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MEGRENDEZÉSRE KERÜLT A MÁSODIK INTERDISZCIPLINÁRIS FÓRUM AZ ÚJ 

PSZICHOAKTÍV SZEREKRŐL 
 
 

A NIDA (United States National Institute on Drug Abuse) és az 
EMCDDA közös rendezésében került sor 2012. június 8-11 között 
a kaliforniai Palm Springsben a második interdiszciplináris fórumra, 
amelyen 72 ország 300 résztvevője tanácskozott az új pszichoaktív 
szerek terjedésének globális jelenségéről.  
 

Az idei fórum az új szintetikus és herbál drogokra, úgy mint 
szintetikus kannabinoid receptor agonistákra és a stimulánsokra 
(pl. katinonok) fókuszált. Ezeknek a szereknek a rohamos és 
globális terjedése rámutat a nemzetközi együttműködés 
szükségességére. A konferencián az amerikai és európai 
szakemberek bemutatták a monitorozás, az azonosítás, a 

kockázatértékelés és az ellenőrzés alá vonás nemzetközi gyakorlatait. Roumen Sedefov, az 
EMCDDA Kínálatcsökkentés és új trendek részlegének vezetője „A jövő már megérkezett?” című 
előadásában ismertette az európai Korai Jelzőrendszer által 2011-ben szinte heti gyakorisággal 
azonosított új pszichoaktív szereket. 
 
A találkozón szó esett továbbá azokról a kihívásokról, amelyekkel a szakemberek a megelőzésre 
irányuló törekvések vagy a mérgezési esetek kezelése során szembesülnek. Előadások 
hangzottak el a sürgősségi ellátásról az Egyesült Királyságból, prevenciós stratégiákról 
Lengyelországból, továbbá amerikai egészségügyi szakemberek vizsgálták a szintetikus 
kannabinoidok és piperazinok által okozott problémák körét is.         ■ 
  



 
 

JÚNIUS 26.: KÁBÍTÓSZER-ELLENES VILÁGNAP 
 

 

A Kábítószer-ellenes Világnapon Wolfgang Götz, az EMCDDA 
igazgatója üzenetében hangsúlyozta, hogy aggodalomra ad okot 
Európa-szerte a drogpiacon megjelenő új pszichoaktív szerek 
növekvő száma és a HIV fertőzés néhány tagállamban tapasztalt 
terjedése az intravénás szerfogyasztók körében. „Többek között 
ezért sem csökkenthetjük a drogprobléma feltárására irányuló 
erőfeszítéseinket.”         ■ 

 
 
 

UNODC: WORLD DRUG REPORT 2012 
 
 

A UNODC 2012. évi jelentése szerint a drogfogyasztás globális 
mintázatai, a termelés és az egészségügyi következmények 
mértéke nem változott számottevően a megelőző évhez képes, 
ugyanakkor az afganisztáni ópiumtermelés ismét megközelíti a 
korábbi magas szintet. A globális kép azt mutatja, hogy az 
ópiumtermelés és a kokatermesztés csökkenésével 
párhuzamosan nőtt a szintetikus drogok előállításának üteme.  

 
Körülbelül 230 millió ember, a világ felnőtt - 15-64 éves - 
lakosságának  5%-a próbált már ki kábítószereket, a problémás 
fogyasztók (főként heroin- és kokainfüggők) száma 27 millióra 
tehető.  

 
Míg a globális opiát termelés továbbra is jelentős, Észak-Amerikában és Európában az opiát 
használat elterjedtsége stagnál vagy csökken. Ugyanakkor Afrikában és Ázsiában él a világ opiát 
használóinak 70%-a, de adatok hiányában csak valószínűsíthető a használat növekvő mértéke. 
A heroin hiány néhány országban a nagy kockázattal járó kodein-alapú helyettesítő szerek 
előállítását eredményezte, amilyen például a dezomorfin, vagy ismertebb nevén a „krokodil”, 
amelynek injektálása súlyos ártalmakat okoz már mérsékelt használat esetén is. 
 

A 2010-ben kokaint fogyasztók száma 13,3-19,7 millió főre becsülhető, a legnagyobb piacot 
továbbra is Észak-Amerika, Európa és Ausztrália jelentik.  
 

A szintetikus szerek közül az amfetamin-típusú stimulánsok fogyasztásának, illetve lefoglalásának 
mértéke stagnált. Ugyanakkor meg kell jegyezni, hogy a 2010-ben lefoglalt 45 tonna metamfetamin 
több mint kétszerese a 2008-ban lefoglalt mennyiségnek (21,5 tonna), amelyet főkét Közép-
Amerikában, valamint Kelet- és Délkelet- Ázsiában találtak a hatóságok. 
 

A kannabisz maradt a világ legnépszerűbb kábítószere, 2010-ben mintegy 119-224 millió ember 
fogyasztotta. Európa maradt a többnyire Marokkóban előállított hasis legnagyobb piaca. 
 
Sok országban a receptre kapható gyógyszerek visszaélésszerű használata gyakoribb, mint a 
kábítószereké, leszámítva a kannabiszt. Míg a kábítószer-fogyasztás mindenhol elterjedtebb a 
férfiak körében, addig az altatók, nyugtatók fogyasztása inkább a nőkre jellemző. Aggasztó, hogy 
ez a fajta gyógyszerszedés életük végéig tartó szokássá válhat. 
 

Az angol nyelvű jelentés letölthető a UNODC honlapjáról: World Drug Report 2012.         ■ 

 

http://www.unodc.org/unodc/en/data-and-analysis/WDR-2012.html


MEGJELENTEK AZ ESPAD EREDMÉNYEK 
 

2012. júniusában ismerhette meg a 
szakmai és tágabb nyilvánosság a 2011. 
évi ESPAD kutatás nemzetközi 
eredményeit. A magyar adatok részletes 
elemzése olvasható lesz a novemberben 
megjelenő 2012-es Éves Jelentésben is. 

Európában a dohányzás elterjedtsége 
csökkent 1999 és 2007 között, 2011-ben 
nem változott. 2003-tól enyhén csökkent az 
alkoholfogyasztás mértéke is, és 2011-ben 
először mérséklődött a nagyivás Európa 
diákjainak körében. A tiltott szerfogyasztás 
és elsősorban a kannabisz-fogyasztás 
2003-ig tartó terjedése 2007-ben 
mérséklődött, a 2011. évi adatok pedig 
nem mutatnak változást 2007-hez képest. 
A kannabiszon kívüli tiltott szerek 
fogyasztásának elterjedtsége 1999 óta 
nem  változott. 

 

A tiltott és legális szerek fogyasztásának elterjedtsége alapján a magyar fiatalok elveszítették 
Európa más országaihoz viszonyított kedvező pozíciójukat, mivel a dohányzás elterjedtségét 
tekintve Európa vezető országai közé kerültünk, átlag feletti az alkoholt fogyasztók aránya, az 
előző hónapban lerészegedők aránya az ötödik legmagasabb értéket mutatja Európában, a 
nagyivók aránya szintén jelentősen meghaladja az európai átlagot. A tiltott szerfogyasztás 
elterjedtsége alapján Magyarország még mindig Európa középmezőnyébe tartozik, de a tiltott 
szereket életükben legalább egyszer fogyasztók aránya az elmúlt 16 évben először haladta meg 
az európai átlagot. A gyógyszerek alkohollal történő együttes fogyasztása Magyarországon 
kétszerese az európai átlagnak. 
 

A nemzetközi kutatás teljes anyaga megtalálható: www.espad.org          ■ 

 

FÓKUSZBAN… A KÖZÉPISKOLÁSOK SZERFOGYASZTÁSA 

Európában a diákok 18%-a kipróbált már 
valamilyen tiltott szert. Magyarországon ez az 
arány 20% volt 2011-ben. A magyar fiatalok 
körében a marihuánán kívüli tiltott szereket 
valaha kipróbálók aránya 2 százalékponttal, 

az orvosi javaslat nélküli nyugtatók/altatók 
kipróbálása 3 százalékponttal magasabb, 
mint az európai átlag. A gyógyszerek 
alkohollal történő együttes fogyasztása 
Magyarországon kétszerese az európai 
átlagnak. 

 
Forrás: Elekes 2012 
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http://www.espad.org/


 

 

MEGÚJULT A DROG FÓKUSZPONT HONLAPJA 

 

Mostantól a szakemberek, a média képviselői és 
az érdeklődők még egyszerűbben találhatják meg 
honlapunkon a magyarországi kábítószer-
helyzetet leíró adatokat, információkat. A 
korábban szakterületenként elérhető Tények és 
számok rovat önálló oldalon jelenik meg.  A 
technikai fejlesztések révén a weboldal teljes 
tartalma könnyebben kereshetővé vált. 

Hírlevelél feliratkozás       ■ 

 
 
 
 
 

 
 

 
NEMZETKÖZI ESEMÉNY AJÁNLÓ 2012 
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