
 

Euskadiko gazteen artean droga-mendetasunen ziozko tratamendua hasi dutenen kopuruak 

behera egin du 

2013an, 15 eta 29 urte bitarteko mila gaztetik bik hasi zuten droga-mendetasunen ziozko 

tratamendua 

Droga-mendetasunen ziozko tratamendu-hastapenen kopurua funtsezko adierazlea da drogen 

erabilerak biztanleengan duen eragina neurtzeko. Adierazle horrek zera adierazten du: urte 

jakin batean, substantzia psikoaktiboen abusua edo mendekotasuna dela-eta, tratamendua 

hasten duen pertsona-kopurua. Eusko Jaurlaritzako Osasun Sailaren Ezagutzaren Gestioko eta 

Ebaluazioko Zuzendaritzaren Toxikomaniei buruzko Informazio Sistemak (TIS) prestatzen du 

adierazle hori.  

2013an, 15 eta 29 urte bitarteko 623 gaztek hasi zuten droga-mendetasunen ziozko 

tratamendua Euskadin. Azken urteetan, 2003an erregistratu zen tratamendu-hastapen 

kopururik handiena: 820 kasu. Hortik aurrera, beheranzko joera leuna gertatu da.  

 

Era berean, kasuen kopuruaren beherakadaz gain, azpimarratu beharra dago 15 eta 29 urte 

bitarteko gazteak 2013an tratamendua hasi zuten guztien % 23 direla. 

Legez kanpoko drogen kontsumo-tasarik handienak gizonezkoen artean agertzen dira; hori 

dela eta, tratamendua hasten duten gazteen gehiengo zabala  (% 84) gizonezkoak dira. 

Proportzio hori ikertutako aldi osoan mantentzen da. 



 

 

Tratamendu-hastapenen tasa, hau da, 15 eta 29 urte bitarteko mila laguneko zenbatek hasi 

duten alkohola edo bestelako drogen ziozko tratamendua 2013an kalkulatuz gero, zera 

antzeman daiteke: EAEko mila gaztetik bik hasi zutela droga-mendetasunen tratamendua 

(gazteen artean tasa 2,03koa da). Tasa hori nabarmen handiagoa da gizon gazteen artean (3,4 

milako) emakume gazteen artean baino (0,7 milako). Eta handiago da ere gazteen artean 

biztanleria osoaren artean baino (1,2 milako). 

 

2013an tratamendua eragiten duen droga nagusia kannabisa da. 295 tratamendu-hastapen 

eragin ditu, guztiaren % 47a, hain zuzen ere. Haren atzetik kokaina dator: 137 tratamendu-

hastapen, guztiaren % 34a. Bi substantzia hauen tratamendu-hastapenen bilakaera ezberdina 

izan da urteotan. 2000 eta 2013 artean kannabisak etengabeko igoera izan du; 2010an, 

estrainekoz, kannabisa tratamendu-hastapenen droga nagusia bihurtu zen kokainaren ordez. 

Izan ere, kokainak urteotan behera egin du tratamendu-hastapenen droga nagusia bezala. 



 

Jarrai gaitzazu gizarte-sareetan! 
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