Elkészült a Nemzeti Drog Fókuszpont 2007-es Éves Jelentése az EMCDDA számára a
magyarországi kábítószer-helyzetről.

A Jelentés tíz fejezetben foglalja össze a 2006-os magyarországi adatokat, további három fejezetben
pedig az idei kiemelt témákról tájékoztat.

A Jelentés fejezetei:
1. Nemzeti stratégia és keretei
2. Drogfogyasztás a populációban
3. Prevenció
4. Problémás drogfogyasztás és a kezelést igénylő populáció
5. Drogfogyasztók kezelése
6. A drogfogyasztás egészségügyi vonatkozásai és következményei
7. Válaszok a drogfogyasztás egészségügyi vonatkozásaira és következményeire
8. A drogfogyasztás szociális vonatkozásai és következményei
9. Válaszok a drogfogyasztás szociális vonatkozásaira és következményeire
10. Kábítószerpiac
11. Közkiadások
12. Veszélyeztetett fiatalok
13. Drogkutatások Európában

A Jelentés főbb adatait a következő oldalon áttekinthető táblázatban közöljük.

A Jelentés letölthető a Nemzeti Drog Fókuszpont honlapjáról
magyar és angol nyelven:
www.drogfokuszpont.hu

Kérem lapozzon!

ADATOK A NEMZETI DROG FÓKUSZPONT 2007-ES ÉVES JELENTÉSÉBŐL
A MAGYARORSZÁGI KÁBÍTÓSZER-HELYZETRŐL

Drogfogyasztás életprevalencia értékei a 15 és 17 évesek körében (%) (HBSC)
Tiltott és legális szerek együtt
Visszaélésszerű gyógyszerfogyasztás
Kannabisz/hasis
Inhalánsok
Ecstasy
Amfetamin/speed
SZMM – OM iskolai egészségnevelési és drogprevenciós programok keretében támogatott
iskolák száma (darab)
A programok keretében részt vett 11-18 évesek száma (fő)
Kezelt betegek (fő)
Új betegek száma (fő)
Intravénás droghasználó (fő)
Metadon szubsztitúciós kezelésben részesülők összesen (fő)
A Péterfy Sándor utcai Kórház Klinikai Toxikológiai osztályán drog-mérgezés miatt kezeltek
száma (fő)
opiát típusú szer okozta mérgezés
kokain típusú szer okozta mérgezés
amfetamin típusú szer okozta mérgezés
Büntetőeljárás alternatívájaként kezelt betegek száma összesen
Visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetőkkel szemben elhalasztott vádemelések
aránya (%)
Büntetőeljárás alternatívájaként kezelt betegek a főbb szertípusok szerint (%):
Opiát típus
Kokain típus
Kannabisz típus
Amfetamin típus
Politoxikománia
Drogfogyasztással összefüggő direkt halálesetek
Illegális szer okozta direkt halálesetek száma (eset)
Opiát
Kokain
Újonnan felderített kábítószer-fogyasztó HIV fertőzöttek összesen (fő)
Hepatitis C prevalencia a kábítószer-fogyasztók körében országosan (%)
Hepatitis C prevalencia a kábítószer-fogyasztók körében Budapesten (%)
Tűcsere-programok során osztott injektorok száma (darab)
Kliensek száma (fő)
Kontaktok száma (eset)
Becserélési arány (%)
A rekreációs színtéren ártalomcsökkentő szolgáltatást végző szervezetek és a fiatalok között
létrejött kontaktusok száma
Ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények összesen (eset)
Ismertté vált visszaélés kábítószerrel bűncselekmények elkövetői (fő):
Visszaélés kábítószerrel bűncselekményt elkövetők aránya korcsoport szerint (%):
18 év alatt
18–24 éves
25–30 éves
30 év felett
Lefoglalások mennyisége a főbb szertípusok szerint
Marihuána (kg)
Heroin (kg)
Amfetamin (kg)
Kokain (kg)
Ecstasy (darab)

20,3
14,7
17,3
4,0
6,1
5,7
289
105.225
15.480
5.673
1.591
853
670
253
17
266
3.976
55,5
2,9
1,3
80,8
10,4
3,9
243
25
24
1
0
28.9
37
164.523
1.768
10.888
50
közel 28.000
6.734
5.725
14,9
55,3
20,7
9
266,5
131,1
21,8
7,3
138.278

