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2012. AASTA ARUANNE: PÕHIPUNKTID 2 

Viimase aruande kohaselt väheneb heroiini kasutamine ja uimastitarbimise harjumused on muutumas 

(15.11.2012, LISSABON AVALDAMISKEELD kuni kell 10.00 Lääne-Euroopa aja järgi) Heroiin on olnud Euroopa 
uimastiturul kesksel kohal juba alates 1970ndatest ning on jätkuvalt uimastitega seotud haiguste ja surmade 
peamine põhjustaja ELis. Euroopa Narkootikumide ja Narkomaania Seirekeskuse (EMCDDA) andmetel ei ole 
heroiinist tingitud probleemid kuhugi kadunud, kuid neid on vähem. Täna Lissabonis avaldatud EMCDDA 2012. 
aasta aruandes „Uimastiprobleemide olukord Euroopas” on märgitud: „Tõenäoliselt liigume uue ajastu suunas, 
kus heroiin ei mängi enam Euroopa uimastiprobleemides keskset rolli” (1).  

„Euroopa teatavates osades on uute heroiinitarbijate arv märgatavalt kahanenud, uimasti kättesaadavus on 
vähenenud ja viimasel ajal on mõnes riigis tekkinud selle aine terav puudus,” seisab aruandes. Et teha kindlaks,         
kas viimasel ajal tekkinud heroiini puudus tähendab pikaajalist kättesaadavuse vähenemist ja teiste ainete tulekut 
heroiini asemele, tuleb ebaseaduslike uimastiturgude arengut tähelepanelikult jälgida. 

Heroiini tarbimine vähenes ajal, mil ravivõimalused kasvasid (joonis HSR-2). Umbes 1,4 miljonist ELi ja Norra 
opioidide pidevast tarbijast (peamiselt heroiini tarbijad) on opioidide asendusravi praegu kättesaadav rohkem kui 
pooltele.  

Heroiin — uute tarbijate ja pakkumise vähenemine 

Narkomaaniaravi alustanutest ligikaudu pooled (48%) nimetasid peamise uimastina opioide, eelkõige heroiini (tabel 
TDI-5, ii osa). Paljud heroiinitarvitajad võivad selle narkootikumiga seotud probleemide pikaajalise ja kroonilise 
olemuse tõttu vajada abi veel pikki aastaid. Siiski on positiivne, et aruande kohaselt on uute tarbijate arv hakanud 
vähenema (joonis TDI-1, ii osa). Narkomaaniaravi esimest korda alustavate isikute arv, kes kasutavad peamise 
uimastina heroiini, langes Euroopas 51 000-lt (2005) 46 000-ni (2010), kusjuures 2007. aasta tippnäitaja oli 61 000 
(joonis TDI-1, ii osa). Teiste riikide seas oli vähenemist märgata ka sellistes heroiini tarbimisega pikalt hädas olnud 
riikides nagu Itaalia, Portugal ja Ühendkuningriik (tabel TDI-3, i osa). Enamikul juhtudel on Euroopas 
narkootikumide tarvitamisest põhjustatud surmade põhjustajateks opioidid, peamiselt heroiin. Värskeimad andmed 
näitavad selliste surmajuhtumite mõningast vähenemist ELi liikmesriikides ja Norras ligikaudu 7 600 juhtumilt 
2009. aastal 7 000 juhtumini 2010. aastal.  

Turunäitajad kinnitavad, et heroiini kättesaadavus Euroopas on hakanud vähenema. Heroiiniga seotud 
õigusrikkumiste arvu vähenemine 2009. aastal jätkus ka 2010. aastal (2. peatükk, joonis 3). Viimane 
konfiskeerimiste statistika osutab samuti heroiini pakkumise vähenemisele. Võrreldes 2009. aastaga, mil ELis ja 
Norras toimus hinnanguliselt 56 000 konfiskeerimist, mille käigus saadi kätte 8 tonni heroiini, olid vastavad näitajad 
2010. aastal ligikaudu 55 000 konfiskeerimist ja 6 tonni (6. peatükk, tabel 9; tabel SZR-7; tabel SZR-8). 2010. aasta 
lõpus ja 2011. aasta alguses oli heroiini puudus tuntav teatud riikides, eelkõige Iirimaal ja Ühendkuningriigis, kus 
määravaks sai korrakaitseorganite edukas tegevus (2).  

ELi volinik Cecilia Malmström, kelle vastutusalasse narkoseire keskus kuulub, ütles: „Heroiini tarbimine on 
ELis langenud tänu pakkumise ja nõudluse vähendamiseks tehtud pikaajalistele jõupingutustele. Intensiivne 
politseitöö salakaubamarsruutidel on aidanud pakkumist märkimisväärselt vähendada. Samavõrd tähtis on olnud 
asendusravi teenuste oluline kasv, tänu millele on oluliselt vähenenud nõudlus turul. Tulevikus võivad need tegurid 
luua olukorra, kus heroiiniturg kuivab veelgi enam kokku. Kauplemine selle tootega on muutunud Euroopas 
vähemalt mõnes mõttes keerulisemaks”.  
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Muutused probleemse uimastitarbimise harjumustes  

EMCDDA arvates võib heroiini kättesaadavus Euroopas olla seotud tarbimisharjumuste muutumisega. Mõned 
Euroopa riigid on teatanud, et suur osa ravialustajatest nimetab peamise uimastina muud opioidi kui heroiini (tabel 
TDI-113). Näiteks Eestis ja Soomes varises heroiiniturg kümmekond aastat tagasi kokku ja ei ole praeguseni 
täielikult taastunud. Rohkem kui kolm neljandikku Eestis ravi alustanutest nimetab peamise uimastina sünteetilist 
opioidi fentanüüli. EMCDDA 2012. aasta suundumusi käsitleval koosolekul uuriti viimaseid trende seoses 
fentanüüliga, mis on heroiinist kangem ning mida seostatakse eelkõige üleannustamise ja uimastitarvitamisest 
põhjustatud surmadega (3). Soomes nimetavad ravialustajad opioididest kõige sagedamini buprenorfiini 
kuritarvitamist, mis on asendusravis kõige laialdasemalt kasutatav sünteetiline opioid.  

Taanis, Lätis ja Austrias nimetab suur osa ravialustajatest muid opioide. Samal ajal kasutavad probleemsed 
uimastitarbijad mõnes riigis heroiini puudumisel muid uimasteid kui opioidid. Aruande kohaselt on hakanud levima 
katinoonide (Ungari) ja amfetamiinide süstimine (Ungari, Läti) ning bensodiasepiinide ja muude ravimite tarbimine 
(Iirimaa, Sloveenia). 

Narkootikumide süstimine väheneb 

Andmed ravi saavate patsientide kohta osutavad opioidide (eelkõige heroiini) süstimise üldisele vähenemisele 
Euroopas. Ravi alustanud heroiinitarbijate kümne aasta (2000–2009) suundumuste analüüs näitas, et heroiini 
süstimisest teatajate arv on enamikus Euroopa riikides vähenenud. See suundumus on eriti märgatav 
läänepoolsetes ELi liikmesriikides ning esimest korda ravi alustajate hulgas (6. peatükk). EMCDDA hinnangu 
kohaselt vähenes heroiini süstijate osakaal esimest korda ravi alustajate hulgas 2009. aastal ligikaudu kolmandikule 
(38%) võrreldes kümne aasta taguse ajaga, mil neid oli rohkem kui pooled (58%)(4).  

HIVi juhtumite määr süstivate narkomaanide hulgas on rekordiliselt madal, kuid mõnes riigis esineb 
murettekitavaid puhanguid  

Kuigi heroiini süstimise vähenemine on rõõmustav, on süstivatel narkomaanidel väga suur oht uimastitarbimisest 
tingitud terviseprobleemide tekkeks, näiteks oht nakatuda vere kaudu levivatesse nakkushaigustesse (nt HIV/AIDS, 
B- ja C-hepatiit), narkootikume üle annustada või surra nende tarvitamise tagajärjel. ELis on viimasel aastakümnel 
tehtud suuri edusamme uimastisüstijate HIVi nakatumise vältimiseks – selleks on tõhustatud ennetustööd, ravi ja 
kahjuvähendamismeetmeid. Viimased Euroopa andmed näitavad, et uute HIVi juhtumite arv nimetatud rühmas on 
vähenenud, olles rekordiliselt madal ehk 2,54 uut juhtumit miljoni elaniku kohta aastas (2010. aastal hinnanguliselt 
1192 uut juhtumit). Võrreldes mõne piirneva riigi olukorraga, kus keskmine määr on tunduvalt kõrgem (104,3 
Venemaal, 151,5 Ukrainas – 7. peatükk, joonis 16), on ELi üldine olukord hea. 

Vaatamata edule, mida Euroopa on saavutanud võitluses HIVi levikuga narkootikumitarbijate hulgas, on võimalus 
nakkuse kiireks levikuks teatavates elanikkonnarühmades endiselt olemas. Täna avaldatud aruandes esitatakse 
uuemad andmed HIVi murettekitavate puhangute kohta süstivate narkomaanide hulgas Kreekas ja Rumeenias 
2011. aastal (vt teabekast, 7. peatükk). Kreekas, kus enne diagnoositi süstivate narkomaanide hulgas 9–19 uut HIVi 
nakkusjuhtu aastas, tõusis see arv 2010. aastal 241 juhtumile, mis olid tingitud lokaalsest, kuid ägedast puhangust 
Ateenas. Rumeenias tõusis samal perioodil uute nakkusjuhtude arv 1–6 juhtumilt 114 juhtumile. Nakkuspuhangule 
reageerides suurendas Kreeka Ateenas oluliselt süstalde vahetamise võimalusi ja uimastiravi mahtu, avades 2011. 
aastal 22 uut opioidide asendusravi üksust. Rumeenias on asendusravi kättesaadavus endiselt piiratud, kuid märgid 
näitavad, et süstalde vahetamise võimalused on veidi paranenud pärast rahastamise puudumisest tingitud 
märkimisväärset vähenemist aastatel 2010 ja 2011. 

Oktoobris 2012 toimunud EMCDDA ja Haiguste Ennetamise ja Tõrje Euroopa Keskuse (ECDC) 
riskihindamiskoosolekul analüüsiti mitme riigi andmeid süstivate narkomaanide HIVi nakatumise ohu suurenemise 
kohta ning kutsuti üles ettevaatusele (5). 

EMCDDA haldusnõukogu esimees João Goulão ütles: „Me peame säilitama valvsuse võimalike HIV-
puhangutega kaasnevate ohtude suhtes. Riigid, kus nakatumine on sagenenud, peaksid vaatama kriitiliselt üle oma 
riiklikud ennetus- ja kontrollikavad ning hindama peamiste HIVi ennetusmeetmete, nagu opioidide asendusravi, 
nõela- ja süstlavahetuse programmide ning viirusravi kvaliteeti ja katvust. Rahvatervisele ja ennetusmeetmetele on 
vaja pöörata pidevalt tähelepanu ka majanduslikult rasketel aegadel.”  
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Antraksipuhang heroiinitarbijate hulgas — ametid on valvel 

Bakternakkused on veel üheks uimastisüstimise tõsiseks ja isegi elu ohustavaks tagajärjeks. Täna avaldatud 
aruandes käsitletakse hiljutist antraksipuhangut heroiinitarbijate (eelkõige süstijate) hulgas. Alates juunist 2012 on 
neli ELi liikmesriiki – Taani, Saksamaa, Prantsusmaa ja Ühendkuningriik – teatanud umbes tosinast uuest 
antraksijuhtumist, mis võisid olla seotud saastunud heroiini üldkasutatava allikaga, millega seostatakse varasemat 
puhangut 2009. ja 2010. aastal Šotimaal. 2012. aasta puhangu tõukel korraldasid EMCDDA ja ECDC ühise riskide 
kiirhindamise (6). Nakkustega võitlemise meetmeid käsitleva hinnangu järeldustes on öeldud, et heroiinitarbijatel on 
endiselt oht bakteriga nakatuda. Ametite varajase hoiatamise süsteemid on uuteks haigusjuhtumiteks valmis ja 
järelevalvet on tõhustatud. 

Uimastitarbimine Euroopa vanglates eritähelepanu all — ravi mahajäämuse kõrvaldamine  

Euroopa Liidu kinnipidamisasutustes on hinnanguliselt 635 000 inimest. Uuringud näitavad, et uimastiprobleemid 
on vangide hulgas laiemalt levinud kui elanikkonna hulgas üldiselt. Näiteks kui heroiini on elu jooksul proovinud 
vähem kui 1% elanikest, siis kaheksas riigis 13st on elu jooksul narkootikume tarvitanuid 15–39% vangidest. Kuigi 
mõned kinnipeetavad lõpetavad vanglas narkootikumide tarvitamise, võivad teised seal tarvitamist alustada või 
minna üle veelgi kahjulikumale käitumisviisile (nt ühistele süstimisvahenditele). Üleasustatus, vilets hügieen ja 
tervishoiuteenuste puudumine iseloomustavad paljusid vanglaid ja on kinnipeetavate halva tervisliku üldseisundi 
üheks põhjuseks. 

Aastaaruandega koos avaldatud ülevaates annab EMCDDA ülevaate kinnipeetavate uimastitarbimisest ja 
jõupingutustest, mida on tehtud Euroopa ja riikide tasandil vangide õiguste ja tervise parandamiseks (7). Aruandes 
keskendutakse uimastitega seotud teenuste osutamisele Euroopas alates vangi minekust kuni vanglast 
vabanemiseni, käsitledes nõustamist, sõltuvuse ravi ja nakkushaigustesse haigestumise ennetamist.  

Aruande kohaselt on paljude riikide vanglates tõhustatud sekkumismeetmeid ning pakutakse eelkõige opioidide 
asendusravi. Vähe on vanglaid, kus pakutav hooldus oleks laiemale kogukonnale pakutavate teenustega võrdsel ja 
võrreldaval tasemel. Aruandes kirjeldatakse mitme Euroopa riigi edusamme hoolduse võrdsustamisel ja ravi 
mahajäämuse kõrvaldamisel. See tähendab vanglate terviseteenistuste ühendamist kogukonna teenustega ning 
mõnel juhul vastutuse üleandmist vangide tervise eest justiitsministeeriumilt tervishoiuministeeriumile. Aruandes 
öeldakse, et viimase aastakümne jooksul on üha enam hakatud pidama kinnipeetavate tervishoidu rahvatervishoiu 
osaks. Samuti juhitakse tähelepanu vajadusele jätkata hooldust vanglast vabanemisele järel, mil oht üleannustamise 
tagajärjel surra on iseäranis suur, kuna opioiditaluvus on vähenenud. Sellega seoses rõhutatakse vanglast 
vabanemisele eelneva nõustamise ning üleannustamisele reageerimise koolituse tähtsust. 

TÄNA VAATLUSE ALL… 

Euroopa kui uus kanepi suurtootja — muret teeb sagedane kasutamine 

Eurooplased, kes on siiani olnud suured kanepitarbijad, on nüüd ka selle populaarse ebaseadusliku uimasti olulised 
tootjad. Aastaaruandes kirjeldatakse märkimisväärseid muutusi Euroopa kanepiturul, kus üldine suund on nn 
impordi asendamisele (imporditud kanepitooteid asendavad Euroopas kasvatatud tooted) (8). 30st EMCDDA-le 
aruandvast riigist 29 teatasid kanepiürdi (marihuaana) kasvatamisest. Neist riikidest kahes kolmandikus on esikohal 
taimse kanepi tarbimine ja ühes kolmandikus imporditud kanepivaigu (hašiš) tarbimine (3. peatükk, joonis 4).  

Aruanne näitab, et kanepiürdi konfiskeerimiste arv Euroopas on alates 2005. aastast järjepidevalt kasvanud ja 
hinnanguliselt 382 000 konfiskeerimisega ületas see 2010. aastal esmakordselt kanepivaigu konfiskeerimiste arvu 
(358 000) (3. peatükk, tabel 2). Konfiskeeritud kanepivaigu kogused ületavad jätkuvalt oluliselt kanepiürdi koguseid: 
2010. aastal konfiskeeriti 106 tonni kanepiürti ja 563 tonni kanepivaiku.  

Ligikaudu 80,5 miljonit eurooplast (vanuses 15–64) on vähemalt korra elu jooksul kanepit tarbinud ja neist 23 miljonit 
on teinud seda viimase aasta jooksul (3. peatükk, tabel 3). Viimased Euroopa andmed kinnitavad, et kanepi 
tarbimine on viimase aasta jooksul noorte täiskasvanute (vanuses 15–34) hulgas jäänud samaks või vähenenud, 
millele viidati ka eelmistes EMCDDA aastaaruannetes (joonis GPS-4, ii osa). Kooliõpilaste (vanuses 15–16) hulgas 
tehtud viimase (2011. aasta) alkoholi ja muude uimastite koolides kasutamise Euroopa uurimisprojekti 
(ESPAD) tulemused näitasid, et 26st osalenud EMCDDA riigist pooltes on eluaegse kanepitarbimise levimus 
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püsinud alates 2007. aastast ühtlasel tasemel (9). Ülejäänud riikides on suundumused väga erinevad. Üheksas riigis 
on levimus oluliselt kasvanud, kusjuures kõige suuremast kasvust teatasid Prantsusmaa, Läti, Ungari ja Poola. 
Neljas riigis on toimunud langus (Taani, Malta, Slovakkia, Ühendkuningriik) (vt 3. peatükk, joonis 6).  

Jätkuvalt teevad muret ligikaudu 3 miljonit eurooplast (vanuses 15–64), kes kasutavad uimastit iga päev (ligikaudu 
1% Euroopa täiskasvanud elanikest) (10). Kokkuvõtteks võib öelda, et levimustasemete stabiliseerumisest tulenevat 
optimismi jahutab tõdemus, et kõnealune uimasti kujutab endiselt rahvatervisele tõsist ohtu. Ligikaudu 25% 
narkomaaniaravi alustajatest nimetab peamise uimastina kanepit.  

KOKKUVÕTTEKS… 

EMCDDA direktor Wolfgang Götz ütleb kokkuvõtteks: „Euroopa finantsraskused, mis kajastuvad ka meie 
aruandluses, tähendavad seda, et tervise- ja sotsiaalprobleemidega toimetulekuks vajalikud vahendid on piiratud. 
Seega on praeguses olukorras prioriteediks ravi parima kvaliteedi ja parima tulemuse tagamine võimalikult väikese 
hinnaga. Sellises olukorras on oluline tagada kättesaadavate rahaliste vahendite investeerimine sihipärastesse 
tõestatud tõhususega tegevustesse. Seda eesmärki aitab saavutada ELi liikmesriikide vaheline koostöö ning 
kogemuste ja parimate tavade jagamine”. 

Sellega seoses osutas Götz praeguse ELi narkostrateegia (2005–2012) positiivsele hinnangule ning uue ELi 
narkostrateegia (2013–2020) tähtsusele.  

Märkused 
 

(1) 2012. aasta aruanne on kättesaadav 22 keeles aadressil www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report. Aruandes 
esitatud andmed käsitlevad 2010. aastat või viimast aastat, mille kohta andmed on kättesaadavad. Uudistes viidatud joonised 
ja tabelid leiab 2012. aasta aruandest või 2012. aasta statistikabülletäänist aadressil www.emcdda.europa.eu/stats12 
(2) Vt 2011 heroiini trendiuuring: www.emcdda.europa.eu/events/2011/trendspotter 
(3) Vt 2012 fentanüüli trendiuuring: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(4) Vt „Recent European trends in heroin treatment demand”: www.emcdda.europa.eu/reports/2012/tdi/heroin-consumption-trends 
(5) Vt www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/hiv-in-injecting-drug-users-2011. Ajakohastatud variant valmib 
kevadel 2013. 
(6) Vt http://ecdc.europa.eu/en/publications/Publications/Forms/ECDC_DispForm.aspx?ID=929 
(7) Vt valikteema: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 
(8) Vt ka EMCDDA aruanne: www.emcdda.europa.eu/publications/insights/cannabis-market 
(9) ESPAD uuring on täiendatud EMCDDA toetusel valminud mitmekeelse kokkuvõttega. Täna avaldatud tõlked: 
www.emcdda.europa.eu/publications/joint-publications/2011-espad 
(10) Vt intensiivse kanepitarbimise aruanne: www.emcdda.europa.eu/events/2012/annual-report 


