NARKOTIKUS VARTOJAN I

VYR IR MOTER PROBLEMOS

Europoje narkotikus vartojan i moter gydymas vis dar yra ribotas
(2006 11 23, LISABONA) Europos narkotik ir narkomanijos steb senos centras (EMCDDA) praneša,
kad Europos sveikatos prieži ros tarnybos pripaž sta, jog su narkotik problema susidurian i moter poreikiai
yra ypatingi, tod l j gydymui reikalingos specialios priemon s. Ta iau vien moterims skirt gydymo tarnyb vis
dar yra itin mažai. Taip teigiama narkotikus vartojan i vyr bei moter problem apžvalgoje, kuri šiandien
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kartu su 2006 m. Metine ataskaita d l narkotik problemos Europoje paskelb Agent ra ( ).
Šiandien paskelbta apžvalga aiškina, jog gydymo d l priklausomyb s nuo narkotik priemon s dažniausiai
yra pritaikytos opioidus vartojantiems asmenims. Dauguma j — vyrai. Jeigu taikomas specialus gydymas,
atsižvelgiant asmens lyt , paprastai tai b na priemon s, skirtos narkotikus vartojan ioms moterims.
Nors beveik visose ES nar se ir Norvegijoje šiuo metu yra bent po vien gydymo d l priklausomyb s nuo
narkotik staig , skirt tik moterims arba moterims su vaikais, ta iau jos dar n ra prastos ir dažniausiai
kuriamos tik didži j miest centruose. D l to daugumai moter pagalb teikia bendrojo pob džio tarnybos.
Komentuodamas ši problem , EMCDDA direktorius Wolfgang Götz teigia: „M s pranešime pateikiama
pagr sta informacija, kad šiuo metu visoje Europoje yra ger gydymo praktikos pavyzdži , kuriais ir galime
sekti. Yra tarnyb , kurios veiksmingai dirba su n š iosiomis, padeda veikti r pes ius vaik turin ioms
moterims ir net sprendžia sud tingas moter problemas, kada priklausomyb nuo narkotik yra susijusi su
fiziniu ar seksualiniu išnaudojimu. Jau yra aišku, koki staig reikia moterims. Dabar svarbu tik rasti b d ,
kaip užtikrinti, jog specializuota moter prieži ra b t labiau prieinama“.
Siekiant spr sti narkotik sukeliamas problemas, b tina apsaugoti motinos ir vaiko sveikat . Specialios
paslaugos skirtos n š ioms narkotik vartotojoms šiuo metu teikiamos daugelyje šali , ta iau po vaiko
gimimo šios paslaugos ne visada teikiamos ir toliau.
Šiuo metu Europoje maždaug 20 proc. d l priklausomyb s nuo narkotik pradedam gydyti asmen yra
moterys. vair s tyrimai parod , kad r pes iai d l vaik prieži ros yra vienas iš pagrindini veiksni , d l kuri
narkotikus vartojan ios moterys neieško pagalbos. Beveik viena iš keturi (23 proc.) moter , besikreipian i
ambulatorinio gydymo d l priklausomyb s nuo narkotik tarnybas, gyvena su vaikais. steigiant moterims
skirtas tarnybas, skatinan ias narkotik vartotojas gydytis ir nenutraukti gydymo, svarbiausia yra spr sti j
vaik prieži ros problemas. Belgijoje, ekijoje, Vokietijoje, Graikijoje, Pranc zijoje, Airijoje, Italijoje,
Liuksemburge, Nyderlanduose, Austrijoje, Portugalijoje, Jungtin je Karalyst je ir Norvegijoje
gyvendina programas, kuri tikslas r pintis ir narkotikus vartojan i j moter vaikais. Konkre ios lyties
asmenims skirtos tarnybos paprastai padeda spr sti su motinyste susijusius klausimus. Vis d lto tyrimas
atliktas Švedijoje pabr žia ir t vyst s svarb nuo narkotik priklausomiems vyrams.
Žalos mažinimo priemon s moterims gali b ti neveiksmingos
Visose ES valstyb se nuo narkotik perdozavimo miršta daugiau vyr nei moter . Priklausomai nuo šalies,
moterys sudaro nuo 7 iki 35 proc vis d l narkotik vartojimo mirštan i asmen . Ta iau šiandien paskelbta
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apžvalga rodo, kad vyr ir moter su narkotik vartojimu susijusi mir i tendencijos „smarkiai skiriasi“.
Nors Europos S jungoje nuo 2000 iki 2003 m. (15 valstybi nari duomenys) vyr mir i nuo perdozavimo
sumaž jo maždaug 30 proc., o per t pat laikotarp užfiksuot moter mir i atvej sumaž jo tik 15 proc.
D l to kyla klausimas, ar didel s rizikos narkotik vartotojams skirtos žalos mažinimo priemon s moterims yra
tokios pat veiksmingos kaip vyrams.
R pest kelia ir tai, kad palyginti didel dalis švirk iamuosius narkotikus vartojan i moter užsikre ia ŽIV.
Švirkš iamuosius narkotikus vartojan ios moterys dažniau negu vyrai yra sekso darbuotojos ir jos lengviau
užsikre ia ŽIV. Neseniai devyniose ES valstyb se atlikt švirkš iamuosius narkotikus vartojan i asmen
tyrim rezultatai parod , kad vidutiniškai 13,6 proc. tyrimuose dalyvavusi vyr ir 21,5 proc. moter buvo
užsikr t ŽIV.
EMCDDA sp ja, kad nors švirkš iamuosius narkotikus daugiau vartoja bei nuo j miršta vyrai, ta iau negalime
nepaisyti ir to, jog tokius narkotikus vartojan ios moterys gali priklausyti didesnei rizikos grupei, o gydymo
staigoms jas gali b ti sunkiau pasiekti.
Ar ly i skirtumas maž ja?
„Skirtumai tarp ly i ryšk s beveik visose su narkotik vartojimu susijusiose srityse“, — teigiama šios dienos
apžvalgoje. Visose Europos valstyb se narkotikus vartojan i vyr — ypa juos vartojan i dažnai ir
intensyviai bei d l to susidurian i su vairiomis problemomis — vis dar yra daugiau negu moter .
Išanalizavusi suaugusi (15–64 m.) gyventoj tyrim duomenis, EMCDDA nerado joki svari rodym , kad
skirtumas tarp narkotikus vartojan i vyr ir moter skai iaus maž t . Ta iau moksleivi (15–16 m.) tyrim
duomenys rodo nerim kelian ias tendencijas. Kai kuriose valstyb se nar se bent kart gyvenime narkotik ir
alkoholio vartojusi mergin skai ius art ja prie šiuos svaigalus bent kart vartojusi vaikin skai iaus.
Tai ver ia susim styti apie tik tin toki tendencij poveik narkotik vartojimo lygiui ateityje.
Pavyzdžiui, ekijoje, Danijoje, Estijoje, Airijoje, Latvijoje, Lenkijoje, Slovakijoje ir Norvegijoje neseniai
atlikti tyrimai rodo, kad skirtumas tarp kada nors bandžiusi kanapes moksleivi vaikin ir mergin skai iaus
yra sumaž j s (4 paveiksl lis). Trijose valstyb se — Airijoje, Suomijoje ir Norvegijoje — kada nors šio
narkotiko vartojusi moksleivi vaikin ir mergin yra maždaug po lygiai. ekijoje, Vokietijoje, Ispanijoje,
Estijoje, Vengrijoje, Airijoje, Latvijoje, Slovakijoje, Suomijoje ir Jungtin je Karalyst je ekstaz bent kart
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gyvenime vartojusi vaikin ir mergin skai ius beveik toks pat (5 paveiksl lis) ( ).
Visoje Europoje, išskyrus Airij , Jungtin Karalyst ir Norvegij , alkohol dideliais kiekiais (po penkis arba
daugiau alkoholini g rim iš eil s per vienas išgertuves pastar j m nes ) geria daugiau vaikin negu mergin
(8 paveiksl lis). Be recepto sigyt raminam j ir migdom j vaist bent kart vartojusi mergin skai ius
didesnis negu vaikin . Ši svaigal bandžiusi mergin nuolat b na daugiau negu vaikin . Kai kuriose
valstyb se j itin daug: daugiau nei pus je valstybi , kuriose buvo atlikti tyrimai, bent kart raminam j arba
migdom j vaist bandžiusi mergin buvo 5 proc. arba daugiau. Lietuvoje j buvo 18 proc , o Lenkijoje
— 22 proc (7 paveiksl lis).
Neišnaudota galimyb vaikinus apsaugoti nuo narkomanijos
Rizika jauniems vaikinams vartoti narkotikus ir d l to susidurti su vairiomis problemomis yra didesn negu
merginoms. Vis daugiau tyrim rodo, kad jeigu tarnybos imt si vykdyti specialiai br stantiems vaikinams
pritaikytas priemones, kovoje su narkotik vartojimu tai suteikt vil i . Nepaisant toki išvad , visoje ES vienai
iš ly i skirta prevencin veikla vis dar n ra prasta, o jeigu tokia veikla ir vykdoma, dažniausiai ji susijusi su
merginomis. Kadangi n ra konkre iai vaikin poreikiams taikom prevencini program , Europoje
neišnaudojama viena iš galimybi vykdyti narkomanijos prevencijos veikl .
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Pagaliau Wolfgang Götz pažymi: „Nuo tada, kai Europos vyriausyb s pirm kart paragino atkreipti d mes
ly i klausimus narkotik srityje, pra jo daugiau nei 20 met . Šiandien pripaž stama, kad ši problema svarbi,
ta iau j dar reikia prad ti spr sti ir praktiškai. Užduotis aiški: naujos tarnybos turi atsižvelgti tai, kad skirting
ly i asmenys susiduria su nevienodomis problemomis. Be to, skiriasi ir j ryžtas gydytis bei pa i staig ,
padedan i s kmingai spr sti problemas, pob dis“.
Pastabos:
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( ) Selected issue: ‘A gender perspective on drug use and responding to drug problems’ http://issues06.emcdda.europa.eu
Visus šiame informaciniame pranešime minimus paveiksl lius galima rasti šioje pasirinktoje temoje (Selected issue).
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( ) ESPAD duomenys — http://www.espad.org/index.html
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