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Поштовани читаоци, 

Овим писмом бисмо хтели да укажемо на 

могућност коришћења података из дневних 

новина у фармакоепидемиолошким истражи-

вањима. Одређени облици понашања људи 

привлаче велику пажњу и честа су тема 
чланака објављених у дневним новинама. Ово 

се посебно односи на илегалне психотропне 

супстанце, њихову производњу, трговање 

њима и злоупотребу. Мишљења смо да сис-

тематска анализа чланака о забрањеним суп-

станцама објављених у дневним новинама у 

дужем временском периоду, може пружити 

бољи увид у овај феномен1,2,3.  

Анализирали смо све чланке о забрање-

ним супстанцама објављене у два дневна лис-

та ("Курир" и  "Прес"), у периоду од три ме-

сеца од 1. октобра 2006. до 31. децембра 2006. 

године. Резултати истраживања су приказани 

у табели. 

 

Врста забра-

њене супстан-

це 

 

Укупан 

број 
случајева 

Количина дроге 

(кг) заплењене 

на изласку из 
земље 

Број 
случајева 

заплене дроге 

при изласку 

из земље 

Количина 

дроге (кг) 
заплењене 

приликом 

уласка у 

земљу 

Број 
случајева 

заплене 

приликом 

уласка у 

земљу 

Број 
случајева 

злоупотребе 

дроге  у 

земљи 

Количина заплењене 

и злоупотребљене 

дроге (кг) у земљи 

Хероин 27 8,66 3 408,3 8 15 3,463 

Чауре мака 2     2 1,855 

Speedball 

(коакин + 

хероин) 2     2 0.008 

Хашиш 1 50   1   

Кокаин 6 0,024 1 3,4 3 2 0,04 

Марихуана 11 32 1   10 38,61 

Амфетамин 1 0,146 1     

Фенил-

сирћетна 

киселина 1 500 1     

Производња 

марихуане 2       

УКУПНО 53 590,83 7 411,7 12 31 43,99 
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Према резултатима овог истраживања нај-
чешће је заступљена злоупотреба хероина и 

канабиса (хашиша и марихуане), док је злоу-

потреба психостимуланса присутна у мањој 
мери. Из новинских чланака се може зак-

ључити  да је највећа количина заплењеног 
хероина и кокаина на територији Србије била 
у транзиту од земаља јужне и источне Европе 
ка земљама северне и западне Eвропе. Резул-

тати епидемилошких истраживања о употре-
би забрањених супстанци међу адолесценти-

ма показују велику сличност са резултатима 
нашег истраживања. Епидемиолошка студија 

спроведена упитником, на 3000 ученика ста-
рости 16 година, у урбаним срединама Србије 
је показала да је најпопуларнија дрога која се 

злоупотребљава  међу младима марихуана 

(13% испитаних)
4
. Друга епидемиолошка сту-

дија спроведена на 1540 адолесцената на те-

риторији Београда је дала сличне резултате: 

канабис је и у овој студији био најчешће ко-

ришћена дрога међу адолесцентима5.  

 Резултати анализе чланака о забрање-

ним супстанцама објављених у дневним но-

винама могу послужити као допунски извор 

података осталим истраживачким методама за 

проучавање феномена злоупотребе психотро-

пних супстаници. Предности добијања пода-

така на овај начин су лако извођење, економ-

ска исплативост и сагледавање проблема у 

ширем контексту.  
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