
Карактеристике особа лијечених због злоупотребе опојних дрога у 
Републици Српској 

Преглед извјештаја за 2015. годину 

На основу  Закона о спречавању и сузбијању злоупотребе опојних дрога („Службени гласник 

БиХ“ бр. 8/06) и Протокола  о  сарадњи за провођење Закона о спречавању и сузбијању 

злоупотребе опојних дрога- Евиденције о зависницима и повременим уживаоцима опојних 

дрога све здравствене установе које се старају и пружају помоћ зависницима су дужне 

попуњавати Образац лијечених зависника („Службени гласник БиХ“ бр. 73/09). 

 

Закључно са 31.12.2015. године у Републици Српској је регистровано 455 лијечених 

зависника (412 мушкараца и 43 жене). 

Просјечна старост лијечених зависника је 35 година живота (36 година за мушкарце и 32  за 

жене). 

Посматрајући тренд пријављивања лијечених зависника према годинама када су први пут 

дошли на третман, у 2015. години је пријављено 70 лијечених зависника, (67 мушкараца и 

три жене). 

 

 

Графикон 1. Број лијечених зависника према годинама првог уласка у третман 
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Примарно средство зависности за 89,9% 

лијечених зависника је хероин (338 

лијечених зависника). 

Највећи број хероинских зависника 

(32,5%) се налази у старосној категорији 

од 30 до 34 године живота. 

У погледу учесталости узимања 

примарног средства зависности, 44,3% 

хероинских зависника свакодневно 

конзумира  хероин. 

                                                                 Графикон 2. Учесталост узимања хероина међу                     

лијеченим зависницима 

Највећи број лијечених зависника (237 лијечених зависника) се није никада предозирало, 65 

лијечених зависника се предозирало више од једног пута, а 43 се предозирало једном. 

Најчешће се хероин узима инјекционо (261 хероинских зависника), на другом мјесту се као 

начин конзумирања  наводи ушмркавање (155), а затим пушење (31).  

 

Графикон 3. Начин узимања хероина међу лијеченим зависницима 
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Интравенозно узимање средстава у мјесецу који 

је претходио евиденцији је присутно код 38% 

лијечених зависника.  

Међу онима који су користили средства 

интравенозно у мјесецу који је претходио 

евиденцији, 75  зависника су  користила 

заједнички прибор.            

                                                                                                                                                                                                                                                                                   

 

                                                   Графикон 3. Узимање средстава интравенозно у мјесецу  

који је претходио евиденцији 

 

Учесталост заразних болести међу евидентираним лијеченим зависницима можемо 

анализирати путем питања који се односе на тестирање на Хепатитис Б и Ц, као и ХИВ/АИДС. 

У  погледу тестирања на Хепатитис Б, од 

267 регистрованих зависника који су 

тестирани на Хепатитис Б, код  9  је тест 

позитиван. 

Од 266 особа које су тестиране на 

Хепатитис Ц, код 121 је утврђен 

позитиван тест, а код 70 лијечених  

зависника није извршено тестирања на 

Хепатитис Ц.   

 248 лијечених зависника је тестирано на 

ХИВ са утврђеним негативним тестом, а 

82 није тестирано (Графикон 4). 

 

 

 

Графикон 4. Учесталост заразних болести међу лијеченим зависницима 
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