
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Kontaktai: Kathy Robertson, Astové ryšiams su žiniasklaida • Kathryn.Robertson@emcdda.eu.int 
Rua da Cruz de Santa Apolónia 23-25, 1149-045 Lisabona, Portugalija 
Tel. (351) 218 11 30 00 • Faks (351) 218 13 17 11 • info@emcdda.eu.int• http://www.emcdda.eu.int 
 

Nr. 9/2004

 

 

 

2004 M. METINĖ ATASKAITA: „SVARBIAUSI KLAUSIMAI“ 

EMCDDA nagrinėja jaunų žmonių, besigydančių nuo kanapių priklausomybės, 
skaičiaus didėjimo priežastis 

(25.11.2004 LISABONA DRAUDŽIAMA SKELTBTI IKI 10H00 CET/Briuselio laiku) Specializuoti 
narkomanijos gydymo centrai daugelyje ES šalių praneša apie didėjantį besikreipiančių kanapių vartotojų 
skaičių. Apskritai, po heroino kanapės tapo dažniausiai registruojamu pagrindiniu narkotiku, kurio vartotojai 
kreipiasi pagalbos.   

Ši tendencija išryškėjo 2004 m. Metinėje ataskaitoje apie narkotikų problemas Europos Sąjungoje ir 
Norvegijoje, kurią šiandien Briuselyje paskelbė Lisabonoje įsikūrusi ES narkotikų stebėsenos agentūra 
(EMCDDA). Ypatingą dėmesį skiriant „kanapių problemai bendrame kontekste“, ataskaitoje nagrinėjami 
klausimai, susiję su padidėjusiu poreikiu gydytis nuo pasaulyje plačiausiai gaminamo, gabenamo ir vartojamo 
uždrausto narkotiko.  

„Supratimas, kodėl daugiau kanapių vartotojų kreipiasi į narkomanijos gydymo centrus daugelyje Europos šalių, 
yra ypač svarbus klausimas formuojant visuomenės sveikatos apsaugos politiką“, - sako EMCDDA 
pirmininkas Marcelis Reimenas. „Ar tai vyksta tiesiog dėl padidėjusio kanapių vartojimo praktiškai visose ES 
šalyse? Ar turi reikšmės ir kiti faktoriai, pavyzdžiui, kintantys vartojimo būdai, didesnis narkotiko stiprumas, 
geresnis informavimas ar kai kurių šalių veiksmai, kuriais siekiama nukreipti kanapių vartotojus iš teisėtvarkos 
sistemos link gydymo ir socialinių paslaugų? Nepaprastai svarbu išsiaiškinti šiuos klausimus, ieškant tinkamų 
priemonių siekiant sumažinti kanapių vartojimą“.    

Kintantys elgsenos modeliai: didėjantis reguliarus ir intensyvus kanapių vartojimas  

Didžioji dalis vartojančių kanapes tai daro tik retkarčiais arba ribotą laikotarpį. Tačiau susirūpinimą kelia faktas, 
kad nedidelė, bet gana svarbi grupė, kurią sudaro daugiausia jaunuoliai, šiuo metu vartoja šį narkotiką 
intensyviau, ir kad tokių vartotojų skaičius turi tendenciją augti. EMCDDA siūlo naudoti „apytikrį įvertinimą“, kad 
visoje ES gali būti iki 3 milijonų kasdien vartojančių kanapes. 

Iš šiandieninės ataskaitos matyti, kad dabartiniais vertinimais daugumoje šalių kanapes vartoja(paskutiniųjų 30 
dienų vertinimais) 3–12% suaugusių jaunuolių (15–34) ir 1–7% visų suaugusiųjų (15–64), apie didesnį skaičių 
pranešė Čekijos Respublika, Ispanija, Prancūzija ir Didžioji Britanija. Remiantis tyrimais, nuo 0,9% iki 3,7% 
jaunuolių narkotiką naudoja intensyviai (kasdien arba beveik kasdien). Kasdien vartojančių kanapes vyriškos 
lyties jaunuolių procentas gali būti didesnis. Pranešama, kad Prancūzijoje kasdien vartojančių 17–19 metų 
amžiaus jaunuoliai sudaro 9,2%, o merginos – 3,3%.  

EMCDDA nerado aiškių tiesioginio ryšio tarp reguliaraus ir intensyvaus kanapių vartojimo ir padidėjusio 
poreikio gydytis nuo narkomanijos įrodymų. Tačiau duomenys šioje srityje yra negausūs ir negalima atmesti 
tokio ryšio tikimybės. Būtini tolesni tyrimai, norint nustatyti, kokio lygio sveikatos ar socialinės problemos 
priverčia tokius kanapių vartotojus ieškoti pagalbos.   
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Kanapių stiprumas: ar narkotikas tampa stipresnis? 

Buvo pasirodę spėliojimų, kad norinčių gydytis nuo kanapių priklausomybės žmonių skaičiaus didėjimas iš 
dalies yra susijęs su narkotiko stiprumu. Kai kuriose ataskaitose net teigiama, kad dabar platinamos kanapės 
10 kartų stipresnės, negu anksčiau. Šios dienos ataskaitoje šis klausimas išspręstas, remiantis naujausiomis 
mokslinėmis išvadomis, gautomis iš turimų duomenų (1). (Kanapių stiprumas nustatomas kaip pagrindinės 
veikliosios sudedamosios dalies, ∆9-tetrahidrokanabinolio (THC) kiekis, esantis narkotinėje medžiagoje). 

EMCDDA teigia, kad, apskaičiavus bendrą stiprumą kanapių produktų, kuriuos galima gauti Europos rinkoje, 
rasta nedaug žymaus stiprumo padidėjimo įrodymų. Taip yra dėl to, kad daugumoje ES šalių importuojamos 
kanapės (žolė ir derva) dominavo rinkoje, ir jų poveikio stiprumas išliko gana stabilus daugelį metų (maždaug 
6–8%). Nyderlandai yra vienintelė šalis, kurioje pastebimas žymus poveikio stiprumo padidėjimas (įvertintas 
16%), kuris beveik visiškai susijęs su padidėjusiu vartojimu kanapių, auginamų patalpose, naudojant intensyvų 
hidroponinį metodą. 

Kanapių auginimas patalpose dabar paplitęs jei ne visose, tai daugumoje Europos šalių, ir jų stiprumas 
paprastai yra didelis, dažnai du ar tris kartus didesnis negu kanapių, importuojamų iš Šiaurės Afrikos, Karibų 
ir Tolimųjų Rytų šalių. Manoma, kad namuose pagamintų/didelio stiprumo kanapių rinkos dalis ES yra 
nedidelė, tačiau kai kuriose šalyse ji gali augti. Nyderlanduose apskaičiuota, kad daugiau kaip pusę patalpose 
išaugintų kanapių rinkos sudaro vietoje išauginti produktai.   

Neaišku, kokio lygio poveikį didelio stiprumo kanapės turi pavojaus sveikatai didėjimui, tačiau negalima atmesti 
neigiamo poveikio galimybės, teigia EMCDDA. Ūmios sveikatos problemos – tokios kaip panikos priepuoliai ir 
nedidelės psichologinės problemos – stiprių kanapių vartotojų tarpe gali padažnėti, ir tai gali priversti kreiptis į 
medikus. Todėl subalansuotas stiprumo, rinkų ir sveikatos problemų stebėjimas tampa ateinančių metų 
prioritetu.  

„Mes neturėtume nei kelti per didelės panikos, nei nusiraminti dėl šiuo metu siūlomų kanapių stiprumo“, - sako 
EMCDDA direktorius Georges Estievenartas. „Stiprių kanapių užimama rinkos dalis išlieka santykinai maža, 
tačiau ši padėtis gali keistis, sukeldama rimtą susirūpinimą neigiamu poveikiu visuomenės sveikatai“. 

Besigydančių skaičius didėja – tačiau yra ryškūs skirtumai tarp šalių  

Nauji skaičiai, gauti iš ambulatorinių narkomanijos gydymo centrų ES, rodo, kad apie 12% visų besigydančiųjų 
ir 30% naujų pacientų šiuo metu yra užregistruoti vartojantys kanapes kaip pagrindinį narkotiką. Gydymo įstaigų 
sistemoje registruotų kanapių vartotojų skaičius nuolat augo nuo praėjusio dešimtmečio vidurio, kai tik 9% 
pirmą kartą besikreipiančių dėl gydymo buvo registruojami kaip priklausomi nuo kanapių (1996 m. duomenys).   

Visos šalys, išskyrus Graikiją ir Didžiąją Britaniją, praneša apie tam tikrą kanapių vartotojų procento didėjimą 
tarp visų pirmą kartą besikreipiančių dėl gydymo asmenų, tačiau padėtis ne visur vienoda. Šie neatitikimai 
atsiranda ne tik dėl skirtingo skaičiaus žmonių, kurie kreipiasi pagalbos, bet ir dėl teikiamų paslaugų skirtumų 
bei skirtingos pranešimų ar ataskaitų paruošimo praktikos.  

Naujų klientų, kurie kreipiasi dėl gydymo nuo kanapių vartojimo, procentas didžiausias Vokietijoje (48%), o 
mažiausias Lietuvoje (beveik nulis). Danijoje, Prancūzijoje ir Švedijoje šis skaičius siekia mažiausiai trečdalį, 
o Čekijos Respublikoje, Nyderlanduose, Ispanijoje ir Slovėnijoje – daugiau kaip 20%. Apskritai, gydymo 
nuo kanapių priklausomybės poreikis mažiau akivaizdus naujosiose ES valstybėse narėse, nors kai kuriose 
šalyse pastebėtas padidėjimas. Apie gydymo poreikio padidėjimą taip pat praneša Jungtinės Amerikos 
Valstijos, kur marihuanos vartojimas padidėjo nuo maždaug 20 000 1992 metais iki 90 000 2000 metais. 
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Besigydančių kanapių vartotojų bruožai – jauni, labiau socialiai integruoti ir daugiausia vyrai  

Lyginant su besigydančiais nuo kitų narkotikų priklausomybės, šiuo metu pradedantys gydytis kanapių 
vartotojai yra jaunesni (vidutiniškai 22–23 metų amžiaus) ir daugiausia vyrai (83%). Santykinai nedidelis 
skaičius labai jaunų žmonių užsiregistruoja specializuotuose narkomanijos gydymo centruose, tačiau jie 
dažniausiai įvardina kanapes kaip pagrindinį vartojamą narkotiką. Dėl priklausomybės nuo šio narkotiko 
kreipiasi beveik visi (80%) norintys gydytis, jaunesni kaip 15 metų pacientai ir 40% tapusių centrų klientais tarp 
15 ir 19 metų.  

Iš ataskaitos matyti, kad 45% besigydančių kanapių vartotojų vis dar mokosi, tuo tarpu besigydančių nuo kitų 
narkotikų priklausomybės tarpe tokių paprastai yra 8%, o 24% dirba, kuo akivaizdžiai skiriasi nuo heroino 
vartotojų, kurie dažniausiai yra bedarbiai. Kanapių vartotojai dažniau nurodo, kad turi nuolatinę gyvenamąją 
vietą, greičiausiai dauguma dar gyvena su tėvais. Didžiąją dalį kanapių vartotojų gydytis atsiunčia šeima, 
draugai, socialinės tarnybos ar teisėtvarkos institucijos, rečiau jie kreipiasi patys.  

Dauguma (84%) gydomų nuo narkotikų priklausomybės heroino vartotojų Europoje vartoja narkotikus kasdien. 
Maždaug pusė kanapių vartotojų vartoja narkotikus reguliariai (36% kasdien ir 17% 2–6 kartus per savaitę). 
Kita pusė vartoja narkotikus rečiau: 15% rečiau nei kas savaitę ir 28% nevartojo narkotikų mėnesį iki gydymo 
pradžios. Didžiausias procentas gydomų narkomanų, kasdien vartojančių kanapes, užfiksuotas 
Nyderlanduose (80%), o didžiausias retkarčiais vartojančių kanapes procentas registruojamas Vokietijoje 
(41%) – šioje šalyje taip pat užfiksuojamas didžiausias procentas naujų klientų, vartojančių kanapes.  

Gydymo paslaugų pritaikymas kanapių vartotojų poreikiams  

„Jei suprasime žmonių, ieškančių pagalbos dėl kanapių vartojimo, problemas, surasime efektyvų sprendimą“,   
- sakoma ataskaitoje. Kanapių vartotojai nurodo skirtingas vartojimo priežastis, palyginus su kitų narkotikų 
vartotojais, tačiau yra esminių skirtumų ir tarp jų. Galima išskirti bent dvi grupes. 

Pirmoji yra jaunesnio amžiaus grupė, kuriai priklauso šeimos arba mokyklos atsiųsti gydytis jaunuoliai, kurie 
vartoja kanapes arba atskirai, arba su alkoholiu ar stimuliatoriais. Kita grupė yra teisėsaugos ar sveikatos 
apsaugos tarnybų atsiųstų šiek tiek vyresnių žmonių, turinčių daugiau kitų draudžiamų narkotikų vartojimo 
patirties; ši grupė iš dalies sutampa su chroniškai narkotikus vartojančių žmonių grupe. Todėl kanapių vartotojų 
gydymo paslaugų poreikiai yra labai skirtingi.  

Kai kuriose šalyse – Danijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Prancūzijoje, Nyderlanduose, Austrijoje, Švedijoje ir 
Norvegijoje – gydymo centruose siūlomos paslaugos, pritaikytos kanapių vartotojams. Bet apskritai 
specializuotos gydymo programos ir slaugos projektai kanapių vartotojams Europoje nėra pakankamai išvystyti. 

Pagrindinis šiandieninėje ataskaitoje keliamas klausimas yra atsitiktinių kanapių vartotojų nukreipimo į 
specializuotus narkotikų centrus, kur jie galėtų susipažinti su chroniškais heroino ar keleto narkotinių medžiagų 
vartotojais, „tikslingumas“. Ataskaitoje teigiama: „daugelis specializuotų gydymo centrų yra orientuoti į 
netvarkingo marginalinio sluoksnio poreikių tenkinimą, todėl jų tinkamumas gydyti pacientus, kurių poreikiai 
nėra tokie kraštutiniai, pavyzdžiui, kanapių vartotojus, yra ginčytinas“. Atitinkamų nukreipimo gydymui kanalų 
nustatymas ir tinkamo atsako formavimas yra sėkmingo kanapių vartotojų gydymo pagrindas.  

Trūkstama galvosūkio dalis 

Ataskaitoje pažymėta, kad pacientai, gydomi nuo kanapių priklausomybės specializuotose įstaigose, sudaro 
„nemažą dalį“ pacientų su naujais gydymo poreikiais ir suformuoja išskirtinį gydomųjų pogrupį – šio fakto 
negalima ignoruoti. Taip pat joje nurodyta, kad, nors intensyvus kanapių vartojimas yra santykinai retas 
reiškinys, didelis narkotiko paplitimas reiškia, jog nemažai jaunimo daliai jo vartojimas gali daryti poveikį. 
Visuomenės sveikatos apsaugos požiūriu, poveikis gali būti žymus. Tačiau „daug svarbių klausimų lieka 
neatsakytų“ ir reikėtų pažymėti, jog ne visos šalys turi duomenų, leidžiančių tiksliai įvertinti esamą padėtį.  
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Georges Estievenart sako: „mes nustatėme, jog įprastas kanapių suvartojimas didėja ir išsiaiškinome kanapių 
stiprumo klausimą. Iš klinikinių tyrimų taip pat žinome, jog kanapių vartotojai gali patirti ūmius ir chroniškus 
sveikatos sutrikimus, tuo tarpu tik retkarčiais vartojantys narkotikus nepatiria ilgalaikės žalos. Tačiau mums vis 
dar trūksta galvosūkio dalies, leidžiančios suprasti kintančios ES kanapių vartotojų elgsenos modelių poveikį, 
ypač gydymo paslaugoms. Mums trūksta duomenų, leidžiančių įvertinti, su kokio masto problemomis susiduria 
pastovūs vartotojai. Tai yra svarbiausia informacija, reikalinga efektyvių priemonių sukūrimui, pritaikymui ir 
įgyvendinimui, kurios padėtų sustabdyti populiariausio Europos narkotiko vartojimą. 

SERGAMUMAS ŠALUTINĖMIS LIGOMIS 

Dauguma besigydančių narkotikų vartotojų turi psichinių sutrikimų  

Narkotikų vartojimas dažnai būna susijęs su įvairiomis kitomis problemomis, tokiomis kaip infekcinės ligos   
(ŽIV, hepatitas C) ar socialinės problemos. Tačiau daug sunkiau atpažįstamos su narkotikų vartojimu susijusios 
psichikos problemos, kurios gali komplikuoti gydymą.    

Remiantis šiandieninės ataskaitos duomenimis, galima teigti, kad „didelis ir tikriausiai augantis šiuo metu“ 
besigydančių narkotikų vartotojų skaičius serga ir šalutinėmis psichinėmis ligomis – t.y., kenčia nuo narkotikų 
priklausomybės ir psichinių sutrikimų. Nustatyta, kad nuo 50% iki 90% tokių vartotojų turi asmenybės sutrikimų, 
o maždaug penktadalis – rimtesnių psichikos problemų.  

Tačiau nei narkomanijos gydymo įstaigos, nei psichiatrų grupės nesugeba atpažinti visų pacientų, sergančių 
šalutinėmis ligomis. Taip yra dėl to, kad tokią būklę yra sunku diagnozuoti. Narkotikų vartojimas ir žalingas 
elgesys dažnai slepia tikruosius asmenybės sutrikimus, ir psichinių ligų sindromai neretai palaikomi narkotinių 
medžiagų vartojimo pasekme. Kliūtimi tampa ir mokymo stygius – psichiatrai ir narkologai dažnai nėra 
kvalifikuoti kitose srityse, blogai pasirengę kovoti su šalutinėmis ligomis ir negali susidoroti su kliento problemų 
visuma. Dėl to klientai dažnai siuntinėjami iš vienos tarnybos į kitą („besisukančių durų sindromas“), o tai kenkia 
gydymui ir sąlygoja didelį procentą metusiųjų gydymą ir tiek klientų, tiek gydytojų nusivylimą.   

Ataskaitoje pabrėžtas gerai struktūruoto, integruoto ir įvertinančio kiekvieną konkretų atvejį metodo, kurį galima 
subalansuoti ir pritaikyti kiekvienam individui, būtinumas. Tačiau joje teigiama: „Daugumoje šalių yra tik keletas 
specializuotų bendrų programų ar grupių šalutinėmis ligomis sergantiems pacientams, ir galimybės gauti tokią 
pagalbą toli gražu nepatenkina poreikių“. Šiokia tokia pažanga, keliant kvalifikaciją, pastebima Italijoje ir 
Nyderlanduose, kur rengiami bendri šalutinių ligų kursai psichiatrams ir narkologams. Kitos šalys informuoja 
apie tarnybų personalo mokymą, tačiau jo įdiegimas yra „atsitiktinis ir fragmentiškas“.  

„Tarnybų bendradarbiavimas ir veiksmų koordinavimas visose gydymo grandyse yra būtinas sėkmingam 
šalutinių ligų gydymui ir gydymo bei tolesnės priežiūros užtikrinimui“ - teigia Georges Estievenart. „Tai darbas, 
reikalaujantis daug laiko, žmogiškųjų ir organizacinių resursų, tačiau galiausiai jis atsiperka“. Šiuo metu 
atliekami Europos Komisijos tyrimai, apimantys šalutinėmis ligomis sergantiems pacientams teikiamas 
paslaugas septyniuose Europos psichikos centruose. Rezultatų tikimasi 2005 metais.  

NACIONALINIŲ NARKOTIKŲ PREVENCIJOS STRATEGIJŲ ĮVERTINIMAS 

Narkotikų prevencijos politika atskaitinga labiau, negu bet kada anksčiau 

ES nacionalinės narkotikų prevencijos dabar tapo „atskaitingos labiau, negu bet kada anksčiau“, teigiama 
šiandieninėje ataskaitoje. Dvidešimt dvi šalys (įskaitant Norvegiją) patvirtino nacionalines narkotikų prevencijos 
strategijas, ir didesnė jų dalis nustatė veiksmingumo matavimo ir finansų valdymo prioritetus.    

Atskirame ataskaitos skyriuje, skirtame nacionalinių narkotikų prevencijos strategijų įvertinimui, teigiama, kad 
dauguma šalių dabar įvertina savo pritaikytus veiksmus, o kai kurios šalys – Ispanija, Prancūzija, Airija ir 
Portugalija – jau žengia toliau, bandydamos įvertinti savo politikos veiksmingumą pačios narkotikų vartojimo 
problemos sprendimo srityje (poveikio įvertinimas). Tokia politinė valia siekti labiau faktiniais duomenimis 
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paremtos politikos savaime yra svarbus pasiekimas. Tačiau ataskaitoje taip pat sakoma, kad faktiškai dar nėra 
gauta informacijos apie šalis, kurios galėtų pilnai įvertinti savo pastangų įtaką narkomanijos reiškiniui. 
Priežastinius ryšius tarp politikos ir narkotikų vartojimo situacijos nustatyti sunku, kadangi bendras vaizdas 
dažniausiai yra veikiamas socialinių-ekonominių ir platesnių visuomeninių faktorių.  

Ekspertai ir profesionalai sutinka, kad, norint įvertinti strategiją moksliniu pagrindu, tikslai turi būti įvardinti 
aiškiai, nedviprasmiškai, jie turi būti išmatuojami ir kartu turi būti pateikiami veiksmingumo rodikliai, kuriais 
galima įvertinti pasiektus rezultatus. Kol kas tik keletas šalių, pvz., Ispanija ir Airija turi tokius rodiklius.  

Nepaisant informacijos spragų, ataskaitoje tvirtinama: „Stebėsenos ir įvertinimo kultūros plėtra labai prisidėjo 
prie žinių kaupimo apie narkotikų vartojimo problemą ES ir paruošė dirvą sprendimams, labiau pagrįstiems 
informacija… Į daugelį projektų ir konkrečių intervencijų narkotikų srityje jau dabar įtraukti įvertinimo elementai, 
kuriuos panaudojant visoms svarbiausioms narkotikų prevencijos politikos intervencijoms, palaipsniui būtų 
tobulinama Europos nacionalinių narkotikų prevencijos strategijų efektyvumo įvertinimo sistema“. 

 

Pastabos: 
 
Informacinius pranešimus 20 kalbų, taip pat Metinę ataskaitą, Statistikos biuletenį, Padėties šalyse apžvalgas ir 
„Reitox“ nacionalines ataskaitas rasite adresu http://annualreport.emcdda.eu.int – http://emcdda.kpnqwest.pt 
 
(1) Kanapių stiprumo Europoje apžvalga, EMCDDA prognozės Nr. 6, 2004. Parengė Dr. Leslie A. King, vadovaujant Paul 
Griffiths ir Chloé Carpentier iš EMCDDA. (Galima atsisiųsti iš: http://www.emcdda.eu.int). Informacija apie kanapių produktų 
stiprumą Europos šalyse gauta iš: mokslinės ir techninės literatūros šiuo klausimu apžvalgos; ES valstybių narių ataskaitų 
(standartinėje 14 lentelėje pateiktos informacijos, joms dalyvaujant ENNSC–„Reitox“ Europos narkotikų stebėsenos 
sistemoje); ir informacijos, gautos iš specialiai joms skirto klausimyno, išsiųsto nurodytiems teismo medicinos, toksikologijos 
ir testavimo dėl narkotikų vartojimo ekspertams iš 13 ES šalių, suteikusių pagalbą šiuose tyrimuose.  

 

 

 


