Županijsko izvješće: Brodsko-posavska županija
Godina provedbe: 2013
Broj održanih sastanaka: 3
Broj usvojenih programa: 5
Provedeni programi
1.Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2013.-2014. godine na području Brodsko-posavske županije
2. Provedbeni program Akcijskog plana za 2013. godinu na području Brodsko-posavske županije
3. Program obilježavanja Međunarodnog dana borbe protiv ovisnosti
4. Program obilježavanja Međunarodnog mjeseca borbe protiv ovisnosti
5. Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana u 2012. godini na području Brodsko-posavske županije,
predmetno izvješće dostavlja se Uredu za suzbijanje zlouporabe droga
Provedene ostale aktivnosti
Usvojeni dokumenti
1. Akcijski plan suzbijanja zlouporabe droga za razdoblje 2013.-2014. godine na području Brodsko-posavske županije
2. Provedbeni Program Akcijskog plana za 2013. godinu na području Brodsko-posavske županije
Problemi u radu
Nedostatak financijskih sredstava za provedbu programa.
Oblici suradnje i slično
Suradnja s ustanovama i organizacijama koje djeluju na području suzbijanja zlouporabe droga na području Županije
odvijala se održavanjem sastanaka, stručnih predavanja i radionica.
Ciljevi županijske politike prema Akcijskom planu
Unaprijediti provedbu preventivnih programa usmjerenih djcei, mladima, obitelji, zajednici te podignuti razinu svijesti
cjelokupnog stanovništva o opasnosti zlouporabe droga i drugih sredstava ovisnosti.
Povećati učinkovitost programa u području suzbijanja zlouporabe droga kroz provedbu evalucije i supervizije/projekata
koji proizlaze iz Nacionalne strategije i Akcijskog plana.
Utrošena financijska sredstva za područje suzbijanja ovisnosti (zlouporabe droga)
Iz proračuna županije: 218738
Iz proračuna gradova: 31980
Sveukupno: 250718
Popis ustanova i organizacija koje djeluju u području suzbijanja zlouporabe droga na području županije
Socijalne ustanove: Centar za socijalnu skrb Slavonski Brod
Centar za socijalnu skrb Nova Gradiška
Zdravstvene ustanove: Zavod za javno zdravstvo Brodsko-posavske županije
Opća bolnica "Dr. Josip Benčević", Slavonski Brod
Dom zdravlja Slavonski Brod
Dom zdravlja Dr. Andrija Štampar Nova Gradiška

Nevladine organizacije: Udruga "Pozitiva", Nova Gradiška
Koordinacijsko tijelo za suzbijanje zlouporabe droga na području Grada Nove Gradiške
Gradsko društvo Crvenog križa Slavonski Brod
Gradsko društvo Crvenog križa Nova Gradiška
Društvo Crvenog križa Brodsko-posavske županije
Centar za hagioterapiju Slavonski Brod
Terapijska zajednica "Susret" Ivanovac
Podatci o broju liječenih ovisnika od strane službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti (SZPO)
Sveukupan broj ovisnika o drogama: 157
Broj opijatskih ovisnika u prethodnoj godini: 126
Broj novopridošlih opijatskih ovisnika u prethodnoj godini: 11
Broj konzumenata ostalih droga (ekstazi, marihuana, kokain, speed i druge) u prethodnoj godini: 31
Broj novopridošlih konzumenata ostalih droga (ekstazi, marihuana, kokain, speed i druge) u prethodnoj godini: 14
Stopa liječenih ovisnika na području županije: 107,8
Izvješće o suradnji Službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti s nadležnim ustanovama (CZSS, DO, županijski
uredi, NVO i druge relevantne ustanove) na području županije
Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti Zavoda za javno zdravstvo
Brodsko-posavske županije (u daljnjem tekstu: Služba) gotovo svakodnevno surađuje s Centrom za socijalnu skrb u
Slavonskom Brodu i Novoj Gradiški na način da provode mjere koje centri za socijalnu skrb određuju svojim
korisnicima kroz rad Savjetovališta za mlade . Kroz Savjetovalište također se provode i mjere izrečene od Općinskog
državnog odvjetništva i sudova, a kod maloljetnih osoba uz posredstvo centara za socijalnu skrb. Služba surađuje i s
Probacijskim uredom u praćenju ovisnika koje isti upućuju Zavodu za javno zdravstvo.
Služba surađuje s nositeljima provedbe Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga u
provođenju sljedećih aktivnosti: obilježavanje 10. listopada, "Dan mentalnog zdravlja" organiziranjem okrugle stola na
temu "Protokol postupanja s djecom sklonom rizičnom ponašanju", na kojem su sudjelovali stručnjaci iz odgojnoobrazovnih institucija, centara za socijalnu skrb, Doma za djecu i mladež, te Općinskog državnog odvjetništva. Na
okruglom stolu su definirani protokoli za postupanje namijenjeni pojedinim institucijama.
Služba je organizirala edukacije nastavnika na nastavničkim vijećima, edukacije udomitelja i skrbnika u suradnji s
Centrom za socijalnu skrb Slavonski Brod, te edukacije farmaceuta gradskih ljekarni. Služba je zajedno sa
Zajednicom klubova liječenih alkoholičara Brodsko-posavske županije organizirala "1. brodski simpozij o alkoholizmu i
kockanju".
Služba koordinirano obilježava Mjesec borbe protiv ovisnosti u suradnji s Brodsko-posavskom županijom i Gradom
Slavonskim Brodom.
U terapijskom smislu Služba surađuje i sa Zajednicom Susret i Udrugom za borbu protiv ovisnosti "NE-OVISNOST".
U provedbi projekta "Zdrav za 5" Služba je surađivala s Policijskom upravom brodsko-posavskom.
Služba redovito i kontinuirano evidentira podatke za Brodsko-posavsku županiju, te ukoliko se radi o osobama koje su
u Službi tretirane zbog zlouporabe droga njihove podatke dostavljaju u Registar osoba liječenih zbog zlouporabe
psihoaktivnih droga u Hrvatski zavod za javno zdravstvo.
Trend zlouporabe droga i vrste droga i ovisnosti koje su se tijekom prethodne godine pojavljivale na razini županije,
ocjena trenda zlouporabe droga u odnosu na prethodnu izvještajnu godinu
U Službi je evidentiran porast ukupnog broja korisnika.
Tijekom 2013. godine u tretmanu je bilo 126 ovisnika o opijatima (što je 12 više nego prethodne godine). U svezi
ostalih sredstava zabilježen je 31 konzument ostalih droga, što u odnosu prethodnu godinu kada ih je bilo 30
predstavlja blagi rast. A zabilježena je i pojava osoba koje se liječe isključivo zbog ovisnosti o alkoholu i
kockanju/klađenju.

Broj i vrsta preventivnih i drugih programa koje je Služba provodila na razini županije i drugi relevantni podaci o stanju
i kretanju zlouporabe droga na području županije
Sveukupno utrošena sredstva za provedbu istraživanja iz proračuna županije:
Broj kaznenih djela vezanih uz zlouporabu droga na području županije: 46
Broj prekršajnih prijava vezanih uz zlouporabu droga na području županije: 155
Broj zapljena: 175
Vrste zaplijenjenih droga
12 658,32 g marihuane,
6 390 komada lijekova s liste opojnih droga ,
1 133,84 g kokaina,
991,1 g amfetamina ,
217 ecstasya,
145,2 g sintetskih kanabinoida,
75 biljaka cannabis,
20cannabis sjemenki,
3,5 g smole cannabis,
0,9 g heroina

