Активност на Националната информационна линия за 2010 г. – статистика

Общ брой контакти – разпределение на контактите по месеци
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Общият брой на контактите за 2010 година е 473, като 86% от тях са обаждания по телефона, 10%
имейл и чат 4%. Наблюдава се по-висок брой на контакти през месеците януари (88 контакта),
април (71 контакта ) и ноември (50 контакта). Месецът с най-малък брой контакти е септември
( 19 контакта).

Брой контакти по типове
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От графиката се вижда, че обажданията по телефона заемат най-голям дял от контактите на
инфолинията – 86%, или 406 обаждания за цялата година. E-mail-ите заемат 10%, общо 48 броя за
2010 година. Проведени са 19 чат сесии, заемащи 4% от всички контакти през годината.

Причина за контакта
Най-честата причина за контакт е употребата от някой друг – 252 контакта, следват 96 контакта за
лична употреба, категорията “други” заема 56 обаждания, неизвестните са 38, контактите за личен
интерес са 14, съмнение за употреба – 12. Интересно е да се отбележи, че контактите за ефектите и
рисковете са само 5.

Причини за контакта

Запазва се тенденцията най-голям брой контакти да са по повод „употребата от някой друг”,
следван от контакти за „лична употреба”.

Употреба от някой друг

При контактите уточнени като „употреба от някой друг” (252), приблизително 56 % (137 контакта)
се отнасят за дете, 21% (52) за роднина, 12,6% (31) за познат, 8,5% (21) за съпруг или съпруга.

Средна възраст на обаждащите се – според пола

Средната възраст на обаждащите се мъже е 34 години, а на обаждащите се жени – 43 години.

Брой на контактите според пола

Жените търсят контакт двойно повече от мъжете или представено в проценти – 67% (299 контакта)
са жени и 33% (146) са мъже. 28 са контактите без попълнен пол (много често в имейлите не може
да се разбере).

Брой на контактите по градове

Градовете са разпределени както следва: София (заема първо място с 43% от всички контакти –
192), категорията „друг” – 21% (93), Пловдив, Бургас и Варна заемат по 4%, Перник, Русе и
Асеновград – по 2%. Контактите, които не са уточнени, са в категорията „неизвестен” 18 % (83).
Това се дължи на няколко причини: често пъти в имейлите липсва тази информация; при
паразитните и мълчаливи обаждания също не може да се определи град.

Тип на контакта

Най-често хората търсят информация (269 контакта), след което 215 са за консултация, 70 са
подкрепящите, паразитните и мълчаливи обаждания са общо 58. Важно е да се каже, че един
контакт може да влиза в няколко от посочените категории (например да бъде едновременно и
информационен, и консултативен), което, както се вижда от графиката, увеличава посочения
първоначално брой контакти.

Произход на контакта

Броят на контактите с неизвестен произход е значителен - 99 контакта, както и броят на
регистрираните контакти с опцията „друг” – 67. Най-много хора разбират за инфолинията от

електронните медии (191) или се свързват повторно (88 контакта). Най-честите причини
произходът на контакта да остане неизвестен са: потребителите не посочват подобна информация
в писмата си от електронната поща, както и в чат сесиите; нерядко хората не си спомнят откъде са
научили за Информационната линия; има немалък брой паразитни обаждания, при които не може
да бъде събрана никаква информация.

Веществото, заради което най-често се търси контакт, е алкохол (25%), хероин - 18%, канабис –
16%, амфетамини – 7%. Регистрираните под „други” са веществата кокаин, екстази, транквиланти,
кофеин, магически гъби, никотин, антидепресанти, халюциногени. 8% са контактите без уточнение
на вещество (най-често става въпрос само за съмнение за употреба, без да са известни никакви
сигурни факти).

Когато говорим за комбинация на вещества (едновременно употребявани), резултатите са
следните:
- комбинацията амфетамини/канабис и канабис/амфетамини е най-честата – общо 60%
- комбинацията канабис/алкохол е 17% от случаите
- алкохол/хазарт – 13%
- амфетамини/кокаин – 10%

Пренасочвания

Тенденцията, която се наблюдава през 2010, е сходна с тази от 2009, а именно пренасочванията са
главно към лечение и рехабилитация на зависимост (39%), психолог/социален работник (23%).
Пренасочванията към детоксификация са 14%. Към страницата www.drugsinfo-bg.org са
пренасочени 3%. В категорията „други” са включени АА и АН, правна консултация, аутрич
организации, спешна помощ, основна телефонна линия.

