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Alaturat va transmitem un material de informare , pe care va
rugam sa-l difuzati in emisiunile/ziarul Dumneavoastra, avand in
vedere importanta subiectului tratat dar si implicatiile socioeconomice, consumul de droguri reprezentand o problema de
actualitate si complexitate pentru noi toti:
COMUNICAT DE PRESĂ
Direcţia de Sănătate Publică Cluj, în parteneriat cu Agenţia
Judeţeană Antidrog, celebrează în data de 26 iunie 2012 Ziua
Mondială de Luptă împotriva Abuzului şi Traficului Ilicit de
Droguri şi organizează în perioada 26 iunie – 26 iulie 2012 Campania
„VIATA TA. COMUNITATEA TA. NU ESTE LOC PENTRU
DROGURI”.
Ministerul Sănătăţii şi Institutul Naţional de Sănătate Publică
asigură finanţarea, coordonarea, analiza şi monitorizarea activităţilor
Campaniei.
Consumul şi traficul ilicit de droguri reprezintă una dintre
problemele majore ale societăţii şi continuă să creeze enorme
prejudicii pentru sănătatea şi bunăstarea persoanelor. Drogurile pot
influenţa negativ dezvoltarea psihologică şi emoţională în cazul
tinerilor, mai ales prin crearea dependenţei psihofizice de drog.
Activitatea de prevenire oferă publicului, mai ales tinerilor,
informaţii, abilităţi şi oportunităţi de care au nevoie pentru a lua
decizii, ca de ex. evitarea utilizării drogurilor.
În ultimii ani, România a fost inclusă într-o nouă rută de tranzit a
heroinei din Afganistan spre ţările occidentale prin Ucraina, iar portul
Constanţa reprezintă o opţiune pentru introducerea în spaţiul european
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a unor importante cantităţi de cocaină, provenite din ţări ale Americii
de Sud, constatându-se o intensificare a activităţilor desfăşurate de
grupurile criminale, prin recrutarea de cetăţeni români. Se constată o
creştere a fenomenului de înfiinţare a unor culturi, de mici dimensiuni.
Drogurile sintetice (amfetamine, ecstasy, MDMA), sunt tranzitate prin
România, existând şi o cerere pentru consum.
Începând cu anul 2008, au apărut primele informaţii despre
comercializarea şi consumul de substanţe noi cu proprietăţi
psihoactive (SNPP), cunoscute ca „plante etnobotanice” pentru ca în
anii următori fenomenul să înregistreze o continuă expansiune, o
creştere explozivă chiar a consumului acestor substanţe, o posibilă
explicaţie fiind preţul relativ mult mai mic şi accesibilitatea mult mai
mare a acestora.
Cocaina rămâne un drog al marilor oraşe, 75 %, din care
Bucureşti are o pondere de 45 %. Canabisul şi haşişul constituie cele
mai traficate/consumate droguri din România, întâlnite, preponderent,
în marile centre universitare.
În vederea obţinerii de informaţii privind dimensiunea şi
tendinţele înregistrate în consumul diferitelor droguri în populaţia
generală, Agenţia Naţională Antidrog a realizat în anul 2010 cel de-al
treilea studiu în populaţia generală. Prevalenţa consumului de droguri
în rândul populaţiei de 15-64 ani de-a lungul vieţii este de 4,3%,
pentru toate tipurile de droguri ilegale, dar şi pentru substantele
psihoactive, comercializate sub numele de „droguri legale sau plante
etnobotanice”. Conform datelor din studiul realizat în 2010, dintre
drogurile ilegale, cel mai consumat este canabisul, într-un procent de
1,6%, urmat de ecstasy – 0,7%, heroină – 0,3%, cocaină – 0,3%.
Consumul de heroină este mai mare pentru grupele de vârstă între 2544 de ani, iar cel de ecstasy are valori relativ egale pentru grupele de
vârstă între 15-54 de ani. Cea mai mică vârstă declarată de un
respondent pentru debutul în consumul de canabis a fost de 14 ani,
media vârstei de debut fiind 22 de ani. În cazul ecstasy, cea mai mică
vârstă de debut declarată a fost 16 ani, iar media vârstei de debut este
de 23 de ani. Prevalenţa consumului de droguri ilegale în Bucureşti
14,4 %. Populaţia este în mare majoritate împotriva legalizării
drogurilor uşoare.
În anul 2010, în România, au beneficiat de tratament pentru
consum de droguri ilegale şi substanţe noi cu proprietăţi
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psihoactive/etnobotanice 2163 de persoane, din care 11,2% erau elevi
sau studenţi, iar media de vârstă a persoanelor venite la tratament a
fost de 30,9 ani, în scădere faţă de perioada precedentă.
În perioada 2010-2011, a fost efectuată o cercetare privind
consumul de droguri, printr-o colaborare dintre Universitatea „BabeşBolyai” şi Asociaţia Caritas Eparhial greco-catolic, asupra unui număr
de 3.255 elevi de liceu, din mai multe oraşe, printre care şi Cluj,
conform căruia 6,9 % dintre aceştia au consumat sau au încercat un
drog ilicit, cel mai consumat drog fiind marijuana/haşiş/canabis, urmat
de heroină. Aproape 40 % afirmă că între cunoştinţele lor sunt
consumatori de droguri ilicite. Conform acestui studiu, probabilitatea
de a încerca substanţe etnobotanice se asociază la elevi cu un nivel
ridicat de dependenţă de nicotină, depresie şi emoţionalitate crescută.
Acţiunile de informare-educare-comunicare planificate au scopul
de a încuraja copiii şi tinerii să stea departe de droguri şi vor sublinia
importanţa unei atitudini vigilente şi responsabile din partea adulţilor.
În municipiul Cluj Napoca, în parteneriat Agenţia judeţeană
antidrog şi Direcţia de Sănătate Publică Cluj, va avea loc o conferinţă
de presă în 26 iun., iar în 27 iunie 2012 o manifestare stradală sub
semnul luptei împotriva drogurilor, alături de alte acţiuni.

Pentru succesul acestei campanii, contăm mult si pe sprijinul
dumneavoastră !
Cu multumiri si consideratie,
DIRECTOR EXECUTIV
DR. DORINA DUMA

25.06.2012
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