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ŠIUO METU DAUGIAU KAIP PUSEI MILIJONO EUROPOS GYVENTOJ� SKIRIAMAS PAKAITINIS GYDYMAS  

Ženkliai išaugo paslaug� apimtis opioidus vartojantiems asmenims, ta�iau galimyb� 

jas gauti vis dar nevienoda  

(11.24.2005 LISABONA) „Bendras žmoni� skai�ius, kuriems skiriamas pakaitinis gydymas Europoje šiuo metu 
jau viršija pus�s milijono rib�“, - šiandien teigiama ES narkotik� steb�senos agent�ros (EMCDDA)         
2005 m. Metin�je ataskaitoje apie narkotik� problem� Europoje, paskelbtoje Briuselyje.  

Per pastar�j� dešimtmet� pakaitinio gydymo mastui išaugus septynis kartus, šiandien jis yra skirtas ne mažiau 
kaip 530 000 asmen� 28 šalyse (25 ES valstyb�se nar�se, Norvegijoje, Bulgarijoje ir Rumunijoje).           
Jis taikomas specializuotuose gydymo centruose arba j� skiria bendrosios praktikos gydytojai. Manoma, kad 
tok� gydym� gauna maždaug 25 – 50 proc. nuo opioid� priklausom� asmen� Europoje.  

Ta�iau ataskaitoje teigiama, kad galimyb� gauti pakaitin� gydym� vis dar yra labai nevienoda �vairiose Europos 
šalyse. Skirtumai ypa� ženkl�s lyginant sen�sias 15 ES šali� ir nauj�sias bei b�sim�sias valstybes nares. 
Remiantis šiandien paskelbtais duomenimis, žmoni�, kuriems taikomas pakaitinis gydymas, skai�ius              
10 nauj�j� valstybi� nari�, Bulgarijoje ir Rumunijoje sudaro tik kiek daugiau negu 1 proc. vis� tokiu b�du 
gydom� žmoni� Europoje.   

Pripažinta, kad pakaitinis gydymas veiksmingai pagerina opioidus vartojan�i� asmen� sveikatos b�kl�.          
Jis taip pat gali tapti svarbia ŽIV infekcijos plitimo mažinimo priemone. Tod�l, ataskaitoje pažymima, kad 
nepakankamas gydymas kai kuriose valstyb�se nar�se kelia susir�pinim�. 

Buprenorfinas – vis labiau populiar�janti gydymo priemon�   

Metadonas – Europoje dažniausia skiriamas vaistas gydant priklausomyb� nuo opiod� turin�ius asmenis – 
maždaug 80 proc. asmen�, kuriems skirtas pakaitinis gydymas, išrašomas metadonas (daugiau nei 90 proc., 
jei gydoma specializuotuose gydymo centruose). Ta�iau šiandienin�je ataskaitoje nurodoma, kad pastaraisiais 
metais atsirado didesn� gydymo b�d� �vairov�, leidžianti gydytojams geriau reaguoti � pacient� poreikius.  

Buprenorfino klausimu EMCDDA praneša, kad šiuo metu pakaitiniam gydymui šis vaistas naudojamas            
18 iš 28 šali�, nuo praeito amžiaus dešimtme�io vidurio jo naudojimas vis populiar�ja. Šiandien beveik 20 proc. 
asmen�, kuriems taikomas pakaitinis gydymas, skiriamas buprenorfinas (1), nors jo naudojimo dažnumas labai 
skiriasi atskirose šalyse.    

Pavyzdžiui, 2003 m. �ekijos Respublikoje, Pranc�zijoje, Suomijoje ir Švedijoje daugiau negu 60 proc. 
asmen�, kuriems buvo taikytas pakaitinis gydymas, buvo skiriamas buprenorfinas, nors kitose šalyse jis 
naudojamas mažiau arba labai retai.  

Iki 2004 m. pabaigos visos senosios 15 ES šali� praneš�, kad jose buprenorfinas skiriamas kaip ilgalaikis 
opioid� pakaitalas arba opioid� abstinencijos gydymui. Iš 10 nauj�j� ES valstybi� nari� gydymas 
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buprenorfinu pla�iai taikomas tik �ekijos Respublikoje (žr. aukš�iau), kur šiuo metu gydymas šiuo vaistu yra 
paplit�s labiau negu gydymas metadonu.  

Piktnaudžiavimo galimyb�s 

Ataskaitoje teigiama, kad d�l buprenorfino savybi� ir jo poveikio jis gali b�ti s�lyginai nepaklausus narkotikas, 
kad b�t� galima j� naudoti juodosiose rinkose. Ta�iau vis tiek yra tikimyb�, kad juo bus piktnaudžiaujama – apie 
jo naudojim� ne gydymo reikm�ms žinoma keliose šalyse.  

Kai buprenorfinas vartojamas su kitomis medžiagomis, tokiomis kaip alkoholis, benzodiazepinai, barbit�ratai ir 
raminamieji, s�veika gali b�ti labai pavojinga, kyla ir perdozavimo gr�sm�. Ta�iau mirtis d�l šio preparato 
naudojimo ištinka labai retai, galb�t d�l to, kad organizmas toleruoja palyginus dideles jo dozes. 

Apie piktnaudžiavim� buprenorfinu ir jo neteis�t� naudojim� daugiausia pranešama tose šalyse, kur jis 
intensyviausiai naudojamas (pvz. Pranc�zijoje, Suomijoje) arba ten, kur lengva gauti gydytojo recept� šiam 
vaistui arba �sigyti j� vaistin�se. Šiuo klausimu ataskaitoje pabr�žiama, kad b�tina imtis priemoni� 
piktnaudžiavimo buprenorfinu ir jo neteis�to naudojimo atvejams mažinti.  

Gydymas nuo kit� narkotik� priklausomyb�s ir toliau yra nepakankamas  

Nepaisant intensyvesnio pakaitinio gydymo nuo opiod� vartojimo, gydymas nuo kit� narkotik� r�ši� 
priklausomyb�s ir toliau lieka nepakankamas – šiandien �sp�ja EMCDDA.  

„Galima teigti, kad iš esm�s kokain� vartojan�i� asmen� gydymo galimyb�s yra prastos, - teigiama ataskaitoje, 
- ir n�ra „patikimos Europos duomen� baz�s, kuri pad�t� tobulinti šios srities paslaugas“.  

Tad tik keliose šalyse – Danijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Pranc�zijoje, Nyderlanduose, Austrijoje ir 
Švedijoje – si�lomi b�tent kanapi� vartotoj� problem� sprendimo b�dai, nepaisant did�jan�io gydymo nuo šio 
narkotiko poreikio. Apskritai, tokio specializuoto gydymo galimyb�s n�ra pakankamai gerai išpl�totos visoje 
Europoje, o kanapi� vartotoj� poreikiai ir j� problemos vis dar menkai suvokiami.     

Aptardamas ataskaitos rezultatus, EMCDDA direktorius Wolfgang Götz teigia: „Per pastaruosius 10 met� 
mat�me, kad Europoje smarkiai išplito pakaitinis opioidus vartojan�i� asmen� gydymas. Nors ir džiaugiam�s 
tokiu pasiekimu, ta�iau matome, kad reikia dirbti toliau. Negalima pamiršti, kad m�s� galutinis tikslas – 
užtikrinti, kad gydymo galimyb�s b�t� suteiktos visiems, kuriems j� reikia, nepriklausomai nuo j� gyvenamosios 
vietos ar vartojam� narkotik� r�ši�“.  

 

Pastabos  

Išsamesn�s informacijos apie 2005 m. Metin� ataskait� ir vis� susijusi� medžiag� ieškokite adresu 
http://annualreport.emcdda.eu.int 

(1) Žr. atskir� klausim� – Buprenorfinas: gydymas, piktnaudžiavimas ir skyrimo praktika, 4 pav.  

 

 


