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2010 M. METINĖ ATASKAITA: ATSAKAS Į NARKOTIKŲ PROBLEMĄ 

Kasmet gydosi daugiau kaip 1 mln. nuo rarkotikų vartojimo priklausomų asmenų, 

tačiau didelės problemos išlieka  

(2010 11 10, LISABONA NESKELBTI IKI 10 val. Vakarų Europos (Lisabonos) laiku) Pagrindinė Europos 
kovos su narkotikais priemonė – veiksmingas asmenų, turinčių narkotikų vartojimo problemų, gydymas. Anot 
ES narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (ENNSC), nuo rarkotikų vartojimo priklausomų asmenų 
priežiūros paslaugų kokybė ir kiekybė nuo 1990 m., kai narkotikų politikos prioritetu tapo didesnis gydymo nuo 
narkotikų priklausomybės paslaugų prieinamumas, labai pagerėjo. ENNSC apskaičiavo, kad kasmet ne mažiau 
kaip 1 mln. žmonių Europos Sąjungoje vienaip ar kitaip gydomi nuo narkotikų sukeltų problemų. Tačiau gydymo 
paslaugos dar kelia daug iššūkių. Su heroino vartojimu susijusios problemos neišnyko nei ES, nei už jos sienų, 
o biudžetiniai suvaržymai yra ekonominio nuosmukio kasdienybė. Šie klausimai nagrinėjami šiandien 
Lisabonoje išleistoje 2010 m. metinėje ataskaitoje: narkotikų problema Europoje. 

„Per pastarąjį dešimtmetį sprendžiant narkotikų problemas pasiekta nemažai reikšmingų laimėjimų, – sako 
ENNSC direktorius Wolfgang Götz. – Gydymas suteikiamas daug dažniau ir padaryta didelė pažanga gydant 
tokias daugiausiai žalos sveikatai turinčias narkotikų vartojimo pasekmes kaip ŽIV infekcija. Tačiau šiuo metu, 
kai būtina ir toliau taikyti veiksmingas priemones, taupymas gali apriboti gydymo paslaugų teikimą. Dabartinis 
valstybės lėšų taupymas gali išprovokuoti tokius politinius sprendimus, dėl kurių Europa patirtų ilgalaikes 
išlaidas, gerokai pranokstančias bet kokias trumpalaikes santaupas.“ 

Ataskaitoje nurodoma, kad gydymo plėtrą daugiausia lėmė ambulatorinės priežiūros paslaugų, pavyzdžiui, 
psichosocialinių intervencijų (pvz., konsultacijų) ir pakaitinio gydymo (pvz., metadonu), gausėjimas. Nors 
pabrėžiama, kad „teikiamo gydymo lygiai yra dideli“ šiandieninėje Europoje, tačiau kartu ataskaitoje keliama 
nelygybės dėl sveikatos priežiūros paslaugų prieinamumo problema. Tarp kliūčių minimi taikomi griežti kriterijai 
gydymui gauti, pacientų išlaidos ir žmogiškųjų bei finansinių išteklių stoka.  

Maždaug 670 000 europiečių, t. y. 10 kartų daugiau nei 1993 m., gauna gydymą pakaitalais 
 
Remiantis šiandien pateikta ataskaita, didžiausia pažanga padaryta pakaitinio gydymo srityje. Šis gydymas 
Europoje yra populiariausia priklausomybės nuo opioidų gydymo priemonė. Tokį gydymą dabar gauna 
maždaug 670 000 europiečių, o tai yra puse milijono daugiau nei 2003 m. ir 10 kartų daugiau nei 1993 m. 
Kelios šalys per pastarąjį dešimtmetį jau padidino paslaugų teikimo apimtį, įtraukdamos papildomus paslaugų 
teikėjus, pavyzdžiui, bendrosios praktikos gydytojus. 
 
Šiandien pakaitinis gydymas prieinamas visose 27 ES šalyse, taip pat Kroatijoje ir Norvegijoje. Manoma, kad 
jtoks gydymas pasiekia maždaug pusę opioidų vartotojų Europoje. Mastas, kiek šis gydymas tenkina vartotojų 
poreikius, įvairiose šalyse smarkiai skiriasi. Kai kuriose valstybėse narėse tokio tipo gydymą gauna mažiau nei 
10 proc. probleminių opioidų vartotojų, o kitose – daugiau kaip pusė. 12 valstybių narių, kurios įstojo į ES 
2004 m. ir 2007 m., pakaitinio gydymo pacientų skaičius sudaro tik 2 proc. visų pakaitinio gydymo pacientų.  
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Kai kuriose valstybėse (pvz., Bulgarijoje, Lenkijoje ir Graikijoje) pakaitinio gydymo tenka laukti apie metus, 
priklausomai nuo programos ir vietos.  

Atsakas į naujus poreikius – pažanga  
 
Šiandien dėl narkotikų vartojimo būdų įvairovės Europoje reikalingos tokios gydymo paslaugos, kurios galėtų 
patenkinti sudėtingesnius poreikius nei buvo prieš dešimtmetį. Auga pacientų, kurie gydosi dėl kanapių, 
stimuliantų ir kelių narkotinių medžiagų vartojimo, skaičius, tad auga ir poreikis spręsti kitas, ne tik su opioidų 
vartojimu susijusias, problemas. Ataskaitoje nagrinėjama pažanga, padaryta reaguojant į naujus poreikius. 
Priemonės, taikomos kovojant su kanapių vartojimu Europoje, apima konsultacijas, struktūrizuotas 
psichosocialines intervencijas, ambulatorinį gydymą ir gydymą namuose. Kai kurios valstybės (Vokietija, 
Olandija ir JK), spręsdamos kanapių vartojimo problemą, naudoja naujas technologines priemones, 
pavyzdžiui, internetą, kad susisiektų su tais narkotikų vartotojais, kurie nenoriai ieško pagalbos priklausomybės 
nuo narkotinių medžiagų gydymo sistemoje. 

Keliose valstybėse buvo sukurta specialiai kokaino vartotojams skirta gydymo sistema. Kadangi 
priklausomybės nuo narkotinių medžiagų gydymo priemonės Europoje vis dar daugiausia pritaikytos opioidų 
vartotojams, socialiai integruoti kokaino vartotojai gali nenorėti kreiptis dėl gydymo, norėdami išvengti gėdos. 
Siekdamos pritraukti šiuos asmenis, Danija, Airija, Italija ir Austrija dabar teikia gydymo paslaugas ne 
įprastomis darbo valandomis, tai siekdamos užtikrinti, kad būtų galima suderinti gydymą su darbo 
įsipareigojimais ir užtikrinti diskretiškumą. Buvo įvertinta jau daugiau nei 50 medikamentų priklausomybei nuo 
kokaino gydyti, tačiau iki šiol nenustatyta, kad kuris nors iš jų būtų ypač veiksmingas. Tačiau vykdoma daugiau 
kaip 100 atsitiktine atranka pagrįstų kontroliuojamųjų tyrimų, kurių metu yra išbandomos naujos medžiagos. 

Su amfetaminu (amfetaminu ir metamfetaminu) susijusios problemos ir priemonės aptariamos specialioje, kartu 
su Metine ataskaita paskelbtoje, publikacijoje (žr. Pasirinkta tema). Bendrai gydymo paslaugos šių medžiagų 
vartotojams labiau pritaikytos tose šalyse, kuriose su jų vartojimo problema susiduriama jau seniai (pvz., 
priklausomybės nuo metamfetamino gydymas taikomas Čekijoje ir Slovakijoje).  

DABARTINĖS GYDYMO PASLAUGŲ PROBLEMOS  

Heroino keliamų problemų nemažėja 

Šiandien pabrėžiama veiksmingo gydymo svarba, nes duomenys dar kartą patvirtina, kad Europoje heroino 
keliamų problemų nebemažėja. Po to, kai nuo 1990 m. vidurio iki 2000 m. pradžios heroino keliamų problemų 
buvo mažiau, opioidų vartojimo tendencijos rodikliai – naujo gydymo poreikis, mirties atvejų skaičius, narkotikų 
kontrolės įstatymų pažeidimai ir konfiskavimo atvejai – rodo esant „nuolat didėjančią opioidų problemą 
Europoje“. 
 
Remiantis ENNSC duomenimis, ES ir Norvegijoje yra maždaug 1,35 mln. probleminių opioidų vartotojų, kurių 
dauguma vartoja heroiną. Nauji duomenys rodo, kad žmonės vis dar verbuojami vartoti heroiną. Remiantis 19 
duomenis pateikusių valstybių duomenimis, bendras pacientų, kurie pradedami gydyti nuo priklausomybės nuo 
heroino (kaip pagrindinio narkotiko), skaičius padidėjo nuo 126 720 2003 m. iki 144 128 2008 m. (pav. TDI-3, ii 
dalis). 2007–2008 m. 11 valstybių pranešė, kad daugiau vartotojų pradeda gydytis nuo heroino, kaip 
pagrindinio narkotiko, priklausomybės. 

Europoje 1995–2007 m. nuo narkotikų kasmet mirdavo 6 400–8 500 asmenų, dauguma – dėl opioidų vartojimo 
(paprastai daugiau kaip 85 proc.). Nuo 2003 m. daugelyje Europos valstybių su narkotikų vartojimu susijusių 
mirties atvejų nuolat daugėjo. Šiandien paskelbti duomenys rodo, kad su narkotikais susijusių mirties atvejų 
2008 m. šiek tiek padaugėjo – maždaug 7 371 atvejis ES valstybėse narėse ir Norvegijoje, palyginti su 7 021 
atveju 2007 m. (lentelė DRD-2, i dalis). Mirštančiųjų amžius taip pat padidėjo, o tai reiškia, kad vis vyresni 
asmenys tampa chroniškais opioidų vartotojais (žr. pranešimą spaudai Nr. 13 ir Pasirinktą temą). Apskaičiuota, 
kad ES kiekvienai mirčiai nuo narkotikų tenka 20–25 nemirtino perdozavimo (apsinuodijimo) atvejų, t. y. 
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maždaug 150 000 atvejų per metus. Perdozavimas ne tik smarkiai žaloja sveikatą – visada gresia mirtino 
perdozavimo rizika. 

Praeitais metais konstatuota su heroinu susijusių nusikaltimų skaičiaus augimo tendencija pasitvirtina ir 
šiandien. Naujausiais Europos duomenimis, tokių nusikaltimų vidurkis Europoje 2003–2008 m. padidėjo 
39 proc.  
Su heroinu susijusių nusikaltimų skaičius taip pat padidėjo 16-oje duomenis pateikusių valstybių. 

26-ių duomenis pateikusių valstybių duomenys rodo, kad heroino konfiskavimo atvejų skaičius Europoje 2003–
2008 m. išaugo nuo 41 000 iki 56 600, daugiausia Jungtinėje Karalystėje (SZR-7 lentelė). Nors konfiskavimo 
atvejų padaugėjo, tačiau bendras konfiskuoto heroino kiekis ES ir Norvegijoje sumažėjo nuo maždaug 9 tonų 
2003 m. iki 8 tonų 2008 m. Tačiau Turkijoje, kuri yra svarbi šalis gabenant heroiną į Europos Sąjungą, 
paaiškėjo skirtinga tendencija – 2008 m. konfiskuota 15,5 tonos, t. y. tris kartus daugiau nei nuo 2003 m. (4,7 
tonos) (6 skyrius, 9 lentelė, 9 pav.; SZR-8 lentelė). 

Bendrai švirkščiamųjų narkotikų vartojimas Europoje stabilizuojasi arba mažėja, tačiau vis dar kelia 
daug problemų 
 
Švirkščiamųjų narkotikų vartotojams gresia sunkios sveikatos problemos, taip pat per kraują plintančios 
infekcijos (pvz., ŽIV / AIDS, hepatitas) ir perdozavimas. Pasak ENNSC, naujausi gydymo stebėsenos 
duomenys teikia vilčių ir rodo stabilią neigiamą švirkščiamųjų narkotikų vartojimo tendenciją. 13 valstybių 
pranešė apie sumažėjusį švirkščiamuosius narkotikus vartojančių asmenų skaičių tarp besigydančių heroino 
vartotojų 2002–2007 m. laikotarpiu. Naujausi duomenys rodo, kad mažiau nei pusė (42 proc.) nuo opioidų 
priklausomybės besigydančių asmenų Europoje narkotines medžiagas „paprastai švirkščiasi“, tačiau tarp 
besikreipiančių gydytis pirmą kartą ši dalis mažesnė (38 proc.) (TDI -17 lentelė, I ir II dalys).  

Nors švirkščiamųjų narkotinių medžiagų vartojimas yra pastovus arba mažėja, tačiau vis tiek išlieka svarbiausia 
narkotinių medžiagų vartojimo problema Europoje. Švirkštimasis tarp opioidų vartotojų yra vis dar labiausiai 
paplitęs narkotikų vartojimo būdas daugelyje Rytų Europos šalių: švirkštimasis tarp opioidų vartotojų, kurie 
gydytis pradėjo 2008 m., populiariausias buvo Rumunijoje (95 proc.), Estijoje (91 proc.) ir Slovakijoje 
(86 proc.).  
 
Nerimą kelia opioidų ir švirkščiamųjų narkotinių medžiagų vartojimas kaimyninėse šalyse  
 
Šiandienos ataskaitoje taip pat nagrinėjamos visuomenės sveikatos problemos dėl narkotikų vartojimo kai 
kuriose kaimyninėse ES valstybėse. UNODC nustatė, kad ES pasienyje su Rytais – Rusijoje ir Ukrainoje – 
probleminis opioidų vartojimas yra nuo dviejų iki keturių kartų didesnis nei ES (ES vidurkis – maždaug 4 atvejai 
1 000 15–64 metų amžiaus gyventojų). Šiame regione nustatytas didelis ŽIV infekcijos ir narkotikų sukeltos 
mirties atvejų skaičius (žr. 6 skyrių).  

Rusijoje yra maždaug 1,68 mln. probleminių opioidų vartotojų (dažniausiai švirkščiamųjų narkotinių medžiagų 
vartotojų), o Ukrainoje – 323 000–423 000 (UNODC, 2010 m.). Remiantis tyrimais, abiejose šalyse maždaug 
40 proc. narkomanų yra ŽIV nešiotojai. Nauji ŽIV atvejai tarp švirkščiamųjų narkotinių medžiagų vartotojų 
gerokai dažnesni Rusijoje ir Ukrainoje negu kitose šalyse ir pasaulio regionuose, pavyzdžiui, Australijoje, 
Kanadoje, JAV ir ES. 

Pranešimo duomenimis, „užregistruotų naujų nustatytų ŽIV atvejų skaičius tarp švirkščiamųjų narkotikų 
vartotojų daugumoje Europos Sąjungos šalių tebebuvo nedidelis, ir pasaulio mastu bendra padėtis ES atrodo 
teigiama“. Turimi duomenys apie naujus užregistruotus su švirkščiamųjų narkotikų vartojimu susijusius 
nustatytus infekcijos atvejus rodo, kad užsikrėtimo lygis Europos Sąjungoje, 2001–2002 m. dėl ligos protrūkių 
pasiekęs aukščiausią lygį, apskritai tebemažėja.  
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Keturiose valstybėse, kurios pranešė apie daugiausia naujai diagnozuotų susirgimų (Estijoje, Latvijoje, 
Lietuvoje, Portugalijoje), užfiksuota mažėjimo tendencija, kuri ypač pastebima Estijoje ir Latvijoje (7 skyrius, 
12 pav.). Nepaisant mažėjimo tendencijos, naujai diagnozuotų ŽIV atvejų rodiklis šiose valstybėse narėse 
2008 m. vis dar buvo didelis, todėl būtina užtikrinti vietos prevencijos prieinamumą ir veiksmingumą.  

„Infekcinių ligų plitimo tarp narkotikų vartotojų prevencija yra svarbus Europos Sąjungos visuomenės sveikatos 
tikslas ir daugumos valstybių narių kovos su narkotikais politikos dalis, – sako ENNSC pirmininkas João 
Goulão. – Europa padarė įspūdingą pažangą, užkirsdama kelią naujoms su narkotikais susijusioms 
infekcijoms, tačiau būtinos nuolatinės pastangos. Didėjančios sunkios narkotikų keliamos problemos, su 
kuriomis dabar susiduria daugelis mūsų kaimyninių šalių, yra ne tik šių valstybių visuomenės sveikatos 
problema, jos taip pat kelia nemažą grėsmę Europos Sąjungai.“  

 
 
 
 
Pastabos:  
2010 m. metinėje ataskaitoje pateikti duomenys yra 2008 m. arba paskutinių metų, apie kuriuos turima informacijos, 
duomenys. 
Šiame pranešime spaudai nurodytas schemas ir lenteles galima rasti 2010 m. statistikos biuletenyje: 

http://www.emcdda.europa.eu/stats10 
Informaciją apie visus Metinės ataskaitos produktus, naujienas, paslaugas ir renginius galima rasti čia: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
Pasirinktas temas galima rasti čia: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 

 


