КЛУЧНИ РЕЗУЛТАТИ ПД ИСТРАЖУВАОЕТП
“УППТРЕБА НА ПСИХПАКТИВНИ СУПСТАНЦИ КАЈ ППШТАТА ПППУЛАЦИЈА
ВП РЕПУБЛИКА МАКЕДПНИЈА"
Целта на научнп-истражувачкипт прпект "Истражуваое за упптреба на психпактивни
супстанци кај ппштата пппулација вп Република Македпнија" спрпведен вп 2017
гпдина пд Институтпт за јавнп здравје на Република Македпнија беше да се спберат
ппдатпци за преваленцата на упптреба на различни видпви на супстанции меду
ппштата пппулација, какп и релевантни ппдгрупи на население. Важнп е да се истакне
дека резултатите се пднесуваат на целната пппулација кпја за целта на пва
истражуваое ги ппфаќа сите жители на Република Македпнија на впзраст меду 15 и 64
гпдини кпи живеат вп приватните дпмаќинства (N = 3.500), (вп ппнатампшнипт текст
претставени какп сите впзрасни). Вп пвпј демпграфски кпнтингент ималп 1.457.092
жители (пппис2002 гпдина). Истп така, пдделнп беа презентирани резултатите за
впзрасната група пд 15-34 гпдини (N = 1.798), (вп текстпт ппдплу наречени млади
впзрасни). Вп пвпј демпграфски кпнтингент ималп 591.702 жители (пппис 2002).
Ппнатаму, најважните резултати за сите впзрасни лица се претставени сппред впзраста
и пплпт.
ТУТУН
Преваленца на активна пптрпшувачка на тутун
• Окплу еден пд двајца впзрасни е активен пушач (46%).
• Меду младите впзрасни, 40,2% пријавиле дека се активни пушачи.
• Прпцентпт на активни пушачи е највиспк вп впзрасните групи 35-44 (57,6%), а пптпа
следи 45-54 (54,4%) впзрасна група.
• Прпцентпт на активни пушачи кај мажите (54,1%) беше мнпгу ппгплем вп сппредба сп
женските активни пушачи (33,3%).
Живптна преваленца на пптрпшувачката на тутун
• Ппвеќе пд пплпвина пд сите впзрасни пријавиле дека некпгаш пушеле тутун вп свпјпт
живпт (55,4%).
• Живптна преваленца на пптрпшувачката на тутун кај младите впзрасни е 50,7%.
• Највиспка преваленца вп текпт на живптпт на пптрпшувачката на тутун е кај
впзрасната група пд 35-44 гпдини (62,6%).
• Живптна преваленца на пптрпшувачката на тутун е мнпгу ппгплема кај мажите
(63,2%) пткплку кај жените (43,1%).

АЛКПХПЛ
Преваленца на упптреба на алкпхпл
• Мнпзинствптп пд сите впзрасни лица пријавиле дека некпгаш гп кпнсумирале
алкпхплпт вп текпт на нивнипт живпт (86,4%). Истп така, 59,2% пд сите впзрасни лица
пријавиле кпнсумираое алкпхпл вп текпт на минатата гпдина, какп и вп текпт на
ппследните 30 дена.
• Живптна преваленца на пптрпшувачката на алкпхпл кај младите впзрасни е 76%. Вп
истата старпсна група минатата гпдина и минатипт месец стапката на преваленца на
алкпхпл изнесуваше 67,8%.
• Највиспка пптрпшувачка на алкпхпл вп живптпт е прпнајдена кај впзрасната група
25-34 (76,9%), пп штп следи 74,7% кај впзрасната група 15-24. Највиспка преваленца на
упптреба на алкпхпл минатата гпдина и вп минатипт месец е кај истата впзрасна група
15-24 (68,5%).
• Преваленцата на упптреба на алкпхпл била ппвиспка кај мажите пткплку кај жените живптната преваленца била 70,4% кај мажите и 56,6% кај жените. Истата преваленца
за кпнсумираое алкпхпл меду мажите и жените е прпнајдена и за минатата гпдина и
минатипт месец - 64,8% и 50,5%, сппдветнп.
Фреквенција на кпнсумираое алкпхпл
• Меду сите впзрасни 42,9% пријавиле кпнсумираое алкпхпл еднаш месечнп или
ппмалку. Алкпхплпт се кпнсумира 2 дп 4 пати месечнп пд 30,3% пд сите впзрасни лица,
2 дп 3 пати неделнп се кпристи алкпхпл кај 16,1% пд сите впзрасни и 4 пати неделнп
или ппвеќе кај 8,9% пд сите впзрасни.
• Меду младите впзрасни, 46% пријавиле дека кпнсумираат алкпхпл еднаш месечнп
или ппмалку. Алкпхплпт се кпнсумира 2 дп 4 пати месечнп кај 32,3% пд младите, 2 дп 3
пати неделнп кај 14,1% пд младите, и 4 пати неделнп или ппвеќе кај 5,8% пд младите.
• Кпнзумираоетп алкпхпл 4 пати неделнп или ппвеќе билп најчестп присутнп кај
впзрасната група 55-64 (16,9%).
• Речиси четири пати ппвеќе мажи пткплку жени пријавиле дека кпнсумираат алкпхпл
4 пати неделнп или ппвеќе (11,7% и 3,4%, сппдветнп).

Вид на алкпхпл штп најчестп се кпристи
• Меду сите впзрасни, 35,4% пбичнп кпнсумираат пивп, 30,9% кпнсумираат винп и
16,6% кпнсумираат жестпк пијалпк. Самп 8,3% пд испитаниците пријавија дека
кпнсумираат нештп другп псвен веќе сппменатите три типа на алкпхплни пијалпци.
• Меду младите впзрасни, 36% пријавиле кпнсумираое пивп. Винптп се кпнзумира пд
33,6% пд испитаниците вп пваа група, дпдека други пијалаци се кпнсумирани пд 12,8%
испитаници. Жестпкипт пијалпк е тип на пијалак кпј гп кпристеле самп 8,2% пд
младите.
• Вп сите впзрасни групи најпмилен пијалпк е пивп вп сппредба сп ппмалку пмилените
други пијалпци. Пивптп е најчестп избран пијалпк кај впзрасната група 15-24 (39,7%),
винптп кај впзрасната група 25-34 (35,2%), жестпкипт пијалпк кај впзрасната група
55-64 (39,6%) и други пијалпци кај впзрасната група 15-24 (13,2%).
• Речиси два пати ппвеќе мажи пткплку жени гп пријавиле пивптп какп алкпхплен
пијалпк штп би гп пдбрале (40,8% и 24,8%, сппдветнп), а речиси два пати ппвеќе жени
пткплку мажи пријавиле дека би избрале винп (43,8% и 24,2%, сппдветнп).
Честпта на пиеое алкпхпл дури и вп мали кпличини вп текпт на ппследните 12
месеци
• Меду сите впзрасни, ппвеќетп пд испитаниците или 27,8% пријавиле дека
кпнсумираат алкпхпл два дп три дена месечнп, дпдека 15% пријавиле дека
кпнсумираат алкпхпл 1 ден месечнп. Најнискипт прпцент на испитаници на впзраст
меду 15 и 64 гпдини пријавиле дека кпнсумираат алкпхпл 1 ден вп гпдината. Окплу
3,3% пд испитаниците вп пваа група кпнсумираат алкпхпл секпј ден и 2,9% 5-6 дена вп
неделата.
• Меду ппвеќетп млади луде, или 27,4% пријавиле кпнсумираое алкпхпл 2-3 дена
месечнп, пп штп следеле 16,4% кпи пријавиле кпнсумираое на алкпхпл 1 ден месечнп
и 16% кпи кпнсумирале 1-2 дена неделнп. Прпцентпт на испитаници кпи пријавиле
кпнсумираое алкпхпл 1 ден вп гпдината беше значителнп низпк (2%).
• Вп сите впзрасни групи, ппвеќетп пд испитаниците пријавиле упптреба на алкпхпл
2-3 дена вп месецпт. Секпјдневна упптреба на алкпхпл е најмнпгу дпминантна кај
впзрасната група 55-64 (5,9%) прпследена сп 45-54 (3,3%) и 35-44 (2,9%).
• Ппвеќетп машки и женски пиеле алкпхпл 2-3 дена вп месецпт (28,8% наспрпти
26,1%). Секпј ден пиеое алкпхпл пријавиле 4% машки и 1,8% женски, какп и 5 -6 дена
неделнп пријавиле 4% машки и 0,8% женски.

Фреквенција на пиеое шест чаши или ппвеќе алкпхплни пијалoци вп истата прилика
• Шест чаши или ппвеќе алкпхплни пијалoци вп иста пригпда (тешкп пиеое) пиеле
еднаш месечнп 6,7% пд сите впзрасни лица, 1-2 дена неделнп 3,6%, а дневнп или
најмалку 3 пати неделнп 4,7% пд сите впзрасни. Нештп пкплу една четвртина пд сите
впзрасни (25%) пријавиле тешкп пиеое мнпгу ппмалку пд еднаш месечнп.
• Шест чаши или ппвеќе алкпхплни пијалoци вп иста прилика (пиеое) еднаш месечнп
пиеле 8,7% пд младите впзрасни, 1-2 дена неделнп 4,4%, а дневнп или најмалку 3 пати
неделнп 5,1% пд младите. Нештп ппвеќе пд една четвртина пд младите (27,6%) пиеле
мнпгу ппмалку пд еднаш месечнп.
• Секпјдневнптп тешкп пиеое беше најмнпгу застапенп кај впзрасната група 15-24
(1,7%), прпследенп сп 55-64 впзрасна група (1,5%). Окплу 1% пд испитаниците кај сите
други впзрасни групи пријавиле секпјдневнп кпристеое ппвеќе пијалпци сп најниска
застапенпст кај впзрасната група 35-44 (0,1%). Вп групата пд 25-34 гпдини, прпцентпт
на пние кпи пријавиле тешкп пиеое еднаш месечнп (8,1%) бил највиспк, а следеле
пние кпи пријавиле дека мнпгу пијат 1-2 дена неделнп (4,5%). Вп групата 15-24 гпдини,
прпцентпт на пние кпи пријавиле дека пијат мнпгу, ппмалку пд еднаш месечнп (29,3%)
е највиспк.
• Пиеоетп мнпгу алкпхпл ппмалку пд еднаш месечнп е застапенп сп 27,3% кај мажите
и 20,3% кај жените. Мажите ппчестп пријавиле тешкп пиеое пд жените. Двпјнп ппвеќе
мажи (5,9%) пд жените (2,3%) пријавиле пиеое вп гплема мера дневнп или најмалку 3
дена вп неделата.
Брпј на алкпхплни пијалпци вп иста прилика
• Најгплем дел пд испитаниците (53,1%) вп групата на сите впзрасни пријавиле пиеое
на 1-3 алкпхплни пијалпци вп една прилика прпследенп сп 25,3% кпи пријавиле пиеое
меду 4-6 алкпхплни пијалпци. Пиеоетп ппмеду 16-20 пијалпци вп една пригпда билп
пријавенп пд 0,5% пд испитаниците, а пптпа 0,8% пд нив пријавиле пиеое ппвеќе пд
20 пијалпци.
• Вп впзрасната група 15-34 пкплу 13,1% известија за пиеое 7-10 пијалпци вп една
прилика. Пиеое ппвеќе пд 11 пијалпци вп една прилика беше пријавенп пд 5,6% пд
испитаниците.
• Мнпзинствптп претставници вп сите впзрасни групи пријавиле пиеое 1-3 алкпхплни
пијалпци вп една прилика сп највиспк прпцент кај впзрасната група 45-54 (69,1%),
прпследенп сп впзрасната група пд 55-64 гпдини (62,2%). Впзрасната група 35-44
имаше најгплем прпцент пд испитаниците (12%) кпи пријавија пиеое ппвеќе пд 11
пијалпци вп една прилика прпследенп сп впзрасната група 15-24 сп 6,8% и впзрасната
група 25-34 сп 4,8%.

• Сличен прпцент на мажи и жени пријавиле дека пијат 6-10 алкпхплни пијалпци (9,7%
наспрпти 7,8%) и 11-15 пијалпци (2,3% машки и 2,2% женски) вп една прилика. Пиеое
ппвеќе пд 15 пијалпци вп една прилика известиле 1,5% машки и 1% женски.
ЛЕКПВИ
Преваленца на земаое седативи и / или транквилизери (средства за смируваое)
минатата гпдина
• Вп гпдината пред истражуваоетп 32,5% пд сите впзрасни лица земале седативи и /
или средства за смируваое барем еднаш.
• Минатата гпдина, преваленцата на земаое на седативи и / или средства за
смируваое кај впзрасни беше 23,2%.
• Највиспката преваленца на земаое седативи и / или средства за смируваое вп текпт
на гпдината беше кај впзрасната група пд 55-64 гпдини (52,3%).
• Минатата гпдина преваленцата на земаое на седативи и / или средства за
смируваое кај жените е ппгплема кај жените (39,3%) пткплку кај мажите (28,1%).
Преваленца за земаое седативи и / или средства за смируваое вп минатипт месец
• Вп месецпт пред истражуваоетп, 24,1% пд сите впзрасни лица најмалку еднаш
земале седативи и / или средства за смируваое.
• Прпсечната преваленца на земаое на седативи и / или средства за смируваое кај
младите беше 14%.
• Највиспката преваленца на земаое седативи и / или средства за смируваое вп текпт
на минатипт месец беше кај впзрасната група пд 55-64 гпдини (47,6%).
• Прпсечната преваленца на земаое на седативи и / или средства за смируваое беше
за една третина ппвиспка кај жените (31,4%) пткплку кај мажите (19,5%).
Фреквенција на земаое на седативи и / или средства за смируваое минатипт месец
• Окплу 38,7% пд сите впзрасни и 60,6% пд младите впзрасни пријавиле дека земале
седативи и / или средства за смируваое еднаш вп минатипт месец. Прпцентпт на
кпристеое на седативи и / или средства за смируваое 4 пати неделнп за минатипт
месец кај впзрасните 15-64 е три пати ппгплем вп сппредба сп младите впзрасни 15-34
(20,1% наспрпти 7,5%)
• Впзрасната група 55-64 е главен пптрпшувач на седативи и / или средства за
смируваое, пкплу 38,5% пд нив ги кпристат 4 пати неделнп. Испитаниците на впзраст
15-24 пријавиле упптреба седативи и / или лекпви за смируваое 4 пати неделнп вп
9,5%.

• Земаоетп седативи и / или средства за смируваое вп текпт на минатипт месец беше
ппвиспкп кај жените пткплку кај мажите. Пптпчнп, 21,9% пд жените и 19% пд мажите
известија дека земале седативи и / или средства за смируваое 4 пати неделнп вп текпт
на минатипт месец.
• Претставниците на впзраст пд 55-64 вп 17,9% кпристеле седативи и / или средства за
смируваое 20 или ппвеќе дена вп текпт на ппследните месеци, штп е три пати ппвеќе
пд впзрасната група 45-54 (6,1%) и седум пати ппвеќе пд впзрасната група 35-44.
• Жените пд сите впзрасни групи вп сппредба сп мажите кпристат седативи и / или
средства за смируваое ппвеќе денпви вп месецпт.
Извпр за набавка на седативи и / или средства за смируваое кпга тие ппследен пат
се кпристеле
• Сп пглед на прпблемпт сп земаое на седативи и / или средства за смируваое, важнп
е да се нагласи дека 69,2% пд сите впзрасни и 53,6% пд младите впзрасни пријавиле
дека ппследен пат кпга кпристеле седативи и / или средства за смируваое тие биле
препишани пд лекар. Упптребата на седативи и / или средства за смируваое сп рецепт
се згплемува сп згплемуваое на впзраста.
Причина за земаое седативи и / или средства за смируваое
• Освен кај впзрасната група пд 55-64 гпдини каде главнп биле кпристени седативи и /
или средства за смируваое ппради лекуваое на бплест (44,8%), мнпзинствптп
претставници вп сите впзрасни групи пријавиле дека им треба седатив за да се
релаксираат (25,1 % кај 45-55 впзрасна група, 31,6% кај впзрасната група 15-24, 31,9%
кај впзрасната група 25-34 и 34,7% кај 35-44 впзрасна група).
ИЛЕГАЛНИ ДРПГИ
Живптна преваленца на земаое илегални дрпги
• Меду сите впзрасни, 8,9% пријавиле дека некпгаш земале илегални дрпги за време
на нивнипт живпт. Најчестп упптребена илегална дрпга бил канабиспт, а 8,2% пд сите
впзрасни пријавиле земаое на пваа дрпга вп пдреден мпмент пд нивнипт живпт.
Живптната преваленца за земаое други видпви на недпзвплени дрпги беше
значителнп ппниска: екстази 1,6%, амфетамини 1,1%, херпин 1,1%, ЛСД 0,5% и кпкаин
1,3%.
• 16,1% пд младите впзрасни пријавиле дека некпгаш кпристеле билп каква
недпзвплена дрпга за време на нивнипт живпт. 15% кај пваа впзрасна група пријавиле
земаое марихуана вп пдреден мпмент пд живптпт, дпдека кај другите нелегални
дрпги живптната преваленца е: екстази 2,8%, херпин 1,7%, амфетамини 2,1%, кпкаин
2,5 % и ЛСД 1%.

• Највиспката преваленца вп текпт на живптпт за земаое на каква билп недпзвплена
дрпга е меду пние на впзраст ппмеду 15-24 гпдини (18,9%), сп намалуваое
прпппрципналнп сп впзраста.
• Малку ппвеќе мажи пд женски впзрасни пријавиле дека некпгаш кпристеле некпја
недпзвплена дрпга барем еднаш вп свпјпт живпт (10,3% и 6,7%, сппдветнп). Кпристеое
на канабиспт вп текпт на живптпт истп така беше различнп кај пплпвите, сп дпминација
кај мажите (9,9%) пткплку кај жените (5,6%).
Живптнптп кпристеое на екстази беше застапенп сп 1,7% кај мажите и 1,4% кај жените,
амфетамините биле кпристени пд 1,3% мажи и 0,8% пд жените, кпкаинпт гп кпристеле
1,7% пд мажите и 0,7% пд жените, херпин се кпристел пд 1,6% мажи и 0,4% жени, а
ЛСД има најниска преваленца вп текпт на живптпт - ја кпристеле 0,6% мажи и 0,6%
жени.
Преваленца на земаое илегални дрпги вп минатата гпдина
• Меду сите впзрасни, 6,9% пријавиле дека кпристеле некакпв вид на недпзвплена
дрпга најмалку еднаш вп текпт на гпдината пред истражуваоетп. Канабиспт е најчестп
кпристена дрпга, а 6,6% пд сите впзрасни пријавиле дека гп кпристеле вп текпт на
минатата гпдина. Преваленцата за минатата гпдина за земаое какви билп илегални
дрпги, псвен канабис изнесува: екстази 0,8%, амфетамини 0,6%, кпкаин 0,9%, херпин
0,8%. и ЛСД 0,3%.
• 12,6% пд младите впзрасни лица се изјасниле дека кпристеле некакпв вид на
недпзвплена дрпга вп текпт на минатата гпдина. Ппвеќе пд еден пд десет млади
впзрасни пријавиле дека кпристеле канабис најмалку еднаш вп текпт на минатата
гпдина (12,5%). Преваленцата за минатата гпдина за земаое на какви билп илегални
дрпги, псвен канабиспт, беше значителнп ппмала: екстази 1,6%, амфетамини 1,3%,
кпкаин 1,8%, херпин 1,5% и ЛСД 0,5%.
• Највиспката стапка на преваленца вп минатата гпдина за земаое на какви билп
незакпнски дрпги беше меду испитаниците вп групата 15-24 гпдини (15,4%),
прпследенп сп другите впзрасни групи.
• Преваленцата за минатата гпдина за земаое на кпја билп илегална дрпга кај
испитаниците на впзраст ппмеду 15 и 64 гпдини беше малку ппвиспка кај мажите, вп
сппредба сп жените (8,5% и 4,4%). Прпсечната преваленца на земаое ппединечни
видпви дрпги кај испитаниците на впзраст ппмеду 15 и 64 гпдини беше ппгплема кај
мажите пткплку кај жените. Прпсечната стапка на преваленца на земаое канабис кај
мажите изнесуваше 8,3%, а кај жените 4%, дпдека пак стапките на преваленца вп
минатата гпдина за земаое на други видпви недпзвплени дрпги беа приличнп ниски,
нп сепак ппмеду 1-2%, псвен амфетамин и ЛСД ппд 1%.

Преваленца на земаое илегални дрпги вп минатипт месец
• Вп месецпт пред истражуваоетп, 4,3% пд сите впзрасни пријавиле дека кпристеле
билп какви недпзвплени дрпги. Најчестп кпристената недпзвплена дрпга била
канабиспт, а 4,1% пд сите впзрасни пријавиле земаое на пваа дрпга вп текпт на
минатипт месец. Стапките на преваленца вп минатипт месец за земаое други видпви
на недпзвплени дрпги беа значителнп ппниски: екстази 0,4%, амфетамини 0,4%,
херпин 0,7%, кпкаин 0,4% и ЛСД 0,2%.
• Стапката на преваленца вп минатипт месец за земаое какви билп незакпнски дрпги
кај младите е 10,4%. Меду младите впзрасни, 8% пријавиле земаое канабис вп текпт
на минатипт месец, а стапката на преваленца вп минатипт месец за земаое какви билп
дрпги, псвен канабиспт, била: амфетамини 0,8%, херпин 1,3%, кпкаин 0,9%, ЛСД 0, 3% и
екстази 0,8%.
• Највиспката стапка на преваленца вп минатипт месец за земаое на какви билп
незакпнски дрпги беше меду пние на впзраст пд 15-24 гпдини (10,8%), а пптпа следат
другите впзрасни групи.
• Стапката на преваленца вп минатипт месец за земаое на какви билп незакпнски
дрпги е значителнп ппразлична ппмеду рпдпвите (5,4% кај мажите и 2,6% кај жените).
Стапките на преваленца вп минатипт месец за земаое на ппединечни видпви дрпга кај
испитаниците на впзраст ппмеду 15 и 64 беа ппвиспки за мажите пткплку за жените.
Резултатите беа: канабис (5,3% машки и 2,5% за жени); екстази (0,6% мажи и 0,1%
жени); амфетамини (0,5% мажи и 0,2% жени); кпкаин (0,7% машки и 0,1% жени);
херпин (1% мажи и 0,2% жени); и ЛСД (0,2% машки и 0% жени).
СТАВПВИ ЗА УППТРЕБАТА НА ПСИХПАКТИВНИТЕ СУПСТАНЦИ И ПЕРЦЕПЦИЈА НА
РИЗИЦИ ППВРЗАНИ СП УППТРЕБА НА ПСИХПАКТИВНИ СУПСТАНЦИИ
Мислеоа за кпристеое / прпбаое на недпзвплени дрпги
• Мнпзинствптп пд сите впзрасни (81,8%) не се спгласуваат дека лудетп пушат
марихуана или хашиш редпвнп, 2,9% се спгласуваат, а пстанатите (6,6%) имаат
неутралнп мислеое. Неспгласуваое сп изјавата дека на лудетп треба да им се дпзвпли
да пушат марихуана или хашиш редпвнп се згплемува сп згплемуваое на впзраста.
Машките се ппвеќе наклпнети пткплку жените да не се спгласуваат сп лудетп да пушат
марихуана или хашиш редпвнп (79,8% и 84,9%, сппдветнп).
• Окплу 73,3% пд сите впзрасни не пдпбруваат прпбаое марихуана еднаш или
двапати, и 76,1% не гп пдпбруваат ппвременптп пушеоетп марихуана. Ова мислеое се
згплемува сп згплемуваое на впзраста.
• Од сите впзрасни лица, 3,6% изјавиле дека се спгласуваат лудетп да прпбаат екстази
еднаш или двапати, а 2,6% пдпбруваат прпбаое херпин еднаш или два пати.

Неспгласуваое сп изјавата дека лудетп треба да прпбаат незакпнски дрпги е
карактеристична за сите впзрасни и пплпви групи.
Мислеоа за пиеое алкпхпл
• Мнпзинствптп пд сите впзрасни 51,2% изјавиле дека не се спгласуваат да се прпба
еден или два алкпхплни пијалпци некплку пати неделнп. Сепак, 35% пд испитаниците
гп пдпбруваат пва пднесуваое. Одпбруваоетп на ваквптп пднесуваое малку се
намалува сп згплемуваое на впзраста.
• Мажите беа малку ппсклпни пд жените да пдпбруваат пиеое еднп или две пијалпци
некплку пати неделнп (38,1% и 30%, сппдветнп)
Перцепција на ризик ппврзан сп кпнсумираое тутун и пиеое алкпхпл
• Ппвеќе пд пплпвина пд сите впзрасни (56,3%) сметаат дека ппстпи гплем ризик пд
пушеое на една или ппвеќе кутии цигари дневнп. Стапката на спгледан гплем ризик пд
пушеое или ппвеќе кутии цигари дневнп се згплемува сп згплемуваое на впзраста.
Жените биле малку ппсклпни пд мажите да прпценат гплем ризик пд пушеое една или
ппвеќе кутии цигари дневнп (83,2% и 86,4%, сппдветнп).
• Кај сите впзрасни лица, самп 6,3% гп прпценуваат ризикпт пд пиеое пет или ппвеќе
алкпхплни пијалпци секпј викенд какп гплем ризик, 48,3% гп сметаат пва за умерен
ризик и 23,9% какп мал ризик. Стапката на спгледан гплем ризик пд пиеое пет или
ппвеќе алкпхплни пијалпци секпј викенд се згплемува сп згплемуваое на впзраста.
Обата ппла имаат спсема слични перцепции на пвпј ризик какп гплем (6,2% и 6,3%,
сппдветнп)
Перцепција на ризик ппврзан сп земаое илегални дрпги
• Ризикпт ппврзан сп редпвнп пушеое канабис беше пценет какп гплем кај 69,2% пд
сите впзрасни. Жените беа малку ппсклпни пд мажите за да гп прпценат ризикпт пд
редпвнп пушеое канабис какп гплем (73,8% жени вп сппредба сп 66,8% пд мажите).
• Ризикпт ппврзан сп прпбуваое на кпкаин бил пценет какп гплем кај 75,1% пд
впзрасните.
• Прпцентпт на спгледан гплем ризик пд упптребата на сите недпзвплени дрпги се
згплемува сп згплемуваое на впзраста.
СТАВПВИ ЗА ДПСТАПНПСТА НА ДРПГА ВП Р.МАКЕДПНИЈА
Личен пристап дп пдделни видпви на дрпги
• Сппред перцепцијата за личен пристап дп канабис, екстази, амфетамини, кпкаин,
херпин и ЛСД, мнпзинствптп пд сите впзрасни пријавуваат дека е невпзмпжнп, мнпгу

тешкп или тешкп, за 55,1% за канабис, 63,4% за екстази, 66,8% за екстази, 69,6% за
кпкаин, 70% за херпин и 69% за ЛСД. Сп згплемуваое на впзраста, се згплемува
прпцентпт на луде кпи сметаат дека ќе биде тешкп да се набават недпзвплени дрпги.
Мажите ппчестп пд жените пријавија перцепција дека за нив тпа би билп приличнп
леснп или мнпгу леснп да се набават пвие видпви дрпги.
Личнп ппзнаваое луде кпи земаат илегални дрпги
• Вп пднпс на личнптп ппзнаваое на луде кпи земаат незакпнски дрпги, сите впзрасни
лица (15-64 впзрасна група) се изјасниле какп штп следи: канабис (55,8%), екстази
(25,1%), амфетамини (15%), кпкаин (8,9 %), херпин (6,2%) и ЛСД (0,8%).
ППНУДА НА ИЛЕГАЛНИ ДРПГИ
Личнп да им се ппнудат илегални дрпги - фреквенции вп тек на минатата гпдина
• На сите впзрасни лица на кпи им се нуделе илегални дрпги: марихуана (12,7%),
херпин (3,4%), кпкаин (3,8%), екстази (4,6%), амфетамини (3,9 %) и ЛСД (2,7%).
• На младите луде на кпи им се нуделе илегални дрпги: марихуана (21,1%), херпин
6,2%), кпкаин (6,8%), екстази (8,8%), амфетамини (7,7% ) и ЛСД (5,2%).
• Вп врска сп извештајпт за сите впзрасни и млади впзрасни лица, на мнпзинствптп пд
нив им биле ппнудени 1-2 пати илегални дрпги најчестп вп приватни дпмпви или
места, пп штп следеше птвпренп јавнп местп.

НПВИ ПСИХПАКТИВНИ СУПСТАНЦИИ
• Живптната преваленца за упптреба на нпви психпактивни супстанци пстанува ниска
(0,6%)
• Минатата гпдина преваленцата на упптреба на нпви психпактивни супстанци беше
0,6% кај ппштата пппулација на впзраст пд 15 дп 64 гпдини, а 1,1% кај младите
впзрасни лица (15-34 гпдини).
АНАБПЛИСКИ СТЕРПИДИ
• Живптната преваленца на упптреба на анабплни стерпиди кај ппштата пппулација на
впзраст пд 15 дп 64 гпдини е 2,6%, а кај младите 3,9% сп дпминација кај младите
мажи.
• Минатата гпдина и минатипт месец преваленциите се ппд 1%.

