SAJTÓKÖZLEMÉNY

AZ ELMÚLT ÉVTIZEDBEN NEM NŐTT A KÁBÍTÓSZER-FOGYASZTÁSSAL ÖSSZEFÜGGŐ KÖZVETLEN
HALÁLOZÁSOK SZÁMA HAZÁNKBAN
AZ UNIÓBAN EGYRE IDŐSEBB A TARTÓSAN OPIÁTOT HASZNÁLÓ NÉPESSÉG

Budapest, 2011. március 28. – Az EMCDDA adatai szerint az Európai Unió legtöbb országában 2003 óta
egyre emelkedik a kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek száma. A Nemzeti Drog
Fókuszpont, a hazai drogmonitorozás központjának információi azt mutatják, hogy Magyarország e
téren az alacsony érintettségű országok közé tartozik. A közvetlen, túladagolás miatti halálesetek
száma itthon az elmúlt évtizedben stagnált; az opiátot használó népesség pedig, Európa más
országaihoz hasonlóan, nálunk is egyre idősebb.
Európában az 1995 és 2007 közötti időszakban évente 6400 és 8500 között volt azoknak a haláleseteknek a
száma, melyeket a jelentések szerint kábítószer – többségében opiát – használata okozta. Az opiátfogyasztással összefüggő halálesetek aránya meghaladta a 85 százalékot. E halálesetek száma 2003 óta a
legtöbb európai országban emelkedő tendenciát mutat. Az legutóbbi adatok is a kábítószer okozta bejelentett
halálesetek számának enyhe növekedését jelzik: az EU-tagállamokban és Norvégiában a becslések szerint
2008-ban 7371, míg 2007-ben 7021 ilyen haláleset történt. Az elhunytak életkora szintén egyre magasabb, ami
a tartósan opiátot használó népesség öregedésére enged következtetni. A becslések szerint az Unióban
minden egyes halálos túladagolásra 20-25, azaz évi 150.000 nem halálos kimenetelű túladagolás jut. Ezek az
epizódok nemcsak komoly egészségkárosodást okoznak, de a jövőbeni halálos túladagolás kockázatával is
összefüggnek.
Magyarországon a kábítószer-fogyasztással összefüggő halálesetek száma alacsony: egymillió lakosra vetítve,
a 15-64 évesek körében 3,9 haláleset/millió fő, mely mutatóval Magyarország a legalacsonyabb érintettségű
országok közé tartozik. Ugyanez az Európai Unió teljes lakosságára számítva már 20,7 haláleset/millió fő, mely
a magyar arányszám több mint ötszöröse.
A kábítószer-fogyasztással összefüggő halálozások alakulása az Európai Unióban és Magyarországon
a 15-64 éves lakosság körében, származtatott adatok, 1995-2008
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Hazánkban stagnál a közvetlen halálesetek száma
Magyarországon a kábítószer-fogyasztással összefüggő közvetlen halálozások száma az utóbbi évtizedben
nem változott: évente mintegy harminc közvetlen halálesetet rögzítenek az igazságügyi orvosszakértők. Ezek a
halálesetek jellemzően túl nagy mennyiségű vagy szennyezett szer használata miatt következnek be, általában
nem sokkal a szer(ek) elfogyasztása után. A halálesetekért majdnem minden esetben az opiát-fogyasztás – a
heroin, metadon vagy egyéb opiát, például morfin, máktea – tehető felelőssé. Az esetek jelentős részében nem
egyetlen szer, hanem több szer kombinációja okozza a szerhasználó halálát. A heroin vagy egyéb opiátok
mellett leggyakrabban gyógyszerek (főként nyugtatók) és alkohol mutatható ki az elhunytak biológiai mintáiból.
Az utóbbi négy évben a halálesetek száma némileg emelkedett, ám ez a látszólagos emelkedés az egyre jobb
adatgyűjtés eredménye.
Drogfogyasztással közvetlenül összefüggő halálesetek száma Magyarországon
2006-2009 (fő)
Heroin
Metadon
Egyéb opiát
Amfetamin származékok
Ecstasy
Kokain
Heroin és egyéb szer
Egyéb kábítószer
Illegális szer összesen
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Forrás: Országos Igazságügyi Intézet
Nemzeti Drog Fókuszpont – Éves Jelentés 2009
Az igazságügyi orvosszakértők 2009-ben 31 illegális szerhasználattal közvetlenül összefüggő esetet
jelentettek. A halálesetek mintegy háromnegyede Budapesten történt. A közvetlen túladagolás miatt elhunytak
átlagéletkora 32 év, az elhunyt férfiak és nők átlagos életkora között nincs különbség (férfiak 32 év, nők 32,7
év). A legfiatalabb elhunyt 21 éves, a legidősebb pedig 47 éves férfi volt, mindkét esetben heroin túladagolás
történt.
A Nemzeti Drog Fókuszpont által az EU számára készített 2010-es éves kábítószerjelentés különféle
adatforrások – tűcsere kliensek adatai, halálozási adatok, kezelést kezdők adatai – alapján igazolja a hazai
opiát-fogyasztó népesség fokozatos öregedését: azaz új opiáthasználók körében az egyre kevesebb fiatal
megjelenését, ami összhangban van az európai adatokból kiolvasható tendenciákkal. A jelentés megállapítja
továbbá, hogy az intravénás szerhasználók körében az utóbbi öt évben az opiát-fogyasztók aránya csökken, az
új injektálók inkább amfetamint fogyasztanak.
A Nemzeti Drog Fókuszpont
A Nemzeti Drog Fókuszpont a drogmonitorozás európai uniós intézményrendszerének hazai központja: saját
kutatások mellett más intézményekben keletkező adatokat, információkat gyűjt, dolgoz fel és szolgáltat hazai
és nemzetközi szervezeteknek a kábítószer-probléma feltárásával, kezelésével és megoldásával kapcsolatos
döntéseikhez. A monitorozó intézet az adatokból kirajzolódó fő megállapításokat a minden év novemberének
első hetében nyilvánosságra kerülő Éves Jelentés a Magyarországi Kábítószerhelyzetről című
dokumentumban összegzi. A Nemzeti Drog Fókuszpontról további információ elérhető a
www.drogfokuszpont.hu oldalon.
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