Županijsko izvješće: Splitsko-dalmatinska županija
Godina provedbe: 2014
Broj održanih sastanaka: 7
Broj usvojenih programa:
Provedeni programi
Provedene ostale aktivnosti
Povodom obilježavanja 26.06.2014.- Međunarodni dan borbe protiv zlouporabe droga i nezakonitog prometa drogama
organiziran je Okrugli stol, u Splitu dana 10. lipnja 2014. u prostorijama NZJZ SDŽ-e. Glavne teme su bile: istraživanje
otpadnih voda - dr. M. Ahel, Institut Ruđer Bošković i nove droge - Dijana Jerković. Ispred Kluba za mlade Info Zona
Ada Reić, prof. soc. prikazala je iskustva u radu sa mladima kao primjer organiziranih aktivnosti za kvalitetno
provođenje slobodnog vremena u svrhu prevenciju ovisnosti.
Dana 27.06.2014. u suradnji sa Udrugom Hepatos obavljeno je savjetovanje i testirsnje zatvorenika u Zatvoru na
Bilicama u Splitu, screening testovima na HCV i HIV.
Štampano 125 komada brošure o novim ovisnostima "Svijet interneta".
U sklopu pripremnih aktivnosti za II Ultra Music Festival u Splitu, 09.07.2014. su Prof. Sutlović i dr. Jurčević Zidar
održale sastanak sa voditeljima ispostava ZHMP u Splitu u KBC Firule, kako bi upozorili liječnike hitne na intoksikacije
zbog zlouporabe sredstava ovisnosti i pojave novih droga.
Tijekom ove trodnevne manifestacije u KBC Split je bilo 37 hospitalizacija od toga 13 hospitalizacija zbog konzumacije
droge, a 24 zbog intoksikacije alkoholom. g.Cvitković je izvjestio o djelatnostima MUP-a Tijekom UMF: bilo je 200
uhićenja od toga 62 stranca. Na Ultra Music Festival su bili posjetitelji iz 72 zemlje svijeta.
Povjerenstvo za suzbijanje zlouporabe droga SDŽ je u suradnji sa MEF u Splitu i NZJZ SDŽ organiziralo 26.
studenog 2014. Simpozij iz područja suzbijanja zlouporabe droga, pod nazivom „Znanja i prevencije nikad dosta!“
povodom obilježavanja Mjeseca borbe protiv alkoholizma i drugih ovisnosti 15.11. - 15.12.2014.
Na simpoziju su sudjelovali brojni stručnjaci iz područja javnog zdravstva, toksikologije, psihijatrije, psihologije, sudske
medicine i drugih srodnih područja. O epidemiologiji ovisnosti s osvrtom na pojavu novih droga govorila je Branka
Jurčević Zidar, dr. med., univ. mag. med., spec. epidemiologije. Prof.dr. sc. Zoran Đogaš, dr. med. i doc. dr. sc.
Renata Pecotić, dr. med. iznijeli su nove činjenice o djelovanju droga na središnji živčani sustav i organizam, osobito
naglasivši njihove štetne učinke i posljedice. Svoja iskustva u provođenju toksikoloških analiza psihoaktivnih supstanci
predstavila je prof. dr. sc. Davorka Stlović, dipl. ing. Komorbiditet u ovisnika bio je tema izlaganja Željka Ključevića, dr.
med., spec. psihijatrije, dok je mr. sc. Antonio Alujević, spec. sudske medicine govorio o smrtnosti povezanoj s
konzumacijom droga.
Budući da je naziv skupa "Znanja i prevencije nikad dosta!" cijeli je simpozij zaokružen predstavljanjem dva
preventivna projekta: projekt vršnjačke edukacije "Nešto ću ti reć" od strane Davorke Kovačić Borković, prof.
psihologije te projekt E-savjetovalište "Pitaj? Ne skitaj!" mladi za djecu i mlade kojeg je predstavio dr. Ključević.
Na simpozij se odazvalo oko 60-tak sudionika. Simpozij je bio vrlo uspješan, predavanja su bila vrlo kvalitetna i
zanimljiva, što se moglo vidjeti po reakcijama sudionika simpozija.

Usvojeni dokumenti
Izvješće o provedbi Nacionalne strategije i Akcijskog plana suzbijanja zlouporabe droga za 2013. za Splitskodalmatinsku županiju
Prikupljeni podaci i izrada izvješća o Specificiranim javnim rashodima za područje ovisnosti za 2013.g. na području
SDŽ

Problemi u radu
Nije bilo problema u radu Povjerenstva.
Oblici suradnje i slično
Provedena uspješna suradnja sa brojnim institucijama: Udruga Hepatos, Udruga" Zajednice Pape Ivana XXIII",
Klubom za mlade-Info Zona, Ženski đački dom u Splitu, Prekršajni sud, Državno odvjetništvo, Medicinski fakultet
Sveučilišta u Splitu, KBC Split, Centar za socijalnu skrb, AOO, Odbor za prevenciju grada Splita i grada Makarske kao
i druge relevantne institucije na području SDŽ.
Ciljevi županijske politike prema Akcijskom planu
Ciljevi županijske politike prema Akcijskom planu su koordinirano, sustavno i učinkovito suzbijanje zlouporabe droga
na području SDŽ primjenom mjera: smanjene zdravstvenih i socijalnih posljedica zlouporabe droga, djelovanjem na
smanjenje trendova uporabe droga među djecom i mladima, unapređenjem kvalitete preventivnih programa, programa
liječenja i rehabilitacije ovisnika, programa pomoći i zaštite obitelji, osvještavanjem problema ovisnosti i smanjenjem
stigmatizacije ovisnika i članova njihovih obitelji. Upoznavanje stručnih suradnika i svih koji rade sa mladima na
problematiku novih psihoaktivnih supstanci.
Utrošena financijska sredstva za područje suzbijanja ovisnosti (zlouporabe droga)
Iz proračuna županije: 1.600 000,00
Iz proračuna gradova: 481 947,10
Sveukupno: 2. 081 947,10
Popis ustanova i organizacija koje djeluju u području suzbijanja zlouporabe droga na području županije
Socijalne ustanove: Centri za socijalnu skrb na području SDŽ, Obiteljski centar pri CZSS SDŽ,
Zatvor u Splitu, Centar za odgoj i obrazovanje "Slava Raškaj" Dom za djecu "Maestral", Podružnica "Miljenko i
Dobrila"
Zdravstvene ustanove: Nastavni zavod za javno zdravstvo SDŽ, Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i
izvanbolničko liječenje ovisnosti, Savjetovalište za zaštitu zdravlja djece i mladih, Služba za epidemiologiju, Hiv
savjetovalište, Služba za školsku i sveučilišnu medicinu
KBC Split, Dom zdravlja SDŽ, Medicinski fakultet Sveučilišta u Splitu
Nevladine organizacije: 1. Udruga SVIMA, 2. Udruga STO KOLURI, 3. Udruga SAN PATRIGNANAO SPLIT, 4.Udruga
NOVI PUT, 5. Udruga PROVIDNOST, 6. Udruga MREŽA-zajedno protiv ovisnosti, 7. Udruga MOST, 8. Udruga MMM
projekt, 9. Udruga MENTOR, 10. Savjetovalište LANTERNA, 11. Kulturna udruga mladih KUM Proložac, 12.
Humanitarna organizacija ZAJEDNICA SUSRET, 13.HULOH HEPATOS SPLIT, 14. Udruga HELP, 15. Udruga ANST
1700, 16. Udruga BUDI SVOJ 17. Centar za resocijalizaciju izliječenih ovisnika i obitelji GRAD NA GORI, 18. Udruga
SAN LORENZO Zajednica CENACOLO 19. Liga za prevenciju ovisnosti, 20. Udruga Zajednica PAPA IVAN XXIII, 21.
Udruga RETO centar 22. Županijska zajednica klubova liječenih alkoholičara-Split, 23. Udruga PROVIDNOST, 24.
Gradsko društvo Crvenog križa Split
Podatci o broju liječenih ovisnika od strane službi za mentalno zdravlje i prevenciju ovisnosti (SZPO)
Sveukupan broj ovisnika o drogama: 1026
Broj opijatskih ovisnika u prethodnoj godini: 902
Broj novopridošlih opijatskih ovisnika u prethodnoj godini: 35
Broj konzumenata ostalih droga (ekstazi, marihuana, kokain, speed i druge) u prethodnoj godini: 161
Broj novopridošlih konzumenata ostalih droga (ekstazi, marihuana, kokain, speed i druge) u prethodnoj godini: 58
Stopa liječenih ovisnika na području županije: 336,5/100.000 (populacija 15-65)
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

Tijekom 2014.g. Služba za zaštitu mentalnog zdravlja, prevenciju i izvanbolničko liječenje ovisnosti je imala brojne
kontakte i suradnju sa svim releventnim institucijama na području SDŽ, a u skladu sa Nacionalnom strategijom i
Akcijskim planom.
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
Tijekom 2014.g. na području SDŽ i dalje su vodeće opijatske droge. Ukupan broj osoba liječenih zbog psihoaktivnih
droga je u padu (2012.g.-1026, 2013.g.-1063, a 2014.g.-1026). I nadalje je prisutan trend pada broj osoba koje su se
prvi put javile na liječenje zbog zlouporabe svim psihoaktinih sredstva ( 2012.g.-142, 2013g.-135, a 2014.g.- 93), od
toga se bilježi i pad kod novih opijatskih ovisnika ( 2012.g.-69, 2013.g.-64, a 2014.g.- 35) kao i kod novih
konzumenata ostalih droga (2012.g.-73, 2013.g.-71, a 2014.g.-58). Možemo reći da je broj liječenih osoba zbog
zlouporabe psihoaktivnih droga po apsolutnim brojkama u padu, kao i broj osoba koje su se tijekom 2014. godine
prvi put javile na liječenje.
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
Tijekom 2014.g. Služba je provodila 11 preventivnih programa, 2 istraživanja i 3 programa u suradnji sa PU SDŽ (svi
su upisani u bazu podataka).
Popis projekata i programa:
1. Projekt " Nula promila",
2. Projekt vršnjačke edukacije "Nešto ću ti reć...",
3. Projekt "Poveži se bojom - približi se slikom",
4. Program "Zaštita mentalnog zdravlja- Savjetovalište za zaštitu zdravlja djece i mladih",
5. Projekt "Krizna intervencija",
6. Projekt "Nasilje među djecom- Što možemo učiniti?",
7. Projekt "Nove ovisnosti",
8. Praćenje i analiza supstitucijske terapije,
9. Projekt "Pretežno vedro",
10. Projekt "FB stranica za mlade- NE ovisni ĐIR,
11. E- savjetovalište za djecu i mlade.
Prijavljena istraživanja:
1.Neki novi svijet
2.Pismo-Glava-Igra?
U suradnji sa PP SDŽ:
1.Zajedno više možemo,
2.alkohol, NE hvala i
3.Zdrav za 5.

Sveukupno utrošena sredstva za provedbu istraživanja iz proračuna županije:
Broj kaznenih djela vezanih uz zlouporabu droga na području županije: 147
Broj prekršajnih prijava vezanih uz zlouporabu droga na području županije: 1256
Broj zapljena: 1380
Vrste zaplijenjenih droga
Heroin – 1161,83 gr
Marihuana – 167881 gr
Kokain – 130,26 gr
Biljka cannabis – 86 kom
Kanabis smola-Hašiš – 993,3 gr

Metaamfetamin – 7,4 gr
MDMA i derivati – 1547,59 gr
LSD – 10 kom
Amfetamin – 6011,85 gr
Metadon kom – 4 kom
Metadon otopina – 110 ml
Razni lijekovi s liste droga kom. – 4391 kom
Razni lijekovi s liste droga ml. – 40 ml
Vrste i količine zaplijenjenih tvari zabranjenih u sportu:
Anabolička sredstva – 50 ml
Peptidni hormoni i čimbenici rasta – 9.8 gr
Peptidni hormoni i čimbenici rasta ml. – 960 ml

