Preambul:

„Se spune cã odatã a fost o foamete mare şi că întreg pãmântul era neroditor. Dupã multe rugãciuni,
Marele Spirit a trimis o fecioarã fãrã straie sã facã pãmântul din nou roditor şi sã salveze oamenii. Ea a atins
pãmântul cu mâna stângă şi acolo au rãsãrit cartofii şi porumbul şi pãmântul a devenit fertil. Oamenii au
mulţumit atunci zeilor, însă după o vreme au vrut mai mult. Marele Spirit a retrimis fecioara fără straie şi a
atins pământul cu mâna dreaptã şi acesta a dat naştere vegetaţiei. S-a aşezat şi pe tot pãmântul rãmas a încolţit
tutunul. „

Existã douã interpretãri ale acestei legende:
(1) că tutunul a fost un dar pentru minte, aşa cum cartofii şi porumbul au fost pentru stomac
(2) că tutunul a fost un mesaj - anatema (blestem), ce aratã că darurile zeilor nu sunt nelipsite de preţ.
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STUDIU ASUPRA RISCULUI ADICŢIEI LA STUPEFIANTE ŞI
ALTE SUBSTANŢE LA CARE SUNT SUPUŞI ADOLESCENŢII DIN
LICEELE SĂTMĂRENE

- REZULTATE CUMULATE -
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In vechile societăţi consumul de droguri era utilizat în scopuri medicale sau ritualice. Era o
« modalitate de comunicare cu zeii şi între membrii unui grup ». Consumul ilicit de droguri, ca fenomen cu
dimensiui sociale a apărut în anii ’50, ’60. Protagoniştii acestei drame, părinţi, tineri, educatori, instituţii
sociale au fost prinşi total nepregătiţi pentru acest fenomen. Consumul de droguri în România s-a insinuat
treptat, la început timid apoi din ce în ce mai puternic. Situaţia actuală prinde contururile unui fenomen social
clar scăpat de sub control, astfel încât nu poate fi vorba despre stoparea lui. La ora actuală toate acţiunile
ONG-urilor sau ale organizaţiilor guvernamentale sunt îndreptate către încetinirea şi prevenţia dezvoltării
acestui fenomen, însă despre stoparea lui...nici vorbă...
Datele furnizate de ANIT RO (Asociaţia Naţională de Intervenţie pentru Toxicomani) arată un număr
de 185 toxicomani internaţi în anul 1997, cu vârste cuprinse între 20 şi 22 ani. Din 1999/ 2000 până în prezent
numărul celor internaţi a crescut semnificativ şi vârsta a scazut proporţional (şi alarmant am putea adaugă !) la
18, 19 ani.
Prezentul studiu este rezultatul prelucrării datelor dintr-o baterie de chestionare aplicate în 16 licee din
municipiul Satu Mare. Acest chestionar este un instrument de măsurare a riscului consumului de droguri la
care sunt supuşi adolescenţii din liceele sătmărene. Iniţiativa lui porneşte de la observaţia tristă că mulţi
tineri din Satu Mare au o anumită tangenţă cu drogurile, au încercat sau au devenit chiar dependenţi de
consumul de stupefiante. Dacă până nu de mult probleme majore (declarate) de educaţie erau unele
comportamentale, acum tinerii noştri s-au gândit să încerce să „trăiască” momentul la maxim „carpe diem”.
Problema este ca o parte din ei au înţeles greşit acest dicton.
În urma ultimelor evenimente legate de tineri şi droguri în Satu Mare, am decis sa întreprindem o
cercetare pe un lot de elevi din licee, cercetare care sa vizeze cât de grav este dezvoltat acest fenomen al
consumului de droguri. Lotul trebuia să cuprindă elevi din fiecare an de studiu. În Satu Mare, studiază în
licee aproximativ 130.000 elevi. Din aceştia au fost selectaţi aleator elevi astfel încât din fiecare liceu să fie
un număr aproximativ egal de elevi de fiecare nivel. Astfel, s-a ales câte o clasa din fiecare an de studiu,
respectiv 4 clase per liceu din toate liceele din Satu Mare. Pentru a avea rezultate cât mai valide am realizat
o sedinţă de instrucţiuni asupra aplicării chestionarelor la clasă. Chestionarul a fost anonim şi voluntar. S-au
prezentat 1.343 de elevi din cei 1.600 vizaţi iniţial. În chestionar s-a explicat diferenţa dintre stupefiante,
consum de droguri ilicite, ţigări, nicotină, cofeină. Această explicaţie a fost facută şi oral de către persoana
care aplica acest chestionar la clasă. S-a pus accent pe confidenţialitatea informaţiilor, asigurată de anonimat
şi de voluntariat.
Aplicarea chestionarului a durat din luna aprilie 2004 până în luna iunie 2004, cu o frecvenţă de 2 licee
pe săptămână. Rezultatele obţinute sunt un semnal de alarmă atât pentru cei în masură să intervină, cât şi
pentru tinerii din Satu Mare şi părinţii lor, cel puţin aşa ar trebui să fie.
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Anul de studiu

Fete

Baieti

Elevi an I

230

148

Elevi an II

228

138

Elevi an III

176

135

Elevi an IV

156

131

Total

1.342
Tab. 1. Tabel statistic cuprinzând numărul de elevi chestionaţi din liceele sătmărene.

Din totalul de 1.342 elevi chestionaţi declară că
au încercat drog cel putin o dată (90 % din curiozitate): 912
admit că ar (/mai) încerca un drog cel puţin o data :- constrâns: 686
- curiozitate: 342
au prieteni care au consumat: - cel puţin o data: 606
- consuma frecvent: 85
cunosc preţ (cel putin aproximativ) al unei prize: 624
au suferit consecinţe grave în urma consumului de drog: 19
sunt fumători: 735
Drogurile cele mai cunoscute de aceşti elevi sunt: marijuana, joint, cannabis, heroina, ecstasy si
amestecuri de medicamente cu alcool (cel mai frecvent ex. romparkin cu tarii). Majoritatea elevilor au
optat pentru: marijuana, joint, ecstasy si tranchilizante la întrebarea “Care din urmatoarele droguri credeţi
că este cel mai uşor de obţinut?”. Cel mai uşor se poate obţine un drog din locuri cunoscute, publice precum
cluburile, discotecile şi chiar surse din străinatate. Deşi sunt locuri publice, se pare că totuşi cele mai
discrete şi preferate de dealeri sunt cluburile.
În medie 65 % din elevi au în anturaj prieteni fumători. Media ţigarilor consumate este de 17 ţigări
pe zi. Din numarul celor fumători, aproximativ 80 % au început să fumeze în intervalul de vârstă 13-15 ani.
55 % din ei declară că beau numai alcool slab şi numai ocazional. Un procent de 80 %
(majoritatea fete) preferă alcoolul în amestec cu o băutură răcoritoare. Majoritatea declară că au consumat
prima dată alcool slab (preferinţe: vin, şampanie, bere) la un eveniment sau în excursii.
Vârsta la care au încercat prima data un drog majoritatea tinerilor care au declarat acest lucru se află în
intervalul 14 – 17 ani şi cel mai adesea din curiozitate. Cei mai mulţi încearcă marijuana (se pare că este cea
mai populară dintre toate drogurile) sau joint şi ecstasy. Există acea atitudine printre tinerii chestionaţi (aprox
10 % au declarat asta) prin care “cu cât se vorbeşte mai mult despre asta şi se acordă mai multă atenţie, cu atât
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este mai tentat un tânăr care nu a încercat încă, să încerce un drog”. Aceasta atitudine este urmată de “aş
legaliza unele droguri uşoare, precum în alte ţări, şi astfel ar scădea tentaţia”. Mulţi tineri, în special fete (am
găsit 10 astfel de răspunsuri în chestionare) declară că “marijuana este un drog uşor de la care nu poţi să faci
dependenţă”.
Doar 55% din răspunsurile de la întebarea “Chiar dacă nu ai încercat până acum, crezi că vei încerca
de acum înainte un drog?” corelează raspunsul “nu categoric” cu răspunsul la urmatoarea întrebare “ Ce
anume te-ar putea determina să încerci un drog?”. Majoritatea tinerilor cuprinşi în intervalul de vârstă 14 – 16
ani au răspuns “nu categoric”, la urmatoarea întrebare au optat pentru varianta “constrâns” sau “curiozitate”.
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DROG?

Histograma 1. Procentul răspunsurilor la întrebarea „Ce te-ar putea determina să încerci un drog?”

Deoarece au apărut mai multe preţuri pentru acelaşi drog la aceeaşi cantitate, ne întrebăm câţi dealeri
există în Satu Mare? S-a specificat că prima doză este foarte ieftină la orice drog mai apoi creşte aproape
dublu. De la 100.000 lei o ţigară de marijuana, la 450.000 aceeaşi ţigară. Sau 100.000 lei prima doză de
cocaine sau haşiş. Pilula ecstasy pare să fie evaluată în Euro, de la 20 până la 45. Din nefericire, exista şi
aceia care inhaleaza Prenadez sau prepară Molotovuri cu tării şi sedative.
“Cât de mult crezi că riscă cei care consumă tutun/alcool/droguri frecvent?” au răspuns “risc de viata
şi moarte” 60%. Există o medie de 25% care nu consideră că există vreun risc în consumul frecvent al
acestor substanţe (este patură cea mai vulnerabilă de elevi şi cea mai expusă riscului de a dezvoltă adicţie,
întrucât nu sunt conştienti de riscurile implicate).
Elevii chestionaţi consideră în procent de 69 % că există suficiente informaţii încât să-şi dea seama că
adicţia poate avea consecinţe catastrofale. Majoritatea au optat pentru a pedepsi dealerii sau consumatorii
chiar cu închisoare pe viaţa sau pe un număr foarte mare de ani (ceea ce poate însemna că nu conştientizează
faptul că vanzarea de stupefiante are o reţea foarte mare şi foarte complexă inclusiv în şi din închisoare). De
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sigur, aceasta este doar o afirmaţie speculativă. 32 % declară că ar fi bine venite implicarea specialiştilor,
construirea de centre de dezintoxicare şi înăsprirea controlului la vamă. De asemenea, un procent mic dar
semnificativ de 10 % s-ar implica în campanii împotriva consumului de droguri. Aceştia au specificat şi
faptul că “nu ar trebui pedepsiţi consumatorii, ci ajutaţi, pentru ca ei sunt victime”. Cealaltă parte a monedei
este aceea conform căreia nu s-ar lua măsuri nici împotriva dealerilor fie pentru ca aceasta este meseria lor, fie
împotriva consumatorilor, pentru ca nu s-ar amesteca deloc, fiecare este responsabil de viaţa lui şi de felul în
care şi-o conduce. Un procent de 28 % au sugerat pedeapsa capitală şi aproximativ 50 % pedeapsa cu
închisoarea
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CE CREDETI CA IMPIEDICA MAJORITATEA
TINERILOR SA CONSUME DROGURI?
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Histograma 2. Procentul răspunsurilor la întrebarea „Ce credeţi că împiedică majoritatea tinerilor să consume droguri?”

Din procentaje reiese că cea mai mare bariera ar fi conştientizarea consecinţelor. Corelând aceasta cu
răspunsurile la întrebarea “ Crezi că tineretul este destul de informat asupra consecinţelor catastrofale ale
consumului de droguri?” la care “da, categoric” au raspuns doar 26 %, credem că nu este suficienta
mediatizarea informatiilor despre acestea. Este clar că mediul işi are rolul lui în formarea şi educarea unui
tânăr, ca dovada procentul de 55 % indicat de tineri că influenţa pentru consumul de drog sau împiedicarea
lui. Preţul mare al drogurilor nu împiedică însă tinerii să-l încerce cel puţin o data. Însă până la a ajunge la
consecinţe regretabile, mai mulţi factori par să contribuie la împiedicarea acestui fapt. Dovada ca, cel puţin
declarativ, din cei chestionaţi, doar 19 au optat pentru una din variantele de răspuns la întrebarea “ Ţi s-a
întâmplat vreodată unul din urmatoarele lucruri în urma consumului de drog?” 5 din aceştia au fost fete si 6
răspunsuri au fost “ contact sexual pe care l-am regretat ulterior”.
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Legat de aceasta este de observat procentajul obţinut la varianta “nu am vrut sa fiu altfel decat ceilalti
din grup” în urmatoarea diagrama:
CARE A FOST MOTIVUL PENTRU AI INCERCAT ACEST DROG?
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Histograma 3. Procentul răspunsurilor la întrebarea « Care a fost motivul pentru care ai încercat acest drog ? »

Este foarte interesant de observat ce i-a determinat pe tineri să încerce un drog. Se pare că cea care
zgândare simţurile cel mai tare este curiozitatea. Oare elevul care a notat pe marginea chestionarului ”Eu cred
că se face prea mare vâlvă pe aceasta temă şi copiii devin foarte curioşi de ce nu au voie să încerce, şi oricum
încearcă” câtă dreptate să aibă?“ drogurile să fie o soluţie pentru rezolvarea problemelor personale?
Majoritatea care au optat pentru această variantă sunt fete din clasele a IX-a si a X-a de studiu.
Am văzut înainte faptul că vârsta la care au încercat majoritatea un drog este de 14 – 17 ani. Cei mai
mulţi au încercat marijuana sau joint şi ecstasy. Situaţia familiala la cei care au tangenţă personală cu
consumul de drog este în majoritate destramată sau un părinte necunoscut. Au existat însă şi situaţii declarate
de “situaţie foarte bună economică”, s-a conturat următorul scenariu “ Am încercat drog din plictiseala”, “ aş
încerca numai dacă aş avea foarte mulţi bani şi nu aş şti ce sa fac cu ei”. Însă aceşti tineri dau dovadă şi de
labilitate emoţională. Ştim cu toţii că cei mai importanţi factori în dezvoltarea personalităţii sunt: ereditatea,
mediul şi educaţia. Ereditatea iese din această discuţie. Nu există date stiinţifice care să ateste faptul că adicţia
la stupefiante se transmite ereditar. Rămâne să disecăm problema mediului şi a educaţiei. Dacă luăm în
considerare urmatorul grafic, putem foarte uşor intui că stabilitatea în familie, concurează foarte puternic la
nevoia/ dorinţa/ neşansa de a dezvolta adicţie la stupefiante. În general pentru cei care au optat pentru una din
aceste variante la sfarşitul răspunsului există o nota explicativă ( raspunsul unei fete: ”am vrut să mor pentru
că am pierdut casa din cauza tatălui”).
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Histograma 4. Procentul răspunsurilor care relevă antecedente negative.

Întorcandu-ne la factorul mediu, acesta este indiscutabil un factor cu mare putere asupra dezvoltării
personalităţii. Chiar dacă tinerii pe care i-am chestionat, fie doar au încercat o data, fie nu consumă deloc
droguri şi nici nu au făcut-o vreodată este alarmant faptul că în jurul lor (48 %) au încercat şi ei la rândul lor,
poate influenţaţi unii de alţii, poate împinşi din cu totul alte motive. Este un procent mic (8 %) însa chiar şi
acesta ar trebui să ridice semnale întrucât este un procent declarat de tineri care au prieteni consumatori de
droguri (frecvent). Dacă luăm în considerare faptul că eşantionul nostru reprezintă o pătrime din elevii
sătmareni de liceu iar răspunsurile lor indică cifre alarmante, extrapolând pe toată populaţia pe care o
reprezintă aceştia conchidem că fenomenul adicţiei la stupefiante a atins proporţii şi se pretează luarea unor
măsuri pentru a preveni tragedii de viaţă atât a tinerilor cât şi a familiilor acestora.

CATI DIN PRIETENII TAI CONSUMA DROGURI?
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Histograma 5. Procentul răspunsurilor la întrebarea « Câţi din prietenii tăi consumă droguri ? »
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Într-o încercare de a plasa fiecare liceu într-un interval de apropiere sau departare de conceptul de
adicţie de stupefiante, pe o scală de la 1 la 10, unde 10 înseamnă maximum, tangenţă cu acest concept, iată
cum se situează liceele, prin prisma răspunsurilor şi atitudinii dovedite în acest studiu:
GRADUL DE APROPIERE DE CONCEPTUL DE ADICTIE LA
STUPEFIANTE
LICEUL GERMAN
LICEUL TEOLOGIC REFORMAT
LICEUL DE ARTE
LICEUL SPORTIV
G. S. HAM JANOS
G. S. I. C. BRATIANU
G. S. UNIO
G. S. INDUSTRIE ALIMENTARA
G. S. INDUSTRIE USOARA
G. S. FORESTIER
G. S. TRAIAN VUIA
G. S. ECONOMIC
C. N. KOLCSEY FERENCZ
C. N. IOAN SLAVICI
C.N. DOAMNA STANCA
C. N. MIHAI EMINESCU
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Histograma 6. Intervale de apropiere /depărtare de conceptul de adicţie de stupefiante pentru liceele din Satu Mare (Nota
explicativă : pentru această histogramă s-a luat în considerare număr egal de elevi pentru fiecare liceu)

Ce anume face să diferenţieze liceele atât de mult între ele? Mitul care circulă printre elevi şi profesori
este că şcolile profesionale sunt slabe ca sistem de predare, şi sunt frecventate de elevi slabi- mediocri la
învăţătură. Însă o mare parte din acestea se află încă destul de departe pe aceasta scală de fenomenul adicţiei
la stupefiante. O teorie ar putea fi chiar cea emisă de elevi în răspunsurile lor conform căreia “cei care au bani
mulţi şi se plictisesc” ar fi cei mai tentaţi să încerce şi să consume frecvent droguri.
Desigur au existat şi formulări mai naïve ale elevilor în special în ceea ce priveşte răspunsul la ultima
întrebare “Dacă ai fi în măsură, ce ai face pentru a preveni consumul de droguri?” Pedepsele pe care le-au ales
se întind de la pedepse capitale la închisoare pe viaţă sau amenzi mai mult decât usturătoare. Însă deliciul
acestor răspunsuri l-a constituit următoarele variante:
Pedepse pentru dealeri :
¾ duşi în Siberia pentru 20 ani ;
¾ i-aş pune să fugă pe un disc înfocat desculţ cu 80 kg de prune în spate ;
¾ i-aş pune să sufle în clarinet până aş scrie un roman de 3000 de pagini ;
¾ i-aş pune să muncească pământul !;
¾ consumatori : aş angaja un criminal să –i omoare pe toţi (câţi poate) ;
¾ daca aş fi în măsură, aş face să dispară pur şi simplu drogurile de pe faţa pământului ;
¾ i-aş castra ! (pe bune !).
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Pedepse pentru consumatori :
¾ le-aş pune un drog în faţă şi nu i-aş lăsa să-l atingă ;
¾ i-aş arăta întregii lumi şi apoi i-aş întreba : Sunteţi mândri de voi ?;
¾ i-aş înrola în armata americană antitero dacă tot vor să-şi ia viaţa singuri.
Tinerii au fost deschişi colaborării, după completarea chestionarelor foarte mulţi din ei au iniţiat
dialoguri pe acesta temă. O mare întrebare a lor, care este si a noastra, este dacă există cel puţin un centru de
dezintoxicare în oraşul nostru sau în apropiere. De asemenea, o parte din ei şi-au exprimat dorinţa de a
participa la întâlniri de discuţii pe aceasta temă, sau au chiar solicitat prezenţa unui specialist la orele de
dirigenţie. Cred că tinerii sunt încă la vârsta la care pot modela unele aspecte ale pesonalităţii şi cu metodele
potrivite şi resursele de rigoare pot fi determinaţi şi cei care au îmbrăţişat acest fenomen grav, să revină la un
stil de viaţă sănătos.
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Ce putem face în momentul în care descoperim că cineva apropiat se droghează ?
1. În primul rând să identificăm tipul drogului.
2. Următorul pas este determinarea efectelor adictive : a nivelului de dependenţă fizică şi psihică a
consumatorului şi nivelul de toleranţă a drogului.
3. Se recomandă determinarea funcţiei consumului de drog pentru persoană (se ştie că fiecare
comportament îndeplineşte o funcţie pentru persoană : compensare, completare, anihilare, etc. )
4. În acest moment se poate face evaluarea repercursiunilor consumului de drog asupra vieţii
familiale şi sociale (este ştiut faptul că dependenţa de droguri a unui individ afectează şi familia şi
persoanele din jurul lui).
5. Se va trece apoi la negocierea contractului de îngrijire ( educarea individului asupra efectelor,
consecinţelor consumului şi responsabilizarea lui pentru a accepta că are nevoie de îngrijire şi
tratament).
6. Tratamentul specializat…
Nu sunt excluse perioade de recădere, remisie şi în aceste cazuri se reia ciclul integral de intervenţie.
Este un proces îndelungat, sinuos, cere foarte multă răbdare şi abilităţi necesare tratamentului şi intervenţiei în
caz de dependenţă de stupefiante. Reabilitarea unui toxicoman presupune multă răbdare, înţelegere şi dragoste
din partea celor apropiaţi. Dependenţa nu este o joacă, este o dramă pentru care nu avem cuvinte să o
descriem la adevarata ei intensitate. Trupul unui toxicoman ajunge o epavă înfioratoare
„Exageram absolut tot ceea ce mi se intampla. Parea totul în regulă şi pozitiv, dar după aceea parcă
eram cuprins de o ceaţă întunecoasă care se lăsa peste mine şi mintea mea. Poţi fi într-o mulţime de oameni
şi fără nici un motiv real să te apuce nebunia şi violenţa. M-am speriat eu de mine.” (consumator heroina, 17
ani, SM)

Dacă recunoaşteţi cazuri de consumatori de stupefiante sau expuse riscului de a
ajunge dependenţi, vă rugăm să ne ajutaţi să prevenim sau să intervenim acolo unde este
cazul pentru a opri acest lucru. Pentru orice întrebare sau sugestie, ne puteţi contacta la
adresa de e-mail :
unitipentruviata@consultant.com
Vi se va răspunde cu toată seriozitatea si promptitudinea !
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