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Alkohol
2015-ben a 15 év fölötti lakosság körében az egy főre jutó fogyasztás 10,7 liter tiszta
alkohol volt. Az alkoholtartalmú italok összfogyasztása 2016-ban az előző évhez
viszonyítva 1,25%-kal, fejenként 133,8 literre csökkent. A tiszta alkoholban kifejezett
egy főre eső fogyasztás szerkezete: 5,0 liter sör, 2,3 liter bor, 1,8 liter égetett szer, 0,4
liter pezsgő. Németországban az utóbbi tizenkét hónap során 3,38 millió felnőttet
kezeltek valamilyen alkoholos zavarral (visszaélés: 1,61 millió; függés: 1,77 millió).
Az alkoholfogyasztás vagy a dohány és az alkohol kombinált fogyasztása évente
74.000 halálesetet okoz. Az akut alkoholfogyasztás miatt kórházakban kezelt 10 és 20
év közöttiek száma 2016-ban az előző évhez viszonyítva 1,8%-kal növekedett (22.309
beteg). Ez 2000-hez viszonyítva (9.500 eset) 134,5%-os növekedést jelent.
Az alkoholfogyasztás direkt és indirekt költségei 40 milliárd EUR-ra tehetők. Ezzel
szemben az állam alkoholra kivetett adókból beszedett bevételei mindössze 3,165
milliárd EUR-t tesznek ki (2016). 2016-ban az alkoholreklámokra fordított kiadások
összege 557 millió EUR volt, ami nem tartalmazza az internetes reklámot.
Dohány és e-cigaretta
Cigarettafogyasztás: 2017-ben 75.838 millió (előző évben: 75.016 millió); 1,1%-os
növekedés. Pipadohány: 2016-ban 2.521 tonna, 2017-ben 3.245 tonna; 28,7%-os
növekedés. A vágott dohány fogyasztása 3,7%-kal, 25.188 tonnáról 24.258 tonnára
csökkent. Szivar és szivarka: 2.823 millió darab (előző évben 3.049 millió darab);
7,4%-os csökkenés. Egy 2016-ban végzett felmérés szerint minden nyolcadik 14 év
fölötti személy legalább egyszer kipróbálta már az e-cigarettát. 2013-ban a dohányzás
miatti halálesetek száma 121.000 volt, ami az összes haláleset 13,5%-a. Ehhez járul
még becslések szerint 3.300, passzív dohányzás okozta haláleset.
A dohányzás költségei évente 79,09 milliárd EUR-t tesznek ki, ebből 25,41 milliárd
EUR direkt költség (kezelés, gyógyszer), 53,7 milliárd EUR indirekt költség
(termelékenységcsökkenés, termelésből való kiesés).

Pszichotróp gyógyszerek
2016-ban 1,54 milliárd doboz gyógyszert adtak el. A gyógyszercégek forgalma 2016ban 31,5 milliárd EUR-ra (+3,1%) növekedett, gyógyszertárakban 1,5 milliárd doboz
gyógyszer eladására került sor. A visszaélés és a függés elsősorban (pl. lorazepam,
diazepam, zolpidem és zopiclon hatóanyagú) nyugtatók és altatók tartós szedésével
függ össze. A gyógyszerfüggők száma Németországban 1,2-1,5 millióra tehető.
Többségük időskorú, ezek többsége nő.
Illegális kábítószerek
A legutóbbi, 2015-ben végzett lakossági felmérés szerint Németországban 479.000 (12
és 17 év közötti) fiatalkorú és 14,4 millió (18 és 64 év közötti) felnőtt élete során már
legalább egy alkalommal fogyasztott valamilyen illegális kábítószert. Az összes
korosztály körében legelterjedtebb illegális kábítószer a cannabis. Az utóbbi tizenkét
hónap során a 12 és 17 év közöttiek 7,3%-a és a 18 és 64 év közöttiek 6,1%-a
fogyasztott cannabist. Az utóbbi 25 év során valamely illegális kábítószer, ill. a
cannabis fogyasztásának prevalenciája hullámzó, de összességében a trend növekvő
volt. 2016-ban Németországban 1.333 kábítószerrel összefüggő haláleset rendőrségi
regisztrálására került sor; előző évhez viszonyítva ez 8,7%-os növekedést jelent. A
kábítószerrel összefüggő halálesetek száma így már egymást követő négy évben
növekedett, miután korábban éveken keresztül csökkenő volt.
Patológiás játékszenvedély
A valamely szerencsejátékban való részvétel élettartam prevalenciája a lakosság
körében 2009. óta 87,1%-ról 75,3%-ra csökkent (2017). A 12 hónapos prevalencia az
előző felméréshez viszonyítva 37,3%-on stabilizálódott. Az aktuális adatok szerint a
lakosság 0,56%-ánál (326.000 személy) problematikus, 0,31%-ánál (180.000 személy)
patológiás játékszenvedély áll fenn. A patológiás játékosok ambuláns kezelés iránti
kereslete enyhén növekedett. Arányuk a szenvedélybetegek részére tanácsadást nyújtó
rendelőkben egyedi diagnózisok esetén 8,0% (2015: 7,8%), fődiagnózisok esetén 7,0%
(2015: 6,8%). A fekvőbeteg intézményekben a patológiás játékosok egyedi és
fődiagnózisok szerinti aránya az összes beteg körében az előző évhez viszonyítva
5,3%-ról 6,9%-ra, ill. 2,6%-ról 3,8%-ra növekedett. 2016-ban a legális szerencsejátékpiac forgalma az előző évhez viszonyítva 6,3%-kal, 45,2 milliárd EUR-ra növekedett.
A szerencsejátékokról szóló rendelet novellálása (2006) óta a bevétel 191,5%-kal
növekedett.
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