočene 
izključno na opis sindroma odtegnitve od GHB in s tem 
povezanih zapletov, ki jih je včasih v nujnih primerih 
težko prepoznati (van Noorden idr., 2009). Ti simptomi 
lahko vključujejo tremor, anksioznost, nespečnost in 
vznemirjenost. Pri bolnikih se lahko pri odtegnitvi pojavita 
tudi psihoza in delirij. Zmerna odtegnitev se lahko izvaja 
v izvenbolnišničnih ustanovah, sicer pa je priporočljiv 
bolnišnični nadzor. Doslej še niso bili oblikovani standardni 
protokoli za zdravljenje sindroma odtegnitve od GHB.

Benzodiazepini in barbiturati so farmacevtski izdelki, 
ki se najpogosteje uporabljajo za zdravljenje sindroma 
odtegnitve od GHB. Na Nizozemskem se trenutno preiskuje 
nadzorovano razstrupljanje od GHB, pri katerem se 
uporabljajo prilagojeni odmerki farmacevtskega GHB.
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Uvod
Kokain je še naprej druga najpogosteje uporabljana 
prepovedana droga v Evropi, čeprav so med ravnmi in trendi 
razširjenosti v posameznih državah velike razlike. Visoke 
ravni uporabe kokaina so bile opažene le v maloštevilnih, 
večinoma zahodnoevropskih državah, drugod pa ostaja 
uporaba te droge omejena. Med uporabniki kokaina so 
tudi precejšnje razlike, in sicer med občasnimi uporabniki 
kokaina, socialno bolj integriranimi rednimi uporabniki in 
bolj marginaliziranimi ter pogosto odvisnimi uporabniki, ki si 
kokain vbrizgavajo ali pa uporabljajo crack.

Ponudba in razpoložljivost

Proizvodnja in trgovina

Gojenje grmov koke, ki je vir kokaina, je še vedno najbolj 
razširjeno v treh državah andske regije, Kolumbiji, Peruju 
in Boliviji. Po oceni UNODC (2012) so v letu 2010 koko 

gojili na 149 000 hektarih, kar je 6 % manj od ocenjenih 
159 000 hektarov iz leta 2009. To zmanjšanje je mogoče 
pripisati predvsem krčenju območja gojenja koke v Kolumbiji, 
ki je bilo delno nadomeščeno s povečanji v Peruju in Boliviji. 
Grmi koke na 149 000 hektarih pomenijo potencialno 
proizvodnjo od 788 do 1 060 ton čistega kokaina 
v primerjavi z ocenjeno proizvodnjo od 842 do 1 111 ton 
v letu 2009 (UNODC, 2012; glej tudi preglednico 7).

Listi koke se v kokain hidroklorid v glavnem predelujejo 
v Kolumbiji, Peruju in Boliviji, lahko pa tudi v drugih 
državah. Pomen Kolumbije pri proizvodnji kokaina 
potrjujejo informacije o uničenih laboratorijih in zasegih 
kalijevega permanganata, kemičnega reagenta, ki se 
uporablja pri izdelavi kokain hidroklorida. Leta 2010 je bilo 
v Kolumbiji uničenih 2 623 laboratorijev za proizvodnjo 
kokaina (UNODC, 2012), skupaj pa je bilo zaseženih 
26 ton kalijevega permanganata (81 % svetovnih zasegov) 
(INCB, 2012a).

Poglavje 5
Kokain in crack kokain

Preglednica 7: Proizvodnja, zasegi, cena in čistost kokaina in crack kokaina

kokain v prahu (hidroklorid) crack (kokainska baza) (1)

Ocena svetovne proizvodnje
(v tonah čistega kokaina)

788–1 060 n.r.

Svetovne zasežene količine 
(v tonah kokaina neznane čistosti)

694 n.r.

Zasežene količine (v tonah) 
v EU in na Norveškem 
(skupaj s Hrvaško in Turčijo)

 
61 

(61)

 
0,07 

(0,07)

Število zasegov
v EU in na Norveškem
(skupaj s Hrvaško in Turčijo)

 
86 000 

(88 000)

 
7 000 

(7 000)

Povprečna maloprodajna cena (EUR za gram)
Razpon
(interkvartilni razpon) (2)

 
45–144 

(49,9–73,4)

 
49–58

Povprečna čistost (%)
Razpon
(Interkvartilni razpon) (2)

 
22–55 

(27,9–45,9)

 
10–62

(1) Zaradi majhnega števila držav, ki sporočajo informacije, je treba podatke razlagati previdno.
(2) Razpon srednje polovice sporočenih podatkov.
Opomba: Vsi podatki so za leto 2010; n.r., ni podatka. 
Viri: UNODC (2012) za svetovne vrednosti, nacionalne kontaktne točke Reitox za evropske podatke.
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Zdi se, da pošiljke kokaina v Evropo potujejo skozi večino 
južno- in srednjeameriških držav, predvsem pa prek Argentine, 
Brazilije, Ekvadorja, Venezuele in Mehike. Ta droga se na poti 
v Evropo pogosto pretovarja na Karibih. V zadnjih letih so 
bile odkrite nadomestne poti prek zahodne Afrike (EMCDDA 
in Europol, 2010) in Južne Afrike (INCB, 2012b).

Kot kaže, so glavne vstopne točke v Evropo za kokain 
Španija, Nizozemska, Portugalska in Belgija. Kot pomembne 
tranzitne ali ciljne evropske države se pogosto omenjajo 
Nemčija, Francija in Združeno kraljestvo. V Združenem 
kraljestvu ocenjujejo, da se vsako leto v državo uvozi od 
25 do 30 ton kokaina. Nedavna poročila kažejo tudi, da 
se trgovina s kokainom širi na vzhod (EMCDDA in Europol, 
2010). Vedno več kokaina se pretihotapi prek jugovzhodne 
in vzhodne Evrope, zlasti prek balkanskih poti (INCB, 2012b) 
ter pristanišč v Latviji in Litvi. Nenavadno velike količine 
kokaina so bile leta 2010 prestrežene zlasti v Estoniji, Latviji, 
Litvi in Turčiji.

Zasegi

Kokain je droga, s katero se na svetu poleg marihuane 
in hašiša največ trguje. Leta 2010 je svetovna količina 
zaseženega kokaina v glavnem ostala nespremenjena in 
je znašala približno 694 ton (preglednica 7) (UNODC, 
2012). Južna Amerika je znova poročala o največji 
zaseženi količini, ki je znašala 52 % vse zasežene količine 
na svetu, sledijo Severna Amerika s 25 %, Srednja Amerika 
z 12 % in Evropa z 9 % (UNODC, 2012).

Po dvajsetletnem povečevanju je število zasegov kokaina 
v Evropi leta 2008 doseglo najvišjo točko s približno 
100 000 primeri, potem pa se je po ocenah zmanjšalo 
na 88 000 zasegov leta 2010. Skupna količina 
prestrežene droge je bila na najvišji točki leta 2006, 
potem pa se je leta 2009 prepolovila na 59 ton, predvsem 
zaradi zmanjšanja količin, zaseženih v Španiji in na 
Portugalskem (71). Količine kokaina, prestreženega v Evropi 
leta 2010, so se po ocenah nekoliko povečale na 61 ton, 
v glavnem zaradi znatnega povečanja zasegov v Belgiji in 
prenehanja zmanjševanja, o katerem poročajo iz Portugalske 
in Španije. Španija je bila leta 2010 znova država, ki je 
poročala o največji količini zaseženega kokaina in največjem 
številu zasegov te droge v Evropi.

Čistost in cena

Povprečna čistost analiziranih vzorcev kokaina je leta 2010 
v polovici držav poročevalk znašala od 27 do 46 %. 
Najnižje vrednosti so sporočile Madžarska (22 %), 
Danska in Združeno kraljestvo (Anglija in Wales) (v obeh 

samo maloprodaja, 24 %), najvišje pa Belgija (55 %), 
Turčija (53 %) in Nizozemska (52 %) (72). Od 23 držav, 
ki so zagotovile zadostne podatke za analizo trendov 
čistosti kokaina v obdobju 2005–2010, jih je 20 poročalo 
o upadanju, tri pa so ugotovile nespremenjeno stanje ali 
povečevanje (Nemčija, Latvija, Portugalska). Na splošno se 
je čistost kokaina v Evropski uniji v obdobju 2005–2010 po 
ocenah v povprečju znižala za 22 % (73).

Povprečna maloprodajna cena kokaina v večini držav 
poročevalk je leta 2010 znašala od 49 do 74 EUR za 
gram. O najnižji povprečni ceni sta poročali Nizozemska 
in Poljska (45 EUR), o najvišji pa Luksemburg (144 EUR). 
Od 23 držav z zadostnimi podatki za primerjavo jih je 
20 poročalo o umirjanju ali zniževanju maloprodajnih cen 
kokaina med letoma 2005 in 2010. V istem obdobju se 
je maloprodajna cena kokaina v Evropski uniji po ocenah 
v povprečju znižala za 18 % (74).

Razširjenost in vzorci uporabe
V nekaterih evropskih državah precej oseb uporabi kokain 
eksperimentalno, samo enkrat ali dvakrat (Van der Poel 

(71) Glej preglednici SZR-9 in SZR-10 v statističnem biltenu 2012.
(72) Za podatke o čistosti in cenah glej preglednici PPP-3 in PPP-7 v statističnem biltenu 2012.
(73) Glej  prikaz PPP-2 v statističnem biltenu 2012.
(74) Glej  prikaz PPP-1 v statističnem biltenu 2012.

Trgovina z drogami prek splošnega letalstva

Trgovina z drogami prek letalskega prometa je v preteklih 
letih postala pomembna težava, saj UNODC (2011b) 
poroča, da se večina pošiljk heroina, kokaina in 
amfetaminskih stimulansov, ki prihajajo iz Afrike, v Evropo 
prepelje po zraku. V okviru skupine Pompidou pri Svetu 
Evrope je bila ustanovljena letališka skupina, da bi 
oblikovala in uskladila orodja in sisteme za uspešnejše 
odkrivanje drog na evropskih letališčih. Uradniki iz 
35 držav, v glavnem evropskih, vsako leto pregledajo 
podatke o zasegih, povezanih z zračnim prevozom ali 
poštnimi pošiljkami, pri čemer jim pomagajo regionalni 
obveščevalni uradi za zvezo za zahodno Evropo in 
Svetovna carinska organizacija. Leta 2010 so carinski 
organi v sodelujočih državah na letališčih in v poštnih 
centrih prestregli približno 15 ton prepovedanih drog in več 
kot polovica te količine je bila kokain.

Splošno letalstvo, nekomercialna uporaba srednje velikih 
in lahkih letal, ki v glavnem letijo z majhnih letališč, je bilo 
opredeljeno kot pomembna težava, saj ga lahko kriminalne 
združbe uporabljajo za trgovino z drogami. Da bi letališka 
skupina uskladila pristope, je leta 2003 objavila priročnik 
za organiziranje in izvajanje nadzora nad splošnim 
letalstvom. Letališka skupina je kot odgovor na Sklepe 
Sveta EU iz leta 2010, v katerih države članice spodbujajo 
k osredotočanju na to tveganje, oblikovala tudi delovno 
skupino, ki je oblikovala 20 ključnih kazalnikov tveganja za 
trgovino z drogami prek splošnega letalstva.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szrtab9
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szrtab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pppfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pppfig1
http://www.consilium.europa.eu/uedocs/NewsWord/en/trans/115487.doc


63

Poglavje 5: Kokain in crack kokain

(75) Glej prikaz GPS-13 v statističnem biltenu 2012.
(76) Glej preglednico GPS-5 (del iii) in (del iv) v statističnem biltenu 2012.

idr., 2009). Med rednejšimi uporabniki kokaina lahko 
ločimo dve večji skupini. Prvo sestavljajo socialno bolj 
integrirani uporabniki, ki kokain največkrat uporabljajo 
ob koncu tedna, na zabavah ali ob posebnih priložnostih, 
včasih v velikih količinah. Številni od teh uporabnikov 
poročajo, da svojo uporabo kokaina nadzorujejo tako, 
da so si postavili pravila, na primer glede količine, 
pogostnosti ali priložnosti uporabe. Druga skupina vključuje 
intenzivne uporabnike kokaina ali cracka, ki spadajo 
v bolj socialno marginalizirane ali prikrajšane skupine, 
vključno z nekdanjimi ali sedanjimi uporabniki opioidov, ki 
uporabljajo crack ali si vbrizgavajo kokain.

Uporaba kokaina med splošnim prebivalstvom

V zadnjih desetih letih se je kokain uveljavil kot 
najpogosteje uporabljani prepovedani stimulans v Evropi, 
čeprav večina uporabnikov živi v maloštevilnih državah 
z visoko razširjenostjo te droge, od katerih imajo nekatere 
veliko število prebivalcev. Ocenjuje se, da je kokain 
vsaj enkrat v življenju poskusilo približno 15,5 milijona 
Evropejcev, v povprečju 4,6 % odraslih, starih od 15 do 
64 let (za povzetek podatkov glej preglednico 8). Deleži 
v posameznih državah znašajo od 0,3 do 10,2 %, pri 
čemer polovica od 24 držav poročevalk, vključno z večino 
srednje- in vzhodnoevropskih držav, poroča o nizkih ravneh 
uporabe kadar koli v življenju (od 0,5 do 2,5 %).

Ocenjuje se, da je v zadnjem letu kokain uporabilo 
približno 4 milijone Evropejcev (v povprečju 1,2 %). 
V nedavnih nacionalnih raziskavah se poroča o ocenah 
razširjenosti v zadnjem letu od 0,1 do 2,7 %. V oceni 
razširjenosti uporabe kokaina v zadnjem mesecu v Evropi 
se navaja podatek približno 0,5 % vse odrasle populacije 
ali približno 1,5 milijona posameznikov.

O ravneh uporabe kokaina v zadnjem letu, ki so nad 
evropskim povprečjem, poročajo Irska, Španija, Italija in 
Združeno kraljestvo. Podatki o razširjenosti v zadnjem 
letu za vse te države kažejo, da je kokain najpogosteje 
uporabljani prepovedani stimulans.

Uporaba kokaina med mlajšimi odraslimi osebami

Ocenjuje se, da je v Evropi približno 8 milijonov mlajših 
odraslih (od 15 do 34 let) ali povprečno 6,3 % vsaj enkrat 
v življenju uporabilo kokain. Deleži v posameznih državah 
znašajo od 0,7 do 13,6 %. Evropsko povprečje uporabe 
kokaina v zadnjem letu v tej starostni skupini je ocenjeno na 
2,1 % (približno 3 milijone), uporabe v zadnjem mesecu pa 
na 0,8 % (1 milijon).

Uporaba je zlasti pogosta med mlajšimi moškimi (od 15 do 
34 let), razširjenost uporabe kokaina v zadnjem letu pa na 
Danskem, Irskem, v Španiji, Italiji in Združenem kraljestvu 
znaša od 4 do 6,5 % (75). Pri mlajših odraslih je v 16 državah 
poročevalkah razmerje med moškimi in ženskami glede 
razširjenosti uporabe kokaina v zadnjem letu vsaj 2 : 1 (76).

Ciljne raziskave kažejo višje ravni uporabe kokaina med 
rednimi obiskovalci klubov in drugih sprostitvenih okolij. Na 
primer, v študiji na ravni mesta iz leta 2010, ki je vključevala 
obiskovalce amsterdamskih lokalov, se je poročalo 
o 24-odstotni razširjenosti uporabe kokaina v zadnjem letu. 
Na Češkem je leta 2010 na spletni vprašalnik, ki so ga 
oglaševali mediji za elektronsko plesno glasbo, odgovorilo 
več kot 1 000 oseb in 29 % jih je poročalo o uporabi 

Analiza odpadnih voda: študija 19 mest

Analiza odpadnih voda oziroma epidemiologija odplak je 
hitro razvijajoča se znanstvena disciplina, ki lahko omogoči 
spremljanje trendov uporabe prepovedanih drog na ravni 
prebivalstva. Z vzorčenjem vira odpadnih voda – na primer 
odplak, ki se stekajo v čistilne naprave – lahko znanstveniki 
z merjenjem ravni presnovkov prepovedanih drog, ki se 
izločijo z urinom, ocenijo skupno količino drog, ki jih je 
uporabila posamezna skupnost.

Marca 2011 so bili v evropski pilotni študiji zbrani in 
analizirani vzorci odpadnih voda iz 19 mest v 12 evropskih 
državah (1), v katerih živi skupna populacija približno 
15 milijonov Evropejcev (Thomas idr., v tisku).

Uporaba kokaina je bila ocenjena z merjenjem 
koncentracije benzoilekgonina, presnovka kokaina, 
v odpadnih vodah. Rezultati so se med mesti in državami 
zelo razlikovali, pri čemer so bile ravni najvišje v belgijskih 
in nizozemskih mestih, kjer je uporaba kokaina v skupnosti 
po ocenah znašala od 500 do 2 000 mg na 1 000 ljudi 
na dan. Najnižje so bile ocene za mesta v severno- 
in vzhodnoevropskih državah (od 2 do 146 mg na 
1 000 prebivalcev na dan). V večini mest so se ravni 
uporabe kokaina ob koncu tedna povečale, kar kaže na 
sprostitveno uporabo te droge.

Rezultate študij odpadnih voda je treba razlagati previdno. 
Ugotovitev pregleda iz posameznega mesta ni mogoče 
ekstrapolirati, da bi predstavljale ravni uporabe v vsej 
državi. Poleg tega ni nujno, da so rezultati iz različnih mest 
vedno primerljivi, in sicer zaradi razlik pri vzorčenju in 
negotovosti, povezanih z zanesljivostjo medlaboratorijskih 
meritev. Čeprav te metode ne zagotavljajo tako podrobnih 
podatkov o razširjenosti kot raziskave o drogah (na 
primer podatkov o uporabi kadar koli v življenju, uporabi 
v zadnjem času in trenutni uporabi), lahko zagotovijo 
objektivne in hitre ocene uporabe nedovoljenih drog v ciljni 
populaciji in tako koristno dopolnijo uveljavljena orodja za 
spremljanje.

(1) Za več informacij glej spletno stran EMCDDA.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig13
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab5d
http://www.emcdda.europa.eu/wastewater-analysis
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(77) Občasno čezmerno pitje, poznano tudi pod izrazom kampanjsko pitje, je tu opredeljeno kot zaužitje šestih ali več kozarcev alkoholne pijače ob isti 
priložnosti vsaj enkrat na teden v zadnjem letu.

kokaina v zadnjih 12 mesecih. V spletnih raziskavi, 
opravljena leta 2011, se je poročalo, da je 42 % od več 
kot 7 000 anketirancev v Združenem kraljestvu uporabilo 
kokain v zadnjem letu (Mixmag, 2012).

Uporaba kokaina v sprostitvenih okoljih je močno 
povezana z uživanjem alkohola in uporabo drugih 
prepovedanih drog. Podatki iz raziskav med splošnim 
prebivalstvom v devetih državah kažejo, da so ravni 
razširjenosti uporabe kokaina od dva- do devetkrat večje 
med občasnimi čezmernimi uživalci alkohola (77) kot med 
splošnim prebivalstvom (EMCDDA, 2009b). V britanskem 
pregledu kaznivih dejanj (2010 in 2011) se je poročalo, 
da je bila pri odraslih, ki redno uživajo alkohol, verjetnost, 
da se jim zdi uporaba kokaina sprejemljiva, večja kot 
pri odraslih, ki ga uživajo redkeje ali ga sploh ne. Poleg 
tega je bila ugotovljena povezava med večjo pogostostjo 
obiskov nočnih klubov ali lokalov in večjo razširjenostjo 
uporabe kokaina.

Mednarodne primerjave

V primerjavi z nekaterimi drugimi deli sveta, za katere 
so na voljo zanesljivi podatki, je ocenjena razširjenost 
uporabe kokaina v zadnjem letu med mladimi odraslimi 
v Evropi (2,1 %) pod ravnema, o katerima za mlade odrasle 
poročata Avstralija (4,8 %) in Združene države (4,0 % 
med osebami, starimi od 16 do 34 let), in blizu ravni, 
o kateri poroča Kanada (1,8 %). Dve evropski državi, 
Španija (4,4 %) in Združeno kraljestvo (4,2 %), poročata 
o podobnih ravneh kot Avstralija in Združene države 
Amerike (prikaz 9).

Uporaba kokaina med šolsko mladino

Po podatkih iz najnovejše raziskave med šolsko mladino 
ESPAD je razširjenost uporabe kokaina kadar koli 
v življenju med šolsko mladino, staro med 15 in 16 let, 
v 13 od 24 sodelujočih držav članic EU, na Hrvaškem in 
Nizozemskem med 1 in 2 %. Vse razen ene od preostalih 

Preglednica 8: Razširjenost uporabe kokaina med splošnim prebivalstvom – povzetek podatkov
Starostna skupina Časovni okvir uporabe

Kadar koli v življenju Zadnje leto Zadnji mesec

15–64 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 1,5 milijona 4 milijoni 1,5 milijona

Evropsko povprečje 4,6 % 1,2 % 0,5 %

Razpon 0,3–10,2 % 0,1–2,7 % 0,0–1,3 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Romunija (0,3 %) 
Litva (0,5 %)
Grčija (0,7 %) 
Poljska (0,8 %)

Grčija, Romunija (0,1 %) 
Madžarska, Poljska, Litva, 
Finska (0,2 %)
Češka (0,3 %)

Romunija, Grčija, Finska (0,0 %) 
Češka, Švedska, Poljska, Litva, 
Estonija (0,1 %)

Države z največjo razširjenostjo Španija (10,2 %) 
Združeno kraljestvo (8,9 %) 
Italija (7,0 %)
Irska (6,8 %)

Španija (2,7 %)
Združeno kraljestvo (2,2 %) 
Italija (2,1 %) 
Irska (1,5 %)

Španija (1,3 %)
Združeno kraljestvo (0,8 %) 
Ciper, Italija (0,7 %) 
Avstrija (0,6 %) 

15–34 let

Ocenjeno število uporabnikov v Evropi 8 milijonov 3 milijoni 1 milijon

Evropsko povprečje 6,3 % 2,1 % 0,8 %

Razpon 0,7–13,6 % 0,2–4,4 % 0,0–2,0 %

Države z najmanjšo razširjenostjo Litva, Romunija (0,7 %)
Grčija (1,0 %)
Poljska (1,3 %)
Češka (1,6 %)

Grčija, Romunija (0,2 %)
Poljska, Litva (0,3 %)
Madžarska (0,4 %)
Češka (0,5 %)

Romunija, Finska (0,0 %)
Grčija, Poljska, Litva, 
Norveška (0,1 %)
Češka, Madžarska, 
Estonija (0,2 %)

Države z največjo razširjenostjo Španija (13,6 %)
Združeno kraljestvo (12,8 %)
Irska (9,4 %)
Danska (8,9 %)

Španija (4,4 %)
Združeno kraljestvo (4,2 %)
Italija (2,9 %)
Irska (2,8 %)

Španija (2,0 %)
Združeno kraljestvo (1,6 %)
Ciper (1,3 %)
Italija (1,1 %)

Opomba: Ocene za Evropo so izračunane iz nacionalnih ocen razširjenosti, tehtanih glede na populacijo ustrezne starostne skupine v vsaki državi. Ocene o splošnem številu 
uporabnikov v Evropi so bile pridobljene tako, da je bilo za države, v katerih ni dovolj podatkov o razširjenosti (manj kot 3 % ciljne populacije pri ocenah uporabe kadar 
koli v življenju in v zadnjem letu, vendar 18 % pri oceni v zadnjem mesecu), uporabljeno povprečje EU. Populacije, uporabljene kot podlaga: 15–64, 338 milijonov; 
15–34, 130 milijonov. Ker ocene za Evropo temeljijo na raziskavah, opravljenih med letom 2004 in obdobjem 2010–2011 (predvsem med letoma 2008 in 2010), 
se ne nanašajo na eno samo leto. Tukaj povzeti podatki so na voljo v statističnem biltenu 2012 pod naslovom „Raziskave med splošnim prebivalstvom“.
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(78) Glej preglednico EYE-11 v statističnem biltenu 2012.
(79) Glej preglednice od EYE-10 do EYE-30 v statističnem biltenu 2012.
(80) Glej preglednico GPS-2 v statističnem biltenu 2012.
(81) Glej prikaz GPS-14 (del i) v statističnem biltenu 2012.

12 držav poročajo o ravneh razširjenosti med 3 in 4 %, 
medtem ko se v raziskavi ESPAD v Združenem kraljestvu in 
angleški nacionalni raziskavi med šolsko mladino poroča 
o 5-odstotni ravni (78). V španski nacionalni raziskavi med 
šolsko mladino se poroča o 3-odstotni ravni. Za primerjavo: 
uporaba te droge kadar koli v življenju med šolsko mladino 
podobne starosti je v Združenih državah Amerike po 
ocenah 3-odstotna. Kjer so na voljo podatki o starejših 
dijakih (starih 17 in 18 let), je razširjenost uporabe kokaina 
kadar koli v življenju na splošno večja, pri čemer v Španiji 
znaša 7 % (79).

Trendi uporabe kokaina

Več kot deset let je bilo iz poročil razvidno povečevanje 
uporabe kokaina v maloštevilnih evropskih državah 
z najvišjimi ravnmi razširjenosti, preden je uporaba 
v letih 2008 in 2009 dosegla najvišjo točko. Novejše 
raziskave uporabe kokaina v teh državah kažejo nekaj 
pozitivnih znakov in možnost, da se priljubljenost te droge 
zmanjšuje. Kvalitativne študije, opravljene v sprostitvenih 

okoljih, kažejo tudi, da se (na Danskem in Nizozemskem) 
podoba kokaina morda nekoliko odmika od podobe droge 
z visokim statusom.

Sedem držav poroča o večji razširjenosti uporabe kokaina 
v zadnjem letu med mlajšimi odraslimi (od 15 do 34 let) 
od povprečja EU, ki znaša 2,1 % (80). Danska, Irska, 
Španija, Italija in Združeno kraljestvo so v svojih najnovejših 
raziskavah ugotovili zmanjšanje ali ustalitev uporabe 
kokaina v zadnjem letu med mladimi odraslimi, kar se ujema 
s trendom, ugotovljenim v Kanadi in Združenih državah 
Amerike, ne pa tudi v Avstraliji, ki poroča o povečanju 
(prikaz 10). Od preostalih dveh držav z največjo 
razširjenostjo je Ciper v najnovejši raziskavi poročal 
o povečanju (z 0,7 % leta 2006 na 2,2 % leta 2009), 
Nizozemska pa je poročala, da je leta 2009 razširjenost 
uporabe kokaina med mladimi odraslimi v zadnjem letu 
znašala 2,4 %, vendar primerjava s preteklimi raziskavami 
zaradi spremenjene metodologije ni ustrezna.

V 12 drugih državah, kjer so bili opravljeni trije krogi 
raziskave, je uporaba kokaina razmeroma majhna in 
večinoma ustaljena. Morda so med izjemami Bolgarija, 
Francija in Švedska, ki so poročale o znakih povečanja, 
ter Norveška, za katero se zdi, da se uporaba zmanjšuje. 
Treba pa je upoštevati, da je pri razlagi majhnih sprememb 
pri majhni razširjenosti potrebna previdnost. V Bolgariji se 
je uporaba kokaina v zadnjem letu med mlajšimi odraslimi 
povečala z 0,7 % v letu 2005 na 1,5 % v letu 2008, 
v Franciji se je povečala z 1,2 %v letu 2005 na 1,9 % 
v letu 2010, na Švedskem pa z nič v letu 2000 na 1,2 % 
v letu 2008 (81). Norveška je poročala o zmanjšanju 
z 1,8 % v letu 2004 na 0,8 % v letu 2009.

Od 23 držav, ki so sodelovale v raziskavi ESPAD 
leta 2011 in leta 1995 ali 1999, jih je 18 opazilo, da 
se je razširjenost uporabe kokaina kadar koli v življenju 
povečala za eno do tri odstotne točke, nobena pa ni 
opazila zmanjšanja. Čeprav ravni razširjenosti na splošno 
ostajajo nizke, je zaradi splošnega povečevanja v državah 
vedno potrebna previdnost.

Zdravstvene posledice uporabe kokaina
Zdravstvene posledice uporabe kokaina so verjetno 
podcenjene. Delno je to posledica pogosto nespecifične 
ali kronične narave patologij, ki običajno nastanejo zaradi 
njegove dolgotrajne uporabe (glej poglavje 7). Redno 
uporabo kokaina, zlasti vdihavanje, je mogoče povezati 
s kardiovaskularnimi, nevrološkimi in duševnimi motnjami ter 
s povečanim tveganjem za nezgode in prenos nalezljivih 

Prikaz 9: Razširjenost uporabe kokaina v zadnjem letu in kadar 
koli v življenju med mlajšimi odraslimi (starimi od 15 do 34 let) 
v Evropski uniji, Avstraliji, Kanadi in Združenih državah Amerike
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Opomba:  Ocene za Evropo so izračunane iz nacionalnih ocen razširjenosti, tehtanih 
glede na populacijo ustrezne starostne skupine v  vsaki državi. Ker 
ocene za Evropo temeljijo na raziskavah, opravljenih med letom 2004 
in obdobjem 2010–2011 (predvsem med letoma 2008 in 2010), se ne 
nanašajo na eno samo leto. Raziskave v  neevropskih državah so bile 
opravljene leta 2010. Starostna skupina iz raziskave v ZDA je od 16 do 
34 let (preračunano iz izvirnih podatkov).

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox, AIHW (2011), CADUMS (2010), 
SAMHSA (2010).

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eyetab11
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/eye/tables
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpstab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig14a
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(82) Opredeljeni so bili kot osebe, ki so bile starejše od 20 let in so uporabile kokain v vsaj 30 dneh v zadnjem letu ali v vsaj desetih dneh v zadnjem 
mesecu, ali kot osebe, ki so bile mlajše od 20 let in so uporabile kokain v vsaj desetih dneh v zadnjem letu ali vsaj v enem dnevu v zadnjem mesecu.

(83) Opredeljeni so bili kot osebe, ki so uporabljale drogo več kot enkrat na teden.

bolezni z nezaščitenimi spolnimi odnosi (Brugal idr., 2009) 
in morda tudi s skupno uporabo slamic (Aaron idr., 2008). 
Raziskave v državah z visokimi stopnjami uporabe kažejo, 
da je morda znaten delež težav s srcem pri mladih povezan 
z uporabo kokaina.

Vbrizgavanje kokaina in uporaba cracka sta povezana 
z največjimi zdravstvenimi tveganji med uporabniki 
kokaina, vključno s kardiovaskularnimi in duševnimi 
težavami (EMCDDA, 2007a). V primerjavi s širšo 
populacijo uporabnikov kokaina novejši podatki o nujnih 
primerih v bolnišnicah v Španiji kažejo, da so uporabniki, 
ki si vbrizgavajo to drogo ali jo kadijo, zastopani 
nadpovprečno.

Problematična uporaba kokaina
Škodljivejše oblike uporabe kokaina vključujejo redno 
ali dolgoročno uporabo te droge ali vbrizgavanje. Ker 
v nobeni evropski državi niso na voljo novejše posredne 
nacionalne ocene problematične uporabe kokaina, so 
glavni viri razpoložljivih informacij o obsegu škodljivejših 

oblik uporabe kokaina raziskave med splošnim 
prebivalstvom, podatki o uporabnikih drog, ki se začnejo 
zdraviti, in študije o uporabi crack kokaina.

Številne države zbirajo podatke o intenzivni uporabi 
kokaina z raziskavami med splošnim prebivalstvom. Čeprav 
take raziskave pogosto spregledajo marginalizirane 
uporabnike, lahko zajamejo socialno integrirane intenzivne 
uporabnike kokaina. Po ocenah španske raziskave 
med splošnim prebivalstvom iz leta 2009, v kateri je 
bila merjena pogostost uporabe, je bilo intenzivnih 
uporabnikov kokaina več kot 140 500 (82) ali 4,5 primera 
na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let. V študiji na 
ravni mesta Oslo na Norveškem, ki je prav tako temeljila na 
merjenju pogostosti uporabe v vrsti raziskav (med splošnim 
prebivalstvom, zaporniki in injicirajočimi uporabniki drog), 
je bilo ugotovljenih med 1 600 in 2 000 problematičnih 
uporabnikov kokaina (83) ali štirje na 1 000 prebivalcev, 
starih od 15 do 64 let. V Nemčiji je bila razširjenost težav, 

Prikaz 10: Razširjenost uporabe kokaina v zadnjem letu med 
mlajšimi odraslimi (starimi od 15 do 34 let) v petih državah članicah 
EU z največjo razširjenostjo, Avstraliji, Kanadi in Združenih državah
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Opomba: Za več informacij glej prikaz GPS-14 (del ii) v statističnem biltenu 2012. 
Starostne skupine za neevropske raziskave so: Združene države Amerike, 
16–34 let; Kanada, 15–34 let; Avstralija, 15–34 let za leto 2010 in 
14–39 let za predhodne raziskave.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox, AIHW (2011), CADUMS (2010), 
SAMHSA (2010).

S kokainom povezani nujni primeri: možnost 
za zgodnje ukrepanje?

V nedavnem evropskem pregledu je bilo ugotovljeno, da 
se je število s kokainom povezanih bolnišničnih nujnih 
primerov v nekaterih državah od konca devetdesetih let 
prejšnjega stoletja trikrat povečalo in doseglo najvišjo 
točko leta 2008 v Združenem kraljestvu in Španiji (Mena 
idr., v tisku). To ustreza trendom razširjenosti uporabe med 
splošnim prebivalstvom in poročilom o smrtnih primerih, 
povezanih s kokainom. Pet od šestih držav, ki so med letoma 
2008 in 2010 poročale o največjem številu s kokainom 
povezanih bolnišničnih nujnih primerov (Danska, Irska, 
Španija, Nizozemska, Združeno kraljestvo), poroča tudi 
o stopnji razširjenosti uporabe kokaina, ki je višja od 
evropskega povprečja. S podatki o razširjenosti je skladno 
tudi dejstvo, da je večina s kokainom povezanih nujnih 
primerov vključevala mlade odrasle, pri čemer je bilo dve 
tretjini moških.

Nekatere evropske države zdaj spremljajo škodo, povezano 
s kokainom, pri čemer uporabljajo podatke o sprejemu 
na oddelke za nujno medicinsko pomoč v bolnišnicah in 
bolnišničnem zdravljenju. Viri podatkov o primerih so lahko 
tudi oddelki za toksikologijo, službe, ki zagotavljajo prvo 
pomoč uporabnikom drog, klici na centre za zastrupitve ali 
zapisniki policijskih oddelkov za droge. Zlasti Španija in 
Nizozemska zagotavljata precej zanesljive podatke. Druge 
države se pogosto opirajo na sisteme nadzora, ki temeljijo na 
izboru bolnišnic.

Čeprav so evropski podatki o bolnišničnih nujnih primerih 
raznovrstni, zagotavljajo uporaben kazalnik trendov in 
izpostavljajo področje, na katerem je precej neraziskanih 
možnosti: področje ocenjevanja, zgodnjega ukrepanja in 
vsakoletnih napotitev več tisoč uporabnikov kokaina.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/gpsfig14b
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Poglavje 5: Kokain in crack kokain

(84) Glej preglednici TDI-5 (del i) in (del ii) ter TDI-24 v statističnem biltenu 2012; podatki za Španijo se nanašajo na leto 2009.
(85) Glej prikaza TDI-1 in TDI-3 v statističnem biltenu 2012.
(86) Glej preglednice TDI-4 (del ii), TDI-10 (del iii), TDI-11 (del iii) in TDI-18 (del ii) v statističnem biltenu 2012.
(87) Glej preglednici TDI-17 in TDI-18 (del ii) v statističnem biltenu 2012.
(88) Glej preglednico TDI-115 v statističnem biltenu 2012.

povezanih s kokainom, ocenjena na približno 2 primera na 
1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let, pri čemer je bila 
uporabljena lestvica stopnje odvisnosti.

Uporaba cracka je med socialno integriranimi uporabniki 
kokaina zelo redka. Pojavlja se predvsem med 
marginaliziranimi in prikrajšanimi skupinami, kot so osebe, 
ki se ukvarjajo s prostitucijo, in problematični uporabniki 
opioidov. V Evropi se crack uporablja predvsem v mestih 
(Connolly idr., 2008; Prinzleve idr., 2004) in videti je, da je 
njegova splošna razširjenost zelo majhna. Uporaba cracka 
se šteje za pomemben del problematike drog v Londonu. 
Regionalne ocene uporabe crack kokaina so na voljo samo 
za Anglijo, kjer je bilo v letih 2009 in 2010 po ocenah 
184 000 problematičnih uporabnikov te snovi, kar ustreza 
5,4 (od 5,2 do 5,7) primera na 1 000 prebivalcev, starih 
od 15 do 64 let. Večina teh uporabnikov cracka je po 
poročilih uporabljala tudi opioide.

Povpraševanje po zdravljenju

Nadaljnji vpogled v bolj problematične oblike uporabe 
kokaina omogočajo podatki o številu in značilnostih oseb, 
ki se začnejo zdraviti zaradi uporabe kokaina. Skoraj vsi 
uporabniki storitev zdravljenja, zajeti v poročila, se zdravijo 
v izvenbolnišničnih centrih, verjetno pa je, da se nekateri 
zdravijo tudi v zasebnih klinikah, za kar pa podatki niso 
na voljo. Mnogo problematičnih uporabnikov kokaina 
pa se v zdravljenje sploh ne vključi (Reynaud-Maurupt in 
Hoareau, 2010).

Kokain je kot glavni razlog za začetek zdravljenja navedlo 
približno 15 % vseh sporočenih uporabnikov drog, ki so 
se začeli zdraviti, v letu 2010. Med tistimi, ki so se začeli 
zdraviti prvič v življenju, je bil delež primarnih uporabnikov 
kokaina večji (21 %).

Med državami so velike razlike glede deleža in števila 
uporabnikov storitev zdravljenja zaradi kokaina, pri 
čemer o največjih deležih poročajo Španija (44 %), Italija 
(29 %) in Nizozemska (26 %). V Belgiji, na Irskem, Cipru, 
v Luksemburgu, na Malti, Portugalskem in v Združenem 
kraljestvu je med vsemi uporabniki storitev zdravljenja 
zaradi drog od 10 do 15 % uporabnikov kokaina. Drugje 
po Evropi se zaradi kokaina zdravi manj kot 10 % oseb, 
ki se začnejo zdraviti zaradi odvisnosti od drog, pri čemer 
sedem držav poroča, da manj kot 1 % vseh oseb, ki se 
začnejo zdraviti, navede kokain kot primarno drogo. Na 
splošno je v petih državah (Nemčiji, Španiji, Italiji, na 
Nizozemskem in v Združenem kraljestvu) približno 90 % 

vseh oseb, ki se zdravijo zaradi kokaina, o čemer poroča 
29 evropskih držav (84).

Na podlagi podatkov, ki jih je 25 držav zagotovilo za 
obdobje 2005–2010, se je sporočeno število oseb, ki 
so se začele zdraviti zaradi primarne uporabe kokaina, 
do leta 2008 povečevalo (s 55 000 na 71 000 oseb), 
leta 2009 umirilo (70 000), leta 2010 pa nekoliko zmanjšalo 
(67 000) (85). Število oseb, ki so se zdravile zaradi kokaina, 
se je med obdobjem 2007–2008 in letom 2010 zmanjšalo 
v 13 državah, pri čemer so nekatere države (Španija, 
Nizozemska, Portugalska, Združeno kraljestvo) poročale, da 
se je število oseb, ki so se začele zdraviti prvič v življenju, 
zmanjšalo za največ 40 %. Na Nizozemskem se je število 
novih uporabnikov storitev zdravljenja zaradi kokaina med 
letoma 2009 in 2010 zmanjšalo, medtem ko je število oseb 
na ponovnem zdravljenju zaradi kokaina, predvsem tistih, 
ki so navedle opioide kot sekundarno drogo, po poročanju 
ostalo nespremenjeno (Ouwehand idr., 2011).

Profil uporabnikov, ki se zdravijo v izvenbolnišničnih 
centrih

Med uporabniki, ki se začnejo zdraviti izvenbolnišnično 
zaradi primarne uporabe kokaina, je delež moških večji od 
deleža žensk (približno pet moških na eno žensko), njihova 
povprečna starost pa je ena od najvišjih (približno 33 let) 
od vseh uporabnikov storitev zdravljenja zaradi odvisnosti 
od drog. Primarni uporabniki kokaina poročajo, da so bili 
ob prvi uporabi kokaina v povprečju stari 22 let, 87 % pa 
manj kot 30 let (86).

Večina uporabnikov storitev zdravljenja zaradi kokaina 
to drogo predvsem vdihava (65 %) ali jo kadi (27 %). 
Samo 6 % uporabnikov poroča, da si to drogo v glavnem 
vbrizgava. Skoraj polovica jih je v mesecu pred začetkom 
zdravljenja drogo uporabljala do šestkrat na teden, 
približno četrtina vsak dan, četrtina pa je v tem obdobju ni 
uporabljala ali pa jo je uporabljala zgolj priložnostno (87).

Kokain se pogosto uporablja v kombinaciji z drugimi 
drogami, zlasti alkoholom, konopljo, drugimi stimulansi in 
heroinom. Nizozemska analiza, opravljena leta 2011, je 
pokazala, da večina oseb, ki se zdravijo zaradi kokaina, 
to drogo uporablja skupaj z drugimi snovmi (64 %), 
najpogosteje z alkoholom (Ouwehand idr., 2011).

Podskupina uporabnikov kokaina, ki so se začeli v Evropi 
zdraviti izvenbolnišnično, je 7 500 primarnih uporabnikov 
crack kokaina (88). Gre za 13 % vseh oseb, ki se zdravijo 
zaradi kokaina, in za manj kot 2 % vseh oseb, ki se 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab4b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab11c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab18b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab115
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začnejo zdraviti zaradi drog v izvenbolnišničnih centrih. 
Največ oseb (približno 5 000) se je zaradi cracka začelo 
zdraviti v Združenem kraljestvu. To pomeni 36 % primarnih 
uporabnikov kokaina na zdravljenju v tej državi in 4 % 
vseh uporabnikov drog na izvenbolnišničnem zdravljenju. 
O preostalih 2 000 osebah, ki se zdravijo zaradi cracka, 
poročajo predvsem Francija in Nizozemska, kjer te osebe 
pomenijo 23 oziroma 30 % oseb, ki se zdravijo zaradi 
kokaina, ter Španija in Italija (3 oziroma 1 % oseb, ki se 
zdravijo zaradi kokaina). Osebe, ki se zdravijo zaradi 
cracka, to drogo pogosto uporabljajo skupaj z drugimi 
snovmi, med drugim si vbrizgavajo heroin (EMCDDA, 
2007a; Escot in Suderie, 2009).

Zdravljenje in zmanjševanje škode
V Evropi je bilo v preteklosti zdravljenje težav zaradi 
uporabe drog usmerjeno predvsem v odvisnost od 
opioidov. Zaradi vse večje zaskrbljenosti na področju 
javnega zdravja zaradi uporabe kokaina in crack 
kokaina pa so v številnih državah namenili več pozornosti 
odzivanju na težave, povezane z uporabo teh drog. 
Osrednje možnosti za zdravljenje odvisnosti od kokaina 
so psihosocialni ukrepi, kamor spadajo motivacijski 
razgovori, kognitivno-vedenjske terapije, vedenjski trening 
samoobvladovanja, ukrepi za preprečevanje ponovne 
uporabe in svetovanje.

Enajst držav članic, vključno z vsemi državami z visokimi 
ravnmi uporabe kokaina in začetka zdravljenja, poroča, da 
so poleg splošnih storitev za zdravljenje odvisnosti na voljo 
tudi posebni programi zdravljenja za uporabnike kokaina ali 
crack kokaina. Vendar so nacionalni strokovnjaki iz Nemčije, 
Italije, Litve in Združenega kraljestva ocenili, da so ti posebni 
programi na voljo večini uporabnikov kokaina, ki potrebujejo 
zdravljenje, medtem ko so strokovnjaki iz Belgije, Danske, 
Irske, Španije, Avstrije, Romunije in Slovenije ocenili, da so 
na voljo samo majhnemu deležu uporabnikov.

Nekatere države poročajo, da so svoje ukrepe za 
zdravljenje odvisnosti od kokaina prilagodile potrebam 
posameznih skupin uporabnikov. V Združenem kraljestvu 
so na primer specializirane ustanove storitve zdravljenja 
prednostno prilagodile problematičnim uporabnikom 
drog, vključno z uporabniki crack kokaina. Danska in 
Avstrija poročata, da uporabnikom kokaina zagotavljata 
zdravljenje v okviru programa, ki obravnava hkratno 
uporabo več drog. Na Danskem je bil opravljen pilotni 
preizkus modela zdravljenja težav s kokainom, konopljo 
in alkoholom. Oblikovati je treba klinične smernice, nato 
pa bo model v naslednjih štirih letih preizkušen v številnih 
občinah s proračunom, ki bo znašal približno milijon EUR. 
Bolgarija, Malta in Nizozemska poleg tega poročajo, 

da v naslednjih treh letih načrtujejo posebne programe 
zdravljenja za uporabnike kokaina.

Študije o zdravljenju odvisnosti od kokaina

Center in skupina Cochrane za droge in alkohol sta 
nedavno objavila pregled ocen farmakološkega zdravljenja 
odvisnosti od kokaina (Amato idr., v tisku). Gre za analizo 
sprejemljivosti, učinkovitosti in varnosti psihostimulansov, 
antikonvulzivov, antipsihotikov, agonistov dopamina in 
disulfirama pri zdravljenju odvisnosti od kokaina. Večina teh 
snovi bi lahko zavrla ali zmanjšala občutek ugodja, ki ga 
kokain sproža v možganih. Antipsihotiki bi poleg tega lahko 
olajšali psihozi podobne simptome, ki jih povzroči kokain. 
Študije niso neposredno primerljive, saj imajo različne cilje 
in merila rezultatov, med katerimi so zmanjševanje uporabe, 
zmanjševanje ali zdravljenje simptomov odtegnitve in 
odkrivanje vrst nadomestnega zdravljenja.

Pri oceni študij o psihostimulansih je bilo ugotovljenih nekaj 
pozitivnih rezultatov, kar zadeva pomoč uporabnikom 
kokaina pri doseganju abstinence. Zlasti so bili spodbudni 
rezultati zdravljenja oseb, ki so hkrati odvisne od opioidov 
in kokaina, z bupropionom in deksamfetaminom. Vendar 
ni bilo ugotovljeno, da bi bili psihostimulansi učinkoviti 
pri nadomestnem zdravljenju. Ocene uporabnosti 
antipsihotikov in antikonvulzivov pri odvisnikih od kokaina 
so bile nedokončne. Trenutni dokazi ne podpirajo uporabe 
agonistov dopamina za zdravljenje odvisnosti od kokaina. 

Cepiva proti prepovedanim drogam

Preizkušanje cepiv proti drogam na živalih se je začelo 
leta 1972 (Berkowitz in Spector), pred kratkim pa je 
zanimanje za razvoj farmakološkega odziva na odvisnost 
od kokaina to temo znova postavilo v središče.

Cepiva proti drogam delujejo tako, da sprožijo nastanek 
protiteles v krvnem obtoku. Če so uspešna, lahko zmanjšajo 
psihoaktivne učinke drog in zavirajo močno željo (Fox 
idr., 1996). Trenutno se proučujejo cepiva proti kokainu, 
nikotinu, metamfetaminu in heroinu (Shen idr., 2011). 
Najnaprednejša cepiva so namenjena odvisnosti od 
kokaina in nikotina ter dokazano in učinkovito pomagajo 
uporabnikom pri abstinenci. Najpomembnejša ugotovljena 
omejitev je majhen odziv protiteles pri večini uporabnikov 
(Hatsukami idr., 2005; Martell idr., 2005). Vendar 
se trenutno opravljajo študije za izboljšanje odziva, 
komercialni proizvodi pa bodo morda kmalu na voljo vsaj 
za nikotin (Polosa in Benowitz, 2011). Raziskave cepiv 
proti metamfetaminu so še vedno v predklinični fazi in se 
osredotočajo na ugotavljanje značilnosti protiteles. Razvita 
so bila tudi cepiva proti opioidom, ki so učinkovita pri 
podganah. Študije so trenutno osredotočene na strategije 
za zmanjševanje števila vnosov, potrebnih za vzdrževanje 
koncentracije protiteles v krvi (Stowe idr., 2012).
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Čeprav so bili rezultati disulfirama pozitivni, kar zadeva 
vztrajanje odvisnikov pri zdravljenju, se zdi, da so možni 
škodljivi stranski učinki te snovi večji kot morebitne koristi.

Med nefarmakološkimi ukrepi za zdravljenje odvisnosti 
od kokaina je obvladovanje nepredvidenih okoliščin 
še vedno najučinkovitejši psihosocialni ukrep (Vocci in 
Montoya, 2009). Nedavna belgijska študija je pokazala, 
da je bila raven abstinence med uporabniki kokaina po 
šestih mesecih sodelovanja v programu obvladovanja 
nepredvidenih okoliščin s krepitvijo v skupnosti trikrat 
višja kot pri uporabnikih na običajnem zdravljenju 
(Vanderplasschen idr., 2011).

Zmanjševanje škode

Ukrepi za zmanjševanje škode, namenjeni bolj socialno 
integriranim uporabnikom kokaina, večinoma kokaina 
v prahu, se lahko izvajajo v posebnih terenskih programih 
na prizoriščih nočnega življenja. Taka ukrepa sta na primer 
kampanja ozaveščanja o kokainu „Know the Score“ na 
Škotskem in kampanja belgijskega projekta Partywise „How 
is your friend on coke?“. Kampanji sta osredotočeni na 
ozaveščanje in obveščanje (glej poglavje 4 za več ukrepov 
v sprostitvenih okoljih).

Ukrepi za zmanjševanje škode zaradi problematične 
uporabe kokaina in crack kokaina so v več državah 
članicah novo področje, s katerim se ukvarjajo. Storitve in 
ustanove, namenjene injicirajočim uporabnikom kokaina, 

so bile večinoma oblikovane za potrebe uporabnikov 
opioidov, vendar je vbrizgavanje kokaina povezano 
s posebnimi tveganji, zlasti z morebitnim pogostejšim 
vbrizgavanjem, neurejenimi vzorci vbrizgavanja in 
pogostejšimi tveganimi spolnimi praksami. Priporočila za 
varnejšo uporabo je treba prilagoditi potrebam te skupine. 
Zaradi morebitnega pogostega vbrizgavanja oskrba 
s sterilno opremo ne sme biti omejena, temveč mora temeljiti 
na lokalnih vzorcih uporabe kokaina in socialnem položaju 
oseb, ki si vbrizgavajo kokain (Des Jarlais idr., 2009).

V Evropi je malo posebnih programov zmanjševanja škode 
za osebe, ki kadijo crack kokain. V treh državah (v Nemčiji, 
Španiji in na Nizozemskem) v nekaterih varnih sobah za 
uporabo drog ponujajo opremo za vdihavanje drog, tudi 
crack kokaina. Iz nekaterih nizkopražnih ustanov v Belgiji, 
Nemčiji, Španiji, Franciji, Luksemburgu in na Nizozemskem 
poročajo, da uporabnikom drog, ki kadijo crack kokain, 
občasno priskrbijo tudi higiensko opremo za vdihavanje, 
k čemur se prištevajo tudi čiste pipe za crack oziroma 
„crack kompleti“ (steklena cevka z ustnikom, kovinska 
zaščita, balzam za ustnice in vlažilni robčki za roke). 
V okviru nekaterih nizkopražnih programov v 13 državah 
članicah EU je osebam, ki kadijo heroin ali kokain, na voljo 
tudi folija. Pred kratkim je svetovalni svet za zlorabo drog 
v Združenem kraljestvu uporabo folije ocenil kot ukrep za 
zmanjševanje škode, saj je odkril dokaze, da je tam, kjer 
je na voljo, prednost dana kajenju pred vbrizgavanjem 
(ACMD, 2010).
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Uvod
Uporaba heroina, zlasti vbrizgavanje te droge, je v Evropi 
od sedemdesetih let prejšnjega stoletja tesno povezana 
z javnozdravstveno in socialno problematiko. Ta droga je 
v Evropski uniji tudi danes še vedno vzrok za največji delež 
obolevnosti in umrljivosti, povezanih z uporabo drog. Po dveh 
desetletjih skoraj stalnega naraščanja težav zaradi heroina 
je bilo v Evropi ob koncu devetdesetih let prejšnjega in 
v prvih letih novega stoletja ugotovljeno zmanjšanje njegove 
uporabe in z njim povezanih težav. V zadnjem desetletju pa 
je ta trend precej nejasen. Vse bolj se sicer ugotavlja, da 
je v nekaterih delih Evrope vedno manj novih uporabnikov 
heroina, da se je razpoložljivost te droge zmanjšala in 
da v nekaterih državah nedavno sploh ni bila na voljo. 
To pomanjkanje so spremljala poročila o nadomeščanju 
heroina z drugimi drogami, vključno s sintetičnimi opioidi, 
kakršen je fentanil, in z vbrizgavanjem stimulansov, vključno 
z amfetaminom, metamfetaminom ter sintetičnimi katinoni. 
Vsako povečanje vbrizgavanja stimulansov je razlog za 
zaskrbljenost zaradi večjih tveganj za zdravje.

Ponudba in razpoložljivost
V Evropi sta že od nekdaj na voljo dve obliki uvoženega 
heroina. Pogostejši je rjavi heroin (njegova osnovna 
kemična oblika), ki v glavnem izvira iz Afganistana, 
redkejši pa je beli heroin (v obliki soli), ki navadno izvira 
iz jugovzhodne Azije. Čeprav je beli heroin postal redek, 
so nekatere države v zadnjem času poročale o proizvodih 
iz belega kristalnega heroina, ki verjetno izvirajo iz 
jugozahodne Azije. Poleg tega se manjša količina opioidov 
še vedno proizvaja v Evropi, in sicer gre predvsem za 
domačo proizvodnjo iz vrtnega maka (na primer koncentrat 
vrtnega maka iz zdrobljenih makovih stebel ali glavic), 
o kateri poročajo Estonija, Litva in Poljska.

Proizvodnja in trgovina

Afganistan ostaja glavni vir dobave heroina za Evropo in 
glavni svetovni vir te droge. Druge države proizvajalke 
vključujejo Mjanmar, ki oskrbuje predvsem trge v vzhodni 
in jugovzhodni Aziji, ter Pakistan in Laos, sledita pa 

Mehika in Kolumbija, ki veljata za največji dobaviteljici 
heroina Združenim državam Amerike (UNODC, 2012). 
Ocenjuje se, da se je verjetna svetovna proizvodnja opija 
povečala s 4 700 ton leta 2010 na 7 000 ton leta 2011 
in tako dosegla ravni, ki so primerljive s tistimi iz prejšnjih 
let. Precejšen razlog za to povečanje je obnova verjetne 
proizvodnje opija v Afganistanu, ki je s 3 600 ton 
leta 2010 zrasla na 5 800 ton leta 2011 (UNODC, 2012). 
Najnovejša ocena o verjetni svetovni proizvodnji heroina 
je 467 ton (glej preglednico 9), kar je več od ocenjenih 
384 ton v letu 2010 (UNODC, 2012).

Heroin prihaja v Evropo predvsem po dveh preprodajalskih 
poteh, čeprav so načini in poti za tihotapljenje te droge 

Poglavje 6
Uporaba opioidov in vbrizgavanje drog

Preglednica 9: Proizvodnja, zasegi, cena in čistost 
heroina

Proizvodnja in zasegi heroin

Ocena svetovne proizvodnje 
(v tonah)  

467

Svetovne zasežene količine (v tonah) 81

Zasežene količine (v tonah) 
v EU in na Norveškem 
(skupaj s Hrvaško in Turčijo)

 
6 

(19)

Število zasegov
v EU in na Norveškem
(skupaj s Hrvaško in Turčijo)

 
50 000 

(55 000)

Cena in čistost v Evropi (1) heroinska baza 
(„rjavi“)

Povprečna maloprodajna cena (EUR za 
gram)
Razpon
(interkvartilni razpon) (2)

 
23–160 

(24,6–73,6)

Povprečna čistost (%)
Razpon
(interkvartilni razpon) (2)

 
13–57 

(17,7–28,0)

(1) Ker le malo držav poroča o maloprodajni ceni in čistosti heroin 
hidroklorida („belega heroina“), ti podatki v preglednici niso 
predstavljeni. Navedeni so v preglednicah PPP‑2 in PPP‑6 v statističnem 
biltenu 2012.

(2) Razpon srednje polovice sporočenih podatkov.
Opomba: Podatki so za leto 2010, razen ocene svetovne proizvodnje (2011).
Viri: UNODC (2012) za svetovne vrednosti, nacionalne kontaktne točke 

Reitox za evropske podatke.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab6
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vedno bolj raznoliki. Ena je zgodovinsko pomembna 
balkanska pot, po kateri v Afganistanu proizvedeni heroin 
potuje skozi Pakistan, Iran in Turčijo, nato pa v druge 
tranzitne ali ciljne države, predvsem v zahodni in južni 
Evropi. Heroin prihaja v Evropo tudi po „svileni cesti“ prek 
osrednje Azije proti Rusiji. Nekaj tega heroina se potem 
pretihotapi skozi Belorusijo, Poljsko in Ukrajino do ciljnih 
lokacij, na primer skandinavskih držav. Zdi se, da je vedno 
pomembnejša Afrika, ki je trenutno glavno tranzitno območje 
za tihotapljenje heroina v Evropo po zraku (INCB, 2012b). 
V Evropski uniji imata Nizozemska in nekoliko manj tudi 
Belgija pomembno vlogo kot središči sekundarne distribucije.

Zasegi

Po poročanju se je količina zaseženega opija po svetu 
zmanjšala s 653 ton leta 2009 na 492 ton leta 2010. 
Več kot 80 % vseh zasegov je bilo opravljenih v Iranu, 
v Afganistanu pa skoraj 12 %. Po poročilih sta se količini 
zaseženega heroina (81 ton) in zaseženega morfija 
(19 ton) po svetu leta 2010 povečali, in sicer vsaka za 5 ton 
(UNODC, 2012).

V Evropi je bilo leta 2010 po ocenah v 55 000 zasegih 
prestreženih 19 ton heroina, o dveh tretjinah te količine 
(12,7 tone) je poročala Turčija. Združeno kraljestvo (ki mu 
je sledila Španija) je znova poročalo o največ zasegih (89). 
Podatki za obdobje 2005–2010, ki jih je predložilo 
28 držav poročevalk, kažejo, da se je število zasegov 
na splošno povečalo, čeprav jih je bilo leta 2010 malo 
manj. Med letoma 2005 in 2010 so količine, zasežene 
v Evropski uniji, nihale, pri čemer se je o znatnem 
zmanjšanju poročalo leta 2010, v glavnem zaradi manjših 
količin, prestreženih v Bolgariji in Združenem kraljestvu. 
O precejšnjem zmanjšanju količine, zasežene leta 2010, je 
poročala tudi Turčija. To je treba razumeti ob upoštevanju 
predhodnih dejavnosti prestrezanja, za katere se zdi, da so 
zavrle trg heroina v nekaterih delih Evrope.

Svetovna zasežena količina anhidrida ocetne kisline, ki 
se uporablja za proizvodnjo heroina, se je s približno 
21 000 litrov leta 2009 povečala na 59 700 litrov 
leta 2010. Številke za Evropsko unijo so v zadnjih letih zelo 
nihale: z največje količine približno 151 000 litrov leta 2008 
na 912 litrov leta 2009; v enem samem zasegu približno 
21 100 litrov v Bolgariji je bila zasežena skoraj vsa skupna 
količina 21 200 litrov v letu 2010 (INCB, 2012a).

Estonija je v preteklem desetletju poročala, da je heroin 
na trgu prepovedanih drog v glavnem nadomestil fentanil. 
Pred kratkim je tudi Slovaška poročala o podobnem 
pojavu, čeprav število in količina zasegov ostajata majhna. 
V letu 2010 je Slovaška poročala o 17 zasegih fentanila, 

v Estoniji pa so zasegli pol kilograma tega sintetičnega 
opioida.

Čistost in cena

Leta 2010 je povprečna čistost analiziranega rjavega 
heroina v večini držav poročevalk znašala od 17 do 
28 %. O manjših povprečnih vrednostih sta poročali 
Francija (13 %) in Avstrija (13 %, samo na maloprodajni 
ravni), o večjih pa Malta (30 %), Španija (32 %) in Turčija 
(57 %). Med letoma 2005 in 2010 se je čistost rjavega 
heroina povečala v štirih državah, v drugih štirih je bila 
nespremenjena, v dveh pa se je zmanjšala. Povprečna 
čistost belega heroina je bila na splošno večja (25–45 %) 
v petih evropskih državah, ki so sporočile podatke (90).

Maloprodajna cena rjavega heroina je bila še naprej precej 
višja v nordijskih državah kot drugod po Evropi, pri čemer je 
Švedska v letu 2010 poročala o povprečni ceni 160 EUR za 
gram (po znatni podražitvi leta 2010), Danska pa 83 EUR 
za gram. Na splošno je maloprodajna cena rjavega heroina 
v polovici držav poročevalk znašala od 24 do 74 EUR za 
gram. V obdobju 2005–2010 se je maloprodajna cena 
rjavega heroina znižala v desetih od štirinajstih evropskih 
držav, ki so sporočile časovne trende. Povprečna cena 
belega heroina je bila na splošno višja (61–251 EUR) v treh 
evropskih državah, ki so sporočile podatke.

Problematična uporaba drog
Center EMCDDA opredeljuje problematično uporabo 
drog kot uporabo drog z vbrizgavanjem ali dolgotrajno 
oziroma redno uporabo opioidov, kokaina ali amfetaminov. 
Težave z uporabo drog v Evropi so povezane predvsem 
z uporabo drog z vbrizgavanjem in uporabo opioidov, 
čeprav v nekaterih državah velik delež težav povzroči tudi 
uporaba amfetaminov in kokaina. Problematični uporabniki 
drog večinoma uporabljajo več drog hkrati, podatki pa 
kažejo, da je razširjenost precej večja na urbanih območjih 
in v marginaliziranih skupinah. Zaradi sorazmerno majhne 
razširjenosti in prikritosti problematične uporabe drog 
so za pridobitev ocen razširjenosti iz razpoložljivih virov 
podatkov (predvsem podatkov o zdravljenju zaradi 
odvisnosti od drog in podatkov o kazenskem pregonu) 
potrebne statistične ekstrapolacije.

Problematična uporaba opiodiov

Večina evropskih držav že lahko zagotovi ocene 
o razširjenosti problematične uporabe opioidov. Novejše 
nacionalne ocene se gibljejo od manj kot enega do sedem 
primerov na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let 

(89) Glej preglednici SZR‑7 in SZR‑8 v statističnem biltenu 2012.
(90) Za podatke o čistosti in ceni glej preglednici PPP‑2 in PPP‑6 v statističnem biltenu 2012.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szrtab7
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/szrtab8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/ppptab6
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(91) Na podlagi sporočenih ocen iz 18 držav je povprečna stopnja 3,1 (3,0–3,2) primera na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let. Povprečna 
stopnja se poviša na 4,2 (3,9–4,4) z vključitvijo tehtanih ocen problematične uporabe drog iz nadaljnjih osmih držav, ki se je uporabila za 
prebivalstvo Evropske unije in Norveške za leto 2010.

(92) Glej preglednici TDI‑5 in TDI‑22 v statističnem biltenu 2012.
(93) Glej preglednico TDI‑113 v statističnem biltenu 2012.

(prikaz 11). O najvišjih ocenah problematične uporabe 
opioidov poročajo Irska, Latvija, Luksemburg in Malta, 
o najnižjih pa Ciper, Madžarska, Poljska in Finska. Turčija 
poroča o manj kot enem primeru na 1 000 prebivalcev, 
starih od 15 do 64 let.

Povprečna razširjenost problematične uporabe opioidov 
v Evropski uniji in na Norveškem, izračunana na podlagi 
nacionalnih študij, po ocenah znaša 4,2 (med 3,9 in 4,4) 
primera na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let. 
To ustreza številu približno 1,4 milijona problematičnih 
uporabnikov opioidov v Evropski uniji in na Norveškem 
v letu 2010 (91).

V primerjavi s tem so ocene za sosednje države 
Evropske unije visoke, pri čemer sta na vrhu Rusija 
s 16,4 problematičnega uporabnika opioidov na 
1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let (UNODC, 
2011b), in Ukrajina, ki ima od 10 do 13 primerov na 
1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let (UNODC, 
2010). Avstralija in Združenih držav poročajo o višjih 
ocenah števila problematičnih uporabnikov opioidov, in 
sicer 6,3 oziroma 5,8 primera na 1 000 prebivalcev, 
starih od 15 do 64 let, enakovredna ocena za Kanado 
pa je 3,0 primera. Pri primerjavah med državami pa je 

potrebna previdnost, saj so morda ciljne populacije različno 
opredeljene. Če bi se na primer upoštevala nemedicinska 
uporaba opioidov na recept, bi se razširjenost v Severni 
Ameriki povečala na 39 do 44 primerov na 1 000 oseb, 
starih od 15 do 64 let (UNODC, 2011b).

Uporabniki opioidov, ki se začnejo zdraviti

Opioide, predvsem heroin, je v 29 evropskih državah kot 
primarno drogo, zaradi katere so se vključili v specialistično 
zdravljenje v letu 2010, navedlo več kot 200 000 ali 48 % 
vseh uporabnikov, o katerih se je poročalo, da so se začeli 
zdraviti. So pa po Evropi precejšnje razlike, pri čemer 
v sedmih državah uporabniki opioidov pomenijo več kot 
70 % uporabnikov, vključenih v zdravljenje, v 12 državah 
je takih uporabnikov od 40 do 70 %, v desetih državah 
pa manj kot 40 % (prikaz 12). O skoraj 80 % vseh 
uporabnikov opioidov, ki se v Evropi vključijo v zdravljenje, 
poroča samo pet držav: Nemčija, Španija, Francija, Italija 
in Združeno kraljestvo (92).

Velik delež oseb, ki se vključijo v zdravljenje, v številnih 
državah kot primarno drogo navaja opioide, ki niso heroin: 
v Estoniji fentanil, na Finskem buprenorfin, na Danskem, 
v Latviji in Avstriji pa druge opioide (93).

Prikaz 11: Ocene letne razširjenosti problematične uporabe opioidov (med populacijo, staro od 15 do 64 let)
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Opomba: Vodoravna oznaka ponazarja ocenjeno vrednost; navpična oznaka pomeni interval negotovosti: 95‑odstotni interval zaupanja ali pa interval na podlagi analize 
občutljivosti. Ciljne skupine se lahko rahlo razlikujejo zaradi različnih metod ocenjevanja in virov podatkov, zato je treba primerjave opraviti pazljivo. V študijah 
iz Finske (15–54 let) in Poljske (vse starosti) so bile uporabljene nestandardne starostne skupine. Obe stopnji sta bili prilagojeni populaciji, stari od 15 do 64 let. 
Kratice za metode ocenjevanja: CR (zajetje – ponovno zajetje); TM (multiplikator zdravljenja); MM (multiplikator umrljivosti); CM (kombinirane metode); TP 
(skrajšan Poisson); OT (druge metode). Za več informacij glej prikaz PDU‑1 (del ii) in preglednico PDU‑102 v statističnem biltenu 2012.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab22
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pdufig1b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pdutab102
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(94) Glej preglednice TDI‑10, TDI‑21, TDI‑32 in TDI‑103 v statističnem biltenu 2012.
(95) Glej preglednice TDI‑33, TDI‑106 (del i) in TDI‑107 (del i) v statističnem biltenu 2012.
(96) Glej prikaza TDI‑1 in TDI‑3 v statističnem biltenu 2012.
(97) Glej preglednico DRD‑2 (del i) v statističnem biltenu 2012.

Uporabniki opioidov, ki se vključijo v specialistično 
zdravljenje, so v povprečju stari 33 let, uporabnice pa so 
v večini držav mlajše (94). V Evropi je med uporabniki storitev 
zdravljenja zaradi opioidov več moških kot žensk, saj je 
razmerje 3 : 1. Velika večina uporabnikov storitev zdravljenja 
zaradi opioidov poroča, da je to drogo začela jemati pred 
30. letom starosti, skoraj polovica (46 %) pa jih je to storila 
pred 20. letom starosti (95). Na splošno uporabniki opioidov 
poročajo o višjih ravneh brezdomstva in brezposelnosti ter 
nižjih ravneh izobrazbe od primarnih uporabnikov drugih 
drog, navadno pa jih večina živi na urbanih območjih.

Trendi problematične uporabe opioidov

Podatki iz devetih držav z večkratnimi ocenami razširjenosti 
problematične uporabe opioidov v obdobju 2005–2010 
kažejo razmeroma nespremenjeno stanje. Vendar 
meritve razširjenosti morda ne zaznajo trendov začetka 
uporabe drog, zato jih je treba postaviti v okvir, ki ga 
zagotavljajo drugi viri podatkov. V obdobju 2005–2010 
se je število oseb, ki so se prvič v življenju vključile 
v specialistično zdravljenje zaradi primarne uporabe 
heroina, v 24 evropskih državah najprej povečalo 
z 51 000 leta 2005 na rekordno število 61 000 leta 2007, 

nato pa se je leta 2010 zmanjšalo na 46 000 (96). To 
zmanjšanje je najočitnejše v zahodnoevropskih državah.

Od prve uporabe heroina do začetka zdravljenja lahko 
preteče veliko časa. Zato so iz števila uporabnikov heroina, 
ki se prvič vključijo v zdravljenje, razvidni pretekli trendi 
začetka uporabe heroina (pojavnost) in trenutno stanje. 
Pri tej razlagi je treba upoštevati, da lahko nanjo vplivajo 
spremembe načina poročanja, evropski podatki pa 
nesorazmerno izražajo trende v večjih državah. Vendar 
dokazi kljub znatnim razlikam med državami kažejo, da 
se število novih uporabnikov heroina v Evropi na splošno 
zmanjšuje.

Ta analiza se lahko upošteva tudi ob trendih drugih 
kazalnikov, vključno z vbrizgavanjem drog (glej spodaj), 
smrtnimi primeri zaradi drog in kršitvami zakonov, 
povezanimi z drogami, čeprav so ti viri podatkov lahko 
boljši kazalniki razširjenosti kot pojavnosti. V zadnjih 
letih je v Evropi mogoče opaziti manjše število kršitev 
zakonov, povezanih s heroinom. Podatki o smrtnih 
primerih zaradi drog so bolj nezanesljivi. Do leta 2008 
so države ugotavljale povečevanje ali nespremenjeno 
stanje. Leta 2009 je bilo stanje na splošno nespremenjeno, 
začasni podatki za leto 2010 pa kažejo na nedavno 
zmanjšanje (97).

Kazalniki trga z opioidi zagotavljajo tudi dopolnilne 
informacije. Hudo pomanjkanje heroina, o katerem je več 
držav poročalo konec leta 2010 in v začetku leta 2011, 
(EMCDDA, 2011a) in nedaven upad števila zasegov 
heroina, kažeta na spremembe razpoložljivosti heroina 
v Evropi, ki bi lahko bile povezane tudi s spreminjanjem 
vzorcev uporabe drog. To vključuje poročila o pogostejšem 
vbrizgavanju katinonov (Madžarska), mešanicah, ki 
vsebujejo kofein in kreatin (Romunija), večji uporabi 
benzodiazepinov in drugih zdravil (Irska, Slovenija, 
Združeno kraljestvo) in pogostejšem vbrizgavanju 
amfetaminov (Madžarska, Latvija) ter zaskrbljujoča 
poročila o uporabi sintetičnega opioida fentanil (na primer 
Estonija in Slovaška).

Ti podatki skupaj kažejo, da se število novih uporabnikov 
heroina v Evropi postopno zmanjšuje glede na povečano 
razpoložljivosti ter razširjenosti zdravljenja. Videti je, da 
se celotna populacija uporabnikov heroina stara in je na 
splošno precej pogosto v stiku z zdravstvenimi storitvami. 
Čeprav je ta pojav najbolj opazen v državah, ki so postale 
članice Evropske unije pred letom 2004, nedavni podatki 
kažejo, da do teh sprememb morda prihaja tudi številnih 
novih državah članicah.

Prikaz 12: Primarni uporabniki opioidov med vsemi sporočenimi 
uporabniki droge, ki so se vključili v zdravljenje v letu 2010, 
izraženi v odstotkih.

    >80 %
61–80 %
41–60 %
21–40 %
  0–20 %

Opomba: Podatki so izraženi kot delež tistih, pri katerih je primarna droga znana 
(92 % sporočenih uporabnikov na zdravljenju). Podatki so za leto 2010 
ali zadnje leto, v katerem so bili na voljo. Podatki za Latvijo se nanašajo 
na uporabnike, ki so se začeli zdraviti prvič v  življenju. Poročila iz 
nekaterih državah, kot so Belgija, Češka, Nemčija in Francija, lahko 
zajemajo manj primarnih uporabnikov opioidov, saj številne zdravijo 
splošni zdravniki ali psihiatrične službe, ki ne sporočajo podatkov 
v kazalnik povpraševanja po zdravljenju.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab10
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab21
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab32
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab103
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab33
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab106a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab107a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tdifig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab2a
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(98) Glej prikaz PDU‑2 v statističnem biltenu 2012.
(99) Glej preglednico PDU‑6 (del iii) v statističnem biltenu 2012.
(100) Glej preglednico TDI‑24 v statističnem biltenu 2012.

Vbrizgavanje drog
Injicirajoči uporabniki drog so med tistimi, ki so zaradi 
uporabe drog najbolj izpostavljeni tveganju za nastanek 
zdravstvenih težav, kot so okužbe, ki se prenašajo 
s krvjo (na primer HIV/aids, hepatitis), ali pojav smrti 
zaradi prevelikega odmerka. V večini Evropskih držav je 
vbrizgavanje na splošno povezano z uporabo opioidov, 
v nekaterih državah pa tudi z uporabo amfetaminov.

Zadnje ocene za razširjenost vbrizgavanja drog je poslalo 
samo 14 držav (98). Razpoložljivi podatki kažejo velike 
razlike med državami, pri čemer se v večini držav ocene 
gibljejo od manj kot enega primera do petih primerov na 
1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let. V 13 državah, 
ki so sporočile trenutno oceno injicirajočih uporabnikov 
drog, je bilo povprečno 2,4 injicirajočega uporabnika 
drog na 1 000 prebivalcev, starih od 15 do 64 let. Poleg 
aktivnih injicirajočih uporabnikov drog je v Evropi tudi 
veliko nekdanjih injicirajočih uporabnikov drog (na primer 
Sweeting idr., 2008), vendar podatki niso na voljo.

Približno 37 % primarnih uporabnikov opioidov, ki so se 
vključili v specialistično zdravljenje zaradi drog, predvsem 
uporabnikov heroina, je v letu 2010 poročalo, da si drogo 
navadno vbrizgavajo. Ravni vbrizgavanja med uporabniki 
opioidov se med državami razlikujejo, in sicer od 7 % na 
Nizozemskem do 94 % v Latviji. Velik delež injicirajočih 
uporabnikov drog je v srednji in vzhodni Evropi ter 
nekaterih severnih državah (prikaz 13).

Zaradi pomanjkanja podatkov in statistične negotovosti 
ocen v nekaterih primerih je sklepanje o časovnih trendih 
razširjenosti vbrizgavanja na podlagi večkratnih ocen 
razširjenosti težavno. Pri osmih državah, ki so zagotovile 
dovolj podatkov za analizo trendov, je videti, da se je raven 
vbrizgavanja zmanjšala v Združenem kraljestvu in ostala 
precej nespremenjena v Grčiji, na Madžarskem, Cipru, 
Slovaškem, Hrvaškem in Norveškem. Češka je med letoma 
2005 in 2010 poročala o povečanju števila injicirajočih 
uporabnikov, predvsem uporabnikov metamfetamina (99).

Če upoštevamo podatke iz številnih drugih kazalnikov,se 
zdi, da se vbrizgavanje opioidov in zlasti heroina v Evropi 
na splošno zmanjšuje. Večina evropskih držav je poročala 
o zmanjšanju deleža uporabnikov, ki si drogo vbrizgavajo, 
med primarnimi uporabniki heroina, ki so se začeli 
zdraviti prvič med letoma 2005 in 2010. Ta trend potrjuje 
dolgoročna analiza (2000–2009) uporabnikov heroina, 
ki se v Evropi prvič vključijo v specialistično zdravljenje 
(EMCDDA, 2012c). Zmanjšanje ravni vbrizgavanja heroina 
se ugotavlja v vseh državah, čeprav je upad izrazitejši 
v zahodnoevropskih državah. Leta 2009 so zahodne 

države poročale, da je kajenje postalo glavni način 
uporabe heroina pri več kot polovici oseb, ki se zdravijo 
zaradi heroina (53 %), medtem ko je v vzhodnih državah 
70 % oseb, ki se zdravijo zaradi heroina, poročalo, da je 
glavni način uporabe vbrizgavanje (EMCDDA, 2012c). 
Poleg tega nedavne študije na Irskem in Norveškem 
kažejo, da se obdobje od prve uporabe heroina do 
prvega vbrizgavanja podaljšuje (Bellerose idr., 2011; 
Bretteville‑Jensen in Skretting, 2010).

Zdravljenje problematičnih uporabnikov 
opioidov

Zagotavljanje in razširjenost zdravljenja

Uporabniki opioidov imajo v vseh državah članicah EU, na 
Hrvaškem, v Turčiji in na Norveškem na voljo zdravljenje 
brez drog in nadomestno zdravljenje. V večini držav 
zdravljenje poteka v izvenbolnišničnih ustanovah, ki so 
lahko specialistični centri, splošne zdravniške ambulante in 
nizkopražne ustanove. V nekaterih državah je pomemben del 
sistema zdravljenja odvisnosti od opioidov tudi nastanitveno 
zdravljenje (100). Le nekaj držav izbrani skupini kroničnih 
uporabnikov heroina omogoča zdravljenje s heroinom.

Uporabniki opioidov morajo pri zdravljenju brez drog 
navadno najprej opraviti program razstrupljanja, 

Prikaz 13: Vbrizgavanje kot običajen način uporabe med 
primarnimi uporabniki opioidov, ki so se začeli zdraviti, v letu 2010

   >80 %
61–80 %
41–60 %
21–40 %
  0–20 %

       

Opomba: Podatki so izraženi kot delež sporočenih uporabnikov na zdravljenju, 
pri katerih je način uporabe znan. Podatki so za leto 2010 ali zadnje 
leto, v katerem so bili na voljo. Glej preglednico TDI‑5 (del iii) in (del iv) 
v statističnem biltenu 2012.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pdufig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/pdutab6c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab24
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab5d
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(101) Glej preglednico HSR‑3 v statističnem biltenu 2012.

v katerem jim z zdravili pomagajo premagati fizične 
simptome odtegnitve. Pri tem terapevtskem pristopu se 
morajo posamezniki na splošno odreči vsem snovem, 
tudi nadomestnim zdravilom. Bolniki sodelujejo 
v dnevnih dejavnostih in prejemajo intenzivno psihološko 
podporo. Čeprav lahko zdravljenje brez drog poteka 
v izvenbolnišničnih ali bolnišničnih ustanovah, se 
najpogosteje poroča o nastanitvenem in bolnišničnem 
zdravljenju brez drog.

Najpogostejša vrsta zdravljenja odvisnosti od opioidov 
v Evropi je nadomestno zdravljenje, ki običajno vključuje 
psihosocialno oskrbo in se zagotavlja v specialističnih 
izvenbolnišničnih centrih. Šestnajst držav poroča, da to 
zdravljenje zagotavljajo tudi splošni zdravniki. V nekaterih 
državah splošni zdravniki to zdravljenje izvajajo na 
podlagi sistema deljene oskrbe s specialističnimi centri 

za zdravljenje. Vseh uporabnikov opioidov, vključenih 
v nadomestno zdravljenje v Evropski uniji, na Hrvaškem, 
v Turčiji in na Norveškem, je bilo v letu 2010 po ocenah 
709 000 (698 000 v državah članicah EU), leta 2008 jih 
je bilo 650 000, leta 2003 pa približno pol milijona (101). 
Daleč največ nadomestnega zdravljenja se še naprej 
zagotavlja v 15 državah članicah, ki so v EU vstopile pred 
letom 2004 (približno 95 % vseh uporabnikov), srednjeročno 
(2003–2010) pa se deleži nenehno povečujejo (prikaz 14). 
Največje povečanje med temi državami je bilo mogoče 
opaziti v Grčiji, Avstriji in na Finskem, kjer se je število oseb, 
ki se zdravijo, skoraj potrojilo.

Še višja stopnja povečevanja je bila ugotovljena 
v 12 državah, ki so se Evropski uniji pridružile po 
letu 2004. Tu se je število oseb na nadomestnem 
zdravljenju povečalo s 7 800 leta 2003 na 
20 400 leta 2010, pri čemer se je najbolj povečalo po 
letu 2005. Sorazmerno je bilo širjenje nadomestnega 
zdravljenja v teh državah v sedemletnem obdobju največje 
v Estoniji (16‑kratno, s 60 na več kot 1 000 uporabnikov 
storitev, čeprav še vedno dosega samo 5 % injicirajočih 
uporabnikov opioidov) in Bolgariji (osemkratno). O najnižjih 
stopnjah povečevanja so poročale Litva, Madžarska in 
Slovaška.

Vbrizgavanje in drugi načini uporabe

Zbrani podatki o uporabnikih drog, ki se začnejo zdraviti, 
so najobsežnejši in najcelovitejši vir informacij o vedenju, 
povezanem z uporabo drog, pri osebah v Evropi, ki imajo 
težave v zvezi z drogami (1).

Na splošno je bilo vbrizgavanje drugi najpogostejši način 
uporabe, o katerem so poročali uporabniki drog, ki so 
se leta 2010 začeli zdraviti predvsem zaradi opioidov. 
Od 140 000 primarnih uporabnikov opioidov, ki so se 
začeli zdraviti v zunajbolnišničnih centrih in za katere je 
način uporabe znan, jih je 36 % poročalo o vbrizgavanju 
droge, 45 % o kajenju ali uparjanju, 19 % pa o vdihavanju 
ali peroralni uporabi droge. Za primerjavo, 3 % od 
53 000 uporabnikov kokaina, ki so se začeli zdraviti 
v istih ustanovah, so poročali o vbrizgavanju, 68 % jih je 
poročajo o vdihavanju, preostali pa o kajenju ali uparjanju. 
Od 9 000 uporabnikov amfetaminov ali drugih stimulansov, 
ki niso kokain, jih je 24 % kot glavni način uporabe navedlo 
vbrizgavanje, 40 % peroralno uporabo, 32 % vdihavanje, 
4 % pa druge načine uporabe.

Vzorci uporabe drog se sčasoma spreminjajo. Analiza 
podatkov o začetku zdravljenja med letoma 2000 in 2009 
je pokazala, da se je zmanjšala raven vbrizgavanja droge 
med primarnimi uporabniki heroina v vseh evropskih 
državah (od 58 do 36 %), zlasti v zahodni Evropi 
(EMCDDA, 2012c). Poleg tega je bilo od leta 2009 med 
uporabniki opioidov, ki se vključijo v izvenbolnišnično 
zdravljenje, več uporabnikov, ki so drogo kadili, kot tistih, ki 
so si jo vbrizgavali (2).

(1) Opozoriti je treba, da podatkov o začetku zdravljenja ni 
mogoče ekstrapolirati na vse uporabnike drog, ki se zdravijo, 
niti ni nujno, da so reprezentativni za širšo populacijo 
uporabnikov drog, ki vključuje tudi tiste, ki se ne zdravijo. Več 
podatkov o skupnem številu oseb, ki se zdravijo, je na voljo na 
spletni strani centra EMCDDA.

(2) Glej preglednico TDI‑17 v statističnih biltenih 2010, 2011, 
2012.

Prikaz 14: Uporabniki na nadomestnem zdravljenju z opioidi 
v 15 državah, ki so vstopile v EU pred letom 2004, in 12 novejših 
državah članicah EU – ocenjeno število in indeksirani trendi
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Opomba: Leta, za katera niso bili zbrani podatki, so natisnjena v sivi barvi. Za več 
informacij glej prikaz HSR‑2 v statističnem biltenu 2012.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/tdi
http://www.emcdda.europa.eu/stats10/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats11/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/tditab17
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrfig2
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(102) Glej prikaz HSR‑1 v statističnem biltenu 2012.
(103) Glej preglednico HSR‑3 v statističnem biltenu 2012.

Primerjava ocenjenega števila problematičnih uporabnikov 
opioidov s številom uporabnikov storitev nadomestnega 
zdravljenja v Evropi kaže različne stopnje pokritosti. Devet 
od 18 držav, za katere so na voljo zanesljive ocene števila 
problematičnih uporabnikov opioidov, poroča o velikem 
številu oseb na nadomestnem zdravljenju, ki ustreza 
približno 50 % ali več ciljne populacije (102). Od teh držav 
jih je bilo šest članic Evropske unije pred letom 2004, 
preostale pa so Češka, Malta in Norveška.

Medtem ko ima v povprečju približno polovica vseh 
problematičnih uporabnikov opioidov v Evropski uniji in na 
Norveškem dostop do nadomestnega zdravljenja, so med 
državami velike razlike, pri čemer so stopnje razširjenosti 
bistveno nižje v Grčiji (28 %), Litvi (17 %), na Slovaškem 
(12 %), Poljskem (8 %) in v Latviji (2 %).

Ocene deleža problematičnih uporabnikov opioidov, 
vključenih v katero koli zdravljenje, so mogoče za osem 
držav (prikaz 15). Na Irskem, Cipru, Madžarskem, 
Nizozemskem in v Združenem kraljestvu (Angliji) se 
ocenjuje, da je v zdravljenje vključenih več kot 60 % 
problematičnih uporabnikov opioidov, medtem ko je ta 
delež v Grčiji po ocenah manjši od 40 %. Podatki kažejo 
tudi razlike glede najpogosteje izbranega zdravljenja 
odvisnosti od opioidov. Vrste zdravljenja, ki niso 
nadomestno zdravljenje z opioidi (predvsem zdravljenje 
brez drog), pomenijo manj kot 10 % vseh vrst zdravljenja, 
ki so na voljo uporabnikom opioidov v Nemčiji, Grčiji, 
Italiji in Združenem kraljestvu (Angliji). Na Irskem, Cipru 
in Nizozemskem vrste zdravljenja, ki niso nadomestno 
zdravljenje z opioidi, pomenijo med 15 in 25 % vseh vrst 
zdravljenja problematičnih uporabnikov opioidov, na 
Madžarskem pa ta delež znaša 43 %. Medtem ko Grčija 
in Madžarska poročata o nizkih ocenah razširjenosti 
nadomestnega zdravljenja odvisnosti od opioidov 
(približno 30 %), se deleži problematičnih uporabnikov 
opioidov, za katere se ocenjuje, da niso v stiku s storitvami 
zdravljenja, ustrezno precej razlikujejo – od več kot 60 % 
v Grčiji do približno 25 % na Madžarskem. Zato je treba 
upoštevati raven razpoložljivega nadomestnega zdravljenja 
ih hkrati razpoložljivost drugih pristopov k zdravljenju.

Dolge čakalne dobe za nadomestno zdravljenje so lahko 
velika ovira za dostop do zdravljenja. Glede na raziskavo, 
opravljeno leta 2011, so glavni razlogi za dolge čakalne 
dobe omejena razpoložljivost zdravljenja, pomanjkanje 
virov in zamude zaradi postopkov. Strokovnjaki iz 12 od 
29 držav poročevalk so ocenili, da je bila povprečna 
čakalna doba manj kot dva tedna, v šestih državah pa je 
bila ocenjena na dva tedna do en mesec. V drugih petih 
državah (v Litvi, na Madžarskem, v Romuniji, na Finskem 
in Norveškem) je bila čakalna doba med enim in šestimi 

meseci, v Grčiji pa je bila daljša od šestih mesecev. Vendar 
se lahko v povprečnih nacionalnih čakalnih dobah skriva 
precejšnje odstopanje po regijah. Na primer, v Atenah in 
Solunu so bile čakalne dobe zaradi omejene zmogljivosti 
po ocenah približno tri leta, medtem ko se je v drugih 
grških mestih leta 2010 poročalo o krajših čakalnih dobah. 
Strokovnjaki iz štirih držav niso mogli podati ocene čakalnih 
dob.

V Evropi se kot nadomestni opioid najpogosteje predpisuje 
metadon, ki ga prejemajo skoraj tri četrtine uporabnikov 
storitev zdravljenja. Nadomestna zdravila na osnovi 
buprenorfina se predpisujejo skoraj četrtini evropskih 
uporabnikov storitev nadomestnega zdravljenja in 
so glavna nadomestna zdravila na Češkem, v Grčiji, 
Franciji, na Cipru, Finskem in Švedskem (103). Kombinacija 
buprenorfina in naloksona je na voljo v 15 državah. Pri 
majhnem deležu vseh zdravljenj se uporabljajo morfin 
s podaljšanim sproščanjem (Bolgarija, Avstrija, Slovenija), 
kodein (v Nemčiji in na Cipru) in diacetilmorfin (v Belgiji, 

Prikaz 15: Razširjenost zdravljenja problematičnih uporabnikov 
opioidov v izbranih evropskih državah: delež (%) ocenjene 
populacije problematičnih uporabnikov opioidov, ki so ali niso 
vključeni v zdravljenje
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Opomba: Vključene so države, za katere so na voljo zanesljive ocene 
populacije problematičnih uporabnikov opioidov, števila uporabnikov 
na nadomestnem zdravljenju in skupnega števila problematičnih 
uporabnikov opioidov na zdravljenju. Za več informacij glej prikaz 
HSR‑1 v statističnem biltenu 2012.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrfig1
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na Danskem, v Nemčiji, Španiji, na Nizozemskem in 
v Združenem kraljestvu).

Razstrupljanje od opioidov, učinkovitost in rezultati

Na voljo je vse več dokazov, da se pri razstrupljanju 
od opioidov dosežejo boljši rezultati, če ga spremlja 
psihoterapija in mu sledi farmakološko preprečevanje 
ponovne uporabe. V nedavni študiji je bilo ugotovljeno, 
da lahko ta kombinacija zdravljenja uporabnikom 
pomaga končati zdravljenje, zmanjšati uporabo 
opioidov in vzdrževati abstinenco po koncu zdravljenja 
(Amato idr., 2011). Poleg tega je bilo število odsotnosti 
med zdravljenjem manjše pri odvisnikih, ki so imeli na 
voljo psihosocialno podporo. Day in Strang (2011) sta 
ugotovila, da uporabniki uspešneje končajo razstrupljanje 

v bolnišničnih ustanovah kot v izvenbolnišničnih (51 % proti 
36 % v izvenbolnišnični skupini).

Pomoč pri preprečevanju ponovne uporabe po 
razstrupljanju od heroina je lahko naltrekson, antagonist 
opioidov. Vendar so stopnje upoštevanja navodil za 
jemanje zdravil in vztrajanja pri zdravljenju z naltreksonom 
v celotnih populacijah, vključenih v študije, še vedno nizke. 
Naltrekson se je izkazal za učinkovitega pri osebah, ki 
so se morale obvezno zdraviti, da bi se izognile resnim 
posledicam, na primer pri zdravstvenih delavcih ali 
posameznikih pod pravnim nadzorom (Minozzi idr., 2011). 
Medtem ko se pri odvisnosti od opioidov razstrupljanje zdi 
na splošno manj učinkovito kot nadomestno zdravljenje, 
Svetovna zdravstvena organizacija (2009) vseeno 
priporoča, da se razstrupljanje omogoči motiviranim 
osebam, ki se želijo zdraviti.

Kakovost življenja uporabnikov drog na nadomestnem zdravljenju

Uporabniki drog, odvisni od opioidov, imajo kot skupina 
slabšo kakovost življenja v primerjavi s splošnim prebivalstvom 
in osebami z drugimi zdravstvenimi težavami. Na to so 
se osredotočile nedavne raziskave v Nemčiji, Latviji in 
Združenem kraljestvu, katerih rezultati podpirajo koristnost 
nadomestnega zdravljenja. Dejavniki, povezani s slabo 
kakovostjo življenja, napovedujejo tudi ponovno uporabo, 
zlasti med starejšimi uporabniki drog (EMCDDA, 2010d). 
Nedavni sistematični pregled (De Maeyer idr., 2010) je 
pokazal, da se je uporabnikom z vključitvijo v zdravljenje 
že prvi mesec izboljšala kakovost življenja. Zdelo se je, da 

so vse možnosti nadomestnega zdravljenja enako učinkovite 
pri izboljševanju kakovosti življenja, čeprav so uporabniki, 
ki jim je bil predpisan metadon, to izboljševanje navadno 
opazili prej (po približno mesecu dni) kot tisti, ki so prejemali 
buprenorfin. Vendar je bil v subjektivnih poročilih buprenorfin 
ocenjen bolje kot metadon, verjetno zato, ker ga ni treba 
uporabljati vsakodnevno. Zagotavljanje dobre kakovosti 
življenja je ključni cilj zdravljenja odvisnosti od drog, 
h kateremu lahko prispeva nadaljnje raziskovanje sorazmerne 
učinkovitosti razpoložljivih možnosti nadomestnega 
zdravljenja.
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Uvod
Uporaba drog je neposredno in posredno povezana 
z vrsto negativnih zdravstvenih in socialnih posledic. 
Nesorazmerno veliko težav se ugotavlja med dolgoročnimi 
uporabniki opioidov in nekaterih vrst stimulansov ter 
med injicirajočimi uporabniki. S smrtnimi primeri zaradi 
prevelikega odmerka je povezana zlasti uporaba opioidov, 
na resnost te težave pa kaže dejstvo, da je v zadnjih desetih 
letih zaradi tega vsako uro umrla ena oseba. Vendar je 
treba opomniti tudi, da je pri kroničnih uporabnikih drog 
tudi veliko večje tveganje za smrt zaradi drugih vzrokov, 
vključno z boleznimi, samomori, nesrečami in poškodbami. 
Ne glede na uporabljano snov je vbrizgavanje drog še 
vedno pomemben dejavnik pri prenašanju nalezljivih 
bolezni, vključno z virusoma HIV in hepatitisa C. Novi 
izbruhi virusa HIV, nedavno ugotovljeni v nekaterih 
evropskih državah, poudarjajo pomembnost ohranjanja 
učinkovitih javnozdravstvenih odzivov na tem področju.

Z drogami povezane nalezljive bolezni
Center EMCDDA sistematično spremlja okužbe z virusi HIV ter 
hepatitisa B in C med uporabniki, ki si vbrizgavajo drogo (104). 
Obolevnost in umrljivost zaradi teh okužb sta med najhujšimi 
zdravstvenimi posledicami uporabe drog. Uporabnike 
drog lahko nesorazmerno pogosto prizadenejo tudi druge 
nalezljive bolezni, kot so okužba z virusom hepatitisa A in D, 
spolno prenosljive bolezni, tuberkuloza, tetanus, botulizem, 
antraks in okužba s človeškim T‑limfotropnim virusom.

HIV in aids

Stopnja sporočenih novih diagnoz okužbe z virusom HIV med 
injicirajočimi uporabniki drog je konec leta 2010 v večini 
držav Evropske unije ostala nizka, splošno stanje v EU pa je 
v svetovnem in širšem evropskem merilu pozitivno (prikaz 16).

Povprečna stopnja na novo diagnosticiranih primerov 
v 26 državah članicah EU, ki so lahko zagotovile 

(104) Za podrobnosti o metodah in opredelitvah pojmov glej statistični bilten 2012.

Poglavje 7
Z drogami povezane nalezljive bolezni in smrtni primeri

Prikaz 16: Na novo diagnosticirane okužbe z virusom HIV pri injicirajočih uporabnikih drog v letu 2010 v Evropi in osrednji Aziji
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Opomba: Barva označuje stopnjo na milijon prebivalcev sporočenih primerov okužbe z virusom HIV, ki so bili na novo diagnosticirani v letu 2010 in se pripisujejo tvegani 
skupini uporabnikov drog z vbrizgavanjem.

 Podatki za Rusko federacijo, Turčijo in Albanijo so za leto 2009.
Vir: ECDC in SZO, 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drid/methods
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Poglavje 7: Z drogami povezane nalezljive bolezni in smrtni primeri

(105) Podatki za Avstrijo in Turčijo niso na voljo. Stopnja za države članice EU ter Hrvaško, Turčijo in Norveško je bila 2,52 primera na milijon 
prebivalcev ali 1 204 na novo sporočeni primeri v letu 2010.

(106) Glej preglednici INF‑1 in INF‑108 ter prikaz INF‑3 (part i) v statističnem biltenu 2012.
(107) Glej okvir „Izbruhi virusa HIV v Grčiji in Romuniji“.
(108) Zajetje podatkov za Španijo ni bilo izvedeno na nacionalni ravni. Razlog za nedavno povečanje v Estoniji bi bil lahko spremenjeni sistem 

spremljanja od leta 2009, vendar ni jasno, v kolikšnem obsegu.
(109) Za Estonijo, Irsko, Francijo, Nizozemsko in Turčijo ni podatkov o trendih. Glej preglednico INF‑108 v statističnem biltenu 2012.

podatke za leto 2010, je dosegla novo najnižjo vrednost 
2,54 primera na milijon prebivalcev oziroma 1 192 na 
novo sporočenih primerov (105). To je treba primerjati 
s stopnjami 19,7 primera na milijon prebivalcev v ZDA 
(CDC, 2009), 104,3 na milijon v Rusiji (oboje leta 2009) 
in 151,5 primera na milijon v Ukrajini leta 2010 (ECDC 
in SZO, 2011). Razpoložljivi podatki o razširjenosti 
virusa HIV v vzorcih uporabnikov v Evropski uniji, ki si 
drogo vbrizgavajo, so prav tako spodbudnejši od podatkov 
o razširjenosti v sosednjih državah na vzhodu (106), čeprav 
je zaradi razlik v metodah in pokritosti študij potrebna 
previdnost pri primerjavah med državami.

To je mogoče vsaj delno posledica tega, da je na voljo 
več ukrepov na področju preprečevanja, zdravljenja in 
zmanjševanja škode, pa tudi nadomestnega zdravljenja ter 
programov zamenjave injekcijskih igel in brizg. Pomembno 
vlogo imajo lahko tudi drugi dejavniki, na primer 
zmanjšanje uporabe drog z vbrizgavanjem, o katerem 
poroča nekaj držav (EMCDDA, 2010e).

Kljub tej na splošno pozitivni sliki novi podatki kažejo, da so 
se okužbe z virusom HIV, povezane z vbrizgavanjem drog, 
v letu 2010 nadaljevale, pri čemer zlasti dve državi (Grčija, 
Romunija) poročata o novih izbruhih okužb z virusom 
HIV med injicirajočimi uporabniki drog v letu 2011 (107). 
V obeh državah so ti izbruhi sledili povečanju razširjenosti 
hepatitisa C med injicirajočimi uporabniki drog, kar kaže, 
da bi se lahko razširjenost HCV uporabljala kot zgodnji 
kazalnik povečevanja tveganj, povezanih z vbrizgavanjem, 
med injicirajočimi uporabniki drog, po možnosti preden se 
začne širiti virus HIV (Vickerman idr., 2010).

Trendi okužb z virusom HIV

Podatki o sporočenih novougotovljenih primerih za 
leto 2010, povezanih z vbrizgavanjem drog, kažejo, 
da se stopnja okužb v Evropski uniji po vrhuncu v letih 
2001 in 2002 še vedno na splošno znižuje. Od petih 
držav, ki so med letoma 2005 in 2010 poročale o najvišjih 
ravneh novougotovljenih okužb med uporabniki, ki si drogo 
vbrizgavajo, se je zniževanje v Španiji in na Portugalskem 
nadaljevalo, od preostalih pa je o rahlem zvišanju poročala 
samo Latvija (prikaz 17) (108).

Ti podatki so spodbudni, vendar je treba upoštevati, da so 
v nekaterih državah še vedno mogoči novi izbruhi virusa 
HIV med injicirajočimi uporabniki drog. Če pogledamo 
obdobje dveh let, je bilo med letoma 2008 in 2010 

povečevanje ugotovljeno v Estoniji (s 26,8 na 46,3 primera 
na milijon prebivalcev) in Litvi (z 12,5 na 31,8 primera na 
milijon prebivalcev). V Bolgariji, ki je imela v preteklosti 
zelo nizko stopnjo okužb, je bila v leta 2009 prav tako 
ugotovljena najvišja vrednost 9,7 primera na milijon 
prebivalcev, preden se je stopnja leta 2010 spet znižala na 
7,4 primera na milijon prebivalcev.

Podatki o razširjenosti iz vzorcev injicirajočih uporabnikov 
drog so v obdobju 2005–2010 na voljo za 25 evropskih 
držav (109). So dopolnilni vir informacij, vendar jih je treba 
zaradi razlik v vzorčenju razlagati previdno. V 17 od teh 
držav se ocene razširjenosti virusa HIV niso spremenile. 
V sedmih državah (v Nemčiji, Španiji, Italiji, Latviji, na 
Poljskem, Portugalskem in Norveškem) je bilo iz podatkov 
o razširjenosti virusa HIV razvidno zmanjšanje. Samo ena 
država (Bolgarija) je poročala o povečevanju razširjenosti 
virusa HIV v glavnem mestu Sofija v skladu s povečanjem 
števila primerov na novo diagnosticiranih okužb. Povečanje 
prenosa virusa HIV v Grčiji in Romuniji, o katerem se 
je poročalo leta 2011, ni bilo razvidno iz podatkov 
o razširjenosti virusa HIV ali poročil o primerih okužbe pred 
letom 2011. Možni dodatni kazalniki trenutnega prenosa 
virusa HIV so bili ugotovljeni v majhnih vzorcih mladih 
injicirajočih uporabnikih drog (mlajših od 25 let) v šestih 

Prikaz 17: Trendi na novo prijavljenih okužb z virusom HIV pri 
injicirajočih uporabnikih drog v petih državah članicah EU, ki so 
poročale o najvišjih stopnjah okužb
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Opomba: Podatki, sporočeni do konca oktobra 2011, glej prikaz INF‑2 v statističnem 
biltenu 2012.

Vir: ECDC in SZO, 2011.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig3a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig2
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(110) Glej preglednico TDI‑5 (del iii) in (del i) v statističnem biltenu 2012.
(111) Glej preglednici INF‑2 in INF‑111 ter prikaz INF‑6 (del i) v statističnem biltenu 2012.
(112) Glej preglednici INF‑112 in INF‑113 ter prikaz INF‑6 (del ii) in (del iii) v statističnem biltenu 2012.

državah. Ravni razširjenosti so bile v Estoniji, Franciji, Latviji, 
Litvi in na Poljskem višje od 5 %, medtem ko se je v Bolgariji 
razširjenost v obdobju 2005–2010 povečevala.

Pojavnost aidsa in razpoložljivost terapije HAART

Podatki o pojavnosti aidsa so pomembni za prikaz novega 
pojava simptomatske bolezni, čeprav niso dober kazalnik 
prenosa virusa HIV. Visoke stopnje pojavnosti aidsa lahko 
pomenijo, da veliko injicirajočih uporabnikov drog, okuženih 
z virusom HIV, ni deležnih zelo aktivne antiretrovirusne 
terapije (HAART) v dovolj zgodnji fazi okužbe, ko bi jim 
lahko zdravljenje najbolj koristilo. V svetovnem pregledu je 
bilo potrjeno, da se to v nekaterih evropskih državah morda 
še vedno dogaja (Mathers idr., 2010).

Država z največjo pojavnostjo aidsa zaradi vbrizgavanja 
drog je še vedno Latvija, kjer je bilo leta 2010 po ocenah 
27,1 novega primera na milijon prebivalcev, kar je več 
kot v predhodnem letu, ko je bilo 20,8 primera na milijon 
prebivalcev. O sorazmerno veliki pojavnosti aidsa med 
injicirajočimi uporabniki drog poročajo tudi Estonija 
(9,7 novega primera na milijon prebivalcev), Portugalska 
(8,3), Litva (6,0) in Španija (5,7), čeprav se je to število 
v vseh teh državah zniževalo med letoma 2005 in 2010 (110).

Hepatitisa B in C

Virusni hepatitis in zlasti okužbe, ki jih povzroča virus 
hepatitisa C (HCV), so zelo razširjeni med injicirajočimi 
uporabniki drog v vsej Evropi (prikaz 18). Ravni protiteles 
HCV v nacionalnih vzorcih injicirajočih uporabnikov 
drog so se v letih 2009 in 2010 gibale od 14 do 70 %. 
Sedem od enajstih držav (Grčija, Italija, Ciper, Avstrija, 
Portugalska, Finska in Norveška) je poročalo o ravni 
razširjenosti, ki je višja od 40 % (111) in lahko kaže, da so 
tveganja v zvezi z vbrizgavanjem dovolj velika za prenos 
virusa HIV (Vickerman idr., 2010). Na ravni protiteles 
HCV, višje od 40 %, kažejo tudi najnovejši razpoložljivi 
nacionalni podatki za Dansko, Luksemburg, Hrvaško in 
devet drugih držav, ki zagotavljajo podnacionalne podatke 
(2005–2010). Češka, Madžarska in Slovenija (nacionalni 
podatki, 2009 in 2010) in Turčija (podnacionalni podatki, 
2008) poročajo o razširjenosti HCV, manjši od 25 % 
(5–24 %), vendar so tudi take stopnje okužb še vedno 
velika težava za javno zdravstvo.

V obdobju 2005–2010 je o zmanjševanju razširjenosti 
HCV med injicirajočimi uporabniki drog na nacionalni ali 
podnacionalni ravni poročalo šest držav, pet drugih pa 
je ugotovilo povečanje (Avstrija, Bolgarija, Ciper, Grčija 
in Romunija). Italija je poročala o upadu nacionalne 

ravni med letoma 2005 in 2009 (novejši podatki niso na 
voljo), ugotovljeno pa je bilo povečanje v treh od 21 regij 
(Abruzzo, Umbria, Valle D’Aosta).

Študije o mladih injicirajočih uporabnikih drog (mlajših 
od 25 let) kažejo na zmanjšanje razširjenosti HCV na 
podnacionalni ravni na Slovaškem, kar lahko pomeni 
zniževanje stopenj prenosa. O povečevanju razširjenosti 
med mladimi injicirajočimi uporabniki drog so poročali 
iz Bolgarije, Grčije, Cipra in Avstrije, čeprav so bili 
grški, ciprski in avstrijski vzorci majhni. O povečevanju 
razširjenosti HCV med novimi injicirajočimi uporabniki drog 
(tistimi, ki si droge vbrizgavajo manj kot dve leti) je poročala 
Grčija (na nacionalni ravni in v eni regiji) (112). Čeprav je te 
študije zaradi metodologije težko razlagati, vseeno kažejo, 
da se še vedno številni injicirajoči uporabniki drog okužijo 
z virusom kmalu po tem, ko začnejo z vbrizgavanjem, kar 
pomeni, da je pogosto na voljo zelo malo časa za uvedbo 
ukrepov za preprečevanje HCV.

Trende prijavljenih primerov hepatitisa B in C je težko 
razlagati zaradi slabe kakovosti podatkov. Kljub temu 
je delni vpogled v epidemiologijo teh okužb mogoče 
dobiti iz deleža injicirajočih uporabnikov drog glede na 

Izbruhi virusa HIV v Grčiji in Romuniji

Leta 2011 so sistemi za zgodnje opozarjanje zaznali 
izbruhe prenosa virusa HIV v Grčiji in Romuniji, zaradi 
česar sta se morali obe državi hitro odzvati. Po pozivu 
Evropske komisije sta centra ECDC in EMCDDA pripravila 
hitro oceno tveganja za nadaljnje izbruhe virusa HIV 
v Evropi (EMCDDA in ECDC, 2012).

Število injicirajočih uporabnikov drog, pri katerih je bila na 
novo ugotovljena okužba z virusom HIV, se je povečalo 
z 9–19 primerov na leto do leta 2010 na 241 primerov 
leta 2011 v Grčiji in z 1–6 primerov na leto do leta 2010 
na 114 primerov leta 2011 v Romuniji. Čeprav je do tega 
povečevanja prišlo ob nizkih ravneh ali zmanjševanju 
zagotavljanja preventivnih storitev v Grčiji in Romuniji, 
so lahko na to vplivali tudi drugi dejavniki, na primer 
povečana uporaba stimulansov.

Grčija se je na izbruhe odzvala s precejšnjim povečanjem 
razširjenosti programov zamenjave injekcijskih igel in brizg 
ter zmogljivosti programov zdravljenja odvisnosti od drog, 
tako da je do decembra 2011 odprla 22 novih enot za 
nadomestno zdravljenje z opioidi.

Hitro poročilo o oceni tveganja kaže, da bi lahko glede na 
povečevanje sporočenih okužb s hepatitisom C (kazalnik 
tveganega vbrizgavanja) in majhno razširjenost storitev, ki 
preprečujejo prenašanje virusa HIV, do podobnih izbruhov 
prišlo tudi v nekaterih drugih državah EU.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab104c
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab111
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig6a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab112
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab113
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig6b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig6c
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(113) Glej preglednici INF‑105 in INF‑106 v statističnem biltenu 2012.

vse prijavljene primere, če so znani dejavniki tveganja 
(Wiessing idr., 2008). V 16 državah, za katere so na 
voljo podatki za leti 2009 in 2010, uporaba drog 
z vbrizgavanjem v povprečju pomeni 48 % vseh prijavljenih 
primerov HCV in 32 % akutnih primerov HCV, pri katerih 
je kategorija tveganja znana. Pri hepatitisu B injicirajoči 
uporabniki drog pomenijo 6 % vseh prijavljenih primerov 
in 12 % akutnih primerov. Ti podatki potrjujejo, da so 
injicirajoči uporabniki drog v Evropi še naprej pomembna 
tvegana skupina za okužbo z virusnim hepatitisom (113).

Druge okužbe

Poleg virusnih okužb so injicirajoči uporabniki drog 
dovzetni tudi za bakterijska obolenja. Izbruh antraksa med 
injicirajočimi uporabniki drog v Evropi (glej EMCDDA, 
2010a) je opozoril na stalno težavo hudih obolenj zaradi 
sporoformnih bakterij med injicirajočimi uporabniki drog. 
V evropski študiji o štirih bakterijskih okužbah (botulizem, 
tetanus, Clostridium novyi in antraks) so bile odkrite velike 
razlike med stopnjami pri injicirajočih uporabnikih drog 
med državami v obdobju 2000–2009, pri čemer je bilo 
število sporočenih primerov iz neznanega razloga večje na 
severozahodu Evrope (na Irskem, v Združenem kraljestvu in 
na Norveškem) (Hope idr., 2012).

V Evropi se tuberkuloza, bakterijska bolezen, ki navadno 
napade pljuča, pojavlja predvsem v visoko tveganih 
skupinah, kot so priseljenci, brezdomci, uporabniki drog in 
zaporniki. Pri osebah, okuženih z virusom HIV, je tveganje za 
razvoj te bolezni 20‑ do 30‑krat večje (SZO, 2010). Podatki 
o razširjenosti aktivne tuberkuloze med uporabniki drog, ki 
se zdravijo, so na voljo za pet držav, v katerih je najnižja 
stopnja 0 % (Avstrija, Slovaška), najvišja 3,1 % (Litva), 
vmesne stopnje pa so v Grčiji (0–0,5 %) in na Portugalskem 
(0,1–1 %). Poleg tega je Norveška poročala, da so taki 
primeri „zelo redki“. Poleg tega štiri države poročajo 
o deležu „uporabnikov drog“ med novimi primeri okužbe 
s tuberkulozo z znanimi podatki o dejavniku tveganja za 
leto 2010: 0,9 % na Madžarskem, 1,2 % v Belgiji (injicirajoči 
uporabniki drog), 3,3 % v Združenem kraljestvu (Anglija in 
Wales, problematični uporabniki drog) in 5,9 % v Latviji.

Preprečevanje nalezljivih bolezni in 
odzivanje nanje
Preprečevanje nalezljivih bolezni med uporabniki drog je 
pomemben javnozdravstveni cilj Evropske unije in sestavni 
del politik večine držav članic na področju drog. Države 
skušajo preprečevati in nadzorovati širjenje nalezljivih 
bolezni med uporabniki drog z združevanjem različnih 
pristopov, med katerimi so zagotavljanje sterilne opreme 

Prikaz 18: Razširjenost protiteles HCV med injicirajočimi uporabniki drog
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Opomba: Podatki za leti 2009 in 2010. Črni kvadrati so vzorci z nacionalnim zajetjem; modri trikotniki so vzorci s podnacionalnim (lokalnim ali regionalnim) zajetjem. Razlike 
med državami je treba zaradi razlik med vrstami okolij in raziskovalnimi metodami razlagati previdno; strategije nacionalnega vzorčenja se med seboj razlikujejo. 
Države so navedene od manjše do večje razširjenosti na podlagi povprečnih nacionalnih podatkov, ali če ti niso na voljo, podnacionalnih podatkov. Za več 
informacij glej prikaz INF‑6 v statističnem biltenu 2012.

Viri: Nacionalne kontaktne točke Reitox.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab105
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inftab106
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/inffig6
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(114) Glej preglednico HSR‑5 (del i) in (del ii) v statističnem biltenu 2012.
(115) Glej prikaz HSR‑3 v statističnem biltenu 2012.
(116) Glej okvir „Zdravljenja hepatitisa C pri injicirajočih uporabnikih drog: novi farmacevtski proizvodi“.
(117) Glej preglednico HSR‑6 v statističnem biltenu 2012.
(118) Glej „izbrano vprašanje“ za leto 2011 o umrljivosti, povezani z uporabo drog.

za vbrizgavanje, cepljenje, testiranje in zdravljenje 
nalezljivih bolezni ter zdravljenje odvisnosti od drog, 
zlasti nadomestno zdravljenje z opioidi. Poleg tega 
terenske ali nizkopražne agencije zagotavljajo informacije, 
izobraževanje in vedenjske ukrepe. Agencije EU 
spodbujajo te ukrepe kot ključne ukrepe za preprečevanje 
okužb z virusom HIV in hepatitisom ter zdravljenje in oskrbo 
injicirajočih uporabnikov drog (ECDC in EMCDDA, 2011).

Ukrepi

V več študijah in pregledih je bila potrjena učinkovitost 
nadomestnega zdravljenja z opioidi za zmanjševanje 
prenašanja virusa HIV in tveganega vbrizgavanja, 
o katerem poročajo uporabniki. Na voljo je vse več 
dokazov, da je kombinacija nadomestnega zdravljenja 
z opioidi ter programov razdeljevanja injekcijskih igel in 
brizg bolj učinkovita za zmanjševanje pojavnosti virusov 
HIV ali HCV kot uporaba enega samega pristopa (ECDC in 
EMCDDA, 2011).

V Evropi se povečujeta razpoložljivost in razširjenost 
programov zamenjave injekcijskih igel in brizg. Od 30 držav, 
ki so se odzvale na študijo leta 2011, jih 26 kot prednostno 
nalogo navaja programe razdeljevanja injekcijskih igel in 
brizg, v primerjavi s 23 državami leta 2008. Na Švedskem, 
kjer se programi zamenjave injekcijskih igel izvajajo od 
leta 1986, vendar so omejeni na okrožje Skåne, je bil 
začetek izvajanja novega programa v Stockholmu načrtovan 
za leto 2011. Na splošno strokovnjaki menijo, da trenutne 
ravni zagotavljanja brizg ustrezajo potrebam večine 
injicirajočih uporabnikov drog v dveh tretjinah evropskih 
držav, v petih državah pa so navedli, da so brezplačne 
sterilne brizge in druga čista oprema za vbrizgavanje 
drog na voljo samo majhnemu deležu uporabnikov drog. 
Vendar se je število držav, ki poročajo o polni ali široki 
pokritosti s programi zamenjave injekcijskih igel in brizg, 
v obdobju 2008–2011 povečalo za tretjino, s 15 na 20.

Podatki o številu brizg, razdeljenih v okviru specializiranih 
programov v letih 2005 in 2010, so na voljo za 
22 držav EU in Norveško (114). V tej podskupini držav 
je bilo ugotovljeno veliko povečanje razdeljenih brizg: 
s 34,5 milijona leta 2005 na več kot 51 milijonov leta 2010 
(37 %). V tem splošnem povečanju se lahko skrivajo različni 
podregionalni trendi. V desetih državah, za katere so na 
voljo zanesljive ocene o vbrizgavanju drog in številu brizg, 
razdeljenih v okviru specializiranih programov, so leta 2010 
razdelili 110 brizg na injicirajočega uporabnika drog (115).

V Evropi je v protivirusno zdravljenje hepatitisa C 
vključenih malo aktivnih injicirajočih uporabnikov drog. 
Vendar napredek pri zdravljenju te bolezni (116) in vedno 
več dokazov o njegovi učinkovitosti med injicirajočimi 
uporabniki drog, vključno s študijami modeliranja, ki kažejo 
na možnost zmanjševanja prenašanja virusa (Martin 
idr., 2011), pomeni, da je mogoče strategije razširiti na 
zdravljenje hepatitisa C med injicirajočimi uporabniki drog.

Nacionalni strokovnjaki opredeljujejo prostovoljno 
svetovanje v kombinaciji z zaupnim testiranjem kot 
prednostno nalogo pri odzivanju na hepatitis C med 
injicirajočimi uporabniki drog v 19 državah. Od leta 2008 
se je število držav, v katerih strokovnjaki navajajo, da je 
pokritost s testiranjem na HCV ustrezna, povečalo za več 
kot 50 %. Nekoliko se je povečalo tudi število držav, ki 
sporočajo, da je vsaj polovici ciljne populacije na voljo 
svetovanje o tveganju za nalezljive bolezni. Od injicirajočih 
uporabnikov drog, ki so sodelovali pri raziskavi z nevezanim 
anonimnim spremljanjem v Angliji leta 2010, jih je 83 % 
poročalo, da so se udeležili prostovoljnega zaupnega 
testiranja na HCV (v primerjavi z 49 % leta 2000). Poleg 
tega se je leta 2010 svojega stanja zavedalo 55 % oseb, 
okuženih s HCV, v primerjavi s 40 % leta 2000 (HPA, 
2011). V Budimpešti se je leta 2010 začel izvajati poseben 
program za zmanjševanje škode, v katerem so delavke 
na terenu ženskam, ki so si vbrizgavale droge ali so bile 
povezane z injicirajočimi uporabniki drog, omogočale 
testiranje na virus HIV ter hepatitis B in C.

Za razliko od virusa HCV je za preprečevanje širjenja 
virusa hepatitisa B (HBV) na voljo varno in učinkovito 
cepivo. Trenutno je hepatitis B vključen v nacionalne 
programe cepljenja v 25 evropskih državah, 16 pa jih 
poroča, da imajo na voljo tudi posebne programe cepljenja 
proti virusu HBV za injicirajoče uporabnike drog (117).

Z drogami povezani smrtni primeri in 
umrljivost
Uporaba drog je eden od glavnih vzrokov zdravstvenih 
težav in umrljivosti med mladimi v Evropi. Umrljivost, 
povezana z uporabo drog, vključuje smrtne primere, ki 
jih je neposredno ali posredno povzročila uporaba drog. 
Med njimi so smrtni primeri zaradi prevelikega odmerka 
drog (smrtni primeri zaradi drog), virusa HIV/aidsa, nesreč, 
nasilja, samomora in kroničnih zdravstvenih težav zaradi 
dolgotrajne uporabe drog (118). Smrtni primeri, povezani 
z uporabo drog, se večinoma pojavijo med problematičnimi 

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab5a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab5b
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab6
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(119) Za informacije o kohortnih študijah o umrljivosti glej ključne kazalnike na spletišču centra EMCDDA.
(120) Ocena za Evropo temelji na podatkih za leto 2010 za 20 od 27 držav članic EU ter na podatkih za leto 2009 za sedem preostalih držav članic in 

Norveško. Belgija ni zajeta, ker zanjo ni na voljo podatkov. Za več informacij glej preglednico DRD‑2 (del i) v statističnem biltenu 2012.

uporabniki, čeprav se lahko zgodijo tudi med priložnostnimi 
uporabniki (na primer prometne nesreče).

Ocene splošne umrljivosti, povezane z drogami, je mogoče 
pridobiti na različne načine, na primer z združevanjem 
podatkov iz kohortnih študij o umrljivosti in ocen 
o razširjenosti uporabe drog. Pri drugem pristopu se 
uporabijo obstoječi statistični podatki o umrljivosti, nato se 
oceni delež, povezan z uporabo drog. V kohortnih študijah 
o umrljivosti se proučujejo iste skupine problematičnih 
uporabnikov drog v določenih časovnih obdobjih ter 
poskušajo opredeliti vzroki vseh smrtnih primerov, ki 
nastopijo v skupini, kar je mogoče doseči na podlagi 
povezav z evidencami umrljivosti. S to vrsto študij je 
mogoče določiti stopnjo splošne umrljivosti in stopnjo 
umrljivosti glede na vzrok za določeno kohorto, poleg 
tega pa je mogoče oceniti tudi večjo umrljivost skupine 
v primerjavi s splošnim prebivalstvom (119).

Glede na okolje, v katerem se zberejo vzorci (na 
primer študije, ki se izvajajo v ustanovah za zdravljenje 
odvisnosti od drog), in merila za vključevanje (na primer 
injicirajoči uporabniki drog, uporabniki heroina) večina 
kohortnih študij kaže od 1‑ do 2‑odstotne letne stopnje 

umrljivosti med problematičnimi uporabniki drog. Na 
podlagi analize podatkov iz več kot 30 kohortnih 
študij, ki so spremljale uporabnike do leta 2010, je 
bilo ocenjeno, da v Evropi vsako leto umre od 10 000 
do 20 000 uporabnikov opioidov (EMCDDA, 2011c). 
Običajno so letne ravni umrljivosti med 10 in 20 primerov 
na 1 000 oseb, kar pomeni, da je umrljivost 10‑ do 
20‑krat večja od pričakovane. Večina smrtnih primerov 
se zgodi med moškimi sredi tridesetih let. Opredelimo 
lahko štiri širše kategorije vzrokov smrti: preveliki odmerki, 
bolezni, samomor in poškodbe. Relativni pomen različnih 
vzrokov smrti se razlikuje med populacijami, državami in 
časovnimi obdobji, vendar je na splošno glavni in najbolje 
dokumentirani vzrok smrti med problematičnimi uporabniki 
drog v Evropi prevelik odmerek.

Smrtni primeri zaradi drog

Najnovejše ocene kažejo, da je bilo leta 2010 v državah 
članicah EU in na Norveškem približno 7 000 prevelikih 
odmerkov ali smrtnih primerov zaradi drog, kar pomeni 
zmanjšanje glede na leto 2009, ko je bilo sporočenih več 
kot 7 600 primerov (120). Ocene pa so verjetno prenizke, 
saj lahko na nacionalne podatke vpliva premajhno število 
sporočenih ali ugotovljenih smrtnih primerov zaradi drog. 
Med letoma 1996 in 2009 so države članice EU in 
Norveška vsako leto poročale o 6 300 do 8 400 smrtnih 
primerih zaradi drog. Leta 2009, ki je zadnje leto, za 
katero so na voljo podatki za skoraj vse države, se je skoraj 
polovica vseh sporočenih smrtnih primerov zaradi drog 
zgodila v dveh državah, Nemčiji in Združenem kraljestvu.

Za leto 2010 se povprečna stopnja umrljivosti v EU 
zaradi prevelikega odmerka ocenjuje na 20 smrtnih 
primerov na milijon prebivalcev, starih od 15 do 64 let, 
pri čemer so med državami velike razlike. Stopnje v 14 od 
30 evropskih držav presegajo 20 smrtnih primerov na 
milijon prebivalcev, stopnje v sedmih državah pa presegajo 
40 smrtnih primerov na milijon prebivalcev.

Smrtni primeri, povezani z opioidi

Heroin

Opioidi, večinoma heroin in njegovi presnovki, so povezani 
z večino smrtnih primerov zaradi drog, o katerih se 
poroča v Evropi. V 23 državah, ki so zagotovile podatke 
v letu 2009 ali 2010, so opioidi pomenili veliko večino 
vseh primerov, pri čemer 15 držav poroča o 80‑odstotnem 
deležu ali več, v šestih od njih pa je bil več kot 90‑odstoten. 
Poleg heroina so pogosto ugotovljene tudi snovi, kot so 
alkohol, benzodiazepini in drugi opioidi, v nekaterih 

Zdravljenje hepatitisa C pri injicirajočih 
uporabnikih drog: novi farmacevtski 
proizvodi

Bolniki s kronično okužbo z virusom hepatitisa C (HCV), 
vključno z injicirajočimi uporabniki drog, se lahko zdravijo 
s farmakološko terapijo.

Zdravljenje s pegiliranima interferonoma (peg‑IFN) alfa‑2a 
in alfa‑2b, ki se je začelo izvajati leta 2001, je postalo 
standardno zdravljenje kroničnega hepatitisa C. V Evropi 
imata ti obliki peg‑IFN dovoljenje za peroralno uporabo 
z različnimi odmerki ribavirina (odvisno od genotipa virusa 
HCV) in z nekoliko različnimi priporočenimi odmerki. 
Za najučinkovitejše razpoložljivo zdravilo velja ribavirin 
peg‑IFN alfa plus. Pokazalo se je, da je učinkovit pri 
vsaj 50 % zdravljenih oseb (Rosen, 2011), ravni odziva 
med injicirajočimi uporabniki drog, okuženimi s HCV, pa 
so primerljive (Hellard idr., 2009). Prisotnost virusa pri 
uspešno zdravljenih bolnikih ostane majhna še več mesecev 
po zdravljenju, zato lahko imajo precej kakovostno 
življenje, če vzdržujejo zdrav življenjski slog. Vendar je 
kombinirana terapija lahko toksična, zato raziskovalci 
proučujejo tudi druge strategije zdravljenja, da bi odpravili 
stranske učinke in izboljšali obstoječe zdravljenje HCV. 
Med drugim se proučuje zdravljenje z inhibitorjema 
proteaze telaprevirom in boceprevirom, ki sta bila 
v Združenih državah Amerike odobrena leta 2011 po 
pozitivnih rezultatih v kliničnih raziskavah (Rosen, 2011).

http://www.emcdda.europa.eu/themes/key-indicators/drd
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab2a


86

Letno poročilo 2012: stanje na področju problematike drog v Evropi

(121) Ker poročila o smrtnih primerih zaradi droge, ki jih prejme center EMCDDA, večinoma vključujejo prevelike odmerke opioidov (predvsem heroina), 
so tukaj predstavljene splošne značilnosti sporočenih smrtnih primerov za opis in analizo smrtnih primerov, povezanih z uporabo heroina. 
Glej prikaz DRD‑1 v statističnem biltenu 2012.

(122) Glej prikaza DRD‑2 in DRD‑3 ter preglednico DRD‑1 (del i) v statističnem biltenu 2012.
(123) Glej preglednico DRD‑108 v statističnem biltenu 2012.
(124) Za podatke o smrtnih primerih, povezanih z drogo, ki ni heroin, glej preglednico DRD‑108 v statističnem biltenu 2012.
(125) Za več informacij o novih snoveh in evropskem sistemu za zgodnje opozarjanje glej poglavje 8.
(126) Glej prikaza DRD‑8 in DRD‑11 v statističnem biltenu 2012.

državah pa kokain. Iz tega je razvidno, da se lahko velik 
delež vseh smrtnih primerov, ki jih povzročijo droge, zgodi 
zaradi uporabe več drog hkrati.

Večina umrlih zaradi prevelikih odmerkov heroina v Evropi 
je moških (na splošno 80 %) (121). Vzorci se razlikujejo med 
državami, pri čemer o večjem deležu moških poročajo 
južne države (Grčija, Italija, Portugalska, Romunija, 
Hrvaška) ter Estonija, Latvija in Litva, pa tudi Turčija. 
V državah članicah, ki so v EU vstopile po letu 2004, so 
sporočeni smrtni primeri zaradi drog bolj verjetni med 
moškimi in mlajšimi osebami.

Danska, Španija, Nizozemska in Norveška poročajo 
o večjih deležih smrtnih primerov med starejšimi. V večini 
držav so posamezniki, ki umrejo zaradi prevelikega 
odmerka heroina, v povprečju sredi tridesetih let, v številnih 
državah pa se povprečna starost zvišuje. To pomeni, da se 
število mladih uživalcev heroina mogoče ne spreminja ali pa 
se zmanjšuje in da se kohorta problematičnih uporabnikov 
opioidov stara. Na splošno se v skupini mlajših od 25 let 
zgodi 11 % sporočenih smrtnih primerov zaradi prevelikega 
odmerka, 57 % pa med osebami, starimi 35 let in več (122).

S prevelikimi odmerki heroina – smrtnimi in takimi, ki se 
ne končajo s smrtjo – je povezanih veliko dejavnikov, 
vključno z vbrizgavanjem, hkratno uporabo drugih snovi, 
zlasti alkohola in benzodiazepinov, soobolevnostjo, 
preteklimi izkušnjami s prevelikimi odmerki, nevključenostjo 
v zdravljenje odvisnosti od drog in brezdomstvom. 
Tveganje za prevelik odmerek je še posebno veliko takoj po 
izpustitvi iz zapora ali koncu zdravljenja, kar dokazuje več 
longitudinalnih študij (EMCDDA, 2011c). Tveganje za smrt 
je večje tudi, če je uporabnik ob prevelikem odmerku sam.

Drugi opioidi

V toksikoloških poročilih se poleg heroina navaja še veliko 
drugih opioidov, vključno z metadonom (EMCDDA, 2011a) 
in redkeje buprenorfinom (123). Povečuje se mednarodna 
zaskrbljenost (zlasti v Avstraliji, Kanadi in Združenih državah 
Amerike) zaradi smrtnih primerov, povezanih z zlorabo 
predpisanih zdravil proti bolečinam (na primer oksikodona). 
Čeprav so v Evropi dokazi o smrtnih primerih zaradi uporabe 
predpisanih opioidnih analgetikov še vedno omejeni, so 
bili v zadnjih letih „izbruhi“ prevelikih odmerkov povezani 
s sintetičnimi opioidi, na primer z nezakonito proizvedenim 
3‑metilfentanilom v Estoniji, ki kažejo, da je treba pozorno 

spremljati spremembe v vzorcih uporabe drog, ki jih je 
mogoče povezati s povečanim tveganjem za umrljivost.

Smrtni primeri, povezani z drugimi drogami

Videti je, da so smrtni primeri zaradi akutne zastrupitve 
s kokainom precej redki, kokain pa je zelo redko opredeljen 
kot edina snov, ki je prispevala k smrti zaradi drog. Vendar 
je smrtne primere zaradi prevelikega odmerka kokaina 
težje opredeliti in odkriti kot tiste, povezane z opioidi, zato 
jih je v poročilih morda zajeto premalo (glej poglavje 5).

V letu 2010 je 16 držav poročalo o vsaj 640 smrtnih 
primerih, povezanih s kokainom. Zaradi omejene 
primerljivosti razpoložljivih podatkov je težko opisati 
evropski trend. Najnovejši podatki za Španijo in Združeno 
kraljestvo, državi z najvišjimi stopnjami razširjenosti 
kokaina, potrjujejo, da se je število ugotovljenih smrtnih 
primerov, povezanih s to drogo, zmanjšalo od leta 2008.

O smrtnih primerih, pri katerih so prisotni stimulansi, ki niso 
kokain, na primer amfetamini in ekstazi (MDMA), se poroča 
redko, ta droga pa navadno ni prepoznana kot neposredni 
vzrok smrti (124).V medijih in toksikoloških poročilih o smrtnih 
primerih, povezanih z drogami, je bila navedena tudi 
razpoložljivost trenutno nenadzorovanih psihoaktivnih 
snovi, čeprav je to področje težko spremljati. Poročalo se 
je tudi o smrtnih primerih, povezanih s katinoni, vključno 
z mefedronom in MDPV, vendar ne pogosto. Nekateri 
smrtni primeri so bili povezani tudi z drugimi novimi snovmi, 
v zadnjem času na primer s 4‑metilamfetaminom, pri 
katerem so podatki o umrljivosti center EMCDDA in Europol 
spodbudili k ocenjevanju na evropski ravni (125).

Trendi smrtnih primerov, ki jih povzročijo droge

Število smrtnih primerov zaradi drog se je v Evropi 
v osemdesetih in na začetku devetdesetih let prejšnjega 
stoletja zelo povečalo ob hkratnem povečanju uporabe 
heroina in vbrizgavanja drog ter je od takrat ostalo na 
visoki ravni (126). Med letoma 2000 in 2003 je večina 
držav članic EU poročala o zmanjšanju števila smrtnih 
primerov, ki mu je sledilo povečanje med letom 2003 in 
obdobjem 2008–2009, ko so se ravni ustalile. Predhodni 
podatki, ki so na voljo za leto 2010, kažejo, da je skupno 
število manjše kot leta 2009, pri čemer se število smrtnih 
primerov, o katerih poročajo Nemčija, Španija, Italija, 
Nizozemska, Avstrija, Združeno kraljestvo in Turčija, še 
naprej zmanjšuje.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig1
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig2
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig3
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab1a
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab108
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig8
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdfig11


87

Poglavje 7: Z drogami povezane nalezljive bolezni in smrtni primeri

(127) Glej preglednico DRD‑5 (del iii) v statističnem biltenu 2012.

Večina držav, v katerih so bile stopnje umrljivosti 
v letu 2010 nadpovprečne, je na severu Evrope, medtem 
ko so države z nižjimi stopnjami od evropskega povprečja 
v južni Evropi. Podatki za izbrane države, ki so v Evropsko 
unijo vstopile pred letom 2004, in za Norveško so 
predstavljeni v prikazu 19. Zaradi metodoloških razlik je pri 
primerjavi držav potrebna previdnost.

Ocenjevanje trendov v novejših državah članicah EU in 
državah kandidatkah je težje, saj je število sporočenih 
smrtnih primerov majhno, zaradi izboljševanja zmogljivosti 
poročanja pa se lahko sčasoma zmanjša primerljivost 
podatkov. Kljub tem težavam se ugotavlja zvišanje stopnje 
umrljivosti, povezane s smrtnimi primeri zaradi drog, 
v Estoniji in nekoliko manj na Češkem, Madžarskem, v Litvi, 
na Hrvaškem in v Turčiji.

Težko je pojasniti, zakaj v poročilih število smrtnih primerov 
zaradi drog ostaja enako v nekaterih državah, zlasti glede 
na kazalnike o zmanjšanju vbrizgavanja drog in povečanju 
števila uporabnikov opioidov, ki so v stiku s službami za 
zdravljenje in zmanjševanje škode. Mogoči vzroki so: 
zvišanje ravni hkratne uporabe več drog (EMCDDA, 
2009b) ali zelo tveganega vedenja; povečanje števila 
uporabnikov opioidov, ki so po prihodu iz zapora ponovno 
začeli uporabljati droge, ali tistih, ki so se prenehali zdraviti, 
ter starajoča se kohorta ranljivejših uporabnikov drog.

Smrtni primeri, posredno povezani z uporabo drog

Center EMCDDA je z združitvijo razpoložljivih podatkov iz 
Eurostata in spremljanja HIV/aidsa ocenil, da je leta 2009 
v Evropski uniji zaradi virusa HIV/aidsa, ki ga je mogoče 
povezati z uporabo drog, umrlo približno 1 830 oseb (127), 
pri čemer je bilo skoraj 90 % teh smrtnih primerov v Španiji, 
Franciji, Italiji in na Portugalskem. Med državami, v katerih 
so ocenjene ravni veliko višje kot v drugih državah, so se 
ravni umrljivosti zaradi virusa HIV/aidsa, ki se pripisujejo 
vbrizgavanju drug, v primerjavi z letom 2008 znižale 
v Španiji, Italiji in na Portugalskem, povečale pa so se 
v Latviji in Litvi. Nedavno sporočene izbruhe primerov 
virusa HIV med injicirajočimi uporabniki drog v Grčiji in 
Romuniji (EMCDDA in ECDC, 2012) bo treba pozorno 
spremljati, kar zadeva oskrbo bolnikov in smrtne primere, 
povezane z virusom HIV/aidsom.

Druge bolezni, ki prav tako prispevajo k deležu smrtnih 
primerov med uporabniki drog, vključujejo kronična stanja, 
kot so bolezni jeter, predvsem zaradi okužbe z virusom 
hepatitisa C (HCV), ki jih pogosto otežujeta čezmerno 
uživanje alkohola in hkratna okužba z virusom HIV. 
Posledice okužbe z virusom HCV so lahko za uporabnike 
drog še posebno resne. Na voljo so dokazi, da se lahko 
zaradi te okužbe podvoji tveganje za smrt, povezano 

z drogami, in da se lahko poveča tveganje za smrt, 
povezano z drogami, med starejšimi uporabniki drog 
(Merrall idr., 2012). Smrtni primeri zaradi drugih nalezljivih 
bolezni so redkejši. Veliko manjša pozornost je namenjena 
drugim vzrokom smrti med uporabniki drog, kot so samomor 
in poškodbe ter umori, in to kljub znakom, da precej 
vplivajo na umrljivost.

Medtem ko se umrljivost med uporabniki drog, povezana 
z virusom HIV, dolgoročno znižuje, so drugi vzroki smrti 
v zadnjih letih kazali le malo znakov zniževanja, čeprav so 
se zdravstvene storitve, predvsem nadomestno zdravljenje 
z opioidi, širile. K razlagi te težko obvladljive težave lahko 

Prikaz 19: Trendi stopenj umrljivosti med splošnim prebivalstvom 
zaradi smrtnih primerov, ki jih povzročijo droge, v izbranih 
državah članicah, ki so vstopile v EU pred letom 2004, in na 
Norveškem – v državah z višjimi stopnjami od povprečja EU 
v letu 2010 (zgoraj) in nižjimi stopnjami od povprečja EU (spodaj)
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Opomba: Povprečje EU je izračunano za 27 držav članic EU in Norveško. Številčni 
podatek za leto 2010 je začasen, ker so bili podatki na voljo samo za 
20 držav. Predstavljeni so podatki za Norveško in države, ki so vstopile 
v EU pred letom 2004 in so poročale o  več kot 100 smrtnih primerih 
zaradi drog v zadnjem letu, za katerega so na voljo podatki.

http://www.emcdda.europa.eu/stats12/drdtab5c
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prispevajo številni medsebojno povezani dejavniki. Poleg 
že navedenih dejavnikov, posebno dejavnikov tveganja 
za smrt zaradi drog, so to še naslednji: uživanje alkohola 
in uporaba drugih drog, visoke ravni slabega zdravja in 
soobolevnost ter socialna izključenost in marginalizacija. 
Če želimo zmanjšati te visoke zdravstvene stroške, 
povezane z uporabo drog v Evropi, je treba več truda 
vložiti v boljše razumevanje neposrednih in posrednih 
dejavnikov, povezanih z umrljivostjo med problematičnimi 
uporabniki drog, in se osredotočiti nanje.

Zmanjševanje števila z drogami povezanih 
smrtnih primerov
Zmanjševanje števila izgubljenih življenj zaradi drog je 
ključna prednostna naloga v politikah večine evropskih 
držav, pri čemer jih 16 poroča, da je to osrednja naloga 
v njihovih nacionalnih ali regionalnih dokumenti o politiki 
na področju drog ali da se obravnava v posebnih akcijskih 
načrtih. V nekaterih evropskih državah, na primer v Avstriji 
in na Norveškem, se je zaradi povečevanja smrtnih 
primerov, povezanih z drogami, opaženega v preteklih 
letih, povečala ozaveščenost o potrebi po izboljšanih 
odzivih.

Pri uporabnikih drog, ki se zdravijo, je tveganje za 
smrt znatno manjše. Ker ima buprenorfin boljši profil 
farmakološke varnosti, je v nekaterih državah priporočeno 
zdravilo za nadomestno zdravljenje z opioidi (128). 
Kombinacija buprenorfina in naloksona (129) je dobila 
dovoljenje za promet z zdravilom v polovici evropskih 
držav (130). Ugotovljena so bila tudi znatna tveganja v zvezi 
s toleranco za droge pri uporabnikih drog, ki se začnejo 
ali nehajo zdraviti. Študije kažejo, da se tveganje za smrt 
zaradi drog ob ponovni uporabi po zdravljenju ali v tednih 
po izpustitvi iz zapora bistveno poveča.

Poleg izboljševanja dostopa do zdravljenja odvisnosti 
od drog sta med pristopi za zmanjševanje tveganja za 
prevelike odmerke med uporabniki drog tudi zagotavljanje 
usposabljanja in obveščanje o tveganju zaradi prevelikega 
odmerka. Usposabljanje v zvezi s prevelikimi odmerki in 
odmerek naloksona, ki ga imajo uporabniki pri sebi, je 
ukrep, ki lahko prepreči smrtne primere zaradi prevelikega 
odmerka opioidov. Leta 2011 sta dve tretjini evropskih 
držav poročali, da je strokovno osebje reševalnih vozil 
usposobljeno za uporabo naloksona, malo več kot polovica 

držav pa je poročala, da je nalokson eno od standardnih 
zdravil v reševalnih vozilih. Samo Italija, Romunija in 
Združeno kraljestvo poročajo o izvajanju programov za 
zmanjševanje škode v skupnosti, v katerih se uporabnikom 
opioidov, njihovim družinskim članom in skrbnikom 
zagotavlja nalokson, da ga lahko imajo pri sebi. V drugih 
državah so pri tem še vedno pravne ovire, tudi v Estoniji, 
kjer je raven umrljivosti, povezane z drogami, med odraslimi 
(starimi od 15 do 64 let) najvišja v Evropski uniji. Vendar 
so v Združenem kraljestvu dokazali, da lahko zdravstveni 
delavci, vključno z delavci s področja drog, z minimalnim 
usposabljanjem izboljšajo svoje znanje, sposobnosti in 
samozavest pri obvladovanju prevelikih odmerkov opioidov 
in uporabi naloksona (Mayet idr., 2011).

Večina držav poroča, da se prek specializiranih agencij 
za droge in spletnih strani, v zadnjem času pa tudi 
prek telefonskih sporočil in elektronske pošte, razširja 
informativno gradivo o tveganju prevelikega odmerka, 
pogosto v več jezikih, da bi dosegli tudi delavce migrante. 
Med letoma 2008 in 2011 so o popolni ali široki pokritosti 
z informativnim gradivom o tveganju prevelikega odmerka 
na novo poročale še tri države.

Za izpolnjevanje potreb ranljivih skupin uporabnikov 
drog, na primer tistih, okuženih s HCV, in starejših 
uporabnikov drog, je lahko potrebna dodatna oskrba 
in podpora. Zdravstveni delavci ali delavci s področja 
drog lahko z oceno tveganja prevelikega odmerka 
prispevajo k zgodnjemu prepoznavanju posameznikov 
z visokim tveganjem in tako morda pomagajo zmanjšati 
škodo. Medtem ko nacionalni strokovnjaki navajajo, 
da zagotavljanje ocen tveganja prevelikega odmerka 
zadostuje potrebam večine uporabnikov opioidov v manj 
kot polovici evropskih držav, je to vseeno znatno povečanje 
(44 %) od leta 2008 do 2011.

Ozko usmerjeni ukrepi, na primer nadzorovani prostori 
za vbrizgavanje, dosežejo posamezne podskupine 
zelo marginaliziranih uporabnikov drog in prispevajo 
k zmanjševanju obolevnosti in umrljivosti. V Københavnu na 
Danskem je zasebna organizacija leta 2011 organizirala 
mobilni prostor za vbrizgavanje, v katerem zagotavlja 
varnejše okolje za vbrizgavanje in zdravniški nadzor (131). 
Novi prostor na Danskem je opremljen tako, da zmanjša 
učinek prevelikih, a nesmrtnih odmerkov, podobno kot 
nadzorovani prostori za uporabo drog v Nemčiji, Španiji, 
Luksemburgu, na Nizozemskem in Norveškem.

(128) Glej smernice za zdravljenje na portalu najboljših praks.
(129) Nalokson izniči učinek opioidov in se veliko uporablja v bolnišnicah ter pri nujni medicinski pomoči.
(130) Glej preglednico HSR‑1 v statističnem biltenu 2011.
(131) Za več informacij glej spletišče Mobile Fixerum.

http://www.emcdda.europa.eu/best-practice/standards/treatment
http://www.emcdda.europa.eu/stats12/hsrtab1
http://fixerum.dk/mobile-injection-room-first-aid-service-drug-users-vesterbro
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Uvod
V Evropi in po svetu politika, mediji in javnost namenjajo 
vedno več pozornosti novim drogam in novim vzorcem 
njihove uporabe. To je delno posledica razvoja 
komunikacijske tehnologije, ki vpliva na vse vidike 
sodobnega življenja, tudi na trge drog in povpraševanje 
potrošnikov. Ob tako hitrih spremembah je zagotavljanje 
pravočasnih in objektivnih informacij o novih drogah in 
nastajajočih trendih postalo še pomembnejše. Evropski 
odziv na to problematiko temelji na mreži za zgodnje 
opozarjanje, v kateri se uporabljajo informacije iz različnih 
virov, vključno s forenzično znanostjo, raziskavami, 
spremljanjem spleta in podatki z oddelkov za nujno 
medicinsko pomoč v bolnišnicah.

Ukrepi glede novih drog
Evropska unija je razvila sistem za zgodnje opozarjanje 
kot mehanizem za hiter odziv na pojav novih psihoaktivnih 
snovi. Evropska komisija po pregledu sistema leta 2011 
pripravlja nov instrument, ki bo nadomestil Sklep Sveta 
2005/387/PNZ (132).

Nove psihoaktivne snovi

Med letoma 2005 in 2011 je bilo prek sistema za zgodnje 
opozarjanje formalno priglašenih 164 novih psihoaktivnih 
snovi. Leta 2011 je bilo tretje leto zapored v Evropi 
ugotovljeno rekordno število novih snovi (49), kar je več kot 
41 snovi leta 2010 in 24 leta 2009.

To znatno povečanje števila priglašenih snovi sovpada 
s pojavom nenehnega razvoja „dovoljenih drog“ in kaže 
na število snovi, ki se pojavijo na evropskem trgu drog, 
ter na vedno boljše zmogljivosti poročanja nacionalnih 
sistemov za zgodnje opozarjanje. Prisotnost nekaterih 
od teh novih drog na trgu je bila ugotovljena s testnimi 
nakupi „dovoljenih drog“ prek spleta in specializiranih 
trgovin, večina pa jih je bila zaznanih pri forenzični analizi 
zasegov. V letih 2010 in 2011 ni bilo poročil o novoodkritih 
snoveh v bioloških vzorcih (v krvi in urinu), leta 2009 pa je 
bila četrtina priglašenih snovi odkrita v bioloških vzorcih.

Tako kot leta 2010 sta bili približno dve tretjini 
novopriglašenih snovi v letu 2011 sintetični kanabinoidi 
ali sintetični katinoni. Iz teh dveh skupin sta tudi dve 

(132) Sklep Sveta 2005/387/PNZ z dne 10. maja 2005 o izmenjavi podatkov, oceni tveganja in nadzoru nad novimi psihoaktivnimi snovmi. UL L 127, 
20.5.2005, str. 32.
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Obravnava novih drog: nove psihoaktivne 
snovi ali „dovoljene droge“?

Za opisovanje novih drog se uporabljajo številni izrazi. 
V nadaljevanju je navedenih nekaj opredelitev centra 
EMCDDA za pojme v splošni rabi.

V sistemu Evropske unije za zgodnje opozarjanje je 
nova psihoaktivna snov opredeljena kot nova narkotična 
ali psihotropna droga, ki ni uvrščena na sezname 
v skladu s konvencijama ZN o nadzoru nad drogami iz 
leta 1961 in 1971, ter lahko pomeni primerljivo nevarnost za 
javno zdravje kot snovi, uvrščene na te sezname (1).

Izraz „dizajnerska droga“ je nastal v osemdesetih letih 
prejšnjega stoletja s pojavom spojin „ekstazi“ (MDMA 
in drugimi) na trgu prepovedanih drog. Nanaša se na 
nenadzorovane psihoaktivne snovi, ustvarjene za posnemanje 
učinkov nadzorovanih drog z nekoliko spremenjeno kemično 
strukturo, da bi se izognili obstoječemu nadzoru. Izraz 
je pomenil, da se te snovi običajno proizvajajo v skrivnih 
laboratorijih iz kemičnih predhodnih sestavin.

Center EMCDDA opredeljuje izraz „dovoljene droge“ 
kot nadpomenko za nenadzorovane psihoaktivne snovi 
ali proizvode, ki naj bi po trditvah vsebovali te snovi in ki 
so izrecno namenjeni oponašanju učinkov nadzorovanih 
drog. Ta izraz vključuje najrazličnejše sintetične in rastlinske 
snovi, ki se navadno prodajajo na spletu ali v prodajalnah 
„smart shops“ ali „head shops“. Opisovanje teh snovi kot 
„dovoljenih“ je lahko neustrezno ali zavajajoče, saj lahko 
nekateri proizvodi vsebujejo snovi, nadzorovane v skladu 
z zakonodajo o drogah, drugi pa so morda vključeni 
v zakonodajo o zdravilih ali varnosti živil (EMCDDA, 2011a).

Med drugimi izrazi, ki se uporabljajo, je tudi izraz „rastlinska 
droga“, ki poudarja domnevno naraven izvor proizvoda.

Da bi se izognili predpisom o varstvu potrošnikov in trženju, 
se nove psihoaktivne snovi prodajajo tudi pod različnimi 
oznakami proizvodov, kot so „poskusne snovi“, „kopalne soli“ 
in „rastlinsko gnojilo“.

(1) Sklep Sveta 2005/387/PNZ vsebuje pravno zavezujoče 
opredelitve snovi, za katere se uporablja.
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(133) 1-(3-klorofenil)piperazin.

tretjini vseh novih snovi, priglašenih v sistemu za zgodnje 
opozarjanje od leta 2005 (EMCDDA in Europol, 2011). 
Sintetični kanabinoidi so največja od šestih različnih skupin, 
ki se spremljajo (glej prikaz 20). Spremljajo se tudi številna 
zdravila (na primer fenazepam in etizolam), presnovki ali 
predhodne sestavine zdravil (5-hidroksitriptofan) in snovi, 
ki temeljijo na zdravilih (na primer kamfetamin – derivat 
fenkamfamina). Tak primer je metoksetamin, derivat 
ketamina, o katerem je sistem za zgodnje opozarjanje 
poročal leta 2010 in ga dejavno spremljal. Gre za snov, 
katere akutna (Wood idr., 2012a) in kronična toksičnost bi 
lahko bila podobni tisti pri ketaminu.

Proizvodnja in ponudba novih drog

Večina novih psihoaktivnih snovi na evropskem trgu 
prepovedanih drog se po poročanju sintetizira zunaj 
Evrope. Ugotavlja se, da je najpomembnejši vir Kitajska, 
v manjšem obsegu pa tudi Indija. Evropski organi 
kazenskega pregona so odkrili objekte, povezane 
z uvozom, mešanjem in pakiranjem teh snovi. Poročila 
kažejo vpletenost organiziranega kriminala v tabletiranje 
in trženje teh snovi, ki se v glavnem prodajajo kot 
„dovoljene droge“ prek spleta in v trgovinah „smart shops“ 
in „head shops“. V nekaterih primerih pa se prodajajo 

kot prepovedane droge, na primer „ekstazi“, pri čemer 
se uporabljajo logotipi, ki se običajno povezujejo s to 
vrsto droge.

Po poročanju se je sodelovanje evropskih organov 
kazenskega pregona pri nadnacionalnih primerih, 
povezanih s trgovino z novimi psihoaktivnimi snovmi 
ter mešanjem in pakiranjem teh snovi, v zadnjih letih 
povečalo. Raziskave, ki se osredotočajo na mefedron, 
so pokazale, da se je ta droga proizvajala predvsem na 
Kitajskem, v evropske države, kjer je nadzorovana, pa 
je pogosto prispela prek tretje države, v kateri ni pod 
nadzorom (Europol). O manjših zasegih, zlasti katinonov in 
sintetičnih kanabinoidov, so poročale Nemčija, Estonija in 
Madžarska, v primeru mCPP pa tudi Danska (133). O večjih 
zasegih večinoma neopredeljenih novih psihoaktivnih 
snovi sta poročali Latvija (približno 5 kg) in Španija (zaseg 
v trgovini „head shop“ v skupni količini 96 kg). Več kot 
20 kg mefedrona s poreklom iz Indije je bilo zaseženega 
na Češkem. Drugi objekti, povezani s proizvodnjo, so 
bili uničeni ali zaseženi na Irskem, v Belgiji, na Poljskem 
(5 kg mefedrona) in Nizozemskem, kjer je bilo v enem 
objektu zaseženih 150 kg belega praška in približno 
20 000 paketov z različnimi sintetičnimi kanabinoidi.

Včasih je bilo ugotovljeno, da zasežene snovi, ki se 
prodajajo kot „rastlinska gnojila“ ali „poskusne snovi“, 

Prikaz 20: Osrednje skupine novih psihoaktivnih snovi, odkritih s sistemom za zgodnje opozarjanje od leta 2005
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Opomba: Število novih psihoaktivnih snovi, priglašenih v evropski sistem za zgodnje opozarjanje v skladu s Sklepom Sveta 2005/387/PNZ. Glej spletne profile drog centra 
EMCDDA za informacije o fenetilaminih, triptaminih, piperazinih, katinonih in sintetičnih kanabinoidih. V kategorijo „druge snovi“ so vključene različne rastlinske in 
sintetične psihoaktivne snovi, ki ne spadajo nujno v eno od drugih kemijskih skupin, ter nekaj zdravil in derivatov.

Viri: Sistem za zgodnje opozarjanje.

http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Phenethylamine
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/glossary#Tryptamines
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/bzp
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cathinones
http://www.emcdda.europa.eu/publications/drug-profiles/synthetic-cannabinoids
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(134) Uporabljeni so bili iskalni izrazi „dovoljene droge“, „rastlinske droge“ („spice“, kratom in kadulja), GBL (gama-butirolakton), halucinogene gobe, 
mefedron in pipradrolu podobne snovi: 2-DPMP (dezoksipipradrol), dezoksi-D2PM (2-(difenilmetil)pirolidin) in D2PM (difenilprolinol).

vsebujejo nadzorovane droge, zlasti katinone in piperazine. 
Tak primer je bilo odkritje PMMA v „dovoljenih drogah“, kar 
pomeni jasno tveganje za uporabnike (EMCDDA in Europol, 
2011; Sedefov idr., 2011). Nedavno poročilo iz Združenega 
kraljestva je pokazalo, da je 19 % testnih nakupov 
vzorcev, ki se prodajajo kot „dovoljene droge“, vsebovalo 
nadzorovano snov, medtem ko jih je 22 % vsebovalo 
piperazine, 20 % katinone, 18 % pa sintetične kanabinoide 
(Agencija za hujše oblike organiziranega kriminala, 2011). 
Vendar je obseg vpletenosti organiziranega kriminala v trg 
novih snovi nejasen. Trenutno je videti, da trg v glavnem 
obvladujejo preračunljivi podjetniki, ki izkoriščajo splet za 
trženje in prodajo svojih proizvodov.

Ponudba na spletu

Center redno spremlja ponudbo „dovoljenih drog“ s ciljnimi 
spletnimi študijami (pregledi) (glej EMCDDA 2011a). Zadnji 
pregled, pri katerem je bilo uporabljenih 20 od 23 uradnih 
jezikov EU, norveščina, ruščina in ukrajinščina, je bil 
opravljen januarja 2012 (134).

Število spletnih prodajaln, ki oskrbujejo stranke v vsaj 
eni državi članici EU s psihoaktivnimi snovmi ali 
proizvodi, ki verjetno vsebujejo take snovi, se še vedno 
povečuje. V pregledu januarja 2012 je bilo odkritih 
693 spletnih trgovin, kar je več kot 314 januarja 2011 in 
170 januarja 2010.

Trije naravni proizvodi – kratom, kadulja in halucinogene 
gobe – so še vedno „dovoljene droge“, ki se najpogosteje 
ponujajo na spletu, sledi pa jim osem sintetičnih snovi, 
katerih razpoložljivost se je v letu 2011 povečala 
(preglednica 10). V pregledu leta 2012 je bilo ugotovljeno 
znatno povečanje razpoložljivosti različnih sintetičnih 
katinonov, kar lahko pomeni, da spletni trgovci trenutno 
iščejo zamenjavo za mefedron. Mefedron je bil še naprej 
na voljo na spletu in zdi se, da se je njegova spletna 
ponudba povečala od velikega padca med marcem 2010 
in julijem 2011, ko je to snov začelo nadzorovati vedno več 
držav članic EU (EMCDDA, 2011a). Proizvodi, podobni 
mešanici „spice“, so bili leta 2012 odkriti v 21 spletnih 
trgovinah, kar je precej manj kot leta 2009, ko jih je 
ponujalo 55 spletnih trgovin.

Splet je svetovno tržišče in zdi se, da spletne trgovine, ki 
prodajajo nove snovi, izvirajo iz številnih držav. Vendar 
obnašanje in želje na trgu niso nujno na svetovni ravni, 
saj je videti, da so nekatere vrste proizvodov namenjene 
posameznim trgom, značilnim za določeno območje. 
Proizvod „Kronic“ prodajajo na primer skoraj izključno 
avstralske in novozelandske trgovine.

Ti podatki sicer omogočajo sklepanje o ponudbi 
„dovoljenih drog“ na spletu, vendar informacije o dejanski 
prodaji niso na voljo. Če želimo izmeriti ravni uporabe 
novih psihoaktivnih snovi v Evropi, kupljenih prek spleta 
ali drugače, je treba proučiti razpoložljive podatke 
o razširjenosti uporabe.

Razširjenost
Podatki o razširjenosti novih psihoaktivnih snovi so 
redki in velikokrat odvisni od metodoloških omejitev, 
vključno s pomanjkanjem enotnih opredelitev in uporabo 
samoizbranih ali nereprezentativnih vzorcev. Leta 2011 so 
bile prvič opravljene nacionalne reprezentativne študije 
o razširjenosti „dovoljenih drog“ in novih psihoaktivnih 
snovi med splošnim prebivalstvom (Irska, Združeno 
kraljestvo) in dijaki (Španija). Rezultati kažejo, da so ravni 
razširjenosti v glavnem nizke, vendar bi se lahko v nekaterih 
podpopulacijah hitro zvišale.

Po ocenah evropske študije o odnosih mladih, ki je bila prav 
tako opravljena leta 2011 in v kateri je bilo anketiranih več 
kot 12 000 mladih (starih od 15 do 24 let), je „dovoljene 
droge“ kadar koli v življenju uporabilo 5 % mladih 
Evropejcev, v približno polovici držav pa je ta delež med 
3 in 5 %. O najvišjih ocenah je poročala Irska (16 %), 
sledili pa so ji Latvija, Poljska in Združeno kraljestvo (vsi 
skoraj 10 %) (Gallup, 2011).

Preglednica 10: Deset novih psihoaktivnih snovi 
ali „dovoljenih drog“, ki jih najpogosteje ponujajo 
spletne prodajalne, zajete v raziskavo leta 2011 
in 2012

Število spletnih prodajaln, ki ponujajo 
izdelek

januar 
2012

julij 
2011 

januar 
2011

Kratom (naravni) 179 128 92

Kadulja (naravna) 134 110 72

Halucinogene gobe 
(naravne)

95 72 44

Metoksetamin 
(arilcikloheksilamin)

68 58 14

MDAI (aminoindan) 65 61 45

6-APB (benzofuran) 54 49 35

MDPV (katinon) 44 32 25

4-MEC (katinon) 43 32 11

Metiopropamin 
(tiofen)

39 28 5

5-IAI (aminoindan) 38 27 25

Vir: EMCDDA.
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(135) Na Severnem Irskem so v kategorijo „dovoljenih drog“ vključeni „tabletke za zabavo“, rastlinske droge, praški za zabavo, kratom in Salvia 
divinorum, medtem ko so na Irskem vključene tudi rastlinske mešanice za kajenje ali kadila, kopalne soli, rastlinska gnojila ali drugi praški, 
„magična meta“, „božanska meta“ ali „Sally D“ in druge nove psihoaktivne snovi, ki so jih navedli anketiranci.

V Španiji je bil leta 2010 v nacionalni raziskavi o uporabi 
drog med šolsko mladino, staro od 14 do 18 let, uveden 
poseben modul o novih drogah. Proučevalo se je devet 
snovi: ketamin, „spice“, piperazini, mefedron, neksus (2C-B), 
metamfetamin, halucinogene gobe, „poskusne snovi“ in 
„dovoljene droge“. Na splošno je 3,5 % dijakov poročalo, 
da so kadar koli v življenju uporabili eno ali več teh drog 
(2,5 % v zadnjem letu). Pri proizvodih „spice“ so bile ravni 
nizke: 1,1 % kadar koli v življenju in 0,8 % v zadnjem letu. 
Tudi uporaba mefedrona je bila v tej skupini zelo majhna 
(0,4 % kadar koli v življenju).

Mefedron in „dovoljene droge“ so bile prvič vključene 
v skupno raziskavo med prebivalstvom na Irskem in 
Severnem Irskem (Združeno kraljestvo), opravljeno v letih 
2010 in 2011, potem ko je mefedron postal nadzorovan 
(NACD in PHIRB, 2011). Vzorec je vključeval več kot 
7 500 anketirancev, starih med 15 in 64 let. Po ocenah 
je na Severnem Irskem razširjenost uporabe mefedrona 
in „dovoljenih drog“ kadar koli v življenju znašala 
2 %, v zadnjem letu pa 1 % (135). Razširjenost uporabe 

mefedrona in „dovoljenih drog“ kadar koli v življenju je bila 
med mladino, staro od 15 do 24 let, večja, saj je znašala 
6 %. Na Irskem so bile nove psihoaktivne snovi (v zadnjem 
letu so jih uporabili 4 %) druge najpogosteje navedene 
prepovedane droge za konopljo (6 %). O najvišjih ravneh 
uporabe novih psihoaktivnih snovi v zadnjem letu so 
poročali mladi, stari od 15 do 24 let (10 %).

Rezultati britanskega pregleda kaznivih dejanj za leti 
2010 in 2011 (Smith in Flatley, 2011) kažejo, da je bila 
med splošnim prebivalstvom (16–59 let) v Angliji in Walesu 
uporaba mefedrona v zadnjem letu (1,4 %) na podobni 
ravni kot uporaba ekstazija. V starostni skupini od 16 do 
24 let je bila razširjenost uporabe mefedrona v zadnjem 
letu enaka razširjenosti kokaina v prahu (4,4 %). Večina 
oseb, ki so poročale o uporabi mefedrona v zadnjem letu, 
je poročala tudi o uporabi druge prepovedane droge 
(v glavnem konoplje, kokaina ali ekstazija). Pri razumevanju 
teh rezultatov je treba upoštevati, da je zbiranje podatkov 
za raziskavo potekalo pred prepovedjo mefedrona in 
po njej.

Opravljenih je bilo nekaj spletnih raziskav in študij 
s samoizbranimi najlažje dosegljivimi vzorci za spremljanje 
uporabe in razpoložljivosti novih psihoaktivnih snovi. 
Spletna raziskava o „dovoljenih drogah“, opravljena 
v Nemčiji med 860 anketiranci z izkušnjami z „dovoljenimi 
drogami“, je pokazala, da so bile rastlinske mešanice 
najbolj razširjeni proizvodi med „dovoljenimi drogami“, 
sledile pa so jim „poskusne snovi“, „kopalne soli“ in 
podobni proizvodi. Podobno je pokazala študija, 
opravljena na prizoriščih nočnega življenja na Češkem, saj 
so bile snovi rastlinskega izvora najpogosteje navedene 
„dovoljene droge“, 23 % od 1 099 vprašanih pa je 
poročalo, da so uporabili Salvio divinorum. Prav tako je na 
Češkem 4,5 % vzorca 1 091 uporabnikov spleta, starih od 
15 do 34 let, poročalo o uporabi nove psihoaktivne snovi.

Druge študije se pogosto osredotočajo na uporabo ene 
vrste snovi, na primer mešanice „spice“, BZP ali mefedrona. 
Leta 2011 je letna raziskava med šolsko mladino v ZDA 
„Monitoring the Future“ prvič poročala o razširjenosti 
uporabe sintetičnih kanabinoidov med mladimi. Med 
učenci 12. razreda je razširjenost uporabe proizvodov, ki 
vsebujejo sintetične kanabinoide („spice“ in K2), v zadnjem 
letu nekoliko presegala 11 %.

V spletni raziskavi o uporabi drog za leto 2011, ki je bila 
opravljena za revijo o klubski sceni Mixmag in časnik 
Guardian (Mixmag, 2012) in je temeljila na prejšnjih 
raziskavah revije Mixmag (EMCDDA, 2009a, 2010a), je 
bilo zbranih 15 500 odzivov, večinoma iz Združenega 
kraljestva, pa tudi od drugod po svetu. V letih 2010 in 2011 

Zbrani anonimni vzorci urina – objektiven 
vir informacij o uporabi drog

Novi pristopi ugotavljanja in merjenja uporabe drog med 
prebivalstvom, ki temeljijo na analizi odpadnih voda, lahko 
presežejo nekatere omejitve raziskav med prebivalstvom. 
Na zanesljivost podatkov, ki temeljijo na poročanju 
uporabnikov o uporabi drog, lahko vplivajo razlike v sestavi 
drog, ki se uporabljajo. To velja zlasti za sintetične droge 
in nove psihoaktivne snovi, pri katerih je mogoče, da 
uporabnik ne ve, katere snovi uporablja. Analiza odpadnih 
voda v čistilnih napravah se uporablja za ugotavljanje 
uporabe prepovedanih drog med prebivalstvom, kot 
sta MDMA in kokain. Vendar je ta metoda pri novih 
psihoaktivnih snoveh problematična, saj o njihovi presnovi 
in stabilnosti ni na voljo veliko informacij.

Leta 2011 je bila opravljena pilotna študija o možnosti 
uporabe zbranega urina za ugotavljanje drog, ki se 
uporabljajo na prizoriščih nočnega življenja v Londonu 
(Archer idr., 2012). V študiji so bile zaznane znane 
prepovedane droge in nove psihoaktivne snovi, vključno 
z mefedronom, TFMPP (3-triflorometilfenilpiperazin) in 
2-AI (2-aminoindan). Droge, ki so bile v vzorcih prisotne 
v najvišjih koncentracijah, so bile mefedron, ketamin in 
MDMA. Poleg osnovnih drog so bili odkriti tudi njihovi 
presnovki.

Študija kaže možnost uporabe zbranih vzorcev urina za 
ugotavljanje drog in uporabe na prizoriščih nočnega 
življenja. S to metodologijo je mogoče zagotoviti objektivne 
podatke o uporabi drog v teh okoljih, zlasti pa odkriti nove 
psihoaktivne snovi.
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so bile sporočene ravni uporabe mefedrona v zadnjem 
letu in zadnjem mesecu med obiskovalci klubov trikrat 
višje (30 % oziroma 13 %) kot pri osebah, ki klubov ne 
obiskujejo (10 % oziroma 3 %) (Mixmag, 2012). Seveda se 
podatki, pridobljeni na podlagi takih samoizbranih vzorcev, 
nikakor ne morejo šteti za reprezentativne, vendar take 
raziskave omogočajo zanimiv vpogled v uporabo drog 
med anketiranci.

Odzivi na nove droge
V Evropi so se začeli razvijati ukrepi za zmanjševanje 
povpraševanja po novih psihoaktivnih snovi in ponudbe teh 
snovi. Posamezne države članice so sprejele pobude za 
izboljšanje in pospeševanje svojih pravnih odzivov na nove 
psihoaktivne snovi, proizvode in podjetja, ki jih prodajajo 
(glej poglavje 1).

Leta 2011 je bila na Prvem mednarodnem 
večdisciplinarnem forumu o novih drogah poudarjena 
potreba po okrepitvi odzivov za zmanjševanje 
povpraševanja po novih psihoaktivnih snoveh, vključno 
s preprečevanjem, zmanjševanjem škode in zdravljenjem. 

Vendar je zagotavljanje jasnih sporočil za preprečevanje in 
zmanjševanje škode težavno, ker so na voljo najrazličnejše 
spojine z različno vsebnostjo in kakovostjo snovi.

V Združenem kraljestvu se podatki o „dovoljenih drogah“, 
nujna pomoč in informacije o zdravljenju odvisnosti od drog 
zagotavljajo s spletno storitvijo „Talk to Frank“, na Irskem 
pa se informacije o novih drogah za preprečevanje in 
zmanjševanje škode razširjajo od leta 2010.

Na Poljskem je nacionalni urad za preprečevanje uporabe 
drog od leta 2008 pripravil in izvedel tri kampanje za 
preprečevanje: spletno kampanjo obveščanja o mogočih 
posledicah in nevarnostih pri uporabi „dovoljenih drog“, 
srečanja staršev in predstavnikov šol, na katerih so se 
zagotavljale informacije o novih psihoaktivnih snoveh in 
ki so jih vodili svetovalci ali učitelji, ter splošni program 
preprečevanja, namenjen šolski mladini, stari od 15 do 
18 let, ki so ga izvajali učitelji in šolski svetovalci.

Projekt ReDNet (evropska mreža za rekreativne droge) je 
razpršena raziskovalna študija, katere cilj je izboljšati raven 
informacij o učinkih novih rekreativnih drog, ki so na voljo 
mladim (od 16 do 24 let) in strokovnjakom, ter morebitnih 
zdravstvenih tveganjih, povezanih z njihovo uporabo. 
Pri tem se uporabljajo številne inovativne informacijske 
in komunikacijske tehnologije za širjenje informacij med 
ciljnimi skupinami brez vnaprejšnjega presojanja.

Potrebno je boljše razumevanje morebitnih akutnih in 
kroničnih posledic uporabe novih snovi za zdravje. Treba je 
zagotoviti zdravstveno oskrbo v zvezi z akutno toksičnostjo, 
pa tudi posebno usposabljanje za zdravstveno oskrbo 
posameznikov, ki jim postane slabo v sprostitvenih okoljih, 
in navodila o tem, kdaj je treba poklicati službe za nujno 
pomoč. Vendar bodo zaradi podobnosti z amfetamini in 
MDMA za uporabnike nekaterih vrst novih psihoaktivnih 
snovi verjetno koristne strategije oskrbe, podobne odzivom 
zdravljenja, ki se uporabljajo v zvezi s temi bolj znanimi 
drogami.

Zdravljenje posameznikov, ki so bili izpostavljeni novim 
psihoaktivnim drogam in iščejo formalno pomoč, je 
v glavnem podporno, saj ni dovolj podatkov o tem, 
kakšno naj bi bilo ustrezno psihosocialno zdravljenje 
uporabnikov „dovoljenih drog“. V Združenem kraljestvu je 
bila ustanovljena pilotna večdisciplinarna specialistična 
klinika za uporabnike klubskih drog, vključno z „dovoljenimi 
drogami“, ki zagotavlja vrsto odzivov, med katerimi so 
tudi kratkotrajni ukrepi, farmakološke terapije in podpora 
z načrtovano oskrbo. Vztrajanje pri zdravljenju in rezultati 
zdravljenja na tej kliniki so dobri.

Ocenjevanje psihoaktivnosti

Ker se v sistemu za zgodnje opozarjanje poroča o vedno 
večjem številu novih snovi, je pomembno, da se čim prej 
ugotovi, ali imajo snovi psihoaktiven učinek. Trenutno 
se proučujejo možnosti uporabe poceni metod za 
predvidevanje lastnosti novih drog (toksičnih, farmakoloških 
in psihoaktivnih lastnosti), ne da bi bilo treba opraviti 
eksperimentalne študije na živalih ali ljudeh.

Ena od proučevanih metod je priprava matematičnih 
modelov za predvidevanje učinkovanja novih snovi na 
podlagi „načela podobnosti“, v skladu s katerim se 
predvideva, da imajo molekule z zelo sorodno kemično 
strukturo podobne psihokemične lastnosti in učinke. Tako 
se lahko podatki o znani snovi uporabijo za predvidevanje 
učinkov neznane snovi.

Možnost predvidevanja, kako delujejo nove spojine, 
o katerih ni na voljo veliko informacij, se zdi spodbudna. 
V nedavni študiji je bil z metodami za izračun ocenjen 
morebitni psihoaktivni učinek zdravila ostarin (Mohd-Fauzi 
in Bender, 2012). Analiza je bila dvostopenjska: najprej je 
bilo treba predvideti, ali je verjetno, da bo zdravilo vplivalo 
na beljakovine, za katere je znano, da so povezane 
s psihoaktivnimi učinki, nato pa raziskati verjetnost, da bo 
ta snov prodrla v osrednji živčni sistem. Rezultati študije niso 
potrdili verjetnosti, da bi ostarin povzročal psihoaktivne 
učinke pri ljudeh.

http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
http://www.emcdda.europa.eu/events/2011/new-drugs-forum
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(136) Hiperpovezave na spletne vire so v različici letnega poročila v obliki PDF, ki je na voljo na spletišču centra EMCDDA (http://www.emcdda.europa.
eu/publications/annual-report/2012).
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O Evropskem centru za spremljanje drog  
in zasvojenosti z drogami
Evropski center za spremljanje drog in zasvojenosti z drogami (center 
EMCDDA) je ena od decentraliziranih agencij Evropske unije. Ustanovljen 
je bil leta 1993 s sedežem v Lizboni in je osrednji vir celovitih informacij 
o drogah in zasvojenosti z drogami v Evropi.

Center EMCDDA zbira, analizira in razširja dejanske, objektivne, zanesljive 
in primerljive informacije o drogah in zasvojenosti z njimi. Tako svoji ciljni 
javnosti zagotavlja z dokazi podprto sliko pojava drog na evropski ravni.

Publikacije centra so primarni vir informacij za najrazličnejše naslovnike, 
vključno z oblikovalci politik in njihovimi svetovalci, strokovnjaki in 
raziskovalci, ki so dejavni na področju drog, in, s širšega vidika, mediji in 
javnostjo.

Letno poročilo predstavlja letni pregled pojava drog v Evropi s strani centra 
in je najpomembnejši vir informacij za vse, ki iščejo najnovejše ugotovitve 
o drogah v Evropi.
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