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VYRESNI NARKOTIKŲ VARTOTOJAI – DIDĖJANTI EUROPOS GYDYMO ĮSTAIGŲ PROBLEMA 

„Narkomanijos problemoms amžiaus ribos nėra“ – EMCDDA praneša, kad pagalbos kreipiasi 

vis daugiau vyresnio amžiaus narkotikų vartotojų 

 
(2010 m. lapkričio 10 d., LISABONA. NESKELBTI IKI 10 VAL. VAKARŲ EUROPOS LAIKU/Lisabonos laiku) 
„Narkomanijos problemoms amžiaus ribos nėra“, – teigia Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos 

centras (EMCDDA). Šiandien kartu su EMCDDA 2010 m. metine ataskaita paskelbtoje specialioje apžvalgoje 
paaiškinta, kodėl narkotikų vartojimas nebėra vien tik „jaunimo problema“ (1). 
 
Europos gyventojai sparčiai senėja. Iki 2050 m. maždaug ketvirtis Europos žmonių bus perkopę 65 metų 
amžiaus ribą. Šiandien paskelbti statistikos duomenys rodo, kad narkotikus vartojantys Europos gyventojai taip 
pat tampa vyresni, todėl vyresnių narkotikų vartotojų poreikių tenkinimas tampa vis didesniu rūpesčiu gydymo 
įstaigoms, ypač Vakarų Europos šalyse, kuriose pirmos didelės ES heroino vartojimo „epidemijos“ kilo praėjusio 
amžiaus 9-ąjį ir 10-ąjį dešimtmečiais. 

Apžvalgoje kalbama apie nuo narkotikų priklausomus keturiasdešimtmetį perkopusius žmones, atkreipiamas 
dėmesys į jų poreikių „rimtumą“ ir „prastą gyvenimo kokybę“ ir perspėjama, kad Europoje „specialių gydymo ir 
priežiūros programų, skirtų vyresniems narkotikų vartotojams, yra nedaug“. 

Specializuotų priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrų ir gydymo opioidų pakaitalais centrų duomenimis, 
šiuo metu vyresnio amžiaus narkotikų vartotojai sudaro didelę jų pacientų dalį ir ši dalis daugelyje valstybių 
didėja. Europoje vidutiniškai maždaug vienas iš penkių žmonių (19 proc.), pradedančių gydytis nuo 
priklausomybės nuo narkotikų, yra 40-metis arba vyresnis, o kai kuriose šalyse šis skaičius siekia beveik 
30 proc. (3 pav.). Dabar tokių žmonių yra kur kas daugiau nei prieš 10 metų, kai daugumoje valstybių narių 
vyresni pacientai sudarė ne daugiau kaip 10 proc. visų pacientų. Portugalijoje pradedančių gydytis vyresnių 
narkotikų vartotojų daugiausia (28 proc.), o Ispanijoje jų sparčiausiai daugėja – nuo 2000 m. jų padaugėjo 
15 procentinių punktų (4 pav.). Konkretūs pakaitinio gydymo duomenys rodo, kad kai kuriose valstybėse 
daugiau kaip pusė pacientų yra vyresni nei 40 metų. 

Daugiausia vyresnio amžiaus žmonių nuo priklausomybės nuo narkotikų gydosi ES Vakarų Europos šalyse,  
o daugumoje Vidurio ir Rytų Europos šalių vyresni nei 40 metų žmonės sudaro mažą problemų patiriančių 
narkotikų vartotojų procentinę dalį. „Kadangi narkotikų vartojimo „epidemija“ tose šalyse prasidėjo vėliau [10-ojo 
dešimtmečio pabaigoje ar XXI a. pirmąjį dešimtmetį], artimiausiais dešimtmečiais šiuose regionuose tikriausiai 
daugės vyresnio amžiaus problemų patiriančių narkotikų vartotojų“, – sakoma ataskaitoje. 

Gydomi vyresnio amžiaus narkotikų vartotojai dažnai yra bedarbiai, patiriantys socialinę atskirtį ir lėtines fizines 
bei psichologines ilgalaikio narkotikų vartojimo pasekmes (pvz., kepenų ligas, perdozavimo žalą sveikatai, 
depresiją). Be to, daugelis jų turi su alkoholio vartojimu ir rūkymu susijusių problemų. Kadangi vyresni narkotikų 
vartotojai sparčiau sensta, narkotikus vartojančiam keturiasdešimtmečiui gali reikėti tokios pačios priežiūros 
kaip 20 metų vyresniam žmogui. Dabartinės gydymo paslaugos paprastai pritaikytos jaunesnių narkotikų 
vartotojų poreikiams, ir jas teikiantys darbuotojai gali nežinoti su vyresnių žmonių narkomanija susijusių 
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problemų arba natūralių žmogui senstant atsirandančių sveikatos ir socialinių pokyčių (pvz., mažėjantis 
judumas, širdies ir kraujagyslių ligos, artimųjų mirtys). 

„Paprastai manoma, kad ketvirtąją dešimtį įpusėję žmonės baigia vartoti narkotikus, – sako EMCDDA 

direktorius Wolfgangas Götzas, – bet Europos priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrų duomenys rodo, 
kad taip yra ne visada. Jie vis dažniau turi pritaikyti savo paslaugas senyvo amžiaus pacientų poreikiams – šių 
pacientų sveikatos būklė blogėja ne tik dėl ilgą laiką vartotų narkotikų, bet ir dėl senatvės. Šiuo metu dar 
nelabai suprantame, ką reiškia toks pokytis, bet jis akivaizdžiai kelia vis daugiau problemų tiek specialiems 
priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrams, tiek bendrųjų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų 
teikėjams“. 

 

(1) EMCDDA 2010 m. apžvalga pasirinkta tema — Treatment and care for older drug users  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues.  

Pranešime skelbiami skaičiai pateikti šiame leidinyje. 
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bei psichologines ilgalaikio narkotikų vartojimo pasekmes (pvz., kepenų ligas, perdozavimo žalą sveikatai, 
depresiją). Be to, daugelis jų turi su alkoholio vartojimu ir rūkymu susijusių problemų. Kadangi vyresni narkotikų 
vartotojai sparčiau sensta, narkotikus vartojančiam keturiasdešimtmečiui gali reikėti tokios pačios priežiūros 
kaip 20 metų vyresniam žmogui. Dabartinės gydymo paslaugos paprastai pritaikytos jaunesnių narkotikų 
vartotojų poreikiams, ir jas teikiantys darbuotojai gali nežinoti su vyresnių žmonių narkomanija susijusių 
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problemų arba natūralių žmogui senstant atsirandančių sveikatos ir socialinių pokyčių (pvz., mažėjantis 
judumas, širdies ir kraujagyslių ligos, artimųjų mirtys). 

„Paprastai manoma, kad ketvirtąją dešimtį įpusėję žmonės baigia vartoti narkotikus, – sako EMCDDA 

direktorius Wolfgangas Götzas, – bet Europos priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrų duomenys rodo, 
kad taip yra ne visada. Jie vis dažniau turi pritaikyti savo paslaugas senyvo amžiaus pacientų poreikiams – šių 
pacientų sveikatos būklė blogėja ne tik dėl ilgą laiką vartotų narkotikų, bet ir dėl senatvės. Šiuo metu dar 
nelabai suprantame, ką reiškia toks pokytis, bet jis akivaizdžiai kelia vis daugiau problemų tiek specialiems 
priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrams, tiek bendrųjų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų 
teikėjams“. 

 

(1) EMCDDA 2010 m. apžvalga pasirinkta tema — Treatment and care for older drug users  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues.  

Pranešime skelbiami skaičiai pateikti šiame leidinyje. 
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Daugiausia vyresnio amžiaus žmonių nuo priklausomybės nuo narkotikų gydosi ES Vakarų Europos šalyse,  
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vartotojai sparčiau sensta, narkotikus vartojančiam keturiasdešimtmečiui gali reikėti tokios pačios priežiūros 
kaip 20 metų vyresniam žmogui. Dabartinės gydymo paslaugos paprastai pritaikytos jaunesnių narkotikų 
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priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrams, tiek bendrųjų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų 
teikėjams“. 

 

(1) EMCDDA 2010 m. apžvalga pasirinkta tema — Treatment and care for older drug users  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues.  
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problemų arba natūralių žmogui senstant atsirandančių sveikatos ir socialinių pokyčių (pvz., mažėjantis 
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kad taip yra ne visada. Jie vis dažniau turi pritaikyti savo paslaugas senyvo amžiaus pacientų poreikiams – šių 
pacientų sveikatos būklė blogėja ne tik dėl ilgą laiką vartotų narkotikų, bet ir dėl senatvės. Šiuo metu dar 
nelabai suprantame, ką reiškia toks pokytis, bet jis akivaizdžiai kelia vis daugiau problemų tiek specialiems 
priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrams, tiek bendrųjų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų 
teikėjams“. 

 

(1) EMCDDA 2010 m. apžvalga pasirinkta tema — Treatment and care for older drug users  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues.  

Pranešime skelbiami skaičiai pateikti šiame leidinyje. 
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įstaigoms, ypač Vakarų Europos šalyse, kuriose pirmos didelės ES heroino vartojimo „epidemijos“ kilo praėjusio 
amžiaus 9-ąjį ir 10-ąjį dešimtmečiais. 

Apžvalgoje kalbama apie nuo narkotikų priklausomus keturiasdešimtmetį perkopusius žmones, atkreipiamas 
dėmesys į jų poreikių „rimtumą“ ir „prastą gyvenimo kokybę“ ir perspėjama, kad Europoje „specialių gydymo ir 
priežiūros programų, skirtų vyresniems narkotikų vartotojams, yra nedaug“. 

Specializuotų priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrų ir gydymo opioidų pakaitalais centrų duomenimis, 
šiuo metu vyresnio amžiaus narkotikų vartotojai sudaro didelę jų pacientų dalį ir ši dalis daugelyje valstybių 
didėja. Europoje vidutiniškai maždaug vienas iš penkių žmonių (19 proc.), pradedančių gydytis nuo 
priklausomybės nuo narkotikų, yra 40-metis arba vyresnis, o kai kuriose šalyse šis skaičius siekia beveik 
30 proc. (3 pav.). Dabar tokių žmonių yra kur kas daugiau nei prieš 10 metų, kai daugumoje valstybių narių 
vyresni pacientai sudarė ne daugiau kaip 10 proc. visų pacientų. Portugalijoje pradedančių gydytis vyresnių 
narkotikų vartotojų daugiausia (28 proc.), o Ispanijoje jų sparčiausiai daugėja – nuo 2000 m. jų padaugėjo 
15 procentinių punktų (4 pav.). Konkretūs pakaitinio gydymo duomenys rodo, kad kai kuriose valstybėse 
daugiau kaip pusė pacientų yra vyresni nei 40 metų. 

Daugiausia vyresnio amžiaus žmonių nuo priklausomybės nuo narkotikų gydosi ES Vakarų Europos šalyse,  
o daugumoje Vidurio ir Rytų Europos šalių vyresni nei 40 metų žmonės sudaro mažą problemų patiriančių 
narkotikų vartotojų procentinę dalį. „Kadangi narkotikų vartojimo „epidemija“ tose šalyse prasidėjo vėliau [10-ojo 
dešimtmečio pabaigoje ar XXI a. pirmąjį dešimtmetį], artimiausiais dešimtmečiais šiuose regionuose tikriausiai 
daugės vyresnio amžiaus problemų patiriančių narkotikų vartotojų“, – sakoma ataskaitoje. 

Gydomi vyresnio amžiaus narkotikų vartotojai dažnai yra bedarbiai, patiriantys socialinę atskirtį ir lėtines fizines 
bei psichologines ilgalaikio narkotikų vartojimo pasekmes (pvz., kepenų ligas, perdozavimo žalą sveikatai, 
depresiją). Be to, daugelis jų turi su alkoholio vartojimu ir rūkymu susijusių problemų. Kadangi vyresni narkotikų 
vartotojai sparčiau sensta, narkotikus vartojančiam keturiasdešimtmečiui gali reikėti tokios pačios priežiūros 
kaip 20 metų vyresniam žmogui. Dabartinės gydymo paslaugos paprastai pritaikytos jaunesnių narkotikų 
vartotojų poreikiams, ir jas teikiantys darbuotojai gali nežinoti su vyresnių žmonių narkomanija susijusių 
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problemų arba natūralių žmogui senstant atsirandančių sveikatos ir socialinių pokyčių (pvz., mažėjantis 
judumas, širdies ir kraujagyslių ligos, artimųjų mirtys). 

„Paprastai manoma, kad ketvirtąją dešimtį įpusėję žmonės baigia vartoti narkotikus, – sako EMCDDA 

direktorius Wolfgangas Götzas, – bet Europos priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrų duomenys rodo, 
kad taip yra ne visada. Jie vis dažniau turi pritaikyti savo paslaugas senyvo amžiaus pacientų poreikiams – šių 
pacientų sveikatos būklė blogėja ne tik dėl ilgą laiką vartotų narkotikų, bet ir dėl senatvės. Šiuo metu dar 
nelabai suprantame, ką reiškia toks pokytis, bet jis akivaizdžiai kelia vis daugiau problemų tiek specialiems 
priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrams, tiek bendrųjų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų 
teikėjams“. 

 

(1) EMCDDA 2010 m. apžvalga pasirinkta tema — Treatment and care for older drug users  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues.  

Pranešime skelbiami skaičiai pateikti šiame leidinyje. 
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„Narkomanijos problemoms amžiaus ribos nėra“, – teigia Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos 
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vartotojai sparčiau sensta, narkotikus vartojančiam keturiasdešimtmečiui gali reikėti tokios pačios priežiūros 
kaip 20 metų vyresniam žmogui. Dabartinės gydymo paslaugos paprastai pritaikytos jaunesnių narkotikų 
vartotojų poreikiams, ir jas teikiantys darbuotojai gali nežinoti su vyresnių žmonių narkomanija susijusių 



Vyresnių narkotikų vartotojų gydymas ir priežiūra       10.11.2010 

http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 
 
 
 

2 

problemų arba natūralių žmogui senstant atsirandančių sveikatos ir socialinių pokyčių (pvz., mažėjantis 
judumas, širdies ir kraujagyslių ligos, artimųjų mirtys). 
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priklausomybės nuo narkotikų gydymo centrams, tiek bendrųjų sveikatos ir socialinės priežiūros paslaugų 
teikėjams“. 

 

(1) EMCDDA 2010 m. apžvalga pasirinkta tema — Treatment and care for older drug users  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues.  

Pranešime skelbiami skaičiai pateikti šiame leidinyje. 
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problemų arba natūralių žmogui senstant atsirandančių sveikatos ir socialinių pokyčių (pvz., mažėjantis 
judumas, širdies ir kraujagyslių ligos, artimųjų mirtys). 
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(1) EMCDDA 2010 m. apžvalga pasirinkta tema — Treatment and care for older drug users  
http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues.  

Pranešime skelbiami skaičiai pateikti šiame leidinyje. 


