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        Prevalența consumului de canabis este de aproximativ cinci ori mai mare decât cea a 

altor substanțe, iar numărul consumatorilor care se adresează serviciilor de tratament pentru 

probleme legate de consumul de canabis a crescut în ultimii ani. Deși consumul de heroină și 

alte opiacee se menține relativ scăzut, acestea continuă, totuși, să fie principalele cauze pentru 

morbiditatea și mortalitatea asociate consumului de droguri în Europa și să genereze cea mai 

mare parte a costurilor aferente tratamentelor. 

 

        Consumul de droguri este caracterizat prin diferite modele de consum, care variază de la 

consumul experimental unic până la consumul regulat și dependent. Consumul este, în 

general, mai mare în rândul bărbaților, indiferent de drog, iar această diferență este adesea și 

mai pronunțată în cazul modelelor de consum mai intensiv sau regulat. De asemenea, 

diferitele modele de consum sunt corelate cu tipuri și grade diferite de efecte adverse asupra 

sănătății; consumul mai frecvent, dozele mari, consumul simultan al mai multor substanțe și 

injectarea sunt toate asociate cu riscuri medicale crescute. 

 

Aproape unul din patru europeni a încercat droguri ilegale 

      Se estimează că aproape un sfert din populația adultă din Uniunea Europeană, respectiv 

peste 80 de milioane de adulți, au consumat droguri ilegale într-un anumit moment din viața 

lor. Drogul cel mai frecvent consumat este canabisul, estimările consumului de alte droguri pe 

durata vieții fiind mai scăzute pentru cocaină, amfetamine și MDMA.  

Nivelurile de consum de-a lungul vieții variază considerabil între țări, de la aproximativ o 

treime din adulți în Danemarca, Franța și Regatul Unit la 8 % sau mai puțin de unul din 10 în 

Bulgaria, România și Turcia. 

 

 

Canabisul 
 

        Canabisul este drogul ilegal cel mai probabil să fie consumat de toate grupele de vârstă. 

În general, canabisul se fumează, iar în Europa este, de regulă, amestecat cu tutunul. Modelele 

consumului de canabis variază de la consumul ocazional la cel regulat și dependent. 

Se estimează că 14,6 milioane de tineri europeni (cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani), 

reprezentând 11,7 % din această grupă de vârstă, au consumat canabis în ultimul an, 8,8 

milioane dintre aceștia având vârste cuprinse între 15 și 24 de ani (15,2 % din această grupă 

de vârstă). 

 

        O serie de țări dispun acum de suficiente date provenite din sondaje pentru a permite 

realizarea unei analize statistice a tendințelor temporale pe termen lung în ceea ce privește 

consumul de canabis în rândul tinerilor adulți (cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani).  



Sondajele în rândul populației efectuate în Germania, Spania și Regatul Unit indică o scădere 

sau o stabilizare a prevalenței consumului de canabis în ultimii zece ani. În schimb, se poate 

observa o prevalență tot mai mare în Bulgaria, Franța și în trei dintre țările nordice 

(Danemarca, Finlanda, Suedia). În plus, în cel mai recent sondaj realizat în Norvegia s-a 

raportat o creștere până la un nou nivel record, de 12 %, deși seriile de timp actuale sunt 

insuficiente pentru a se putea realiza o analiză statistică a tendințelor. 

 

Consumul de canabis în rândul elevilor 

Monitorizarea consumului de substanțe în rândul elevilor constituie un instrument important 

pentru înțelegerea comportamentelor de risc actuale ale tinerilor. În Europa, studiul efectuat în 

cadrul Proiectului european de anchetă în școli privind alcoolul și alte droguri (ESPAD) oferă 

o perspectivă de-a lungul timpului a tendințelor în ceea ce privește consumul de substanțe în 

rândul elevilor de 15‑16 ani.  

          Potrivit celor mai recente date colectate (2011), canabisul reprezintă cea mai mare parte 

a consumului de droguri ilegale în acest grup, aproximativ 24 % dintre acești adolescenți 

declarând că au consumat canabis cel puțin o dată pe durata vieții, procentele fiind cuprinse 

între 5 % în Norvegia și 42 % în Republica Cehă. Prevalența consumului celorlalte droguri 

ilegale este mult mai redusă. 

 

Motive de îngrijorare privind consumatorii de canabis 

        Un număr mic de consumatori de canabis consumă substanța intensiv. În categoria 

consumului zilnic sau aproape zilnic de canabis se încadrează persoanele care au consumat 

canabis timp de 20 de zile sau mai multe în ultima lună. Pe baza sondajelor în rândul 

populației per ansamblu, se estimează că aproape 1 % din adulții europeni consumă canabis 

zilnic sau aproape zilnic. 

        Aproximativ trei sferturi dintre aceștia au vârste cuprinse între 15 și 34 de ani, iar din 

această grupă de vârstă, peste trei sferturi sunt bărbați. 

         Deși consumul zilnic de canabis este puțin răspândit în rândul populației generale, totuși 

în rândul celor aproape 3 % dintre adulții (15-64 de ani) care au consumat canabis în ultima 

lună, aproximativ un sfert au consumat această substanță zilnic sau aproape zilnic. Acest 

procent variază semnificativ în funcție de țară. În cazul statelor în care există un număr 

suficient de sondaje pentru a permite identificarea tendințelor, procentul consumatorilor 

zilnici sau aproape zilnici în raport cu întreaga populație adultă a rămas constant în ultimii 

zece ani. 

 

        În Europa, canabisul este drogul raportat cel mai frecvent ca motiv principal de inițiere a 

unui tratament pentru consumul de droguri de către consumatorii care se adresează serviciilor 

de tratament pentru prima dată, deși răspunsul la tratament al consumatorilor de canabis 

variază în mod considerabil. Numărul total al consumatorilor raportați care s-au adresat 

serviciilor de tratament pentru prima dată a crescut de la 45 000 la 61 000 între 2006 și 2013. 

Dacă se ține seama și de persoanele readmise la tratament, canabisul a ocupat locul doi între 

drogurile cel mai frecvent raportate de totalul consumatorilor admiși în 2013 (123 000 de 

pacienți, reprezentând 29 %).  

       Cu toate acestea, există o diversitate considerabilă la nivel național, de la 3 % din 

numărul total al consumatorilor admiși la tratament raportând consumul de canabis ca drog 

principal în Lituania, la peste 60 % în Danemarca și Ungaria. La această eterogenitate este 

posibil să contribuie mai mulți factori. De exemplu, aproximativ un sfert dintre consumatorii 

de canabis ca drog principal admiși la tratament în Europa ajung să se adreseze serviciilor de 

tratament în urma trimiterii de către sistemul penal de justiție (23 000); acest procentaj variază 

de la mai puțin de 5 % dintre consumatorii de canabis ca drog principal din Bulgaria, Estonia, 

Letonia și Țările de Jos, la peste 80 % în Ungaria. 

 



Urgențele spitalicești legate de consumul de canabis 

       Deși se întâmplă rar, consumul de canabis poate provoca urgențe acute, în special în doze 

mari. În țările cu niveluri mai ridicate de prevalență, consumul de canabis este cauza unei 

proporții considerabile a urgențelor asociate consumului de droguri. Un studiu recent a 

identificat o creștere a numărului de urgențe asociate consumului de canabis în perioada 2008-

2012 în 11 dintre cele 13 țări europene analizate. În Spania, de exemplu, numărul de urgențe 

asociate consumului de canabis a crescut de la 1589 (25 % din totalul urgențelor asociate 

consumului de droguri) în 2008 la 1980 (33 %) în 2011. 

Rețeaua europeană privind urgențele cauzate de consumul de droguri (European Drug 

Emergencies 

Network - Euro-DEN), care monitorizează situația urgențelor asociate consumului de droguri 

în 16 unități de primiri urgențe din 10 țări europene, a raportat faptul că între 10 % și 48 % 

(16 % în medie) din numărul de prezentări asociate consumului de droguri s-au datorat 

consumului de canabis, deși în 90 % dintre aceste cazuri s-a constatat și prezența altor 

substanțe. În majoritatea cazurilor, s-a detectat canabis în combinație cu alcool, 

benzodiazepine și substanțe stimulente. Problemele raportate cel mai frecvent au fost de tip 

cognitivcomportamentale (agitație, agresivitate, psihoză și anxietate) și vărsături. În 

majoritatea cazurilor, pacienții au fost externați fără a fi necesară spitalizarea. 

 

           Pentru categoria de vârstă de 15-64 ani, România se numără printre ţările cu cea mai 

scăzută prevalenţă a consumului de canabis de-a lungul vieţii. Ţara noastră are o prevalenţă de 

1,6% şi se află pe ultimele locuri alături de Turcia (0,7%), Malta (4,3%) şi Bulgaria (7,5%). În 

fruntea listei se află Franţa (40,9%), Danemarca (35,6%), Spania (30,4) și Regatul Unit 

(29,9%).  

România are o prevalenţă de 0,6% la grupa de vârstă 15-34 ani (în ultimele 12 luni), şi de 7% 

pentru grupa de vârstă 15-16 ani (de-a lungul vieţii). 

 

 

Cocaina 
 

         Cocaina este cel mai consumat drog stimulent ilegal în Europa, deși majoritatea 

consumatorilor se află doar în câteva țări. Acest fapt este ilustrat de datele sondajelor conform 

cărora cocaina este mai răspândită în sudul și vestul Europei. 

 

         Se estimează că aproximativ 2,3 milioane de tineri adulți cu vârste cuprinse între 15 și 

34 de ani (1,9 % din această grupă de vârstă) au consumat cocaină în ultimul an. Numeroși 

consumatori de cocaină aleg acest drog în scop recreațional, cu niveluri maxime ale 

consumului la sfârșit de săptămână și în zilele de sărbătoare.  

          Datele obținute din analiza apelor reziduale realizată în cadrul unui studiu desfășurat în 

2014 în mai multe orașe europene a confirmat diferențe zilnice de consum. Concentrații mai 

mari de benzoilecgonină, principalul metabolit al cocainei, au fost depistate în eșantioanele 

colectate la sfârșit de săptămână. 

 

               Numai câteva state au raportat în ultimul an o prevalență mai mare de 3 % a 

consumului de cocaină în rândul adulților tineri. Dintre acestea, Spania și Regatul Unit au 

înregistrat tendințe de creștere a prevalenței semnificative din punct de vedere statistic până în 

2008, iar ulterior tendința s-a stabilizat sau s-a redus. Între țările cu o prevalență mai mică de 

3 %, cele mai recente date raportate de Irlanda și Danemarca arată scăderi, însă acestea nu pot 

fi încă identificate din punct de vedere statistic, în timp ce sondajele desfășurate în Franța 

până în anul 2014 indică o tendință de creștere a consumului. 

 

Scăderea cazurilor de apelare la tratament ca urmare a consumului de cocaină 



             Prevalența formelor problematice de consum al cocainei în Europa este dificil de 

măsurat, dat fiind că numai patru state dispun de estimări recente și că, din rațiuni 

metodologice, acestea nu sunt ușor de comparat. În anul 2012, în rândul populației adulte, 

Germania a estimat „dependența de cocaină” la 0,20 %. În anul 2013, Italia a prezentat o 

estimare de 0,23 % pentru persoanele „care au nevoie de tratament pentru consumul de 

cocaină”, iar Spania a estimat „consumul de mare risc al cocainei” la 0,29 %. Pentru anii 

2011-2012, Regatul Unit a estimat un consum de cocaină crack în rândul populației adulte din 

Anglia de 0,48 %, majoritatea acestor consumatori fiind și consumatori de droguri opiacee. 

 

        Cocaina a fost indicată ca drog principal pentru 13 % din totalul raportat al pacienților 

care au început un tratament specializat pentru dependența de droguri în anul 2013 (55.000) și 

pentru 16 % dintre cei admiși la tratament pentru prima dată (25.000). Există diferențe mari 

de la o țară la alta, peste 70 % din numărul total de consumatori de cocaină fiind raportați de 

numai trei țări (Spania, Italia, Regatul Unit).  

        Potrivit celor mai recente date, numărul de consumatori de cocaină care se adresează 

serviciilor de tratament pentru prima dată s-a stabilizat în jurul cifrei de 24.000, scăzând de la 

o valoare record de 38.000 în anul 2008. 

În anul 2013, 6000 de consumatori admiși la tratament în Europa au raportat cocaina crack ca 

drog principal, peste jumătate dintre aceștia (3500) fiind în Regatul Unit, iar majoritatea 

celorlalți (2200) în Spania, Franța și Țările de Jos. 

 

           În anul 2013 au fost raportate peste 800 de decese asociate consumului de cocaină 

(date culese din 27 de țări). 

         Majoritatea acestor decese au fost atribuite supradozelor de droguri, adeseori fiind 

detectate și alte substanțe, îndeosebi opiacee. La nivel european, problemele legate de 

calitatea datelor fac imposibilă obținerea unor concluzii privind tendințele. Unele state dispun, 

totuși, de anumite informații, deși acestea sunt limitate. De exemplu, în perioada 2012-2013, 

numărul deceselor în care s-a înregistrat prezența cocainei a crescut de la 174 la 215 în 

Regatul Unit și de la 19 la 29 în Turcia. 

 

          Pentru categoria de vârstă de 15-64 ani, România se numără printre ţările cu cea mai 

scăzută prevalenţă a consumului de cocaină de-a lungul vieţii. Ţara noastră are o prevalenţă 

de 0,3%, urmată de Republica Cehă (0,4%), Malta (0,5%), Slovacia (0,6%) şi Grecia (0,7%). 

În fruntea listei se află Spania (10,3%), Regatul Unit (9,5%) și Irlanda (6,8%). 

România are o prevalenţă scăzută de 0,2% la categoria de vârstă de 15-34 ani (în ultimele 12 

luni), iar la categoria 15-16 ani (de-a lungul vieţii), prevalenţă este 2%. 

 

 

Amfetaminele 
 

         Amfetamina și metamfetamina, două substanțe stimulente foarte apropiate, sunt ambele 

consumate în Europa, dar amfetamina este de departe cea mai consumată. De-a lungul 

timpului, consumul de metamfetamină a fost concentrat în Republica Cehă și, mai recent, în 

Slovacia, deși în prezent există indicii privind consumul tot mai mare în alte țări. În anumite 

seturi de date nu se poate distinge între cele două substanțe; în aceste cazuri, se folosește 

denumirea generică „amfetamine”. 

 

         Ambele droguri pot fi administrate oral sau inhalate; în plus, injectarea este relativ 

frecventă în rândul consumatorilor problematici din unele țări. Metamfetamina se poate și 

fuma, dar această cale de administrare nu este frecvent raportată în Europa.  

Printre efectele medicale adverse ale consumului de amfetamine se numără problemele 

cardiovasculare, pulmonare, neurologice și de sănătate mintală, iar administrarea prin 



injectare comportă, ca și în cazul altor droguri, riscul de a contracta boli infecțioase. Ca și în 

cazul altor droguri stimulente, decesele legate de consumul de amfetamine pot fi dificil de 

identificat. Cu toate acestea, anual se raportează un număr mic de decese. 

 

             Un număr estimat de 1,3 milioane (1,0 %) de tineri adulți (din grupa de vârstă 15-34 

de ani) au consumat amfetamine în ultimul an. Cele mai recente estimări naționale privind 

prevalența consumului variază de la 0,1 % la 1,8 %. Datele disponibile sugerează că, începând 

aproximativ din anul 2000, majoritatea țărilor europene au înregistrat situații relativ stabile în 

ceea ce privește tendințele în materie de consum. Excepție fac Spania și Regatul Unit, unde 

începând din anul 2000 s-a putut observa o scădere semnificativă din punct de vedere statistic. 

 

Noi modele ale consumului problematic de amfetamine 

        În ceea ce privește consumul pe termen lung, cronic și prin injectare de amfetamină, de-a 

lungul timpului au fost constatate probleme îndeosebi în țările din nordul Europei. 

Pe de altă parte, problemele cauzate de consumul de metamfetamină pe termen lung au 

devenit cel mai evidente în Republica Cehă și în Slovacia. Aceste țări estimează consumul 

problematic în rândul adulților (cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani) la aproximativ 0,48 % 

în Republica Cehă (în anul 2013) și 0,21 % în Slovacia (în anul 2007). În Republica Cehă, în 

perioada 2007-2013 s-a constatat o creștere însemnată a consumului problematic sau de mare 

risc al metamfetaminei, în principal prin injectare (de la aproximativ 20.000 la peste 34.000 

consumatori).  

         Există indicii recente potrivit cărora consumul de metamfetamine se răspândește în alte 

țări și la alte grupuri de populație, fiind raportat în țări care se învecinează cu Republica Cehă 

(Germania, Austria), în zonele sudice ale Europei (Grecia, Cipru, Turcia) și în țări din nordul 

Europei (Letonia, Norvegia). Într-o serie de țări europene continuă să fie raportat un nou 

model de consum al metamfetaminei, care presupune injectarea drogului, adesea în 

combinație cu alte substanțe stimulente, în timpul unor petreceri restrânse între bărbați care 

întrețin relații homosexuale. Aceste așa-numite „petreceri-orgii” sunt un motiv de îngrijorare 

din cauza combinației de riscuri la care se expun participanții, atât din perspectiva consumului 

de droguri, cât și a comportamentelor sexuale. 

 

          În anul 2013, în Europa, aproximativ 7 % dintre consumatorii admiși la tratament 

specializat pentru dependența de droguri au raportat amfetaminele (amfetamina și 

metamfetamina) ca drog principal. Acest procent reprezintă aproximativ 29.000 de pacienți, 

dintre care 12.000 s-au adresat serviciilor de tratament pentru prima dată în viață. 

Consumatorii de amfetamină ca drog principal reprezintă o parte considerabilă a admiterilor 

la tratament pentru prima dată numai în Germania, Letonia și Polonia. Consumatorii care se 

adresează serviciilor de tratament și care raportează metamfetamina ca drog principal sunt 

concentrați în Republica Cehă și în Slovacia care, împreună, însumează 95 % dintre cei 8000 

de consumatori de metamfetamină din Europa. Se raportează creșteri ale numărului de 

consumatori de amfetamine care se adresează serviciilor de tratament pentru prima dată 

îndeosebi în Germania, Republica Cehă și Slovacia. 

 

             Pentru categoria de vârstă de 15-64 ani, România se numără printre ţările cu cea mai 

scăzută prevalenţă a consumului de amfetamine de-a lungul vieții , având o prevalenţă de 

0,1%, la fel ca Grecia și Turcia, fiind urmate de Malta (0,3%) şi Portugalia și Slovacia (0,5%). 

Ţările cu cea mai ridicată prevalenţă pentru acest drog sunt: Regatul Unit (11,1%), 

Danemarca (6,6%) şi Irlanda (4,5%). 

La categoria de vârstă 15-16 ani (de-a lungul vieţii), România are o prevalenţă de 2%; 

prevalenţa maximă se înregistrează în Ungaria (6%). 

 

 



Ecstasy/MDMA 
 

         MDMA (3,4-metilendioxi-metamfetamina) este consumat în general sub forma 

comprimatelor de ecstasy, însă este din ce în ce mai disponibil sub formă cristalizată și de 

pudră; de obicei, comprimatele sunt înghițite, iar sub formă de pudră, drogul este prizat 

(insuflație pe cale nazală). 

 

Problemele asociate consumului acestui drog includ hipotermia, ritmul cardiac crescut și 

insuficiența multiplă de organ, iar pe termen lung, consumul a fost asociat cu probleme 

hepatice și cardiace. Decesele asociate consumului acestui drog continuă să fie relativ rare și 

sunt uneori provocate de consumul altor substanțe vândute ca MDMA. Recent, au existat 

îngrijorări privind problemele acute cauzate de comprimatele și pudra cu doze crescute de 

MDMA. De asemenea, în anul 2014, s-au emis avertizări privind comprimatele de ecstasy 

care conțineau concentrații ridicate de PMMA — un drog cu un profil de siguranță 

îngrijorător. 

 

              De-a lungul timpului, majoritatea sondajelor la nivel european au colectat date cu 

privire la consumul de ecstasy, nu la cel de MDMA. Se estimează că 1,8 milioane de tineri 

adulți (cu vârste cuprinse între 15 și 34 de ani) au consumat ecstasy în ultimul an (1,4 % din 

această grupă de vârstă), estimările la nivel național variind între sub 0,1 % și 3,1 %. Dintre 

țările care dispun de date suficiente pentru a se realiza o analiză statistică a tendințelor, 

începând din anul 2000 se poate observa o prevalență în scădere în Germania, Spania și 

Regatul Unit. Danemarca prezintă un tipar similar de descreștere a prevalenței, însă în 

condițiile unui nivel mai redus de certitudine statistică. În schimb, în Bulgaria se menține 

tiparul de creștere a estimărilor prevalenței. În rândul țărilor care au efectuat noi sondaje din 

anul 2012 și până acum, rezultatele sunt divergente: șase țări au raportat estimări mai reduse 

ale prevalenței, în timp ce alte șapte au raportat estimări mai ridicate față de sondajul anterior 

comparabil. 

 

                 Consumul de ecstasy este rareori raportat ca motiv al admiterii la tratament pentru 

dependența de droguri, acest drog fiind responsabil de mai puțin de 1% (aproximativ 600 de 

cazuri) din consumatorii admiși pentru prima dată la tratament în anul 2013. 

 

               Pentru categoria 15-64 de ani (consum de-a lungul vieţii), clasamentul ţărilor cu 

prevalenţa cea mai mică este: Turcia (0,1%), Grecia (0,4%), România şi Malta (0,7%) şi 

Cipru (0,9%). În fruntea listei se află Regatul Unit cu 9,3%, Irlanda cu 6,9%, şi Ţările de Jos 

cu 6,2%. 

La categoria de vârsta de 15-34 de ani (în ultimele 12 luni), pe ultimul loc se situează Turcia 

şi Italia, cu o prevalenţă de 0,1%, urmate de Polonia, Cipru, Lituania cu 0,3%, România şi 

Grecia cu 0,4%. Poziţiile fruntaşe sunt ocupate de Ţările de Jos cu 3,1%, Regatul Unit și 

Republica Cehă cu 3% și Bulgaria cu 2,9%. 

La categoria de vârstă 15-16 ani (de-a lungul vieţii), România are o prevalenţă de 2%. 

 

 

Opiacee 
 

             Consumul ilegal de opiacee continuă să fie responsabil pentru un număr 

disproporționat de mare din totalul îmbolnăvirilor și deceselor din Europa cauzate de 

consumul de droguri. Principalul opiaceu consumat în Europa este heroina, care se poate 

fuma, inhala sau injecta. Se mai face abuz de o serie de alte opiacee sintetice, precum 

buprenorfina, metadona și fentanilul. 



 

              Prevalența anuală medie a consumului problematic de opiacee în rândul adulților (15-

64 de ani) este estimată la aproximativ 0,4% (4 consumatori la 1000 de persoane), ceea ce 

înseamnă 1,3 milioane de consumatori problematici de opiacee în Europa în 2013. La nivel 

național, estimările privind prevalența consumului problematic de opiacee variază între mai 

puțin de unul și aproximativ opt cazuri la 1000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 

de ani. În perioada 2006-2013, zece țări au repetat estimările privind consumul problematic de 

opiacee, prezentând tendințe relativ stabile. 

 

            Persoanele care consumă opiacee, în special heroină, ca drog principal reprezintă 41% 

din numărul total al persoanelor care s-au adresat serviciilor de tratament specializat în 2013 

în Europa (175.000 de pacienți) și aproximativ 20% din numărul consumatorilor admiși la 

tratament pentru prima dată (31.000 de pacienți). Numărul noilor pacienți tratați pentru 

consumul de heroină s-a redus cu mai mult de jumătate, scăzând de la un număr record de 59 

000 în 2007 la 23 000 în 2013. Se pare că ritmul apariției de noi consumatori de heroină s-a 

redus per ansamblu și că acest lucru are un impact asupra cererii de tratament. 

 

Alte opiacee decât heroina: o situație tot mai îngrijorătoare 

               În puțin peste o treime din țările europene (11 țări), mai mult de 10% din 

consumatorii de opiacee care s-au adresat serviciilor de tratament specializat în 2013 au fost 

tratați pentru probleme asociate în primul rând nu cu consumul heroinei, ci al altor opiacee. 

Printre aceste substanțe se numără metadona, buprenorfina și fentanilul.  

              Per total, abuzul de metadonă reprezintă cel mai răspândit consum de opiacee diferite 

de heroină, urmând apoi buprenorfina; aceste droguri sunt responsabile pentru 60%, respectiv 

30% din toate admiterile la tratament pentru consumul de substanțe opiacee diferite de 

heroină, ca droguri principale. În unele țări, aceste droguri reprezintă în prezent cele mai 

comune tipuri de opiacee care fac obiectul consumului problematic. În Estonia, de exemplu, 

majoritatea consumatorilor de opiacee admiși la tratament au consumat ilegal fentanil, în timp 

ce în Finlanda s-a raportat că majoritatea consumatorilor de opiacee sunt consumatori de 

buprenorfină ca drog principal. 

 

Consumatorii problematici de opiacee: un grup în curs de îmbătrânire 

            Există două tendințe clare în rândul consumatorilor de opiacee admiși la tratament: 

numărul lor este în scădere, iar vârsta lor este în creștere. În perioada 2006-2013, vârsta medie 

a persoanelor care s-au adresat serviciilor de tratament pentru probleme legate de consumul de 

opiacee a crescut cu 5 ani. În aceeași perioadă, vârsta medie a deceselor induse de consumul 

de droguri (care au loc în principal din cauze asociate consumului de opiacee) a crescut de la 

33 la 37 de ani. Un număr semnificativ de consumatori problematici de opiacee din Europa cu 

o istorie de policonsum de droguri pe termen lung au acum vârste de peste 40 și 50 de ani. 

          Un istoric de sănătate șubredă, condiții de viață precare, consum de tutun și alcool, 

împreună cu deteriorarea sistemului imunitar din cauza vârstei determină o predispoziție a 

acestor consumatori la o serie de probleme de sănătate cronice. Printre acestea se numără 

problemele cardiovasculare și pulmonare cauzate de consumul cronic de tutun și de droguri 

injectabile. De asemenea, la consumatorii de heroină pe termen lung se raportează și 

sindroame dureroase cronice, în timp ce infecțiile cu virusul hepatitei creează condițiile 

apariției cirozei și a altor probleme hepatice. Efectele cumulate timp de mai mulți ani ale 

policonsumului de droguri, ale supradozelor și ale infecțiilor accelerează îmbătrânirea fizică a 

acestor consumatori, cu un impact tot mai accentuat asupra serviciilor de tratament și de 

asistență socială. 

 

Consumul de droguri prin injectare: declin pe termen lung 



           Consumatorii de droguri injectabile se numără printre cei care prezintă cel mai mare 

risc de probleme de sănătate cauzate de consumul de droguri, precum infecțiile transmise prin 

sânge sau supradozele. Injectarea este asociată de regulă cu consumul de opiacee, deși în 

unele țări injectarea amfetaminelor reprezintă o problemă majoră. 14 țări dispun de estimări 

recente ale prevalenței consumului de droguri injectabile, care variază de la mai puțin de unul 

la peste nouă cazuri la 1000 de persoane cu vârste cuprinse între 15 și 64 de ani. 

 

          În ceea ce privește persoanele admise la tratament specializat pentru prima dată care 

consumă amfetamine ca drog principal, 46% au raportat injectarea ca principală cale de 

administrare a drogului, cu o tendință stabilă în ansamblu. În fiecare an, peste 70% dintre 

aceste cazuri sunt raportate de Republica Cehă, unde tendința este crescătoare. Pentru restul 

țărilor europene, injectarea ca principală cale de administrare pentru pacienții noi tratați 

pentru consumul de amfetamină este în scădere. Dintre consumatorii care se adresează 

serviciilor de tratament pentru prima dată și raportează heroina ca drog principal, 33% 

menționează injectarea ca principală cale de administrare, în scădere de la 43% în anul 2006.               

Nivelurile consumului prin injectare în rândul pacienților tratați pentru consumul de heroină 

variază de la o țară la alta, de la 8% în Țările de Jos la 100% în Lituania. Luând împreună 

principalele trei droguri injectabile, în rândul consumatorilor admiși la tratament în Europa, 

injectarea ca principală cale de administrare a scăzut de la 28% în anul 2006 la 20% în anul 

2013. 

 

 

Substanțe noi cu proprietăți psihoactive 
 

          Este greu de stabilit prevalența consumului de substanțe psihoactive noi în Europa. 

Chiar dacă aceste substanțe sunt incluse în unele sondaje naționale, lipsa unei metodologii 

comune înseamnă că rareori se pot realiza comparații între țări, iar problemele legate de 

definițiile utilizate complică situația și mai mult, în special deoarece statutul juridic al 

acestora se poate schimba rapid. Cu toate acestea, Flash Eurobarometer on young people and 

drugs (Eurobarometrul Flash privind tinerii și drogurile), un sondaj telefonic realizat în anul 

2014 la care au participat 13.128 de tineri adulți cu vârste cuprinse între 15 și 24 de ani din 

cele 28 de state membre ale Uniunii Europene, poate oferi anumite informații despre 

consumul acestor substanțe.  

           Răspunzând la o întrebare privind percepția disponibilității drogurilor, peste două 

treimi dintre respondenți au afirmat că este dificil sau imposibil să obțină „droguri legale”, 

definite ca noi substanțe care imită efectele drogurilor ilegale. Deși Eurobarometrul a vizat în 

principal atitudinile respondenților, el a inclus și o întrebare legată de consumul de „droguri 

legale”. În prezent, la nivelul Uniunii Europene, aceste date reprezintă unica sursă de 

informații din acest domeniu, deși din motive metodologice, interpretarea rezultatelor trebuie 

să se realizeze cu precauție.  

În ansamblu, 8% dintre respondenți au raportat că au consumat „droguri legale” cel puțin o 

dată de-a lungul vieții, 3% consumând în ultimul an. Aceste date reprezintă o creștere față de 

nivelul de 5% al consumului de-a lungul vieții raportat în cadrul unui sondaj similar 

desfășurat în anul 2011. Cele mai mari niveluri de consum din ultimul an au fost raportate de 

tinerii din Irlanda (9%), în timp ce pentru eșantioanele din Cipru și Malta nu s-a semnalat 

consum de „droguri legale” în ultimul an. Dintre cei care au răspuns afirmativ la întrebarea 

privind consumul în ultimul an, 68% obținuseră substanța de la un prieten. 

 

Nouă țări europene au raportat estimări naționale ale consumului de substanțe psihoactive noi 

sau „droguri legale” (fără a include ketamina și GHB), încă din anul 2011. Pentru ultimul an, 

prevalența consumului acestor substanțe în rândul tinerilor adulți (cu vârste cuprinse între 15 

și 24 de ani) a variat între 9,7% în Irlanda și 0,2% în Portugalia. Trebui menționat că în aceste 



două țări s-au introdus măsuri de limitare a accesului direct la „drogurile legale”, prin 

închiderea magazinelor unde se comercializau aceste produse. În ceea ce privește consumul 

de mefedronă, există date disponibile, culese prin sondaj, pentru Regatul Unit (Anglia și Țara 

Galilor). În cel mai recent sondaj (2013-2014), consumul din ultimul an al acestui drog în 

rândul tinerilor cu vârste cuprinse între 16 și 24 de ani a fost estimat la 1,9%, un procentaj 

stabil în comparație cu anul anterior, dar mai redus decât cel de 4,4% înregistrat în 2010-

2011, înainte de introducerea măsurilor de control. 

 

Injectarea catinonelor sintetice, deși nu reprezintă un fenomen larg răspândit, continuă să fie 

raportată în rândul anumitor grupuri de populație, printre care consumatorii de opiacee 

injectabile, pacienții aflați sub tratament pentru consumul de droguri în anumite țări, precum 

și grupuri restrânse de bărbați care întrețin relații homosexuale. În Ungaria, România și 

Regatul Unit s-a raportat o creștere a numărului de persoane care s-au adresat serviciilor de 

tratament din cauza problemelor apărute în urma consumului de catinone sintetice. În Regatul 

Unit (Anglia), numărul consumatorilor de mefedronă admiși la tratament pentru prima dată a 

crescut de la 900 la 1.630 între 2011-2012 și 2012-2013, cifrele stabilizându-se la 1.641 în 

2013-2014. 

 

 

Decese asociate consumului de droguri 
 

         Consumul de droguri reprezintă una dintre cauzele majore ale mortalității evitabile în 

rândul tinerilor europeni, atât în mod direct, prin supradoză (decese induse de droguri), cât și 

în mod indirect, prin boli, accidente, violență și suicid asociate consumului de droguri. 

Majoritatea studiilor referitoare la cohortele de consumatori problematici de droguri constată 

rate ale mortalității cuprinse în intervalul 1-2% pe an și s-a estimat că în Europa mor în fiecare 

an între 10.000 și 20.000 de consumatori de opiacee. În general, consumatorii de opiacee 

prezintă un risc de deces de cel puțin 10 ori mai mare decât alte persoane de aceeași vârstă și 

sex. Un studiu recent al EMCDDA, derulat în mai multe locuri și realizat pe baza datelor din 

nouă țări europene, a constatat că majoritatea deceselor în rândul consumatorilor problematici 

de droguri sunt premature și ar putea fi prevenite. Studiul a înregistrat 2886 de decese într-un 

eșantion de peste 31.000 de participanți, cu o rată anuală totală a mortalității de 14,2 la 1000. 

În 71% din cazuri a fost identificată cauza decesului; 50% dintre aceste decese au fost 

provocate de cauze externe, în principal supradoze și, într-o mai mică măsură, suicid, în  timp 

ce restul de 50% au fost atribuite unor cauze somatice, printre care HIV/SIDA și boli 

circulatorii și respiratorii. 

 

Decesele cauzate de supradoze: creșteri recente în unele țări 

          În ansamblu, supradozele de droguri continuă să fie principala cauză a decesului în 

rândul consumatorilor problematici, iar peste trei sferturi dintre cei care cad victimă 

supradozelor sunt persoane de sex masculin (78%). Deși, adesea decesele în rândul 

consumatorilor foarte tineri sunt cele care stârnesc îngrijorare, numai 8% din decesele cauzate 

de supradoze raportate în anul 2013 în 

          Europa au survenit la persoane sub 25 de ani. În perioada 2006-2013 se observă un 

model de scădere a numărului de decese cauzate de supradoze în rândul consumatorilor tineri 

și de creștere a cifrelor referitoare la consumatorii mai în vârstă. Acest lucru reflectă faptul că 

în Europa populația consumatoare de opiacee este în curs de îmbătrânire, fiind și grupul cel 

mai expus riscului de deces cauzat de supradoze. 

 

         Majoritatea țărilor au raportat o tendință ascendentă a numărului de decese cauzate de 

supradoze în perioada cuprinsă între anii 2003 și 2008-2009, când nivelurile generale mai 

întâi s-au stabilizat, iar apoi au început să scadă. Interpretarea datelor privind supradozele, 



mai ales a totalului cumulat la nivelul UE, trebuie realizată cu precauție dintr-o serie de 

motive care includ subraportarea sistematică în anumite țări, proceduri de înregistrare care 

duc la întârzieri de raportare atât în ceea ce privește cazurile, cât și totalurile la nivel național. 

Din cauza acestor întârzieri, totalul la nivelul UE în anul curent este o valoare provizorie care 

va fi revizuită pe măsură ce apar noi date. 

Estimarea pentru anul 2013 este de minimum 6100 de decese la nivelul UE. Aceasta este ușor 

mai mare decât cifra revizuită aferentă anului 2012. Un motiv de deosebită îngrijorare îl 

reprezintă creșterile evidente pe care le arată datele cele mai recente dintr-o serie de țări care 

dispun de sisteme de raportare relativ solide, precum Germania, Suedia și Regatul Unit. În 

Turcia se înregistrează, de asemenea, o creștere, dar acest lucru poate fi parțial o consecință a 

îmbunătățirii procesului de raportare. 

 

            Heroina sau metaboliții săi sunt prezenți în majoritatea cazurilor de supradoze fatale 

raportate în Europa, deseori în combinație cu alte substanțe. În Regatul Unit (Anglia) și în 

Turcia, creșterea numărului de decese raportate este determinată în mare măsură de decese în 

care se constată prezența heroinei. Pe lângă heroină, în buletinele de analiză toxicologică 

figurează frecvent și alte opiacee, printre care metadona, buprenorfina, fentanilii și 

tramadolul, iar unele țări raportează că aceste substanțe sunt responsabile pentru o mare parte 

din decesele prin supradoză. 

 

            În anul 2013, rata medie a mortalității cauzate de supradoze în Europa a fost estimată 

la 16 decese la un milion de persoane în grupa de vârstă 15-64 de ani. Ratele mortalității la 

nivel național variază considerabil și sunt influențate de factori precum prevalența și modelele 

de consum de droguri, în special administrarea prin injectare și consumul de opiacee, 

caracteristicile populației consumatoare de droguri, accesul la droguri și puritatea acestora, 

precum și metodele de raportare și furnizarea de servicii. Au fost raportate rate de peste 40 de 

decese la un milion de persoane în șapte țări, cele mai ridicate fiind înregistrate în Estonia 

(127 la un milion), Norvegia (70 la un milion) și Suedia (70 la un milion). Cu toate că 

diferențele naționale în materie de metode de codificare și de raportare, precum și posibila 

subraportare fac dificilă compararea țărilor, analizarea în timp a tendințelor din cadrul fiecărei 

țări în parte se dovedește însă utilă. În ultima vreme, s-a observat o scădere în rata deceselor 

cauzate de supradoze în Estonia, însă rata continuă să fie de opt ori mai mare decât media UE. 

Decesele cauzate de supradoze sunt legate în principal de consumul de fentanili injectabili, 

aceștia fiind opiacee cu o putere imunogenă foarte mare. 

 

Noile droguri: tot mai asociate cu efectele nocive și decesele induse de consumul de 

droguri 

           În ansamblu, există tot mai multe dovezi privind rolul pe care îl au noile substanțe 

psihoactive asupra numărului de urgențe spitalicești și asupra deceselor cauzate de droguri în 

Europa.  

În anul 2014, s-au emis prin sistemul de avertizare rapidă al UE 16 alerte legate de noi 

substanțe monitorizate prin acest mecanism, multe dintre acestea semnalând consecințe 

negative grave, inclusiv decese. O analiză recentă întocmită de Rețeaua europeană de urgență 

privind drogurile (European Drug Emergencies Network), care monitorizează prezentările în 

unități de primiri urgențe din 10 țări europene, a constatat că 9% din urgențele asociate 

consumului de droguri implicau prezența noilor substanțe psihoactive, îndeosebi a 

catinonelor. În plus, 12% din numărul total al acestor cazuri au fost cauzate de consumul de 

GHB sau GBL, iar 2% de consumul de ketamină. 

 

          Efectele adverse acute ale canabinoizilor sintetici asupra sănătății recent raportate arată 

că, în anumite circumstanțe, consumul acestor substanțe ar putea să aibă consecințe grave 

pentru sănătate, care pot merge până la deces. Potrivit unei analize realizate în anul 2015, cele 



mai comune efecte adverse asociate consumului de canabinoizi sintetici sunt tahicardia, 

agitația extremă și halucinațiile. 

 

            Evaluarea relevanței din punct de vedere toxicologic a unei substanțe în cazul unui 

deces este adesea complicată, îndeosebi prin faptul că în majoritatea deceselor induse de 

droguri mai multe substanțe au fost consumate. Aceste probleme sunt chiar mai accentuate în 

cazul noilor droguri, deoarece ele pot fi greu de depistat și instrumentele de examinare 

folosite în mod obișnuit pot să nu țină seama de ele. În ciuda acestor limitări, există, totuși, 

date disponibile. 

De exemplu, în Ungaria, în anul 2013, din numărul total de cazuri raportate de deces indus de 

consumul de droguri, în aproximativ jumătate au fost detectate noi substanțe psihoactive (14 

dintr-un total de 31 de cazuri), toate în prezența altor substanțe. De asemenea, rapoartele de 

caz sunt preluate de sistemul de avertizare rapidă pentru a fi incluse în evaluarea riscurilor 

cauzate de drogurile noi. 

          Aceste date indică rolul pe care unele substanțe psihoactive noi îl pot avea în ceea ce 

privește morbiditatea și mortalitatea induse de droguri: de exemplu, catinona sintetică MDPV, 

detectată pentru prima dată în anul 2008, a fost identificată în 99 de cazuri de deces atunci 

când, în anul 2014, a avut loc o evaluare a riscurilor pe care le prezintă. 
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