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       Direcţia de Sănătate Publică Bistrița -Năsăud, celebrează în data de 26 iunie 2019, Ziua 

Internaţională de Luptă impotriva Consumului şi Traficului de Droguri şi organizează, în 

perioada 26 iunie – 19 iulie 2019, Campania IEC cu sloganul „În primul rând, ASCULTĂ” şi 

mesajul-cheie „Să îi asculţi pe copii şi tineri este primul pas pentru a-i ajuta să crească 

sănătoşi şi în siguranţă”. 

       Campania „În primul rând, ASCULTĂ” este o iniţiativă de creştere, pe baze ştiinţifice, a 

sprijinului pentru prevenirea consumului de droguri, fiind astfel o investiţie efectivă în 

bunăstarea copiilor şi tinerilor, a familiilor şi a comunităţilor din care fac parte aceştia.  

Drogurile ilegale ameninţă sănătatea şi bunăstarea oamenilor.  

      La nivel global, există un minim estimat de 190.000 de decese premature (în cele mai 

multe cazuri evitabile) din cauza consumului de droguri, majoritatea atribuite utilizării 

opioidelor. 

      Drogurile nu afectează doar consumatorii; acestea provoacă familiilor şi celor dragi, 

dificultăţi enorme şi suferinţă. 

        În România, consumul oricărui drog ilicit prezintă prevalențe de două ori mai mari în 

rândul adulților tineri (grupa de vârstă 15-34 ani), față de cele înregistrate în populația 

generală (15-64 ani), dar ratele sunt similare celor identificate în populația școlară (16 ani). 

        Tulburările cauzate de consumul de droguri subminează relaţiile cu persoanele apropiate, 

deteriorează viaţa familială şi pot ruina oportunităţile copiilor și tinerilor de educaţie şi 

angajare. Impactul acestora se resimte în comunităţi, sistemele de justiţie penală şi în întreaga 

societate.    

      Printre cele mai frecvente şi mai grave efecte ale consumului de droguri asupra sănătăţii 

oamenilor, putem menţiona:  

1)Sporirea cazurilor individuale de decese. Ca urmare a consumării de droguri, şi a 

mortalităţii, în general, în rândul consumatorilor de droguri. De exemplu, în anul 2004, s-

au înregistrat 7 decese datorate uzului sau abuzului de droguri. În anul următor, 2005, 

numărul acestora a scăzut la 6, dar, după un an, în 2006, a cunoscut un salt exploziv, 

ajungând la 21 persoane care au încetat din viaţă din cauza drogurilor. 

2) Extinderea bolilor infecţioase şi transmiterea acestora în rândul tinerilor care au 

devenit dependenţi de droguri (prin folosirea în comun a unor seringi pentru drogurile 

injectabile, de pildă, prin nerespectarea cerinţelor de evitare a surselor şi mijloacelor de 

contaminare ş.a.m.d);  

3) Afectarea facultăţilor psihice şi a discernământului celor dependenţi de consumul 

drogurilor. 

      Consecinţele sociale ale consumului de droguri în ţara noastră sunt multiple, dacă avem în 

vedere faptul că circa 30 000 de persoane recurg la acest consum. Dintre acestea, evidenţiem, 

în special: 1) Excluderea socială a celor dependenţi de diferite droguri; 2) Infracţionalitatea la 

regimul drogurilor; 3) Pătrunderea şi accentuarea consumului de droguri în sistemul 

penitenciarelor.  

      Pornind de la aceste consecinţe negative asupra sănătăţii şi vieţii sociale a consumatorilor, 

în România s-a acţionat, atât la nivel guvernamental, cât şi la nivelul societăţii civile prin 

măsuri adecvate de răspuns, cum ar fi: – admiterea la tratament a celor drogaţi şi înfiinţarea 

unor servicii de specialitatea în acest sens; – acordarea de asistenţă medicală; – intervenţii 

pentru prevenirea şi tratamentul bolilor infecţioase datorate consumului de droguri; – 



reintegrarea socială a celor care au consumat droguri şi prevenirea criminalităţii asociate de 

piaţa drogurilor; – identificarea grupurilor vulnerabile şi potenţial consumatoare de droguri:  

a) tineri care abandonează şcoala (actualmente se estimează că 205 din totalul elevilor de la 

ciclurile primar, gimnazial şi liceal părăsesc studiile, în special cei din mediul urban; 

 b) şomerii, cu deosebire de vârstă tânără (după unele aprecieri, tinerii cu vârsta cuprinsă între 

15 şi 24 de ani, care nu au un loc de muncă, reprezintă în jur de 30% din totalul şomerilor din 

România); 

 c) copii ai străzii, lipsiţi de suport familial, de control moral şi care învaţă, în grupul celor 

fără de adăpost, toate practicile indezirabile pentru copii, inclusiv consumul de substanţe cu 

rol deprimant asupra sistemului nervos central (anumite evaluări ne arată că în Bucureşti 

trăiesc circa 5 000 de copii ai străzii, iar, în toată România în jur de 10 000–11 000 de 

persoane; studiul efectuat în anul 2002 de organizaţia Salvaţi copiii în Bucureşti dezvăluia că 

tinerii din stradă fumează şi beau alcool, în proporţie de 90-95%, încă de la vârsta de 9 – 10 

ani, iar un procent de 70% inhalează zilnic substanţe volatile, de la vârste foarte mici, 7 – 10 

ani; 

 d) copiii instituţionalizaţi (al căror număr era, în anul 2006, de 73 976 persoane), din rândul 

cărora peste 6% sunt neşcolarizaţi ori au abandonat şcoala. 

      Părinții au cea mai mare influență în a-și ajuta copiii să crească fericiți și să învețe să se 

descurce bine în situații dificile de viață. 

      Profesorii pot avea o influență pozitivă asupra copiilor și tinerilor pentru a-i ajuta să 

crească fericiți și optimiști. 
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