РЕГИОНАЛНА ЗДРАВНА ИНСПЕКЦИЯ - РУСЕ
ДИРЕКЦИЯ „ОБЩЕСТВЕНО ЗДРАВЕ”
ОТДЕЛ ,,ПРОФИЛАКТИКА НА БОЛЕСТИТЕ И ПРОМОЦИЯ НА ЗДРАВЕТО”

26 юни 2022- Световен ден за борба със злоупотребата с наркотични вещества и
наркотрафика
„Преодоляване на предизвикателствата
на наркотиците при здравни и хуманитарни
кризи” е мотото на Световния ден за борба със
злоупотребата с наркотични вещества и
наркотрафика тази година. Стремежът е този ден
да се превърне в повратна точка в глобалните
усилия за справяне с предизвикателствата на
употребата на незаконни вещества.
Световният ден за борба с наркотиците се
отбелязва на 26 юни всяка година, за да се засилят
действията и сътрудничеството за постигане на
целта за свят, свободен от злоупотреба с
наркотици. И всяка година цели общности и различни организации по целия свят се присъединяват
към тази глобална инициатива, за да повишат осведомеността за основния проблем, който
наркотичните вещества представляват за обществото.
Кампанията тази година призовава да се борим с дезинформацията, да споделяме реални
факти за вредата и въздействието на психоактивните вещества и последствията от тяхната употреба.
UNODC (службата на ООН по наркотиците и престъпността) предлага две основни стъпки: да се
стремим да сме добре информирани и да споделяме информация само от проверени източници.
Именно по тази причина UNODC всяка година представя
годишен
доклад
за
наркоразпространението
и
наркотичните вещества. В доклада за 2022 г. се
акцентира
на
опасностите,
произлизащи
от
производството на нови видове синтетични аналози на
познати психоактивни вещества.
Според UNODC близо 200 милиона души
употребяват незаконни наркотици като кокаин,
канабис, халюциногени, опиати и успокоителни
хипнотици по целия свят.
В Европейския съюз 83,4 млн. възрастни (между 15 и 64 години) някога са употребявали
наркотици (50,5 млн. мъже и 33 млн. жени).
Канабисът продължава да е най-широко употребяваното вещество, като повече от 22 млн.
възрастни европейци са употребявали канабис през последната година.
Според направените оценки през последната година 3,5 млн. възрастни са употребявали
кокаин, 2,6 млн. MDMA, 2 млн. амфетамини, а около 1 милион европейци са употребявали хероин
или друг незаконен опиоид.
Макар че разпространението и употребата на опиоиди е по- ниско от това на други
наркотици, опиоидите продължават да причиняват най- голям дял от вредите, свързани с употребата
на незаконни наркотици. Това се обуславя и от употребата на опиоиди в комбинация с други
вещества, които са открити в около три четвърти от случаите на смъртоносна свръхдоза.

Проблемите с наркотиците, които наблюдаваме в Европа, са свързани с продължаващите
иновации на пазара на наркотици, което е довело до общата висока достъпност на все по-голям брой
различни вещества, често с голяма сила на действие или чистота.
В последните години се наблюдава явлението „нови психоактивни вещества“. На пазара се
появяват нови синтетични субстанции с психоактивен потенциал, за въздействието на които няма
достатъчно информация, което означава, че употребяващите тези вещества може да не са наясно
какво всъщност приемат. Един от примерите за новите заплахи, свързани с наркотиците е
тенденцията за фалшифициране на продукти от канабис със синтетични канабиноиди.
Промишленият коноп с ниско съдържание на THC е евтин и наподобява незаконния канабис.
„Подправен“ само с малко количество от синтетичните канабиноиди в прахообразна форма, се
наблюдава силно изразено въздействие, подобно на това на канабиса.
Синтетичните канабиноиди имитират въздействието на тетра хидра канабинол (THC) веществото, което носи основната отговорност за психоактивното въздействие на канабиса, но могат
да бъдат както с мощно въздействие върху централната нервна система, така и много токсични.
Друг проблем е нарастващото производство на синтетични наркотици в Европа, като особено
обезпокоително е увеличеното производство на метамфетамин.
Вредните последствия при употребата на наркотици не са само за тези, които ги употребяват,
а за цялото общество: смъртни случаи, инфекциозни заболявания, зависимост, проблеми с
психичното здраве, самонараняване, бездомност, младежка престъпност и експлоатация на уязвими
лица и общности.
РЗИ- Русе осъществява дейности по превенция на злоупотреба с наркотични вещества през
цялата година. По повод Световния ден за борба с наркоманиите и наркотрафика организира
различни инициативи сред учениците. Наши партньори са Община Русе – Превантивноинформационен център/ ПИЦ/ и учебни заведения.
Като работим заедно, можем да се справим със световния проблем с наркотиците!

