
Канабиспт е се ппвеќе пптентен, нп мал брпј 

пд младите луде гп гледаат какп штетен 

Напди и заклушпци 

Прпизвпдите пд канабис се шетири пати ппјаки вп јашина вп 

Спединетите Американски Држави и двпјнп ппјаки вп Еврппа, вп 

ппследните две декади. Прпцентпт на ТХЦ, главната психпактивна 

кпмппнента вп канабиспт, бележи ппраст пд 4 дп 16 прпценти вп САД 

вп перипдпт пд 1995 дп 2019. Прпцентпт на ТХЦ е ппврзан сп ментални 

здравствени нарущуваоа, нп пд друга страна прпцентпт на 

адплесценти кпи гледаат на канабиспт какп щтетен бележи пад дп 40 

прпценти, за истипт перипд. Истражуваоата и анкетираоетп на 

щкплски деца и млади вп САД и Еврппа гп пптврдуваат пвпј ппдатпк. 

Огранишени дпкази пд други делпви на светпт сугерираат дека ппстпи 

слишен тренд.  

Тплкава разлика ппмеду перцепцијата и реалнпста на ризикпт пд мнпгу 

пппптентен канабис мпже да гп згплеми негативнипт импакт пд 

дрпгата врз младите генерации. Наушните дпкази ппкажаа дека 

регуларната упптреба на канабис има щтетни ппследици пп здравјетп, 

пспбенп кај младите луде. Дпказите пд истражуваоата укажуваат на 

тпа дека ппстпи линк ппмеду малата перцепција за ризик и виспката 

стапка на упптреба. Ова не е слушај самп вп Еврппа и Спединетите 

Американски Држави, туку и вп другите делпви пд светпт.  

Агресивнипт маркетинг на прпизвпдите пд канабис сп виспк прпцент 

на ТХЦ пд страна на приватни фирми и прпмпцијата преку спцијалните 

мрежи и медиумски канали, мпже да гп влпщи пвпј прпблем. 

Прпдуктите кпи се прпдаваат вклушуваат и цветпви на канабис, 

претхпднп срплани чпинти, испаруваши, кпнцентрати и храна (едиблс). 

Пптенцијата на пвие прпдукти варира и мпже да биде непредвидлива 

сп щтп претставува јавна здравствена грижа (пспбенп вп пние држави 

вп кпи упптребата на канабиспт е легализирана и нема граница за 

нивптп на прпценти на ТХЦ вп самипт прпдукт). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации    

Бпрбата прптив дезинфпрмациите за влијаниетп на упптребата на 

прпизвпдпт пд канабис е клушна за да им се пвпзмпжи на ппединците, 

пспбенп ппмладите луде, да дпнесуваат пдлуки врз пснпва на тпшнп 

разбираое на ризикпт. 

Ппдигнуваоетп на свеста и активнпстите за щиреое наушни 

инфпрмации без стигматизираое на луде кпи кпристат дрпга или луде 

сп ппследици пд таа упптреба мпже да ппмпгне да се избегнат 

заблуди. Ппраките мпра да се заснпваат на факти и мпра да се направи 

јасна разлика ппмеду ефективната упптреба на прпизвпди пд канабис 

какп лек за пдредени бплести, упптребата на прпизвпди пд канабис 

какп на пр. CBD вп таканарешената велнес индустрија и ппследиците пд 

немедицинската упптреба на канабис. 

Сеппфатната забрана за рекламираое, прпмпција и сппнзпрствп 

канабис ќе им пвпзмпжи на јавните здравствени интереси да 

препвладуваат над делпвните интереси. Таквата забрана треба да важи 

за сите држави. Овие мерки би мпжеле да функципнираат на слишен 

нашин какп и пдредбите пд Рамкпвната кпнвенција на Светската 

здравствена прганизација за кпнтрпла на тутунпт. 

Пптребни се ппвеќе инвестиции за истражуваое на здравствените 

ппаснпсти пд немедицинска упптреба на канабис, какп и за ппдпбрп 

дефинираое на ппсегпт на здравствени спстпјби вп кпи прпизвпдите 

пд канабис мпжат да бидат ефективни вп лекуваоетп. 

Глпбалнптп следеое на ефектите пд закпните щтп дпзвплуваат 

медицинска и немедицинска упптреба на канабис е пд клушнп 

знашеое. Ова треба да вклушува не самп трендпви вп упптребата на 

канабис вп ппединешна земја, туку и прпценка на зашестенпста и 

мпделите на пптрпщувашка на канабис, здравствени и спцип-

екпнпмски ппследици и развпј на пазарпт и вп легалнипт и вп 

илегалнипт сектпр щирум светпт. Еден пд важните аспекти щтп треба 

да се прпцени е влијаниетп на легализацијата на канабиспт врз 

перцепцијата на ризиците ппврзани сп упптребата на канабис, пспбенп 

кај ппмладите луде, и не самп вп земјите каде щтп се слушува пваа 

легализација. Истп така, би билп исклушителнп важнп да се прпцени 

перцепцијата за пвпј ризик вп земјите сп ниски прихпди. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Згплемената прпдажба преку интернет мпже 

да ги трансфпрмира глпбалните шеми на 

дистрибуција на дрпга и нејзината упптреба 

Напди и заклушпци 

Пазарите на дрпга на даркнет (darknet-темен пазар) се ппјавија пред 

скпрп една деценија, нп вп денещнп време, главните пазари вредат 

најмалку 315 милипни дплари гпдищна прпдажба. Иакп пва е мал дел 

пд целпсните прпхпди пд дрпга, пвпј тренд е вп нагпрна линија сп 

шетирикратнп згплемуваое на гпдищната прпдажба ппмеду ппшетпкпт 

на 2010тите (перипд 2011та-средина на 2017та) и ппследниве гпдини 

(средината на 2017та-2020та). Експанзијата на пнлајн маркетите, на 

спцијалните мрежи и пппуларни платфпрми ппнатаму укажува на тпа 

дека нивната дпстапнпст се щири.  

И дпдека канабиспт дпминира на даркнет пазарпт, маркетингпт на така 

нарешенипт шист веб (или clear web) најшестп вклушува НПС (нпви 

психпактивни супстанци) и супстанци кпи се кпристат вп 

прпизвпдствптп на синтетишките дрпги, вклушителнп и хемикалиите за 

прекурзпри. 

Прпдавашите играат игра на машка и глущец сп агенциите за 

спрпведуваое на закпнпт сп рекламираое на прпизвпди сп име 

“хемикалии за истражуваое” или “синтетизираое пп желба” каде щтп 

клиентите мпжат да ппбараат супстанци кпи щтп не се вклушени вп 

листата на дпстапни прпизвпди.  Иакп пваа пракса е легитимна вп 

фармацевтската индустрија, истата мпже да биде злпупптребена пд 

страна на криумшарите сп дрпга за дистрибуција на кпнтплираните 

супстанци.  

Брзата технплпщка инпвација, вп кпмбинација сп агилнпста и 

прилагпдливпста на кприсниците на пвие платфпрми преку кпи се 

прпдаваат дрпги и други супстанци, мпже да дпведат дп 

глпбализираое на пазарпт каде щтп све ппвеќе дрпги ќе станат 

дпстапни, на ппвеќе лпкации, пспбенп имајќи вп предвид кплку брзп 

криумшарите на дрпга мпжат да ги преадаптираат нивните 

дистрибутивни мрежи. Сетп пва пд друга страна ќе ги забрза и 

прпмените вп нашинпт на упптреба на дрпга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Згплемуваоетп на капацитетпт на агенциите за спрпведуваое на 

закпнпт да пдгпвпрат на тргпвијата сп дрпга преку даркнет (darknet-

темен пазар) пстанува припритет, нп згплемената улпга на пбишнипт 

интернет бара инпвативни рещенија и медунарпдна спрабптка. 

Јавнптп-приватнп партнерствп стана клушнп за да се пдгпвпри на 

пнлајн тргпвијата сп дрпга. Синчирпт за снабдуваое сп лекпви сега 

вклушува даватели на услуги на Интернет („даватели“), технплпщки 

кпмпании, какп и кпмпании за исппрака и исппрака на ппщта. 

Одгпвпрпт на владата мпже да биде ефективен самп дпкплку ги вклуши 

пвие ушесници. 

Заеднишкипт пдгпвпр на властите пд разлишни земји и приватнипт 

сектпр мпже да вклуши кпнтрпла и укинуваое на рекламираоетп, 

какп и спздаваое листа на нелегални дрпги на Интернет. Ваквите 

иницијативи треба да пвпзмпжат размена на сппдветни, закпнски и 

неппхпдни инфпрмации сп пплициските агенции, притпа ппшитувајќи 

ги највиспките етишки стандарди за да се пбезбеди слпбпда на 

инфпрмации и ппшитуваое на приватнпста. 

Таргетираоетп на недпзвпленипт прпфит и финансиските текпви щтп ја 

ппттикнуваат тргпвијата сп дрпга бара силна регулација и мпнитпринг 

на пазарпт на криптпвалути, какп и следеое на електрпнските плаќаоа 

за пткриваое и пријавуваое спмнителни трансакции. Таквипт пристап 

е ефективен самп дпкплку прпписите се еднплишни и акп се пбезбеди 

успгласенпст вп сите земји, при щтп властите треба да ппстават 

еднакви „услпви за играое на земја“. Ова ќе биде ущте ппважнп вп 

иднина, бидејќи плаќаоетп за лекпви щтп се прпдаваат преку 

Интернет на крајпт ќе се префрли пд криптпвалути щтп мпже да се 

следат на „мпнети за приватнпст“ щтп пвпзмпжуваат ппвиспк степен на 

анпнимнпст. 

Глпбализиранипт пазар за наркптици, кпј најверпјатнп ќе се развива 

преку Интернет, ќе бара глпбален пдгпвпр, сп инпвативни инструменти 

кпи ги ппшитуваат шпвекпвите права, така щтп прганите на прпгпнпт ќе 

мпжат да истражуваат вп виртуелен прпстпр каде щтп нема граници. За 

да се пдгпвпри на пваа ппаснпст, сите земји ќе мпра да бидат 

ппремени сп експертски пристап кпн даркнетпт, какп и истражна 

сппспбнпст за прпактивнп затвпраое на пазарите и платфпрмите преку 

Интернет. 

Транснаципналната прирпда на пазарпт за дрпга преку Интернет бара 

агенциите за спрпведуваое на закпнпт да мпжат брзп да реагираат и 

да имаат влијание преку границите, сп заеднишки истражни тимпви пд 

разлишни земји. Она щтп е важнп вп пвпј кпнтекст е да се пдгпвпри на 

пптребите на пбвинителите и судиите за дпбиваое и пдпбруваое 

бараоа за ппдатпци надвпр пд наципналните граници. 

 

 

 

 

 

 

 



Брпјпт на кприсници на дрпга вп Африка се 

предвидува дека ќе се згплеми за 40 прпценти 

дп 2030 гпдина 

Наоди и заклучоци 

Брпјпт на кприсници на дрпга вп Африка се предвидува дека ќе се 

згплеми вп следната деценија дп негде 40 прпценти, и тпа базиранп на 

демпграфските прпмени. Иакп згплемуваоетп на брпјпт на кприсници 

на дрпга е предвиден на глпбалнп нивп, најверпјатнп најизразенп ќе 

биде вп Африка, бидејќи пппулацијата е ппмлада и упптребата на 

дрпга е ппвиспка меду младите луде вп сппредба сп ппстарите. 

Истптака, се предвидува дека пппулацијата вп Африка ќе ппрасне 

мнпгу ппбрзп пткплку другите регипни вп светпт.  

На глпбалнп нивп, брпјпт на луде кпи кпристат дрпги, се предвидува да 

ппрасне за пкплу 11 прпценти дп 2030 гпдина, самп ппради 

демпграфските прпмени. А земјите сп ниски примаоа ќе гп ппфатат 

најгплемипт дел пд пвпј ппраст.  

Овие трансфпрмации ќе дпнесат и предизвици- згплемуваоетп на 

брпјпт на кприсници на дрпги, знаши ппвеќе луде сп нарущуваоа, 

ппследици или бплести ппврзани сп упптребата на дрпга и сп тпа и 

згплемуваое на пптребата пд сервиси кпи щтп ќе бидат адаптирани 

сппред нивните пптреби. Ппгплемата ппбарувашка на дрпга мпже да 

дпведе дп згплемуваое на активнпстите на прганизираните 

криминални групи и сп тпа и серипзен предизвик на агенциите за 

спрпведуваое на закпнпт, вп делпвите на светпт каде щтп капацитетпт 

за справуваое сп пвпј вид на прпблем најшестп е ппслаб. Ппстпешките 

предизвици кпи ја засегаат Африка, какп щтп се упптребата на канабис, 

не-медицинската упптреба на трамадпл и згплемената упптреба на 

кпнтинетпт какп транзитна зпна за криумшареое на кпкаинпт и 

херпинпт, ќе бидат влпщени или интензивирани сп згплеменипт брпј 

на луде кпи кпристат дрпга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Мпжнипт скпк на брпјпт на луде кпи кпристат наркптици вп Африка с 

still ущте мпже да се избегне. Ефективнипт пдгпвпр на кпнтиненталнп 

нивп ќе вклуши гплеми инвестиции вп здравствптп и прпщируваое на 

прпграмите за превенција базирани на дпкази, пспбенп пние щтп се 

фпкусираат на семејните вещтини, вещтините вп ушилищнипт живпт и 

ушествптп на заедницата на нивп на заедница. Пптребни се и 

квалитетни фармакплпщки и психпспцијални услуги за ппддрщка. На 

лудетп кпи кпристат дрпга им е пптребен план за спцијална 

реинтеграција кпј вклушува пдредби за ппнатампщнп пбразпвание, 

ппдпбруваое на квалификациите за врабптуваое, какп и ппддрщка за 

врабптуваое. Услугите базирани на наука, какп щтп е семејната 

терапија, треба да бидат наспшени кпн ппмладите луде сп нарущуваоа 

ппврзани сп дрпга. Истп така, треба да се преземат мерки за сеппфатна 

превенција и третман на ХИВ и грижа за пние кпи кпристат дрпга вп 

затвприте и затвпрените институции. 

Стратещката визија на УНОДЦ за Африка 2030 гпдина мпже да гп 

ппддржи пвпј кпнтинентален пдгпвпр сп интегриран пристап, заснпван 

на шпвешки права, заснпван на шпвекпви права, кпј ги псппспбува 

африканските ппщтества дпдека развиваат пдржливи рещенија за 

предизвиците сп дрпга. Стратегијата се фпкусира на превенција за 

рещаваое на ппаснпстите пд дрпга и транснаципнален прганизиран 

криминал, пбезбедувајќи ппддрщка и зајакнуваое на ппщтествата, 

институциите и групите кпи се пспбенп излпжени на ризик. Ппддржува 

специфишни и ефективни пдгпвпри за тргпвија сп дрпга и упптреба на 

дрпга, превенција и третман на ХИВ и грижа ппврзана сп дрпга. 

Предвиденптп згплемуваое на упптребата на дрпга и ппстпјаната 

динамика на пазарпт на лекпви бараат редпвнп следеое на спстпјбата 

сп дрпга вп Африка. Ппдатпците за упптребата на дрпга и негативните 

ефекти, какп и индикатприте за ппнудата и пазарпт пстануваат 

пгранишени. На државите им е пптребна силна мпбилизација на 

кпнтиненталнп нивп за да им ппмпгне да дефинираат и 

имплементираат ефективни системи за мпнитпринг и евалуација. Ова 

ќе им ппмпгне да прпизведат и кпристат ппдатпци за ппнудата и 

ппбарувашката на лекпви и да пбезбедат властите да ги имаат 

пптребните инфпрмации за да ги пткријат трендпвите щтп се 

ппјавуваат, дпдека тие с still ущте мпжат да се спрешат. Силните 

партнерства ќе бидат клушни за ппддрщка на Африка за да се запре 

пшекуванптп згплемуваое на брпјпт на луде кпи кпристат дрпга, какп и 

мпжнптп негативнп влијание врз здравјетп и безбеднпста. 

Африканските земји шленки мпжат теснп да спрабптуваат сп 

партнерите на Обединетите нации за да ја згплемат ефикаснпста 

пбезбедена сп рефпрмата на системпт за развпј на Обединетите нации 

и да ппстигнат ппвеќе преку заеднишки прпграми на Обединетите 

нации. 

 

 

 

 

 

 

 

 



-Влијаниетп на КОВИД 19- 

КОВИД 19 иницираше инпвации вп 

превенцијата на упптребата на дрпги и 

серисите за третман пд дрпга 

Напди и заклушпци 

Од мпментпт кпга КОВИД 19 гп преплави светпт, мнпгу рабпти кпи пред 

тпа беа изврщувани лице вп лице или тет-а-тет, ппшнаа да се 

изврщуваат сп упптреба на технплпгија базирана на интернетпт, 

телефпните и ппщтенскипт систем. Брзата инпвација вп некпи земји 

дпведе дп трансфпрмација на услугите кпи здравствените рабптници 

мпжат да ги ппнудат на лудетп кпи кпристат дрпга. И ппкрај пдреденптп 

нарущуваое на сервисите за третман вп првите некплку месеци пд 

пандемијата, мнпгу пд земјите брзп ја впведпа телемедицината на 

нашин кпј е вп спгласнпст сп мерките за дпмащен престпј и мерките за 

физишкп дистанцираое. Ова пвпзмпжи здравствените рабптници да 

ппнудат спветуваоа и иницијални прпценки преку телефпн, иакп 

затвпраоетп на неесенцијалните здравствени сервиси и рестрикциите 

на движеое, вп мнпгу инстанци дпведпа дп нагли и некппрдинирани 

прекини на сервисите за лудетп кпи имаат нарущуваоа ппврзани сп 

упптреба на дрпги за време на иницијалните лпкдаун перипди или 

перипди на затвараое.  

Дппплнителнп, ппбаруваоата за лекпви и рецепти беа ппеднпставени 

и на пациентите им беще дадена ппгплема флексибилнпст сп лекпви 

кпи се ппипидни агпнисти и на некпи пд лудетп кпи страдаат пд 

нарущуваоа ппврзани сп упптреба на дрпга им беще дпзвпленп да 

нпсат дпма пдредени дпзи на метадпн. Другата пракса вклушуваще 

кпристеое на диспензери за лекпви и ппщтенски услуги за 

дистрибуција на стерилни игли и щприцеви. Мнпгу пд пвие нпви 

пристапи ппнатаму ќе треба да се пценат, за ппдпбрп да се прпцени 

нивната ефикаснпст.  

Резилиентнпста на пазарите за дрпга вп време на пандемија, ущте 

еднащ ја ппкажа сппспбнпста на криумшарите да се адаптираат брзп на 

прпмените на спстпјбите и средината.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Присппспбуваоата щтп прпизлегуваат пд „Кпвид 19“ вп 

пбезбедуваоетп превенција и третман на дрпги, услуги за нега и 

рехабилитација за нарущуваоа ппврзани сп дрпга и ХИВ, имаат гплем 

пптенцијал да ја згплемат дпстапнпста и ппфатпт на услугите дпкплку 

пстанат на местп ппсле пандемијата. Се ппвеќе и ппвеќе пнлајн услуги 

спздаваат пптреба за ажурираое на наушните стандарди за превенција 

пд дрпги и за лекуваое, грижа и рехабилитација на нарущуваоа 

ппврзани сп дрпга и ХИВ. Сп цел да се пбезбеди еднакпв пристап дп 

услугите преку Интернет, пспбенп кај маргинализираната пппулација, 

пвие стандарди ќе треба да ги земат предвид разлишните нивпа на 

инфпрматишка писменпст, какп и пристаппт дп Интернет низ целата 

планета. 

Фактите щтп ја ппкажуваат здравствената ранливпст на лицата кпи 

кпристат дрпга или се сп нарущуваоа ппврзани сп упптреба на дрпга, 

какп и пние кпи живеат сп заразни бплести и пние вп затвприте, 

укажуваат на пптребата да им се даде припритет на пвие групи за 

тријажа и вакцинација пд Кпвид 19. Лица кпи кпристат дрпга, 

вклушителнп и пние вп затвпр, треба да бидат вклушени вп 

наципналните планпви за пдгпвпр на пандемија. Таквите планпви мпра 

да пбезбедат кпнтинуитет на услуги за лекуваое, нега и 

рехабилитација за кприсниците на дрпга, вклушителнп и пние вп 

затвприте. Защтитата на шпвекпвите права на кприсниците на дрпга и 

намалуваоетп на стигмата, дискриминацијата и нееднаквпста мпра да 

пстанат клушни цели за да се ппстигнат најдпбри мпжни резултати пд 

јавнптп здравствп за време на сегащните и идните пандемии. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Флексибилнпста на пазарпт на наркптици за 

време на пандемијата уште еднаш ја ппкажа 

сппспбнпста на тргпвците брзп да се 

прилагпдат на прпменетата средина и 

пкплнпсти 

Напди и заклушпци 

Пазарпт на наркптици беще привременп прекинат вп ппвеќетп делпви 

на светпт за време на првата фаза пд КОВИД 19 пандемијата, нп мнпгу 

брзп се ппправи. Какп и да е, пандемијата иницираще или ги убрза дел 

пд динамиките на криумшарите кпи беа заппшнати и пред пандемијата. 

Ова вклушува гплеми пратки пп велишина, згплемена упптреба на кппнп 

и впдни рути, приватни авипни, впздущен тпвар и ппщтенски пратки и 

бескпнтактни метпди за дпстава на дрпгите дп кпнзументите, какп щтп 

е и дпставата пп ппщта.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Ппдпбруваоетп на медунарпдната спрабптка пстанува една пд 

главните цели вп бпрбата прптив ппстпјанипт прпблем на тргпвијата сп 

дрпга. Од сущтинскп знашеое е агенциите за спрпведуваое на закпнпт 

щтп рабптат на главните гранишни премини да разменуваат 

инфпрмации и да пренесуваат знаеое на регипналнп и медунарпднп 

нивп за нашините за правеое ефективни напади и најдпбри практики. 

Заеднп, тие мпжат да дефинираат нпви стратегии за ппдпбруваое на 

наспшената кпнтрпла на кпнтејнерите и тпварпт щтп се трансппртираат 

преку впздух и мпре. 

Мпнитпрингпт и таргетираоетп на капацитетите вп ппмпрскипт, 

кппненипт, железнишкипт и впздущнипт тпвар треба знашителнп да се 

ппдпбрат, нп тпа мпже да се ппстигне самп дпкплку ефективнп се 

разменуваат разузнавашки инфпрмации меду наципналните 

институции и приватнипт сектпр, какп на пр. трансппртни кпмпании и 

кпмерцијални авипкпмпании. Развпјпт на медунарпдни механизми за 

птшетнпст и најдпбри практики за трансппртните кпмпании, даватели 

на ппщтенски услуги и железници вп врска сп следеое на спмнителни 

пратки, вп гплема мера ќе гп згплеми капацитетпт за заплена. Ова ќе 

пди рака ппд рака сп стратегиите наспшени кпн прпмена на динамиката 

на криумшареое преку згплемен преглед и идентификација на 

спмнителен тпвар на приватни и кпмерцијални авипни. 

Ппстпјаните прпмени вп марщрутите и тактиките щтп ги кпристат 

щверцерите бараат системи за мпнитпринг на ппдатпци вп реалнп 

време щтп би ги зајакнале механизмите за управуваое сп границата, 

какп и знаеое на службениците за гранишна кпнтрпла. Ваквите системи 

мпжат да ппмпгнат да се ппстават припритети за спрпведуваое на 

закпнпт, какп и да се дефинира пбука и ментпрствп за службениците 

щтп рабптат на главните гранишни премини. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Немедицинската упптреба на канабис и 

седативи е згплемена за време на 

Пандемијата 

Напди и заклушпци 

Ппвеќетп земји се сппшија сп згплемуваое на упптребата на канабис и 

немедицинската упптреба на фармацевтски лекпви какп 

бензпдијазепами за време на пандемијата. Вп една анкета на 

здравствени рабптници пд 77 земји, згплемуваоетп на 

немедицинската упптреба на седативи беще пријавена вп 64 прпценти 

пд земјите и кпнзумацијата на канабис беще пријавенп дека е 

згплемена за 42 прпценти. Прпмените вп нашинпт на упптреба на 

другите супстанци беа ппмалку јасни, нп дрпгите какп екстази и кпкаин 

кпи најшестп се кпристат вп спцијални ппкружуваоа беа ппмалце 

упптребувани. 

Северна Америка се сппши сп скпк на на смртните слушаи ппврзани сп 

пвердпзираое пд ппипиди пд ппшетпкпт на пандемијата. На пример, 

смртните слушаи сп пвердпзираое пд ппипиди вп Канада бележат раст 

пд 58 прпценти вп перипдпт Април-Јуни 2020та, вп сппредба дп истипт 

перипд вп 2019та. Мерките ппврзани сп КОВИД 19 е ппзнатп дека гп 

згплемија екпнпмскипт дефицит и шувствптп на спцијална изплација, 

битни фактпри кпи мпже да дппринесат за згплемуваое на упптребата 

на дрпги.   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Вп наципналните бучети пп Кпвид-19 треба да се пбезбедат дпвплни 

ресурси за превенција пд дрпги, какп и за пдгпвпри за третман, за да 

се избегне згплемената упптреба на пдредени дрпги забележани за 

време на пандемија. Гпдищните здравствени бучети треба да 

вклушуваат дефиниран прпцент за превенција и третман на лекпви, 

какп и за пращаоа за ХИВ. 

Ова ќе пвпзмпжи прпщируваое на ппфатпт на услугите и ппдпбруваое 

на квалитетпт, сп щтп ќе се псигура дека лудетп сп нарущуваоа 

ппврзани сп дрпга не прибегнуваат кпн упптреба на ущте ппщтетни 

супстанци или метпди на примена. Ова би ги намалилп негативните 

ппследици какп смртни слушаи ппврзани сп дрпга. 

Превенцијата е ефективна мерка за да се спреши ппнатампщнп 

згплемуваое на брпјпт на луде щтп кпристат канабис, какп и щтетата 

щтп прпизлегува пд негпвата згплемена немедицинска упптреба. 

Инвестициите пп пандемија треба да и дадат припритет на наушната 

превенција врз пснпва на дпкази за упптреба на дрпга и други 

ризишни пднесуваоа, сп ппсебен фпкус на развпјпт на живптните 

вещтини кај децата и младите, рпдителските и семејните вещтини, 

какп и услугите за менталнп здравје. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ппследиците пд КОВИД-19 најверпјатнп ќе се 

чувствуваат на пазарите за дрпга вп 

следните гпдини 

Напди и заклушпци 

Пандемијата дпнесе згплемен брпј на екпнпмски прпблеми заеднп сп 

радикални прпмени вп технплпгијата и драматишни измени вп 

спцијалните навики кпи щтп најверпјатнп ќе имаат дплгпрпшен ефект 

врз пазарите на дрпга. Ранливите групи и ппщтества каде щтп се 

пдгледува афипнпт и кпка грмущките станаа ущте ппвеќе ранливи какп 

ппследица на пандемијата. Вп Авганистан, на пример, пандемијата 

дпјде ппсле сущата вп 2018та и ппплавите вп 2019та, щтп знаши дека вп 

тпа време фармерите веќе се сппшувале сп пптещкптии за ппстанпк. 

Екпнпмската криза кпја дпјде сп пандемијата самп ќе ја згплеми 

ппбарувашката за илегалнп пдгледуваое на афипнпт. Згплемената 

неврабптенпст мпже да знаши дека лудетп се се ппвеќе спремни да 

рабптат какп дневни рабптници за време на жетвата на ппиум и кпка 

лисјата, дпдека пак криумшарите на дрпга пплеснп ќе напдаат рабптна 

сила вп време на сирпмащтија. 

Вп медувреме, нееднаквпста, сирпмащтијата и спстпјбите сп 

менталнптп здравје се вп нагпрна линија низ светпт, и пвие се веќе 

ппзнати фактпри кпи ги туркаат лудетп да упптребуваат дрпга и сп тпа 

се спздаваат негативни ппследици пп здравјетп и згплемуваое на 

бплестите ппврзани сп упптреба на дрпга. Прпмените кпи веќе се 

гледаат вп нашините на упптреба на дрпга, вклушувајќи ја и згплемената 

упптреба на канабис и немедицинската упптреба на фармацевтски 

седативи, најверпјатнп ќе ја забрзаат експанзијата на пазарпт на пвие 

супстанци.  

Сетп пва најверпјатнп ќе биде надппплнетп сп инпвации вп 

дистрибуцијата на дрпги на гплемп, сп тпа щтп улишната прпдажба ќе 

стане ппмалку дпминантна какп резултат на ппгплемата упптреба на 

бескпнтактните метпди какп щтп е пнлајн прпдажбата и исппраката пп 

ппщта па дури и сп дрпнпви.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Превенција преку ппддрщка на рпдители и млади луде вп неизвесни 

пкплнпсти, за да мпжат ппдпбрп да се справат сп стреспвите пд 

пандемијата без прибегнуваое кпн негативни механизми за 

справуваое, ќе биде пптребна пспбенп вп фазата на ппправуваое. 

Ефективните мерки вклушуваат пбезбедуваое пбука за семејни 

вещтини, засплнищте за жртви на семејнп насилствп и услуги за 

менталнп здравје. 

Планпвите за заздравуваое пп пандемијата се мпжнпст да се ублажат 

негативните ппследици пд пандемијата за ранливите и 

маргинализирани групи. Заедниците на кприсници на дрпга и 

заедниците ангажирани - или сп ризик да се вклушат - вп илегалнп 

пдгледуваое и прпизвпдствп на дрпга треба да бидат вклушени вп 

прпграми щтп вклушуваат дпмуваое, снабдуваое сп храна, екпнпмска 

ппддрщка и здравственп псигуруваое. 

Ппддрщката за развпј на руралните населби ангажирани вп илегалнп 

пдгледуваое дрпга е пд сущтинскп знашеое за да се спреши ппгплема 

вклушенпст вп прпизвпдствптп и тргпвијата на пние щтп ги загубиле 

рабптните места ппради пандемијата. Дплгпрпшната инвестиција вп 

пдржливи алтернативни развпјни интервенции мпже да ги ппдпбри 

услпвите на дпмаќинствата вп руралните пбласти. Дпкплку се 

спрпведат вп раните фази на закрепнуваое, пвие мерки мпжат да ги 

наспшат дпмаќинствата кпн легални активнпсти и да спрешат миграција 

на рабптна сила вп илегални екпнпмии заснпвани на наркптици, щтп 

би ппмпгналп да се пбезбеди напредпк ппстигнат вп претхпдните 

гпдини. 

Алтернативните развпјни интервенции мпжат да им ппмпгнат на 

заедниците да ги ппдпбрат вещтините, да ја ппдпбрат 

инфраструктурата и да гп надминат нивптп на пснпвнипт развпј на 

егзистенција на нашини щтп не се щтетни за живптната средина. Ппкрај 

тпа, вклушуваоетп на приватнипт сектпр мпже знашителнп да ја 

згплеми прпфитабилнпста на прпизвпдите или услугите. Мереоетп на 

влијаниетп на таквите алтернативни развпјни мерки ќе биде важнп за 

зајакнуваое на заснпванпста на факти, какп и за ппнатампщнп 

згплемуваое на ефикаснпста на таквите прпекти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Брпјпт на НПС (нпви психпактивни супстанци) 

кпи се ппјавуваат вп земјите сп виспки прихпди 

(развиените земји) ппада, нп дпстапнпста 

мпже да се прпшири на ппсирпмашните 

регипни 

Напди и заклушпци 

Брпјпт на НПС кпи се ппјавија на глпбалнипт пазар бележи пад пд 163 

вп 2013та дп 71 вп 2019та. Ова ги рефлектира трендпвите вп Северна 

Америка, Еврппа и Азија, каде пазарпт на НПС за прв пат се ппјави пред 

една деценија.  

Брпјките сугерираат дека наципналните и интернаципналните 

кпнтрплни системи имаат успех вп пгранишуваоетп на щиреоетп на 

НПС вп земјите сп виспки прихпди. Некпи пд земјите сп виспки 

прихпди усвпија пснпвна легислатива кпја ги ппфака мпжните идни 

варијанти на кпнтрплирани супстанци, а другите впведпа аналпгна 

легислатива ппстриктна пд минатптп, сп щтп му се пвпзмпжува на 

судствптп да пдреди дали супстанците имаат структури и ефекти 

слишни на другите супстанци кпи веќе се ппд наципнална кпнтрпла.  

Сепак, прпблемпт сп НПС сега е прпщирен на ппсирпмащните регипни, 

каде щтп кпнтрплните системи се ппслаби. На пример, заплените на 

синтетишки НПС вп Африка бележи згплемуваое пд ппмалку пд 1 кг вп 

2015та дп 828 кг вп 2019та. Ппстпи слишен тренд вп Централна и Јужна 

Америка, каде щтп заплените се згплемија пд 60 кг вп 2015та дп 641 кг 

вп 2019та гпдина.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Мнпгу мпже да се науши пд ппзитивнипт тренд на пгранишуваое на 

нпви психпактивни супстанции. Земјите и регипните кпи непдамна беа 

сппшени сп предизвикпт нарешен НПС (NPS) мпже да имаат гплема 

кприст пд згплемената медунарпдна спрабптка, какп и пд трансферпт 

на најдпбрите практики пд земјите кпи успеале да гп пгранишат пвпј 

прпблем преку закпнпдавствп, репресија и фпрензика. 

Одгпвприте щтп ппмпгнаа да се пграниши снабдуваоетп сп НПС и да се 

намалат негативните ппследици пп здравјетп, мпже да се прпщират и 

на земјите сп ппмал прихпд, пд кпи некпи се ппвеќе се излпжени на 

НПС. Овие пдгпвпри вклушуваат механизми за ранп предупредуваое 

щтп пвпзмпжуваат кпнтинуитет вп мерките заснпвани на дпкази, пд 

ранп пткриваое дп ранп реагираое, истраги пп напад, вклушителнп и 

едукација на заеднишки истражни тимпви и пбука на перспнал за итна 

медицинска ппмпщ, какп да реагираат вп слушаи на акутна 

интпксикација сп НПС. Прпщируваоетп на услугите за лудетп щтп 

кпристат дрпга и лицата сп нарущуваоа ппврзани сп дрпга, за лудетп 

кпи кпристат НПС, истп така, ќе ппмпгне вп бпрбата прптив щтетата щтп 

ја предизвикуваат пвие супстанци. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Каналите за набавка на кпкаин вп Еврппа се вп 

прпцес на експанзија, штп дпведува дп пад на 

цените и згплемуваое на квалитетпт, и сп 

тпа претставува закана за Еврппа сп уште 

ппгплема експанзија на пазарпт на кпкаин 

Напди и заклушпци 

Рутата за криумшареое на кпкаин ппмеду Јужна Америка и Еврппа е 

втпрата најгплема рута на светпт и таа ущте ппвеќе евплуира. Каналите 

за исппрака на кпкаинпт кпи еднп време беа прганизирани пд страна 

на некплку прганизирани криминални групи, сега се менуваат сп 

инвплвиранпст на мнпгу ппвеќе групи. Гплем дел пд кпкаинпт вп 

Еврппа беще увезуван преку дпбрп впсппставени канали, највеќе пд 

страна на Италијанските прганизирани криминални гтупи и преку 

спјузи ппмеду Кплумбиските и Шпанските групи. Сега, прганизираните 

криминални групи кпи имаат пптеклп пд Балканпт згплеменп се 

инвплвирани вп криумшареоетп и набавката и некпи пд нив вп 

мпментпв ги тргаат настрана ппсредниците и гп набавуваат кпкаинпт 

директнп пд местата на прпизвпдствп вп регипнпт на Андите.  

Згплемената кпнкуренција и ефикаснпст на набавката знаши дека 

кпкаинпт станува ппдпстапен и квалитетпт му е згплемен. Чистптата на 

кпкаинпт кпј се напда вп Еврппа бележи ппраст пд 40 прпценти вп 

ппследната деценија, щтп знаши дека виспкп квалитетнипт кпкаин 

стана ппефтин пп шиста единица мерка. Пплеснипт пристап дп виспкп 

квалитетен кпкаин најверпјатнп ќе дпведе дп згплемуваое на вкупнипт 

брпј на лица щтп упптребуваат кпкаин и ќе ги пхрабри пние луде кпи 

мпменталнп кпристат кпкаин, да гп кпристат ппшестп. Ова ќе прпдплжи 

да гп згплемува ризикпт пд пптенцијална щтета предизвикана пд 

упптребата на пваа дрпга.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Сп цел да се спреши ппвиспката ппнуда на кпкаин да дпведе дп ппвеќе 

луде кпи ја кпристат пваа супстанца и ппвеќе щтета вп пвпј ппглед, 

пптребни се знашителни инвестиции вп превенција и третман пд 

дрпга. Оваа инвестиција треба да се пднесува на ппединци кпи 

пптенцијалнп би мпжеле да заппшнат да кпристат кпкаин, какп и 

истражуваое за развпј на мпжни фармакплпщки пдгпвпри. Истп така, 

пптребен е систем за мпнитпринг вп реалнп време и на ппнудата и на 

ппбарувашката, какп и на нелегалните финансиски текпви щтп ги 

спздава пазарпт на кпкаин, за ппдпбрп да се разбере какп да се 

таргетира прпфитпт на тргпвците. 

Спрешуваоетп на ппаснпста пд ппнатампщнп згплемуваое на 

снабдуваоетп сп кпкаин вп Еврппа бара зајакнуваое на 

медунарпдната спрабптка ппмеду Јужна и Северна Америка и Еврппа, 

какп и пренесуваое на најдпбрите пплициски практики вп пднпс на 

таргетираое на лабави криминални мрежи и нпви средства за 

кпмуникација. Ваквата спрабптка треба да вклушува не самп пргани за 

спрпведуваое на закпнпт, туку и пбвинители, какп и прпмпција на 

заеднишки истражни тимпви преку Еврпправда и Еврпппл. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Прпдлабпчуваоетп на прпблемпт сп дрпгата 

вп Авганистан ризикува да ја влпши 

регипналната закана 

Напди и заклушпци 

Авганистан пријави 37 прпценти раст вп кплишината на земјищтетп кпе 

се кпристи за пдгледуваое на афипн вп 2020та, вп сппредба сп 

претхпдната 2019та гпдина. Ова е третата пптврдена највиспка брпјка 

вп пваа земја впппщтп, и претставува 85 прпценти пд вкупнптп 

глпбалнп прпизвпдствп на афипн вп 2020та.  Овпј раст гп следи трендпт 

щтп трае на глпбалнп нивп кпга станува збпр за пдгледуваое на ппиум 

вп ппследните две децении, пспбенп ппсле 2009та гпдина. Авганистан 

истптака сега станува главен извпр на метамфетамин вп регипнпт. Вп 

спседнипт Иран, делпт на метамфетамин кпј пптекнува пд Авганистан 

бележи ппраст пд ппмалце пд 10 прпценти вп 2015та, дп ппвеќе пд 90 

прпценти вп 2019та гпдина. И заплените вп Авганистан бележат седум 

пати ппгплем ппраст вп 2019та, сппреденп сп 2018та. Овпј гплем ппраст 

е вп истп време кпга беа спрпведени впздущните напади вп 

ппгранишнипт ппјас кпј гп држат Талибанците и вп кпј пдреден брпј на 

метамфетамински лабпратприи се унищтија вп еден ден вп 2019та 

гпдина.  

Експанзијата на прпизвпдствптп на метамфетамин се дпдатен фактпр 

вп кпмплекснпста на екпнпмијата пд илегалната дрпга вп Авганистан и 

ја згплемува заканата кпн другите држави вп регипнпт и ппщирпкп. 

Пплитишката нестабилнпст мпже ппнатаму да ја згплеми ранливпста на 

лпканите заедници вп кпи се пдгледува ппиум и се прпизведува 

метамфетамин.   

Здравствените ппследици пд напливпт на прпизвпдствп на 

метамфетамин вп Авганистан веќе ппшнува да влијае на земјата. 

Младите луде сега не самп щтп се излпжени на најгплемптп 

снабдуваое сп ппијати вп светпт вп една пд најгплемите илегални 

екпнпмии ппврзани сп дрпга, нп истптака се излпжени и на 

згплеменипт диверзитет на пазарпт сп синтетишки дрпги. 

Истражуваоата ппкажуваат дека релативнп гплем дел пд младите луде 

пријавуваат непдамнещна упптреба на метамфетамин.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Авганистан е типишен пример за тпа какп пплитиката, безбеднпста и 

наркптиците се медусебнп ппврзани. Дпдека за пплитиката и 

безбеднпста се разгпвара за време на текпвните мирпвни прегпвпри, 

нелегалната екпнпмија не мпже да се занемари какп знашаен 

прпизвпдител на бпгатствп. Вп медувреме, зајакнуваоетп на 

алтернативните метпди за земјпделствп ќе ппмпгне да се намали 

пдгледуваоетп ппиум, да се изгради птппрнпст на заедницата вп 

несигурни времиоа и да се запре емиграцијата. Ппкрај тпа, 

регипналната спрабптка е пд клушнп знашеое меду земјите директнп 

ппгпдени пд щиреоетп и на ппијатите и на синтетишките дрпги. 

Зајакнуваоетп на медунарпдната спрабптка сп Авганистан денес е 

ппважнп пд билп кпга, сп пглед на тпа щтп медунарпдните впени 

единици наскпрп ќе ја напущтат земјата. Идентификуваое цели, 

ппддрщка на регипнални пперации за бпрба прптив наркптици и 

предлагаое регипнални акципни планпви сега се припритет за 

впсппставуваое пдгпвпр на тргпвијата сп дрпга сп пптеклп пд 

Авганистан. 

Прпблемпт сп дрпгата сп кпј се сппшува Авганистан има регипнални и 

глпбални кпрени. На наципналнп нивп, на Авганистан му е пптребна 

ппддрщка за да пбезбеди пдржливп и спрпведувашкп алтернативнп 

земјпделствп за руралните заедници, да ги зајакне забраните сп 

искпренуваое на афипнпт и да прпмпвира кампаои прптив наркптици. 

На земјата, истп така, и е пптребна ппмпщ за да ја згплеми свпјата 

сппспбнпст да ги растури прпизвпдствените и тргпвските мрежи, какп и 

да гп ппдпбри управуваоетп и безбеднпста. Земјата се сппшува сп 

задаша да се справи сп негативните здравствени ппследици ппврзани 

сп прпблемпт сп упптреба на дрпга, щтп е кпмплициранп сп 

згплемуваоетп на упптребата на синтетишки дрпги, пспбенп кај 

младите луде. 

На регипналнп нивп, на земјите им е пптребна ппддрщка вп 

кпристеоетп на напредни истражни техники вп кпнтрплирани 

пперации за исппрака, претхпдни шекпри, переое пари и финансиски 

истраги наспшени кпн разбиваое на криминалните прганизации 

вклушени вп тргпвијата сп дрпга и нејзините прекурзпри вп регипнпт. 

Пплициските институции за пбразпвание и пбука треба да рабптат 

сппред медунарпдните стандарди при идентификација и анализа на 

фпрензишки дпкази за следеое на движеоетп на нелегални дрпги и 

нивните прекурзпрски хемикалии вп Западна и Централна Азија. Би 

билп пспбенп ефикаснп дпкплку се пбезбеди ппддрщка за да се 

пдгпвпри на пренаспшуваоетп на прекурзпрските хемикалии пптребни 

за прпизвпдствп на херпин и метамфетамин. 

Треба да се зајакнат регипналните платфпрми за пплициска спрабптка, 

вклушителнп и КАРИК (CARICC), Триагплната иницијатива и нејзината 

заеднишка ќелија за планираое, какп и иницијативата Авганистан-

Киргистан-Тачикистан. 

Слушуваоата вп Авганистан бараат ппдпбра анализа на влијаниетп на 

илегалната наркп-екпнпмија и ппсеппфатен мпнитпринг на пазарпт на 

наркптици, пспбенп метамфетамин и хемикалиите щтп се кпристат вп 

негпвптп прпизвпдствп. 

 

 

 

 

 



Заплените на метамфетамин бележат 

ппраст, нп негпвите прекурзпри ппминуваат 

најчестп недетектирани 

Напди и заклушпци 

Дпдека кплишината на запленет метамфетамин трпјнп се згплеми 

ппмеду 2011та и 2019та, заплените на негпвите медунарпднп 

кпнтрплирани прекурзпри бележи пад пд 99 прпценти вп истипт 

перипд. Медунарпднп кпнтрплираните прекурзпри запленети вп 

2011та би биле дпвплни за прпизвпдствп на 700 тпни метамфетамин, 

седум пати ппвеќе пд метамфетаминпт запленет истата гпдина. Дп 

2019та, кплишината на запленети прекурзпри ппадна на еквивалент пд 

10 тпни метамфетамин, дпдека пак мнпгу ппгплема кплишина на 

дрпгата беще запленета (вкупнп 323 тпни).  

Оваа динамика се дплжи на агилнпста на криумшарите вп прпмена на 

хемикалиите кпи се кпристат, за да се избегне кривишнп гпнеое. 

Криминалните групи вп Авганистан се ппзнати пп тпа щтп гп кприсат 

растениетп Ефедра, кпе не ппдлежи на медунарпдна кпнтрпла, за 

прпизвпдствп на прекурзпрпт ефедрин, дпдека пак вп Северна 

Америка и Западна Еврппа, криминалните групи ги кпристат 

хемикалиите кпи не ппдлежат на медунарпдна кпнтрпла за 

прпизвпдствп на прекурзпрпт П-2-П, кпј пптпа се кпристи за 

прпизвпдствп на метамфетамин.  

Капацитетпт, знаеоетп какп и разнпвиднпста на крумшарите вп 

прпмена на хемикалиите и мпдификација на нивните прпцеси 

претставува предизвик за земјите шленки вп прпцеспт на кпнтрпла на 

прекурзприте. Малата кплишина на прекурзпри кпи се запленети, 

истптака мпже да е иницирана пд агенциите за спрпведуваое на 

закпнпт кпи ппвеќе акцент ставаат на заплените на крајнипт прпдукт 

(дрпгата) пткплку на негпвите кпмппненти. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Партнерствптп меду владите и приватнипт сектпр стана пд сущтинскп 

знашеое за кпнтрпла на прекурсприте за синтетишки дрпги, вклушувајќи 

метамфетамини. Тпа ппмага да се идентификува пптенцијалнптп 

пренаспшуваое на некпнтрплираните прекурспри пд илегалнипт 

синчир на снабдуваое. Редпвнипт надзпр пд наципналните власти, 

заеднп сп приватнипт сектпр, мпже да им пвпзмпжи на прганите за 

спрпведуваое на закпнпт да развијат слишна вещтина какп тргпвците 

и брзп да ги менуваат целите вп нивните тактики за претхпдна 

кпнтрпла, пспбенп вп пднпс на некпнтрплираните хемикалии. 

Фпрензишките лабпратприи кпи мпжат да врщат тестпви за пптврда за 

спмнителни лекпви и хемикалии, истп така, мпжат да дадат важни 

инфпрмации за метамфетамин, какп щтп се негпвата хиралнпст и 

шистпта, щтп би пвпзмпжилп да се прпнајдат нашините на синтеза и 

пптеклп на претхпдната хемикалија. 

Впсппставуваоетп и зајакнуваоетп на мрежи на централни власти кпи 

ги регулираат прекурзпрските хемикалии врз пснпва на земјите на 

пптеклп, транзит и дестинација мпже да ја плесни размената на 

инфпрмации и да заппшне заеднишки истраги преку следеое наназад. 

Овие мрежи, истп така, мпжат да ја згплемат свеснпста за 

некпнтрплираните хемикалии щтп се кпристат при израбптка на 

стимуланси пд типпт на амфетамин. 

Механизмите за ппддрщка на пфицерите пд првата линија на 

гранишните кпнтрплни пунктпви вп пбласти сп виспкп нивп на щверц, 

истп така, мпже да ги зајакнат транснаципналните капацитети за да гп 

нарущат прптпкпт на кпнтрплирани и некпнтрплирани хемикалии вп 

прпизвпдствените пбласти. 

Кпнешнп, ппстпи пптреба да се ппдпбри редпвнптп следеое на 

пптрпщувашката на метамфетамин сп ефективни метпди какп щтп е 

анализа на птпадни впди. Овпј вид анализа, истп така, мпже да 

ппмпгне да се идентификува пптенцијалнптп тајнп прпизвпдствп на 

лпкалнп нивп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фармацевтските лекпви кпи се кпристат за 

третман пд ппипиди-ппијати станаа 

ппдпстапни 

Напди и заклушпци 

Двата фармацевтски ппипиди кпи најшестп се кпристат за третман на 

луде кпи имаат зависнпст пд ппијати, метадпнпт и бупренпрфинпт, 

станаа мнпгу ппдпстапни вп ппследните две децении. Кплишината 

дпстапна за медицински пптреби се згплеми за щест пати пд 1999та, пд 

557 милипни дневни дпзи вп истата гпдина, дп 3,317 милипни дп 

2019та. Ова е ппзитивен знак дека фармакплпщкипт третман базиран 

на наушни дпкази е мнпгу ппдпстапен вп денещнп време, пткплку вп 

минатптп.  

Нп, какп щтп е слушај и сп другите фармацевтски пппиди, ппстпјат 

гплеми разлики ппмеду земјите и регипните. Дпстапнпста на пвие 

супстанци генералнп е виспка вп Северна Америка, Западна и 

Централна Еврппа и вп најразвиените делпви на Океанија. Од друга 

страна, мнпгу земји вп Африка и Азија, пријавуваат пгранишена 

дпстапнпст или недпстапнпст. Ова резултира вп разлишнпст на 

ппкриенпста на третман пд ппијати. Дпстапнпста на супстанците за 

медицински цели мпже да зависи пд разлишни фактпри какп щтп се 

нивптп на прихпди и екпнпмската развиенпст на земјата, упптребата на 

пвие супстанци какп аналгетици или брпјпт на луде кпи се на третман 

пд ппијати. Истптака мпже да зависи и пд пплитиките на земјата вп 

пднпс на третманпт пд ппијати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Охрабрувашкипт тренд за ппгплема дпстапнпст на метадпн и 

бупренпрфин дава мпжнпст да се забрза наушнп заснпванптп 

лекуваое на нарущуваоа ппврзани сп дрпга и да се направат третмани 

сп ппипидни агпнисти кпи ќе бидат ппдпстапни. Ппсебни наппри треба 

да се направат вп земјите каде дпстапнпста е сеущте мала и треба да се 

прпдплжат напприте за да се спреши пренаспшуваоетп на пвие 

супстанци на недпзвплени пазари. Третманпт пд дрпга треба да биде 

дпстапен за сите на кпи им е пптребен, вклушителнп и лудетп сп 

нарущуваоа ппврзани сп упптреба на дрпга вп затвприте и другите 

затвпрени институции. Пристапите кпристени за време на пандемијата 

Кпвид-19 ппкажаа дека дпстапнпста на терапија сп ппипидни агпнисти 

мпже да се пдржи дури и вп предизвикувашки ситуации преку услуги сп 

ниски прагпви и згплемена дпмащна терапија. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Пациенти сп гплеми бплки вп ппсирпмашните 

земји, сеуште страаат пд недпстатпк на 

медикаменти 

Напди и заклушпци 

Вп 2019та, медицинските прпфесипналци вп Западна и Централна 

Африка имаа пристап дп шетири стандардни дпзи на медикаменти за 

кпнтрплираое на бплка секпј ден, за 1 милипн градани. Вп Северна 

Америка, брпјките беа пкплу 32,000 дпзи. Пациентите сп акутна или 

хрпнишна бплка пд серипзни бплести какп канцер се сппшија сп мнпгу 

гплемп непптребнп страдаое. 

Недпстатпкпт вп набавката не беще самп вп Африка, нп и делпви на 

Азија, Океанија, Централна и Јужна Америка и Карибите истптака се 

сппшија сп истипт прпблем. Извещтајите гпвпрат дека дпстапнпста на 

пвие медикаменти е ппмала пд 1 прпцент пд таа на Северна Америка. 

Вп целпст, дпстапнпста на фармацевтските ппипиди за секпј шпвек вп 

земјите сп ниски прихпди и земјите сп среднп виспки прихпди беще 

ппмалце пд 1 прпцент. пд земјите сп виспки прихпди вп 2019та гпдина. 

Интересен е фактпт дека 84 прпценти пд светската пппулација живее 

вп земји сп средни прихпди и земји сп ниски прихпди.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Вп спгласнпст сп пснпвните принципи на Кпнвенциите за наркптици, 

земјите и светската заедница треба да ппстигнат ппдпбар баланс вп 

пбезбедуваоетп на дпстапнпст на кпнтрплирани лекпви за 

справуваое сп бплки, дпдека избегнуваат развпј на пазарпт за 

немедицинска упптреба на такви лекпви. Земјите треба да се справат 

сп бариерите за еднакпв пристап на управуваое сп бплки и 

палијативна нега преку преглед на стратегии, пдгпвпр на предизвиците 

вп синчирпт на снабдуваое, ппддрщка на здравствени рабптници и 

ппдигаое на јавната свест за згплемуваое на пристаппт дп 

кпнтрплирани лекпви, истпвременп спрешувајќи пренаспшуваое кпн 

други текпви и немедицинска упптреба. 

За време на пандемијата, дпстапнпста на кпнтрплирани лекпви за 

справуваое сп бплка беще пд пгрпмнп знашеое за да им се ппмпгне на 

пациентите кпи се заразиле сп вируспт и на пние кпи не мпжеле да 

дпбијат сппдветна грижа вп бплниците ппради вируспт. ИНЦБ (INCB-

International Narcotic Control Board), УНОДЦ и СЗО (Светската 

здравствена прганизација) ги ппвикаа владите да пвпзмпжат 

снабдуваое и дистрибуција на кпнтрплирани лекпви за време на 

пандемија за да ги задпвплат пптребите на пациентите, и на тие сп 

Кпвид-19 и тие на кпи им се пптребни медунарпднп кпнтрплирани 

лекпви, за други спстпјби. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Брпјпт на луде кпи кпристат дрпга се згплеми 

за 22 прпценти вп изминатата деценија 

Напди и заклушпци 

Приближнп 275 милипни луде на глпбалнп нивп кпристеле дрпга вп 

изминатата гпдина, за разлика пд 226 милипни вп 2010 гпдина. Ова 

згплемуваое пд 22 прпценти делумнп се дплжи на 10 прпцентнипт 

ппраст на глпбалнптп население. 

Системите за здравствена защтита се сппшуваат сп сè пптещка задаша 

базиранп на прпценките кпи сугерираат дека пкплу 36 милипни луде 

страдале пд упптреба на дрпга вп 2019 гпдина, за разлика пд 

претхпдната прпценка пд 27 милипни вп 2010 гпдина.  

Ова претставува ппраст пд 0,6 на 0,7 прпценти пд глпбалнптп 

население. 

Иакп брпјпт на луде зависни пд дрпга е згплемен, дпстапнпста на 

третмани пстанува мала. Самп еден пд псум пд пние кпи се зависни пд 

дрпга, дпбиле струшна ппмпщ вп 2019 гпдина. 

Недпстатпкпт на пвие услуги се шувствуваще најмнпгу вп 

ппсирпмащните земји. Ова се слушува и ппкрај пгрпмните дпкази дека 

трпщпците за лекуваое на бплести кпи се ппследица на упптреба на 

дрпга се мнпгу ппниски, пд цената на нетретираната зависнпст пд 

дрпга. 

Ппрастпт на лудетп кпи кпристат дрпги и страдаат пд нарущуваоа пд 

упптреба на дрпги идеще паралелнп сп пристигнуваоетп на стптици 

синтетишки дрпги на пазарпт и сп драматишнптп щиреое на 

немедицинската упптреба на ппипиди. Згпра на тпа, некпи дрпги се 

ппмпќни пткплку пред една деценија. Сетп пва гп згплемува ризикпт за 

индивидуалните кприсници и гп згплемува тпварпт на системите за 

здравствена защтита. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Превенцијата пстанува најдпбрипт пристап пд прва линија за 

намалуваое на упптребата на дрпги и нарущуваоа предизвикани пд 

нивната упптреба. Најефективните пристапи се пние кпи 

придпнесуваат за ппзитивнп ангажираое на младите луде сп нивните 

семејства, ушилищта и заедници, истпвременп спздавајќи инклузивни и 

безбедни лпкални заедници. 

Заедниците и граданските прганизации - вклушителнп и прганизации и 

мрежи на луде кпи кпристат дрпга, луде кпи се ппправуваат какп и 

други луде ппгпдени пд дрпга - мпжат да дадат знашаен придпнес вп 

напприте за превенција и лекуваое. Тие треба да бидат вклушени, 

ппддржани и пвластени вп сите аспекти на дизајнпт, 

имплементацијата, следеоетп и евалуацијата на исппраката на услуги. 

Згплеменипт брпј луде сп нарущуваоа ппврзани сп дрпга на глпбалнп 

нивп бара згплемуваое на интервенциите базирани на дпкази кпи 

имаат мултифактпрен пристап. Ваквите интервенции треба да се 

интегрираат вп сеппфатен систем за исппрака на здравствена защтита и 

треба да ги задпвплат пптребите на пние вп неппвплна пплпжба, 

вклушителнп и жени, деца и адплесценти, какп и пние щтп се вп 

кпнтакт сп системпт на кривишната правда. Защтитата и 

унапредуваоетп на шпвекпвите права на кприсниците на дрпга преку 

дпстпинственп третираое, птстрануваое на стигмата и пбезбедуваое 

еднакпв пристап дп здравствени и спцијални услуги треба да биде 

пснпвен принцип на сите интервенции за превенција и третман пд 

дрпга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Фентанилите пстануваат какп 

фармацевтски ппипиди кпи се најмнпгу 

запленети вп пднпс на дпзите сп Северна 

Америка кпја дпминирана сп заплените 

Напди и заклушпци 

Кплишините на фентанил и негпвите еквиваленти запленети на 

глпбалнп нивп, рапиднп се згплемија вп ппследниве гпдини, и за 

ппвеќе пд 60 прпценти вп 2019 гпдина вп сппредба сп една гпдина 

ппранп. Генералнп, пвие изнпси се згплемија ппвеќе пд дваесет пати 

пд 2015 гпдина. Најгплеми кплишини се запленети вп Северна Америка. 

На другите места вп светпт, препвладуваат други фармацевтски 

ппипиди (кпдеин и трамадпл). Вп перипдпт 2015-2019 гпдина, 

најгплемите кплишини на запленет трамадпл се пријавени вп Западна и 

Централна Африка; тие изнесуваат 86 прпценти пд вкупената глпбална 

кплишина. Кпдеин бил пресретнат вп гплеми кплишини и вп Азија, шестп 

вп фпрма на сирупи за кащлица. Вп пднпс на запленетата тежина, 

другите фармацевтски ппипиди мнпгу гп надминуваат фентанилпт. 

Медутпа, кпга се смета вп пднпс на стандардните дневни дпзи, 

фентанилпт спшинува 63 прпценти пд запленетите фармацевтски 

ппипиди 2019та гпдина. Оваа брпјка се искашува на 83 прпценти кпга се 

вклушени сите разлишни мещавини на фентанил и негпвите 

еквиваленти. 

Структурата на заплените на фармацевтски ппипиди ги рефлектира 

разлишните нелегални пазари кпи ја хранат немедицинската упптреба 

на фармацевтски ппипиди вп разлишни регипни. Влијаниетп на пвие 

нелегални пазари е јаснп вп щтетата кпја пвие супстанции ја 

претставуваат за здравјетп. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Гплем дел пд илегалните пазари щтп пбезбедуваат немедицинска 

упптреба на фармацевтски ппипиди се незакпнски прпизведените 

ппипиди; намалуваоетп на пвие нелегални пазари бара згплемен 

капацитет на медунарпдна спрабптка и репресија за растураое на 

транснаципналните групи за тргпвија сп дрпга. Вп Северна Америка, 

каде щтп фентанилпт вп гплема мера не е пренаспшен пд легалнипт 

пазар на дрпга, нп пбишнп се кпристи ненамернп какп средствп за 

згплемуваое на масата на други пппјни дрпги, напприте за 

намалуваое на илегалните пазари треба да се фпкусираат на 

растураое на криминалните групи и запираое на илегалнптп 

прпизвпдствп, пспбенп преку кпнтрпла на прекурзприте. 

Ситуацијата вп Западна, Централна и Северна Африка е ппслпжена. 

Илегалнипт пазар на трамадпл сеущте се снабдува сп илегалнп 

прпизвпдствп, нп ппстпи и специфишнп бараое вп врска сп 

немедицинската упптреба на трамадпл. Разликата ппмеду илегалните и 

легалните пазари на лекпви е замаглена и ппстпи пгрпмен 

непфицијален пазар на лекпви. Ваквптп ппкружуваое истп така има 

пспбина дека пристаппт дп најважните лекпви е пгранишен. Вп пвпј 

кпнтекст, активнпстите за спрпведуваое на закпнпт и медунарпдната 

спрабптка пстануваат сущтински за растураое на криминалните групи 

кпи се вклушени, нп не се дпвплни. Треба да се направи ппвеќе за да се 

пдреди вистинската рамнптежа ппмеду пбезбедуваоетп дпстапнпст 

на критишни лекпви и избегнуваое на немедицинската упптреба. 

Кампаоите за превенција треба да бидат дизајнирани да ги направат 

лудетп ппсвесни за придпбивките пд кпристеоетп ппипиди какп щтп е 

трамадпл за медицински цели и щтетата щтп ја претставуваат кпга се 

кпристат за немедицински цели. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Ппвршината на кпја се пдгледува кпка на 

глпбалнп нивп ппада, нп прпизвпдствптп на 

кпкаин дпстигнува рекпрднп виспкп нивп 

Напди и заклушпци 

Глпбалнптп прпизвпдствп на кпкаин се згплеми двпјнп ппмеду 2014 и 

2019 гпдина за да дпстигне највиспкп нивп дп сега сп птприлика 1784 

тпни вп 2019 гпдина. Вп истипт перипд, заплените на кпкаин се 

згплемија ппвеќе пд двпјнп. Вп медувреме, анализата на птпадни впди 

ппкажа знашителнп згплемуваое на кплишините на кпкаин пптрпщени 

вп Еврппа пп глава на жител, кпја претставува еден пд двата главни 

глпбални пазари. Сетп пва укажува на скпк пп линија на целипт синчир 

за снабдуваое сп кпкаин. 

Сепак, стапката на згплемуваое на прпизвпдствптп е усппрена. Дпдека 

гпдищнптп згплемуваое на прпизвпдствп вп 2016та гпдина изнесуваще 

37 прпценти, тпа беще самп 3,5 прпценти вп 2019 гпдина. 

Ппкрај тпа, пбластите вп кпи се пдгледуваат кпка грмущки се намали на 

глпбалнп нивп за 5 прпценти вп 2019 гпдина, главнп впденп пд првипт 

знашителен пад на пдгледуваоетп на кпка грмущките вп временска 

рамка пд щест гпдини вп Кплумбија. И ппкрај тпа, земјата е сè ущте 

најгплемипт извпр на кпкаин на глпбалнп нивп. Областите вп кпи се 

пдгледува кпка грмущката пстана стабилна вп Перу и се згплеми вп 

Бпливија. 

Забавуваоетп на стапката на раст на пдгледуваоетп, сугерираще дека 

ппследпвателнп сп гпдини би се намалилп прпизвпдствптп на 

кпкаинпт. Сепак, КОВИД-19 пандемијата и спципекпнпмскипт пад какп 

нејзин резултат мпже да ги згплемат ранливите страни на 

земјпделците и да спздадат стимулации за прпдплжуваое на 

прпизвпдствптп на кпка листпвите.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Медунарпдната ппмпщ за земјпделците вп пбластите за пдгледуваое 

кпка грмущки на Андите е сеущте главен стплб за намалуваое на 

нелегалнптп пдгледуваое и прпизвпдствп вп тие пбласти. Стратегиите 

кпи се ппкажаа какп ефикасни, вклушуваат снабдуваое сп земјпделски 

култури и други алтернативни нашини на впдеое бизнис кпи 

пбезбедуваат безбеднпст на храната, какп и земјпделски щумарски 

рещенија кпи гп птвпраат патпт за извпзни пазари за пдржливп 

земјпделствп и гп намалуваат нивптп на кпнфликт меду 

прпизвпдителите на кпка. 

Шверцпт на кпкаин пд гплеми размери надвпр пд земјите на Андите 

бара ппсилна медунарпдна спрабптка ппмеду пплицијата и другите 

агенции, пспбенп на патищтата за щверц на кппнп и мпре, 

впсппставени какп пдгпвпр на пгранишуваоата вп впздущнипт 

сппбраќај пп ппјавата на „Кпвид-19“. Ппдпбруваое на кпнтрплата на 

кпнтејнерите истп така би ппмпгналп. Впднипт систем Парана-

Парагвај, на пример, бара згплемена кпнтрпла на пристанищтата щтп 

ппврзуваат некплку земји сп Атлантикпт, на рута шија важнпст рапиднп 

расте. Пптребни се нпви стратегии за да се пдгпвпри на гплемипт брпј 

тајни и дпмащни пристанищта вп пбласти кпи се ппвеќе се кпристат 

какп алтернативни рути за криумшареое. 

Згплемената упптреба на лесни авипни за трансппрт на кпкаин низ 

Јужна Америка за време на пандемијата сп Кпвид-19 бара згплемена 

кпнтрпла на ппщтата авијација. Технишката ппддрщка е пспбенп 

ефикасна вп пбласти какп щтп се прпписите за лиценцираое пилпти на 

авипни, какп и снимаое трансакции щтп вклушуваат делпви пд авипни 

и гпривп за авипни. 

Пптребна е дппплнителна ппддрщка на нивп на фпрензика, пспбенп вп 

пднпс на градеое на лабпратприски капацитети за хемиска анализа на 

птпешатпци пд прсти, щтп на крајпт мпже да ппддржи и дпмащни и 

медунарпдни кривишни истраги за щверц на кпкаин. 

Стратегиите кпи ппттикнуваат алтернативни нашини на впдеое бизнис 

вп врска сп пдгледуваое на кпка грмущки и прпизвпдствп на кпка, истп 

така, мпра да вклушуваат зајакнуваое на институциите, какп и 

ппдпбруваое на пристаппт дп услугите щтп ги даваат. 

Навременптп следеое на пдгледуваоетп на кпка грмущките, 

прпизвпдствптп и тргпвијата сп кпкаин, вклушувајќи сппдветни 

незакпнски финансиски текпви, пстанува припритет. Заеднп сп пва, 

мпра да се кпристат инпвативни механизми, какп и геппрпстпрна 

анализа за ппдпбрп разбираое на пна щтп ја ппттикнува екпнпмијата 

на кпкаинпт и нејзините врски сп правната екпнпмија дплж синчирпт 

на снабдуваое. 

 

 

 

 

 

 

 

 



Безбеднпсните празнини кпи се јавуваат вп 

пбластите каде се прпизведува 

метамфетамин ппттикнуваат на 

прпшируваое на пазарпт вп Југп-истпчна Азија 

и Северна Америка 

Напди и заклушпци 

Пазарпт на метамфетамин сè ущте се щири вп Југп-истпшна Азија и 

Северна Америка, сп прпизвпдствптп щтп се сели вп гепграфските 

пбласти на Мјанмар каде има нестабилнпст и вп пбластите вп Мексикп 

каде има силнп присуствп на прганизирани криминални групи. 

Вп перипдпт 2015–2019 гпдина, ппвеќе пд 90 прпценти пд 

метамфетаминпт запленет на глпбалнп нивп е запленет вп Југпистпшна 

Азија и Северна Америка. Вп Северна Америка, заплените се згплемија 

за псум пати, дп 153 тпни, ппмеду 2009 и 2019 гпдина. 

Вп истипт перипд, имаще единаесет пати згплемуваое на заплените вп 

Југпистпшна Азија, дп 141 тпн. 

Растпт на тргпвијата сп метамфетамин вп Северна Америка дпјде 

истпвременп сп таканарешените инпвации на прпизвпди, сп кпи 

дрпгата превзема разлишни фпрми: прав, кристали, раствпри и таблети 

кпи лишат на МДМА или фалсификувани фармацевтски прпизвпди. 

Прпизвпдителите вп Северна Америка истп така, сè ппвеќе мещаат 

фентанил сп други лекпви, придпнесувајќи за пстар ппраст на смртни 

слушаи ппврзани сп метамфетамин вп ппследниве гпдини. 

Вп Југпистпшна Азија, падпт на цените на прпизвпдите пд 

метамфетамин заеднп сп згплемените заплени сугерира дека ппнудата 

мпже да ја надмине ппбарувашката вп ппдрегипнпт. Организираните 

криминални групи ги искпристуваат лабавите кпнтрпли на границите. 

Ова дпнесува длабпки прпмени вп илегалните пазари на дрпги вп 

Југпистпшна Азија и Пацификпт. 

Прпизвпдствптп на дрпгата е кпнсплидиранп вп регипнпт Златен 

триагплник вп Мјанмар, каде щтп е забележанп намалуваое на 

пазарпт на ппиум, нп вп истп време згплеменп прпизвпдствп и тргпвија 

на метамфетамин. Безбеднпсните прпблеми и пгранишенипт пристап 

дп пвие пбласти претставуваат знашаен предизвик. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Вп Југпистпшна Азија и Мексикп, прпизвпдствптп на метамфетамин е 

ппврзанп сп насилствп и несигурнпст. Сепак, мнпгу аспекти на 

институципналните и финансиските механизми на пваа врска 

пстануваат вп гплема мера неистражени. 

Вп Југпистпшна Азија, пбезбедуваоетп ппддрщка за земјите пкплу 

Мјанмар е пд сущтинскп знашеое сп пглед на мпменталната 

прпменлива ситуација. Истп така, важнп е да се зајакнат капацитетите 

вп спседните земји сп цел да се запре прптпкпт на хемикалии вп 

пбласта каде щтп се прпизведува и прерабптува дрпгата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Предпзираоетп сп фентанили прпдплжува да 

ја впди кризата сп ппипиди вп Северна Америка 

Напди и заклушпци 

Скпрп 50.000 луде ппшинаа пд смртнпст пд предпзираое припищана на 

ппипиди вп Спединетите Држави вп 2019 гпдина, ппвеќе пд двпјнп пд 

брпјката вп 2010 гпдина. За сппредба, вп Еврппската унија, брпјката на 

сите предпзираоа ппврзани сп дрпга (главнп вп врска сп упптребата на 

ппипиди) изнесуваще 8.300 вп 2018 гпдина, и ппкрај ппгплемата 

пппулација. 

Сепак, ппипидната криза вп Северна Америка се развива. Брпјпт на 

смртни слушаи заведени какп ппследица пд херпин и немедицинска 

упптреба на фармацевтски прпизвпди-ппипидите какп пксикпдпн или 

хидрпкпдпн- се намалуваат вп изминатите пет гпдини. 

Кризата сега е впдена главнп пд смртни слушаи пд предпзираое кпи се 

припищуваат на синтетишките ппипиди какп щтп е фентанил и негпвите 

еквиваленти. Една пд пришините за гплемипт брпјпт на смртни слушаи 

пд предпзираое щтп се припищуваат на фентанилите е фактпт дека 

смртпнпсната дпза е мала вп сппредба сп другите ппипиди. 

Фентанилпт е скпрп 100 пати ппмпќен пд мпрфиумпт. 

Влијаниетп на фентанилпт е илустриран ущте ппвеќе сп фактпт дека 

ппвеќе пд пплпвина пд смртните слушаи щтп се припищуваат на 

херпин, вклушуваат и фентанил. Синтетишките ппипиди, истп така, 

знашителнп придпнесуваат за згплемен брпј на предпзираое и смртни 

слушаи припищани на кпкаинпт и другите психпстимуланти, какп на 

пример метамфетаминпт. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

За да се спрешат смртните слушаи пд предпзираое вп Северна Америка, 

пд сущтинскп знашеое е пние щтп се зависници пд ппипиди, 

вклушителнп и пние вп затвпр или непдамна пслпбпдени пд затвпр, да 

имаат пристап дп сппдветен третман и услуги. Треба да се пбезбеди 

пристап дп метадпн и бупренпрфин. Згплемуваоетп на дпстапнпста на 

налпкспн кпј мпже да се нпси сп себе, мпже да спаси мнпгу живпти. 

Истп така, згплемената пбука на луде кпи би мпжеле да присуствуваат 

на предпзираое - вклушителнп и врсници, шленпви на семејствптп, прва 

ппмпщ и пплиција - и ппремуваоетп на нив сп налпкспн се ппкажа какп 

ефикаснп. Ваквптп ппкриваое, истп така, ќе вклушува и рещаваое на 

бариерите какп щтп се трпщпците и стигмата. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Упптребата на ппипиди прпдплжува да 

претставува најгплем тпвар за бплестите 

ппврзани сп упптреба на дрпга 

Напди и заклушпци 

Ппследиците пд бплестите предизвикани пд упптреба на дрпги 

прпдплжуваат да растат, изразени вп прерана смртнпст и вп брпјпт на 

гпдини на здрав живпт изгубен ппради инвалидитет. Најгплемата 

щтета пд дрпги е ппврзана сп упптреба на ппипиди, пспбенп кај 

кприсници кпи дпбиваат ХИВ или хепатитис Ц преку небезбедни 

практики на инјектираое. 

Вп 2019 гпдина, 18 милипни гпдини здрав живпт беа изгубени ппради 

нарущуваоа предизвикани пд дрпга; упптребата на ппипиди изнесува 

70% пд вкупнипт брпј. 

Смртните слушаи ппврзани сп нарущуваоа ппврзани сп дрпга решиси 

двпјнп се згплемија вп текпт на изминатата деценија, мнпгу ппвеќе пд 

билп кпе згплемуваое на брпјпт на кприсници, щтп укажува на тпа 

дека упптребата на дрпга стана ппщтетна. Вп 2019 гпдина, пплпвина 

милипн смртни слушаи се ппврзуваа сп упптреба на дрпга. Ппвеќе пд 

пплпвина пд слушаите се дплжат на рак на црнипт дрпб, цирпза и други 

хрпнишни забплуваоа на црнипт дрпб какп резултат на хепатитис Ц, нп 

пва згплемуваое делумнп гп пдразува ппгплемипт брпј смртни слушаи 

ппради предпзираое щтп се припищува на ппипиди какп щтп е 

фентанилпт. 

Ситуацијата се влпщува сп ппстпјаната ниска дпстапнпст на 

интервенции базирани на дпкази, какп щтп е терапија сп ппипидни 

агпнисти, налпкспн за справуваое сп предпзираое сп ппипиди и 

превенција и третман на хепатитис Ц. Ова е пспбенп слушај вп 

ппсирпмащните земји. 

Она щтп е ппзитивнп е дека вп изминатата деценија, забележан е пад 

на смртнпста щтп се дплжи на ХИВ и СИДА кај лудетп кпи кпристат 

дрпга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Стратегиите за превенција щтп се пднесуваат на упптреба на ппипиди, 

смртнпст пд предпзираое и здравствени прпблеми щтп прпизлегуваат 

пд небезбедни инјекции се пд сущтинскп знашеое за да се намалат 

ппследиците пд бплеста. Партнерствата ппмеду давателите на прва 

ппмпщ, јавните здравствени институции и прганите за јавна безбеднпст 

мпжат да ппмпгнат вп ппдпбруваоетп на превентивните активнпсти. 

Ваквите активнпсти мпже да ја ппдигнат јавната свест, да разменат 

релевантни ппдатпци сп цел да се идентификуваат ппединци и 

заедници вп ризик и да се пвпзмпжи упатуваое дп третман и 

спцијални услуги. 

Намалуваоетп на здравственипт тпвар на ппипидите бара знашителнп 

згплемуваое на интервенциите базирани на дпкази вп третманпт на 

нарущуваоа предизвикани пд ппипиди, пспбенп терапија сп ппипидни 

агпнисти, какп и превенција пд предпзираое и управуваое сп 

предпзираое. Истп така, бара згплемени интервенции за спрешуваое 

на крвни инфекции, какп и прпщируваое на дпстапнпста за третман на 

хепатитис Ц за кприсниците на дрпга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Тпварпт на бплести пстанува виспк кај лудетп 

кпи инјектираат дрпги 

Напди и заклушпци 

Имаще ппвеќе пд 11 милипни луде кпи инјектираат дрпга на глпбалнп 

нивп вп 2019 гпдина, пд кпи 1,4 милипни живеат сп ХИВ и 5,6 милипни 

сп хепатитис Ц. Скпрп 1,2 милипни луде живеат сп двете. Нивнипт 

примарен ризик пд бплест дпада пд сппделуваое на кпнтаминирана 

ппрема за инјектираое. 

Има пад на брпјпт на изгубени гпдини пд вируспт вп пднпс на прерана 

смрт и инвалидитет ппврзана сп упптреба на дрпга. Сепак, лудетп кпи 

инјектираат или кпристат дрпги имаат 29 пати ппгплема верпјатнпст да 

се здпбијат сп ХИВ пткплку ппщтата пппулација. Тие спшинуваат 1 пд 10 

нпви инфекции вп 2019 гпдина, сппред Прпценките на УНАИДС 

(UNAIDS). Вп ппследниве гпдини, имаще лпкализирани епидемии на 

ХИВ вп земјите низ Еврппа и Северна Америка. Овие се припищуваат на 

брпј на фактпри, пд кпи главните се намалуваоетп, затвпраоетп или 

недпстапнпста на услуги, какп щтп се прпграми за размена на игли, за 

превенција на неппвплни здравствени ппследици кај лудетп кпи 

инјектираат дрпга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Стратещки кпнптации 

Намалуваоетп на негативните здравствени ппследици пд упптребата 

на дрпга бара целпсна имплементација на сеппфатен пакет услуги за 

ХИВ и хепатитис. Ова вклушува прпграми за исппрака сп игла / щприц, 

какп и терапија сп ппипидни агпнисти, снабдуваое сп налпкспн и 

третман на хепатитис Ц. Сетп пва треба да се направи на нивп каде щтп 

сите кприсници на дрпга ќе имаат лесен, дпбрпвплен и дпверлив 

пристап, вклушувајќи затвпри и други устанпви и институции пд 

затвпрен тип. 

Наспшените кампаои меду давателите на здравствени услуги и 

агенциите за спрпведуваое на закпнпт мпже да ппмпгнат вп 

намалуваоетп на стигмата и дискриминацијата щтп ја шувствуваат 

кприсниците на дрпга. Истп така, рпдпвп шувствителните услуги за ХИВ 

и хепатитис Ц треба да им се пбезбедат на жените кпи кпристат дрпга. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


