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Helyek, ahol a 
megelőzés 

sikeres lehet 

az óvodákban  

a 
klinikákon/kórházakb 

 
an 

iskolákban és gimnáziumokban / 
egyetemeken 

a családban 

közösségekben/valllási szervezetekben  

a munkahelyen 

Az első lépés a kábítószer-fogyasztás és kockázatos 
viselkedések leghatékonyabb megelőzésére az empátiával és 
figyelemmel történő meghallgatás. 

A gyermekek és kamaszok nagy része soha nem fog 
kábítószert fogyasztani, akik pedig megteszik, gyakran  olyan 
sebezhetőségi tényezők által érintettek, amelyeket nem 

tudnak befolyásolni. 

Használja a tudományos alapú megelőzést a gyermekek és 

fiatalok valós sebezhetőségi tényezőinek kezelésében és 
annak érdekében, hogy készségeket és lehetőségeket 

biztosítson számukra.  

A tudományos alapú megelőzési programok hatékonyan 
kerültek alkalmazásra az egész világon, boldogabb 
családokat, iskolákat és közösségeket eredményezve. 

 

 KÁBÍTÓSZERFOGYASZTÁS ÉS -KERESKEDELEM 

ELLENI VILÁGNAP 
 2019. június 26. 

ROMÁNIÁBAN 

 Bármely tiltott kábítószer fogyasztása kétszer 
nagyobb előfordulási gyakoriságot mutat a fiatal 
felnőttek körében (15-34 közötti korcsoport) az 
általános lakosságnál jegyzetthez képest (15-64 
év), viszont a hányadok hasonlóak az iskolai 
népességnél azonosítottal (16 év). 

 A kannabisz továbbra is a leggyakrabban 
fogyasztott kábítószer Romániában, úgy az 
általános lakosság, mint az iskolai lakosság 
körében. 

 A kannabisz után, a Romániában leggyakrabban 
fogyasztott lista második helyén az új pszichotróp 
szerek találhatóak (ÚJSZ) – 2,5%. 

 Következik a: kokain/crack és LSD – egyenként 
0,7%, ecstasy – 0,5%, hallucinogén gombák – 
0,4%, heroin, amfetamin és ketamin – egyenként 
0,3%. 

 A kannabisz-fogyasztás előfordulásának 
gyakorisága az élet során 5,8%, az elmúlt évben 
3,2%, a fogyasztás előfordulásának gyakorisága 
az utolsó hónapban pedig a 1,4%. 

 A kannabisz-fogyasztás megkezdésének 
legkorábbi életkora 14 év, a megkezdés 
átlagéletkora pedig 21,3 év. 

 Az ÚPSZ fogyasztása főleg a fiatal lakosság 

körében kerül kipróbálásra, szinte mindegyik 
fogyasztó 15-24 éves kora között kezdve meg ezt 
(91%). 

 Az ÚPSZ fogyasztása előfordulási gyakoriságának 
legnagyobb értékeit a fiatal lakosság körében 
jegyezték: 15-24 év - 5% kísérleti fogyasztás, 
2,1% aktuális fogyasztás és 0,6% friss fogyasztás 
- és 25-34 év - 3,7% kísérleti fogyasztás, 1,4% 
friss fogyasztás, illetve 0,6% aktuális fogyasztás. 

 Az ÚPSZ fogyasztását kipróbálók körében 
nyilatkozott legkorábbi megkezdés 12 év. 

 

 (Forrás: ANA – A kábítószerek helyzetéről szóló országos  jelentés 2018) 

NEMZETKÖZI SZINTEN 

 Negyed millió ember (275 millió) vagy a föld felnőtt lakosságának 
megközelítőleg 5,6%-a fogyasztott legalább egyszer kábítószert a 
2016. évben 

  A föld felnőtt lakosságának megközelítőleg 31 millió kábítószer-
fogyasztója szenved kábítószer-fogyasztás okozta zavarok miatt; 

 13,8 millió 15 és 16 év közötti fiatal fogyasztott kannabiszt az elmúlt 
évben, ami 5,6% hányadnak felel meg. 

 450.000 korai elhalálozási minimum-becslés létezik (legtöbb esetben 
elkerülhető) a kábítószer-fogyasztás miatt, nagy részük az 
opioidoknak köszönhető. Ezen elhalálozások közül 167.750 közvetlen 
módon a kábítószer-fogyasztás okozta zavarokhoz társított (főleg 
túladagolás). 

(Forrás: UNODC – World Drug Report 2018) 

AZ EURÓPAI UNIÓBAN 

 A becslések szerint több, mint 92 millió ember, vagyis a 15 és 64 év 
közötti személyek egynegyedénél egy kicsivel több, kipróbálta a tiltott 
kábítószereket az élete egyik pillanatában. 

 A becslések szerint 18,9 millió felnőtt fiatal (15 és 34 év között) 
fogyasztott kábítószert az elmúlt évben, a férfiak száma kétszer 
nagyobb lévén, mint a nőké. 

 A kábítószer-fogyasztás gyakrabban említett a férfiak körében (56,0 
millió), mint a nők körében (36,3 millió). 

 A leggyakrabban fogyasztott kábítószer a kannabisz (53,5 millió férfi 
és 34,3 millió nő). 

 A becslések szerint 87,6 millió felnőtt (15-64 év), vagyis ezen 
korcsoport 26,3%-a kipróbálta a kannabiszt az élete egyik 
pillanatában. 

 A kannabisz életi során való fogyasztásának szintjei jelentősen 
eltérnek országonként, megközelítőleg 41%-tól a felnőttek esetében 
Franciaországban, kevesebb mint 5%-ig Máltán. 

 A 2016. évben legalább 7929 túladagolás okozta elhalálozás 
következett be, amely legalább egy tiltott kábítószert érintett. 

 

(Forrás EMCDDA – A kábítószerekről szóló európai jelentés  2018) 
 

 

 Elsősorban, HALLGASD MEG 

 A gyermekek és fiatalok meghallgatása az első lépés, hogy segítsük őket 

abban, hogy egészségesen és biztonságban nőjenek fel 


