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2010. GADA ZIŅOJUMS – ATBILDOT UZ PROBLĒMĀM, KO IZRAISA NARKOTISKO VIELU LIETOŠANA   

Ik gadu vairāk kā 1 miljons narkotisko vielu lietotāju ārstējas, bet problēmu aizvien vēl 

ir daudz  

(10.11.2010., LISABONA. PUBLICĒŠANAS AIZLIEGUMS līdz 10:00 pēc Rietumeiropas /Lisabonas laika) 
Efektīvas ārstēšanās iespējas ikvienam, kas cieš no narkotisko vielu atkarības, ir svarīgs pīlārs, Eiropai reaģējot 
uz narkotiku lietošanu. Atbilstoši ziņām, kas ir Eiropas Narkotiku un narkomānijas uzraudzības centra 
(EMCDDA) rīcībā, kopš deviņdesmitajiem gadiem, kad ārstēšana kļuva par prioritāti pret narkotiku lietošanu 
vērstajā politikā, pieejamā ārstēšana ir ievērojami uzlabojusies gan kvantitatīvi, gan kvalitatīvi. Saskaņā ar 
EMCDDA vērtējumu vismaz 1 miljonam cilvēku Eiropas Savienībā ik gadu tiek nodrošināts kāds no narkotisko 
vielu atkarības ārstēšanas veidiem . Tomēr ārstniecisko pakalpojumu sniedzējiem vēl daudz kas ir darāms. Gan 
Eiropas Savienībā, gan tās kaimiņvalstīs heroīna lietošanas izraisītās problēmas ir plaši izplatītas, un budžeta 
ierobežojumi ekonomiskās lejupslīdes laikā kļūst par realitāti. Šie jautājumi tiek aplūkoti „2010. gada ziņojumā: 

situācija narkomānijas problēmas jomā Eiropā”, kuru šodien prezentē Lisabonā .  

„Pēdējo desmit gadu laikā ir gūti ievērojami panākumi narkotiku lietošanas jautājumu risināšanā,” saka EMCDDA 
direktors Volfgangs Gotzs (Wolfgang Götz). „Ārstēšanas iespējas ir ievērojami plašākas, un ir panākts 
ievērojams progress dažu veselībai viskaitīgāko narkotiku lietošanas seku, tādu kā HIV infekcijas, mazināšanā. 
Bet laikā, kad jāturpina efektīvi reaģēt, taupības pasākumu rezultātā ārstniecisko pakalpojumu sniegšana var tikt 
sašaurināta. Pašreizējais spiediens uz valsts finanšu resursiem var mudināt pieņemt tādus politiskus lēmumus, 
kuru radītās ilgtermiņa izmaksas Eiropai daudzkārt pārsniegs jebkurus ietaupījumus, kas gūti īstermiņā.”  

Ziņojumā ir skaidrots, ka ārstēšanas paplašināšanās galvenokārt ir notikusi uz ievērojama ambulatorās 
ārstēšanas pieauguma rēķina, paplašinot psihosociālo intervenci (piemēram, konsultēšanu) un piemērojot 
aizvietošanas (piemēram, metadona) terapiju. Kaut arī ziņojumā ir uzsvērtas „ievērojamās ārstēšanās iespējas”, 
kas pašlaik tiek nodrošinātas Eiropā, tajā ir aprakstīta arī vēl aizvien pastāvošā iespēju nevienlīdzība attiecībā uz 
ārstēšanas pieejamību. Starp šķēršļiem, kuri mazina ārstēšanas pieejamību, ir stingrie uzņemšanas kritēriji, 
izmaksas pacientiem, kā arī cilvēku un finanšu resursu trūkums.   

Aizvietojošo terapiju saņem aptuveni 670 000 Eiropas iedzīvotāju – tas ir desmit reizes vairāk nekā 
1993. gadā  

Atbilstoši šodien publicētajam ziņojumam lielākie panākumi ir gūti aizvietojošās terapijas jomā, ko Eiropā 
visbiežāk izmanto opioīdu atkarības ārstēšanai. Pašlaik šāda veida ārstēšanu saņem aptuveni 670 000 Eiropas 
iedzīvotāji salīdzinājumā ar pusmiljonu 2003. gadā un desmit reizes mazāku saņēmēju skaitu 1993. gadā. 
Vairākās valstīs ārstēšanās iespējas pēdējo desmit gadu laikā ir palielinājušās, piesaistot papildu pakalpojumu 
sniedzējus, piemēram, ģimenes ārstus.  

Pašlaik aizvietojošā terapija ir pieejama visās 27 ES valstīs, kā arī Horvātijā un Norvēģijā. Domājams, ka ar tās 
starpniecību ir aptverta aptuveni puse no nelegālo opioīdu lietotājiem Eiropā. Tomēr valstīs vēl ļoti atšķiras šīs 
terapijas pieejamība un atbilstības līmenis narkotiku lietotāju vajadzībām. Dažās dalībvalstīs šāda veida terapiju 
saņem mazāk nekā 10 % nelegālo opioīdu lietotāju, turpretim citās valstīs to saņem vairāk kā puse no lietotājiem. 
Divpadsmit dalībvalstīs, kas pievienojās Eiropas Savienībai laikā no 2004. līdz 2007. gadam, tiek īstenoti tikai 
2 % no visas aizvietojošās terapijas. Atkarībā no programmas un vietas, kur tā tiek veikta, aplēstais gaidīšanas 
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laiks aizvietojošās terapijas saņemšanai dažās valstīs (piemēram, Bulgārijā, Polijā un Grieķijā) dažreiz 
pārsniedz gadu.  

Saskaroties ar jaunām vajadzībām – sasniegtais progress  
 
Dažādie narkotiku lietošanas veidi, kas pašlaik izplatīti Eiropā, nosaka to, ka ārstniecisko pakalpojumu 
sniedzējiem tagad jāreaģē uz sarežģītākām vajadzībām nekā pirms desmit gadiem. Tā kā pie pakalpojumu 
sniedzējiem vēršas lielāks skaits kaņepju, stimulantu un polinarkotiku lietotāju, aizvien vairāk ir vajadzīga tāda 
intervence, kurā tiek risinātas arī ar opioīdu atkarību nesaistītas problēmas. Ziņojumā ir izpētīts sasniegtais, 
saskaroties ar šīm jaunajām vajadzībām. Reaģēšana uz kaņepju lietošanu Eiropā iekļauj konsultēšanu, 
sistemātiskas psihosociālas intervences un ambulatoru ārstēšanu, kā arī ārstēšanu pacienta dzīves vietā.     
Starp citām inovatīvām metodēm, kas izveidotas vairākās valstīs (Vācijā, Nīderlandē un Apvienotajā 
Karalistē), ir internetā sniegta terapija kaņepju lietošanas gadījumā, kas ļauj aptvert tos lietotājus, kuri nevēlas 
vērsties pēc palīdzības narkotisko vielu atkarības ārstēšanas sistēmā.  

Vairākās valstīs ir izveidota īpaša sistēma kokaīna lietotāju ārstēšanai. Tā kā narkoloģiska profila valsts 
veselības aizsardzības iestādes ir vairāk paredzētas opioīdu lietotāju ārstēšanai, sociāli integrētie kokaīna 
pulvera lietotāji ne vienmēr vēlas uzsāk ārstēšanu stigmatizācijas dēļ. Lai aptvertu šo iedzīvotāju daļu, Dānijā, 
Īrijā, Itālijā un Austrijā tagad tiek piedāvāta iespēja ārstēties ārpus ierastā darba laika, lai pacienti varētu veikt 
darba pienākumus un lieki netiktu piesaistīta uzmanība. Kokaīna atkarības ārstēšanai ir izvērtētas vairāk kā 
50 zāles, bet nevienas no tām vēl nav izrādījušās efektīvas. Tomēr pašlaik ir reģistrēti un tiek veikti vairāk kā 
100 randomizēti kontrolēti pētījumi, kuros tiek pētītas jaunas vielas.  

Īpašā pārskatā, kas šodien tiek publicēts līdztekus „Gada ziņojumam” (skat. šim jautājumam veltīto pārskatu), ir 
aplūkotas ar amfetamīnu (amfetamīna un metamfetamīna) lietošanu saistītās problēmas un risinājumi. Kopumā 
ārstniecisko pakalpojumu sniedzēji labāk izprot lietotāju vajadzības tajās valstīs, kur šo vielu lietošanai ir gara 
vēsture (var minēt, piemēram, metamfetamīna atkarības ārstēšanas metodes Čehijas Republikā un Slovākijā).  

JAUTĀJUMI, AR KURIEM SASKARAS ĀRSTNIECISKO PAKALPOJUMU SNIEDZĒJI  

Heroīna lietošana nemazinās  

Efektīva ārstēšana pašlaik ir jo svarīgāka tāpēc, ka dati atkārtoti liecina par to, ka heroīna lietošana Eiropā vairs 
nemazinās. Pēc tam, kad laikā no deviņdesmito gadu vidus līdz divtūkstošo gadu sākumam heroīna lietošana 
samazinājās, rādītāji, kas raksturo tendences opioīdu lietošanā, proti, ārstējamo pacientu skaits, nāves gadījumu 
skaits, narkotisko vielu aprites likumu pārkāpumi un konfiscētas narkotiskās vielas, norāda, ka „kopumā opioīdu 
lietošana Eiropā saglabājas stabila vai pat pieaug”.  
 
Saskaņā ar EMCDDA vērtējumu ES un Norvēģijā ir vairāk kā 1,35 miljoni nelegālo opioīdu lietotāju, no kuriem 
vairums lieto heroīnu. Jaunākie dati ļauj secināt, ka cilvēki vēl aizvien no jauna tiek iesaistīti heroīna lietošanā. 
Dati no 19 ziņotājvalstīm liecina par to, ka starp personām, kuras uzsāk ārstēšanos, heroīna primāro lietotāju 
skaits ir palielinājies no 126 720 (2003. gadā) līdz 144 128 (2008. gadā) (TDI-3. attēls, ii daļa). Un laikā no 2007. 
līdz 2008. gadam 11 valstis ziņoja, ka ir palielinājies to lietotāju skaits, kuri uzsāk ārstēties, būdami galvenokārt 
heroīna lietotāji.  

Laikā no 1995. līdz 2007. gadam Eiropā ik gadu tika reģistrēti no 6 400 līdz 8 500 narkotiku izraisīti nāves 
gadījumi, no kuriem lielākā daļa bija saistīti ar opioīdu lietošanu (parasti vairāk par 85%). Kopš 2003. gada 
narkotiku izraisīto nāves gadījumu skaits ir pastāvīgi audzis vairumā Eiropas valstu. Šodien publicētie dati liek 
domāt, ka arī 2008. gadā reģistrēto narkotiku izraisīto nāves gadījumu skaits ir mazliet pieaudzis, proti, tiek lēsts, 
ka ES dalībvalstīs un Norvēģijā attiecīgajā gadā šādu nāves gadījumu skaits ir palielinājies līdz 7 371, salīdzinot 
ar 7 021 gadījumiem 2007. gadā (DRD-2.tabula, i daļa). Ir palielinājies arī mirušo personu vecums, norādot uz 
gados vecākiem hroniskiem opioīdu lietotājiem (skat. 13. paziņojumu presei un šim jautājumiem veltīto pārskatu). 
Tiek lēsts, ka uz katru letālo pārdozēšanas gadījumu ir 20–25 pārdozēšanas gadījumi bez letāla iznākuma vai 
aptuveni 150 000 gadījumi gadā . Šīs epizodes izraisa ne vien ievērojamu veselības kaitējumu, bet ir saistītas arī 
ar turpmākas pārdozēšanas risku, kura iznākums var būt letāls.  
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Jaunākie Eiropas dati šobrīd apstiprina heroīna ietekmē izraisīto noziegumu pieauguma tendenci, par kuru 
liecināja arī iepriekšējā gada ziņojums; laikā no 2003. līdz 2008. gadam šādu noziegumu vidējais skaits ES ir 
pieaudzis par 39 %. Sešpadsmit ziņotājvalstīs ir palielinājies arī heroīna ietekmē izraisīto noziegumu skaits.  

Dati no 26 ziņotājvalstīm liecina par to, ka Eiropā reģistrēto heroīna konfiscēšanas gadījumu skaits laikā no 
2003. līdz 2008. gadam ir pieaudzis no 41 000 līdz 56 000, turklāt vislielākais šādu gadījumu skaits ir bijis 
Apvienotajā Karalistē (SZR-7. tabula). Kaut arī konfiskācijas gadījumu skaits ir audzis, kopējais konfiscētā 
heroīna daudzums ES un Norvēģijā ir samazinājies no aptuveni 9 tonnām 2003. gadā līdz 8 tonnām 2008. gadā. 
Tomēr Turcijā, kas ir nozīmīga tranzītvalsts heroīna ievešanai Eiropas Savienībā, vērojama cita tendence; 2008. 
gadā tur tika reģistrētas 15,5 tonnas konfiscēta heroīna, norādot uz trīskāršu palielinājumu kopš 2003. gada 
(4,7 tonnas) (6. nodaļas 9. tabula, 9. attēls; SZR-8. tabula).  
 
Narkotiku injicēšana Eiropā kopumā ir stabila vai pat samazinās, tomēr tā vēl aizvien rada lielas 
problēmas  
 
Narkotiku injicēšana ir cieši saistīta ar smagām veselības problēmām narkotiku lietotājiem, tostarp infekcijām, kas 
tiek pārnestas ar asinīm (piemēram, HIV/AIDS, hepatītu), un pārdozēšanu. Saskaņā ar EMCDDA rīcībā 
esošajām ziņām ārstēšanas monitoringa jaunākie dati vieš cerības, jo tie liecina par stabilizācijas vai pat 
samazināšanās tendenci attiecībā uz narkotisko vielu injicēšanu. Starp heroīna lietotājiem, kas uzsākuši 
ārstēties, 13 valstīs laikā no 2002. līdz 2007. gadam ir reģistrēta to personu daļas samazināšanās, kuri 
narkotikas injicē. Un jaunākie dati par Eiropu liecina, ka mazāk par pusi (42%) no ārstētajiem heroīna 
primārajiem lietotājiem norāda, ka vielas „parasti injicē”, turklāt starp lietotājiem, kuri uzsākuši ārstēšanos 
pirmoreiz, tādu ir aptuveni trešā daļa (38%) (TDI-17. tabula, i un ii daļa).  
 
Tomēr, kaut arī injicēšanas tendence ir stabila vai pat samazinās, tā vēl aizvien ir viena no svarīgākajām ar 
narkotiku lietošanu saistītajām problēmām Eiropā. Turklāt injicēšana vēl aizvien ir visizplatītākais opioīdu 
ievadīšanas veids daudzās Austrumeiropas valstīs – starp ārstētajiem lietotājiem vislielākais injicētāju skaits 
2008. gadā tika reģistrēts Rumānijā (95 %), Igaunijā (91 %) un Slovākijā (86 %).  
 
Ziņas, kas vieš uztraukumu, – opioīdu lietošana un injicēšana kaimiņvalstīs  
 
Šodien publiskotajā ziņojumā ir analizētas arī tās sekas, ko sabiedrības veselībai rada narkotiku lietošana dažās 
ES kaimiņvalstīs. ANO Narkotiku un noziegumu apkarošanas birojs (UNODC) lēš, ka gan Krievijā, gan Ukrainā 
nelegālo opioīdu lietošanas līmenis ir divas līdz četras reizes augstāks nekā vidēji Eiropas Savienībā (ES vidējais 
līmenis – aptuveni 4 lietotāji uz 1 000 iedzīvotājiem vecumā no 15 līdz 64 gadiem). Opioīdu lietošanas izraisītās 
problēmas šajā reģionā iekļauj augstu HIV infekcijas un narkotiku izraisītu nāves gadījumu līmeni. 
(sk. ierāmējumu 6. nodaļā).  
 
Krievijā ir reģistrēti aptuveni 1,68 miljoni nelegālo opioīdu lietotāju (galvenokārt injicētāju), un Ukrainā tādu ir no 
323 000 līdz 423 000 (UNODC, 2010). Pētījumi liecina, ka abās valstīs aptuveni 40 % no šiem lietotājiem ir HIV 
pozitīvi. No jauna reģistrēto HIV slimnieku starp narkotiku injicētājiem Krievijā un Ukrainā ir daudz vairāk nekā 
citās valstīs un pasaules reģionos, piemēram, Austrālijā, Kanādā, ASV un ES.  
 
Kā norādīts ziņojumā: „No jauna reģistrēto HIV infekcijas gadījumu skaits lielākajā daļā Eiropas Savienības valstu 
nav palielinājies, un pasaules mērogā stāvoklis Eiropas Savienībā kopumā ir salīdzinoši labs”. Dati par jauniem 
ar narkotiku injicēšanu saistītiem HIV infekcijas gadījumiem ES liecina par to, ka pēc 2001.– 2002. gada 
rekordskaitļiem inficēšanās biežums kopumā turpina samazināties.  
 
Visās četrās valstīs, kur jauno inficēšanās gadījumu skaits bija visaugstākais (Igaunijā, Latvijā, Lietuvā, 
Portugālē), saglabājas samazināšanās tendence, īpaši krasi infekcijas gadījumu skaitam mazinoties Igaunijā un 
Latvijā (7. nodaļa, 12. attēls). Tomēr, neskatoties uz mazināšanās tendenci, no jauna diagnosticēto HIV 
infekcijas gadījumu skaits šajās dalībvalstīs 2008. gadā vēl bija diezgan augsts, norādot uz vajadzību tur 
nodrošināt visaptverošu un efektīvu profilaksi.  
 



PUBLICĒŠANAS AIZLIEGUMS līdz 10.11.2010 — 10:00 pēc Rietumeiropas (Lisabonas) laika 10.11.2010 
 

2010. gada ziņojums 22 valodās — http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 
 
 
 

4 

„Infekcijas slimību profilakse ir svarīgs veselības aizsardzības darba mērķis Eiropas Savienībā, un lielākā daļa 
dalībvalstu to izvirza kā vienu no elementiem pret narkotikām vērstā politikā,” norāda EMCDDA priekšsēdētājs 
Joao Goulao (João Goulão). „Eiropā ir gūti iespaidīgi panākumi narkotisko vielu no jauna izraisīto infekciju 
profilaksē, taču svarīgi ir darbu šajā virzienā turpināt. Augošās un smagās narkotiku izraisītās problēmas, ar 
kurām saskaras daudzas mūsu kaimiņvalstis, rada problēmas ne vien attiecīgo valstu veselības aizsardzības 
sistēmām, bet arī ievērojami apdraud Eiropas Savienību.”  
 
 
 
 
Piezīmes 
2010. gada ziņojumā sniegtie dati attiecas uz 2008. gadu vai ir jaunākie pieejamie dati.  
Ar attēliem un tabulām, kas citētas šajā paziņojumā, var iepazīties 2010. gada statistikas biļetenā: 
http://www.emcdda.europa.eu/stats10 

Informācija par visiem Gada ziņojuma produktiem, paziņojumiem presei, pakalpojumiem un pasākumiem ir pieejama vietnē:  
http://www.emcdda.europa.eu/events/2010/annual-report 

Atsevišķiem jautājumiem veltītie pārskati ir pieejami vietnē: http://www.emcdda.europa.eu/publications/selected-issues 


