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GADOS VECĀKI NARKOTIKU LIETOTĀJI: PROBLĒMA, AR KO ARVIEN VAIRĀK SASKARAS EIROPAS 

ĀRSTNIECĪBAS DIENESTI 

“Narkotiku problēmām nav vecuma ierobežojumu” – kā norāda EMCDDA, palīdzību meklē 

gados arvien vecāki narkotiku lietotāji 

 
(10.11.2010., LISABONA, AIZLIEGUMS PUBLICĒT līdz plkst. 10.00 pēc Rietumeiropas/Lisabonas laika) 
“Narkotiku problēmām nav vecuma ierobežojumu,” – norāda ES Narkotiku un narkomānijas uzraudzības 

centrs (EMCDDA). Šodien kopā ar 2010. gada ziņojumu publicētajā atsevišķiem jautājumiem veltītajā 
pārskatā Centrs atklāj, kādēļ narkotiku lietošana vairs nav tikai “jauniešu vidū raksturīga parādība” (1).  
 
Eiropa piedzīvo izteiktu tās iedzīvotāju novecošanos – līdz 2050. gadam apmēram viena ceturtdaļa iedzīvotāju 
būs 65 vai vairāk gadus veci. Šodien publicētā statistika atklāj, ka Eiropā noveco arī narkotiku lietotāji, un 
ārstniecības dienestiem arvien vairāk ir jādomā, kā sniegt pakalpojumus atbilstoši gados vecāku lietotāju 
vajadzībām.Tas jo īpaši attiecas uz Rietumeiropas valstīm, kurās astoņdesmitajos un deviņdesmitajos gados 
notika pirmā plaša mēroga heroīna lietošanas izplatīšanās ES.  

Koncentrējoties uz 40 gadu un vecākiem atkarīgajiem narkotiku lietotājiem, pārskatā ir izcelta viņu vajadzību 
nopietnība un zemā dzīves kvalitāte. Pārskatā ir secināts, ka “īpašas ārstniecības un aprūpes programmas 
gados vecākiem narkotiku lietotājiem Eiropā ir reta parādība”.  

Specializētu narkomānijas ārstniecības centru un opioīdu aizstājējterapijas pakalpojumu sniedzēju dati liecina, 
ka ievērojamu klientu daļu patlaban veido gados vecāki narkotiku lietotāji un daudzās valstīs to īpatsvars 
palielinās. Vidēji katrs piektais (19 %) narkomāns, kurš Eiropā uzsāk ārstēšanos, ir 40 vai vairāk gadu vecs, 
turklāt dažās valstīs šis rādītājs veido gandrīz 30 % (3. attēls). Tas ir liels pieaugums salīdzinājumā ar 
rādītājiem pirms desmit gadiem, kad lielākajā daļā dalībvalstu gados vecāku klientu daļa nepārsniedza 10 %. 
Portugāle ziņo par vislielāko ārstēšanu uzsākušo gados vecu narkotiku lietotāju daļu (28 %), savukārt Spānija 
ziņo par vislielāko pieaugumu – 15 procentpunkti kopš 2000. gada (4. attēls). Dati, īpaši par aizstājējterapiju, 
liecina, ka dažās valstīs vairāk nekā puse klientu ir vecāki par 40 gadiem.  

Vislielākā ārstēto gados vecāku problemātisko narkotiku lietotāju daļa ir konstatēta ES Rietumu valstīs, 
savukārt lielākajā daļā Centrālās un Austrumeiropas valstu par 40 gadiem vecāki problemātiski, ārstēti 
narkotiku lietotāji veido procentuāli nelielu daļu. “Tā kā plaša narkotiku lietošana šeit sākās vēlāk [deviņdesmito 
gadu otrajā pusē, 2000. gadā] (...), sagaidāms, ka šajos reģionos nākamajās desmitgadēs palielināsies gados 
vecāku problemātisko narkotiku lietotāju skaits,” – tā ir norādīts ziņojumā.  
 
Dati liecina, ka to narkotiku lietotāju vidū, kas ārstējas, ir augsts bezdarba un sociālās izolētības līmenis un viņi 
saskaras ar hroniskām ilgstošas narkotiku lietošanas fiziskajām un psihosociālajām sekām (piemēram, aknu 
slimības, pārdozēšanas izraisītais kaitējums, depresija). Raksturīgi ir arī alkohola un tabakas izraisīti 
sarežģījumi. Saistībā ar gados vecāku narkotiku lietotāju novecošanās procesa paātrināšanos, līdz 40 gadu 
vecumam atkarīgajiem lietotājiem var būt vajadzīgs tāds aprūpes līmenis, kādu parasti nodrošina par 20 
gadiem vecākiem cilvēkiem. Pašreizējie ārstniecības pakalpojumi parasti ir paredzēti gados jaunākiem 
narkotiku lietotājiem, un darbinieki var nepārzināt vēlīnas narkotiku lietošanas problēmas vai nezināt, kā 
rīkoties saistībā ar veselības un sociālajām pārmaiņām, kuras dabiski notiek līdz ar novecošanos (piemēram, 
samazināta kustību brīvība, sirds un asinsvadu saslimšanas, tuvinieku nāve).  



Gados vecāku narkotiku lietotāju ārstēšana un aprūpe 10.11.2010 
 

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

2 

 
“Tiek vispārpieņemts, ka cilvēki pēc 30 gadu vecuma iestāšanās pārvar narkotiku lietošanas problēmu,” saka 
EMCDDA direktors Volfgangs Gotzs (Wolfgang Götz), “taču Eiropas narkomānijas ārstniecības centru dati 
liecina, ka tā vienmēr nav. Arvien vairāk tiek aicināts pielāgot pakalpojumus novecojošu klientu vajadzībām, jo 
šādi cilvēki papildus ilgstošas narkotiku lietošanas izraisītām sekām piedzīvo arī novecošanās izraisītos 
sarežģījumus. Līdz šim esam lēni reaģējuši uz šādu pārmaiņu izraisītām sekām, taču šo jautājumu nozīmīgums 
acīmredzami palielinās gan specializētu narkomānijas ārstēšanas pakalpojumu kontekstā, gan arī attiecībā uz 
vispārējās veselības un sociālās aprūpes pakalpojumu sniedzējiem.” 

(1) EMCDDA atsevišķiem jautājumiem veltītais 2010. gada pārskats — Treatment and care for older drug users  

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

Šajā publikācijā var iepazīties ar iepriekš minētajiem rādītājiem. 


