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ZLORABE  SNOVI IN POSTOPKOV  V VSAKDANJEM ŽIVLJENJU

Slovenija, kod razvita država članica Evropske skupnosti ima vse značilnosti 
preostalih razvitejših članic tudi kar se tiče uporabe in zlorabe snovi in postopkov, ki 
vplivajo na človekove psiho-fizične zmogljivosti. Najpogostejše zlorabljene snovi so:

Alkohol
Opojne droge ( THC, heroin, kokain, ecstassy, LSD...)
Zdravila (analgetiki, stimulatroji  CŽS, trankvilizatorji, zdravila z vplivom 
                 na  živčni sistem )
Nikotin
Alkaloidi (Kofein, Tein, …)

Podatki o zlorabi snovi in postopkov v Sloveniji so zaskrbljujoči, predvsem pa  bode v 
oči očiten trend porasta zlorab vseh vrst. Vsak prebivalec Slovenije popije v 
povprečju  11,8 l čistega alkohola na leto. Slovenija je tako na 2. mestu v Evropi po 
količini popitega čistega alkohola na prebivalca. Skupna poraba čistega alkohola je 
23.674 940 l na  leto.
V Evropi vsak prebivalec popije letno 102 l alkoholnih pijač na leto ( ne čistega 
alkohola !!), v  ZDA  je ta poraba 99 l na prebivalca na leto v Aziji pa 22 l na prebivalca 
na leto .
V letu 2010 je bilo v Sloveniji  odvzetih   11 347 vozniških dovoljenj zaradi vožnje pod 
vplivom alkohola.
Druge letne statistike nas uvrščajo v sam svetovni vrh, saj je število samomorov 
premo sorazmerno s številom kroničnih alkoholikov in s povprečno količino popitega 
alkohola na prebivalca. Letno je v Sloveniji  približno  650 samomorov , zaradi 
alkohola oziroma spremljajočih bolezni ( jetrna ciroza, alkoholna okvara srčne mišice, 
vnetje trebušne slinavke….) pa umre letno približno 1500  odvisnikov od alkohola.

 

Razpadla trebušna slinavka (Pancreas)        Mikroskopska slika alkoholne jetrne ciroze 
                                                                              zaradi  alkoholnega vnetja



 
Alkoholna okvara srčne mišice

         Trebušni organi – tarče prekomerne
                              uporabe alkohola
   
ZLORABA OPOJNIH  DROG V SLOVENIJI

Podatek, da je 23% mladine med 15 – 16 leti  že poizkusilo droge je fascinanten in žal 
primerljiv z razvito Evropo. 3% mladine do 18 let je že poizkusilo heroin in druge 
opiate. Med spoloma pa je 77% moških in 23% žensk do 20 leta je že poizkusilo 
droge.

Vsako leto se zdravi zaradi odvisnosti od trdih drog okrog 1600 mladih.

Zaradi zlorabe trdih drog umre  letno približno 70 ljudi (prevelik odmerek droge, 
kronična zasvojenost).

Letno je v Sloveniji okrog  15 samomorov zaradi drog in približno 10 – 12 
avtomobilskih nesreč s smrtnim izidom zaradi vožnje pod vplivom drog. 



Uživanje alkohola , opojnih drog, nepotrebnih zdravil, nikotina in alkaloidov 
zmanjšujejo možnost fizičnega in intelektualnega dela za 85%. 

Samo zaradi zlorabe alkohola in opojnih drog je letno  izgubljenih 6 milijonov 
delovnih ur, kar predstavlja ogromno breme delodajalcev in celotnega državnega 
proračuna.

                             
Kratkotrajne posledice uživanja           Trajne posledice uživanja heroina
                     heroina                                                                

                            SLOVENSKI ŠPORT IN DOPING

Slovenija je med najbolj ogroženimi državami v Evropi in na svetu, med  100 000 
športniki so odkrili več kod 35 pozitivnih na doping kontrolah. To pomeni, da je v 
Sloveniji dopingiran vsak  3300 - ti  aktivni športnik.

V primerjavi s svetovnimi športnimi velesilami je Slovenija med najbolj ogroženimi. 
Namreč, v ZDA  je en pozitivni primer na 75 000 športnikov, v Nemčiji je en 
dopingiran na 90 000 športnikov, v Rusiji  je en  dopingiran na 190 000 športnikov, na 
Kitajskem pa je en dopingiran  na 350 000 športnikov. 

V Sloveniji so v devetnajstih letih odkrili dopingirane športnike v naslednjih panogah: 
atletika, gimnastika, kolesarstvo, alpsko smučanje, plavanje, hokej na ledu, rokomet, 
Judo, košarka, smučarski tek in dviganje uteži.



Najpogosteje zlorabljene snovi in postopki (doping) v slovenskem športu so:

• HCG (humani horionski gonadotropin)
• Efedrin
• Stenozolol 
• Nandrolon 
• Clenbuterol 
• Marihuana (THC)
• Testosteron
• EPO (Eritropoetin)

        ZAKLJUČEK
Obstaja torej povezava med nenadno srčno smrtjo in jemanjem nedovoljenih 
poživil in uporabo nedovoljenih postopkov (dopingom ) pri športnikih. V večini 
primerov pa so  srčne smrti med športniki  povzročene zaradi neodkrite 
kardiovaskularne bolezni v povezavi z dopingom - zlorabo določenih substanc in 
postopkov.

PRIPOROČILO

Z osveščanjem mladih je potrebno začeti zelo zgodaj. Najprej znotraj družine, v 
vrtcu, osnovni šoli, srednji šoli v športnem klubu ali na organizirani rekreaciji.

Priporočam, da se mladim odkrito in strokovno predstavijo vse pasti nespoštovanja 
pravil športnega obnašanja (nespoštovanje antidoping programa, izogibanje 
preventivnim pregledom, nešportnemu življenju in uporabi nikotina, opojnih drog 
in alkohola ter drugih zdravju škodljivih sredstev).

Preden začne športnik  jemati prehranska dopolnila, vitamine, aminokisline, 
proteine, Q10 in ostale dodatke je potrebno vselej preverite pri  zdravniku ali 
farmacevtu, če vsebujejo morebitne prepovedane substance. Nikdar naj ne 
kupujejo teh preparatov na črnem trgu ali prek internetnih prodajaln.


