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EIROPAS 2014. GADA ZIŅOJUMS PAR NARKOTIKĀM — PERSPEKTĪVAS NARKOTIKU JOMĀ 

ES Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra jaunie tiešsaistes 
pētījumi sniedz ieskatu sešos aktuālos jautājumos  

(LISABONA, 27.5.2014. EMBARGO 10:00 WET/Lisabonas laiks) ES Narkotiku un narkomānijas 
uzraudzības centrs (EMCDDA) vienlaikus ar gada pārskatu “Eiropas 2014. gada ziņojums par 
narkotikām — tendences un aktualitātes” šodien publicē sešus jaunus pētījumu cikla “Perspektīvas 
narkotiku jomā” (Perspectives on drugs/POD) papildinājumus. Šajā jaunākajā tiešsaistes interaktīvās 
analīzes izlasē ir sniegts pārskats par galvenajiem aspektiem pašreizējā situācijā narkotiku jomā Eiropā. 
POD ir aplūkotas jaunās problēmas saistībā ar stimulantu lietošanu, aktualitātes Eiropas kaņepju tirgū, kā 
arī sasniegumi ārstēšanā ar interneta starpniecību un notekūdeņu analīze. 

Sintētiskie katinoni — satraukumu rada injicēšanas izplatība vietējā un valsts mērogā 

Laikposmā no 2005. līdz 2013. gadam ar ES agrīnās brīdināšanas sistēmas (ES ABS) starpniecību ir 
konstatēti vairāk nekā 50 sintētiskie katinona atvasinājumi (stimulanti). Starp vielām, ko uzrauga ES ABS, 
ir mefedrons (iesniegts ES kontroles pasākumiem 2010. gadā), MDPV (riska analīze veikta 2014. gada 
aprīlī) un pentedrons. Sintētiskos katinonus var šņaukt kā pulveri vai norīt kā tabletes, bet EMCDDA 
šodien pēta satraucošu šo vielu injicēšanas izplatību.  

Lai gan katinonu injicēšana Eiropā nav plaši izplatīta, dažās valstīs (piemēram, Čehijas Republikā, 
Vācijā, Īrijā, Spānijā, Austrijā, Polijā, Somijā, Zviedrijā un Apvienotajā Karalistē) tā ir novērota kā 
vietēja mēroga problēma augsta riska narkotiku lietotāju grupās. Plašāka šo vielu injicēšanas izplatība ir 
konstatēta Ungārijā un Rumānijā. Piemēram, adatu un šļirču apmaiņas programmu valsts mēroga 
apsekojumā Ungārijā ir atklājies, ka 2012. gadā 36 % klientu kā primāro vielu ir injicējuši katinonus.  

Uzvedība, kas rada arvien lielākas bažas (novērojama tādu apakšgrupu vīriešu vidū, kam ir 
dzimumattiecības ar citiem vīriešiem (MSM)), ir dažādu nelegālu narkotiku (piemēram, katinonu un 
metamfetamīna) injicēšana tā dēvēto “ķīmiskā seksa” ballīšu laikā. Ziņojumi par šo jauno praksi, kas ir 
saistīta ar riskantu seksuālo uzvedību, līdz šim ir saņemti no dažām lielām pilsētām. Ņemot vērā apzināto 
jauno katinona injicēšanas paradumu potenciālo ietekmi, šīs problēmas cieša uzraudzība ir sabiedrības 
veselības aizsardzības prioritāte. 

Metamfetamīns — pieaugošas bažas rada jaunu un dažādu lietošanas tendenču veidošanās 

Metamfetamīns ir tradicionāla stimulējoša narkotika daudzās pasaules daļās (piemēram, 
Dienvidaustrumāzijā, ASV), kur tā ilgstoši ir radījusi lielas sabiedrības veselības problēmas. Lai gan Eiropā 
metamfetamīna lietošana vēsturiski ir bijusi izplatīta tikai Čehijas Republikā un Slovākijā, pašlaik jauni 
lietošanas perēkļi un ievirzes rodas arī citās valstīs un dažādās iedzīvotāju grupās. Kā piemērus var minēt 
metamfetamīna (pulvera) šņaukšanas izplatību Vācijā izklaides narkotiku lietotāju vidū, kristāliskā  
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metamfetamīna smēķēšanas izplatību opioīdu injicētāju vidū Grieķijā, Kiprā un Turcijā un šīs vielas 
injicēšanu kopā ar citām vielām MSM vidū (sk. iepriekš).  

Jaunajā analīzē EMCDDA aplūko ar šīs narkotikas lietošanu mūsdienās saistītās veselības aprūpes un 
sociālo risinājumu nodrošināšanas problēmas. Lai gan nav apstiprinātu medikamentu metamfetamīna 
atkarības ārstēšanai, psihosociāli intervences pasākumi ir izrādījušies efektīvi. Aģentūra saka: “Eiropas 
pašreizējā metamfetamīna problēma nav vienkārša, tāpēc būs jāpielāgo, jāizstrādā un jāpieskaņo vietēja 
mēroga ievirzēm un konstatētajām problēmām atbilstoši risinājumi”.  

Pārskats par progresu kokaīna atkarības ārstēšanas medikamentu jomā 

Kokaīns joprojām ir Eiropā visplašāk lietotais nelegālais stimulants, un kokaīna atkarības ārstēšana 
joprojām sagādā problēmas. No visiem klientiem, kas Eiropā 2012. gadā sāka specializētu ārstēšanos no 
narkotiku atkarības, 14 % ir atzinuši, ka viņu primārā viela ir kokaīns. EMCDDA šodien iepazīstina ar 
metaanalīzi, kurā ir apkopoti seši pārskati, kuros izvērtēta kokaīna problēmu ārstēšanā izmantojamo 
medikamentu efektivitāte un akceptēšana lietotāju vidū. Cochrane Drugs and Alcohol Group sagatavotie 
sākotnējie pārskati aptver 92 pētījumus (85 no tiem veikti ASV) un vairāk nekā 7000 dalībnieku.           
Pētījumi liecina, ka daži medikamenti var samazināt lietotāju tieksmi, tomēr nav atrasts viens konkrēts 
farmaceitisks risinājums kokaīna atkarības ārstēšanai. Kamēr izpēte šajā jomā turpinās, psihosociāli 
intervences pasākumi paliek viens no kokaīna lietotāju ārstēšanas pamatelementiem (sk. video).  

Uz vietas audzēti kaņepju augi — ievērojams piegādes avots, ievestie sveķi kļūst iedarbīgāki  
 
Eiropa ilgstoši ir bijusi viens no pasaules lielākajiem kaņepju, jo īpaši pārsvarā no Marokas ievesto 
sveķu, patēriņa tirgiem. Aplēses liecina, ka Eiropā katru gadu tiek patērētas 2050 tonnas kaņepju sveķu 
(hašiša) un kaņepju augu (marihuānas). EMCDDA informē, ka Eiropas kaņepju patēriņa tirgū pašlaik 
dominē augu preparāti un vietējā ražojuma marihuāna apmierina vietējā patēriņa vajadzības. Visā Eiropā 
arvien biežāk ir sastopamas kaņepju plantācijas. 

Pēdējos desmit gados kaņepju augu konfiskācijas gadījumu skaits ir pārsniedzis sveķu konfiskācijas 
gadījumu skaitu. Eiropā 2012. gadā tika ziņots par 457 000 kaņepju augu konfiskācijas gadījumiem 
salīdzinājumā ar 258 000 sveķu konfiskācijas gadījumiem. Konfiscēto kaņepju stādu skaits 2012. gadā 
sasniedza aptuveni septiņus miljonus, vairāk nekā 2,5 reizes pārsniedzot pirms pieciem gadiem paziņoto 
daudzumu. Bažas rada kaņepju ražošanā pēdējos gados ieviestās inovācijas (sk. video), kas audzētājiem 
ļauj  kultivēt augus ar augstu THC (kaņepju aktīvā sastāvdaļa) un zemu CBD (antipsihotiska viela) saturu. 
Lai gan kopš 2006. gada ir palielinājies abu kaņepju veidu iedarbīgums, laikposmā no 2011. līdz 
2012. gadam ir bijis vērojams samērā krass sveķu iedarbīguma pieaugums (sk. kaņepju infografiku 
ziņojuma par narkotikām 1. nodaļā).  

Narkotiku atkarības ārstēšana ar interneta starpniecību — jauni narkotiku lietotāju uzrunāšanas 
veidi  
 
Internets  tagad ir atzīts par piemērotu līdzekli, lai dažādos kontekstos īstenotu ar narkotiku un alkohola 
lietošanu saistītas izglītības, profilakses un ārstēšanas programmas. EMCDDA iepazīstina ar 
aktualitātēm saistībā ar narkotiku lietotāju ārstēšanu ar interneta starpniecību (Internet-based drug 
treatment — IBDT), kas pēdējos desmit gados Eiropā ir paplašinājusies,  galvenokārt attiecībā uz 
kaņepju lietošanu. IBDT tiek izmantots pārbaudītu psihosociālu metožu kopums, ko integrē jaunā tīmekļa 
satura piegādes mehānismā. Lai gan datu aizsardzība un anonimitāte ir svarīgi jautājumi, kam jāpievērš 
uzmanība, šā veida pakalpojumi var sniegt daudzas priekšrocības — lielāku ģeogrāfisko pārklājumu, 
pieejamību lietotājiem, kas paliek ārpus specializēto narkotiku palīdzības dienestu redzesloka, un ātrāku 
palīdzību (nav jāgaida rindā). Līdz ar IBDT programmu tālākattīstību tās var kļūt par tradicionālo 
ārstēšanas pakalpojumu noderīgu papildinājumu, piedāvājot jaunus veidus, kā uzrunāt narkotiku 
lietotājus, kam vajadzīga palīdzība (sk. video).  
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Šodien tiek publicēti daudzu pilsētu narkotiku notekūdeņu analīzes lielākā pētījuma rezultāti  

Šodien tiek publicēti arī Eiropā līdz šim lielākā jaunās notekūdeņu analīzes zinātnes projekta rezultāti. 
Projektā tika analizēti notekūdeņi vairāk nekā  40 pilsētās (21 valstī), lai izpētītu šo pilsētu iedzīvotāju 
narkotiku lietošanas paradumus. Pētījuma secinājumi ir iekļauti šim jautājumam veltītā EMCDDA POD. 
Pētījumā tika analizēti aptuveni 8 miljonu cilvēku notekūdeņi, meklējot piecu nelegālu narkotiku — 
amfetamīna, kaņepju, kokaīna, ekstazī un metamfetamīna — pēdas (ziņu izlaidums Nr. 5/2014). 
 
Rezultāti sniedz vērtīgu aktuālu informāciju par narkotiku plūsmu caur pētījumā iesaistītajām pilsētām, 
atklājot ievērojamas reģionālas atšķirības narkotiku lietošanas ieviržu ziņā. Piemēram, kokaīna atlieku 
koncentrācija ir lielāka rietumu un dažās dienvidu pilsētās, bet zemāka ziemeļu un austrumu pilsētās. 
Amfetamīna lietošanas izplatība ir samērā vienmērīga, tomēr visaugstākais patēriņa līmenis konstatēts 
Eiropas ziemeļos un ziemeļrietumos. Šķiet, ka metamfetamīna lietošana, kas kopumā ir maz izplatīta un 
tradicionāli koncentrēta Centrāleiropā, pašlaik paplašinās. Narkotiku lietošanas iknedēļas paradumu 
analīze liecina, ka kokaīna un ekstazī patēriņa līmenis nedēļas nogalēs lielākajā daļā pilsētu krasi 
paaugstinās, savukārt metamfetamīna un kaņepju lietošanas sadalījums nedēļas laikā šķiet 
vienmērīgāks. 

EMCDDA valdes priekšsēdētājs João Goulão saka: “Šogad EMCDDA vērš uzmanību uz jaunu 
problēmu klāstu, ko rada stimulantu un citu narkotiku lietošana. Konkrēti, aģentūra analizē jauno un 
augošo pierādījumu bāzi ar kokaīna, metamfetamīna un kaņepju lietošanu saistīto problēmu ārstēšanas 
jomā. Kopīgs elements šeit ir psihosociālo intervences pasākumu svarīgā nozīme, jo šie pasākumi ir 
vērtīga tā terapeitisko pasākumu kopuma daļa, kuri tiek izmantoti, lai risinātu mūsdienu narkotiku 
problēmas”.  


