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2009 M. METIN� ATASKAITA: PAGRINDINIAI AKCENTAI 

Kokainas ir heroinas tvirtai laikosi Europos narkotik� rinkoje 
 
(2009 11 5, LISABONA NESKELBTI IKI 10.00 VAL. VIDURIO EUROPOS (Briuselio) laiku) ES narkotik� 
steb�senos agent�ra (EMCDDA) teigia, jog kol kas maža ženkl�, kurie rodyt�, kad didžiausias problemas 
Europoje kelian�i� dviej� narkotik� – kokaino ir heroino – vartojimas Europoje maž�t�. Keli� narkotik� 
vartojimas taip pat kelia rimt� susir�pinim�, nes prieinam� narkotini� medžiag� asortimentas ple�iasi, o j� 
vartojimo b�dai tampa did�jan�ia problema (1). Ta�iau pastebimi ir teigiami poslinkiai: pavyzdžiui, nauji 
duomenys patvirtina, kad kanapi� vartojimas ir toliau maž�ja, ypa� tarp jaunimo. Tokius komentarus šiandien 
girdime, agent�rai Briuselyje skelbiant 2009 m. metin� ataskait�: narkotik� problema Europoje.  
 
Kokainas, vis dar populiariausias Europoje stimuliantas. Pranešama apie v�l did�jant� vartojim� 
 
Kokain� bent kart� gyvenime yra band� maždaug 13 mln. suaugusi� europie�i� (nuo 15 iki 64 met� amžiaus). 
Iš j� 7,5 mln. yra jauni suaugusieji (15–34 met� amžiaus), iš kuri� 3 mln. vartojo kokain� pra�jusiais metais. 
Europos S�jungoje daugiausia kokaino suvartojama Vakar� Europos šalyse, likusioje Europos dalyje jo 
vartojimas išlieka nedidelis. Šalyse, kuriose kokainas labiausai paplit�s,, t. y. Danijoje, Ispanijoje, Airijoje, 
Italijoje ir JK, naujausios apžvalgos rodo, kad jo vartojimas tarp jaun� suaugusi�j� svyravo nuo 3,1 proc. iki 
5,5 proc. (5 skyrius, 8 lentel�). Daugumos duomenis teikian�i� šali� naujausi tyrimai rodo stabilias arba 
kylan�ias vartojimo per pastaruosius metus tendencijas 15–34 met� amžiaus grup�je (GPS 14 pav., i ir ii 
dalys). 
 
2007 m. kokaino konfiskavimo Europoje atvej� skai�ius išaugo iki 92 000 (palyginti su 84 000 2006 m.), 
bendras konfiskuotas ši� narkotik� kiekis sumaž�jo iki 77 ton� (sumaž�jo nuo 121 tonos 2006 m.). 22 proc. 
pirm� kart� pradedan�i� gydytis pacient� nurodo kokain� kaip pagrindin� vartojam� narkotik�. 2007 m. 
užregistruota maždaug 500 mirties atvej�, susijusi� su kokaino vartojimu. 
 
Heroinas. Vartojimo tendencijos nebemaž�ja 

Šiandien skelbiami duomenys patvirtina pra�jusi�j� met� metin�je ataskaitoje EMCDDA išsakytas mintis apie 
„stabili�, bet daugiau nemaž�jan�i� heroino problem�“. Pra�jus su heroinu susijusi� problem� maž�jimo 
dešimtme�iui,, kuris t�s�si nuo 1990 m. iki 2000 met�, su opioid� vartojimu susijusi� rodikli� tendencijos 
(augantis gydymo poreikis, mir�i� skai�ius, konfiskavimo atvejai) vis dar kelia didel� susir�pinim�. „Nors šiuo 
metu neturime �rodym�, kad gr�žtama prie epideminio heroino vartojimo paplitimo, kuris buvo nuo 1980 iki 1990 
met�, šio narkotiko vartojimas vis dar kelia nemaž� sveikatos ir socialini� problem�,“ – sako EMCDDA 
valdan�iosios tarybos pirmininkas Marcel Reimen. „Bet kurie požymiai, rodantys, kad pad�tis gali prast�ti, 
turi kelti rimt� susir�pinim�.“ 
 
EMCDDA skai�iavimais, Europos S�jungoje ir Norvegijoje yra nuo 1,2 iki 1,5 milijono problemini� opioid� 
vartotoj�, daugum� j� – heroino vartotojai. Nauji duomenys taip pat rodo, kad vis dar atsiranda nauj� heroino 
vartotoj�, nors ir nedaug. Sprendžiant iš 19 šali� pateiktos informacijos, bendras nauj� pacient�, kurie kreip�si 
d�l gydymo nuo heroino, kaip pagrindinio narkotiko, priklausomyb�s skai�ius 2007 m. buvo 6 proc. didesnis 
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negu 2002 m. (žr. TDI-1 pav., ii dal�). 2006–2007 m. aštuonios šalys praneš�, kad pradedan�i�j� gydytis nuo 
heroino kaip pagrindinio narkotiko priklausomyb�s skai�ius ir procentas tarp vis� kit� pacient� padid�jo.  
 
1990–2006 m. Europoje kiekvienais metais buvo pranešama apie 6 400–8 500 narkotik� sukelt� mir�i� atvej�, 
kuri� dauguma buvo susij� su opioid� vartojimu (paprastai daugiau nei 85 proc.). 2000–2003 m. bendra 
narkotik� sukelt� mir�i� kreiv� leidosi žemyn, ta�iau naujausi duomenys rodo, kad ji v�l pakilo aukštyn. 
2007 m. 13 iš 18 duomenis pateikusi� šali� užregistravo padid�jim� palyginti su pra�jusiais metais           
(DRD-2 lentel�, i dalis).  

Nuo 2002 m. iki 2007 m. heroino konfiskavimo atvej� Europos S�jungoje ir Norvegijoje daug�jo vidutiniškai 
po 4 proc. per metus. 2007 m. buvo užregistruota maždaug 56 000 toki� atvej� (palyginimui 51 000 atvej� 
2006 m.), daugiausia Jungtin�je Karalyst�je (SZR-7 lentel�). Nors po 2002 m. bendras konfiskuotas heroino 
kiekis Europos S�jungoje ir Norvegijoje maž�jo, jis v�l padid�jo nuo 8,1 tonos 2006 m iki 8,8 ton� 2007 m. 
Turkija, svarbi � ES �vežamo heroino tranzito šalis, praneš� apie rekordin� konfiskuot� heroino kiek� -13,2 ton� 
2007 m., palyginimui - 2,7 tonos 2002 m. (SZR-8 lentel�, 6 skyrius, 9 lentel�).  
 
Nauji duomenys patvirtina, kad kanapi� vartojimas maž�ja, ypa� tarp jaunimo 

Apie 74 mln. (15–64 met� amžiaus) europie�i� yra bent kart� gyvenime band� vartoti kanapi�, apie 22,5 mln.     
iš j� vartojo kanapes pra�jusiais metais. Taigi Europoje kanap�s vis dar lieka didžiausiu vartojamu neteis�tu 
narkotiku (3 skyrius, 3 lentel�). Bet po žymaus vartojimo pakilimo 1990 -2000,metais nauji Europos duomenys 
patvirtina pra�jusi�j� met� ataskaitos išvadas, kad šio narkotiko populiarumas ypa� maž�ja tarp jaunimo.  

Ši tendencija, kaip rodo ESPAD tyrimai (2), ypa� pastebima tarp moksleivi� (15–16 met� amžiaus). Dauguma 
Vakar� Europos šali�, taip pat Kroatija ir Slov�nija praneš�, kad 2007 m. kanapi� vartojimo bent kart� 
gyvenime atvej� sumaž�jo arba išliko tiek pat po didelio arba augan�io tokio vartojimo paplitimo, užregistruoto 
iki 2003 m. ESPAD atlikt� tyrim� metu. Daugelyje Vidurio ir Ryt� Europos šali� iki 2003 m. did�jusios 
kanapi� vartojimo tendencijos dabar laikosi nepakitusios (tik Slovakija ir Lietuva praneša apie 3 proc. 
padid�jim�). Tre�ioji šali� grup�, daugiausia Šiaur�s ir Piet� Europoje, išsiskiria tuo, kad jose nuo XX a. 
dešimtojo dešimtme�io vidurio arba pabaigos iki 2007 m. išsilaik� bendras stabilus arba nedidelis kanapi� 
vartojimo bent kart� gyvenime lygis (3 skyrius, 4 pav.). Mokykl� apklausos duomenys JAV ir Australijoje taip 
pat rodo maž�jan�ias tendencijas (EYE-1 pav., xii dalis).  

Turimi duomenys taip pat rodo, kad 2002–2007 m. kanapi� vartojimas pra�jusiais metais tarp moksleivi�     
(15–34 met� amžiaus) nekito arba maž�jo (GPS-4 pav., ii dalis). Bet reguliariai ir intensyviai kanapes 
vartojan�i� asmen� skai�ius Europoje teikia mažiau optimizmo. Tik�tina, kad iki 2,5 proc. vis� jaun� europie�i� 
vartoja kanapes kasdien, o tai yra didel� rizik� patirian�i� gyventoj� dalis, kuriai gali reik�ti pagalbos. Tarp šiai 
gyventoj� daliai skirt� naujovišk� atsakom�j� priemoni� yra ir internetu teikiamos gydymo nuo narkotik� 
priklausomyb�s intervencijos, kuri� pirm�j� apžvalg� EMCDDA prad�jo 2009 m. (3).  

Keli� narkotik� vartojimas didina rizik� ir apsunkina gydym� 

„Šiuo metu Europoje pla�iai paplit� �vair�s keli� narkotik� vartojimo b�dai, ir dauguma problem�, su kuriomis 
susiduriame, kyla arba komplikuojasi b�tent d�l keli� skirting� medžiag� vartojimo kartu,“ – teigiama 
ataskaitoje. Kartu su ataskaita šiandien skelbiama speciali apžvalga „Keli� narkotik� vartojimas. Vartojimo 
b�dai ir atsakomosios priemon�s“ (4). Joje apžvelgiamas moksleivi� elgesys (15–16 met� amžiaus), jaun� 
suaugusi�j� (15–34 met�) ir problemini� narkotik� vartotoj�.  

Iš 22 šalyse apklaust� moksleivi� (15–16 met� amžiaus) 20 proc. prisipažino per paskutin� m�nes� vartoj� 
alkohol� ir cigaretes, 6 proc. kanapes kartu su alkoholiu ir (arba) cigaret�mis ir 1 proc. kanapes su alkoholiu ir 
(arba) cigaret�mis ir dar vienu narkotiku (ekstaziu, kokainu, amfetaminais, LSD arba heroinu). Tyrimai rodo, 
kad keli� narkotik� vartojimas tarp moksleivi� gali didinti toksiško poveikio ir l�tini� sveikatos problem� rizik� 
v�lesniame gyvenime. Atrodo, kad strategijos, skirtos aplinkai, kurioje jaunimas vartoja narkotikus ir alkohol� 
(pvz., narkotik� ir alkoholio �statym� vykdymas, saugesn�s klub� taisykl�s), gali apsaugoti sveikat� naktinio 
gyvenimo aplinkoje. 
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Tarp jaun� suaugusi�j� (15–34 met� amžiaus) keli� narkotik� vartojimas rodo �sisen�jus� medžiag� vartojim� ir 
yra susij�s su didesne rizika. Šioje grup�je dažnai arba daug alkoholio vartojantys asmenys du ar net šešis 
kartus dažniau nei kiti yra vartoj� kanapi� per pra�jusius metus ir nuo dviej� iki devyni� kart� dažniau yra 
vartoj� kokain� per tok� pat laikotarp�.  

Keli� narkotik� vartojimas ypa� paplit�s tarp problemini� narkotik� vartotoj� ir gali apsunkinti ir taip nelengv� j� 
sveikatos b�kl�, versti juos dar labiau rizikuoti ir sukelti skaudžias pasekmes (pvz., d�l mirtin� perdozavim�). 
Neseniai atliktoje 14 šali� duomen� analiz�je nustatyta, jog daugiau nei pus� (57 proc.) gydytis pradedan�i� 
asmen� prisipažino, kad be pagrindin�s medžiagos, d�l kurios jie kreip�si pagalbos, yra vartoj� dar bent vien� 
problemin� narkotik�. Toksikolog� išvadose po mirtin� (dažniausiai heroino) perdozavim� dažnai nurodoma, jog 
rasta daugiau nei viena medžiaga, vadinasi, didel� toki� mir�i� dalis gali b�ti susijusi su keli� narkotik� 
vartojimu.  

Nors speciali� program� vis dar reta, taikomos intervencijos, pavyzdžiui, gydymas opioid� pakaitalais ir 
nenumatyt� aplinkybi� valdymas, duoda tam tikrus teigiamus rezultatus mažinant keli� medžiag� vartojim� 
kartu. Keli� narkotik� vartojimo tarp problemini� narkotik� vartotoj� valdymas – sud�tingas uždavinys, keliantis 
sunkum� paslaugas teikiantiems gydymo profesionalams.  

Alkoholis – pagrindinis medžiag� vartojimo problemos Europoje veiksnys 

„Pagrindinis medžiag� vartojimo problemos Europoje veiksnys – alkoholio vartojimas kartu su kitomis 
medžiagomis,“ – teigiama ataskaitoje, pabr�žiant, kad beveik visada, kai vartojami keli kvaišalai, vienas j� yra 
alkoholis. Iš paskutin�s 2007 m. ESPAD atliktos apklausos matyti, kad 43 proc. moksleivi� per pra�jusias      
30 dien� „ gausiai epizodiškai g�r� “ (penki ar daugiau g�rim� išgertuvi� metu ) Atliekant 2003 m. ir 2007 m. 
apklausas, tokio elgesio padid�jimas ypa� buvo pastebimas tarp mergai�i�, kurio paplitimas išaugo nuo 
35 proc. iki 42 proc. Išgertuv�se dažnai kartu vartojami narkotikai, taigi taip did�ja jaunimo patiriam� neigiam� 
pasekmi� rizika.   

„Asmuo, patiriantis problem� d�l priklausomyb�s tik nuo vienos medžiagos, tampa išimtimi,“ – sako EMCDDA 
direktorius Wolfgang Götz. „Vis dažniau Europoje kyla problem� d�l skirting� teis�t� ir neteis�t� 
psichoatyvi�j� medžiag� vartojimo kartu. Ši realyb� ne tiktai veda prie sunkesni� pasekmi�, bet taip pat meta 
išš�k� (kelia sunkum�) gydymo nuo narkotik� priklausomyb�s tarnyboms, nes reikia reaguoti � sud�tingesnes 
problemas. Be to, m�s� politikos perspektyvoje turi atsispind�ti, kad kombinuotas narkotik� vartojimas kartu su 
alkoholiu tampa pagrindine mums kylan�i� problem� ypatybe“.  

Pastabos 
 
(1) Keli� narkotik� vartojimas – tai skirting� teis�t� ir neteis�t� narkotik� vartojimas kartu arba vienas po kito.  
(2) Alkoholio ir kit� narkotik� tyrimo projektas Europos mokyklose (ESPAD). Tyrimai atlikti 1995, 1999, 2003 ir 2007 m. Žr. 
http://www.emcdda.europa.eu/themes/young-people 
(3) Žr. Insights Nr. 10 adresu http://www.emcdda.europa.eu/publications/insights 
(4) Žr. „Pasirinkt� tem�“ apie keli� narkotik� vartojim�. Šiandien taip pat skelbiama „Pasirinkta tema“ Su narkotikais susij� 
nusikaltimai. Bausmi� skyrimas ir kitos pasekm�s. Abi pasirinktos temos skelbiamos angl� kalba adresu 
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues kartu su santrauka, išversta � �vairias kalbas. 

2009 m. metin�je ataskaitoje pateikti duomenys apima 2007 m. arba pra�jusius metus, apie kuriuos turima duomen�.          
Šiame pranešime spaudai minimus skai�ius ir lenteles galima rasti 2009 m. statistikos biuletenyje: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats09 
Informacija apie visus Metin�s ataskaitos produktus, pranešimus spaudai, paslaugas bei renginius ir nuorodos � juos 
pateiktos adresu: http://www.emcdda.europa.eu/events/2009/annual-report 
 
Narkomanijos problem� sprendimas 
Metin�s ataskaitos 2 skyriuje pateikiama narkomanijos problem� sprendim� Europoje apžvalga. Joje apžvelgiamos tokios 
sritys kaip prevencija, gydymas, žalos mažinimas, socialin� integracija ir narkotik� �statym� vykdymas. Kituose skyriuose, 
skirtuose konkre�ioms medžiagoms, taip pat kalbama apie j� keliam� problem� sprendimus.  


