U YWANIE NAKOTYKÓW A PŁE
Dost p do leczenia uzale nienia od narkotyków w Europie
jest nadal ograniczony dla kobiet
(23.11.2006, LIZBONA) Słu ba zdrowia w całej Europie zaczyna zdawa sobie spraw z faktu, e kobiety z
problemem narkotykowym, ze wzgl du na swoje szczególne potrzeby, wymagaj specjalistycznej pomocy —
podaje Agencja UE ds. narkotyków (EMCDDA), jednak dost p do leczenia wył cznie dla kobiet pozostaje
nadal bardzo ograniczony. Opracowanie prezentuj ce kwesti przyjmowania narkotyków z perspektywy płci
pojawia si równolegle z ogłaszanym w dniu dzisiejszym Sprawozdaniem rocznym 2006 o stanie problemu
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narkotykowego w Europie ( ).
Pod poj ciem „leczenia z uwzgl dnieniem płci” ogólnie rozumie si interwencje skierowane do kobiet
za ywaj cych narkotyki. Zgodnie z tym co napisano w opracowaniu, wi kszo programów leczniczych
dostosowanych jest do potrzeb osób uzale nionych od opiatów, czyli głównie m czyzn. Pomimo, e niemal
wszystkie pa stwa członkowskie UE i Norwegia dysponuj obecnie co najmniej jednym o rodkiem terapii
przeznaczonym wył cznie dla kobiet lub kobiet z dzie mi, to takie programy wci stanowi wyj tki i cz sto
dost pne s wył cznie w du ych o rodkach miejskich. W sytuacji, kiedy słu ba zdrowia nie wiadczy tego typu
usług, wi kszo kobiet nie otrzymuje w konsekwencji specjalistycznej pomocy.
Odnosz c si do omawianej kwestii, dyrektor EMCDDA Wolfgang Götz powiedział: „Nasze sprawozdanie
wyra nie wskazuje, e w Europie istniej przykłady odpowiedniego leczenia, które mog słu y za przykład.
Oferowane usługi okazuj si skuteczne dla kobiet w ci y, kobiet z dzie mi, pomagaj rozwi zywa nawet
tak zło one kwestie jak problemy narkotykowe współwyst puj ce z przemoc fizyczn lub seksualn . Obszar,
którym musimy si zaj nie dotyczy samego modelu usług zgodnego z potrzebami kobiet, a raczej odnosi si
do zapewnienia szerokiego dost pu do specjalistycznej opieki dla kobiet.”
Radzenie sobie z problemami narkotykowymi, w tym unikanie trudnych do zniesienia objawów odstawienia
narkotyku, stanowi wa ne aspekty ochrony zdrowia zarówno matki, jak i dziecka. Obecnie kobietom w ci y
oferowany jest uprzywilejowany dost p do specjalistycznego leczenia, mimo e po urodzeniu dziecka pomoc
nie zawsze jest kontynuowana.
Ok. 20% osób poddawanych leczeniu z powodu narkotyków w Europie stanowi kobiety. Badania wykazuj ,
e istotnym czynnikiem, który zniech ca kobiety do podejmowania leczenia jest troska o opiek nad dzie mi w
trakcie trwania terapii matki — mniej wi cej jedna kobieta na cztery (23%) zgłaszaj ca si do leczenia z
powodu narkotyków opiekuje si swoimi dzie mi. Rozwi zanie problemu opieki nad dzie mi stanowi obecnie
główny element rozwoju „programów przyjaznych kobietom”, który mo e sprawi , e kobiety za ywaj ce
narkotyki podejm leczenie i b d je kontynuowa . Obecnie Belgia, Czechy, Niemcy, Grecja, Francja,
Irlandia, Włochy, Luksemburg, Holandia, Austria, Portugalia, Wielka Brytania i Norwegia oferuj
programy ł cz ce leczenie uzale nienia z opiek nad dzie mi. O ile programy uwzgl dniaj ce płe
ukierunkowane s zwykle na macierzy stwo, to na przykład pewne szwedzkie badanie podkre la istot
ojcostwa u uzale nionych m czyzn.
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Działania podejmowane w celu zmniejszenia szkód spowodowanych
u ywaniem narkotyków mog by nieskuteczne w przypadku kobiet
We wszystkich pa stwach UE wska nik miertelno ci w zwi zku z narkotykami jest wy szy w ród m czyzn
ni u kobiet, w ród których wynosi od 7% do 35% zgonów w zale no ci od kraju. Prezentowane dzi
opracowanie podkre la istotne ró nice pomi dzy płciami, je li chodzi o zgony zwi zane z narkotykami.
Podczas, gdy miertelno wskutek przedawkowa w UE, pomi dzy rokiem 2000 a 2003 (UE-15), w ród
m czyzn spadła o ok. 30%, to w ród kobiet spadła jedynie o 15%. Pojawia si zatem pytanie, czy działania
maj ce na celu ograniczenie szkód kierowane do osób u ywaj cych narkotyki maj mniejszy wpływ na kobiety
ni na m czyzn.
Obawy dotycz równie stosunkowo wysokich wska ników zaka e HIV w ród kobiet wstrzykuj cych
narkotyki. Kobiety u ywaj ce narkotyków o wiele cz ciej trudni si usługami seksualnymi, s tak e bardziej
podatne na zaka enie HIV. Ostatnie wyniki bada w ród osób do ylnie przyjmuj cych narkotyki, prowadzone w
dziewi ciu pa stwach UE wykazały, e wska nik rozpowszechnienia HIV u m czyzn wstrzykuj cych narkotyki
wynosi 13.6% w porównaniu z 21.5% u kobiet.
EMCDDA ostrzega, e pomimo, i ogólnie wi cej m czyzn wstrzykuje narkotyki i umiera w wyniku ich
u ywania, to nie mo emy ignorowa faktu, e kobiety wstrzykuj ce narkotyki s bardziej nara one na szkody
zwi zane z ich u ywaniem, a tak e trudniej jest dotrze do kobiet potrzebuj cych pomocy.
Czy zmniejszaj si ró nice mi dzy płciami ?
Według opracowania “istniej wyra ne ró nice mi dzy płciami w niemal wszystkich aspektach zjawiska
narkomanii”. W poszczególnych krajach Europy w ród osób za ywaj cych narkotyki m czy ni nadal
przewy szaj liczebnie kobiety, szczególnie w przypadku u ywania cz stego, intensywnego i problemowego.
Analiza danych przeprowadzona przez EMCDDA na dorosłej populacji (15–64 lata) nie dostarczyła mocnych
dowodów na to, e ró nica mi dzy poziomem za ywania narkotyków przez m czyzn i kobiety ulega
zmniejszeniu. Jednak dane dotycz ce za ywania narkotyków w ród uczniów (15–16 lat) ujawniaj pewne
niepokoj ce tendencje. W niektórych pa stwach członkowskich, dziewcz ta wydaj si dogania swoich
rówie ników chłopców, je li chodzi o u ywanie narkotyków i alkoholu co najmniej raz w yciu. Pojawia si
zatem pytanie jak taka tendencja wpłynie na przyszły kształt zjawiska narkomanii.
W Czechach, Danii, Estonii, Irlandii, Łotwie, Polsce, Słowacji i Norwegii, ostatnie badania ankietowe
wskazuj zmniejszenie ró nicy mi dzy płciami, je li chodzi o uczniów, którzy za ywali konopie indyjskie
przynajmniej raz w yciu (wykres 4). W trzech kolejnych pa stwach — Irlandii, Finlandii i Norwegii — mniej
wi cej równa liczba dziewczynek i chłopców przyznała si do co najmniej jednokrotnego za ycia konopii.
Tak e w przypadku u ywania kiedykolwiek w yciu ekstazy wska niki w podziale na płe były w przybli eniu
jednakowe w Czechach, Niemczech, Hiszpanii, Estonii, W grzech, Irlandii, Łotwie, Słowacji, Finlandii i
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Wielkiej Brytanii (wykres 5) ( ).
W całej Europie, do udziału w libacjach (wypicie pi ciu lub wi cej napojów alkoholowych w czasie jednej
imprezy w ostatnim miesi cu), z wyj tkiem Irlandii, Wielkiej Brytanii i Norwegii, przyznaje si wi cej
chłopców (wykres 8). Jedynie w przypadku przyjmowania rodków uspokajaj cych bez przepisu lekarza
przynajmniej raz w yciu, wska nik jest wy szy w ród dziewcz t. Ogólnie rzecz bior c wska niki przyjmowania
przez dziewczynki kiedykolwiek w yciu leków bez recepty s wysokie: ponad połowa sprawozdaj cych si
pa stw przedstawiła wska niki rozpowszechnienia przekraczaj ce 5%, osi gaj c 18% na Litwie i 22% w
Polsce (wykres 7).
Chłopcy — stracona szansa na zapobieganie uzale nieniu od narkotyków
Chłopcy s bardziej ni dziewcz ta nara eni na si gni cie po narkotyki i w konsekwencji zwi zane z tym
problemy. Coraz liczniejsze grono naukowców przyznaje, e wprowadzenie interwencji dostosowanych do
potrzeb rozwojowych młodych m czyzn jest szans rozwoju dla programów w tym obszarze. Jednak mimo
tych rekomendacji, podejmowane działania profilaktyczne uwzgl dniaj ce podział na płe s w UE nadal
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niewystarczaj ce, a je li ju si pojawiaj to przewa nie skierowane s do dziewcz t. Brak programów
profilaktycznych dla chłopców oznacza mo e stracon szans zahamowania rozwoju narkomanii w Europie.
Wolfgang Götz podsumowuje zagadnienie tymi słowami: „Min ło ponad 20 lat od momentu, gdy rz dy krajów
europejskich po raz pierwszy wskazały jako wa n kwesti ró nic płci w obszarze leczenia uzale nienia od
narkotyków. Uznanie rangi problemu powinno znale odbicie w codziennej praktyce. Przekaz jest
jednoznaczny: podejmowane działania powinny stanowi adekwatn reakcj na potwierdzon naukowo tez ,
e płe u ytkowników wpływa zarówno na rodzaj problemów pojawiaj cych si w zwi zku z narkotykami,
motywacj do leczenia, a tak e efekty podejmowanych działa i wiadczonych usług.”
Przypisy:
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( ) Selected issue: ‘A gender perspective on drug use and responding to drug problems’ http://issues06.emcdda.europa.eu
Wszystkie liczby cytowane w niniejszej notatce informacyjnej znajduj si w opracowaniu Wybrane zagadnienia (Selected
issue).
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( ) Dane ESPAD — http://www.espad.org/index.html
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