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2007 M. METIN� ATASKAITA. SVARBIAUSI �VYKIAI  

ES ataskaitoje apie narkotik� problem� nurodytus teigiamus poky�ius užgožia didelis 

su narkotikais susijusi� mir�i� skai�ius ir did�jantis kokaino vartojimas 

(2007 m. lapkri�io 22 d., LISABONA NESKELBTI IKI 10 VAL. VIDURIO EUROPOS LAIKU) ES narkotik� 
steb�senos agent�ra, EMCDDA, praneša, kad daugiau nei dešimtmet� truk�s narkotik� vartojimo augimas 
Europoje, atrodo, pradeda stabilizuotis. Pastebima, kad sumaž�jo heroino vartojimas ir narkotik� švirkštimasis. 
Taip pat turima duomen�, kad kanapi� vartojimas darosi stabilesnis po ilgo laikotarpio, kada vartojimas augo. 
Ta�iau tokia gera žinia neleidžia džiaugtis didelis su narkotikais susijusi� mir�i� skai�ius ir augantis kokaino 
vartojimas. Štai tokias naujienas praneša Agent�ra šiandien Briuselyje, pristatydama 2007 m. Metin� 
ataskait� apie narkotik� problem� Europoje. 

• Kanap�s: vartojimas stabilizuojasi ir yra ženkl�, kad j� populiarumas tarp jaunimo maž�ja. Bet 
intensyvus kanapi� vartojimas kelia sveikatos problem� – tik�tina, kad jas kasdien arba beveik kasdien 
vartoja apie 3 mln. asmen�.   

• Kokainas: skai�iai v�l auga. Apie 4,5 mln. europie�i� prisipaž�sta vartoj� š� narkotik	 per paskutinius 
metus. Europoje konfiskuotas rekordinis kokaino kiekis: 2005 m. konfiskuotos 107 tonos, t. y. 45% 
daugiau nei 2004 m.  

• ŽIV: bendras vaizdas teigiamas, ta�iau 3 500 nauj� infekcijos atvej� tarp narkotik� vartotoj� 2005 m. 
rodo, kad b�tina toliau kovoti su ŽIV plitimu. ŽIV infekcija yra užsikr�t� beveik 200 000 
švirkš�iamuosius narkotikus vartojan�i� asmen�. Beveik 1 mln. vartotoj� užsikr�t� hepatito C virusu 
(HCV), kuris dar vadinamas „pasl�pta Europos epidemija“. 

• Mirtys: Europa gali ne�vykdyti užsibr�žto tikslo – sumažinti su narkotikais susijusi� mir�i� skai�i�.     
Per metus nuo 7 000 iki 8 000 asmen� miršta d�l perdozavimo, o naujausi duomenys nerodo maž�jimo 
tendencij�.  

 
Kanapi� vartojimas stabilizuojasi ir maž�ja j� populiarumas tarp jaunimo 
 
Beveik ketvirtadalis vis� suaugusi�j� Europos S	jungoje – apie 70 mln. asmen� nuo 15 iki 64 met� amžiaus – 
yra bent kart	 gyvenime band� kanapi�, o apie 7%, t. y. 23 mln., vartojo jas per paskutinius metus. Ta�iau, kaip 
teigiama ataskaitoje, duomenys apie naujas tendencijas pateisina „atsarg� optimizm	“, net jei kanap�s yra 
Europoje populiariausias neteis�tas narkotikas, ir j� vartojama daug. 

Po didelio kanapi� vartojimo augimo XX a. dešimtajame dešimtmetyje ir šiek tiek mažesnio po 2000 m., 
naujausi duomenys rodo, kad kanapi� vartojimas dabar stabilizuojasi ar netgi maž�ja ypa� tose šalyse, kur jis 
buvo labai paplit�s. Kai kuriose valstyb�se nar�se yra ženkl�, kad maž�ja šio narkotiko populiarumas tarp 
jaunesnio amžiaus grupi�. 

Remiantis šiandien skelbiama ataskaita, vidutiniškai 13% jaun� europie�i� (15–34 met�) yra vartoj� kanapes 
per paskutinius metus. Didžiausi	 jaunuoli� skai�i� nurodo Ispanija (20%), �ekija (19,3%), Pranc�zija 
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(16,7%), Italija (16,5%) ir JK (16,3%) (GPS-11 lentel�, GPS-4 paveiksl�lis, nacionalini� apklaus� duomenys). 
Duomenys apie paskutines tendencijas didelio paplitimo šalyse rodo, kad kanapi� vartojimas stabilizavosi ar 
pradeda maž�ti Ispanijoje, o �ekijoje, Pranc�zijoje ir JK jis sumaž�jo panašiai 3–4 procentiniais punktais. 
Naujausi duomenys iš vidutinio paplitimo šali� rodo, kad pad�tis stabilizavosi Danijoje ir Nyderlanduose, o 
Vokietijoje vartojimas maž�ja.  

Tarp jaunesni� JK kanapi� vartotoj� (16–24 met�) vartojimas sumaž�jo nuo 28,2% (1998 m.) iki 21,4% 
(2006 m.) Vadinasi, šioje grup�je šis narkotikas jau mažiau populiarus (GPS-10 pav.). Sprendžiant iš apklausos 
Ispanijos mokyklose duomen�, kanapi� vartojimas per paskutinius metus tarp 14–18 met� jaunuoli� sumaž�jo 
nuo 36,6% (2004 m.) iki 29,8% (2006 m.). 

Vengrijoje, Slovakijoje ir Norvegijoje kanapi� vartojimas toliau auga tarp jaun� suaugusi�j�, ta�iau nežymiai. 
Ir jei spr�stume pagal naujausius duomenis, šis augimas yra beveik nepastebimas. Išimtis – Italija, kur kanapi� 
vartojimas per paskutinius metus šioje grup�je padid�jo nuo 12,8% (2003 m.) iki 16,5% (2005 m.). 

Visas d�mesys intensyviam kanapi� vartojimui 

Tik nedidel� kanapi� vartotoj� dalis nurodo, kad š� narkotik	 vartoja reguliariai ir intensyviai. Ta�iau ataskaitoje 
teigiama, kad vis d�lto tai „nemaža dalis asmen�“. EMCDDA vertinimu, apie penktadalis (18%) iš 70 mln. 
suaugusi�j� (15–64 met�), kada nors bandžiusi� kanapes, nurodo vartoj� jas per paskutin� m�nes�, t. y. 
daugiau kaip 13 mln. europie�i�. Manoma, kad 1% suaugusi� europie�i�, t. y. apie 3 mln. asmen�, gali vartoti 
š� narkotik	 kasdien arba beveik kasdien. Paplitimas paprastai didesnis tarp jaunesnio amžiaus grupi�, ypa� 
tarp jaun� vyr� (GPS-7 pav.).  

EMCDDA Valdybos pirmininkas Marcel Reimen sako: „Tik�damiesi, kad kanapi� vartojimas nebeaugs, 
d�mes� dabar tur�tume skirti intensyvesni� kanapi� vartojimo atvej� steb�jimui. Agent�ra kartu su valstyb�mis 
nar�mis jau kuria nauj	 metodik	, kaip rinkti duomenis šiuo konkre�iu klausimu ir tobulinti j� vertinim	. Labai 
svarbu suprasti, kaip ir kokius sutrikimus gali sukelti kanap�s, jei norime tinkamai parengti atsak	 ir �vertinti 
Europoje labiausiai vartojamo narkotiko galim	 poveik� sveikatai“. 

1999–2005 m. d�l kanapi� vartojimo gydytis besikreipusi� vartotoj� skai�ius išaugo maždaug trigubai, nors 
atrodo, kad dabar ši tendencija stabilizuojasi. Min�tu laikotarpiu pacient�, kurie pageidavo gydytis d�l 
priklausomyb�s nuo kanapi�, skai�ius išaugo nuo 15 439 iki 43 677, o 2005 m. daugiau nei ketvirtadalis (29%) 
vis� besikreipusi� d�l gydymo buvo kanapi� vartotojai (TDI-1 pav., ii dalis; 3 skyrius, 4 pav.).  

Kokiu mastu šis gydymo poreikis did�ja d�l intensyvaus vartojimo, lieka neaišku. Svarb�s gali b�ti ir kiti 
veiksniai, tokie kaip didesnis baudžiamosios justicijos institucij� siun�iam� gydytis asmen� skai�ius, geriau 
ruošiamos ataskaitos arba naujos gydymo d�l priklausomyb�s nuo kanapi� paslaugos.  

„Kanapi� vartojimo pad�t� Europoje komplikuoja ir rinkos veiksniai“, - teigiama ataskaitoje. Daugiau kaip pus� 
ES valstybi� nari� praneša apie kanapi� auginim	 pa�ioje šalyje. Tokios namuose išaugintos kanap�s gali 
tur�ti labai stipr� poveik�, bet jas sunkiau susekti ir konfiskuoti nei �vežam	sias d�l to, kad j� tiekimo kelias yra 
trumpesnis. 2008 m. kanapi� rinkos analiz� bus vienas iš Agent�ros prioritet�. 

Šiuo metu Europoje kuriamos naujos intervencijos, kurios b�t� veiksmingos, dirbant su kartais, nuolat ar 
intensyviai kanapes vartojan�iais asmenimis (šios srities tyrimai daugiausia vis dar atliekami Amerikoje ir 
Australijoje). Iš toki� intervencij� galima pamin�ti priemones internetu, kurios vartotojams padeda pasitikrinti, 
kokiai vartotoj� grupei jie priklauso, ir žinut�s mobiliaisiais telefonais, siekiant suteikti jiems informacijos ir 
patarim�. Beveik pus� ES valstybi� nari� (13 šali�) praneša turin�ios specializuotas gydymo �staigas 
problematiškiems kanapi� vartotojams.  

Naujausi skai�iai rodo, kad kokaino vartojimas v�l auga 

EMCDDA ataskaitoje teigia, kad apie 4,5 mln. europie�i� (15–64 met�) yra vartoj� kokain	 per paskutinius 
metus, tuo tarpu 2006 m. metin�je ataskaitoje buvo paskelbtas 3,5 mln. suaugusi�j� skai�ius. Ši� met� 
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ataskaitoje rašoma: „Nauji (Europos) duomenys, rodantys bendr	 šio narkotiko vartojimo did�jim	, ver�ia 
abejoti praeit� met� ataskaitoje nurodyta stabilizavimosi tendencija“. 

Nepaisant to, kad �vairi� šali� informacija labai skirtinga, naujausi duomenys patvirtina, kad Europoje kokainas 
populiariausias stimuliuojantis narkotikas ir pagal vartojimo dažnum	 užima antr	 viet	 po kanapi�, 
pralenkdamas ekstaz� ir amfetaminus. EMCDDA vertinimu, kokain	 yra kada nors band� apie 12 mln. 
europie�i�, t. y. 4% vis� suaugusi�j�. Apie 2 mln. vartojo j� per paskutin� m�nes�, t. y. du kartus daugiau nei 
ekstazio vartotoj� per paskutin� m�nes�. 

Tarp jaun� suaugusi�j� (15–34 met�) kokaino vartojimo padid�jim	 per paskutinius metus užregistravo 
dauguma šali�, pateikusi� neseniai atlikt� apklaus� duomenis. Ta�iau didžiausio paplitimo šalyse – Ispanijoje 
ir JK – padid�jimas gana nedidelis, ir atrodo, kad kokaino vartojimas nesikeis. Aišk� padid�jim	 nurodo Danija 
ir Italija (5 skyrius, 7 pav.). 

Kokaino poveikis visuomen�s sveikatai 

Vienas iš rodikli�, kuris rodo, kok� poveik� kokaino vartojimas turi visuomen�s sveikatai – gydymo d�l šio 
narkotiko vartojimo paklausos did�jimas. 2005 m. beveik ketvirtadal� (22%) vis� nauj� pacient� Europoje 
sudar� kokaino vartotojai: iš viso 33 027 pacientai, palyginti su 12 633 pacientais 1999 m. (TDI-1 pav., ii dalis). 
Didel� dal� kokaino vartotoj� tarp besigydan�i�j� d�l narkotik� vartojimo nurodo Ispanija ir Nyderlandai. 
Pranešimai iš ši� šali� apie gydym	 d�l kokaino vartojimo taip pat sudaro didži	j	 dal� pranešim� iš visos 
Europos. 

Ataskaitoje nurodoma, kad gydymo paslaug� reikia labai skirtingiems narkotik� vartotojams: socialiai 
integruotiems laisvalaikio vartotojams, kurie kokain	 vartoja kartu su alkoholiu ar kitais narkotikais, narkotik� 
vartotojams, kurie turi problem� d�l opioid� ir švirkš�iasi kokain	 kartu su heroinu, bei nedideliam marginalini� 
kreko vartotoj� skai�iui. 2005 m. Europoje užregistruota apie 400 su kokaino vartojimu susijusi� mir�i�.    
Ta�iau dabartin�je pranešim� sistemoje kokaino vartojimo pasekmes sveikatai dažnai sunku pasteb�ti.           
Ši tema atskirai nagrin�jama pasirinktame klausime „Kokainas ir krekas: did�janti visuomen�s sveikatos 
problema“ (žr. spaudos santrauk	).  

Konfiskuotas rekordinis kokaino kiekis 

Kokaino vartojimo plitim	 rodo ir kiti veiksniai, „patvirtinantys kokaino svarb	 bendrame narkotik� problemos 
kontekste“: sakoma ataskaitoje. 2000–2005 m. Europoje padid�jo kokaino konfiskavimo atvej� skai�ius ir 
kiekis. 2005 m. kokainas konfiskuotas 70 000 kart�, kuri� metu paimtas rekordinis kokaino kiekis –107 tonos, 
t. y. 45% daugiau nei 2004 m.  

Pagrindinis kokaino kelias � Europ	 eina per Iberijos pusiasal�. Ispanija ir Portugalija kokain	 konfiskuoja 
dažniausiai ir didžiausiais kiekiais. Ispanijoje kokaino konfiskacijos sudaro beveik pus� vis� konfiskavimo 
atvej�, o konfiskuoti kiekiai yra patys didžiausi (48,4 tonos - 2005 m. palyginti su 33,1 tonos - 2004 m.). 
Portugalija pasivijo Nyderlandus ir yra antroji šalis pagal didžiausius konfiskuotus kiekius (18,1 tonos - 
2005 m. palyginti su 7,4 tonos 2004 m. (SZR-10 lentel�). 

Dauguma Europoje konfiskuojamo kokaino �vežama iš Piet� Amerikos arba per Centrin�s Amerikos ar 
Karib� j�ros šalis, nors vis dažniau – tranzitu per Afrikos šalis. Europos S	junga akylai stebi prekybos keli� 
poky�ius ir stengiasi geriau koordinuoti valstybi� nari� bendradarbiavim	. Puikus tokio bendradarbiavimo 
pavyzdys – J�r� analiz�s ir operacij� centras–narkotikai (MAOC-N), �steigtas 2007 m. rugs�jo m�n. 
Portugalijoje, bendradarbiaujant septynioms ES valstyb�ms nar�ms (Ispanijai, Airijai, Pranc�zijai, Italijai, 
Nyderlandams, Portugalijai ir JK) ir dalyvaujant Europolui. 

2000-2005 m. su kokainu siejam� nusikaltim� daug�jo visose Europos šalyse, išskyrus Vokietij�, kur toki� 
nusikaltim� skai�ius išliko gana stabilus. Europos S	jungoje šiuo laikotarpiu su kokainu siejam� nusikaltim� 
skai�ius vidutiniškai padid�jo 62% (1 skyrius, 1 pav.). 
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ŽIV: pad�tis vertinama teigiamai, bet 2005 m. užregistruota 3 500 nauj� infekcijos atvej� tarp 
švirkš�iamuosius narkotikus vartojan�i� asmen� 
 
2005 m. daugelyje šali� užsikr�timo ŽIV atvej� tarp švirkš�iamuosius narkotikus vartojan�i� asmen� buvo 
nedaug. Tai galima aiškinti tuo, kad daugiau taikoma prevencini�, gydymo ir žalos mažinimo priemoni� ir kai 
kuriose šalyse maž�ja narkotik� švirkštimosi populiarumas. Teikiant daugiau paslaug�, ŽIV epidemij�, kurios 
anks�iau apimdavo Europ	, pavyko išvengti. 

Ataskaitoje rašoma: „Susir�pinim	 kelia pad�tis Estijoje, Latvijoje ir Lietuvoje, bet ir �ia naujausi duomenys 
rodo, kad nauj� infekcij� dalis maž�ja“. Maž�jant užsikr�timo infekcija atvejams, tikriausiai maž�s bendra 
infekcijos našta(1) d�l narkotik� švirkštimosi, ypa� ten, kur švirkštimasis buvo pla�iai paplit�s (INF-2 pav.).       
Iš vis� ES šali�, turin�i� duomenis, Portugalija nurodo daugiausia užsikr�timo ŽIV atvej� tarp švirkš�iam�j� 
narkotik� vartotoj� (2005 m. diagnozuota apie 850 nauj� infekcijos atvej�).  

Apskritai, nors narkotik� švirkštimasis kaip ŽIV perdavimo b�das maž�ja, EMCDDA apskai�iavo, kad 2005 m. 
Europos S	jungoje d�l narkotik� švirkštimosi ŽIV apsikr�t� apie 3 500 asmen�. Palyginti su istoriniais 
duomenimis, šis skai�ius gali atrodyti nedidelis, bet vis d�lto tai nemaža visuomen�s sveikatos problema. 
Ataskaitoje nurodoma, kad 100 000–200 000 asmen�, kurie kada nors yra švirkšt�si narkotikus, yra ŽIV 
nešiotojai.  

Ta�iau Europos S	jungoje hepatito C virusas (HCV) yra daug dažnesnis nei ŽIV tarp švirkš�iamuosius 
narkotikus vartojan�i� asmen� ir daug tolygiau pasiskirst�s. EMCDDA apskai�iavimu, HCV nešiotojais yra 
1 mln. asmen�, kurie kada nors yra švirkšt�si narkotikus. 2004–2005 m. atlikti tyrimai parod�, kad apskritai 
HCV yra labai paplit�s, nes dauguma šali� (17) nurodo, kad juo yra užsikr�t� daugiau nei 60% asmen� bent 
vienoje švirkš�iamuosius narkotikus vartojan�ioje grup�je. Skirtingai nuo akivaizdžios s�km�s užkertant keli	 
ŽIV infekcijai, prevencijos ir žalos mažinimo priemon�s, atrodo, daro mažesn� poveik� HCV, „pasl�ptos Europos 
epidemijos“, plitimui.  

Europa gali ne�vykdyti užsibr�žto tikslo — sumažinti su narkotikais susijusi� mir�i� skai�i� 
 
EMCDDA ataskaitoje rašoma, kad perdozavimas – pagrindin� jaun� europie�i� mirties, kuriai b�t� galima 
užkirsti keli	, priežastis. Naujausi Europos duomenys rodo, kad su narkotikais susijusi� mir�i� daug�ja, ir tod�l 
politikos k�r�jai turi skirti daugiau d�mesio šiai problemai (8 skyrius, 13 pav.). Mažinti su narkotik� vartojimu 
susijusias mirtis — ES kovos su narkotikais veiksm� plano (2005–2008 m.) prioritetas.  

EMCDDA apskai�iavimu, 2005 m. Europos S�jungoje ir Norvegijoje d�l narkotik�, daugiausia d�l opioid� 
vartojimo, mir� 7 000–8 000 asmen�. Kai kuriose šalyse neseniai užregistruota net 30% daugiau toki� mir�i�: 
Graikijoje (2003–2005 m.), Austrijoje (2002–2005 m.), Portugalijoje (2003–2005 m.) ir Suomijoje (2002–
2004 m.).   

XX a. devintajame dešimtmetyje ir dešimtojo dešimtme�io pradžioje su narkotikais susijusi� mir�i� ES ir 
Norvegijoje staigiai padaug�jo ir ši tendencija laik�si iki 2000 m. Po to 2001 m. mir�i� skai�ius sumaž�jo 6%, 
2002 m. – 14% ir 2003 m. 5%. Praeit� met� Metin�je ataskaitoje pasteb�ta, kad ryški mir�i� maž�jimo 
tendencija 2000–2003 m. laikotarpiu staiga sustojo ir 2003–2004 m. v�l šiek tiek išaugo (DRD-2 lentel�, i dalis).  

Nors anks�iau mir�i� skai�iaus did�jimo priežastis buvo padažn�j�s heroino vartojimas ir švirkštimasis, 
šiandien taip n�ra, nes daugumoje Europos šali� heroino vartojimas stabilizavosi. EMCDDA direktorius 
Wolfgang Götz ragina skubiai ištirti, kod�l vis dar pasitaiko tiek daug su narkotikais susijusi� mir�i�. Mir�i� 
skai�iaus did�jimo priežastis taip pat gali b�ti tokie rizikos veiksniai kaip keleto narkotik� vartojimas kartu 
opioid� vartotoj� grup�je ir didesnis heroino prieinamumas.   

Manoma, kad 2006 m. buvo išauginta 6 610 ton� opijaus, iš j� - 92% Afganistane. Heroino gal�jo b�ti 
pagaminta apie 606 tonas, kai 2005 m. jo gamyba tesiek� 472 tonas (UNODC, 2007). Nors išauginto  
rekordinio opijaus kiekio padariniai dar neatsispindi heroino vartojimo skai�iuose Europoje, šiandien 
skelbiamoje ataskaitoje �sp�jama: „Jei opijaus gamyba Afganistane did�s, vargu ar pavyks išlaikyti          
heroino vartojimo stabilum	 ar maž�jim	 Europoje“. 
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Tyrimai rodo, kad pakaitinis gydymas mažina mirtino perdozavimo rizik	, ta�iau kiekvienais metais gaunama 
pranešim� apie mirtis, susijusias su piktnaudžiavimu pakaitiniais vaistais. Kai kuriose šalyse gana dažnai su 
narkotikais susijusi� mir�i� atvejais aptinkama sintetinio opioido - metadono kartu su psichoaktyviosiomis 
medžiagomis. Toki� mir�i� ir j� aplinkybi� steb�sena gali suteikti svarbios informacijos, kuri pad�t� patobulinti 
pakaitinio gydymo programas ir prevencijos bei žalos mažinimo priemones.  

Yra �vairi� priemoni�, galin�i� pad�ti sumažinti su narkotikais susijusi� mir�i� skai�i� ir mirtingum	, iš kuri� 
galima pamin�ti lengvesn� gydymo prieinamum	, rizikos mažinimo strategij� pristatym	 buvusiems kaliniams – 
narkotik� vartotojams, narkotik� vartotoj� mokym	 suteikti pirm	j	 pagalb	, gydymo �staig� personalo mokym	 
mažinti keleto kartu vartojam� narkotik� keliam	 rizik	. Ta�iau ataskaitoje pabr�žiama: „Europai tr�ksta 
kompleksin�s perdozavimo prevencijos metodikos“.  

Wolfgang Götz sako: „7 000 kasmet prarandam� gyvybi� – neabejotinas �rodymas, kad perdozavimo 
prevencija Europoje dar nepakankamai ištobulinta. Mes tikrai pasiek�me pažangos, mažindami ŽIV paplitim	 
tarp narkotik� vartotoj�. Naudodamiesi tokiomis pat veiksmingomis priemon�mis turime sumažinti su 
narkotikais susijusi� mir�i� skai�i�. Tai pareikalaus nauj� priemoni�, užsispyrimo ir �žvalgumo, ir, gal� gale, 
politikos formuotoj� �sipareigojimo investuoti � perdozavimo mažinimo programas“.  

Pastabos: Ataskaitoje pateikti duomenys atspindi 2005 m. arba paskutini� met�, apie kuriuos yra duomen�, pad�t�. Šiame 
informaciniame pranešime min�tus skai�ius ir lenteles galima rasti ataskaitoje arba 2007 m. statistikos biuletenyje. 
Informacij	 apie metin�s ataskaitos produktus, paslaugas, renginius ir su ja susijusias nuorodas galima rasti: 
http://www.emcdda.europa.eu/events/2007/annualreport.cfm 

(1) Apie „infekcijos našt	“ žr. http://www.who.int/healthinfo/bod/en/index.html 


